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imtiyaz Sahibi: Ba/Jkesir 
Mebusu Hayretti!!. Kartın 
llmum Neşnyat Müdürü 

' Fuat Bif a/ 
Pazarteıt GüoıerıadeD Baıka 

YıllıUı : 800 
Allı Ayubı: 400 
Sayısı: 3 Kuruıtur 
Adrtı: Türkdlll 

Balıkeılr 

Her GOo Çıkar. 

23 NIS~N PAZAR 1939 
Gt.i"NDEL!X. SİY ASAL GAZETE 

ON OÇONCÜ YIL SAYI: 4161 

Yurddaş!. Milli Hikimiyet ayramın 
,==~~~~~=·=~=o.~o=m~.~~~~~.~m.~u~m=~·~•~•~m~a-m-~-~~m.-.~~~~~.~~=ın•=•~.-ın-~~~ 1 MilletierC~~iyetil5 

Utlu Olsun .. 
ıl 

l~ü_rk Tarih!!'li~ ş·~_refli Biri Mayısta toplanacak. 
1 v ı I d, Hok nbu m u ..= :; P'ın hu·~o~i, Miııilır c;iJar~in hu dme ıo~'ıntı-
15!1 Ba ıtın Mil ı A lml1et a1ramımızdır. Eltedlyete = V '' I L U~İlrl f8Jdf 
;; ınukal eden Atat6rkümüz; mtlleua en bOıyük kud1'et = Stfld& l8JL L 8J .lm8~ ÜZ8f8 ulr m ' 1 ka1n11§1, ıatıkl&l ve lnlullplarımızın ea ujlam temelt :; UI 1 U 
ii! olan BOy6k Mıllet Mecllılnl 19 yıl 6nce bu ıün kur- ~ 
i!i muıtu 
== == i§ 23 Ntaan 1920 tarihi; kara giinler içinde lıtlklil Cçlo Ei 

== == ~ çırpınan TGrk mılletıaln ıözlerlode bir ııık ıııbı parladı = 
§§ Ona, tıtıklllloe, hlklmtyetlne ubtp olmanın, inkılap ~ :; 
~ hamtelerıol yapmanın yollarını ıöaterdt == 
~ Türk mllleu bu gün; biitln bu kuruluılard1t Ebedi 1 Şefın eo yakın metal arkadaıı olan Mılll Şef İımet İoö : 

a nOne baflılak ve inanını açıklamakla bahtlyarhklarıa en ıonıuzuna du1acalstır. ~ 
1 Bu ıerefll yıl d6o0m6ode Ebedi Şef AtatOrkGa maaeYI huzurunda 1ayıı ve minnet btılcrıle ~ğlllrkcn, Milli == 

\n.iilmmi'nDDmwmiııôim"oiııılDİIİİ~•--•••mııı•••aounıuıauouıwuıınıuııı# 
ltalya-Yugoslavya Sulh cephesi teşkili iç-
arasında konuşma in yapdan müzakereler 

-------- -------
ltalya mukabil bir blok mu hazırhyor? -----

Dün Yenediğe giden Yugoslavya Hariciy~ Nazırı 8. Mır· 
koviç ilı lont Ciaıo arısmda mühim gö~üşmeler olıctk 

yük ehemmiyet atfoluna1or. 
Kont Cfano , v~nedılcte 

buluoma" Cbere bu akıa1n 
hareket etmlıttr . 

8. Bonne Türkiye, Franıı, lngiltare ıe Rusyı arısın
dıti müza~erelerin ümidvar nlduğunu söyledi. 

Loadra, 22 (AA) - lo
ıtllz matbuatı ıulh cephe•I 
teıktlt için yapılan müzake 
releri memnunı1ete ıayan 
bulmaktadır 

ParJı, 22 (Radro) - Ha
rlctye Nazıra Jorj Bonne, 

cavüze kartı gelmek buıu · 
ıuadakt mlıterek arzulara
nın bir delılinl teıktl etmek 
ıtıbarıyle bGyük bir mem
nuniyet izhar edilmektedir. 

Londra, 22 ( Radyo ) -
loglltere Türkiye nıüzake 
releri tnkıtaeız devam et 
mekt•dlr . 

ller Ctmfqetl ı11rayı 
,uf/le · d dfl'J muhtıra ••r· 

nln g6n er " 
G • 22 (Rad10) - d "onuıulacak olan dlfer ene•r · aıa•ıaıD 1r. a 

Milletler Cemiyeti, Ruı me1ıleler' Uluslar Soı1etetl • 
15 nde toplaaacaktır. b k d 

h 1 .. ,ı,et • a•n dahtlf •• tdut •ılerl tr. namede arlc hl~ftınetf· 
lırında yalnız Çto 

• • 

E giz denizaltı gemısı 
sraren 'd' kime ar • 

!) - Ka Loadre, 22 (A. 

d 111eçbul bir 
aada 1&hlllerlD • 

3rllanGt •• 
denlaaltı ıemlıl 1 

ıeaılaln 
tahktkat ıoauad• 1 l 

•de nıı ne Amerllrafa. D 

teref• ald olaaadılı aalaııl· 

mııtır. 

Kaaada lalkQmetl aahll-

lçla lauıuaf lertnt hl•• re 
teJbtrler al•nmıııır. Yuıoıla•ya Hariciye Nazı

" Marko•lç de, yarın &ll~
deo ıonra 1aat 15.30 da 
Veoedlie var1ıcak ve der 
&.al K.ont Ctanoya m6llkı 

o larak müzak re ltaılı. 

yacaktır. 

bu afta A1aa Mecllıt Heri · 
cl1e EocOm~nlnfn fe•lcallde 
lçtımaında hazar buluomuı 
ve harıd vazt1et etrafında 
uzun uzadıya izahat ver Bu gün yapılacak 

AIAkadar mehnf ile e6re, 
m61ikatta Yuııoıla•ya ıle 

Macarlıtan araauıda bir ade· 
mi l~ca n mltakıoın akdi 
iç in de konuıulacaktır An 
cak Yuııoılavya, Mucarhta 

B. Kont Clano oıo Rom•nya lle olan ıhtı-
Helırad,22(A.A.) Yuıoı lafı haledıldıkten ıoora bu 

la•y,.. Harlclye Nazıra Markoviç misakı imzalayacaktır. 
d&o akıam Veoedıie ıttmtıtır Parlı, 22 (Radyo) - Bu 
Orada ltalya Hariciye Nazı hafta Romada cereyan edea 
rı Kont cı,.ao ıle ıöıüf'' ve V enedıkte bath 
Cektır yacak olan rr.Oukere :er~ 

Roma, 22 (Radyo) Ya- büyOk ehemmiyet atfolunu 
rın (Buıün) Venedıkte lhl yor Allkadar mehafılde 
Ya Hariciye Nazm Kont CI. ıöylendlfloe ılire; Mu11oltnı 
aao ile Yusoal&•J'• Hariciye Yuıroılav1a. M@carbtan, Ar-
Nazırı Marlıovlç araeında •u navutluk ve Bu lgarlıtan10 da 
ku bulacak olen ltUralc ile loırıltereoln em · 

•'='='a=ı=I =m=il=z=a k_e_r_e_ıe_r•--b=-6=_,;(..;;S~onu d6rd6nc6 ıa yf ada) 

* Çocuk çiçeklerin en gü
zeli, en ziyade rulı okıayam 

dır. 
iSMET lNôNO 

* Binlerce muum, klmıeatz 

l. r1n 11lınafı Çocuk Et1ryavru 
Kurumudur. Yılda btr ltra 

ıeme 
1 

, 
1 de a1e o unuz. verip ı r: 

* Aile hayalının. !}ltü~1lükle· 
l la tıran, gurıı u " ve 

rlni ko ay ş d kııı sesi 
/ı ı ortasın a 
ırlma ar l tıran çocuktur. 

zevk/le sinirleri ya ış r INôNO 
iSME 

mittir. Jorj Honnf'; Fran· 
ıa Jle TOrklye, Ruıya Ye 
lngtltere aruında ce
reyan etmekte olan müzake 
relerin, tyl bir netice vetf! 
ceğlndeo ümld•ar olduğu-

B. Stlad Davas 
nu ıöyledıktea ıonrııı, İıpan· 
ya ile de konuımalara baı 
laodıitn• ili•e etmft ve Fran
ıanın aldıiı ukeri tedbtrlerla 
hlf bir devlet aleyhine 
matuf olmadıfıaı beyan ey· 
lem ıtlr • 

Jorj Bone, bu sDn de 
Tnrklye aeflrl Saad Da••••• 
lronuımuıtar. 

Loodra, 21 (AA.) - Tay· 
mi• s•zeteıl yazıyor: 

lasılls reıml mehafılt bir 
Türk sazeteaf tarefmdan btl
dlrıldtflnln blllfına olarak 
Tark lasılız mnzalcerelertnln 
miııbet bir tarzda netfcele· 
nlp bttmft oldufuau beyaa-

kla ıörmek ıatıyouaa yal- da tereddüt ı&ıtermektedlr. * Gelecefln tafaklEor~nı •:e ~urumuna Gye ol! Maamafıb mezkOr mGza-
da bir lıra ver Çocuk ı ~ıe e Kurumu Genel Merkezi ı kerelerin ilet memleket ara. 

~-=--=~=-~~~Ç2oc~uk~E~s~ır~ge:!m~:::_::~::;;,;.....----· ılDclakl anlaımanıa •• te· 

cuk Haftas 
Merasimı saat 10 da Cum~uriyat a 
cuk balosu rerilecek. Hafta laıık 

Bu ıüokü Milli Hiktnıfyet ı zar gü 
bayramı merasimi proframı okulla 
ile Çocuk Haftuına ald proi aeçtleçe 
ram Çocuk Eıtrıeme Kuru ôfretm 
mu tarafından bazırlaamıt vınde bu 

hr. 

Bu proğramı •tııılıya ko 
yuyor uz: 

Proğram: 
ı - 23 Nı1an 1939 pazar 

diye Retıt ve Kur 
nı tarafından t 

Yinja ço
ecıttir. 
1 okullar-



~AYF ... : :? T~RK..Dil..l 

Arnavut kraliçesinin annesi 

liç 
ç ığı 

1 

ı or 
« ızım tehlıketi bir ame livattan sonra ~ünya
ya ~ir çocuk getirmişti. Onu ~u ~alile 400 

·ilometrn uz ğ . ksçnmak ic2p etti.» 

Daimi Encü
men opl!. ntısı 

Vilayet Daimi Encümeni 
dün Vali Muavini Emin Re
fik Kmıın baıkanlıjıoda top· 
lanmııtır. 

Bir Fran11z ıazeteıl ı -
bık Arnavutluk lırralfçeal Je 
raldlnln annealle yaptığı ta· 
yanı dikkat bir mGlikatı 

D•tretm ittir. 
Arnavatluiun tıgall ııra 

11nda, o ıClolerde dünyaya 
bir çocuk ıettren kızının ya· 
nıoa sltmlt olan ve lfgaltn 
en acıklı manzaralarını biz 
zat ıörea Konteı Apponyl 
Franaız muharririne: 

«-On binlerce Ttranlının 
o feci ıGnde Franıız ıefa 

retbaneılnln &nüne toplana 
rak: {Yataıın Franaa! Ya§&· 
tın Daladtye. ) Dıye baiırıt 
larıaın manzaraıını bayata· 
m1n ıenuna kadar unutamı· 
yacalım • 

Dedikte• ıonra ıardGk

lerlal t6yle anlatmaktadır: 

« - 16 Martta çocuklarımı 
yaaıma alarak, doiurmak 
ilzere olan luzımın yanına, 

Tirana ılttlm. 
Sarayda bOyGk bir Gzlo

tQ ha•aaı büküm ı6rüyordu. 

ltalya, Arna•utluiu ideta 
bir ültimatom yaimuruna 
tutmuttu.· 

15 Goa böyle eadlıelı da
kikalarla ıeçtl. 5 Nlaan ıa 
ilahı kraliçe bir Hat ıüren 
tehlıkell bir ameltyattan 
ıonra d6nyaya bir vellabt 
ıeUrdt Biz henllz onun teh· 
ilkede olan hayatı t~ln tlt · 

rerken Tiran birden bire ka· 
rıth · Her taraftan yı dırım 

ıürattyle mülhit haberler 
ıehyordu: 

(halyanlar tııale batla 
dalar. Karaya aaker çıkarı 
yorlar.) 

O ıece aaltaba kadar aa
rayda klmae ıasün6 kırpma· 

dı. Korkunç •• müthlt bir 
ıece ı•çlrdfk .. 

Kızımın 11bbatı düzelmıı, 

tehlike bertaraf olmuıtu. 

Fakat buna bile ıe•lneme 
dik. 

Tam bu 11rada Kral, be 
men kaçmamı• icap ettlf•nl 
•e kendlılnln •eılfeal ba. 
tında kalacafını bıldlrdı. 

Airılar tçlode inli yen ı:a · 
•allı Kr llçeyl hazırladık. 
Bu aırada ltalyan tayareleri 
Tiran emal rıod uçu or 
•e ıeblrde t m bir . pantk 
yarellyorlardı. Erkekler ıl

liblar rılmıı, kadınlar ve 
çocuklar etyalarından bir 
kıımını almıı, daflara doğru 
kaçıyorlardı. Her an bir 
bombardıman tebltkeal altın
da bulunuyorduk. 

Bu feci •azlyet altında 
peli zatf dütmOt ol D za 
•allı knnmı 11dye lle haat 
nakliye otomobtlloe teııdık 

V slfeal baıında kalan 
Kralla acıklı bir •edad n 
ıonra otomobil Yunan bu 
dudun do~ru hareket etli 

Tam 36 aa t dail r, te· 
peler aıarak dev m eden 
bu mnthlt yolculukta 400 

llometre eaafe katetmıı 

llk. 
IC1ıımın batına ıelen bu 

G1Bk f ellket kart11ınd11ı, 

haatalılına •• l•tlraplarıDa 

rağmen gchterdlil ıoiukkan
lahk adeta hepimize bir ce· 
ıaret örneil oluyordu.» 

Fran11z muharririnin Arna· 
vut muka •emeli hakkında -
kl suallerine de ft.onteı ıöy· 

le demlıttr: 
«_Hududa giderken, kü· 

çük Sent Jao d6 Medüa li
manının halyaoların muaz· 
zam toplarının bombardıma 
nına tutulmut olduiuou 16r· 
dük.Z vallı k saba korkunç 
bir obüı yaimuru altn:ada 
harap oluyordu. Fakat bir 
a•uç kahraman Arnınut 

aıkerl ve f da tat hlli. mu. 
ka ye met etmekte tereddüt 
etmiyorlardı. Bu manzara, 
bize Arna vutlujun hiçbir 
zaman eılr olmıyacafını an
lattı. 

Bottın Arnavut mıllet1, 

kral !arının •atanperverllğlne 
hayran olmuıtu. Ve onun 
etrafında tek bir •Gcut gibi 
toplanıp mOıte•ltye karıı 
ümltalz, fakat büyük kahra 
maolık ve ceaaretle dolu 
bir mOcadeleye atılmaktan 

bir aa tereddüt etmemııttr.» 

B zı mübayea •e Huıuli 

idareye atd binaları• tamir 
itleri, yapılan mübayealara 
ald ıened v evrak üzerinde 
g<irGıerek kararlar •ermlt· 
tir. 

Haltevi ıamsilleri. 
OOn aaat 17 de HalkeTt 

boperl6r6nde «Bir ceaaret 
rekoru» ilminde bir perde 
ilk komedi temıll edllmft 
tir. 

Hava hücumlannda hayıan 
ıa hayran maddılarinin 

muhafazası. 
icra Vekilleri Heyeti, ha 

•• hOcumlarıaa karıı ha1-
•anların •e hay•cnlardan 
huıule gelen 1tyecek mad· 
delerinin korunmHı hakkın· 
da hazırlanan nlzamnameJI 
kabul etmlttlr. Nızamaame· 

de açıkta ve otlaklarda, ı•· 
bfr ve kaaabal r içinde abır· 
larda buluoaa, tehir •• ka. 
ıabalarda •eya kularda hl:ı . 

1 
met halinde buluaan hay 

RADYO vaaların zeblrh ıa;zlardan 
- ANIARA RADYOSU korunmalı tekilleri, et, ıüt, 

yumurta. koaaene ve diğer 
Dalga Uzunluğu: yl7ecek maddelerinin muha 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. faza11 hakkında ea ıh hü -
T.A.Q.19.74m. 15195Kca. 20 K•v. · kümler vardır 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. ı------------
23 • 4 - g39 Pazar mQzıil [Fatıl heyetı] Çal n· 

12.30 Projram ) 2 35 Mü· lar: Hakin Derm n, Eıref 
zlk ( K6çük orkeıtra Şef: Kadr•, Ha1an Gür - Hamdi 
Necip Atkın] 1 BucaloHI Tokay, B arı Üfler Okuyan: 
- Peıtalozzanın bir tarlın11 Tabıln Karakut· 20 00 M .. n 
Gırıbırı.,ıa, 2 - Rubtnıteln leket ıaat ayara, ajanı •e 
- KoıUlmlü balo ıültt, 3- meteoroloji haberleri, 20. 15 
lwano•-Kafkaı ıüUI, 13.00 Türk m6zlii Çalanlar: Re
MemJeket ıaat a1arı, ajanı ftk Feraan, ReHt Erer, Fa 
•e meteoroloji bal:terlerl. bire Feraan, Cevdet Kozan. 

13. 15 M6ı:I k (K.Oçük orkeı- Okuyanlar: Sadi Hoııea, Sa
tr - Şef: Necip Aılun ) flye Tokay. Sadi Hoııea -

4 - Becce - Bırıncı hal Eviç peırevl, 2 - Rauf Yek· 

yan ılltl, 5 Maıazer - Vı. tanın - E•lç beste - Hal· 
yana pollıruı, 6 - Le•fne kal s61ftl elyabın, 3 - Le 

- Humoreake, 7 - Sıdney mini• - Ferahnak ıarkı-
Jonea - Gene Opt!retıoden Lerzan ediyor, 4 - Sela· 
- Potpuri. 13 50 Türk mü hattın Pınarın - Eviç ıarkı 
zljl. Çalaol r: Cevdet Ç.ğ- - Göz Y•tlarınız, Cevdet 
la, ZOhtO Liard koilu, Rdık Kozan - Ut takıl•!, 6 -
Fere n. Ol&uy o: Radjfe Ney· Cevdet Kozen ....:. E•lç tür
dık . 1 - U1t k peırevl, kil - Şabaae gözler tahane 
2 - Şevki beyin - U11ak 7 - Cevdet ozan - Şu 
ı rln - Gülzara nazar kıl. körlüniin yoıınn kızı, 8 -
3 - L minin - Un k ıar· Rıf t beyin- Hicaz ıukı
kı - Siy h ebrulerln, 4 - Niçin bülbül feıan eyler, 
Cevdet Çağl - Keman tak- '9 - Udi Fahrinin - Hicaz 
simi S - Ce det Çatla - ıarln Bahar olaa çemen· 
B y U tarkı -Kalblm J'fne zar olıa, 10 - Sadettin 

Ozgüa, (5 - uıtefe ça u- Kay iın - Nıhavent ıarkı 
fUD Bayati ıarkı - Çı- Gönül nedir. 21 00 Ne· 
kalım ı ydütl ·&re, 7 Muıta · ıell pllklaıır - R . 21. IO MQ 
f çavuıuo Türkü - Ela ztk [Rlyae tfcumhur baodoıu 
aıhlerl e kurban oldufum, - Şef: lbaaa '"ünçer) l -
8 - Mu.tef çavuıun- Saz Hub rt Bath - Deniz mar 
ıemat t. 14.20- 14 30 Ko- ı•, 2 - L. G one - Atla 
nuıma [K. dıo 1aatl - Ço· 1 r (Valı] 3 - R. Wagoer 
cuk terblyeıılne d tr] 16 30 «Melıt ulnger)) operıuı 
Proğram 16.35 Mtlll ı me oın uvert rü, 4 M Ravel 
müeabakalara - 19 M y11 - Pa•ene pour uoe lofante 
ıtııdıodaa naklen 18.15 Ko def unte, 5 - F . Ltazt 
nuıma (Çocu Eılreeme Ku - Macar r pıodlıt° No. 6 22.00 
rumu - Kreıt dtoleyellm ) Anadolu ajan ı (Spor ıeniıl) 
18 45 MQzlk [Şen oda mü · 22.10 MOzlk ICozbaod-Pl.) 
zlil - lbrahlm Özgür ve 22.45 - 23 Son ajanı haber-
teı bac klerl] 19. 15 Tlrk lerl •e yuı•kl proiram. 

De~let Deni ~r
yollarına me
mur alınacak. 

Devlet Demlryolları tdare 
ıl, llıe mezunu ıençlerlml:ae 
iyi bir fıtıkbal hazırlamak 

için büyük bir mGıabaka 
imtihanı açm11a karar Yer 
mittir. Bu karara 16re De• · 

let Demlryollarınıo lıtaı,on 
•e ıar itlerinin muhtelif ih· 
tlaaı tubelerlnde çahttırılmak 
üzere ylz genç alınacaktır. 

Aıkerhiloi yapmıı llH me· 
zunu r•nçler araıında ıeçl · 
lecek olan bu yOz memur 
lçın De•l•t Demlryollarıaın 
baılıca meıkezlerl bulunan 
yerlerde bilahare tayin edi
lecek bir tarihte lmtıh•n 
yapılacaktır 

Uevlet DemırjoUarının, An· 
kara, Afyon, lzmlr, Adana 

Malatya, Bahkealr, Haydar· 
P•ta, Sirkeci, Kayıerl, Er 
zur~m ltletme mOdürlnkle
rtle Mudanya •e Erzurum
dakl ltletme imlrltklerlne 
bu tartları haiz gençlerin 
mOracaatlarını kabul etmek 
Gzere talimat •eralmııur. 

Miiracaat eden geaçlerfn 
ev•ell baklaiında tabktkat 
7apılacak •e bunda• ıoora 

ııhbl muayeneye ıe•k oluna
caklardır . 

imtihan ıuallerf, llıe tah · 
ıll ıe•lyealoden ve müfredat 
proiramı uzerloden tertip 
olunacaktır. 

-· .. 
Oüretmen Okulu talebesi 

~anak~aled . 
Ôjretmen okulu talebe 

ılndeo bir ıurup d<in bazı 

6iretmenler1 ile btrltkte Ça. 
nakkaleye ıttmftlerdlr. Ta 
lebeler orada tarihi yerleri 
gördlkten ıoora avdet ede. 
ceklerdlr. 

Otullarrn ıaıili 
Bütiln okullar 23 Nıaan 

Bayramı dolaylılle 

ıala ıüoü sabahına 
kadar tatil edllmlıtır . 

, Neşriyat: 

~ocu 
Çocuk Eılrgeme Kurumu 

Genel Merk zl tar f ıodan 

çıkarılmakta olan (Çocuk) 
adlı derılnln (135) ncl aay111 

çıkmıthr. Yurt y nularının 

ıaihk, ıoıyal, kültürel du · 

rumlaramn lnklıafına hizmet 
ed a bu kıymetli derplJI 
çocuklar , çocuklu ana ve 
bab 1 ra t1ıvet e ederiz. 

Çocuk Bayramı 
Bu gürı 3R ı~an 

mım, ınım ya\'rnla-
rm dağıtacaklaı·ı ro
zetleri ka bu 1 ediniz. 
Bunun val'lığile ki•11-
sesiz yaYruların sağ
lığına bakıla<•aktır. 

23 Nl~N 1939 

Mül~a ve ~ususl bü~CP - ~ Spor haberl~i: 

li dairelere erilecek 1 Bu günkü 
teminat. pehl ·van 

M61ha ve huıu i büdcell 
dair lerle belediyelerin y~
pacakları alım •e aahm it 
lerlne lttlrak edenler tarafın 
dan yatırılma11 lazım ıelea 
temlaatların mal ıandıkları 
yerine bu idarelerin •esne· 
lerlne yatırılma11 Dahıllye 

Vekaletince kararlaıtıralmıı 

ve bu karar alakah dalrele· 
re blldirllmlttlr. 

Bisikl t koşulınmn son 
haf tısı bu gün bitiyor. 
lkı ayda11 beri de•am ede 

ıelmekte olan blılklet 

yarıılarıoın ıonuocuıu bueün 
ıaat 6 da t50 ktlometre 
ilk meıafe dahlllnde 7apıla · · 
caktır. 

Ta birinci haftadan bert 
birinci ıeleo Sabri Biriz ile 
ikinci Mehmet Kutlunun bu 
koıuda da kazanacakları mu· 
hakkaktır. Bu itibarla bu iki 
eleman, 14 mayıata yapıla
cak olan TOrklye bıııldet 

btrlncıltklerloe lttlralı ed,
calderdlr. 

Burada kazandıkları tak· 
dlrde 19 may11ta lıtanbul · 
Edirne yarıtlarına girecek
lerdir 

Şikayetler: 

Noksan gelen 
tiJtün paketleri 

İki yıldır ldareolo 10 ku 
ruıluk tütQoünü kullanmak 
tayım Üç ydao beri l<iı 
iım paketlerin eluerlıl nok· 
HD •e tozludur. Evvelce &D · 

balıjlı 28 ırem ıelen tü 
U:in paketi lUbart 11klet1 25 
ıram olduiu halde bu ay 
aldıiım yarım ktlo tGlünden 
yarmadan f azlaaı anbalajı 

tle berober 20 ıramdaa faz · 
la gelmemektedir. Bu bu-
ıuıua çok titiz olan lnblıu · 
lar ldarealnln y6luek nazar· 
larına arz edllmeelot aayın 
Tilrkdllıoden dilerim. 

Karılerlnlzden Ahmet 

Bir arzuhalcıdan yapılan 
şi ayet 

Anaf artalar c ddeılnd~ 
arzubılcı Ztya adında 
blrlıl kend lıtne avu 
k t lifhü v reıek Karaman 
köyünden Behlr oğlu Muıta 
fanın itini takip ve nihayet · 
lendlreceilol mevzubahı 

ederek dokuz 11-
r almak ıuretde dolandır · 
dığı iddia olunduiundan 
baklıında tanzim ed6len e• 
raklle bırJıkte adliyeye tee 
Um edllmlıtır. 

Gür~üz çocu musa~akası 
Çocuk E1irgeme Kuru . 

mu Başkanlığından: 
23 Nıun p zar günü aeı 

nt 15 de yedt yaıına kadar 
ol n çocuklar ara11nda gür 
bQz çocuk müaabttkıuı ya· 
pıl cakhr Çocuklarını bu 
müaabakaya fttirak etUr· 
mek tıtlyenlerio Gazi oku· 
luna müracaattan rica olu
D•r 

g'ilreşleri. 
Bu sOn Alı Htlırmet Pata 

•tadında ıaat 15 de Telupor 
yararına yallı bOyQk pehh· 
•an güret1erl yapılacaktar. 

Bu ıOretlere lttlrak lçtn 
Manlıalı Halil, Rıfat Yaram
dünya Sllleyman, Molla 
Mehmet, Sındırııh Şertf tle 
Bandırma •e lıtanbuldan 
bir çok namlı pehll•aalar ıelat · 
rlmtze ıelmtı bulunuyorlar. 

Bır mOddetten beri tehr · · 
mlzde bulu•an T6rklye Pro· 
feayonel Batpehll•anı T e -
klrdailı Hüıeylo ile Manl
ıalı Haltlln bıta 16retmek 

ıuretlyle iki hafta ev•el, 
lıtanbulda dala •ere ile be· 

rabere bırakıldıfı iddia edi 
len ıüretlD hakiki ıaltbt 

bu ıno belit olacaktır. 

Gelen pebllvanlar, Tektr
dajla Hüıeylnle rOretecek 

lerlnl •• muhakkak ıurelte 

1eneceklerlnt ı6ylemekte

dlrler. Onun için bu 16nk6 

gQreıın çok iddialı ve ze•k-
11 geçeceil tahmin edtlmek
tedtr. 

Atletizm teşvik rnüsabakalan: 
Beden Terbiyesi Genel 01-

rektörlOjQ tarafından tertip 
edilen yedi aylık atletizm 
lCfYlk m(habakalaraoıa tik 

günü düo Ali Hikmet Paıa 
ıtadında aeat 15 de yapıl
mııtır. 

l:Süyükler araıında yapılan 
müıabakalarda der'ece alau 
itletlert aıafıya yazıyoruz. 

Dtıık: Şe•ket birinci, Stı · 

leymaa ikinci ve Atet Meh · 
met üç6ncü, 3goo mOtre 

mukavemet koıuıunda birin· 

clllil Sokrat, tklnclltil Şem
si ve 6çünc016iü de Mehmet 
kazaodılar. 

400 Metr~: Şevket birinci, 
Emin ikinci, Ateı Mebmet 

üçClncl olmutlardır. 
Tek adım: Buna yalnız 

bir kltt lttlrak etUilnden 
Emin birinci ıelmlıttr. 

Küçükler arasın~a: 
1000 Metre mukavemet: 81· 

rlnct Ali Ôrmeo, ikinci Ah· 
met Ülgen, iiçGocü Mehmet 
Kavunoflu 4X50 metre bay· 
rak yarııına 3 ekip lttlrak 
ettt. 

Bunlardan Alt Ôrmen, 
Abdürrezak, Fehmi •e Meh· 
met takımı blrlnc111il ktzaD
dı. 

Bu ıün de ıaat 13 de kotu· 
fara dev m f!dilecek,lıüçükler 

60 metrelik ıürat kotu•u bü
yükler ıee ıoo, 1500, ıoo+ 
200 ~ 400 bayrak koıula· 

rlle yükıek atlama yapıla· 

rak nlıan ayı mibabakala· 
raoa ıon vertlmlı olacaktır. 

Yürüyüş bu hafta sona er~or: 
Be b ftadao beri dev;ı• 

eden yOrüvfit m6aabakal rı· 

oın ftnah bu ıno 30 ki 
lometrellk bir sahada yapı · 

lacaktar. 
YihüyDtüo birinci •e lkto· 

ellerJne birer kolaaaU yeri· 
le .. lltlr. 
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Jt? ÇOCUK SAYFASI ~ r 1 
~ .. ·, ~ -nm--••11' 

Çocuk 
Bizde çocuk, Mılll Hllrl· 

mlyettn tee11l16ndea ıonra 
•••cudlJ•tl dltOnllmel• 
baılanmıı; Cu•hurfyetıa 
lllnıadaa ıonra da cMıllb 
kıymet ıbraz et mit bir var 
laktar. 

Bo,ılderia lıııle ihmal 
ı~hdliG aaltaaat de•rlade 
«Çocuk», bir IDMD Ja vruı• 

olmaktan lnartalamamı,; 

millet ve memleket ıibl aıar · 

laraa ihmaline utramııtı 
Pek mGıteeua aileler hariç 

olarak •eliler de çocula bir 
lrıymet •ermek fikrinden 

usaktdar. Hele de•let na 
zarında ıocuk lalç bir mlna 

ifade etmez.ti. Sadece ço · 
caktu. 

Onan ae lnlctıaf •• teallıl 
llGtlnllGr; ne ihtiyaç •• ar. 

sulara 16• laOnde bulunda· 
rulurdu. Bu ıBal kuran, 

clOala; yannı kuracak ta ba 
ıGala çoculdarı oldatunu 

dDtlnmek abeı bir fakir ıa. 
yıltrdı. Bu JILdeadlr kt ne-

ıll, ıGnden ıGne çlr6mOı; 
lsmthllle uframıı; ııhhatına 

kaybetmiı; cıla• bir hale ıel 
mtıtt . Geçti o 16aler .. 

.. 
• • 

Her yenılılıı ve ıluj ham· 
leler ııbı çocujun da b r 

kıymet olarak t1tnmmaı ı 
Cumhuriyetin feyızlı Ye çok 

hay1rh baıarılarıadandır 
Bu ıln tebell6r etmtı ve 

herketc• anlaıılmıthr ki ço 
caldarını ihmal eden cemi 

Jet, mllll bilnJHIDI bir •6· 
rl haıerealn kemlrmeelae 

•leaade etmlt; kıea •• tam 
bır tlblrle l•mıhl&hnı lrra· 

dı ehle laaıırlamıı demek 
ttr. 

Yine teıltm edılmtı bir 
hakıkattır ki «Çoculu, mılıl 
bGnyealn temeU. aıırlara 
lllal olacak mılıi tıUkbalıo 

Y•ılne ümididir. 

Mıllet •e memleket mu· 
"•clderataaı bar aüo ~nerl 
ne tHllm edecefhnlz çocu 
fa l&Jalc oldulu •••kil •er· 
mek, oau bu ıGaden, Jarına; 
JUIDID bOJük •e ~etin tı

lerlae laazırlamak, mllll 
mldaf aa tılerf .lereceıtnde 
mlhlm bit' lceyftyettlr. 

Hır •• her UlrlO hakları-
•• ıahlp olarak yettıecek 

Uk 1ıt1kbaltn TGrklye.lnl çoc • 
ele öylece bir ve her tarla 

1 • ırmal. klll6rel •• lk· • yaıı, .,. 
tlıadi haklan•• ıahlp ola-

k tmaıı•• bılecelctır. 
ra yafa 

il ıt yıldız ları , 
Yaranın m 

h!T. •e her tGrlO 
bu ıGaün ur 
medeni hakların• uhtp ço 

l Dlaranda 
cuklaran temls a 1 

parhyor •e parhyıeaktır · 
lıtıkbal ıOnetl onlardır . 

Glnetl 1elimlıyalım-

e1lff•• 11/kır 

28 Nisan 
Se•lnç olıun bJr dere, 
Çailuıa ı&niUlere; 

BuıOa 23 Ntaan .. 

Tlrlr.Gz ne oıutlu bıze, 

Bu 160 pell kutlu btu, 
Naaıl ıe•ınmez ınaao? .. 

Çiçekler açııo renk renk, 
Ôreltm bGyük çelenk, 
Bu ıGnü yapan\arı' 

Biz bu alo, bOrüz, dedik; 
Ankaradan kOkredık 
Sultana, diıtmsnlara 

Kölelik nedir btlmez, 
«Kırılır da efllmez, 
T6rk denen ulu çınar, .. 

Bıs ki ıen çocuklarız. 
Bu 16D bayram Japarız, 
Ç6nkl, laar bu topraklar . . 

Ezelden armalandır, 
HOrrfyet Tlrke candır, 
HClr yaıarız, yaıarrak. 

Şenlik yapıın ana yurt, 
Tark çocutu bir bozkurt 
Elindedir al bayrak!.. 

Zeki Tunaboylu 

Bilmeceler * Girerken aülerlm. Çı . 
karken allarım, b t IJ lcfmtm? 

Cevap: - Kuyu kova11 * Sır Hlclamak fçlo yan. 
mafa katlanan kimdir? 

Cevap: - MilhQr mumu. * Sal ılcen yerinden ay 
nlmıyaD, öldükten ıonra 

ıezen klmdır? 

Cevap: Yaprak 

Paraları ıaşırmış! 
Anneal klçlk Ya vuzu 

bakkala 16nderdl ve dedt 
kı: 

- Bu iki on kuruıluktan 
blrfıtyle pltklo bir ekm~lr, 
öteklılyle de bo,ak btr çıko 
lata alaealrlın . Sakın aldaa· 
ma hal.. 

1kı da1c11ı. ıeçu eeçmedı 
Yavuz lraa ter içinde d6n· 
do Aaneıı: 

Af eri• çocufum. ne 
çabuk ıtdlp ıeldtn! S6yJe· 
dı klerlmf aldın mı? 

_ Bayır anoeclilm. iki 

00 _kuruılufu birbirine ka · 

rııtırmııım. llanılıtyle ek· 
melr, hanılılyle çikolata 

alacajımı ıan• ıorm•i• ıel· 

4'•· 

Bizim horoz 23Nisanın öne 
mi ve Tiirk 

1 

B d ki o .ı ıbık, 
aflD 8 

bir ıelıaclk, 

ı 1 

Kıpkarmııı d 
Koyruju b•P reDkll teri ' 

Güzldir bu baba ytift .. 
d k •• ıert. 

Yürü1016 dlaı 1 

çocuğuf ... 
cBu vatan torun· 

larımız ve çocuk· 
larımız için cennet 
olmaya !Ayıktır.• 

Meraklı şeyler 
* Amerika Bırleıık Oev· ı le, zlnclrle ölçOlmez Bu ka· 

letlerıode ıazeteler eenede dar derınltje· dalııçlar da 
4 000.000 ton ıuete kllıdı inemezler. Oaua tçla baıka 
ıarf eder. bir çare bulmuılardır. De. * Sofuk ıu banyoıu, ti· rJollk ölçecek olan ıemtde, 
f • bamma1aoda ölüm nlıbe· dealz için• doiru bir top 
tini y6zde ~5 asaltmııtır. 

• lllyQk den.zlerde ba
zaa raetlanan buz dalları 

çok büyük tir. Y alaız deni· 
zıo üıtüode yulerce metre 

yClkee1dsitnde olanları var 
dır Halb.kl bunların •tai• 

yukara dolnmcla biri ıuyun 
dııında olduju dOıGnülüne 

ıuyuo içinde kalan buzuo 
ne kadar lrilylk olduiu ken · 
dUJfınden aolaıılır 

• f ranıada telefon telle
rinin uzunlufu 8 632.0l O kı 
lometre tuttuiu heHp edil· 
mııur. 

* Ajulılı . l 100 ktloya 
Taran ıu a1ıırları vardır. 

• lo1amn belkemlftnde 
33 t••• ayra ka,iik kemık 

vıudar 

1935 Seoealnde Franıızlar 
1.407 0.7 bııı ı ov bıy•anı 

v11rmuılardar. * fnunın Jkl kulaiancla 
12 000 t e 3 000 ara11nda 
titri yen telceilzler vardır. * la.anın tıkeletlnde 12 
çift kaburıa kemıtı vardır. * DOnyanın en derfa ye 
rl Blyilk Okyanuıtadar. Bu:J 
çukurun derloiıfl 9i80 met· 
re olarak ölçülmiiıtQr 

* Denlzlerfn derini fi ip 

ahhr Topun 1eıl denizin dı· 

bine doiru ııder, denizin 
dtbıne çarparak teı tekrar 

ıerlye diner. Arada ıeçen 

-ıamaaı ıOratle öl,erek ora-
11010 ne kadar der:nltlrte ol · 
dutu öireolltr. 

* Kulalımız her 1eıl 
duymaz. Blhyouunuz ki ıee 

btr t•)'lD tltremeaınden olur. 
Her Utrl1en bir ıee çıkarar. 

Fakat kulafımız bJr ıanlye
de 20 tle 30 OUO ara11nda 

olan titremelerin çıkardıfı 

ıeılerl ıııteblUr. 

* Btr ınıaoda ta• 500 
adale vardır. * lık trenler çok ajır 
yürüyordu • 1863 te A•rupa 

trenleri bir ıaatte 5& kılo·, 

mıotre aldlyorlardı . Şımdl tıe 

120 kılometreden fazla ııdt· 

yerler. * Ma•I renk lnıaaın .a
nlrlerlnl yatııtmr, a,kaıunu 
çofaltır. ' * Bir aefeı alııımızda 
akc•ierlerlmlze yaram litre 
hava ılrer. * A•uıturalyada dOn1a· 
nıo her 1erlnden çok keyuo 
1•tlttirdtr Orada tam 
1J0.000000 haJvao .. rdar. 

k de c611t•ret, 
Huyu ııe pe k 

de aıı Bulunca bir yer 
. Tık tık .. · 

Gaıutyle yapar. 
Tavuklara çeker belDe• 

ok 161•• Bol keseden bGJ 
b uıu ••r, 

Ata blalDU ID• ID 

Pek dar, 
Sızım a•lu oD• 

b eDÇ boroı, 
Kızıl tuilu u 1 

d uıa• tos: 
Yıjttlıie kon ur 
Kö1 ümOs011 dOı alanı, 

'
da•ı; 

Oouo için er •• 
kaah ılr•f• 

Surda 1apar 
k OD• lf· 

Güreılerd• yo 
Ç6plDk lıtl, çtt lsırl 

l k yeri• 
Horosumu• fell 1 • 

Bmrtace bir ,. ••t•• 
61• kart• Bu yerlerde 1 

Giılerlnl laemen kapar, 
a atar. 

ATA1 ORIC. 
ı·arih buıün Türk dOa 

,aeını, yeni n bOyalr bir 
bayraoıla kartı lrartıya bu· 
lundurmak babtlyarlıiını 
tattırmak ıereflnl .eriyor. · 
ıV Yıl enel 21 NIHn 1920 

1000 Ehedt Şef llDIZ AtalOr· 
kOa yOluek emri ıle 23 Nt· 

188 1920 Cuma ıOnl An
Aıarada Medtıl• toplanma· 

1108 karar yertlmtt •• bGtlD 
.ıl&yetlere tamim•• bıldJ· 
ralmlttl· 

23 Niıaa 1920!.. Gllneı 
Aakara aemalarıadan bllldr 
ıııklaraaı ıelalre yaymaya 
çalııırkea; halk araıında 
••t•lt bir f aall1•t ı•· 
kilde 1ör6•G1ordu · 

Up uzun btr nar - Cuma aamasındaa eonra 
camılerdıa çıkan halk aler 
alır Mecllı blna11nın 6n0ae 
toplanıyorlar, TOrke dlrlm 
•e bilrrlyet •O)dehylclıl Mec· 
llıln biran evvel açılmaeını 
ıabıreıslakla beklı1orlardı •. 

Acaba bu ne? 
d a ıor 

Turıut ark• atıD 

du: 
- lkı bathı iki kollu, d6rt 

ki Y aedfr, 
a6zl6, alta aya 1 ıe 

btl bakayım? 
dOtlodO 

Yalçın usun uzua 
Bir tGrll bula11tadı. Turıu · 
kahkahalarla ılllJOrda· N 

ha yet: 
- Canım bu kadarcık ı•· 

Ji bılemedln •11 Dedi. Ata 

blamlf bir adam! Atla ıl 
Ta rinl11 iki llatı, Jkl kol•, 

dört 16ıO, alh da ayalı ol 

~maz mı? 

ôyfe ya .. 
KGçOlr Yılmaz~ 1ent taaıı· 

tıi• arlradaıı Karaya ıorduı 
- Senin kardeıla •ar mı? 

- Yok. 
- Pelit ıea kiminle ıOre. 

,.,.,.11117 

o ıGo batOn TOrk cami· 
aıı•ın kalbt ltlr tek lralb ıtltl 
atıyordu! . 

Ebedi Şef lmlzla ılr ••· 
berrak ıeel Mecllı Hlonu· 
nan dunrlaranda aklıler 
bırakarak ıGrledl: 

cEf endıİerl 
Y aıamalc, didinmek •• 

çarpıımak demektir. Kım bu 
çarpıınıada lıazanına, o ya· 

1.,, Çarpıtmak içi• de ber 
• olda kuvTıtll olmak llsım· 

dn.» 
Seeınde aylı btr tathblr 

;..r~ı ki; onu b6yle heyecanla 

98 taıkın bir ,.,kılde ılr•• 
halk ıayet coıkund•··· 
~ MecHılD ilk 6~••1, Milli 
Hlkimt1ete mGıteatd bir • 
devlet v6cude ıetırmektl. 
fak at Mecllıte açık fıkırll 
san edilen adamların lçlnde 

padltablıiıo •• laaltfelıil• 
ka lmaımı kendtlerl için ll7.ım 
a6ren adamlar da menut · 
tu Ebedi Şef 1 tunçlaımıt 
ı6fıDnl btr kat dalaa•ıererelı 
Mecllı• fU tekhfaerde t.ulua• 

du:: (*) 
ı - HOlcO••t t•ılllll za· 

(*J tYJI Yeni tabı Nutuk 
Sa. JJJ. 
(~oau dardilncl HJf•cl•) 

FerdtJ Sekendiz 

r----------_.. ı Türk yavrularına: 1 
i
l Sizin refah ve ıaade 1 

tlni:e çalııan Çocuk i!ılr- 1 
1 ıeme Kurumu Bayramı 1 1 nııı kutlular, yurda fay 1 
1 dalı lnıtınlar olmanııı 1 
Ldlltr. ___________ __. 
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Bu gün yapıla
cak merasimle 
Çocuk Haftası 

., 
prog am. 

(Baıtarafı birinci n1fada) 
buıud btnalarla,dOkkln,ma. 
laza ve evler ba1raklarla 
ıGıleaecek, sece de elektrik· 
le ten•lr edilecektir. 

5 - Haftanın devamı 
müddetince mafu:a •ltrln
lerlnde çocuklara ald e11a 
tetblr edilecek •e muhtelif 
yerlere çocufa afd öitıtl r 
ve afıtl r konacaktır. 

6 - Hafta içinde tik 
okul talebelulDe ıtnema göı· 
tertlecektır. 

L - 23 Nlıan için Ku-
rum tarafından dafıhlan 

yardım zarflarına JUrddaı 

lar111 kabul buyurarak içlrıe 
16olOnden koptufu ve ella· 
den ıeldlğl kadar yardımda 
bulunmalarını rica edulz. 

8 ilk okul talebeleri 
araaanda gilzel ıea, yazılı 

ifade ve iyi reılm müeaba
kaıı yapılacak, her Oçünde· 
de mu•affak olanlara mO. 
Daılp hediyeler verilecek
tir. 

9 - Haftanın devamı 
mnddetlnce Halkevı boper
l6r0 ile çocuklara önem ve -
rllmeal hakkında onferanı· 

lar •erilecek Ur. 
10 - 23 Ntean akıamı 

aaat 20 de Halkevlade ço· 
cuk baloıu verilecektir. Gü
zel ıea mOıabakaaına lıttrak 
edecek talebelerin mfteaba
kaları da baloda yapılacak
tır. Baloya milli kıyafetle 
lttlrak eden çocuklar ara
ıında yapılacak ze1be oyu 
nu müıabaka11nda, daaıta 

ve ıGzel ıeı mtb bakaaında 
ka:uaaalara mOnulp bedi· 
1eler verilecektir. 

11 - 23 Nlıaa pazar ıa 
al aaat 15 de ••velce kayıt· 
lara yapılmıt çocuklar ara
ıında ıGrbOz çocuk mOıaba· 
kaaı yapılacak, kazananl ra 
mOnaalp hediyeler •ertlecek 
tir. 

12 - Haftanın mOnaıfp 
ıilnlertnde Halke•I tarafın· 
dan hafta ıeref ine müıam · 
re •erilecek tir. 

---'D11.ı---

ltalya- Yugos
lavya arasın

. da konuşm . 
(Battarafı birinci tayfada) 

Diyet blokuna mukabil 

bir blok tetkll et
mele çalıtmalcta ve bunun 

için ıealt mlkyatta ılyaal 

bir faaliyet göıtermekt dır. 

ltalyanıa vücude geUrmek 
latedlil bu blokun tetekkOI 

edip etmtyecefl de, 29 nl. 
ıandan e••el belli olacak· 
tır. 

V eaedlll,2!(A. A. )-Vene· 

dike ıelecek olan Yuıoıla•ya 
Hariciye Nazırı 8 . MarkovJ· 

çe Yuıoıla•yanıa Roma el
çlıl ile, kalemi mahıuı ve 
ltalyaaın Belırad elçfıl re
fakat edecektir. Nazır, Ve· 
nedıke ihtimal tayare ile 
relecık olan Kont Ctaao 
tarafından l1taa1oada kartı · 

!anacaktır. 

iki ana de•am edecek .ı . 
an ıörOırneler, prefektörlük 
dalreıl olan Coraer tarayıa · 
4a 1apılacakt1r. 

TÜRK.DiLi 23 NiSAN 1939 

Balı esir icra 23Nisanınönemive Tü 
dairesinden: 

Balak ılr Sulh Hukuk 
Hlktmlfil çık artırma tle 
par a çevrilecek gayri 
menkulün ne olduğu: Balı 
keılrla Şeylütfullab mabal
lealnde ıekerct Hacı Ahmet 
•• ı lreye aıa btr bab hane 
ıayrl enkulQn bulunduAu 
mevki, mahallt> 1, ıok ~ı, 
numar ı: Şeylutfull b ma· 
ballesl e Mslllku••etler 
caddellnde ka1o hane, 

T lıdfr olunan kıymet: 

3000 lira. 
Artsrmanın ytı pılaca fa yer, 

ıün, ıaat: 23 - Mayıı · 939 
tala ıünii ıaat 15 de. 

l - lıbu ıayrl menkulün 
arttırma tartnameıl 22 4 9391 

hrıhıodeo itibaren 48 ou · 
mara ile Balakeılr icra da 
ireılnln muayy n numara 
11nda berkeılo göre bllmeıt 
tçlo açıktır. tıaoda yazılı 
ol nlardao f zla malumat al. 

mak iıtlyeo ler, tıbu fartoa
m •e 48 doıy numara . 
ııle m murtyettmfze müra -
caat etmeUdfr 

2 Artırm Y• lftlrak 
tçlD yuk rda yazılı kıymetto 
JOzde 7 .5 nııbetlnde pey ve· 
ya mtlll bir bankanın temi 
nat mektubu tevdi edılecek 
tir (124) 

J ipotek • btbı ala 
caklıl rla dtjer alakadarl rın 
ve trtlf k hakkı eablplerlnln 
ı yrl menkul (iz rlndekl 

akl rını huıuılle f iz ve 
muraf a dair olan iddiaları 
nı tıbu ilan tarihinden iti· 
baren yirmi gün içinde e•· 
rakı mOıbltelertle birhkte 
memurly tlmfze btldtrmelerl 
tcap der. Akıl h ide hnk. 
1 rı tapu ıcıhle lftblt olma 
dıkça ntıt bedelinin paylat· 
ıuıad n hariç k lırl r 

4 - Göıtertlen ıünde ar
tırmaya lttlrak edenler artır. 

ma ıartaametlnl okumuı 

•• lüzumlu malümat almıı 

•e bunları tamamen kabul 
et it ad ve atıbar olunurlar. 

.5 - Tayin edilen zaman 
da ıayrl menkul ilç def ba -

imldıkt o ıonra en çok ar . 
taran ıb l edlUr. Ancak r 

t1rma bedeli muhammen 
kıym tın yüzde yetmıı beıı 

al bulm z veya atıt lıtlye 

alo alac §ına rüchanl olan 

dtier alacaklılar bulunup ta 
bedel bunların o gayrlmen 

kul ıle temin edılmtı lacak 
larıaın mecmu undan fazla ya 

çıkmazta o çok artıranın 
taahhüdO b ki kalmak (bere 
arhrm oo beı gOo daha 
temdit v on bet ı.ocl güoG 
a,oı ı tte yapıl cak rtır. 
mada, bedeli aatıt fıtfyenln a' cağın rilchanl olan diğer 
1 caklalarao o ıayrl menkul 

il temin edtlmıı lacakları 
.mecmuundao fazlaya çı m k 
ıartı le, en çok arta ana jha· 
le edilir. Böyle btr bedel 
eld edllemezıe tbaf e Y pı 
l m z e ıatıt hlttbl düı"· 

6 - Gayri menkul kendl
ılne ihale ol•nan ktmıe der 
bal Yeya •erden mühlet iç
inde parayı •ermez e ihale 
k rarı feabolunar k kendi 
ılndeD vvel ' en rü 11ek tek
lifte bulunan klmH arz et 
mit olduiu bedelle almağa 

razı olur1a ona, razı almaz 
•eya bulunmazıa hemen on 
btt ıüa mllddetle artırma ya 
~ıka~alıp ea çok arttıran• 

(Baıt rafı QçOncü aayf da) 
ruridlr. ı 

yeni devi Un ismini vat nı 
nan kalbine altın barfler1e a an kası 

· 2 - Muvnkkat . k ydıyle 
bir hOkQmet rehıf tammP-k 
veya bir padıı h k yma · 
kamhfı ibdaı etmek kabtlf 
tecviz deitldtr . 

n koe ledt. Ebedly Un ·ol- 1 
l rı artııına ômül n f k t 

haklkatte dmı v ka.hra-
e.nlıiını, heybetini, unutul-

Mc le ette tH rruf hareketinin lnklıafına hizmet 
arzu&undn olan Oımanlı Banka11, Aile Sandığı (Ta
ıcuruf Cüzdanı) beaabına tevdiat yapanlara kura ke· 
ıldeıl ıuretde •ıaiıdald lluamlyelerl tevale karar ver
mtıtlr. 

maz bltıralaunı k lbhnlze 
gömdiliümQz AtatQrkün 3 - Mecllıte mtitelııiılf 

lradel mllllyeyl, bilftıl mu 

kadder tı vatana 
bizlere ea muk ddeı emaneti 

vazıulyet 
olen bu yurdu ve onun et· 

t nımak urodel esulyedtr. 

Tark lye 86yük Millet Mec· 

llelnln f evktnde bir kuvvet 

me•cut değildir. 

4 - T B M Meclııı teıır ı t 
v lcrat ıallhfyet!erl c mi
dir. 

Mecllıfn reisi aynı zaman · 

da hO\tQmet itlerini ı~re 

cek heyetin de refııdır 

Mtcll bu te lıflerl oldu 
fu gıbl kabul etU ve bu 

ıuretle yeni bir devlet ku 
rul muıtu. Bu devlet Mılli 

Hakimiyete müıtenld Cum
huriyetten baıka bır fey de· 
ğtldt .• 

• ... 
fıte buıOn. TOrk hürriJet 

ve hakimiyetine 1tıh ı p ol· 
malc ha lunı kazaodığı bli 

ref~ ıı1kl r 11 ç&n Hfl altin 

beıındeo çıkan Cumhuriyet 

ismini, Milli Ştflmlzfn arka · 
ıını daima t kip etmekten 

yılmıy cak olen Tork ço 

\!Ukluı koruyeıeaktır . 

Kahram n TOrk çocukları. 
bugiln bu bnvak bayram 

gGnGnQ lrntlu1arlren dtılma 

Atatına nrmıı olduğu o 

mu\caddeı ıözü unutmuyor: 
Ooun iz of e l nön6nüo r· 

kaaınt takip ediyor ve takfp 
edf'cek 

Türk çocu~u: 
Y ~nı Bayram p,üoün kut 

lu olıun. Ebedi ş .. f inin ve 

Mlllı Önderinin huzurunda 
ıöfa6o dalma ıururl , inanç 
ve fmaola dolıuo. 

Ferda Sekendiz 

Balık • Si \ 1 İ ll)r l ll • 

E cüıne ı· ı 
" nı 

en: 
Bandırmad yentden lnta edtlecek tik okul btnaaanın 

ke•tfoamealne göre 8045 lira 67 kuru~tuk lnıaatın tnııuı 
4 m yıa 939 tarihine rastlıyao perıembe günü ıaat 10 da 
iheleat yapılmak üzere J 5 g6n mOddetle açık ekıtltnıeye 
onulmuıtur. 

Bu tıın muvakk t teminatı ketlf bedelinin üzde 7.5 
ğu olan 603 lira 43 kuruıtur. 

Bu ite ald evr k krııf hullıa11, t rtnam •e mukavele 
örneği ve ıolred lr. Bu evr kı görmek fıtlyeoler her gün 
Vilayet Daimi Encümen kaleminde v ya Nafıa Dair ılode 
görebilirler. . 

ihale hGkQmet dairesinde teıe kül edec k Vıl ' yet D 
imi Encümeni t rafından yapılacaktsr 

lıtekltlerlo ihale tarihinden ıeklz ıün vvel vJllyet 
makamına milracaatl Nafıa MüdOrlyetloden alacalı eh 
Uyet •ealkaaın1 ibraz etmeal ıart olup ıh le günü muıı v
yen zamanda muvakkat teminatını melıandıiına yatardı 
iıoa dair makbuz veya banka mektubtle birlikte m6ra 
c atları llln olunur. 

4 - 1-80 

Keıtdeler 25 mart •• 25 eyldl tarihlerinde icra 
olunacak ve her ketldede •tafıdakl ikramiyeler da
ğıtılac ktır: 

Türk liralık 

l aded T.L. 1000 -
4 )) )) 250 -
5 )) )) 100 -

25 » » 50 · 
50 )) )) 25 -

Yeni c~man 85 aded TL 5 000 
Türk hrahk ikramiye. 

Aile 1aodığa hf'Hhıodakl mevduatı kuranın ketlde 
edlldtğl terlhe teknddüm eden nltı ay z rfmde: 

T. L . 50 · Türk lireıından G!eiı düıruemtı olan 
her mudi bu ketldelere lıttrak ed cekUr. 

fi~ .. ~.J'3'._,;_ 

••Si ...... """' ....... ""*'~~ 
DOK,. )R 

Fahriye Altaylı • • • itKADIN IJAST.\LIKLAHI VE DOGUM BİHİN- • 
• f.İ SINlF MÜTEllASSISl 1 
• Muayenehane: Alillikuvvdler caddf'si No: 134 • 
=PAZAR GÜNÜ DEN BAŞKA HER GÜN SAAT IS 1 

DEN 18 ZE KADAR HASTALARINI KABUL VE 
1f TEDA Vl EDER. 

.. ... . ~- •. ı 
' 

Bıılıkesir Vilayet Daimi 
E cü enindeıı: 

Balıkeılrde Anafartnlnr caddeılndekl .K.ütüpbanenlo bt
rlncl k tında yopılac k ve ketlf bedeli 956 Ura 80 kuruı 

olan ıoıaall 4 may11 939 tar ıhloe rattlıyan perıeınbe cünfi 
ı at 1 O da ihale edilmek üzere 15 ıün müddetle açıla ek· 
ılltmeye konulmuıtur. 

Muv k at teminatı ketlf bedeltnltt yQzde 7 5 iu olan 71 
lira 76 kuruıtur 

Bu tıe tt tartoameyl ketlf evrakını ve evrak talreyl 
ıörmek lıUyenler her aün Vılayet Daimi Encümen kale
mine mOracaatla gchebtl•rler . 

Bu ltt almak lıteyenlerln Vtlayet Makamına mClraca· 
atla Nafıa Müdüriyetinden laakal ıeklz 160 e••el aldıfı 

ehliyet Yetlluuını tbr z etmeıl •e muYakkat teminatını 
mal1Bndıjına yatırdıiına dair makbuz 1enedl •eJahut ban· 

ka mektabile ihale günü muayyen vakitte ıhaleyt yapacak 
ve ihale yeri olao Vıliiy ct Daimi Encümenine müracaat-
ları ılCtn oluuur 4 · 1-78 Balıkesir Vila)1 et I"~a · ni 

Enciiıııeıı · ı<lcn: 
1 - Açık ekııhmeye konulan lı: Gönen azuıuda lnıa 1 Ed re 

edilecek afat fıtacyoououn fntaalı o 'up ihale edilecek k11· 
n·t Oı·tao 

i ektör 
ul. 

·· ğ·üııden: mnı ket f bedeli 1003 lfra 4S kuruı, muvakkat teminatı 
75 lıra 28 kuruıtu'r 

2 - Bu loe ıd evrak ket fo me funlardır 
A - Eksiltme e ı rtne.m ıl 
B - fenni fıutoame ve p 'ln 
C - Mukavele 6rneğl 
D - Keotf proj eıt 
H - Bayındırlak ıılerf gen 1 tartnemesl 
lıtıyeoler bu ketlfoe.me ve enaln B lıkulr N fr M6 · 

ciOr,vetıade voy Daimi Encümen k ıemlnde aöreblllrler. 
3 - Elulİtme 1 l may11 939 tarihine raıtlı y n perıem-

be gWıü eaat 10 da •lifi.yet makamıoda müteıekktl Daimi 
Encümen huzurund yapılacaktır. 

4 - lıteklller yukarıda yazılı güa ve saatte muvakl: t 
teminatlarını mal ıaodığına · yatırdrklaran dair makhuz 
veya b nka melltubile ve bu itle ufraııtığıo dair Nafıa 
Müdürly

0

eUaden ihaleden 8 ıOo evvel al1nmıo ehlty t •eılka-
ıı ile btrhkte D imi Eacfimene müracaatları 116.o olunur. 

ihale edllır iki ıhale araaın 
deki f rk ve geçen günler 
için yüzde 5 den heıap olu 
nacak faiz ve diğer zararlar 
ayrıca hükme hacet kalmak 
11zın memurlyetlml:ıce alıcı 

dan tabıal olunur. Madde 

4 - 1 - 48 

( 133). 
Han yukarıd göaterllen 

23 5 939 terıhınde Balskealr 
icra memurluiu odaaında it 
bu ilan ve ıöıterllen arhr
ma ıartnameal dalreıtndo 

ıatılaceğı tlln olunur. 

Okulumuz blouı çatı klremltlerfnln mübayea •e yeri
ne v zı lfl 14 4 1939 tarihinden ltlb ren IS ıün müddetle 
çık eluıhm ye konulmuıtur. Keoıf bedeli 1113 liradır. 

İhale 29 4-1939 cumarteal günü aa t 14 te okulda m6-
teıe kil koınhyoo huzurund yapılac ktır. 

Şartname her gün okul direktörlüğünde ıörftlebillr.: 

Muvakk t temlnah 83 lira 47 5 kuruıtur. 

" .. 110 e 

4-1 - 79 

Belediye 
Riyasetinden: 

Gönen kaplıcalarının 1·6 939 tartbındea ıubat 1942 ıo· 
nuna kadar iki ıene dokuz aylık icarı on bin lira muham· 
men bedelle 5 5.g39 cuma ıCioü aaat J 6 da ihale ed ılmek 
üzere açık artırm ya koouımu;tur Tahtllt lıttyeolerla 

Gönen Belediye dairealoe müracaatları illa olunur. 

4-1-82 

Ba11idıl}ı yer: Vılayet Matbauı- Bah ealr 
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