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Türk Milletine İnşir 
Veren Tebliğl~r .. 

Vekiller He- Vilayet İlkökul Öğretmenleri h yeti Içtimaını Arasında Nakıl Ve Tayinler. 
ı 1 lstanbulda Tasdikten Gelen Kadronun Dünden lti-

t baren Alakadarlara Tebliğine Başlanıldı. 
ya P J. ilkokul öğretmenlertofo Rahıme Yeotköye, Savaıte 

lıtanbul, 20 (A.A] - Ata nakil ve tayinlerine dair ha peden l-abrl Yenlköye. Un. 
türkün rahatıı~lıklara dola· zırlanan kadro Kültür Ba· cıkmdan Fahri Şamlıya, 

Büyük Şefimizin Sıhhat/erinde Umumi Salalı 
4rtmaktadır. Asabi Araz' Tamamen Geçmiştir 

yisile lstanbulda bulunmak- kanlağınca tasdikten relmı,. lvrlodl öğretmenlerinden 
1 ta olan Baıvekll B. Celal Ba- tir. Kadronun, Kültür Direk· Şevket Korucuya, yine iv 

yar, mutad Heyeti Vekile iç· törlüğü tarafından dünden rmdaden Muzaffer Karaman· 

Yedinci Rapor: 
İstanbul, 20 (il.fi. ) - Riyaseticumhur 

Umumi Katipliğinden: 
1 -- Reisicun1hur !Uatürkün sıhhi vazi

Yetleri hak kında müdavi ve müşavir tabipler 
tarafından bugün saat 10 da verilen r, por 
ikinci maddeded ir: 

Umaı için Vekil arkadaılarmı ttİbareo tebliğine baılanmıı · l'öyüne, Şamlıdan Fıtnet Su-
İıtanbula çağırmıı ve bugün tır. 11ğırlık birinci okuluna , Şam-
öğleden evvel Dolmabahçe Tebllğatı yapılan öğret- lr öğretmen muavini 
11araymda toplanılarak ruzna- menlerin nakillerini yazıyo. Samiye Göneo birinci okul 

meye dahil tıler aörüıülmüı· ruz: öğretmen muavinliğine, Er
tür Ka"'manköy baıöiretme · 

Vekiller Ankaraya 
ınektedırler . 

nl Kemal arzuıtle Biğadıç dek öğretmenlerinden Nt-
dön· öğretmenltjlne, lıparta Sa · hat l .gin Aydıncık bı. 

lur köyünc\~n Mehmet Erden rlnci okul baıÖiretmeoll-
Meclis Reisi istanbulda: KaramanköJ baıöiretmen · Aloe, Erdekteo Fatma Ban-
lıtanbul , 20 (Husuıi) _ lıflne, Karam nköyden Sa- dırma blrJncl okuluna, E r-

Hüyük Mıllet Mecllıl Relıl bahat Çeliker merkez Na- dek Narh köyünden Münev· 
mıkkemale, Yeniköy baıöi· ver Ataaev Hurhanlye G6 2 - Geceyi ço'< rahat geçirdiler. //sabi 

arazlar zail olmak derecesinde azalnJJşfJr, 
Umumi hal daha iyi. Nabız muntazam 102 
teneffüs 20, hararet derecesi 36,8 dir. 

B. Abdülhalik Renda, bugün l 

1 
retmen vekili brabim asale· meç okuluna, Bandırma lkln-Ankaradan lıtanbula gelmlı 
trn bu vazifeye, el okuldan NlzametUn Erkan 

ı ve birçok zevat tarafından Yeolköydeo Yakup Onan Erdek merkez okuluna, Ban· 

Gazetemi:ze verildiği .c;aal: 13. 20· 1U·V38 
\ karıılanmııtır. Konakpıoar öiretmen· dırma iklncl okuldan fey

llğlne, y eniköyden Muıtaf a zullab Erdofan Baadırma 
Açıl Çaypanar baıöiretmen· Sekizinci Rapor: 

fltatürkün sıhhi vaziyetleri raporudur; 
flsabi arazlar tamamen geçmiştir. Umumi salah artmaktadır. 

IYabız muntazam 94, teneffüs 20, hararet derecesi 37- 1 dir. 
Saat 20 10- -zv 10-938 

Belgrad radyoıu da akııtm ıu haberi neıretmfıtir: 
"Türkiye Cumhurrtisl Alaiiirkün kıymetli sıhhatlnrımn salah bulmakla olduğunu 

• ar:.elmtk bahtiyarlığında bulunuyoruz . .. 

'~~===================================:.:::=============================·: 
Sovyet Kuvvetleri 

Amur Neh i S hi le ini 
işgal A 1 t ı n a A 1 d 1. • 

-------- -
1'1ançuri Hüki'ımeti;Sovyetle
.,e, Askerini Geri Çekmediği 
Takdirde Silaha Müracaat 

Edeceğini Bildird · . ~ 

Sovyei 
Harbin, 20 (Radyo)- Rus 

0rduıu; Amur nehri sahille 
tlode Mançurlye ald hıııve. 
lıye glrmlı ve baz ı yerleri 
11Ral eylemlıtlr. 

Mançurl hükö neti bu badıse 
Gıerfne Sovyet Ruıyayft mü · 
'acaat etmlı ve bu yerlerın 
btrao e•vel tablı yeıinl iıte 
'1ltı, akıl takdirde ıllab kul -
1•oacntını blldlrmtıtır . 

Ç·n - Japo 1 harbi: 
Tokyo, 20 [Redyo) - Ja

Poa kıtaatı, llankova o~uı 

Kıwveiltrl 

kilometre yaklaımııtır. 
Maraıal Ş n-K y Ş ek , ke · 

rnrgihın ı meçhul bir yere 
nakletmittir. 

Onkun, 20 (Radyo) J a· 
pon esk rlerl. bugün de ileri 

harekata devam t>tmfş r ve 
.Şu u gan ıth?lnt bombardı 

man ederek z tpteyleml§ler· 
dlr . 

Çınl tler Kantoou müda-
faa için ıehlrln 25 kllomet . 
re dııında lıtlbkamlar yap· 
( Sonu dördüncü sayfada ) 

. 
lngiliz- ltalyan 

- ~ 

Anlaşması yakmda ttföik 
meıkiine giriyor. 

Londra, 20 (A .A ) - Ba· 
zı gazeteler 1oglllz - halyao 
anlaımaıının yakında tasdik 
edllt>ceğtnl ümit ediyorlar. 

Deyll Ekıprea gazeteıt bu 
nun dığer mühim kararlara 
talmddüm eden bir merhale 
olduğunu bildiriyor. 

8 . Beneş 
Prağda. 

Prağ, 20 [A .A. ) - Sabık 
cumhutrelsl Beneıln, he· 

nüz htr tarıı.f a gitmemtı ol
du~u ve Tahordeki on 
tosunda ıkamet etmekte bu 
lunduğu anlat ılmııtır. 

~ -- -

Çelıoslovakya
da Cumhurrei
si intihabı Ya-
pılamıyor. 

Ptaj, 20 (Radyo} - Bu 
gün çtkan reımi bir tebliğ 
de d nlltyor ki: 

"Çekoslovakyanın yeni 
hudud 1 arı henQz teıbtt edil 
mcdtğlnden, Cumhurrelıl 

Edvar Beneşın tıtlfasmdao 

itibaren teme l yasaıı m ucl· 
hince ild h fıa içinde halefi 
h!lkkında lotıhfl.lıst yapıla· 

mamııtır. Bu vaziyet böyle 
devam edene, yeni cum 
hur relslnin intihabı daha bir 
müddet için geri kalacak. 

tır.,, 

-
Tıb Kongresi 
Kapandı. 

üçüncü okul baıöiretmenll· 
llğlne, Balıkhdan Fıtnet iv-
rindi öğretmenllfine, Blfa· gine, Bandırma üçüncü okul 
dıçho Kevser Ô%ıören lv- haıöğretmenl Bedia Erkan 

Erdek merkez okul rlndt öğret'menllilne, Kep-
Ankara, 20 (A .A ) - Ye- ıütten Hayriye lıık Altıuürl öfretmenltjlne, Aydıacık bl • 

dinci milli tıb kongreıi dün öjretmenltjlne, Kepıüttea r locl okulundan Kemal Ma . 
ıona crmlttlr. 1==============1 çln Bandırma ikinci okulu

S ekizinci tab korngresi de 
Ankarada toplanacaktır . 10.000 it l an .. 

Ankara, 19 [A.A.] - Ye. gönüll .. sü l span 
dinel tıb kongreıl L ugün 

ıon lçtimaını yapmııtır . Kon. 
şır~, kepanıı l<ar.uıoı v~r -

mcden öoce Ulu Şef Ata · 
türke olan sonıuz tazım ve 

bağlılıiını tezahürlerle izhar . 
etmlttlr. 

yadan döndü. 
Nnpoll, 20 ( A.A.) - İı· 

pany dtı General Franko 
ordusundaki' on bin İtalyan 
gönüllüsü memleketlerlae 

dönmüıtür. 

Ingiliz Kıtaatı 

Filisf nd Te ip lHare
k atı Başlad1.. 

---------
Filistinde Bir Arap - Yahudi 

Devleti Kurulacak. 

Kudüsien bir görtinıiş 

Kudüs, 20 (A.A.) - lnıl· 
lız kıtaatı düadeo itibaren 
Fıllıtınde tedip hareketine 
baı1 amııtır. Tarama. hareke
t lnto t ı k merhalesi Ku.:lüı 
ıehridir . 

logllız k blneslnin; fılfıtl 
nln talcs lm f tkrinden v z 1 
geçtiğ i ve Fılıstı~1e Arav 

1 
larla Yahudilerden mürekkep 
teırli bir mecllıln kurulması 
tasavvurunda bulunduAu söy-
lenmektedir. 

KudGı, 20 {Radyo) - Eı· 

ki Kudiisü abloka etmlt o\an 
lngu ı z kuvv ileri, bu ıabnh 
ıant :i.30 da~ ıehrl ifgal et 

mtılerdır . lnglllz · kuvvetlell 
ıehtrln bütün caddelerlne-

mltralyözler ikame etlikten 

ıonr , evleri araıtırm ia 
b f~a mıılar .. ve 40 ktıt tev
k if eylemiılerdir . Aıkerlere 

kuıı gelen Aarapl rdan üç 
kfoi öldürülmüıtür. 

Camiler tııal_ edılmemlı 
(Sonu dördüocQ aayf ada) 

nıs. 1 Manyeı Eıcn köyünden 
Bedia Yağcıoğ!u merkez Ka
yabey öğretmenliğine, Cö
nen birinci okuldan Zehra 
Sarıköye, Gönen birinci okul 
dan Madlha merkez Alııua.. 
rlye, Sarıköyden Ômer Pa
mukçu baıöiretmenllilne, 

Göneon Baıaobey köyünden 
Emin Gönenin Tuzakçı kö 
)Üne, Gönen Buidaylı kö. 
yünden Ahmet Temel Gönen 
Ayvacık öjretmenlıilne, Gö
nen Tuz ekç.dan Haıan Uz. 
kan Gönen PaıaçiftllfCne, 

Gönen Tuzakçı köyünden 
Ftruzidc Buğdaylı "öyüne, 
Göııeo Pstaçıftlfğtodf'D Ali 
Zeki Göoeo Haaanbey k6· 
yüne. Gönen Gökçeıu kö
yünden Hulüsi Erdek Narlı
köyüne, Edremit Şapçılardan 
Şevk~t Boyıal Gönea Tu · 
zakçıya, Bürhaniye Çoruk 
köyünden Abdullah Bürha· 

· niye Taylıell köyQne, Taylı· 
elinden ismet Havren 8 Eylu\ 
okuluna, Bürbaniye Kara· 
ağaç köyünden Şehzane_ Gö 
nen birinci okul öğretmen · 
ltğıne, Bürhaniye Btıyükdere 
kö vOnden lımatl Hakkı Ay
valık Altbey öğretmenliğine, 

Ayvalık Gazi okulundan Adnan 
1 
1 Bürhanlye Şıhın\er köyüne, 
Ayvalık !dtklil okulundan 
Oımao Necati Altınova baı · 
6ğretmenlljlne, Ayvalık lı· 
Uklll okulund ı!.D Fahrettln 
Sakarya baıöıretmenllflne, 
Sakarya baıi>ğretmenl z.,,. 
nep Tekin İstiklal okulu 61· 
retmenltilne, Alt bey 
okulundan Salt Ev-
renoıoilu Edremit Küçük· 
ıapçı öiretmenlljlne, Balya 
birinci okuldan Tevfıke Ôo · 
ey Bandırma fkfncl okuluna, 
Ilıca baıöğretmenl Mehmet 
Tetik Balya birinci okul öf · 
retmenltjıne, Orhanlardnn 
Rıza Şükrü Şen 1 ıca baı 

( Sonu .. lldncl tayf ada) 



SAYFA 2 

Cumhuriyet Bayramını Kut
lama Proğramı azırlandı. 

-
Bu milli ~ıyramımll diğer yllıardan da~a geniş ölçüde, 

da~ı canh ve daha heyec nfl ~uılanaca~tlf. 
(Dünkü yazının devamı) 

Tören: 
20- Her ıehlr, kaaaba 

Ye köyde v tandaılann ge
nlt ölçüde bayram yerJnde 
bulunmaaı için tertibat alı· 

nacaklar. Uluı ejemenltğl· 
oto kuruluı ve yükıelit 

aavaıının remzi olan bu bay· 
ram ıe•lnçlerfne bntün bal· 
kın katılması lizım geldtğln· 

den çok yurddaıın harekete 
ıettrilmeılne çalııılmalıdır. 

lnkıl&bJD heyecanını taze
lemek ve artırmak tçln törene 
lttlrak ettirilmek üzere ıe· 
hır veya kasabaya yakın 

köylerden th Yeya ka
dın, erltek köylüler da•et 
olunacekhr. 

kültür amfrtnln ııralıyacağı 

6zere); 
f) Sporcular, ıpor kulOp

leri, ldm& n cemiyetleri; 
g) Uluıtıl cemiyetler (Kı 

zılay, Çocuk Eıtrıeme, Türk, 
havıı, Türk Kültür , Ulusal 
ekonomi ve Arttırma Cemi 
yetlerl, Baaım Kurumu ve 

aaArel 
h) K.öylü, ıehlrli ve it bö· • 

lümuoc aöre ayralmıı mea!ek 
ler erbabı ve halk yığınının 
ulusal kıyafetleriyle rr.çme 
lerl uyıun olur. 

Bütün vatandaıl ar uluı 
camlaaı içinde hizmet ve 
mevkileri n olursa olsun bi
ri ötekine kartı hiçbir üs
tünlük ı h!bl olmıyan halk 
kütleAlol teşkil ederler 

TORK.DlLl 

iKö Çı a y g 
Ayşebacıda Bir Deği men, Uçe 
pınar öyü de de Bir Ev andı. 

Anebacı ile Uçpınar kö
yünde yangın çıkmıı. bir de · 
ilrmenle, bir ev kamtlen 
yanmıtlır. 

Aytebacı köyünden Ahmet 
oğlu Halimin Bandırma ıoaa· 
sı üzertnde Boğaz mevktln 
dekt değirmeni geceleyin 

j tutuımuıtur. Deiirmen, için
deki mohıuller ve e~ya kimllen 

1 

yanmııtır. 

Y apılen ııkiıyet üzerine 
kendtlerloden şüphe edilen, 
birçok klmıeler yakalanmıı· 
sa da hadise ydınlanama -
mıthr 

Diğer yangın: 
Uçpmar köyündeki yan · 

gın da ıöy)e olmuıtur: Bu 
lıöyden Raııt lrnrua Havva· 

nın evinde bir yangm çıkmıı 
ve tamamen yanmııtır. 

Ev halkının feryadını du . 
yan köylüler yangınan ı lra-

yetine manl olmBk htemlt 
lerae de mümkün ol mamıf. 

alet binanın her tarafını aar· 
dığı için kamUen yanmı~ ve 

pek az etya kurtarılabllmf 
Ur. 

Y anııınıo, ocaktı:. bırakıl n 

odunların birdenbire parla-

marıtle vuku buldu~u nla · 
ıılmıvtır. 

•s Kara, deniz •e ha va kuv
vetlerlnln ve bütün okulla
rın, ıporcularm, uluıal ce· 
mlyetlerln ve halk yığJDla

rınıo törende durum Ye 
ödeYlerl vardır. 

Bu itibarla büyük bayra 
mın ıeçlt re mlnde bu küt · 
le, ödev, hizmet ve it farkı 
gözetmed n bir birlik ha 
lfnde bulunecak ve geçecek· 
lerdtr. 

öğretmen Okul- 100 ize~ Dün 

21- Bayramd Cumbu-
rly tin feylzlerln1 anlatacak, 
yayacak bir proğraml rad
yodan lıtlfad edilecektir. 

22 - Hükfımet kurağand 
deYlet namtna yapılacak ka. 
auol törenler bittikten ıonra 
yerin en b yük Amiri, ya
DJDda oranın en büyCik aı
kerl komutanı olduiu halde 
Cumhuriyet meydanına ge· 
lir. Meydanda utlama ko · 
mlteıf tarefından hazırlan

mıı krokiye ıöre yer almıı 
bütün grupların ve halk 
k6t1elerlaln önünden geçe 
rek ve her grubun karıı
aında durar k Cumhuriyet 
Ye inkflAp aevrlılnl beallye· 
rek k11a aözlerle berkeatn 
bayramını kutlıyacaktır. 

Muzıka İıttklal marıım ça· 
lacak, muzıka olmıyao yer
lerde okul talebeleri hep 
blrclen lıttklll muıını ıöy
llyeceklerdlr. Çok yayılmıı 

olan Onuncu yıl marıı da 
ıöy1eneblllr. 

Geçit resmi: 
23- Geçit resminin d6z

rüo yapılma11 için önceden 
tören durumunun krokiye 

ıöre düzenleomlt ol!lluı la· 
zımdır. Tören duruıu öyle 
düzeolenmlt olmalıdır ki, du· 
rum bozulmadan geçit rea · 
mi aara11oda uyacak ıekllde 
meydanda toplananlar bir· 
biri arkeaından relebllıln

ler. 
J Ordu (en biiyük komu 

tanın ııralıyac;a§ı iizere J 

b] lıuklal ve inkılap için 
cani rını Ye uzuvlarını ver
mlı olan kahramanları tem 
ıll tmek ibere her rütbe· 
den ıu ay, erat, molCilgaı.l· 

lerle ve ıeblt enalan bay 
r ıdarl geçeceklerdir. (Ge 
çit r•smlnde ~ ftrilyemlyecek 
vey güçlükle yürüyecek 

alQlgazllerln ra hat11z ol· 
m malan fçln bunlara, kah· 
rnmaolar saygı ntıaneal ol· 
m üzare ayrılan tribünde 
yer verlltr) 

c] Üniformalı yedek su 
baylar; 

ç) Polis ve j nd rma kı · 
tal rı; 

d) kteplll r (en yüksek 

ların abu[ Ankaraya G•tti 

Her kasaba veya ıehlre 

y kın yerlerden gelecek köy
lüler de bu arada bulunur. 
Y aloız yaya ve tlaları bir· 
birin karııtırmamalıdır. Ya 
yalar önele, atlılar arkada 
ve toplu bulunmalıdır. 

Geçit resminden sonra: 
24 - Tören bittikten ıon 

ra halk kutlama komlteıl 

tarafınd n sıralanmıı ve bı· 

tlrllmlı proiram göre eğ 
lenceler, konferanslar ve 
toplantılardan faydalanır. 

Her yerin durumuna ve 
imkinl rına öre bu proğ , 
ram ıu maddelerden istifa 
de edtlerek aıral nar. 

a) Konferanalar: Konfe 
ranılaran verilmeıl için okul
lardo.n, halkevlerlnden. be 
lediye aalonlarındnn, kuhip· 
lerden, cemiyetlerden ve sa· 
htplerlnln izini ıle sinema 
lardan ve hatta kahveler 
gibi husuai yeı lerden l ıtlfa· 

d olunmalıdır 

Ed.lenler. 
Kız ve erkek öğretmen 

okull rın paraoız yatılı gir· 
mek üzere mürccaııt eden 
ortaokulu iyi ve pek iyi de
recede blttrmfı olanların mü· 
rac at evrakının Kültür Ba· 
kanhğmca tedkikten geçiril· 
ğlnl yazmıthk Vilaytlmizden 
muhtelif öğretmen okulları· 

na alınanların adlarını yazı · 

yoruz: 
Bedriye Ooğuılu, Saime 

Tançaiı ile Bandırmadan 

Süreyya Tunç İzmir kız öğ 
ret men okuluna; Ayvalıktan 
Hikmet Soyalp, Cavide Ada· 
lı, Melahat Zeren, Müzey 
yen Günaydın Edirne kız 

öğretmen okuluna; Edremit 
teo Emine İzzet Pak Buna 
kız: ö§retme okuluna; Ay
Yalıktan Hılmı Erdoğan, lı· 
mrıfl Kapsa, Mustafa Şıı · 
ko, Emin Baınran, Hüse· 
yln Avanuroilu, Cihat Ku 
yumcuoğ~u , Rahmi Türkben, 
Bandumadan Necip Önal 
Vehbi Türk ever, lamall 
Songür, li mdt Türel, Meh 
met Sülün, Şemıcttin Turan, 
Ahmet Topuzlar, Muıtafa 

Yalçın ar ıehrlmf z Nezntl· 
bey ö~retmen okuluna alın· 
mıılardır. 

Nerelerden lattfade edile
ceği ve kimlerin konferans 
vereceği deha evvelden kut· 
lama komitesi tarafından 

tayin olunarak proğram için 
bellrtllmlf bdunmalıdır. Bu 
konferansların kooulorı Cum· 
hurlyet ve inktlabın esas ve 
feyizlerini halka anletmek 
olmalı On beı yıl içinde ~ 1ekaütler 
memlekette yapılmı§, bata· 
rılmıı işler hakkınd tf!nvlr 1 

ed!cl mal urıuıt verllmelidlr. 
Partice bıuılıp parti baokao 
lıldnrıoa gönderilen Cumhu
riyetin 15 ncl yılanda yapıl· 

mıt itleri ihtiva eden kı · 
tapden btlfade olunacaktır. 

Bayram gününde salon 
ve kürsülerde Atatiiı kün bü
yük ıöylevlerJndeo elıuacak 
purçolarıD da okunı:nıısı ye 
rinde olur. 

r: üzlk va gösterit: 
b] Müztk: B yranı ıen li

ğlnl artlrmak fç ln her yer
de müzikten lstıfadc edil 
melidir. 

cJ Gösteril: Konferanalann 
verllmeıı fçto latif ade edi 
leceğlnl kooferenı bölümün
de lıaret tllğtmlz yerlerde 

(Sonu üçüncü ıayfada) 

acı. , 
Devlet Demlryolhıra Üçüo 

cü lıletme Müdürlüğü teka 
üt sporcular ıle bölge tekaüt 
ıporcu ları aTaaında pa
zar günü bir futbol maçı ya · 
pılecaktır. 

ir ~akaret i~~iası. 
Eğe mahRllealnden Niyazi 

adında birinin aym mahalle· 
den fırıncı Y ahy ya hakaret 
ettiği iddia olunduğundan 

tahkik ta b ~lootm§lır. 

ağ evlerine gir 11İŞ. 
Ayıören mahallesinden 

Rlf at adında bir:, Su.dettin, 
Adıl ve F tma adında üç 
kitinin bağ evlerine girdiği 
ıtkayet olundu~unden ya · 
kal an mıı hr. 

Cumhur yet bayramında 

Anltarada y pılacak mera 
ıime iotlrak etmek üzere 
Nec tibey öğretmen okulu 
ile Liseden l 00 izci dün 
Aokaraya gllmlılerdfr. 
Öğretmen okulu müdür 

müavinl B. Ztya, jimnastik 
öğretmeni B. Şahin, Ltıe 

direktörü B. Vicdani ve 
jimoaıtlk öğretmen& B Halil 
de izcilerle birhkte gtlml~· 

lerdir. 

Pol · lik ·icin im , 
tihan cılacak. , 

Emni)•et Umum Müdiirlü 
ğü, kaza ve vilayetlerde açık 
bulun n pollı memurlukları 

için ıeraltl b iz olanlar ara · 
aında bir müıabaka eçmıı· 
tır. 

T lip olanların ay aonuna 
kadar Emniyet Müdürlüğüne 
müracaat etmeleri lazımdır. 
Bunl r lklnclteırlnln tik 
h ftasınd sözlü ve y zıh 
Jmtlh na tutul caklardır. im· 
tıhan Evrakı Umum Müdür 
lükçe tedkık edilecek, kaza
nanlar namzet olarak poliı· 
llğe alınaca lı:ırdar. 

il okullar 
/cin Ar ~tmet c , 

ı. 

Kültür B kanlığı; 2259 ıa 
yılı kanunun tatbikine datr 
olan tallmatn meye gore, 
llkokullnrın dördüncü ve be 
ıloci sınıfları için iki ciltten 
müteşekkil bir erltmetlk (he· 

ıap) kitabı yazılmaaım mü· 
sabakay koymuştur. 

Mfiııabaka ruüddeu önü 
müzdekl 27 teırln vvel 1938 
de baılıyacak ve 26 nisan 
1939 çarıar ba günü k~smı
na kadar devam edecektir. 

Müsabakada btrlociltğl ka 
zanan kitap sulat üç yıl ıü

re ile okullarda okutulacak 
ve müellefine her yıl için 
biner ltra telif hakkı verile 
cektir. lktncillğf k zanana de, 
kltnp ıehıblne bır defa 
ya mahaus olmak üzere bi
ri ncl in muellef Jne verilenin 
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v o 
En Az 15 vukat l na Yer

le de B o urulacak •. 
1 lkfnclreırın 1938 tari

hfode yürürlüğe girecek olan 
yeni avukatlık kanununa gö 
re, mınt ka11 fçind en oz 

on bet a vukat bulunan her 
vilayet merkezinde btr baro 

teıkıl ve baro kurulmıyan 
yerle,fn en yakın baroy 
bağlaamaıs .veya bunların 

birleştırilerck cyrı b ir baro 
teiktl ve merkezlerin Adliye 
Bakanlığınc tayini ıcap et
mektedir. 

Adliye Bakanlığı, avukat
lık kanununun yürürlGğü 
girdiği tarJhte barolarm ye

ni hükümlere göre teıkı l ve 
merkelerlnln tayin edilmesi 
için vıJayetlcrden hazı izahat 
lıtemfftlr Bu lzohntn göre: 

Halen vilayet merkezinde 
bulunan avukatların dedi 

ve bunların barolarda kay.t
lı olup olmadıkları ve ka 

yıtlı olanların h ngi baroda 
mukayyet ve menıup olduk 
ları bftro merkezlerinde avu 
katlık edip etmedikleri tes 
bit olunmak ve öz, goy ad 
lartyle taoıdıklnrı ruhsatna· 
me tarih ve numaraları da 
göaterllmek eurctl ile lzehat· 
lı birer cetvel tanzim edıle 
cek. 

VJlayete bağlı kazn mer· 
kezlerJnde bulunan ı.vukat
lar da vulrnrıdakl izahat da 

ireAlnde teıblt olunacaktır· 
Vilayet merkezi ile kaza· 

1 rıuda 15 avukatın bu}uıı· 

matıı halinde muvasala ıın· 

kanları ve ft vaziyeti itlba 
rlyle civar vJla yet merkez· 
lerlnden hangisine bağlao· 
ması veya haogfı tle bfrlef 
tlri lerek btr baro teıktl edil 
meal muvafı ı olaceğırııP 

adl&ye encümeninde tezek
kür ettlrderek bir ma:ıbat• 
bal ınde tesbit edilecektir. 

Gene bu kanunun muvak · 
ltat maddeAIDe tevfikan ko * 
nuoun merlyete girdiği ta 
rlhte d•va v,"!kfıleti ruhsat
namesini haiz olanlar bet 
avukat bulunmayan yerlerde 
icrayı vekalet edezeklcri el 

betle vilayet merkezıy:e k•" 
zalarda vekalet y paaek 

istlyen bu gibi .;lava vekil· 
leri v raa öz ve ıoy adltl · 

riyle taııdıkları ruhsatnaııt1 

ta rıh ve numaralarını aıil · 
b yyln bir liıtenln mahalli 
adliye encüm n heyetlerince 
tanzim olunacaktır Hazırlo· 
nacak olan bu lıateler ell 
k11a bir zamıında Adliye 
Bakanlığına göoderllecektlr 

A dlıye Bakanlığı bu lill 
leleri tedkik edecek ve avı.ı· 

katlık kanununun merıyetl 
tartbfnden evvel bnrolarıP 
merkezlerini tavın edecektir ,. 

VilayetllkokulÖğ etmenleri 
Arasında Nakil Ve Tayinler·· 
(B §tarafı birinci H)'fada) 

öğretmenltalne, yeni mezun 
1 rdan Ataf Avcılar köyü 
öğretmenliğine, Müatecap 
köyünden Rıza Atalay Ay 
v lak Alibey öğretmenhğlue 
Balya Mancıhk köyünden 
Kem l Ôzer Balya Kadıköyü 
ne, Sındırgı birinci okuldan 
Fatma Günler blrJncl okul
dan ikinciye, Smdargı Göl 
cük nahiyesinden liüs{' yln 
llter Çağıf öğretmeı:ıif ğioe, 
Sındırgı lbtller köyünden 
Omrnü ta Ayvalık Gazi 
okuluna, Antaıyo O kmeo 
llöyü öğretmeni Alı Eğel! 

Sındırgı İb ıller köyün~, San· 
dırgı Dımy tlar köyü 
ba öğretmeni Şevlcet Gü 
ner Gölcük öğretmeol. ıne, 

Demirciden Mukadder Dım 
yL\tlnr köyü beoöğretmenll 

ğine, Suıığırlak birinci okul 
dan Saim Ertan Kepıüde, 

Demlrkepud n Aı tf Ôzgeleo 

!:>Ufıağ.ırlık Muradiye köyü 

bntöğretmenllğlne, Karapür
çek köyünd n Atıf Bek 
Demfrk puya, Konya Ay
rancı köyünden Mürüvvet 
Kare.pürçek okuluna, Su11 
ğarlılc Muradiye bacöğre.tme 

bir yıllığı; üçüncü, dördOn
cü ve be§IDcl çıkanlara da 
yine bir def ya mnhıus ol· 
mnk üzere dörder yGz l!ra 
mükaf t ver!lectlttir. 

Bu suretle aritmetik lhe-
sap) kıt bı d tek kitap 
haline g tlrllecektir. 

nl Rifat Göktan KarapOrçe1' 
baıöğretmenllğlne, DuraoP* 
bey tktnct okuldan Sıddtka 
Şamlı öğretmenliğine, mer
kez Mithııtp ı okulundaP 
Reıat Ersuylo merkez Gazi 
okuluna, merkez Gazıdell 

Nadire Tünkan Mıthatpata · 
ya, yeni mt>zunlardao Mo"' 
zııffer Atlan Ayvalık Cuat· 
huriyet okuluna, Çatalcadan 
Kamüran Sındırgı blrJncl okl.I 

luna, Ayvalık Cumhuriyet 
okulundan Hazım Polat 
Gömeç başöğretmenliğine, 

Gömeç b ıöğretmenl f azh 
Tunçer Suaığırlı bırıocl 
okul baoöğretmenltflnc, 01er 
kez Gazi okulundan Bedrlfe 
Akm n 6 Eylüle, 6 Eylutderı 
Ha~ft Güngör merkez GBZI 

okulun , 

lstanbul Senjorj oku1undaO 
Firdevs merkez Gazi ilk-
okuluna. 6 Eyliıl eakl öğret· 
menlerlnd~n rapor müddeti 
tamamlonan Cavide Dunılıı 
pınar tlkokuluna, A.lfşulirl
den Ziver Kepsüt ttlwkulıı· 
na, Ali§uürlden M hmut Ş• · 
blıı Bandarm ikinci ok0 

luna, lzmtr kız öğretnıt'11 

okulu mezunlarından SüheY' 
la Kayabeye, 1 part Cuın· 

huriyet okulundan Seyıde 
Ôrenaon 6 Eylule, P ınuk
çudan F hrl Topuzoğlu Sa· 
lıklı köyüne, B kac ktL\O 
Ali Kadri Bürhanlye Büyük 
dere köyüne, GökköydeP 

· ı e Muhtar Yağcıl r onhtyeı n 

t yio dtlmtılerdlr. 
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(Dünkü yazının devemı) 
Harp havadtalerlnden ve 

llıilletlcrJn ıon zamanlarda 
ieçfrdfği buhrandan fU ıon 
Riinlerde blrnz kurtulmuı 
~ulunuyoruz. Acaba mtllet-
erın baıına gelen adamların 
b\!suıi hayatile Avrupa ah
\>e.lt araınnda yakın müna. 
•ebetler bulamaz mıyı2? 

Hepimizin hayatında hu· 
ıuruo ve ıüküneUn çok bü 
Yük rolü vardır. Muvazeneli 
bulunduğumuz zamanlard · 

hptağımız itlerle, cammızın 
••kıldığı saatlerde ifa ettlğt
l:ni~ vazifeler ne lrnder de-
tıır. 

b 1'atınıo ~diimlyeo deruni 
lr lztlr bı ol n her ferd, ye· 

tinde duramıyan, ve dalma 

~:~ı 0y~~; :::~~:ı:u~.e tnde 

f lnııaolarao saadetinde, y hud 
elakettode k dımn rolü v r 
llııdır yok mudur? fgte bız bu 
ille zua burada cevap ver 
lbek fstlyoruz 

"Her it e.d !DHlln gündelik 
hıayıaında birçok can sıkın· 
tıları ol bUh. 

Su adam10 lften sonra 
hlnız kalmaıı. ktmıc ile te 

~ils etmemesi, mütemadi 
lr surette gündelik derdle

ttııı deıip durm&eı nihayet 

:llda ne huzur bırakır, ne 
e neıe! 

A.ılenln ve eevilen kadmm 
1
tte bu anlardadır ki, thU 
hcı ve tlddetll zarureti &D· 

lıııılır. 
b Eve, yorgun ergın gelen 

11 it sahibi ancak ıevgll si · 
tlfrı tat lı nüv ylılerfne ve 
Ço,u!c çocuğunun çıvıltılarlle 
aundelık yorgunluğunu ve 
tıaır rnetakkatıni giderebilir. 
Yakın günlerden buna da· 

it 
lniıaller alablltrfz: 

b ~eıel a Çemberlayoın ev 
'Yatı tam bir huzurun ve 

'''detin güz 1 bir numüneıi 
<>lduğu halde Httlerln bekiır 
~6fllyı§ı iı.detn bir iztlrap 
"Ynağı gibidir . 
Buna ıebep Führerlu me 

~Ud btr yuva liuramı:amaıı · 
tr. 

t Çernberliiyn, çoluk çocuyu 
l Çlnde sulhun ve insani ra sulh 
Çlnde müfit olm om gaye 
•lnı kendisine h def lllhaz 
ettniıtar . 

fiıtler bu g yeye ne k dar 
:lldagan k istemiş lıe de ge· 
t~lc tabı tinin, gerekse h a ya
d llıtı zıkzakhğı onu bu an 
r,~len ıtmdtltk mnhrum bı 

tnııtar. 

\' et111ı1 y ı ndakl İngiliz 
,:~let de mı, A vrupanıo en 

' l buhranlar geçırdfğl bir 
fltıd k ,. d 1 arıaana ansızın ıu h 

ıı vermf tir: 

~ - Ben ıtmdl tc.yure ile 
Gnıhe gldfyorum! 

b lr trueftan h:arıııımn göz 
"'ıl, dı tı, diğer t ruften en· 
ı. Çocukları ıo matu ba • 
~ı,ı 
~ rı Çember!a.yna kan d 
d Crdığı o ftcı gunlerde bu 

1 'ilet adamı l'lncak ıu iman· 
l hıt.re et etmletır: "insan 
ı tı, tc rer birbirinin boğa-
tı':~ 8 ldır rak öldürtmlye· 
'd Her ne olun olıun ı · 

cu ve ıulhu kurt ralım! 

Yuvaları yıkmıvalım! Çocuk-
ları yetım bırakmıyalıml 

Ooaklarunızı v r neye çev.r 
miyelim! 

Görülüyor kj, münferid 
yaıam nın acı"lı oeticeslle, 
aıle hayatmda yaşamanın 

ne hayırlı tesirleri vardır! 
Şimdi Hıtlerın husu i ha 

yatına geçlyoru::: 
Setdzlncl Ed vad, lngllizle 

re au beyan tta bulunmuıtu: 
{Sevdiğim kodından eyu ya 
oamak, bana mükellef bu
lunduğum vazlf eyi yaptırta 
maz.) 

Halbuki Hıtler yapayal· 
nız bu v ztfeyl mükemme 
len y pm ldadır. O, d .im 
yalmz kalroasıoa rağm n ık· 
Udar mevl linin en lüzumlu 
ıartlarıoı üzerinde taı yor. 

Führer, Gelt RBubel edın 
d ufak tefek bir kız 5ev· 
mlştt. O zamanlar tdln RÖ· 
zünde Nazi fırka.eı ehemml
yetlot k ybedıyordu. Gelt 

Rabual Hıtlere ciddi bir eak· 
la bağlanmıştı 

Fa.ket bir gün HitlerJo 
artılt kendlaıle mergut olma
dığına kanaat getirdi ve ken 
dıslnt nsızın öldürüverdi 

Hıtler bu a~k f aclaaının 
e.cnanı çok duydu Lakin dl 
ğer taraftan Ntizl fnka 11 §C 

ftnl tekrar kı:ıztındı. 

Bundan sonro Hıtler in 
Zl\'8 alemine çekildi. Kadm . 
lardcn ve cemiyetten uzak· 
lo~mak, çok basit giyinmek 
ve bu suretle herkeıln yap· 
tığını yapmıyftrıık foaanlar

den üatüo bir hayat yaı . 

mıya beoladı. 

Onun bu devirlerdeki ha· 
yatı tam men hususi arka· 
daelarlle geçml~Ur. Husud 
arkadaılarmı erkeklerden ıe· 
çen Führer balhaua kndın· 

lardan ve onların nnfuzun 
dan uza lnımıya çalıımıı· 

tır . 

Aııl mühim mesele, Füb
rere- bir sevglll bulmak, onun 
husu i iztlrabını bu ıuretle 

mümkün merteb~ tahfıf et· 

mek teıkll ediyordu. 

Nihayet nefis bir dilber 
bulundu. Dilberin odı Leni 
Rı fenstahldlr. ll1tler bu ka
dını b ğendi . Sahnelerde 
k11men çıplak danıa çıkan 

ve güzel bir vücuda malak 
olan Leni R efensltahl, Hıt 

lerı epeyce işgal etti. 

F kat Goebb Is bü müoa 
ıeb tlt"rden l:ucıkullandı Hat 

ta mevhur de akodu! ~ o ve· 
kitlerin mahsuludur Şımdl 

bu güzel rtfşt Ber lin s oc · 
ma oleınlnln meıhur bfr yıl 
dızdır. 

Eva Braun, FuhrerJn ho 
ıuna gtden lkıncı bir güzel 
dır. Devlet ad ınlr.rınıo ve 
bizzat cumhurre sinin fotoğ· 
raflarını çeken bu kadının 

resmi lemdf' nufuzu f zl · 
ladır . O, bi ha sa kokulara 

b yılır. Hıt er Eva 8rur.una 
nadide es nsl r bularak t lt 
dlm eder. 

Bu r da V mtfred 
neti de saymak 1 zımdır. 
Fılh lkilrn bu kadın güzel 
olmıııına rağmen biraz yaı 

• • 
•: Prtvolier Kurt Ludek : 
\'······· ..............• : 
1 Muller, açık bulunan pence-

B . Hiller 
hcadır Fakat o iyi bir filo· 
zofıye ve bllh un. müzik ve 
kültüre s hlpttr. Fuhrer, 

genç lc:adınlordan hoı1anır. 
Onun bu hususta çok ço· 

cuk bir ruhu vardır Sinema 
yıldızlarından genç ve ıuh 
olonlar, eıkı ve musikisi, 
vücud ahengiyle beraber 
coolondıranlar Führer tara· 
fından takdir edi irler. 

Onun bif operayı dinle 

mecl görülecek şeydir V ı · 
oerJn parçaları ço.hnırken o, 
baıtan baıa dikkat kesilir. 
Bütün vücudlyle musikiyi 
hazma çahıan Bitler o an· 
lard bambaıka bir ad m 
dır. 

Muhakkak l 1, Almon dev· 
let reisi rom nt ık bır adam
dır Gene onun hayatına 

taallü eden bir f aclnyı en 

lntmadan 1ıeçmlyeihn. Re 
ne.le Muller hepinizin bildiği 

çok nefı& bir ıinema yıldızı 
dır. Bu kız, kendisi gibi gü· 
zel ve cazip bit Muıev1 gen· 
cini ıevmtıtlr. 

Fakat Göbbelı, bu aıke 
ııddetle mani olmuo, v : 

- Führerl seviniz! lattk· 
ba!lnlz ona bağlıdır. 

Demtştlr. 

H&tlerle bu yıldız araıın 
dakl ilk mü.o sebetler çok 
tatlı olmuıtur. Renate Mul 
ler, öyle bir hatıran kleder: 

- Bır ok am h p beraber 
oturuyorduk . Führer birden· 
bire yağa kalktı. Kelıu ıe 

ılyle bize ıunu öyledi: 
- Ben s ğ eltml yukarı· 

ya kaldırarak tam iki ı at 
Nazi eeliı.m,yle dur bilirim. 
Ba k la.rı bu mOddete daya 
namıy r otlarına indirdi 

ler . Ben iı aıla! 

tlu sözlerden sonra ıef 

yanımızdan çekilip gitti. 
Führer, Renate Mullere 

bır at hediye etmlftir. Va 
belki de ODU ciddi bir su 
rett ıevmfetlr. Fakat ne ya· 
zılc ld, bu stoema yıldızının 

Yahudi sevgıll ini görmek 
üzere Parlse g tmeal onun 
FOhrerle olan miionıebetınf 

biitün bütüne katetmtıtır. 
Bu kati al&ka bir faciay

la bltmiotlr Yıldızın tekrar 

Berline gelmek lıtcmeıtne 

Cöbbea mani olmuı ve ona 
ıu teigr~fı göadermittlr: 

- Artık vatana dönemez· 
ıloi:ı! 

Bu tel rafı l o Ren te 

reden ıu feryatla h yatına 

nihayet vermlıttr: 
Madern ki onu bir da 

ha göremlyeceilm! Hayatın .. 
ne ehemrnlyetl vardır. 

Bundan ıoora Hıtlerln ek· 
ıerlyetle münasebette bulun· 
duğu kadınlar ıunlardır: 

Jenny Jugo, Uuıt ve Ve. 
r&ty Mıtforddur. 

O, bütün rnünaıebetlerl 

içinde daima m~vblinl dü
ıiinen bir adamdır. Denile. 
btlır ki, bu zaman kador 
Hıtlerıo kalbine hiçbir ka 

dm eıaslı gurette bakım ola· 
mtunııtır. 

führer ynlnız adamın ta 
kendisidir. 

Ancak Münlh konuıma 

lı:ırında Çemberlaynan ıu mü 

hım sözleri belki Bay Hıtle
rl biraz değlotrrecekUr: 

- Hiçbir ad m benim ka 

dar karıs;ına borçlu değildir. 
O, benim muvaff aklyctlerlm-

den meıud oldu. Ea ııkıntı 
lı zamanlarımda bent teselli 

ettJ. Ve bana h kıki bir 
losıan olmo k vasfını öğret-

ti. Bütün baıarılarım onun 

sayeıtndedlr. Eğer karım ol 

maı ydı bugünkü mevkllmt 

temin edemezdim. 

yvanların 
Hava eyahatı! 

lnglltereden gelen haber· 

lere ıöre, Londrada hayvan 

ları havadan nakletrnek 

için geçenlerde bir ılrket 

kurulmuıtur. Böyle bir tir 
kete zaten son zamanlarda 

ıhttynç duyulmakta idi. Çün

kO son bet ıene içinde ta · 

yare de gelip riden } olcu 
lor on mısil, hayvan) r iıe 

yüz mlı\i nrtmııtır . 

Şunu ilave edelim kı. hay-
ven1ar, havadan nakledil. 

meğl kara ve denizden nak 
ledllmeie tercih etmektedir . 

ler Bugün tay re ile en çok 
nakledilenler bal r111 tle eh·· 

ctvdlr Bunl r bllhaBSa Londra· 
dan, uzaklara n kledilmck 

tedlr. Bunl rdım beıka, ha· 

vatfoo nakledilen dahe bir 

çok hayv nlar v rdır. Me
ıelis geçenlerde Hindt tandan 

Londra hayvanat bahçe~ne 
tayare ile bir fil ıönderll· 

mtııtlr. Keza Avustralyadao 
Çine gene tayare ile bir 

Koogoru :ıakledllmlıtlr 

Hele Amerlk da meeafe· 

ler çok uz.un olduiu için 

h~yvan yetııtırenler, bilh ıa 
d ımzhk hayvani rı tayare 

ile nakletmeyi faydalı bul

maktndırlar. 

Londrada kurulan hava 
dnn hayvan nakliyatı ıtrke · 
tine gelince, bu ıtrket, ta · 
ynrelerle lıkoçyadar Lon 
draya k saplık hay•an nak · 

ledecektlr 

SAYFAı3 

C. H. Partisi Genyön Kurulunca 

Cumhuriyet Bayramını Kut
lama Proğramı Hazırlandı . 
(Baıtarafı ikinci sayfada) 

göıterit için de istifade olu 
nabılır. Göıterller hava iyi 
olursa ıehlr ve kuabaların 
kalabalık yerlerinden ayrı· 
lacak halk meydanlarında 

da ayrıca yapılabilir. Büyük 
ıchtrlerln birkaç yerinde 
kasabaların bepılnde göıte· 
rlt verHmeltdlr. Partt, halk 
evleri unsurları, öğretmen

ler, talebe tle memurlar, 
de•let kurumları ve özel 
kurumlar ve cemiyetlerden 
ve diler mümkün olan her 
vaaatadan gösteril için tıt~ -
fade edilecektir. Şehir ve 
keııabalarda özel tiyatro 
varsa onların da bayram 
için hususi bir proğrJt.mla 
çal.ımaları, ulu l ıav aa ve 
tnkilaba afd konulnrı göster· 
melerl temin olunmalıdır. 
Gösterlt için C · H. P. inin 
Halke"lerlne göntermle oldu· 
ğu eserlerden ve Kültür Ba
kanlığının baıtmp okull r
da oynamak üzere kültür 
idarelerine göıdermlt oldu 
~u piyeılerdeo ilttfade edıl
meltdir Tezahürlerin telkin 

bAkımından önem ve teılrl 

çok yükıek olduğundan 

CumhurJyel bayramı günle 
rinde inkılap anlayııının 1a· 
yılmaaana yarayacak eserler 
tere h edllmelldfr. 

Abideleri ziyaret: 
ç) Her ıehlr ve kasaba· 

da Büyüle Önderin ve 
yurdun kurtuluı ve yükıelıo 
hareketinin hatıraları olan 

heykel ve anıtlarla f ehttlere 
toplu olarak gidilir •e bun
lara hürmet ziyaretleri ya
pılır ve çelenk konur. 

Bu ziyaretler sır emda 
uluaal devrimi anlatan ve 
Cumhuriyeti ve- ınktlabı izah 
eden, vatand ılara düoen 
ödevleri öğreten söylevler 
verilir 

Bu arada hayatlarını va· 
tRD ve devrim uğrunda ve· 
ren vatanda~larımızın hah 
r•ları anılmahdır. 

d] Halk künülerl [öfre· 
neline göre 1 

e) Sergi ve müzelerin zl · 
yaretı. 

f] Gündüz ve aece cadde 

G•ttikçe ~ ş 
• Kesilen 

Vücut. 
ır 

Kallfornlyada Bert B 1 
adında bir hademe, ıtmdlye 
kadar ıörülmemtı bir has 
tııhğa tutulmuı, od mcağr 
zıo Yücudu gittikçe tav ha· 
lioe gelmeğe bati mıotır. 

Bu hastalığın karakterlı 
tık tarafı, kemiklerdeki kal-
ılyomun, diğer uzuvlarda 
tekaıüf etmeıidfr. Şimdi, 
zavallı adamın bütün azuı 
katılaımağa baılamııtır. Bu 
hal böyle devam edene, 
h atanın bir aya varmadan 
ölecefl tahmin edilmlıttr 

Haıta, P ı de na hasta -
hanesine nBkledllmtıtfr. Şeb 
rlo bütün doktorları hastalı 

ğı tetkik etmektedir Hasta· 
oın vücudun , kalıiyomu 

eritecek maddeleri ihtiva 

eden müteaddıt enjekılyon · 
lar yapılmıı, h ata sıkı bir 
pehrlze ahnmııtır. Doktorlar 
bu enjekslyonlarl , ıtddetll 
ağrıları dindireceklerini ve 
ve •Gcudun taı haline gelme· 
inin önjjne geçece l rlal 
mit etmektedirler. 

•e meydanlorda halk yığın 
larının mızıkalarla ve marı 
ıöyllyerek gezintileri [elle· 
rinde gündüzleri bayr m ve 
inkılabı anlatan yazılar, re· 
ılmfer ve levhalar, geceme· 
ıalelerle). 

g} Maçlar, ıpor mQıaba· 
kaları, güreı!er, cirit oyun
ları, at yarııları. 

h] B lo. 
ı) Her türlü ulusal oyun· 

lar (cirit teıvlk edilmc1'] ve · 
toplu eğlenceler. 

Gazete ve mecmualar: 
25 - Her vHiyettekl ıa· 

zete ve dergiler bayram gün· 
lert her zamankinden bü· 
Jük, reılmli çıkmalıdır. Dev
rim ve tatlklalln büyük de
ğer ve önemini anlatacak 
konular ve yazılar bulun
malıdır De\ letln ve hu uei 
idare ve belediyelerin Cum · 
hurlyet devri eıerlertne ıü· 

tuolarında yer ayırmalıdır· 

lar. 
26 - Her· vilayet, bu ba

kımdan tertip edllmlt 15 ncl 

yıl kitabı neeredecektlr. 

Köylerde kutlama· 
27 - Komitalar köylerde· 

ki kutlama ıekıllerlnt her 
yerin gereğine uyacak yolda 
sıralayarak tatbik prolramı· 
Dı kendilerine bildirir. 

28 - Köylerin Cumhurl -
yet meydanlnrı bayr mdan 
önce düzeltilecek ve ıtmdi. 
ye kadar meydanlarını ha· 
zırlamamıı köyler kalmışsa 
onların da bayrama kadar 
meydanları hazırlattıralacak· 

tır. 

29 - Şehir ve kas b l rda 
olduğu gibi, bayramın birinci 
güoü köyde bulunan halk 
bu meydanl rda [h va bo· 
zuk olursa köyün müıald 

kapalı yerlerinde) toplana
rak meydanda dtreje bay
rak çekmek ıureUyle t&ren 
yapacaklar ve birbirlerine 
bayraaılarını kutlayacaklar
dır. 

30 - Köylerimiz( bu mll
li törene alıştırmnk için na· 
hlye müdiirlerl, k za ka:r
makamları gibi idare lmirle· 
rıle halk müme11lllerlnfD 
bayram ıüolerlnde köyleri· 
of zi1aret ve bu bakımdan 

ı teftlıte bulundurulmalarının 
vılivet ve parti baıkflo\nraa· 
ca temi ol mühim görüimüt · 
tQr. 

ütef enik maddeler: 
31 - Cumhur: yet hayra· 

mıoıo yültseklığlnl ve özel · 
llğlnl kurumnk için bugün· 
lerde herhangi bir cemlyettn 
rozet dağıtması, para topla
ma11 dofru deflldlr 

32 - Bayram, kanununa 
göre hlrincltrırlnln 28 ncl 
aıüoü öf leden ıonra baılayıp 
30 ncu günü akıamı b1te 
cektlr. Resmi merasim 29 
uncu günü yapılac ktır. 
Proiramda yazılı dljer 

maddeler hiçbir gOn boı kal
m mak üzere diğer e-ünıere 

dağıtılacak ıekllde tertip olu
nncalctır . 

33 - Vail •e C. H. P. ll
yönkurul baıkanları b yra· 
mın bu öğreneie uygun ola· 
rak yapıldığını öğrenektckl 

f a11l ve madde 11ralarana 
cevap tetkll edecek ıurette 
bayram erteıt Genel Sekre 
ter life bildirecektir. 
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Moııkova, 20 
Pravda gazetesinin Mün b 

Dörtler konferensm" haare· 
dilen baımakalesinde e zr.üm· 
le ıöyle denilmektedir: 

"Faıiıt Almanya ftakerlerl 
Çelcoılovakva cumhuriyeti 
nln Südet havaltıtae girmek 
te ve Polonyanın aıkeri kı 

taatı da Teıtn ıebrloi lıgal 
etmektedir. 

Bu ıuretle loglltere ile 
Franıanan mütPcavlzlerle. 

· Almanya ve- ltalya de yap 
mıt olduklara Münlh anlat· 
ması merlyete glrmlı bulun · 
makt l.'l dır. 

Alman faıtzml, herhangi 
bir askeri harekata müra · 
caata mahal kalmaluızan, 

Çekoılovakyanın madence 
ve Hoa yl müesseselerce en 
zenglo mıntakalarıom hikt 
mt olmaktadır. Yırnıl ıene 

zarfında ve Franıız eıke ri 

mebaflllerlbln de yardımty l e 

meydana ıettrt leo mevki 
müstahkemler de Mitlerin 
eline geçmektedir. Ot fer 
taraftan ise Çek ve Alman· 
lardan mürekkep muhacir 
kafileleri bir sel gibi mem • 
lekettn lçerlerlne doğru ek· 
maktadır. 

Orta asırlarda bu mem· 
leketlerlo ahalisi veba has 
talığından evlerini barkları
nı, hay•anlarıoı ve btçllme
mlı ekinlerini bırakıp nasıl 

kaçmıılaua, timdi de bu halk 
•üçüncü imparatorluk., tan 
kaçmaktadır. 

Resmi loılllz ve Fransız 
gazetelerinin, Münlh anlaı · 

masanı Çemberliyn ile Da
ladlyenln büy6k btr muvaf · 

fakiyetl ola.rak ıöstermek 
ıuretlyle bu anlaımayı ört
mek lıtedtklerl ıl ı artık da. 
iılmıya baıladı . Bütün cihan 
ve bütOn milletler, Çember 

laynıo Münthte ıuya aul -
hu kurtardığı hakkın -
dakl parlak cümleler. arka · 
ııoda, birinci emperyalist 
harpten ıonra vuku bulao
lnrı geride buakacek kader 
fed bir hid l ıenln vulrn bul 
duğu sarih olarek eörülmek 
tedir. Bugün mütecavllerln 

Almanya ile müttefiklerinin 
önüne 1nglltere de Franranın 
hükumet mehaflllertoln hüa· 
nüı:alyetlerine lnanagelen ko 
ca bir memleket, Çekoılo 

vakya atılmıı bulunmakta 
dır. 

Çemberliyn ıl e Daladiye· 
nlo göaterdtkler l "Kahra· 
manhğın,, mahiyeti, Mün ıh 

.. Anlnıma 11 ıında dikte eden· 
lerln f aılıt müteca vlzler ve . 
onlara mutavaat edenlerin 
de fo ,,.lliz ve Fran11:ı Baı•e· 
ktllerl olduğu bütün cihana 
ma lümdur. 

H rtler tl e Muuohnl bu 
konfaosta Çekoelova'kyanıo 

parçalanmaamı ve yofma 

edilmesini talep el tıler, Çem 
berliyn ile Daladtye de bn 
tün bu teleplerl kabul et · 
tiler 

loıtltere ile F raosanın 
Çekoslovak meselesinde mü· 
teca v z ler önünde boyun 
.. ~ ,.ı rl hu mr'"1 r~rtlerln 

d tt"cı !~u vveti f'ıt n ı lJt ıı 

milel olorlt ~l~rım düşürdüğü 

gibi, çok u t.a kla ra varacak 
n eticeler ıhdas ed ~cektir . 

'it 

Küçilk roılietlerln kendı akt 
betlerinin kaygısına düşme· 

lerl de bittabi bir tesadüf 
u erl deöıldir. 

Bugün bütün mlll~tlerln 

nt1zarı, beynelmilel otoritesi 
daha faz la artan Sovyetlt"r 
memleketine dlkllmtı buluo
maktadar. Küçük devletlerin 
lıUkllllnt imha ya ve bunla
rı yağmaya matuf muhtelif 
pli.o ve anlaımalarla ancak 
Sovyetler Bırltğl'\ bQkiimetl 
a!ikadar değildir. Ancak 
Sovyet hükumetinin siyaseti 
umumi sulh için. mtlletlerln 
faılıt mütecaviz ve lıtılacı 

lara kartı İstiklal ve ıerb~ı
tl için daimi mücadele siya· 
ıetldtr ,. -Sovyet 
Kuvvetleri 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

maea baılamıılardır. 

Çto harbiye oazareU, 
Japonlara m .. u k av e m e t 

etmekten imtina etmtı 

olan General Ovanuyu tebdil 
etmlı ve kunıandayı Gene
ral Ltıenyan ile General 
Y eıeyine vermlıtlr . 

Japonlar, Çın lıtıhkim

larını buıün de bombardı · 

man etmtılerdlr. 
Kaaton, 20 {A.A.}- Ja

ponlar Sloıotongda Çtnllle· 
rJn çok ı ı ddetll btr muka· 
ve metl le karıılaımııla rd1r. 

Hava müdafaa bataryaları 

ıkl Japon tayarHI düıür 

müılerdlr 

Hankondan btldtrlldlilne 
göre, Çıolller Haokona 120 
ktlometrelık mesafede Yan· 
gt:ıe ıehrlnln sahilinde kitn 
Shueyaoyu istirdat etmiıler
dir. -
lngiliz 
Kıtaatı 
(Baıtarafı birinci sayfada) 
tir . V112. ı ytt çok oazık bir 

tekil aloıııtır . 

Fıliıt ının dtier ıehır ve 
kıuıı.balarında korku ve he
yecan son dereceyi bulmuı· 

tur . lnglllz tayarelni , her 
tarafa beyanoamelu atmıı 
lerdır 

1 

Londra, 20{Radyo}- fngillz\ 
hükumeti, Fılııtıntn taksimi 
projeılnden vez geçerek Flliı· 

tinde Arnplarla Y ahudı ln ln 

bir arada btr Arap Yahudi 

' d evleti kurmalarını muvafik 
görmüıtür. Mü te mleke na· 
zm kabineye böyle bir tek· 
lifte bu lunacakıır Fakat fj · 
ltıttn Araplarının bu teklıfi 

kabul edip etmlyecekleri 

fÜpheltdtr. 

Kudüs , 20 (A .,"'.J - İnıp 
lız fe•kalide komiserinin 
Fılııtlndekl loılltz kıtaatı 
kumandanına f ıl iıtinde aıı · 

keri bölge kumandanlıkları 

ihdas için ıalihtyet verdiği 

bildirilmekted ir. Bu kumnn
danlar müdafaa ve emniyet 
için icap eden tedbirleri ala
caklardır. 

Şimdiye kadar bölıe komi· 
ıerlerlnln derhute etttlclert aske 

rf vaztf eler bundan böyle 
kumdı . d .u: .. r" g.:ç~c ... k v• 

ko rn se ler )'ll nız lonıamen 

ıtvll ıılerden meıul olarnk 
müıavlr ııf atı le kuma odan 

21 BIRINCITEŞRIN t938 
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tORKDlLI -
\ara bağlı bu1unacaklnrdır. Okyanus Üze- ·~:l~ 'l'l~:lt:l:l'l"l'l:l:~.·~:~:l:l'l'l~:I.~ 

Kudüs. 20 [A. A..) - Ev· ~ -,_ 

velce olduğu gibi, timdi de rinde k i T ayare ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
askeri harekltta ön safta sah· 1fl{J. ~ 
ne olan yer Kudüs ıehrt ve 
bllha11a eıkl ıehfrln eski ma· 
balleıldlr. Eıkl ıehtrln kapı · 

Yolculuğu. 1IJ. Kapital: JOOfJ00,000 Türk Lirası ~ 
Vaıtngtondan blldirtldtğt· = Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans ~ 

larandan ründüz 'f'e gece ne" göre, Boelng tipinde Ok· .ı. Dünyanın Her T. /, _ı M h b. / ..,_ 
yenuılar üzerinde yolcu ta· .,;. arlJ ınua u a ır er -,_ 

çıkmak yasak edılmtıttr. Ku· 
düıte bir çok mafazalar ka
pahdar. Yafada bir Araban 

ıımak için hazırlanmıı olan 'iti Her türlOı zirai ikrazla r· dtğer btlcümle banka mu· -.,_ 
de•aıa tayarentn tecrlbelerl • amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. ..,_ 
bltmek üzeredir. "1i. ihbarsız tasarruf ve lcumbara heıaplaranda ıkra· = 

74 Yolcu taııyacak olan = mtyele r. ,; 
bu tayare ~ birçok mevzii • ~ 

evine ·bomba ahlmıı, ev 
sahibi ölmüı ve diğer iki 

tecrübelerden sonra ticaret • ikramiye: lliktari: ikramiyenin tutarı: -,; 
nazaretl~teknlılyenleri önün. .. ADEDi LiRA LİRA (ti 

kltl ağır surette yaralanmıı· 
tar. 

de resmi tecrübe uçuılarıaa Jll,. l 1 OUO 1000 -,_ 
• baılamııtlr. . Boelnı uçak JIİ. 1 500 500 ~ 

Yugoslavyanın 0fabrıkalarıoı: ıdare ~edenle- = ı 250 250 ~ 
S ., A rln temin ettiklerine ıöre 10 100 ıOOO ~ 
ıgı r ve t tlk tecrübelerden memnuol. = 25 50 1250 ~ 

ihracatı. yet verici (neticeler ahnmıı· ~ 4300 4200 1820000 t! 
tar. Yalnız tayarenln deniz._ .,. rr: 
ve havada l daha kolay ma llJ J08 6UUO (ti Yuıoılavyanın baılıca bir 

servet membaı ve ihracat eı· 

yası da at ve sıfırdır. Bu· 
nena yapabilmesini temin 1'4 Bu lkramiydtr htr üç ayliG bfr olmak üurt st· =-
içto bazı ufak tadilata lü· )i ntdt d6rt dtfa bu miktar uurlnden kura ilt tlağıtı · ~ 

senenin ıeçen sekiz ayı zar 
fanda Yugoılavyadan harice 
on lilh bin al çıkarılmııtar. 

Bundan memlekete 47 mil-

zum:görOlmüıtür. ynı tip · ~ lacaktır. ilk ktşldt 1 Eyldl 938 dedir. ~ 
de bulunan ve; yakında in · ~ !ı' 

ıasana baılanacak olan diğer Jj. "i-... "j. 'j. "j. .. "i-"j. "i-l-l-J. "f. "i-l-J. "i-J. 1--1--'i-... J.• 
altı tayarenln •. plinanda. d a 

yon dinarlık döviz glrmtıtlr. 
Bu atların üçte lklıt, yani 
on iki bin kusur at Alman · 
yaya ıönderllmııur. 

bazı detıııkttkıer yapılması- Bal kesir As•,,.. erı"' Sa tın 
na karar verıtmııur. A 

r-- iöRKolLI··- Alrn· Konıisyoıııından: 
1 Keılf bedeli 107.501 lira 45 kuruıten ibaret olan Kii· 
1 Pazartesinden ba ka her 

Aynl<Jmüddet zarfında 46 
bin h•t ııjır thraç edtl
mlf ve bundan memlekete 
yüz milyona yakın döviz 
rlrmııur. Fakat en zl1ade 
domuz ihracatı büyük aer · 

tabyada lnıa edilecek lkJ top hangarı ıl e üç cepbanelıje 
1 ıün çıkar. Siyasal ıazete. . 3 - 10 · 938 tarihinde talip zuhur etmediğinden tekr•' 

1 Yıllıiı: 800 K uru§ i ve dört defa Han edilerek kapalı zarf usulde ihalesi 1 1 J. 
1 Altı Aylıtı:400 1 938 ıalı gün6 ıaat 11 re bırakılmııtır. 
1 Say111: 3 • 1 lbale Balıkesir kor satın alma komisyonunda yapıla· 
I Günü geçmit ıayılar zsl caktır . Muvakkat teminatı 6625 lfra 8 kuruıtur. Bu ııe 
1 k t 1 ald plin, keılf, feDni ve umumi ıartoame ile eki ve te · vet teıkll ediyor. Bu müd

det zarfında memlekete çey· 
rek milyar dinardan fazla 

1 urUf ur. I 
ADRES: I mel hafriyatı tafstlit reımt Ankara, lzmlr ve İstanbul le· 

1 BALIKES lR TÜRKDILl I vazım imlrllklerlyle Balıkestr kort_ ıahn alma komlıyopuo· 
para glrmlıttr. ---------a.-Balıkesir Vi!ayet Daiıni 

Encüoıeniııdeıı: 
1 - Açık ekılltmede bulunan .. t 919 hra 34 kuruı kc 

ıtf bedelli Edinctk. Gönen yolu tamlrahna 15· 10. 938 tarı · 
hinde istek it zuhur etmedijlnden 27 l 0-938 tarihine rast
layan perıernbe aünü su t 10 da ıha elerl yapılmak üzere 
ekılltme müddeti 10 ıün uz tılmıfhr 

2 - Bu it e atd eksiltme, kewtfname veaair evrak en
cümen kalemine veya Nafıa Müdürlüğünde görülebıllr. 

3. - lıtekltlerln yukarıdft birinci maddede yazılı gün 
ve ıaate kadar~muvalsket teminatı olen 143 lire 93 kuruıu 
malsandığına yehrdıklarınalde.lr m akbuz veyaı..banka mek
tubı le bu it için Nafıa Müdürlüiünden thl ı yet ve1;lk alartle 
birlikte fha le yapıl cok olnn vtli yet makamında mü
teıekkıl Deimi Encümene müracaatla rı ilan olunur 

Ortaoj{ullar Satın 
Alıııa Koınisyonun,l•ın: 
Ortaokulların may11 939 sonuna kadar ihtiyacı bulunan 

en çoğu 9500 kilo toz ıeker, 1550 kilo zeytinde nesi, 1000 
kilo k&ıar penirl, 800 kilo merc imek, 800 kilo tnhın ve 300 
ktlo tuzıuz tereyniı için tld nci ekıll tm~ılnde de bir kıs
mına tel lp çıkmadığı ve bir k11mınn df\ verilen ffatla r ko 
mtıyonumuzca layık hadde görülmedlğlnden:.,buo l arın bir 
ay içinde pazarhk la muamelele rinin tama mlenme r;ı ve 24 
teırtnev\'el 938 pazeı tesl günü lnl\t on beote Kültür Dtrek
törlüjünde ı h atel t>rin ln ya pılacağı ilan olunu r. --------
Ba lıkesi ı· · <ıi·ı, 

üdür iiğ 0 

l(le • • 
l - Ba lıkesir c ezaevi tnıaatı açı l~ e ksilt meye konu l . 

muıtur. 

2 
3 
A 
8 

veli. 

iı tn bedeli keıfı 53~ lfr d ır . 
Bu lfe a id evrak: 
P roj e. 

Fıat bordrosu , meıaha cetveli, hula ai . k c: ıtf cet 

C Nafıa ye pı itleri fe n ni ,;e umuu i ıertnemesl. 

Olup iıtlyenler hu evrakı her gün Bahkeııl r Nafıa Mü· 
dürlüğürıde rörebtltrler . 

4 - Ehıtltm~ 1 • l 1 938 aııh günü aaat 15 de B"· 
lakeılr hük6met konağındaki Nafıa Müdürlüğü n k romda 
t~ıekkül edecek Nafıa elntltm~ Mkomfıyonunda yap1lacak-
tır . 

5 - lıteldtler bu tıe ald 40 lira · 35 kuruıluk. mu vak · 
kat teminatı mal ıendıfma yatırdıkiarıaa dai r makbuz ve. 
-re l n mlkhrda t•Y•nı k abul banka mektubu ile ihale· 
d .. n en az selrız güo Pvv 1 \•i1ny ... te r.- ü•• <" ,.· tJ a h ' ş 
iç in al a cakları ehliyet vcsi kası le blrhk te ~eka; ı ltn.e kowııt" 
yoouna müracaatları ilan olunur. 

da eörülebJlir. 

Taliplerin k ounun iki .. ve üçüncü maddelerlnde yaııh 
belgelerle._ bırllkde iha le~ gün ve saatinden bir saat evvel 
tekl if mektupl arını Bahkeılr kor satın alma komlsyoııuP• 
vermeleri . 

4 - J - 355 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Koınisyoı undan: 
1O·I0-938, T arlhtnde kapalı zarf la: eluiltmeye kooulıı>Uf 

olan 10 ton._ıebriye ve J 5 ton ma karnaya verilen fıat 1ıo · 
mlıyonca baddılayık görülmediğinden hfr ay zarfında tntşÇ 

edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. Clhale 27-10 938 
perıembe günü saat ) 1 de 8~lıkuir kor satın alma kO~ 
mlıyoounda yepıl&caktır. Muvakkat teminatı 394 lıradır · 

Evsaf ve ~artlar komisyonda görülebt ltr. Ta lıplerln k• 
nunun ikinci ve üçüncü m ddeleriodc ~yazılı belgelerle ft 
teminat makbuzla rile birlikte mezliur gün ve saatte aıo · 

mityona g elmele ri. 

~dreıı1i 

4 1- 361 

Belediye 
liy••seti deıı 

Beledıyenılz heatn henf'll için 35 hra ücretli l ı r bf\Vetl 
haıt bakıcıya lüzum vardır . ~Tal ip er in hıuta h cnel t' rde h•t 
m e t ett lklr:tine a id ve llikn ve bonıer vııl er ı le btr la ~ te btı ~ · 
diye rıyıuet nf" mür ceat etmeleri 1 An oluu ur . 

1 o - l 342 

~-------------------------------------------_,.,,-
Da ' ık(~sir Askc 
Alına • 

is •• 111 

daıı: ()tnısyoıııı 
• B lıkeelr kor merkez blrlı k lerlnin ıenellk ihtiyacı olaJ' 

520 ton un kapalı zarf uıullle e ksiltmeye konmuıtur. 
E ksilt mest: 3 - 11 - 938 perıembe günü saat l 6 da e~ . 

ll kesır kor sa tın alma komfsyonuoda yapılacaktır . Mcı · 
kur unun muvakkat teminatı 41 1 O llradar. 

Tal iplerin muayyen olan-"gün vt> n~ hodan bir ıaat e' 
vel kanunun ikinci ve üçüncü maddelerhde yazılı b~lgelerle 
bı rllkte tekhf mektupların ı l:or sa tın a lma komlsyooıı0" 
verme\erl . Evaaf ve ıartlar Ankara , lıtanbul ve lzınfr. le 
v zım imlrllkierde komisyonda görü lebiltr. 

4 - ı -3~ 

Sa hibi ve Baımuharrlri : Balıkesir Mebusu H. KARAN 
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