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Mısır askeri heyeti Kral Karol 

nıemleketimize geliyor Mill! !efimızlı mühim bir 
Mısır Kralı F8r k M·ıı" ş f"_ mulakat mı yapacak? ll J 1 e 1 Londra, 9 (Radyo) - Ro 

mize bir fotoğraflarJDI manya Kralı Karol, K6ıten· 
ceye d6nerken, Boaforda 

hediye ettiler. Türkiye Cumhurretıl lımct 
lnlSniiye mOllkl olacaklar. 
lkt de•let reisi araıında mi Ankara, 9 (A.A.) - Ana· 

«iel• ajaaıının Kahire hu· 
,_.,, muhablrf latlcllrlyor: 

Ordu teıkıl&tımız Ye aı· 
ileri uıallertmlz etrafıada 
tedlrtkatta bulunmak Ozere 
ICalatre tapç• kumandanı 
Tımıeaeral H. Elzeydı 
Paıanın riyasetinde bfr he
Jel TGrldyeyl ~lyaret etmek 
•••re raluada hareket ede· 
••lcttr. 

lıta•hul, g (Huıusi) -
Mııar kralı birinci Faruk ba
•retlerl, Cumhurrelslmlze 
talsdım ed•lmek 6zere btlyOk 
lcıtada bir fotolraflarını Mı 
"''• Aakara elçlıl Abdur 
'•laman Azam Beye ı~nder 
•ittir. 

Elçhaln hu ıünlerde Mıllı 
Şeftmıae takdim edecell bu 
fotofrafta lcralaa el yaz11lle 
tDaımı doıtlulıc batıra11» ya . 
1ılachr. 

ll~ı. kralın, lı .. et İ•6nl· 
"• lt61lk ıempaU hf ıl•rl 
111••tut oldwl••• beyaa et
._ltUr. 

Mıırr kralı Faruk 
Sefirin izahatına göre, 

memleketimizi ziyaret ede· 

cek olan M111r aakul beyett 

•Jl~lde gelecek ve btr ay 

kalacaktır. 

Heyet bir ıeneralt• rlya

ıetınde 11klz sabitten mil · 

rekkeptlr. 

btm konuımalar olacaiı ı6y · 
leDlyor. 

Alakadar mehaftl.ie ıddfa 
olunduluaa göre, Kral Ka-

rel, V arnaya ufrıyacak •e 
kendlılnl orada hekllyecek 

olen Bulrar Kralı Borfıle de 
kon•ıacaktır. 

1300 lngiliz ta
yaresi hücum 
tecrilbesi yaptı. 

Londra, 9 (A A.) - 86 
tün logllterede ha .-a lrn•· 

•etlerine menıup bin üç 
y6z tayare ıtmdfyf! kadar 

btq vukua ıelmemlı bü,ük
IOlıte hücum ve mldaf aa 

elueulzlerl yapmakta, faal 
ordu tle birlikte redif ve tb· 
t11at orduları •• ye•I mlllı 
kembla• maaenalara tıtlralr 
etmektedir. 

ICral da ılat11at fflova mea 
ıup ytb ota• laarp ıemlıl•I 
teftft etmektedir 

lngiliz donanmasının 
manevraları. 

Anavatan filosiİ~··b"if milyona yakın 
asker eyhil nihayetine kadar seferber 

. vaziyette bulundurulacak. 
lah altında efratca, ıerek ıll&hca ıe· 

Londra, 9 (A A. ) - Bu 
akıam mOdaf aa tallmlerlyle / 

baılıyacak ve i 1 aiustoıta 

nihayet bulacak olan buyOk 

lnılltz hava manevraları, 
eylll nihayetine k dar de

••m edecek olen ve Biiyük 

8rftan1an ı n deniz, hara ve 

hava kuvvetlerinin hemen 

hemen mecmuunuo llk defe 

o1arak yapacakları muazzam 

manevraların ılk eafh ıını 

teıkıl etmektedir . 

Ağuıtoıun ıon ha ftaların 
dan eylül n ı h yeltoc k dar 

anavaten o rdusunda 750 

lngiltere Ja
ponyayı pro

testo etti. 
Londra, 9 (AA) - lngll· 

ter• Honandakt lnııltz m 

denlerfnlo tegaltnt Japonya 

nezdinde proteıto etmıttlr 

btn aık r ıubaf ıl h ferber nzlyette bulunun 
kt 8oDa a· 

bulundurulaca ır. anavataa ftloıu mevcudunu 
ı ıs bin ıu· 

va kuyvetlerlnlD k da Ul•e etmek llzımdır. 
l ve gere 

bay ve a1kerlD 

1 11 
filosuna mtn!up saffı lıarp 

lnglll: anaVo o 
gemilerinden biri 

BULGARISTANDA 
ASKERi FAALiYET 

Fuar hazırlı rı 

hsulleri iz 

ÇEK -MOLTECI YA· 
HUDILER!IZ.MIRDE 

8uJgaristana - mühim mik-
tarda Alman ve İtalyan as-

keri geldiği söyleniyor. 
Sofya, 1 (A.A.) - Bulıar balkın tahlaye edtldığt hak 

l'JtDıı itlr ~·k Alman ... kındakt haberlerin de doir• .,. 
• Yan Hker •• amelealDln olmadıfını bildirmekte, yal· 
il 111111•rtataaa ıeldlil hakkın. ••• modern harp ıtllhlarlle 
t,~ltt halterl•rl Jalaelamak- lnıl1et peJda etmelert için 

ır. tkl ııDıf ihtiyat ıubay ve erle 
._ "itae •1•• ajanı hududu- rlnln bir talim devreıl Jçln ıl· 
, •ı clwaraadakl Bulıar illa altına çairıldıklaraaı ve 
F ''•lıtade yirmi ıüaden heri bu ihtiyatların menıup olduk ,,, ... 
, l ' ıurette aıkerJ ha- ları fırkaların mıntakaları 

•'' •ltlar yapılmakta olduju dahtlıaae elueulzler yaph 
' 1"•dud mıntakuıad,. ki lını ti ive etmektedir. 

.Strang Londra-1 Lebrun Majino 
Ya dönda. hattını teftif 

~ l.nclra, 9 (Rad10) - Meı· • 
) ... ,,. ıttmtı olan Sır Vtl· etfı. 
~:~ Straaı, bu ııa Stok- Parlı, 9 (Radyo) - Relıf· 
" ıııııa Jolı1le lturaya ı1ılmlt cumhur Lebrun, bu 160 re 
": detlaal Hariciye Nazaretl· fakatınde yaverleri. olduk· 

tld L ları halde Majlno hattına 
t •r•• Yorkıarda fıtlra-"''t ıttmlı •• akıama kadar tef r. •t•ekte olan HarlefJ• ttılerde bulunduktan aonra, 
f '•ıtı lord Hallf aİlıla tele. tekrar yezlalır ı•toeuna dan 
-..~ "--.' •z11a mlıldet konuı· •Gıtlr. 

~~!~~· ı-ı.ııı.ı ... , .... v..... Eızuıunı elaklıik santralı 
'tı1 '1a laurara ıelecek •e Sır 1' '18m8J8 iÇiidi. 
~, h-. Straaıt•D Moıko 'I 
-.,16'-Gtalıerelerl hakkında Ankara, 9 (A.A) - En:u· 

Sı llaat alacaktır. rum ıebrl elektrik merkezi 
~~,t VU,am Straaı, mü- düa ıece ı1leme1e açılmıı 
\ ,~:1••1• aormal bir laal •e ıeblr elektrtl• ka•uı 

-·-·-- .a,ı •• ı,tt.. • .. ,u .... 

f uırdı Yerli mamOlit ıe iiiouall ile 
zıngin sakilde teşhir edilecek. 

lzmirden bir görünüş 
lzmlr, 9 ~ 9 acu Enler· 

naıyonal lımtr Fuarı ha•ır · 
hlıı:ları bOy6k bir faalty~t 

lçtnde deYam etmektedir 
Fuar HhHında 2500 ka· 

dar ltcl ıecell, . ılndtlzlü ça 
lıımaktaclar Bu aeaekt Fu· 
arda a trakılyon tılerlne fe• 
kallde ehemmiyet Yerilmek 
tedlr . Bir çok paYyoalarda 
dekoraıyon tılerlD• baıl•• · 
mııhr. Btr hafta ıonra Kil· 
türparka halkın glrmesl ya 
1ak edilecektir. ÇGoktl Fu 
ar komltealnln, fuar aaba
ıında hazırladıtı ı6rprlz teı 

kıl eden atrakılfon teılele· 
r1al11 ıımdlde• halk tarafta 
daa aaraı •••• arzu edtlm• 
mektedlr. 

Bunlar, faarın ı6rprizlerl 

halinde f•ar ıaalerl için 
ıaklaaacaktu" BQyQk ıerıl 

ıara1ıada Stand Ye •ltrln 
klralamıı olanlar, ıtmdlden 
dekorasron tılerlae baıla -
mıılardır. 

Vekillerimizden bir k11mı, 
yMll ecaebl 41e•let ııflrl. 

mebuılarnnıE, lzmf r fuarının 
20 afuıtqı pazar aOnQ saat 
18 de yapılacak eçılm m · 
raılmlode bulunacakl rını 
Fuar komlteıl relllllloe b l· 
dlrmrıterdlr. Fuar mün ae
betlyle l2mlrtn bayramı 31 
16n ve ıece devam edecek· 
tir. 

«Dftnkli, bu ıünkü, y rın· 

kt İzmir paylyona» çok ıO· 

zel ıekllde hazırlanmakta· 

dar . Bu pavlyon, fuar me•· 
ılml haricinde ılnema ola
ı·ak kullandaa bOyOk bin• 
da hazırlanmalrtadır Bu pa· 
.ı,.oau ztparet edecek olan-
lar, fzmlrln tarihi ehemmi 
,.u. ılbtelllklerl, kırmetl 

hakkında tam malOmat el· 
de edeceklerdi. 

Ticaret •e une yl odaları 
aergl ıarayından bir çok 
Standlar klralamıılardır 

Bu ıenekl fuarda yerli 
mamdlit ma1nuah •• mah
ıullertmlz, senıln telrtlde 
teılatr ıtlllecekttr 

Zabıta nıfııtecılerıntt~aray~ 
k ıarını men e ı, gemı 

çı ma . 
k ptanına lımanı terk 

a etnıesi bildirildi. 
çıkmalarıaa mOıaad• edil· 

1 
ooo f aoama 1 1 1 zmlr, 9 u iz· memlıtlr. Kaptan, ıem ı 11 n 

"apor ' il 1 1 bandıralı Parlt• 500 Rodos adaaına ıtttl D 1 z · 
elaıtı •e d L k t mir it maoıoa ı 111 ıe· lem it, Köıtenc• en •ar• • 

- 600 Ç kyalı p,iuıev - le lıtanbula• ıeçttkten ıon· 
1 bhfJ• mu· 

llrmfttlr. Sahi 11 yurdıuz ra Rodos adaaına giderken 
dOrlOğG geaılnln fsmlr k6rfeıd aizıoda npu· 

' d l oldufunu 
Musevilerle 0 11 haata· ruo maktoeılne ıakathk Ar· 
ve bunların araıında 1 ı• oldulunu mecburen lsmlr 
lak olmaıı ıhtloıall bu uln· • 

dtkkate • a· limanına iltica ıttlilal, ma-
duğunu nazarı d mtı ıe· ktneoln tamirin en ıonra 
rak pratika verme ' 
mi, lımana glrememlf ve iz ırde• aynlacaiını ı&J • 
mendirek dııında demirle· lemlttlr. Pakal gemide k&· 
mtıttr Yapılan tahkikata miir, ıu •e komaoya yok 

ıöre Çekyah Muı viler Çek- tur. Para da mı•cut defli 
yanın AlmaoJ• tdareılne dır. Ge•ld• lt•l•D•D M•· 
geçmeırnd«ın ıonr• RomaD" l ıeYllerl• de par• ve lrom· 
yaJts eelmffı bundan bir aDfafruı, ıuları bulunmadıiı 
müddet ev.-el Kl5ttenced•D aalaıılmııtır. Kaptan gemi· 
ParUa vapuruna bfnkmlt ~e nln Jıtanbuldald acente1lne 
R d daıın• hare et e 0 0 • • k t R dollald telılsle ıemlnl• •aslyetlDI 
mlılerdfr. f • a 0 

ltalyan ıdareıl, bu Muıe•I- ıöylemtıllr. Gemideki Yahu· 
terin adaya çık111alarına mi· diler, kadın; erkek, çoculr 
aaade etmemfıtlr. yarı çıplak •aZIJette ıeml· 

Bunun Gır:erln gemi, Ro· nln gllYertHladen ıablle 
doıı adaaındaa tekrar K6ıten tıaretler Japmakta, balar· 
ceye hareket ıtmff, 'zmlr maktadırlar. 
k&rfezl önünden seçerken ~.bata, ıemtden berhanaı 
rotaaını lzmlr lıtlkametlne bir ıuretle çıkılma11na ma· 
çevlrmlı ve lzmlr limanına ol olacak tedbirleri almııtar. 
ıelmlttlr . Kaptana, limanı terk elmeıt 
Çık Y abudllerl•I• lamir• de telalll •clllmtıtlr. 
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B rem kanunu
u a • 

esı. izah 
Yeni Baremin tatbik şeklini gösteren izahnım bütün 

devlet daireleıinı teızi olunıcak. Sıcaklar Yedek subaylann hizmetleri: Avrupaya talep 
Muhtelif mektep mezunları be gönderilecek (DOnkO yazının de•amı) 

MallJe Veklletlnln barem 
lranaou hakkında baaırlamıı 
oldulu lzahnamenln ılk lu· 
ıımlarını neıretmlıttk. Ya. 
baneı dtl bılenler, bunların 
imtihan •eziyeti, . yabancı 
memleketlerde ok•yaalar,' 
yedek subay okulundan çı · 
kanlar, ıonradaa J•bancı dtl 
6trenenler, bazı buıuıi me
muriyetle, terfi mlddetlerl, 
daha aıalı derece ile mem•· 
rfyete tayin lht11&1 memuri
yetleri, kadrolar •e Ankara 
fçln •erllmekte olaa meıken 
zamların aid bOkümlerl de 
bu ıftn neıredlyorua: 

timi, f ınnf, maslekl lht isasa 
IOzum gnsteren iıler: 

Madde: 8 - 1452 Sayılı 
tead61 kanununu ( 1 O) uncu 
maddeel; mafe•kl olmıyan 

••Y" timi fenni •• meıleki 
bir thtlıua ihtiyaç g6ıteren 
•eya uzun müddet ıahıı 
tebeddül etmemeıl de•letç• 
menf aatı müıtelsım olan 
memurlyetlf'rde buluna me
murlara her terfi m6ddetl 
r•çtlhçe bQtcelere konacak 
tabılıat d lreelnde bir zam 
• rllm ılnl lmlrdı . P'akat 
ı•n• bu madde meakür za • 
mmın miktar, ıeralt •e de. 
recatını •• memuriyetlerin 
envaını tayin ede• bir ced · 
... ıın lkl ıene zarfında tan· 
alm 'Ye Büylk Millet Meclt
•lne ıunulacıjı yazılı idi. Bu 
c dvel ıtmdlye kadar hası
rlaaarak Mecllıl illye tak 
dim edllmemlt oldulundan 
mezkür ( 10) uncu madde 
hftkmO tatbik edllmemııtır . 

Yeni kanunun 8 inci ma
ddeılnde lıe ehhyetlerl •• 
ılcıllerl itibariyle terfle hak 
"azandılcları halde kadroda 
münhal 1er bulunmamaaı 
yGaOnden bir derecede ılıı 

terf 1 111üddet1 olmak 6zere 
bir üıt derece maaıının ve · 
rllmeıı kabul edtlmııur. 

Herhanıı bir mıtmura bu 
madde mucibince bir Gıt 
derece maaıın>n tediye edl
ebllmeal ıvın bu 111emur•n 
bir derecede iki terfi mGd 
d,tı buhınduju balda terfi 
ebememeıtola , ehliyet •• 
ıtctl ltlbartyle terfi• halı ka · 
2anmasına ralmen münha-
11raa dalreılnl• kadroıunda 

münhal yer hulunmama11n· 
dan ileri gelmlı olmatı li· 
zımdar. 

Y olua talııt.iı daire kad · 
roıunda münhal yer bulun· 
duju halde iki terfi m6dde. 
tlnce maf e•k bir dereceye 
terfi edemlyen memurların 

ehliyet •e ıl ctl itibariyle te · 
rfl ettlrllmedtklerlnl kabul 
etmek llzım aeldtflnden 
bu k bil memurlara bir üıt 
dere e maaıı .-erılemer 

Bu ıuretle Yertlecek bir 
· 6ıt derece maaıı Jıer dere · 
cede bir defaya mahıuı 

olmak üzere tediye edilir . 

Bir misal .•. 
Meı il; ehliyet •• ıtetl 

itibariyle tertfe laak kazaD 
dıiı halde bulunduju daire 
kadroıunda (10) UDcu clere 
cede mGnhal memarl1et ol · 
ma ••11 ylsOodea ( 11) l•c'ı 

-···-derecede ıkı terf ı ldeU 
heklayeo •• mafo•k derece · 
ye terfi edemlJeD btr me
mura (il) ID&I 4erecedekl 
iki terfi mGdcletlDID hitam 
bulduğu t rlhl takip eden 
ay lptldatlodan itibaren (10) 
ancu derec aaıının •eri· 
lmeıt lcab eder. Fakat bu 
memur 10. uacu derece ma-

Dön ııhirdB hararet 39 zı 
kadar yükseldi. 

ı k 1 • k kO ı Madenctltkle allka· 
nası as er 1 ya paca -, dar muhtelif lhtlHılar tçln 

•tını almai• baıladıiı tart 
htea ıoarada hulundul• 
11 inci derecedeld kadroda 
yeniden iki terfi mİlddett 
kalıa , bu ıeferd• kendisine 
(9) uaeu derece mıaıının 

tedı,eat kabil deitldır. 
Ancak 1 O uncu dereeede 

tnhtl&l yukuu halinde bu de 
rece1e terfian taylal yapı l 

dığı takdirde, 10 ancu der 
ece Cb:erJnden maaı almıta 
baıladıiı tarihten ltlbarea 
bakkıada bu madde lıOkm 
aınan yen idea tatbiki cııfzdlr . 

Kanunun lfi ınca muvak · 
kat maddHIJle 1ukarıda iz
ah edilen hlkm&a tatbılıı ... 
ade geÇeaek terfi mGdd t · 
lerlal• maddelala il• lranu 
nu• aeırt tarihinden beıap 
olunaaaiı turJh edıl it ol 
dufuadaa bu mad•enln lıt 
blldncle 8 temmua 1939 ta
rlhladea e••el ıeçen •Cidd
etlerln Dazar• itli.ara alı•· 
ma111a11 iktiza eder· 

Kadrolar: 

Din ıebtr menimin en 
aıcak 16nlertnden birini da
lrıa yııadı . Sabalatan ı•ce · 

nln ıeç •akttne kadar ha•• 
lıtunaltıeı bir ıelıllde, r6z
ıaraıs olarak de••• ettt . 
Sıcaklık dereceıt 39 •• 
kadar ylkıeldl . . 

Memleketln dli•r yerle 
rinde de keza aynı 11caklt 
tın hü1'6m ı6rdüi6 an · 
laıılmalrtadır . Meaell dfto 
Eclırnede 11eakhlc dereceli 

. 35, Teklrdaf, Kocallt , Diyar 
bakırda 36. lz111trde 37, 
Manlıada 38, Nazillide 39, 
Aatalyada lıe 40 dereceye 
kadar yllnelmtıttr 

Eski niifua cliz
da nları imha 

edilecek. 
Malt1e Veklletl kullanıl · 

mıya• eakl harflt ulfuı cl:ı· 
danla rındaD hl9 bir ıuretle 

lıtlf ade mlmlııla olmadı tını 
ı6z 8n6ne alarak bu nQfuı 
clzdanlar1nın mahalli mal 
m0dürl6klertode bir heyet 
huzurunda imha edllm•ılnl 

allkatlarlara bıldlrmftUr. 

Yedek subay olacaklar hakkındaki yeni 
hükümlerin tatbikine başlandı. 

Yedek ıuba y olacaklar ne ıöre kendilerine ukerl 
haklunda kt yeni hlkümlertn ehlly t veya aakerlli• ha 
tatbikine baılanmııtır. Her carlık clerecHlnl g6ıteren bir 
uıne yapılan ıoa yokla111a •eıllıa •erilecek •e bu ••· 
nellceetnde Hjlam •eya ıa ıtkanıa ••rdlil haktan latl· 
lıı:at aaker edilenlerden tam fade edeceklerdtr 
deneli ltıe ve muadlllerl ile Yedek ıub•y yetlıecek 
yOkıak derecedeki mealek kadar talııılll olup da yal -
mekteplert , y6kıek deniz naz orta mektep veya mua 
ticaret mektebi •e muadili ddlertnden dtplomut bulu 
mekteplerden ve üalYeraUe· 
den mezun olanlar, yedek 
ıubay •e aıkerl memurlar 
hakkındaki kanunun 8 inci 

maddeılndekı ıartları haiz 
oldukları halde yedelr ıu · 
ba Y yetııtırllmek üzere tah
ıl il eri ne.-tne •e kabiliyet · 
lerlnf' röre Milli Mndaf aa 
Vekaletince tat«dlr edilecek 
ı htt y ca gör mubtelıf 11 • 

nıflara ayrılacaklar •e bun 
lar mekteplerde aakerllk 
deni a5r6p 16rmecflklerlDe 
ıöre. aıaiıdakt ıekllde 1a· 
ı:ılı müddetlerle toltm Ye 
tabııle tlbl tuhılaeaklu 
dır . 

Bu cet.elde ıöıtertlen 
hizmet mOddetlerl mezun 
olduk l arı olc ullardaa a ldak· 
ları dtplornalara 16re ola
caktır . 

Bütün tahıtltnl yabıncu 

memleketlerd~ yaparak. ora· 
1 rda aıkerlsk deral görml 
yen yüluek me&ctcp mezun 
ları 6 ., kıta ve ıeftneler· 

Danlar 4 ay kıtada. 6 ay 
mektep •• müetııeııelerde ta· 
hm ıarec leler •• 6 • y da 
aıtef menltk vaalfealnl ifa 
edecek1erdtr . Yelıu ,, 16 ay
dır . 

Llae ve muadtll mektep
lerdea dtploma almıt olan · 
lar Z ay kıta, 6 ay mekt•p 
•e m6e11aıe talimi ıör•cek· 
ler, 6 ay aıtefmenltk yapı · 
calrlardır. Yek6n 14 aytlır 

Ool•eralte •e yGlc~ek 
mektepl•rd n diploma al
••t olanlar 'Ye yahut llıe 

mesonl rlyle C hra•eıl 
alanlar altı ay mektep •e 
111le11e1elerde ta ltm 16re 
cekler, 6 ay da aıtelaıen · 
ilk yapacalclardır. Y ek6n 12 
aydır . 

Bunlardan yukardalıd lza· 
hat mucibince kıta hizmeti · 
nl yapan •e tkmal eden n 
ya yiikHk aakerl ık dersi •e 
kampı 16rdiıiG dlplema11n 
da anlatıl n t bip , ••terf! 
n rlerln hepıl , kfmy ger, tc · 

llacl.le: 9 - Teıkllit k~
nuau 1ap1Dtf olan 'Yelsllet 
•• idarelerin maaılı btztne· 
tlerlDe alt kadroları teılstllt 
kanualarnıa bağh cetTeller· 
de •• teıktllt kaD\IDuna 

lllı mektep mu
allimlerinin naa 
kil ve tayinleri. 

1apmamıı olaa 'Y•kllet •• Ankaradao blldtrtldtllne 
idarelerin maath memurla · ıöre Maarif V eklletl haata · 
rına alt kadrolar1 da 1452 his , ••lenme ıtbl metr6 ıe
ıayıh teadül kan•nuna ine· bepler dolaylıtle bir •lllyet 
rbut tld ıarıh ced•elde ya· ; te• dlier bir •lllyete •erli · 
zıh b•l•Dmakta idi · Bllum- melerlnt tıtlyea tik melctep 
•m •ekllet •• idarelerin muallimlerinin mürecaatla 
dalml 6cratll hl•metlerlne rıaı tecUdke baılamııbr Her 
alt kadroları Jıe, her aeae aeae oldulu ııbı bu yıl da 
••ıredllea bOtçe ka•unları- meırt bir aebep olmaden 
na ballı (D) Ye (E) ltaretlt lalç bir tik mektep' muallimi 
cet•elde 16ıtert1ordu. Yeni bır •lllyetten alınarak dı §er 
kaD•DUD (9) uncu maddeıı · bir •tllyet emrine verllml-

, de, 6 a, mektep tube • e 
m6e11eHlerde talım ıöre· 

celc, 6 ay Hl fmenlık hiz
metinde bulunacaktır . Ye· 
kun 18 aydır . 

z cı ve diş tablplertaln en 
ltyftkatlilerlnden ihtiyaca gô 
re Mıll1 M6daf aa V kaletla 
ce IGısum ıörGlecek miktarı 
tercihan kendi tatbikat me 
kteplertoe •e ltlzumunda iıh 
hi müe11eıelere ve maktae 
mGbendlılerlyle sınat kimya 
ıerlerden lüzumu mllıtar1 
aakeri fabrikalara Ye dit ta · 
bibi, eczacı ve kimyagerler 
le mOheadlılerden thttyaçtan 
fazlatı ti dıjerlerl tef rlk 
edtldtklerl 11nıflarıu yedek 
ıubay mektebine be bura · 
larda 6 ayhk hlr hizmet .-e 

•• 16re b••dan ıoara: yaoel&ttr. 
A - Alelumu• maaılı 

•eJa datml Qçretll hizmet
lere alt kadrolar teılllllt 
kanualarına baılanacaktu . 

8 - Mu•aklıat m6clclet· 
lerle ifası icap eden Ye dat 
mi mahlJ•t arz etmlJen hı · 
zmetlerln blltce kaaonlarına 

Diler taraftan ilk tedrisat 
umum mGdtlrlüffi 19~i8 1939 
den ydı da ıoualltm mek 
l•plerlnden mezun olan ta 
lebentn •tllyetlere •erllmeal 
iti üzerinde hazırlıklara de 
••m etmektedir Y ent me · 
aunlaran tayinleri k11a sa 

merbut (1) cet•ellere dahıl ma1ada yapılmıı olacaktır . 
tertiplerden alınacak kadro 
larla ldareıl caizdir· 

Bir h11sızhk iddiası. 
Kaıaplar maballeılnden 

Ahmedtn, Martlı maballeıtndea 
Sa•er adında bir kadının 

8Gtln ta bılllnl yabancı 

memleketlerde 7a parak ora· 
larda aakerlık deni ı6reo 
yüluek mektep mezunları 3 
ay kıta n eeflnelerde, 6 ay 
mektep, ıefine •e müease· 
ıelerde talim görecek, 6 ay 
utejmen olacaktır . YeL.un 
15 ayd1r . 

Türklyede orta okul ••1• 
muadtll dlplomaaını aldıktan 

ıonra tahıtllerlDI yabaac• 
memleketlerde aakerlllc der -
ıl aörerek tamamlıyan ıük
aek mektep m zunları, 2 ay 
kıta •• 1eflnelerde, 6 ay 
mektep ıeftoe ve müe11ete · 
lerde talim görecekler, 6 ay 
da da aıtef meahk hizmeti 
ıeçlreceklerdlr yek un ı 4 
ayd1r . 

tahıl ' • tlbt tutulaeal&lardır. 

Ceza ve hu~u~ m h~ıma
lerinde te~ ha~im usulu. 

Ceza ve hukuk mahkem 
elerlnde t ek hakim bulun· 
maıı , Adltye Vekaletince 
tensip edıl mlıtlr. Bu uıul 

e •ela lıt abulda tatbık el 
unacak •cı lyf rıetlceler •• 
rlraa diğer Ytliyetlerlmlzde 

de tatbik edtlecektlr. 

Gazi Enstitüsü imtihanlan. 
DGn Gazi Terbiye Enıll · 

tüıüaGn beden terbt1esı ile 
pedagoji ıubeaı lmtlhrı Dları 
apılmııtır. 

yüluek tahsilde bulunmak 
üzere ecnebi m•mleketler• 
m6ıabaka ıle 12 talebe ae · 

çılece tir . 
il - lıtefıdtlerln •taiıdalıl 

ıartları haiz. olmaları 
der: 

lazım· 

a) Tlrk olmak. 

b) Madenlerde ••Ya aah• 

lberinde çahıabtlecelc kabl· 
lıyette •e 11hhatı tam ol •k 

(11hbi muayene Ankarada 
yapılacakt1r . ) 

c) Llakal Uıe •eya kol· 
lPj me zunu olup, olgu1aluk 
••ılkH• Dı almı bulunmak 

d) Y aıı 18 den •ıaiı •• 
25 den yukara olma a , 

111 - MU.abalı• fU dere · 
lerden yapılacaktır . 

a) Naa rt h .. ap 
b) Cebir. 

c) Hencl te, 
d} M(helle1&t, 

e) Fız:tk, 

f) Kimya , 

ı) Jeolojt, 
1) Ecnebi bir dıl 

iV - Açılacak m •an•· 
kada thı6 mir. nı kazaa•lf 

olmakla beraber, r6oderıle· 
cek ta lebelerlu ihraz etttk· 
lerl derece itibariyle ka••· 
naalatta ılk 12 ıl araııınd• 
l.ulanmaları ı rttır 

Kazaaınlar ıo yapacaiı f 
J,· 

Uıaa •e göndcrtlecejt melll · 

l kat, müsa akadakl derr 
lerden thraz edilen notlar• 

ı•· r6re teıblt dilecek •e • 

kadar kendtl rlae bu huıo• 
. a· 

ta •erilecek dlr•ktlflerl r1t 

.. bakaya ııtırak etmlt ol· 

malcla peıtnen kabul et11tff 

ıayılacaklardır 

V - Tabılle ıönderilecelı 
olanlar ileride tahıtl oıiıd · 
detlerlaln bir mtıh kad•' 
d evlet emrinde hizmet• ti 
. u•· 
bı olduhlarıod n '-u hu• lıı 
ta mGkellefıyetl rlol te••' 

etmek lzere bir taahhO~o• . 
me •erecekler •e buogll 

... t• 
için de muteber kefil • 0 

receklerdlr . 
VI - MGıabaka ırrıtıh•" 

1 ktı' · 
ları Ankerada yapı ac• 
Tartta •e miıhlet ıuol•rdar: 

- ,011 
a) M.T.A Enıtlt •uoe l(Jl 

müraeaat tarihi: 4 E1 

1939. 
,ıtı•= 

b) Sıhhi muayeo• ta 

6 Eyiul 1939. ı · 8 
c} MOıabaka tmttlt•• · 

9 E1lül 19J9. rfıı' 
VII - T allplerıo: .. ;.,,ı 

hlYlyot ·•~daoıDI 1 hô•D d t . 
h• e 

var•kaıını, mektu> ı• eıf · 
hık 'f 

namealnt ' otsuo dtiı' 

C - Botçe kanununa ba
llı (D) cetYell yalnız odacı 
kolcu, bekçi, enak mO•e•
all, ıe•I mOrettebatı Gere· 
tlı ve atdath tahılldar, dek· 
dllo ye ıtene ııbı mGtefer · 
rtk mtıtahdemlerle aakal 
•atıtaları kadroları•• lDhl 
ıar edecektir. 

Ankırı ıskıo zammı masııesı: 

e•lndea bir manto ıle Ciç hra 
parHIDl ~aldıfı ldd•a Ye ıt 
ki7et olundufuadaa tahkt· 
lıata baılanılmııtır . 

Tthklyede ltee •eya mu 
adılı clıplomaam ı aldıktan 

ıoara tahılllerlal yabancı 

memleketlerde aekerltk der
si göre rek tamamlıyan yOk
ıek mektep mezunla r1 bi r 
ay kıtada 6 af mektep ve 
rn6eue1elerde talim aöre · 
cekler, 6 ay aıtefmenl ı k 
blzmett yap c ft klardır. Ye 
lsün 13 aydır. 

8 den terbtyeılne 3, pe· 
degojly 2 öfretmeo lttlrak 
etaılttlr. 

J D tal 
katını •eya buo arı A ,del 
it bir r ıuretlertof, o" 

k ler1"1 ' f ototraf Ye dile çe k•d•' 

Madde: 10 - Aakaranın 

bılbaıaa meılren lbtlJ cı ba
kımıadaa baıuılJ•ll Dasuı 

dikkate abaarak kanun•n 
( ıO] uac• ma.ldeılrle bazı 
ıeralt dalrHlnde Ankarada 
bulunan maaılı memurlara 
muhtelif derecelere 16re 
• tef aYtt Itır .. 1ıanc1. •u•• 

kkat tazminat •erHmeal H 

aıı kabul edllmlıtır . 
• An karada bulunaD maa · 

ılı memurlara hangi der -
ceye ne miktar mu•aklut 
tazmfoa t •erıJecetı aıaiıda 
derece ıırHlyle g6ıterllml

ttlr: 
- SONU VAR 

Y abaocı ltee • c orta mek 
tcplerle muadili mektep me · 
zunları•dao, aıkerltk deral 
a6rerek, Türktyeye ıelenler 
bulundukları yerde t llaedeo 
btrlnln kampına fıttrak et 
tlrllecektlr . lmtthaa ıonun
dakJ anı•aH ldyet tıleıneıl · 

Hakaret id~ıas1. 
Vicdaniye maballeılnden 

Sadullah adında birinin ay · 
nı mahalleden Htıııeyınle 

ka•ıa ettlil ve bu ka•g• 
HDatında hakarette bulun 
duju iddia edtlaıltllr . Tab 
1111 ata batlauılmıthr . 

mflracaat tarıhto• a•O 
Eo•tıt , 

A.nkarada M. f . · 3ocl' 
ı-~o•• ' ı ıenel dlrekt6r u. .ı~r 

••1e0 ' melerl •• 11bhl ID 0 1• 
için de tayin edıl11tlf l fı1 

d 
• .,.e ,. 

16Dde öil• eD '·I f:' 
0ıad•• ,, 

HHan apartlD• 1 Jı 

d boluOdl 
tftü erk••I• • 



. 
18 AtlJITOS ım 

Türkiyede 
bir • yen ı 

askeri 
liman 

lneıtla ıazele•lntn 23 
temmut tarihli nGıhauncla 

(Türkiyede yeni bir ukeri 

lt1ftaa) baılılı alhnda oeı · 
redılea .. lr ha herde ıu taf · 
•llat •erllmektedh: 

«De1ll Heralcb ıezeteel . 

•de lntlıar eden ltlr lıtenb 
•I haberinde Tlrklye Hhl 
itada k6çlk btr liman olan 
t•ımealn Türldye h6k6cne
tı terefıadao halı herpte ha
tp f lloıu için lttr 61 hizme
tini görebılec

0

ek bir llmaa 
haline retlrllmekte oldutu 
bıldırllmektedlr. 

T&rlıt1e reıml mehafllın-
111 teyidine ıl're, Çeımede 
'-6,le bir lfman •tlcude ge · 
ttrılmeıtne aebep ltalyanın 
0nılcı adadaki aıkeıl lhaarah 
01111uıtur. 

Mezkur ıazetenln muha
bırt, onlkl ada karımndakı 
l'Grla arazlıtndekl lcuYY•tlı 
"'••ktı m6tlahkemlerln •I· 
tude ıeUrllmeel ltalyanların 
~.,. TGrklyeılne taarruzu . 
rıu ıüçlefUreceğl kanaatin 
_.•dır . 

l y ••1 •üıtailkem nuı•lrl· 
;r Çeımeden baıhyaralc 
"tılyanın cenubu ıarklıl · 

"
1
• 200 mll m .. afeelndelll 

'olctalara kader elan bir 
.,~ e''' l11al etmektedir. 
..ı u aa1atıkedelıl eabıl m6 
tııf ••11 en :ren• zenlt topra· 
tı,, 

._ • l•kYlr• edılmıı bulun · 
tlrtad1r. 

t 
1••eıtta Ye PraYd• ıaze· 

•le ı r Oln Jlne &Jnl tarllalt 
"Oıb 1 
1 • arındekl bir habHde 
•e 

._. ' •Du llluıtrlrle Biat» 
,,'c«aıua11ada Tlrldyeden 
,, d 

._ e •n bir lıarlkıtirüa 
~ ... d l 

"' • 1 ••ı olduiu ve Alman 
'•11ı T ~ı ua11aın ürldye aley-

tt::•lu bu neırtjat1nın ml-
1~1,1dtt Tik gazetelerinde 
•.tıı •r uyandudıiı tıuel 
-., wıı.ı, •• Har Suad Der 

''" H .__, t ıber ~ ıazeteıfn4e 
tl&ta -.,,_. r 111ecm11aya hltabe11 

t,, 'ii lıttlınklr btr ce•ap 
~it '-•hlıle makaleni• bazı 

ç.ı. l 
"'"ııııa r a r•en llrtıbu ol · 
~ Uttur . 

0.~~aıp f ilosonun mazisi: 
t,.._ '•tı" ı•zeteeıaıa 24 
S.~ "-ua: tarıhlt nuıhuıoda 

'•ti B tG,G ~r Jrltil harp ftloıu 
I,._ lltlnuebatlle neıredt 
,," ~Gteaddn yazılar me· 

•-et- R ı.a,tl uı harp ftloıuaun 
~'d •lndeııa bahıe bAr tarıh 

t fili 
t'> t olarak Btrlacı Pet-

1 "'•f d '" it '" an •6cude ı•tlrl-
,,, Uı harp fdeıuaaa 1697 
~ '•la.t B ""- e irinci Petroaun 
"•b 'ıadıaı altı•da ( Doa ) 

rı,ı. '•b,1 ceauba Jaerelc Don 
t,lt "1aıaubı•da katn ( A · 

~--,, ~ -ıadalıı TGk llale•I 
lt-.,

1
'8)l,tttjlnl •• bu ıuretle 

lıt1 :•• ltıuadenlze yol aç-
8 •Jd•cltlınektetilr . 

""d •,,._ •n ıonra birinci Pet-
l?~o' ı103,1104,ı7ı4 •e 
)'~ı .t.•tnelerlnde lneçlerle 
1 ••• 
'tı"d llehır Ye dentz harp-
f'tı,~e1ı ve bu harpleri• 
"'-. il lletıcelerladea bahıe 
1~1' t,dır. 
''1 &:tilatrl•a•ıD laılhe · 

renin fuarı üzerine Kronotat
takt Ruı fıloıunu Akdentze 

Türklere kartı rönderdıfl , 

amiral Splrlndofon kuman 
duıadakl bu filonun Çeıme 

limanı cl•arınaa demlrltyen 
Ye keodiıtodeo on mlıll kuv 

vetlı olan Türk ftloıuna tkl 
ıafdan hGcum ederek Ttlrk 
flloıuau limanın derlnltkle
rtne kaçırdıfı ve harbin lk
tocl ıGaü eabahı 65 parça
dan ibaret olan TGrk ftloıu · 

nun tamamen imha edıldlit 
•• bu harpte Ruıla. ın aacak 
btr remi kaybettılderl tıaret 
olunmaktadır. 

SONU VAR -

T0a&DIL1 

İspanya kıralı 
kim olacak? 

iıpanyol uımmauı m y 

dana. çıkalıdanberl kralc ılık 

taraftarları . b tlha1ta le.iç 
rede aabık lıpanya luelı 
oo üç0ac6 Alfonıun etrafı 

ada faaliyette hulunuyorlar 
Daha Ser rano Suner Ro 

maya giderken maiyetindeki 
zabitlerin Itır çokları da eıkl 
h6kumdarı ıellmlamak için 
lıvtçreye ıttmlılerdl. 

Fakat ortada iki meıele 

Yar: E••ell lcralın ktm ola 
caiı? 8a:aıları oa Gçüncu 
Alfons olıun diyor, bazıları 
da onun ojlu Yuanı lıral 

yapmalı lıUyot . Tallta talip 
olaalu az deill. . lıpanya 

k.ıral lıtlyor, kıral olmak 
tıtlyenler de •ar. 

Fakıt, lı · ral olan ne ya
pacak? hctacl meıelede bu 
rada .. Kral idare mi edecek. 
yok1& 'ıkttdarı Fraakoya bı
rakarak ltalyan icralı r •bl 
1adece fahrt bir ıahılyet 

olarak mı kalacak? 

• 

RADYO 1 -----lRl&Rl RADYOSU --
DB l g B Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.t9.74m. 1S19SKcs. 20 Kvv. 
T .A.P .31~ 70m. 9465Kcı. 20 K vv. 

10 8 _ 939 Per~embe 
\ 2 30 Proiram 12 35 Tnrlıc 

mlzlfl 1 - Salım bey 
Htcaz pefrevl. 2 - Leyla 
hanım - Hicaz ıarkı Ze· 
vkt ıe•da duymadım . 3 -
Salihattfn Pınar - Htcaz 
ıarlu -- Leyli ııbı hıçkıua 
4 - . . . . . Klarnet tak· 

ılml 5 - Salahattln Pınar 

..... Hleaz ıarkı - Sızhyen 

kalbimi ••• 6 - 3 Selim --
Şehnaz ıarln - Rtr nevct 
vaaa bil müpteladır. 7 - . 
. . . . . - Şehnaz lonıa 
13 00 Memleket saat ayarı 
ajanı ve meteoroloji haber
le ri. 13 15 · 14 MGztk ( Ka 
rıtık prolram - Pi ) 19.00 
Program 19.05 MQztk ( O 
peretler - Pl. ) 19 30 T6rk 

Amerikanin son 
Jesti çok manidar 

, müzlil ( f a11l heyeti ) 20 15 
Konuıma ( Ziraat saat ) 
20.30 Memleket nat ayarı, 

ajanı Ye meteoro!ojı haber 
lert 20 50 Türk müzlğt . 1 -
. . . . . . - lıf ahan pıeırevl. 
2 - Zeki Arif lıf ahıı.n 
ıarkı - Gönlümü con n a 
Yerdim . 3 - Dede - lafa 

1 
OEPVRE 1 

Gtnevltve Tabois 
han ıarkı - Atık olalı 4 -
Zekl - Unak aarln - flır 

8 . RooıeYelt, geçen çar 

ıamba rünG, Berltnın Tolır · 
yoyu lailllz-Jıpon ıhzul 
anlaıma11ndan çıkarmıya 

mecbur etmek lıtedlil neu· 
celer hakkında 8. Cordell 
Hulla uzun bir m61ikatta 
bu lunmuıtur . 

Cumhurrelıl Rooıe•elt Be 
rlln, Roma •• Tok yonun hır 
«Usak Şarlır MOnllal» ded·k 
lerl ••laımadan no büyük 
faydalar temin edece ki erini 
derhal fark etaılttl 

Alman matbuatı açıkça 

bOtün imtiyazlı mıntalcala • 
rın abloka11nı lıtemekle kal 
mıyor, hattl "Ho"ı Koaı 
Ye Sın1rapur üzerine yfüüyGf)) 
den bile bahaed•yordu 

Daha •ahım olanı, Japon
yadakı AlmaD ajaaılarının 

bütün .büyük Japon ıehlrle 
rtnde hızlı bir tempo ıle yu 
kua gelen lnglltz aleyhtarı 
lt6ylk mlttnslerle elde ede 
'bıleceklert nettcelerdt 

Htr kaç ıln e••el Japon 
1anıa ıabık Lo11dra elçlıl 

H Honda diyordu iri «lnıll 
tere Almanya •e halya icar 
1111nda Avrupada pek acına
cak bCr mansara arz eder. 
Japoo1a için Vaılo1rton mua
hedeıl bo1uaduruiunu at · 
malc z ma•ı ıelmiıtlr Ja · 
ponya Ttyon Çtndekt anıl · 
ltz kıtalarını Itır llhzada ıl 
IUılarından tecrit edebdtr. 
İngiltere lıtedlit kadar Hin · 
dlıtaaı tahkim etıln buruı 

er geç JapoayanıD •alı ela 
cakhr. lnılltere mafhlp edı . 
lince Şaaı-Ka1- Şelc hG · 
kümetı ortadan kalkacak
tır . » 

BuauD üzerine BlrleııLı 

tie•letler Cumhurrel•f , Cor
deU Halle yaphlı a~riltme
den ıonra, laarlclJe Yel&Ale
tlD• 1911 de Japonya tle 
aktedttmlf olan ıeyrüıef ahl 

ye ticaret muebedeatul fee. 

bettlflol ılaa ettfrmlıtlr . 
Ôaceden haber verme 

m6bletl altı ay olduiu için 
feıh keyfiyeti ancak 26 ıoa. 
kanun )940 da merlyete ıt 

rec•lıttlr . O z.amuıa kadar 

kongre Japonyaya gidecek 
mallar üzerfne ambargo ko· 
nulma11 itini görüı~btlece~ 
tir. 

Amerika Japonyaye giden 
bam maddeler Qzerlne 11m 

barıo koydulu takdirde Ja
ponya feci bir YUlyete dft · 
ıecektlr . 

e. itibarlı , altı ay zar 
fında Japonyaya Yerilen 

dersten lıtlfade edecell •• 
büyük demekrHllere karşı 
daha d6ruıt muamelede bu
lunacağı umulabtltr. 

Herhalde, Rooıeveltln 
yapmak Jetf'dfil ıey Japon
ya ile mGzakereye g lrlttlğl 

ıarada lngıltereye yardım et· 

mek •e mihverin teırlkl 
6zerlne r1t1ıde artac-:ak olan 
Japon taleplerine mulrave 
met etmeılne lmlr.ln baıır 

alııaalıhr. 

Amerikalılar lnılll:ılerlD 
azlmkir daYraomelarını, ya. 
at Japonlara yapacakları ta
arruıları mahall lae fahtear 

ettlrmeltrJnl lıterler; fakat 
Çtnlllere bllvaaıta temin l't· 

tikleri mali yardımı devam 
ettlrmelertal de lıterler . 

lnglltzler bu huıuıta Ame 
rıkalıların keadtlerlne yar-
dım edebllecejfnl btldırdıler 
Lumburrelıl RooıeYelt laıç 

beklenmeden. her :zamandan 
fazla müteyaklz olduğunu 

Jıpoaya1a ihbar etmek Gze. 
re, muahedeyi feaheUI 

191 l Amertkan - Japon 
ticaret muahedeılalo feıhı 

Loodrada büJGk bir teetr 
yapmııtır . Bu hldlee Ame 
rllcanı• dıt ılyaHtlnde tıULı · 
rer oldufunu Yfl Amerılıa-

da uzak ıar lr •••elelerln• 

gOn ıelecekıtn diye. 5 - Ka . 
nuni Necmi - Uffak t!'rlrı 
- Se•dlm aldattın beni. 
6 - Htcn türlıü - !il ıöz
lerlne kurban olduium. 7-
Lernt - Bavatfaraban ıarkı 
- Bakaı:z hOınOn gftvenme 
anına 8 - s.-detttn Kaynıık 

-- hayatlarah•n ııukt - Ô · 
mrüm neıealz geçti . 9 - Sa 
dettln kaynak - Bayatiara 
ban ıarkl - Defları hep 
kar aldı. 10 - . . . . . -
Muhayver kttrdl türkQ -
Kız pınar batında 21 30 
Konaım• ( llctltat taAtl } 21 
45 Neıell plaklar - R. 21 50 
M6ztlc ( Bir ıollıt • Pi ) 2!. 
00 Müzik ( Küç6k orkeıtra 
- Şef: Necib Atkın ) 1 -
Ganılberher - Aık çenltuı 
2 - Adolf Grunov - Rl'!rlin 
viyana valıl 3 - Becce -
Serenad. 4 - f rltz Recb · 
tenYvald - Grloızlnidc 
( potpurt ) 5 Rabhmanıo 
off - Prelüd S- G oglb r · 
ger - K6~6k flüt fçln kon 
ıer parçHı 1 - Sorgc Bor· 
tkle••lcz Gra •ot 8 -
Brahmı - Macar dan11 N~ 
17. 23.00 Son eJanı haber
leri, ziraat, etham, tahvilat, 
kambı,o nukut boreatı ( ff 
at ) 23 20 Miiı:tk ( C ı: 
band Pi. ) 23.55 24 Ya 
rınkl p roirarn. 

lıyıp nüfus cuzdam 
NOfuı c6zdanımı ve ask 

lcerltk terblı tezkeremi kay 
betllm. Yenlılnt alacağımdan 
eekfıfnln h6km6 olmadıfı 
ilin olunur. 

Şamlı nahtyealnde 
Hamfdlye YayJaba·I 
.flr ~6yiJaden 1328 
doİumlu Ali oflu 

S Kapa• 
kartı AYrupa ••••lelerine 
kartı olaod•• ziyade bir çeYlrmek için fınattan lıtl 
alAka me•cul oldufunu in fade edllebılecef l kenaatın . 
ıtllzlere tıbat etmııtır. De - dedir. Bu mOzakereler eıaa
mek ki bir umumi harp YU 11oda Japooya çok ılerl git· 
kaa reldlil takdirde Amerl- tlil takdirde, lngUtere Ame-
ka uzak ıarkta buna eheml- rlkanın yardımına 1Gvene-
1etlf bir ıurette lttlrak ede· rek Japonyayı tktlrıedi m· 
bilecektir. barıo t1e tehdit edebilecek · 

Oıtellk 1 lnıtlls b6kümetl l tir. 
kendi aie1hltrlne dönmekte • 
olaa maukerelerl lehlerl•o 

Geaevlen Taboulı 
OEUVRi 

SAYFA t 1 

Edre id a liye hukuk 
ahkemesinden: 

Ed remit m hnOdürlOlüne 

izafeten vekili avukat Ab
dullah Dağtekin t rafından 

S f ddeıtnde 
yvalıkta e a ca 

616 blnbaıı Hüıoli vereıeıl
d ı Han· bd n olup Aıleo ıl rl n 

y abaltıfndeo kurnbıra~ı 
kol a115· 

oğlu iımall kııı ve 
ağı öl fi Mü.tef a SGleymdao 

l aezdln e 
k rıu Azize 1 e 
blrltlcte ilkin edılmlt hem· 

-1o fımatl 
ıtr ıl alay katıbl 0 h e e
f ehml karııı RahllDe v 

1 b l tıbbiye 
mılrezadeıl ıtaD u ltmall 
mektebi talebeııaden N 

1 ı ur -
ve evi idı maoe•tfe• k 
ye aleyhlertne htlih h~a 1 

bcyaala müddeıı aley k:re 
muhacir aıf at ile ve lıb aı 

b ane 
idi ıuretlle bir ap h 1 Hk ta 11 
ile iki parça zeytin 

ubaclr 
edllmıı ve bllahere dl _ 

b kkı tıkan· 
olmadıkları ye a l k 
ları bulunmadığı anlatı '

1

1 ı 1 o . 
tıkan kararı ref edl ID 1

1 
l 

duğundan eve roild9 hslc er -
ntn meni ile tıhtıre•I ve 

tahıl 
ezrı mislin tıkdı rl ve l btle 
ltne karar verflweıl ta 

karı• 
ikame ettiğ i d vaya 

A:ılı.e 
müddeealeyh)erdf!rı 
vekili taraf ındıo yerilen ar · 

Ut A:rl:ıfJe 
zuhıılde mGvekkl ıl 
n zdtndekl ai le efradı" e 

d 105ID 
birlikte Edreınl l:> klln 
yfmez · mahalleetnde d 

budu u 
bir bap hane tle ve 
ve mevkileri roal ür.rı ık: pa~ 
rça zeytinlik tahıl• edl er~-

Ove• · 
333 ıenHlnd n beri dl l 

fu a • 
kılı zlllyed ve taıarru 

yeııtlre· 
tında olduğuodcn f u-
den bahlıle hazfpeoln uı 

t a:ıe· 
len vakı mOdAhaleılD nf ile 

ı:rı11ra ı 
nl ve mahkeme creUnfll 
yüz ltra ve ·alet 6 • 

1 e dlu· 
hazineye yü ·letılaıe• 11 l 

ıddl• o . 
tenkıben t al p ve 1• lı · 

hll ter• aı 
unmakla btttev oda ıll · 
o n muhakeme ıonU 1 

1,,den oaı 
mda yazıla ıebep reddine 
h zlnenlo daYaııoın tin 

ı.e1 -
ve hazinece mc:ıkQr 

1 
k 

karı dl• 
llklertn eatılmafia ~· balenin 
ıuretlle vaki OJıda karar 
menine dolr yerıleD 1 abkeaıe 
ın lrıdel temyiz 111 k daire· 
temyiz birinci buku 

37 
tarih 

ı lnln 30 Mnıt· g S ıayıh 
ve 2026 takıl111 SS ttle 
1 

adi ıure 
1 Amı ile lak ioı 1 ol· 

_ hl tevı 
muddea aley ere h k •1• 

uo e.n hanenin tevzii ~ 
ndakl kararın korııl•;0;0 

mahıuı tarafından lıtlrka ı 
&ra · 

na datr ı tttha:ı oluo•n 

ran miidd a a leyhlerln tUt•. 
:r.ı Qzerlne ıallbtyeıttar 0 an 
• taıdik ve 

devlet 16raııaca l 
d •aP o un-buna karıı erme, 

an ıddla red edtlmlı • e bl -
-dd levb naenaleyh mu 1 

l rln Yuku bulaD mQd b I . 
lerlnta menine bil üm ver
mek lca p ederken mah ke 
mece bazı mOtalealar der 

il .. tl&mda ya&ıla ol
meyanı .. 
dufu (Jızere hiiküm yerilme 
al mubaltff ke.nu• oldufuo
dan bozuhnaııı:ıa dair olam 
kararın ta1hıhaD tedktkl r.r.G 
ddea ale1blerdeo Aztze •e 
Rahime yeklileri a•ukat fa · 
tk Barım tuafından t lep 
edılmekle temyiz mahkeme
si itlrlaci hukuk dalreılnln 

2o teırtol evvel-937 tarih 
ye 2) 28 7.065 ıayılı ilim 
ile taıhthl ta lep olunan ta 
ıhlh kararıoda beyan olun 
an kanunı eıba ı muclbere 

aa7.arıo taablbl karar arxu 

hnltnde 1azılı olan itirazlar 
taahthl karar için kanunda 
göıtertleo ıebeplerden biç 
birine uygun olmadığından 
taıhthl karar talebinin red 
dine dair verilen bozma ka· 
rarına uyularak yenldeo 
davacı vakili Abdull h Da 
itekln ve M. A lerden Azl· 
ze ve Rahime kumbaracı 
nktllerl Hılml Oıman Ba
ıın vlcablarıoda ve dljer 
müddeaaleyhler lımaıl ve 
diğer mOddeaaleyh ' f\urıre 
vereteılnden kendi nefıln 
deo blleıaelı ve evlatları 
namına bılvelaye koca11 Ce 
malin ııyaplarında yepılaa 
duruıma ıoounda müddea 
a leyh vekili her n kadar 
mururu zaman tddlatında 
buluomuı ve mü~ekkllerlnlo 
gayri mübadil olduğuDa ıu· 
rayı devletçe karar nrlhntı 

olduguou ıöylemlt ite de te
tkik olunan ııirayı deYlet 
ıklncl datrenlo 29 935 tarih 
ve 933 2436 117 numaralı 
kararında müruru zaman 
tddlatı reddedıldlğl g ıbt 322 
yıhrıdan atbaren lttanbul 
ve Ayvalıktan yetim maaıı 

· almıt olduğu anlaıılma1ına 
g6re de Tnrktyeye yerleımlt 
olduiu •e müf areka h mu· 
vakkat bulundulu teberyOn 
ettiği cihetle mObadıl Ye 

muhaelr adını caiz olmadı· 
Aıodan müddeaabtb em•al 
hakkında yapılan lıtlrdat 
muamelesinde bir yolıuzluk 
olmadıfındao davanın red· 
dine karar •erildiği g~rOl 
mGt ve nOfuı mOd6rl6ğün · 
ce yapılan tetkikat H tah· 
ktkah haYI 7 2 Y33 larıblt 
raporda bun l arın ıayrl mü
badil olduiu teıblt edllmlt 
ve bloaenalc:rh hakkı lıkln
ların olmadıiı tahakkuk et
mit ye bu itibarla da nY· 
elce verilen emvalin fuz.u· 
len verllmlt oldulundan mG

dd ablh em•ale yakt mnd· 
ahalelerlnla menine ve ec· 
rlmlıtl hakkında ki da•• 
lt11e tallk edıldlitnden ka
rar attıhazıae .mahal ol1na
dıiına Ye hazine YeklltnlD 
mesalılne göre takdir olu· 
oa yekllet Qcretlnen mfid · 

dea aleyblerden tahıtllle da 

vacı veklltne yerlhueılne •• 

maH.rtfı muhakeme olan 
4809 kurut ile tlA.m harcı 
olan 400 kuruıun mOddea 

aleyblere atdlyet ırıe 30 ey . 
tule 938 tarihinde temyizi 

kabil olmak Qzer mGddea 
aleyhlerden Nurlyenln çoc· • 

uklan namı ve\lyeteo ~• 
kendi nefelnden eıaleten 
kocaeı Cemaltn ı•rabında 
Edremit ulıye hukuk IDAfı· 

' 
150 eeaı ee 487 ka · 

kemu 
rar numaralı ıl&aı ile bOk 
me baf laaso ye miiddea 
aleyhlerde• Cemalin de ika· 
metgihının meçhul olmaH 
bu4"bllc lllneD tebllfat le· 
raıına karar Yerllmlt oldu. 
tundan ııbu ıllmın netrl 
tarihinden itibaren Cemalin 
mabkeme kalemine m6raca 
atla lllmını lıtlhHl ederek 
kanun yollarına mfirıcaat 

etmeıl bu müddet içinde 
müracaat etmedtil takdirde 
h6kmün ıktııabı kat11et ed
ecetı· f ılıcraı aükmı,. maka

mı•• kaha elmalıc Gzerc 
lllD olunur 

' 
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Danzig 
tarihinden 
bir yaprak. 
(EY••lkı yaztDID de•amı) 
Hayır ı•neral! Mart Ka

ıh:utr, Kraliçe Luıatn huıuıl 
aedımee•dır 

SoblHlıt, kendi keadhıe 
••raldandı: 

- Huıuıl n•dlme! Haauıl 
ned,me! 

Kraliçe Luız, Soblıldnln 
MarJ K .. ımırle e•leamek 
niyetinde balunduiunu laa . 
bar altiıfı ••kit ona derhal 
tU haberi ıönderdl: 

Marf K .. ımır, Za•oıld 
prenıl Jakop Radz•ll ile ••· 
lenecekUr. Bea nedlmeml 
ona •adetUm. Ge•eralle la· 

dl•aç tekltf ı her ıuretle red • 
dedllecekttr. 

Sot.ı .. 1&1, krallçenla bu 
fıkrJnl 6freatr öirenmea 
azim bir yeH kapıldı . lafç 
de tereddGt etmeden Mart 
Kutmlrle bizzat 16r6ft6. 

Güzel marl ıhtıyar bir 
preoı o fan Jalıob RadzYlle 
•thette Jan Sobtetklyl ter · 
cıh edecekti. Ancak kraliçe· 
nin lararı buaa mani oldu. 
Ve o btl mecb11rlye tbtlyar 
prenıle ızdı Yaç etti. 

Jao Sobteakl ordu hayata · 
na dönloce tekrar zaferde• 
zafere kotmaja baelaclı . 

VarıoYada herkea ondan 
baheedly or, onu fıml bütla 

•lızlarda dolaıayordu 
R ın yet edlldlflne ı6re 

Marl Kaelmlr bu tartllten 
ıoora ı•neraldea ıtzlı ıtsll 
mektuplar almaya baıladı. 

lu mekhıplarda t61le hl· 
taplar •ardı: 

( Martet; ıd•ıthm! canım!) 
Tam 1edl yal, Marletle 

Jan Sob&eıld araaında en 
tçll bır Le1li •• Mecnua 
•tkı devam etU . Sobleıkl 
Marlet lçı n; Marlet de So -
bfee&ct için yanıp tutulu) or · 
lardı. 

Nıhayet Marlelln yani 
Kutmlrln l&oca11 prenı Rad· 
z•ll t'Celt me•udtyle ölünce 
lrraltçe gtzltce reneralle Ma · 
rlett btrleıUrdı . Meraılmln 
ı•zl ı lutulmaaaoa Hbep, he · 
nQz 6lmlı bulanan 1trenıl• 
tutulma.lıta olan saate. 
miydi. 

On d6rdGacG L61, ıeae· 
ral Sobleıklyl Partıe da•et 
ettt. 8Gy0k mareıallılıı rlt · 
beaını alan Sobteıkl, Sobl· 
eakl H•rlllılle btrllkte on 
d6rd~nc0 Ltıı tarafıDclaa 
tantanalı btr ıurette Venay 
da kabul ediltlı. 

• ... * 
Bundan ıonra Krallte•I• 

anııııo ölGma mareıal So 
bleılctnhı yıldızını ı3ndOrCb 
ııbı oldu. ÇünkO kralın eal· 
tanah terkederek Dıet mec· 
l ııtnın lıerallıia Mııel Vıe · 
•oaektyl latlhap etmeıl yeaı 
kralan derhal Sobteıkl aley
lllne harekete ıeçmealal 
mucip oldu. 

Kral Mlıel Vte•onakl, 
mareıal SobteıldyJ çok kıı· 
kanı1or Ye onun memleket 
heaabına yaphfı fedakarlık· 
lara mukabil lreadlalnl öl. 
d6rtmek lıtlyordu . · 

Karaıınında larara lserlne 
Sobleıkl ikinci defa olmak 
düımanlarıle kanii çarpıt · 
matara baıladı •• 11 teı 
rlnlaaal 1&73 de kaaaadıiı 
Cboczlm maharebHlnde• 
otua bine Jakıa dit••• telef 
etttktea ıoara ıanh bir alay· 
la tekrar V arıo•aJa ılrdt. 

Kral Mtıel o aırada öl· 
mit; Ye halk, çılıı• bir ••· 
r tte alkıtlaclıfı mlllt kah-

TORKDILI 

r------:J.~~~;f ~;;------~ 
ı1 Günlük -~l~k - Bütün 1 

OflZETE ve MECMU!i lan ı 

1 
ARADIGINIZ HER KiTABi 1 

. • 1 

1 
AKIN KITAPEVI nde f 

1 
Bulabıltrılnlz 1 

A~ğ'ldaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0 
1 20 I 

ten!ilitla gönderilir. 
BERNARDEN DÔ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 

i
l Pol ve Virj ini MEZHEPLERi ,1 

T6rlrçeye çeYfren 50 Kr. 

1 ~EMAL DEMiRAY MEHMET AKiF 1 
1 Ferdi •• lçtlm•I lıaHlclert 1 
1 15 kr. 15 Kr. 1 
1 Meıh•r çocuk romanlara: il ROMEO •• JÜL YET 25 1 1 IC. Koatanttno• ROBENSON KR0ZOE 25 1 
ı BAŞIBOZUK- VATAN sORGONO ıo ı 9 

'ı LAf!._Avı·rlenA: vı CAr.LI TARiH 10 ,1 
.__ ATEŞLER iÇiNDE 5 

1 ZEKi TUNABOYLU 10 K.r. iNCiR AGACI 25 I 
1 GENÇLER... MEKTEP BAHÇELER il\ DE I 

i
l Btltln müne••erler BiTMiŞ SENFONl 25 : 

KOPUZ Oku,or. ŞiiRLER . ·.. 1 
15 Kr. Eaat Adil Müstecaplıotlu ·:I 

1 BOLŞEV11CLIK FAŞISTL.tl. iLiM •e HA YAT SERiSi I ~ 
1 •• ~OSYALIST ŞEFLER Ye 1, 
1 DEMOKRASi SOSY ALIZM 11 E; 

1 50 Kr. 40 Kr. J ~ 

~--------~-------------- e 

Hayvan panayırı 
Dursunbe)' Bı .. ledi)re 

Riyasetindeıı: 
Kaaabamısın hayYan panayıra eY•ellıı un~ler ııbı Lu 

ıeae yl•• 10 •i•ıtoı Pflfta>l:e aürıO &(ılactk , 14 ıauılcıa 
pa•ar ıGnii kapanmak Gstre bet ıün de'falS) ed,ct!kltr. 
De•let D•mlryolları ldaruı Bahlceılr- Alı,uııt aruıııda 
olmalı tlzer• paDaJara tıUrak edt!celı esnafların malların · 

daa ylscle 70 •• lııeadtltrlnden yüzde 50 lHtatllt J•P · 

mııtar. 14 - J - 235 

iO 

nuuıııuı nuıınıuınınıın 

Türkdili matbaası 
... 

Vtli1et matbaaaı Türkdtlt matbaaaı adı altında ı•aetemlzln ldan•lnde faelty•I• 
ı•çmlttlr 

14 Seneden brrl muntazaman çıkan ve kartler•ne htamet eden <ıTORKDILI» 
hu ıuretle daha ıentı bir tekilde çahım•I• baılayor. 

'riirkdili ıııatbaasl' 

Ucuz. temiz ve ıüratle iaerkeıla ihtt,açlarına C•'f•P 'fertcet., her kol •tmnuo 
edecek bir ıekle konulmuıtur 

Reamf ve huıuıt m6e11uelere ald defter n her t6rll oeduller, •akbualar, 
davetı,eler , karhlatler, zarf Ye kliıt baıhkları, zarif ıektlde tabedtltr. 

Kttap Ye mecmua buılar, clltyapılar 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılpartı kabul eder n lıtentldtıı ıektlde hasarlar . 

Dikkat : Matbaa tılerıle allkadar her t\hlü mubaberat 'çl• ıu adrHe mü· 

racaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası - Balıkesir 

ınııı 

llllWDllllllllDUllilllllllllllDJnlDBlnıııımmınıı DlluıuWlbll.iı llı 

KIRTASIYECI 
KADRi UZKUR 

Her türlü k1rtasiye Paşa· Cami caddesinde 
Her türlO kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 

min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kdğıtlar 

K e ps Üt Be 1 ed i Ye si n d en: : .,. ~umno ıı ıunmıınınıuıınmmmın oınıı uınııııın ıınıın unııuuııoıın 11 nnııommmuı1111R1 ıı ı. 
Her HD• Kepıüt •ah ı ye merkezinde açılmakta olan a. 

(bay.,•• pana1m) •iuıtoı a1ınıo 18 t,cl cuma ıünü kü ~~~~~~7~ ~~~ ~~~,J~.'f!./~J't.'A;lt.'/!!::~~~~j 
ı•t odılocolı .. b•ı , •• d ...... ed•••I• '':" ;':~:·ı 1 i Sayın hemşehrilerim 1 
ramaalarıaı ( kral ) olarak 

lıln etmlttl· 
Kral •• kraliçe KrıkoYt

dea ıoara, Danalı •erbeıt 
ıehrıne 4e haımetle ıırtliier. 
Daaztıhler cadllel.,de ıu 
c6mlelerle a•aa 8''H '-•t•· 
raforlardı: 

Al•aalan• aıkerlerı artık 
me•lekeUmJsde l&al•aya 
caktır. Krala• kılaeı ltızı oo 
lara lııarıı mldafaa edecelı: . 
Ur. 

Jaa Sobteıld altı •f ka . 
dar Daasııde kaldı; halk 
ara11•dakl ıt.ul&flara lııalle 
Ye ıelatre alal•I Itır ıulla Ye 
•ikan •erm•I• çalııtı . 

ııra Mustafa oışı 
Oımaalıların Viyan 6ae· 

erine h&cumu jaa Sobteılclyl 
harekete ı•çtrdı · A •uıhar 
yalılarla lttlf alı eden P o · 
lon,a inala 111untazam bir 
ordu1Ja •• Oamaalı aalıı:•r 
lert l••rln• ealdardı. Rt•a · 
ret edddttıae 16re bu taarp 
de Kara Muatafa P•tanıa 
altaa lzearlıt kaybolmuı •• 
buau eline ı•~lren Soble• 
ki, bir laltıra olmalı lser• 
altı• 6aeaılyi ıe•ılltıl Marl 
ICHtmlre takdim •tcn rıu . 

Ja• loblHkl J 696 tart hl•· 
.... yetmlı lkt yaııada ol
dutu halde Varıo•ada öl 
m6ıt6r. Son ıGnlerlD• ka . 
dar karm Marletl, ilk ıen

çltk çalının •erdlil coıkun 
btr aıkla çıldıraılye HYeD 
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