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BÜ yük Trakya man e V· ,lllllllH•••mnu••ımmıııunu11 •H•·--
raları hazırlıkla.rı bitti. 1 M İ L L 1 S E f 

Köse lvanof 
yakında Ro

maya gidiyor. 

---------------------··········--~----~--~-------
15 Ağu•toata baflıyacak olan manevralar 

20 ağuatosa kadar devam edecektir. 

Dalt ıı evvelki mnntvralarda bir hava Lopwnuz 
vaz(ft hfllinde 

_ lıtanbul, 11 (Huıuı"ı) b-ta h l 1-I _ u un azu •• arı tamam -
011Chnlıdeld Hlı ıüaft Biri lanmıı bulunmaktad ı r . 

bel Ordunun Trakyada ya Man.-na kumftndanı n 

•a0•1ı bGyük manevraların harekat mGdürft Bir inci Or 

lngiliz-Fransız heyet
leri Moskovaya vardı. 

"1iizakerelerebu gün Krem
lin sarayında başlanacak. · 
l\lloıkova . l l (A A.) - in- ral Ctbtlo• Baltık ftloıu ae 

tllı1 F · a raa11z uker1 heyetle · nel kurmay baıkaoı Fırka · 
' 1 bu ı6n Moıkouya yar te10 kaplanı Kaminll ı Le. 
'-' 1ılardır nlograd merkez lcumaotlun 

Le 
1 

d J Albay Deafıov vapura ııde 

l 
n .,,,. , 1 ( 4. A.) k 1 "atl re ıııılız ve Franaıı uku1 

)eti 11 ve Fransız askeri he heyetlerine hoı ıeldıntz , de 

C erını hlmll bulunan m'ıtlr . 
lly Of Exeter Yapuru dün Heyet Azuı Aıtorla ole· 

tec, buraya ıeluılıttr He lı ode m laaflr edtlmlttlr Bu 
)ttle, ıd F ıece Hat yarımda tr~nle 

ıem e ranaı:ı: aı.-ıe '-'tlıte 
1 

G Moıkovaya hareket oluna-

'

• ' ener al PalHe, ate . cakhr 
.... , 41b lıt at ay Luıuet ve laıı · Moılcou, l 1 (Radyo) 

t •te111ıl1terl Albay ftreb . İoıtllz Franıı z .. k~ı i he 
'ce 1 .._ '•rafından ıelimlıın 1et e ri, bu gQn g,lmlıler ve 
•ıtır, meraılmle karıılanmıılardır . 

ftu ••balı ıaat g da Le- Aıkert ruüukerelerlD, 
"1'ırad cumartetl ııünü Kuımlın ıa 

•ıkerl mmtaluuı d hıaet k rayın • baılıyacaiı ıöylenl· 
~ urmay baıkanı ıeoe · yor . 

l"eni l•panyol 
ltabineai. 

du Müfettııı Orıeaeral Fah· 
rettin Altay, manena lcu 

mandan mu•Ylnlıilat yapa · 
cak Genel Kurma1 İlı ınel 

Baıkaoı Orıeaeral Aınn Gh· 
ndQz ve manevra kuman · 

daotı aı aeoel kurmay relıl 

G eneral Zeki ile btrltkte bu 

ubah Harbiyede~ 1 (Ordu 

e v;) n de manevraya tıt rak 

e dtc ek kumandanları ve 
hakem heyeti azalarını ayrı 

ayrı kabul ederek keadtle 
rıle vaalf elerı h • kkıa da 26 
riiımüttft,. . 

Orıeaual fahrettln Al 
tay. Orgeneral Aeam GOndlz 
ve General Zeki cumartesi 

ıün~ manevra Hhaaına ha 
reket edecelderdlr. 

O lfer manevra kumandan 
Ye hak~mlerl yarınden ı tl 

bıreo vaz feleri batına ııd~
celderdlr. 

Mareıal f eni Çakmai ın 
(Sonu 6ç\lncü ıayfada) 

iktisat Vekili 
Sü:merbank şu· 

helerini tef
tİf etti. 

lkiisal \itkili 
llüsmi Çaltlf 

letanbul , ı I (Huıuıl)- lk 
tlaad Vekili HüınG Ça 
kır , Sümerbankın buradaki 

ıubelerlnl tf!d"lk etmtıtlr. 

1 1 D ü n lstanbulu 

1 An~~~ı~!~~n~~~u~~~~~·ı.a.o 
1 

Ye Bayan lnöoQ refakatlerlnd~ Har iciye Vekili Şlk· 
rü Sareçoflu oldu~u hald• dGn akı•ın Ankuad•D 

1 har~ket ve bu nbah saat 10 7 de l ıtınbulıs aıufa· 
a aa lat buyur mutludır. 

11m11nıımıııınmnı11ınııunımıııııımnımmmııımııHH111mouıwı11!••!!! 

YUGOSLAVYA 
_ DA EN O 1 S E 
Italyanın Arnavutlukta 
aldığı askeri tedbirler 
:Yugoslav.yayı kuşku
landırmağa başladı. 

Hulg ır Baıueklll 
Köse /vanof 

Roma, 11 (Radyo) - Bul· 
ııarlıt11a Baıvekılt K6ee ln
oof, yakında buraya ı•l•
cek, M1111ohnl •• Kont Cı
aoo ile konVf'lCakbr. 

Ruı •Japon 
çarpışmaları. 
Parlı, 11 (Rsdro) - Man. 

çuko-Monıol hududların
da J ı poa Hkerlerlyle Ruı 

"'duıu ara11ada baıhra• 
çarpıtmalar duam ediyor. 
Jspoa ukerlerlnln t~ca•lı· 
lert, Ruı kıtutının t lddetll 
mukabeleaiylt" defed ıl111tıt1r 
J ı ponlu. miıhlm uyfata 
ufra m•ılardu 

Çekler sildhla· 
rı teslime davet 

ediliyorlar. 
JJdyradda11 bir görünü~ ,ı.'"S? 

Belrrod, 11 (Rady~)-l ta l ahval Ye ıerall v• b6yle bır Prai, l J (Radyo) - Sa ı k talter Von Noraht, bu gBn 
yanın Arnavutluktft baıla· ı· ıt yuet• aayeıı nde •eaı e e · reeml btr teb\ ı i neıretmlı 
~ı!~ iter yve al&d ıji ı eakerl ti miz bu ıOn dahl ; İ ıulhteo •e bütün Çeklerin, eYl.rtn· 
de blr tt r, uaoı • v yada en- iit ' 

1 
kt• •• ıco• · deki ıtilbları 24 uat içinde 

• ıe uvaodırmaia baı tamıı-· m enaım o 111• ti e hüluımete te1lt• etmeleri 
lır. bl memleketlerJD bir•• D d ltbumunu tll• eylemı ıttr. 

Bundan dolayı Baıvekll mazhar bu l unoı•~k~t•:=•r~. :g::a==::::~===--====----= 

~:~·~:~~=:~. '.~:~::::~~:': Pekinde lngiliz aleyh ta 
Belgrad. ıı (AA.) - ... . rlıaı k~rnı·te_s_i _k.uruld. u. 

mouprava ıazeteal, dilokü b 
baımakaleatnde Yugoı\avya 1 d 1 it 
d l h 1 F T·yençı·n mese esın e ngı ere 

ev e tinin a thaıırda A•· ransa t b"ld' d" 
rupRdakı vaztvetln mümey ile bir olduğunu Japonyaya 1 tr I· 

yiı: va tfını t~ıktl cıden bey- Parıı, J 1 (R•dyo) ·- frao \ F 
oelmılel t htıllflara karııma · h t n ırı Tı:nr L • ra RllZ aanın Tok yo mula 1 1 z U R 
mıı o lm all ttlbarlle çok mi J1 ı iye Na bu gün JapoDJ • ıar c 
aalt ıerall fç tnde bulunmak- zaretine ııt mlt ve bir nota 

la o ld~lunu yazmaktadır . vererek Tteoçlode me•zau 
Aynı gazete, diyor ki : 

Dlfer larAftan muul un· 
ıurlat, milli mOıdafaa YHı
talarını temin etmek yolunu 
bulmuılardır. Bu Hhada da 

babl ı olan bütün hukuk •e 
meaaffde Fraounın log ılte · 
re tle beraber oldufund bil 

dlra:ıJıtlr · 
Tokyo, 1 J (A.A) ff•• 

ticaret müza· 
kereleri bitti. 
Partı, 11 (Racl1•) Hır 

1, Laadra, 11 Bu akıam 
"_.,,hda, General Pranl<o· 

"" 

Danzigde Polonya aley 
hinde nümayiş yapıldı. 

, ___: mutmain olabtlırız . Bu sıbı 

DınZll Nazi ııfi bir nutkundı: •Yıkııdı AlıınJIJI dl· Ciano ile Ri-

men bıtdırıldtftne ılr• H~· 
rlctye Nıutr muavini B. Ka · 
to, loatltere bOyOk e 'çt1I B 
Crat2ıe1t öol1110zdekt hafta 
batına kadar Londradao 
kooferaa•• d~v•ro için bek
lenen talimat ıelmedlil tak 
dırde Tıeuçfa Japon ordıHu· 
aun 1'ok1odakl m6meaıllle· 
rloln Tokyoyu terketmel• 
kırar verdlj lndea haberdar 

meddett•• beri deva• ede• 
TOrk _ 'r••••• cıearet mGsa · 
kerelerl ıuna ermlt Ye ili· 
J&fa"menln met•I AnlraraJa 
ır3nderılmlttlr. 

~,L '1Y• .. uode yeni bir 
qlQ le C • urulmuıtur 

ı,t •taeral Franko baınlıl· 
t, 8 

., •rhbedo hariciye, Se 
llo S · 

.,1 "- un1a dabtll7e. ıene 

'9, ''ellı harbt1e , amiral 
'" teQo L 
'' ••hrlye ve ıeaeral 
.ı l\ie L 1 "'t'-ht nava nazırlık •~·mı 

\> • •tmtılercUr. 

~ '"' le 11'tıı, &btne, FalaDj teı· 
~,, ordunun mütterek 

'"•tele llurul••ıtur. 

Aaı. .... , ~· .. ~~zl ~~!luyıc:!'~=•u~ı~:.,... .., .. , bentrop konuş-
Danzııt• Naziler tarahadao mabfıllerıode fazla allka mala ra ba!/l • 
Polonyahlar eleyhlade hH u1andarmamııt1r Y 
mane nümaylıler yapılmıı Franıız matbuatının ha1e · /adılar 
ve Nazi teıklllta relıl bJr U umumlyeıl de bu n11tuk • 
outuk 167llyerek: «Harp teh tan bu ıiia fçlo fazla eadtıe · Roma, l 1 (AA.) ltal-
dttlerl bbl iirkOtmez. Ôa6 ler çıkarmamakta, ıuete ya Hariciye Nazırı Kont Cı. 
mOzdekf Hfer burada Al · lertn b&1Gk eluerlr•tt bu ano bu ıGn Strazhurıa ııt 

111
anJ•J• d6nüt0mlzü kulla nutku btr korkutma kam- mft re Alman Hariciye Na-

mak için toplanac•i••· • De· panyaıının baıla:.ııcı telli. - ~arı Voa Rtbentropla •I 
mittir. kt etmıktedlr. rlt••lırl•• ltatlamııtır . 

etmlıtlr 
Japon Hariciye NaHretl 

buaun bir ılttmatom mahl 
(Soou dördlaci ••rfada) 

Amiral Horti 
ilhak olunan 

yerleri geziyor. 
Budıpeıte, 11 (Radyo) _ 

Macarlıta• Kral Nathı Aml · 
ral Hortl, reflkaaı tle htrltlır
te bu ıün Macarlıtana tlhak 
ohınaa yeni Jerlerl ınme . 
I• 91kmı1br. 
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SAYFA : 2 

Barem ka u -
n izah· amesi. 

Yani Baremin.tıt~ik se~ilnıüösteren iza~nımı bOtün 
~evi t dıirelırinı tetzi lun cak. 

(E••elkt yasıuın de amı) 1 
MallJ• V elırlletlnln barem 

kanunu bakkınd ki haz1r· 

lamıı oldufu lsahnamenl• 
aynea neırlne de•am edlJo· 
ru&. Bu luıımda vazife •• 

emurtyetten m6te•ellıt ıu 
çlar dolaylılyle ııtea el çek · 
tlrilen memuı un ClcretlılerJa 

ıtreceklerl •aslfeler, teri ı 
ıekıllerl, buıuıt bir mHlek 
bllılılae ve lblıaaaa lüzum 
16ıteren tıler hakkındaki 
hlkGmler bulaca lı 11nıs:. 

O 1452 Sayılı kanunun 
( 18) lacı maddeılnln tehiri· 
ne mabat olmadılı hakkın

daki 805 aayıh BClyGk Mıl
llet Mecllıl umumi heJ•tl 
kararına lıtlnaden m~zkCh 

maddede yasılı mu•aklıat 

tazminat memurların alma
kta oldukları maat dereceal 
iberlndea deill, buluaduk
ları derece maatı Oserlnden 
••rllmekte ıdı (H) Fıkraaın
da izah edıldlfl ••çhlyle 
yeat kanunun (10) uncu 
maddeat bOkmilne g6re mü· 
ddettnl ikmal etmeden yu• 
karı derecelere tayin edile
nlerin alacakları muvakkat 
tazminat IH almakta olduk· 1 

lara mut dereceıfne teka
ltul edea mu•akkat tazml· 
aat oldufundan aradaki fa· 
rlun bir afuıtoı 1939 tarıb 
laden Ulbarıa keıllmul ik
tiza eder. 

işten el çekllrllenıer: 

e• menedıldUderl tarihte ke· 
ıtlen maatlarıoıD yarmnın 

nrllebtlmul f~ID; bunların 
1alDız tıten el çek tırıldtkle 
ri ıuçtaa deftl bGtün ıuçla 
randan meal muhakeme •• 
ya beraat kararı almala11 
••Yahut hakl•rınd ki takı· 
bahn umumi af ile kalkm

aeı llzımdır. 
Ancak 2556 ıayılı h kt 

mler kanununun 1 1 :.i lnaO 

madduınde eli itten çekti 
rtlenlere mae f !aranın Jeruı· 

oın ••rtleceil •e dunlardan 
beraat edenlerln memuriyet 
lerlne iade yeya muadil bir 
vazifeye tayin o'unmakla 
beraber kHtlmlı olen yara 
maatlarını da alacaktan ve 
haklaranda memuriyete ma· 
nl olmı1acak k•~•I ve)a in 
zlbatl bir eeza •erlİenlerln 
•az!felerlne iade ••Ja dt~er 
bir •azlfeye tayla o 1unacak 
ları •• fakat kendilerine lce 
ıtlmı1 olan yarı maaılarının 
tediye edtlmlyecefl yazılı 

lmuına •• kaauouo 26 ıncı 
maddeai de, kanun hükClaı
lerınıo 2556 ıayılı bAkınıler 
kanununda ya%ılt haller ha· 
rlctnde hiklmler ve mOdd 
elumumılule mua•loluı •e 
bu 11aıftan ıayılaelar hak 
kında tatbik edlleceitnı 
imlr bulı;nmamaa na bina 
en hlklm aınıfına menıup 

ol ani ardan ell ff ten çe kttrl 
lenler hakkında kanunun 
( 11) inci m~ddeıl muclbln 
cıe muamele yapılamu. Bu 
olar ı ne 2556 aayıh Hak· 
imler kanununun ( 1 i3) GocG 
m dduı hiikmüne tlbıdır 

ler 

Ocretli vazifelere girecekler: 
Madde: 12 Şımdtre 

T0RKDIL1 

ay maka 
araaında 
değif iklik. 

lar 

Ankara, l 1 (Huıuel) 
Dahiliye Vekiletl kayma 
kamlar aruında yentdea ba· 
zı deflttklAkler 1epmafa &sa
rar •ermlıtfr. Vekalet bu 
lauıuıta hnuladıiı k r rna 
meyi taıdtk için Baı• kllete 
vernıtıtlr. 

Belediye me -
murlarına te -
ka(Jt maafı 

verilecek. 
Ankar dan haber vertldt-

ilne ıöre Dahılıye Vekil ti 

belediyeler memurlarına de•- ' 
let memuılerma oldufu aıbt 
tel: Btlftk hakkını v recek 
btr karıuo projeel h zırla 

mektadar. Ayrıca yeni bir 
z1bıtal beledlJ• nizamname 
ıl de teeblt edilmektedir. 

1 i • 
1 go 

Plya go müdürliJğü, uame-
lalını yeni teşkilat dev ·r 

t eğe başlad • 
Tay re plyanao üdürl 

yeti muamel6tının y nt teı
kll edılen Mılli piyango ida-
resine devri için y8pıl 

hazırlıkl r tam mi nmııtır. 
Devir mu meleıl e baılan· 

ak üzere, 1 1 teırlnlev•el· 
d yapıl cck olan altı cı 

keıtde bel<lenmekt dlr 
Mütga ply ngo müdürlüiG 

o t rlhe kadar mevcut kad· 
roılyle vazlfeılne d vam ed· 
ecektlr. 

9 ikinci kinuon 926 da 
n~ıredtlen bir kenunla t ılı 

edtlmıı olan piyango müd • 
rfyetı, 15 lklnclliAnun 926 

Meml k tlmlzde tatbik 
edilen ply ngo keıldc tar· 
zında, ort Avrupa ply ngo 
tarzı örnek olarak tutul-

muıtur. Franı mllll p iyan· 
goıunda otduğu aıbı, keti· 
delerin k sa f aılal rl lcr ıı 

ha kındakl dtlelslerln yerine 
getlrtlmul, müne.lude ıert· 

larımızıo müı dE&lzlıAI yü
zünden ti dılık k bil olmı
y.acGktır. 

Ancak buna mukabıl, bl 
Jet fi tlerıoın bir m l<ter la· 

dtrllmeıl lmkaoları üzerinde 
tedkıkler yapılmektadır. 

Mıl ı l ply ngo mOdürlülO, 
tamamen Ucaıi zlhnıyttle 

hareket edecektir. Satııları 

artarm k için mühim bazı 1 

tedbiri r düıünOlmektedlr. 

Suaığırlıkta 
3 kaçakçı 
yakalandı. 

da bilfiil it baıtamıı bulu 
luadaAuoa göre, 13 ıen 9 
ayd n beri vız fe görmekte 
idi. Yılbatı ketldeler~ de da 
hıl olduğu halde, mülga pi· 

yan;ıo müdürluğü umanın· 
da, 11 t keti deltk bilet çık
arılmııtır. Ru bıl tler icabet 

1 
eden ikramiye mlkt " t b-

Pıyango tkr mlyelerl, ı · 

ktal gibi hiç bfr vergiye v 

keı atiye t bı o)maka1zın, 

te~zl edtlecekl r ve biletle· 
rin ıhtıva ettlil lkr mlyeler 

Su11iul1K, (Huıuel) - Su · 
•·iırlık mıntakuına bir k · 
çakçı ıebelceılnlo goçtıjl ha
ber lınm ıı Oz rlne Balıke
ıfr inhisarlar ruüdQriyetl mu 
haf aza memurlara tarafından 
takibata beılanmıthr 

Ômerk6y oahtyeıl mınta 
Lıuaoda olduiu nlaıılan ka 
çakçılar Ômerköy ja'bd r 
m ıının da ittlrakıle takip 

edllmlttlr. Neticede Şamlr 
nın Armutal o (,öyüoden 
Muhıln otlu Yunuı Ereni , 
Ômerköv o hiy sinin Alibey· 

mlneo elli bet milyon 
lira r&1ıododır . T yar 
plyaoıoau pi olorı ilk defa 

ol rak Frenıadan celbedtl~n 
bir mütcıhıusıe, tik t rtlple · 
rlo pliolarıoı bizzat t nzlm 
et lf ~ e vefatı üzer ine, bu 
v zlf e p iyan o müdürlüğü 

tarnfrndan deıuhde t!dilmt -
Ur. 

Piyango mQdQrl6iü mer 
kez kadroıunda 35 kad r 

memur vardır . Bunl.,.r, 11 
teırlnevvele lıador, taycre 

Merkez b nks11 meık z v 
ıubelerl luafından derhal 

ödenecektir. Mılll piyango 
üdürlüğü taref.ndeo çıka

rıl cak biletler, önOmOzdekl 
l lncltctrlo ayı beımde ı · 

tııa arz edılcc kur. 

Altı aydan beri letanbul 
plyenao mOdürlyctı mu me 

latım ted ·ık etme te ola 
mollye müf ttıılerl tedkık

lerlol bitir rek rrıporlarım 
alakadar m ka mlar v r· 
mi lerdır 

Madd : 11 - 1452 Sayılı 
teadGI kanununun 6 ıncı m•
ddeıloln 2 inci fıkranna lıl • 
lnaden; vazife •e memurlJ. 
etlerine m6lenlltk huıuıattan 
dolayı ltt•n el çektirilecek 
maaıları katolunuo alelum
um memurlara tahkikat ve

ya muhakeme nettcealnde 
m nl muhakeme bera t v ya 
ademi mHullyet kar u •1 

dıfl ıurette katolunan ma. 
aılarının emaal baeılının ya. 
rm tediye edilmekte tdı. 

lcadar Qcr tll veıtifele.r alı 
oacakları11 ıtrebtleceklerl de 

recelerle bunların her due· 
cede ne kader kalacakları 
aı ı6ateren btr bGklm mey. 

cul deftldl 

• li köyfindeo Halil oAlu Muı 
hfa ve kardeıı H1ıkkı Ka 
rabeJ edıoda üç kiti yak • 

piyan o müdürlü~ü emrinde 
ç lıt caklar ve bu tuıhten 

ıonra, Mıllı plyarıgo mlldür
lüğunüo yeni teokllahacla 
yer alacnklıudır. 

Mtllt piyango müdiirlüğü-

Yapılan tcfttıler teyeu! 
ply n o müd6rlyetlnlo he 

11 pları da n uf ak bir llltlk 
de.hl 16rGlmeml1tır 

Kanunun 11 inci maddeaı 
bu H ıı mubaf aza etmekle 
beraber haklarandalrt taki
bat umumi af ile kalk n 
memurların •azlyetlerlnl de 
•azarı itibar almıt ye ynı 
zamanda itten menedıldık

lerl ıu,tan dolayı ha ki arın · 
.la Japılrı tobktkat ve1a 
muhakeme 11r 11nda memu
riyet •azlf lerln mGtcıı lh 

clıfer ıuçlar zuhur edeni re 
ne saman maaı •erılecellnt 
ele ı&atermtıllr. 

Blaaenal yh ••zlfe e me· 
murlyetlerlne m6tealltk hu· 
ıuıatte dolayı itten el çe· 
ktlrllenlerln maaıları eıkld 
en oldufu ıtbl katolunaca
khr. 

Bu kabil memurlara, tah · 
ktkat veya muhakeme neti 
ceelnde meni mub~keme 

•eya baklar1ndakt taluba t 
umumi af ile kaldırıldıiı 

takdirde katolunan maatlaıı 
tutar1nıa rarııı tediye edı · 
lecelctlr. 

lıten el çelrtlrlldıkl rl ıu· 
çtan dola11 haklarında tah 
ktkat yapıldılı ••ya muba 
kemeleri icra edtldtit 11rada 
memurl1et yazlfelerlne mü 
tealllk dtfer ıuçları me1da · 
•• tıka• .... ,., • .,. tik •••• 

Knauoun 12 fncl maddeeı 
Ocreth yazlfeler• ilk defa 
alınacak memurları• tahııl 
derecelerine ve dığcr •eııf 

lsrıaa ıöıe ılreblltctk1ut 
6cr•t d recelerlDI tubıt et· 
mit Ye Gcretlılerln teı ftlerf. 

nt de mıatlı memurların ter· 

fılertad ki hülıılmlere tlbı 
tutmut ve kanunun (6) ıoeı 
maddeılnde aayılan lıtlınal 

vazifelerden (kretll olanlara 
tayin edtleceklerln dahi ma. 
•ılı memurlar ıtbl muam 
eleye t bt tutulmaltHını ka -
bul eylemltllr. 

Bu hOlune 16re; lllı defa 
ücretli yazıfeye alınacak 

bir memur tahall deucul. 
ne •• dlier vaaıflarına na· 
zaran ıtrebtlecefl muılı 

memurluk dereceıl~ln arıcak 
btr üet dcrcceatne alt mHt 
tutan ile tayin olunabılır . 

Meaeli: Orta mekttp me· 
aunlarındao hlrlıl ilk defa 
ücretli dır Yaztfeye ahnmak 
tat ntlH kanunun 3 ncü 
maddHIDID(B) fılıu ıı mucf 
blnce tahıtl vaziyetine göre 
r 14) lincü derece maaılyle 
memur olabilecek olan bu ki 

mıenln 14 Qncü dene ala ı 
bir ıt dereeeıtoe a6t •••· 

lanmııtır. 

Bandı ma 
sporcuları 

bu giJn gelecek. 
Ay•alıkta yapılec k ıu 

sporları müaabakalaruıa tı 
tlrak edec k olan &andırma 
ıporculıırandan on beı kııl 

deo cnüre kep lu.f tle bu gOn 
ıehrlml:fe ıel eeklerdır. Bu
radan ıehrlmlz Telupor ııenç· 
1 rl tl_e bıtltkte Ayvalıfa gl 

deceklerdtr. 

tın tutıuı bulunan (60} lıro 
ücretle t Jlnt caizdir Bu 
sata ilk defa Y8Z feye alı · 

nırlııen daha fezla ücret ve· 
rlJmealne lmkin yoktur. 

Ücretli memurlıırm daha 
yukarı bir dereceye terfi 
edebtlmelerl için de (meath 
memurların terfılerlnde old. 
ulu aıbı) •n az daıt ıen• 
bir derecede bulunmaları 
Ye od receye an Ocretl bu 
kadar mftddet fUlen alblıt 
olmaları ı rlhr . Yülııek 
mektepten mezun olan ücr
etli memurlar için b• mOd. 
det Qç ı nedir. 

- SONU VAR 

nno merkezi Ank rad bulun 

maktadır. lıtoobulda Mılli 
piye go iılcrlol tanzim için 

bir tube açılıp .ıııçılmıyacağı 
henüz belll etıldır. Bu va 

zlfeoln MerJ;ez 

fıttrnbul ıubealae 
Be.keıının 

beih bir 

teıekkül taraf ıodan deruhte 
edtlmeal rnuhtemcıldır . 

Mtlll piyango müdüriyeti 
namına çıkarılacak yeni hı· 
rtlp bil tlerlo tabı için, Da· 
mga matb n ııod& ıımdldeo 
bazırl.klera baılanmııtır 

Tayare piyango biletle 
rlnln memleketin e-o hücra 
köıelerlne ked r yayılmıuı 

oda, fstanbu ldalrl bayt ltf 

kılatı, mOhtm bfr rol o na
m tadır . lııenbutd bü· 
yük küÇOk 550 kodar b 
yl Yardır. Tayare piyan oıu 
müdOrlyetl tarafından ıa 

tııa arız edılen 320 350 bin 
ln1ıur biletin yandan r zlcı 
ıı lıt nbul bayileri tarafın 
dan ıatılmıflıı ·. Mılll piyan 
go mü~ürıyetı, mevcut b 
yl teıktlitının tskvlyealne 
karar ver fot lr . Mali vasiye· 
ti müeald olen fmel!ler t · 
rafındnn baytlık yepmak 

üzere vaki o'acak mürac -
atlar, memnuoly tle kabul 
edil cıkUr 

Neşriyat: 

Ye i Ada, 
Yeni Adamın 241 ncl ıa

yıeı çıktı. Bu ıayıdc f f l 

Saltacıoğluouo Ümanlzoı 
h k mda iki kı)'metlı 

maka 1, tiıra azalının muh 
telıf yazıları, Fahrettln Ke 

rtm Kök y, S Edip Balkır, 
Kadri Güney, Rüıtü Şar

dağ, Reuam M1ıhmut Cu
danı? yazılara vardır. Ayn

ca teıh tarladaki v tcfrl· 
kaaı, sosyoloj metodunun 

kaideleri, t frikaları devam 

etmektedir, Dolgun m, ode· 
recatl çık D Y nl Adamı 

tnnlyc cd rlz 

Siy si ilimler ecmuısı 
Siyasi ilimler mecmuaaı 

DID 100 ncü HJ'lll çıktı . 

Bu eayıda fllZHl bulu· 
nanlar ~unlardır: 

Şcklp Tunç, Emlo Er tıgll , 
Atıf Kuyucak, Ram• Ôreo, 
Nthat Erim, Sam t AfaoAlu, 
fethi ÇelH,bsı, Necmi Üı· 
tüo, Rıfkı 8alım Burçak, Oı 

1 

m n D rln u, Huan R fık 

Ertuf .. Yaniye d rl:ı 

ti At.USTO 1939 

.. epsu panayı-
,., 18 ., u t o ta 

açıl cak. 
KepıQt hayna pano11r1 

bu yın 18 ncl cu a ıü· 
nG açılacaktır. 

Pan y1r b ı gün mtiddet 
le devem" edecektir. 

Kepıüt beledlyeat paoa yır 
mahallinde icap edem hazır · 

lıklara yapmaia batlamııtır . 

Kil m si k öğretmen alolu. 
Bu eene Ank ra kız mea · 

1 k 6fretmen m ktebl biçki, 
dik it, moda, ptolrme, reeıaı, 
ıhtııaa ıubelerln• kız enıtl· 
tQı6 mezunl randan mleaba· 
k ile parasız yatılı , yatıııı: 

tal be lınacakhr. 
lmttbnna gir ceklerlo 22 

1aıındao f u:I olmamaları 
v mezun olduld r1 kız eoı· 

tıtüıüode namzet ıöıtertlme · 

lerl lazımdır. 

Me ur kadro
ları teabit 

edildi. 
Yeni barem kanunu eenı· 
rıo göre D hıltye Velli· 
ti vıl&yetler kadroıundakl 

değtıtkllklerl teıhtt etrn•t 
ve 1 eyld'den lt~barco ba 
rem kanununun m li kıl" 

mınıu tatbiki l~lnde lüzuırı· 

Iu hav lelerin haz1rlıiını ile 
mal etmtmtır. Bareme mnk· 
teaep hakları bcı k• imalı 
Ozer• kaymakamlı lar 40, 
50, 61 v 70 ltra asli n>•· 
tıtl. olmak lzere d6rt 11oıf' 
nahiye mGdürlü lerl da 20, 
25 . 3 ) ve 35 olmak Qzer• 
keı.a dört ıınıfa yralmıttı' 

Vekalet b rem kanunuouP 
teıbıt ettlfl bu eeaea uy• 
rak esktdeo kaymakaDJlık
larda 45 ve 55 lira uli oı•' 
aıla çalııan k ymnka111I•' 
müktesep ha ları b ki kal
mak iizere 40 ve 50 tır• 

ıı · e li m aı\ara , nahiye 111 • 

dürlüklerhıde 22.5 lir• n•11 

ma şla çal ıı anlar mOkteıeP 
hakları b ki kalmak i}zere 

20 ltro ull maeıa alıoD2•1 " 
b e

lardır. M aıl rı yeni ar 
a · 

me uymak üzere daha •f t· 
Aı dereceye ındlrlleoler •,. 
makta oldukları meaıın far 
kını terfi edlnclye kad•. 

lmftkto dev m edecekler .-dır. Yeni vaziyet• gör• "il 
hlye müdiirlerJ 25 llr• •• ' ,ıı 
maaılı ts8 I , 25 lira oı•036 
258 30 ltr maaıh J 53, . 

' tı• 
lira ınaaılı da 7 olaraktıert 
bıt edtlmlt •• .,1161• • 
de bu ıekllde teblığat 1' 

pılmaıtır. ~ 

Japon Harbi~e 
azırının. iılt" 

. of' 
fası beklenıY10ı;.· 

Tokyo, 11 (AA.) - ttı'' 
yoda mubtelıf JııpoP ,o•" 
haf ı llHtnde JaP00

" 1,,de 
etı• t 

Avrup lya&etl me• ı"'" 
hükumet tçıode 01 ti'" 

b bile ı· olan güçlükler ıe e I .-.lı 
ı ıe ~ . 

biye Nıızm Genere ,61ıeıl 

nln fıtlf edecefl 
ektedir. 
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1,6 Seneden beri··· 
A. MAN HUDUTLA 1 17 

MACAR HUDUTLARI 8 

ROMEN HUDUTLARI 7 

JrALYAN HUDUTLARJ 5 
SOVYET HUDUTLARI 7 

--. kere değişmiştir! 

Yadı Avrupa devletınln hudutları da olduğu gibi dur aktadır. 
Geçen ıU,bahardakl \'ahim reı muabed ıi Romtloyayı 

hldlaelerden •onra idi. Haf A\'uatar1a - Macarlatan kı 
t•lak bir Amerikan mecmu· ralhiı ile hem hudut etti 
•ıında bır karlkat6r· çıktı. ParJı muahedetıoden ıonıa 

lu karlkatör. HJJab lblH Roaıaaya, bu gOnldl hudut 
•I flymlf, elinde Yalız Kont larmı kazandı. Macarlarla 
dh p 1 

0 erlı ılbl bir efendiyi Yugoa!avyalı!arla. L,h1 ılerle, 

l&ıterlyordu . Ru zat, idam Bulıar ve Çeklerle hudut 
için kend•ılntn herhangi btr ortalı oldu. Tıutleako Lıt
l•hlre çalralmuını bekliyor vlnof anlaımulle Romen -
~ll . Karlkat6r0n altında ıöy Ruı hudutlara tanındı. 
1 Yuılayordu: Yuıoslavya h&rpten ıonra 

«Bu ıüa Avrupada en çok Romanya beı devletle Ma· 
p,,, ıetlren 1anat hudutla carlıtao, Bulıariatao ve ·Al 

r, kazık kakma sanatıdır.» manya ve ltalya ıle hem 

b Pılhaklka, umumi harpten hudut oldu. Yuıoıl v - hal· 
erı hudut kazıklarının yft- yan hududu Slavlerın zara· 

;•dGfftoft, tlerledfl'nt, geri- rına olarak Annunzlonun 
kedııınt , tamamen ortadan Flumeye yaptıfı "uvvet dar· 
8.Jbotdulunu \'e yentden buly!e zaten todıl edllmlt· 

' 1•rtldtllnl kaç kerelM gar· tl. 

dtırı Çeyrek a11r içinde AY Umunıi harpta maalap 
' 11P• tam 81 hudut deilıme· 01110 Bulgarlatan 1918 de 
•l veya hudut t.tevellOdfh Yuıoılavya Ye Romanya ıle 
01aıuıtur. hem hudut oldu. Sevr mua-
Almınya: bedesloe kartı gelen T6rkl r 

d Tahmıa edeceilnlz gibi, ye ile, Muatafa Kemalin 
1bamık Almanya, mütehar muıafferlyetlnden ıonra 1923 

'ile hudutlu memleketlerin de Loz n muahedu yle ye 
tQ baıında ıellr. 1918 de nt bir hudut çlzm ğe muvaf· 

~e.pılan Breat LUonk mua· fak oldu. 

tdeaı He Al anyonın ıark· Rusya, Lehistan, Baltık denizi 
:e.ltı hududunılk defa olarak Breıt - Lıtovtkde çl:allen 
•heddül etti. Erte1I ıeoe bir taraftan Ruıya ıle Al· 

~"Pılan Veuay muahedeıi 
lQlaayaya altı yeni hudut 

fü:dı. 

~ 1938 de A\'uıturyanın ıl
h tkı ile Alman- Avuatur1a 

lldudu ortadan kalktı, onun 
hrı Al '\I be man - Yugoslav, 
b,~•n Macer - lıvlçre ve 
ç en mevcut ve Alman -

":k hudutları da anıluıla · 
cude ıeldı . 
Alt ~ ._ ı ay ııonra hudut ka 

1"tıl lle arının ekmekleri e ıe· 

~, ... "i çalınd•: Üç6ncG Rayh 
(\ oılovak1ayı ilhak etti. 
~ \l hldise ıle eıkl AlmAo-
0 "Uıturya - Çek hududu 
tt,d 

~I ln kalktı Onun yerine 
c, '-' 9 111 - Leh ve Alman-Ma 
~hudutları kaim oldu 

Lı •h•n bubtndcn ıonra 
''teıtı l b, e e yapılan kuvvet dar-

•lyJ Al bıtd e man - Lttvan1ıı 
)' lldund deflterek Alm n 
1'1 lltn hududut d ilttlrmeıl 
illi h Ç•kh Bakalım Dan· 

t 'e" b bı, h 'a atka bir yerde 
ttı 1; udut deiltfmfı olacak 

~acaristın: 
~lan 

~lld •nyadan ıonra en çok 
~' llt def ltlmfne ujrıyan il,, ~&rfstandır. Yalnız 1918 
•tat erı aıüıtakll otan Maca· 

manya araııınde, bir taraftan 
Avuıturya Mecarlıtan ara· 

ıındakl hudutlar "•sa ıürdQ 
Lehlıten - Ruı harbi Rııa 
muahedeılyle nihayet buldu. 
Bu muahede ile Ruıya ile 
Lehlıtao arıuındakl bu 160· 
kn hudutlar teıblt edıldı. 
Dığer anlıımalarla, Ruııya 

ile Romaoy Fınllndlya Le 
tooya \'e Eıtonya ara11nda t 

hudutlar tayın edildi. 
Yeni Lehhtan devletinin 

RYI, Romen, Çek veya Slo 
valr, Alman, Lıtvan ve l..e 
ton hudutları geçen aene ılk 

defa olarak ufak bir tadtle 
uğradı ve Te~enle cl\'arı Çe 
lı~-Slovakvaya ilhak edil 
dı . 

Harp ıonraeı memleketleri 
olaa dört memleketten Fin 
liodlyanm 3, Eltonynnın 2. 
Letonyanm 4, Lttvcnyanın 

3, hududu va·rdsr T abli bun 

lar zaten yirmi beı ıenelık 

bir r devlet Lıtnoya ile Al 
manya r&1ındakl hudut bir 

kaç ay evvel Memel darbeılo · 

deo ıonr tadil uğramııtar. 
Danlmarkaya geline Ver 

ıay muahedesi il" 1862 de 
kaybetmlı olduğu ıtmalde 

TORK:DILI 

1 Okullara girme şartıan: 

Dalga-U-zun-lug-"u:~'Devlet on rv' tuvarı 
RADYO 

164s • 1s3 Kes. 120 Kvv. ist n n ves,kalar: 
T.A.Q.19.7.fm. 1519.SKcs. 20 Kvv. 1. HaDıl ıubeJe girmek 
T.A.P.31,70m. 9'4.65Kcs. 20 Kn. lıtedlilni bildirir bir dılek 

12 8 . 939 Cumartesi çe, 
t3 30 Prolram 13 35 T•rk ,, T h l d .. .... a ıt ereculnl g6e 

mozııı 

ı - ... ... - u .. ak 

•eırevf. 2 -- Lemi - Unak 
ıarkı - GG ler ıeçlyor. 3 -
Lcıml U11ak tar lu - Ra 
bumda buldum 4 - Şükrl 
Tunalı - U11alı ıarkı _ 
Gezer dolaıar 5 - Suphl 

Zı1a - Ut1ak ıarkı - Dö 
k6lmüı aanbak ılbl 6 -
Dedenin - Halk t6rküıü -
Cıtude ıelmeyl\'erdt . 

14 00 Memleket ıut aya 
rı ajanı ve meteoroloji ha
berleri. 14 10 - J 5 30 MOzık 
(Danı müzlf I _ P• ) 

18 30 Profram 18 35 Mü· 
zlk (K.Oçük orkestra - Şd: 
Necip Atkın ) 

1 - 81111 Golvyn-Cam · 
bazlar (Folutrotı 2 - Hanı 
Zaoder - Polka 3 - Ha 
nıchma•n - Andalu•la (lı 
panyol v'al11) 4 Hanı 

L6hr - 8Gy0k nlı . 

19 1 O TOrk müzlil (in· 
ce aaz fula) 20.00 Memleket 
uat ayarı, 20 00 Temıll 

20.40 Ajanı ve meteoroloji 
baberlert 21 00 Tilrk mü 
zfil. 

1 - · · - Acematl· 
ran P•ırevl 2 - . . . . . -

Acem kOrdl ıarkı - Bır ve
fanı yare dliıtüm. 3 - No 

bar - EYIÇ tarkı - SeYıl-
llm bu akı•• 4 .... ·-

E•ıç tOrkd - YGr6dülıçe 
ıel•I •allanır 5 - Raif bey 

- Karcığar ıarlu - GOIO 
ver ı Ydtjlm. 6 - ... . . _ 

Karcılar köçek . Pınarın 
batında 7 - Sa•dettln Kay. 

nak - Hli:ızam tarkı - Bir 
hiizün çökt6 8 - ..... 
Hslk tGrklıü -- Akıam ol 
du yine b ıdı kareler, 9 

Arif bey HGzzam ı rkı _ 

Bahar ıeldt be1ım eYde du. 

ruhııaz 1 O - . • • • . - HOz 
zam türkQ - SAaa rla yaptı· 

rayım N&cJyem a an. 

21 .40 Konuıma 21 55 Ne· 
ıelt pllklar R. 22 00 llaf 

talık poıta kutuıu (Ecnebi 
dillerde) 22 30 M6ztk (Ka · 

rıııh hdıf müzik Pi.) 
23.00 Son aJ•nı haberleri, 

ziraat, esharn, tahvilat, 
kambiyo nukut bouuı ( fJ · 
at ) 23 20 Mazılı ( Caz 
band PL ) 23 55 24 Ya · 
rıokt projram. 

terır vesika, 

3 Nlifuı tezkeresi yahut 
tudtklı ıureU ( par&11a ya· 
tılılar için TOrk kltlblyetlD· 
de olmak ıarttır ) 

4. Atı kliıdı •e 11hhat 
raporu, 

5 HChnOhal vesikası, 
6. 4 5 X 6 Boyunda 6 

fotoğraf, 

1. Noterlikten tudıklt ta 
aıhGtname ve kefaletname 
( yatııız talebeden llt nllmez 

kefaletname ve taahüt• 
name ıurt!tlerl kon1 rvatuar 
d ırekt6rl0fünden latenlle • 
cektlr ) 

Muhtelif şübalerin kabul 
şartlan: 

Müzik kısmı: 
Plyano ve orkeıtra sazla· 

rı fçlo: 

J. En az ılk mektep me· 
aunu olmak ( yotııız talebe 
ilk tahıllıoı bitirmeden de 
kabul edjlfr. ) 

2. Müıık 1 bir kulai ıa· 
hlp olmak, 

3 . Çalac&iı ı zıc icabet· 
tlrdljl uzvi hu•uı yetler 
malik olmak 

4 İlk ıınıf yaı hadleri: 
Pıyaoo \'eya • :ııdardan 

en az 9, en çok 14 

Kootrob ı için en az ll 
eD çok J8. 

Kompozisyon: 
Armoni aanıfı: 

1. en az orta okul 
au olmak 

mezu· 

2. Müzik nazart1ata ve 
kratık armonide kifl der -
cede btlgllt ol ak, 

3. Herhanıı bfr mlizık 
eoıtrOmanını, teıcthan plya· 

noyu yetu ducced çal · 
mak, 

4. Kompozlılyona kabth· 
yetil olduiuou ııbat etmek 

Şan kısmı: 
(Opera muıannlllğl, ko

ro mugannlllğl, konser mu

rann l • iı ) ( Sonuncu yalı 

11zdır ) : 
NOT : Doftudan doğruy 

koro mug otıllıit mcıleilne 
talıp olanların ilk mektep 
mezunu olmaları da kifl
dlr. 

2. MQzlkal bir kulaia lll 
hlp olmak 

3 Sesi güzel olm k 
4 Y aı haddi: Kı~lar için 

en az 16 n çok 20,erkek· 
ler için en az 17, en cok 
21 

k bul edilebilirler· ) 
3. Konutm•ı ıııtme. ıör 

me uzu\'laraoda ye yQcut 

h!ftıkk6llhnda bir lrııa 01 

mamak 
4 =:ı eçlro 11oaYı: 

b ı va1ıf 
Aranılan beill •t 1 

lar: 
a ) DOaaGo ye 11rbeıt ko 

•atma, 16rdüi6 ••Y• ok: 
duiu bir t•YI anlatın• ku 

retl; 
b ) Okuduğu veya ıördn 

ın bır tiyatro plyeıl fçerl· 

ıladeo seçilecek bir '
016 

F pabllmck; 
e) Sınav 

Yerllec k bir 

mek 

ko•lıyoouncı• 

rolD y•pabıl 

UMUMi NOT: 
Ank ra devlet konttrO 

ı. ıhtl 
tuvar; lııer yülue• ye 

ıas deV1elerlne ayrılınııtır· 
Mezunlar de.-let arthktl 

b 1 laca · 
olarak bareme da t 0 

lardır. 
Devlet koıuer'fltu••'18a 

uka· 
ılrmek lstıyenlerden 1 

1 rıdakl ıartları haıı olındar 
J eyluı 1939 tarıbfoe k• ır 
b • 0okı•D ülun veıtkalarını dl 
ıız olarak kooıerfatuvar 

ktedırler. 
rekKt6rl Qğiloı verm

1 
e 

1 
.,ıal 

abuı imtıhısn arı,. 
1 1

g3g 
1939 tarihinden 8 ıylu d 
tarıhıae dar Aakır• a 

t varında 
devlet konıerv• u 23 
\'e 15 eyliil 1939 dan d 
eyltıl 1939 tarihin• k•

1 
ar 

., ııe· 
l&tanbulda Galataıarı, 

ılnde yapılacaktır· dl· 
T al•plerln verecekleri 

d baD• 
l kçede bu iki 1er co 

ı ınek lı 
ıı.ınde imtihan• i' 1 ım• arı 
tedıklerlnl açıko• 1• 

llzımdır bOlÜD 
Kona r.\atuvaııD 

bl ıocl ıı 
ıubelerlnln ıhıarl ' h 1 

b t v• aı 
aıf tal beler! fU 1 

1 hafta arı· 
ran aylarının tık a tabi 
oda ~ leme ımtth•1110 

1 uhaD arıD 
tutu1urlu Bu llP ff k 

d 111uYI a 
herhangi b rlo e t 

k ,erva u· 
olamıyanların • 0 

a.. 1 
k ları •"1 

varla derhal all 1 

ltr. 

Meçhul k ndini gösteriyor 
u Alma · 

Hıtlerln 2 aiuıto• ola rak 
ayanın mlllf b•1'11111 dl 
niçin intihap ettlll A~:aa 
6frenlyoruz· Hıtler . ıhtıllli-
orduıuou ve Ala>'ı11 ak 11• 

ot 2 lulloıtı kul arı> 

tlyor. b h 1 
Alman matbuatı fU 

8 1 

lnklıaf ettıruıek için emir 

almııtn: 
"2 Ax. t 1914 de harbe 

15U8 Ol • 

t iuı11ıı btl
glrerken ne yap ı 
mlyorduk Şıındl biliyoruz: 

l •tı tı-n lg2 l de akdedıle11 

Slenklyı tekrar le ıeçlrdt 

ve Almanya ile kendi rua-
ı---

NO 1' : Fevk iade bir 1eı 

ve müzik lıtldadın ıahfp 

olanın en çok 1•1 haddinin 

bir ıhtllll hazırlıyoruE . Btl· 
medlğlmlz bir ıekllde bl~e 
hııreket veren meçhul bir 

tııt, on llluahedestyle Avuı· 
ı' ' ç k 

ıında yeni b r hudut teııı 

etti. '") ' e oılovakya, Yugoı 
~l\d~ •e Romanya ile hem italya ve Arap memlskelleri: 
11,h, oldu Mac r - Çek 1 1 ~ 4i i ta J• harpten ıoora A vuı 
-~ h 0 ruıu Macar -:;lo· turya ve Yugoılavya ıle hem 
~GQlh Ududu, ıeçen ıene hudut oldu. Geçen nlaanda 
!.iyi den ıonra, tik defa Arnavutlufu tı"'al ederek hu 

.ı "" h • Q~tı t. akem uıulGl> tle dut t•ılarıaı Yunaolıten aı 
~~d t\I Macarların ikinci nıfları•• kadar 16t8rdn Yu 

ll'tlUt .tetıı ımı J 939 da Kar· ıoılavya ile Ucloct bir bud•t 
,, 1 

~lı il t. tı Ukranyuınao it teılı etti . 
'"'t • oldu. Bu hadlae ıle Avrupanın garbında hu 
llll t't leh müıterek hudu dutlar daha aabllttr . Fransa 

~ ,:•••Gı etti Macarlar ay ve Belçlka, Almanyadan ta · 
a''- ~'bda Romanya ıle de raftaki hudutlarını bir kere-

·~•ntd.ut oldular cık tadıl etmtılerdfr. Keza 
ı, lr, fpıiltere de, h rptea ıonra, 

le .ı, mu\'akl&at ilk- 1121 dı ıerltııt lrllada d., .. 

letfnl tanıyarak hududunu 
bir kere düzeltmlıtır. 

Hullıe, cihan harbinden 
ıonra A nupada J 9 devlet 
bud&1tlarıoı ta .. ıl elmlı, veya 
yeni hudutlar vftcude •etlr· 
mittir. Avrupadalıl hududun 
taıları yerini deJlttlrmltllr. 
Buna mulrabıl, Avrupanıo 

yedi devleti, lıpanya, Por· 
tekiz, lsveç, Norveç Holan . 
da, IHJçre \'e L6kHmburı 
deY!etlerl ceyrek Hardaa beri 

hudutlarını hiç deatıttrme 

mit lerdlr 

Parlı - Mıtlı 

1 

kuvvet vardır bu kuyvetlD 
Oıtüade yahut en lcüçQk lıml de Adolf Hıtlerdlr .. 
yaı haddinin bir altanda ol· . F kartı niçin harp 

maıı caiz ve en az 
mektep mezunu elma11 

fi slbOleblllr. 

ranıaya 

ılk 1 açtık? iki ıhtilAlfo rekabeU 
kl / JIUZündeo ı franıa Fraoıı• 

5. Koauıma, •ııtme , gar 
me uzuvlarında ve vOcutla · 
rının teıekkOlltında hiç bir 
lrısA olmamak 

lhtıl&lının ıneınlekdldfr. Al 
manya lıa o•ıyooal-eona · 
llzmlo me111leketıdlr 

J 789 lhttl&llae bu içtimai 
zahire kartı bfr llAcımız 
var: Nazi ıhttllll Bunlardan 

J. Eo az orta okul m . ltlrlıl ıab11 lıl yapar, dlferl 
de•lete muti kılar 

T ımsll şubası: 

zunu olmak. 
2 Yat haddı: En az )6 

en çok 21 dfr. ( fevkallde 
btr temıll kablllyetlne ma 
ilk buluDanlar en çok yaı 

hadıilal11 Oltl•cle de ol1alar 

Hiç ıüphe yok ki, Kayzer 

2 aıustoı J 914 de kıhcını 
Hıtlerl ve onun muheblnl 
ık udar• ıetırmck için çek-

r:alıtfr. » 

!AT A ı ! 

Veziiv yanar
dağından lav 
aelleri akıyor. 

Napoll, 1 J (A.A )- Doa
tlen beri, V.aOv 1anardaiı, 
bOy6k bir faaliyet 161ter
mektedır. Yeni bir Jarık 
açılmıt ve derinden ınrll · 
tOler çtkararak llY Hllerl 

akmaja baılamıtbr. 
YakıD bir tehlike yok ıt · 

bl 10r6n61or1& da halk te· 

llttadır . 

Büyük Trakya 
manevraları 
hazırlıkları 

bitti. 
(Baıtarah birinci 1&yfatl•) 

puartest ıGnO tehrlmhre re· 
!erek Trakyaya ıitmHI bek· 

leomektedır. 
15 Atu•loı: Manevranın 

birinci ıOaü hazırlık yapı· 
Jacafıadaa muharebe olmı · 
Jıcaktır. 

16 Af uıtoı: Manevra mu· 

harebeıl baıh1acak Ye Kırk· 
larell mıntaka1ında bulunan 
lntaların karıılakh muhare· 
belert g6rülecektlr. 

17 Aiuıtoı: Edirne tlmall 
tarkfılade bir kolordunuD 

taarruzu. 
( 18 .1 9) Ajuatoı: Edirne 

ıarkındakt lntalarıo karııhk. 
la muharebesi. 

(20 21) Afuıtoı: Edirne 

tlmalt ıuklıtle Kırklareli 
mıotakaıında tak•l1ell iki 

ko,ordunun karııhkla muha· 
rebe ve huekltı. 

(2Z 23) Atuıtoı: l•tlrahat 
24 A ~uıtoı: Mareıal ve 

Bırtnc! Ordu Muf etti ti Orıe· 
neral Fabrettla Altay tara· 

fındao manenıDıD tenkidi. 
75 Aluıtoa: Ôjledea ev

v"l Edlruede, 6lleden ıoara 
JCırklarelınde resmtıeçtt .. 

Aynı ıno Edirne Zlraat 
babç11lnde manena kuman· 

danı tarafındaa komutanlara, 
ecnebi atatemlltt•rler ve 
matbuat müme11lllerlne bir 
öfle ziyafeti Hrllecektlr. 

Manevra kumandanı Or
general Fahrettln Altay, 

Genel Kurmay ikinci Bıı · 
kanı Orıeoeral A11m G6nd0ı, 
Geoeral z~kı Erokay cumar· 

tt1t ıGnil mauena nhuına 
hareket edeceklerdir. 
Mueıal Fevı~ Çıkmak 

ailebl ihtimal pazarteıl ıO· 
nü ıebrlmlze ıelecek, a1nı 
gOode manen• Hhaİına 
hareket edecektir. 

~sm~erlaynin dırrijfıı 
sıyıhati. 

Çember1Ayoın Anm ita· 
maraaınd• 1epacalı tekhfın 
ıımt fU mahalde olmahdar: 
Moıkova tartkt1le Danzıı 
den Tokyo1a! 

Dan&fl Hnatoıu lnıılı• 
japon konuımalarını dınll · 
yor ve Yazlyetl tadıl ediyor. 
Ruzveltın t~ıebbaılerl dem. 
olnatlarda olduju ııbt tota· 
iller devletler aruında da 
lhttlltlar yapıyor. Japonlar 

la olan ticaret muahedHlnl 
f eıhetme.I Berlln • Roma •e 

Tokyo.ta ıtddetll tefıtrlere 
101 afh. 
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IAYPA ı 4 jORKDILI 

Devlet ve hfJkd- r-------;_:-~-;;;-,-;-------, 

met reislerinin 1 AKIN KITAPEVİ 1 
eııleri. 1 Günlük-H7t~k - Bütün 1 

Y 1 Cif/ZETE uı MEC MUfl lan 1 
(Oünka y aınrn de•amı) G 1 Bayan innnü; ARAoı ıNız HER Kir Ası 

ou.,. hlküa1d.. .,ı •• ı 1 AKIN KİT AP EVİ nde 1 
araı ında Cumbunetılmla lı 1 .. B u l a b ı l ı r 1 ı n ı z. 1 
met loöoünün •ti kadar de · 1 Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine o 20 ı 
mokrat batka de•let relal 1 tenzilatla gönderilir. 

1 ı AGU TOS 1939 

nınıııııınıınııııııınııııııııııııuı ıııııııııııııııınııııııııııauııııııııuı ınıı 01111111111 , ıınıııuııııııııııınıınııııııumııını ııı ıınnn mttınıııı ı 

~Türkdili ~atbaası 

Vtliye\ matbaHı Tür&ıdılt matbaası adı altında ıuetıml2ln ldıuuır.dt faalıyete 

ı•çmlttır . 

14 Seneden bert muntazaman çıkan ve kartlerlne h ımet eden «TÜRKDILf» 
ifU.etoet bu suretle daha genlt bir tekilde çalıımala baılıyor . 

ıııatbaası ~,ı y~ktur Biri luz, ıkııı 
1 1 BERNARDEN DÖ SENPİYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 1 

•ilan Qç çocuğu olaa Relıl· '• Pof ve Virjini MEZHEPLERi '• 5 
cu-burumu•ua •ti Ba7an 50 Kr ... • 1 Türlıçeye çe••ren · 1 Ucuz, temiz ve ıüntle herkeela ıhtıyıçlarına cevap Hreulı, heıkul memrıun 

edecı k btr ıekle konulmuıtur Me.-lalbe yOluek tahıtl, ince 

1 
~EMAL DEMiRAY MEHMET AKiF il 

Hkleı •e cocuklarıDıa ter · 
15 

Kr. Ferdi •• içti mat kara kterl 

bl1eıile blzaat me91ul olan 1 15 Kr. 'ı, 
mltfık blr •••• oldutu için Meıhu ço•uk romanlara: il ROMEO •• JÜL YET 25 
bltfta T6rk mllletıntn hür K. Koıtantıno• ROBENSON Kk.OZOE 25 

met •• muhat:abettnı kazan 1 BAŞIBOZUK- VATAN SÜRGÜNÜ 10 1 

mııtır. 1 LARÇ~vir~nA: vı CAl\LI TARiH l(J 'ı 
Yuıo~~l~S!~.~l~l~ıbı Pr- • • ATEŞLER iÇiNDE 5 

P la 1 p Ol 1 ZEKi TUNABOYLU 10 Kr. iNCiR AGACI 25 l ı 
eıu o un eı renuı ıa 1 
loıtlla Kent dOıeaı Martna- 1 GENÇLEK.. . MEK.TEPBAHÇELERh· DEl l 
111a bemılreıldtr A•rupınıa 8Gt0n mfine•Tulu filTMIŞ SENfONl 25 i l 
en ılzal kedıola11nduı biri KOPUZ Oku,or. ŞiiRLER. ·. . 11 
ıl olıo Prenıee Olıa polıtl · 15 Kr. Eaat Adil Müstecaplıotlu 1 ı 
ka tle kat ıyen me11ul ol 'ı BOLŞEVIKLll'. FAŞiSTLİK iLiM ve HA y AT SERiSi 1 
mu, Yueoıta• mtll tı Pr•n ve ~OSY ALIST ŞEFLER ve 'ı 
Hı Olaayı bütGD mUlet ço DIMOli.RASl SOSYALiZM 
eulrlaranan tlcıocl annul HJ· 50 Kr. • 40 Kr. 1 
maktadır Huıuıt t hılıatlle .. ____________________ cıa ___ _ 

Yuıoılavyıdakı 61uüz yuı t 
tarından bir kaçını Pr enıee 
Olıa ıdare etmektedı:. Boı 
•akltlerlade bu yurd ları &I· 

yaret eden PreaH• l•rllnftn 
en mHut dakikaları•• bu 
6kıDsler arasında ıeçirdlit 

••ktl ddetmektedtr. 

Madı Horti: 
86 Y 8flDDa olmaeıoa raf 
men tok ihtimamla ılylnen 
Madam Hortl , Anupa lıa

dıalara araanula en modern 
Itır iradın olarak tanınıyor. 

Eıkl btr opera muıaaal 

yeıl olan Madam Horu mu 
ıtkıye dOtkGodOr 

Bazı muıtkl lletler l de 
talar Macarfıtaada mthteıt 

btr muı ı kı profee6rü olan 
MAdam, dünyaDıo en zenıln 
l•cl ko le kıl yoauna u hıplir 

Bud•P•tte el•arındakl 
clailarda yaya ıeamele çok 
ttı•en Madam Horu kendt 
ıuayında eık 11k muıtkt 

~oneerlerl tertip eder. 

Madam Franko: 
GeDeral Frankonun •ti 

Karmen Sftn h Katalonyalı 

ço1c HDflD bir t6ccarıD kı 
zıdır Buaeloaada hukuk• 
ikmalden ıonra heDüz yüz 

b•ıı rl\tbeelnde olan Gene 
ral Fraako ile e•lenmlttlr 

Yüzbaıı FrankoJU btr ka
bul merHlmlnde taaıauı •• 
leYlterek eYlenmltlerJtr. 

Madam Franko mak m · 

el bir reuamdar •• lcpın · 
yol kllılk reuamlarınıa 

eeerlerlnd n topl em\,f aen 
ıln bir rest 11alerfıl Tar 

dır. 

Soayal mHelelerle tie ya 

kından me11ul olan Bayın 

fra•lıo dalatlt harpte harap 
olan yerleri yeniden taıaya 

~ahtan kocuınua en bihük 
bl r yordımcmdır. 17 Y aıında 

kızı Karmençlta lılmll luzı 

ile en çok met1ul elmakta · 
clar . 

Bıyın M ototof 
So•yet KomlHrler Meclt · 

ıl reltt re laarlcl7e lıı:omfee 

rl Molotofun eti Bayan lda 
eılrl Itır fabrika amelHtdlr. 

Mlthtı bir e~aerjtye eahlp 
olan bu kadın Hale• Ruı 
tayarecllerl arHında ••ı
bur bir kadın ta1are•ldlr. 

So•1•tler "•lak a yfa•a 

Kıyıp nufus cüzdanı 
8al ıkealrdea aldıfım DÜ 

fuz clıdaaımı kaybettim. 
Y enlılal alacalı•daa ulııtıl 
nln h61nn6 olmadılı illa 

olunur. 
Yenle• mahallHt At 

alar caddul Hüseyin oflu 
Muıtafa N•yazl Alııaa 

komteeri ola• Bayan Molo · 
tof Stallnt• ço&ı bü,Gk ltl · 

madıaı kaıaamıttu. Dalma 
1eyahıt tden Bayan Molotof 
tııyarecl ellt tıeıl ile Ruıu 
nan her tar•fını dolfj ım kt& 

•e idare ettlil ko .. ııetlık 
itlerini teft ı ı etmel&tedlr. 

Bayan Mıtaksas: 
Yunaotıtaa Baıvek ı tı Ge· 

neral Metakneıo eıı , koca· 
11nın h .. uıl klttbıdır Yu · 
oantıtaaıa haktkl dahalıytt 
aa•m Madam MetakHıtır 

1 dealleblhr. De•lete alt bır 
çok karar ve emirnameleri 
bfu t hazırladıktan ıonra 

kocHı a yalnaz imzalamak 
tarafı kahr. Yuaaalıtanın ılk 

kadın a•ukahdır. Eıkl yu. 
aın l ıuaıa• vlluf olan dü
nyadaki lltml~r ar11 ı ndı 

batla ıelir . 
Modadaa, nefre t ecler •e 

hupl rden •• velkl 6ıl6ba 
ı6re ılylnfr Maamafıh Yu 
nanletaada kadınlık cere. 
ya olarının batında M 
Metaluae ı•llr •• birçok 
hayır ceml1etlerlol idare 
eder. 

ltal,a iki ıınıf .. 
aılıerini terhia 

etti. 
Roma. 11 ( A A. } - lt•l 

yada 1901 ve 19U dolum 
lu efrat terhtı ed ı lmııttr. 
luna mukabil 31 eylölde 
hıtam bulacak olan bir ta 
ltm den .. t için 1902, 1910 
doiumlular ıillh altına ah· 
nıcalclardır. Bu dene iç• 

aynı zamanda 190 l 3, 4 , 6 l 
•• 1 O dolumlu ubıtler •e 
kOçülı zah ıtler 1 1 lah a l tın . 
dan t tdılec~klerd . r 1 

İtalya ~Dtômeti Amırika 
ıjınsı mümıısilini hu~uı 

haricine cıkard1. 
Roma, 11 (Rftdyo) - Mut· 

ıolınlo ııhhata hakkında uy· 
durma haberler veren Ame· 
mer&lun ajıuıının bura 
mOmeHIHı, hülc6mettn em· 
rlyle hudud harlc•ne çıka 

ralmııtır . 

Amerika yiiz 
milyon dolarlık 
taya re yapıyor. 

V aıloıton, J 1 (Rıd10) -
llarbtye Naıarett, y cın tden 
yO• milyon dolarlık hup 
tayareıl ıımarlamııtır . Ru 
ta,areler, 1939 eeneıl ıonu 
na kadar tamamlırnmıt bu 
lu•aaaktar. 

Madam Çemberlayn: • 
Brttanµ taıperatorlutu · Pekinde /ngi-

aun en nCUuzlu ve t6hret l l h l 
eahUtl kadınlarınd .. , btrttl İz a e tar ığı 
Madam Çemberllyadır im . (Baıtarafı birinci eayfada) 

paratorluk dıhtltade 1118 Jetinde olmadıiını beyan 
ıf haJatlD en çalıtkaDJ Bay eJlemekte bununla beraber 
•• Bayan Çemberll1dır. itası aallhtytttar Jıpon mah• 

KocHlle t.trllkte Hbahla flllerl ltu teıebbOıfin kati 
lan Lo•dracialıı:I Haydparlıta bir ihtar mahiyetini taııdı 
do1aımak bw kadı•ın en iını tebarüz ettirmektedir. 
b6y6k bir zevkidir. Parlı Şanıhay, ı ı (A A ) _ 
ıon ınoda luYaletlerlnl ••- Pekinden liıldirildıflne ıöre 
••n Bayan Çemberliyn çok 1 Pekin loıılız aleyhtarlılı ko 
mtuflrperur bir l&adıııdır mlte•I teıekkül etmlıtlr 
Çay onua e11 ındlil bir Pelıtn ye Ttyeoçln lnıılıı 
içkidir. Kut •• kedılue aleyhtarlıiı komUelerlnln 
kartı merakı fızlad1r. Maa· umum 1$Umaı. Ttreoçloln 1-4 
mafth ılJHİ tılerde kc.caıı· aluıtoıta yapılacaktır· 
aa bftyOk yardımda bulu· Tokya, 10 (A.A.) - ,Ja · 
nur . poayada oturan ÇtDlller bu 

SOfı( nltala Telı:1e ıelcakları•~a 

Reeml •e lıuıuel m6e11uelere ald defter •e her tCblG cıedvellM, makbuzlar , 
davatlyeler . kartvlatler. zarf •• klfat baı1ıkları, zarif ,,&ıılde tabedıltr . 

Kitap Ye mecmua baeıhr, clhyapıhr 

Türkdili matbaası 
• 

.. 
Her 1erden ılpartı kabul eder •e lıt .ntldlit ıekılde ha.zırlar . 

Dikkat : Matbaa lılerıle allkadar her Uir lü ccuhab~rat için ıu adrese mü· 

racaat f'dtlme l ıdır: 

Türk dili matbaası - Balıkesir 
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KIRTASIYECI 
KADRi UZKUR 

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

min edebilirsiniz. 

·Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kdfıtlar 

· ıınnıııııııııwııııııııınmıııııııunıııııııınnııııuıııııııııııııııııııııııııııınııııınııınıınııııııı uıınnıııııııııııııınmııııııııııııı ııııuı ııııııııHııınııııın ııııımmıııııııını ~ 

,. - ~~~~- ~~-~~ ~~~~ 
Sayııı heınşehrilerinı 

IRMALILARA! 
f1t11türk caddesindeki şubemde flyvalık ve Edremidin nefis 

zeytinyağ ve sabunlan toptan ve para kente safl/Jr. 
3 SeırndPn heri aeauta!'iı huluuduiluuı ııu·mıleketiu ~ıı maruf . 

fahl'ikatörl'ı Edrenıidli Kara~özoğlu Ali RizH Bry fahrika~1nın 

<ıKAR ~IAl\KA» en uefi~ saf ve tabii ZPYtiıı,·ac vt~ ~ahuıılaı·ını. Ba-. . ... 
lık•}sirin uefis tereya~larmı ~atışa arz t~ ltinı. • 

Sayın hemşehrilerime bildiririm. 
Hariçten yapılacak siparişlerde de her tDrll ~olayhk ansı rilir. 1 

A O R E S : ~ 

1 ı Bahkesiı· R~al Ha~kali.' t~si ~ahil>i Bandırmalı Esaı A kaı·~n . ~ 
2 Baıu.hrıııa ~uhesi Aıatiirk caddesinde yağ ~ahuıı sau~ yen ... d/,? 
~~~~~~ . ~~~~ ~~ ~ 

Sıtıhk BV 
Eık tlcuyumcular mrıhftlle· 

ıtnde ÇantaJ ıokatında Çen· 
tayoflu Ende ald 5 numa
ralı bene 1&tılıktır. 

Uç ka.t üzertode Hklz oda, 
btr ktler, bir bodrum ve or· 

ta katta birer mutbah. k111 · 

ma hamam, kuyu •e tu 
lumbaılle bir miktar a•luıu 

Belt•diye Reisliğindeıı: 
82

, 

Baıçetme, Tabakhaneler, Park cl•aranda tahmloerı fei' 
araba kadar ıGbre bılmüzayede ıahlıea çılurılmııtır 1,.. 
araba ftatı 10 kuruı •• çift araba f l•h 10 kuruftur dl 
l ıp olan ların alacaklara ılibre mıktuına ıör e koııuııi 
poılto yatırmalara lazımdır. f,fl 

lhaleel 18 8 939 cuma ıGnl Hat 16 da Beledır• 
1
,,, 

etmeninde yapılacaktır . Bedeli thaleyi m6teaklp ptf ,..,t 
tediye eddmeel mecburidir Taliplerin •e feci• 111•

14 
t 

1ı.1otJ almak lıtlyenlerln Belediyeye müracaatları ılln o 

•ardır Taliplerin Çtvlcl 
1 

_ 2.40 
Mehmet Vehbi Ôrea• müra 4 ./ 

caatlan ilan olunur. ------------------------------------------ıu,uır. aı.,htrı .. bü,ek btr Kepsu·· t Belediyesı· ııde~ı','" 
t ezahür tertıp tmitlerdfr . .. " 
Alay hal :nde lor ılız b6yük ı kt" O Her ıeoe Kepıüt nahiye merkealnde açı ID• 

00
0 lı 

elçllljıne dofru yürümGıler (hayvan paoaym ) afulloı arının 18 net cum• • 
•• yolda gene lnglltz bGr6k 1 ıuoU' 
91 ,.11 ,11 • ııdea dlier blr in- ıat edılecek ve be.ı ı&n devam edeeell ı ln o 41 

T 5 -~-2 rtltz aleyhtarı Japon teıra. 

Mirleri ile bYluıaeak bir lııat ----------------
d ita faw:lal•t ıtlartlır latıldılı Jer: Tlrkdıll matbaaıı - Balık!!!_r 


