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Milli Sefimizle Roma· ya Krah 
Dolmabahçede konuştular. 

. .. ........ ~--------------------
iki saat kadar siırenmulakatesnasında Ha-
riciye Vekili Şükru Saraçoğlu da hazır bu
lundu. ,Kral Karol müteakiben yatına dö-

nerek Istanbuldan ayrıldı. 
lıta•laul, 12 (A.A) - Btr 

llalddetteu beri Akdeaizde 

9e Atlalarclealstnde huıuıi 
llaalıalyeUe .,lr ıey•hat yap
-.ısta olan cloıt •e mütte
fUc Rom•D Kralı Majeste 
larol •e V~llahd Alt .. Prenı 
'tıbal dün 14' 50 de latan 

~ula ıelmlf •e J&t Dolmıı • 
t,ahçe lal•d• durmuıtur. 

Harıct1• V ekti& ŞCUnl 
Beraçot 11, Rı,ueUcumur 
l111aum1 Klllbl Kemal Ce· 
tleleç •• Ba11aver Celll· 
d•a •lrekk•• bir heyet 
lııuı•ıl bir motörJ,. 1•t• ••
.._ek deıt meml•lcet hü
lcii•«tarsaı ıelimlamııtı•. 

IS.45 le Vellehd karaya 
~lc,ralı oto•obılle btr ıe
•1•tı Jıpmıı J 7 15 de Ma. 

~•te Karol huıuıt •otörle 
•l•altah~e Hrayına rtt· 

" 1tttr · Cu•urrelıl•lz laöal 
~tra, r1htımında lıendllerlal 
''tıla•ııtar. 

Ct1•nırrelaJmlale Kral Ka. 
t•l D 1 L h il& o ım•oll çe tarayın-

' bir uatlen fezla rörlt 
"'lflerchr . 

lral yine rıhtımdan bir 
"•tirle, yata ıeçmlı ve 
'1ıl(I $efl•lz tarafından 
tıhtı•da ulur le nmııtar . 

" l>oıt memleket hiils6mtlar 
' ••llabtlun hlmll yat akı•• 
••ç ••kit Romanyaya ha 
t~lıet etmıı, Kral •• Veli 
lqd L 
" au ıln Blkreıe mu 
'~•lat et•lılertllr. 

C ııtaDb•l, 12 (Huıuıl) 
,:"burrelıtmız lunet ln6 
~· e. l..aee, ref aka-

tlalle Hariciye Veklll 8. 
ŞOkrü Saraçoilu olduiu 

halde dün ıehrlmlzl ftnef · 

lendtrmııler ve Haydarpeıa 

lıtaayonunda lıtanbul vallal, 
Parti teıkılitı, burada bulu-

nan Vekillerle mehualar, 
kumandanlar ve binlerce · 
halk tarafından blyük te 
zah6ratla karıılanmıılardır. 

Mtlli Şef, Haydarpııa-

deD halkın tezahüratı ara 
ıında bir mot6rle doiruca 
Dolmabıhçe ıarıyına git· 

mtı1erdır . 

latanbul 12 (Huıuıl)- Ro 

man1a Kralı Karol, ille· 
den ıonra nıt 15 de yatla 

limanımıza ıeldı Yat, Dol. 
matıaahçe ö•IDde demlrle

dıkten aoora, Hariciye Ve 
kıl ı Şükrn Saraçoilu, Rtya · 

ıetıcumbur umumi katibi . 
•e ıer yaver , motörle yata 

ııJerek inalı 1ellmladılar. 

Kral, aaat 17 de yeltaD çı 

karık , htr mot6rle Dolma 
bahçe ıaraJına çıktı ve Kel · 

ılcumhurumus tarafından 

karıılandı. Ooat ve mClttefık 

iki devlet relı t , çok Hlllllllf 

bir turette m6ıafahadı bu 

lunduktan ıonra Hrayın ka 

bul salonu•• ıtrdtler Milli 

Şefımlzle Kral Kerol ara· 
ııodakl mGli.k•t, iki saat 

tlevam etti. MGllkatta Ha
rfdJe V •klllmtz de hazır 

butuadu . 

Kral Kuol tekrar yatana 
tl6ad6 •• saat 22 30 da il 
manımızdaa llaradealze 

m6teveccfben hareket etti. 

Hamidiye diJn 
lzmire geldi. 

lzmlr, 12 (Huıuli) - Ha· 
midiye mektep remlmtz 

bu rün uat 13 10 da lsmlr 

mendirefı açılına relerek 

demlrlemııtır Halk rıhtıma 

toplaoaralı ae•lnç tezahGr· 

lerl ara11nda mektep ıemt

ıtnl alkıılamıılardır .• 

.Sonbahar at yar1şlar1 
.. 

Geçen sen~lerdekl yarıılardan bir ifltl•a 
DuhuhF• 3 ltradır. Sıklet ta •• .... ••rfıacla htç lle

i4 lltlo, •eaafe 1400 met ı• kazaamamıt F•r1mlraa 
recltr. ı Arep •• ballı kan Arap at 

Bir keı" ku:aamıı olan· •• lueraldara malaı•ıtur 
lara lklter kile, iki keıu lkramlyeal (190) lıradar 
ıu kazanmıı olanlara clarder BtrJnclye 120, tklaclye 
kilo ye deha fazl111111 kaza· 50, ı,an~lye 20 llratlır. 
zaam•ı olaalara altııar kilo o.h.lıye ( 190) lsuruıtur 
illve edllfr. MeHfe 2000 ••lretllr · 

IJ<lııcl ko~u: ~ıklet : ( 4 ) T •tı•tlailller 59 

Dlrt Ye dalaa rukarı 1•1 (lo•" tld••I ıayfa4a) 

.. . 
Ciano Ribentrop göruşmesı: 

MuSsolini ·geniş bir 
proje hazırlıyormuş. 

········:· d /tal an - Al-Son görüşmelerde Macarıstanın ~ ! . 
. l . aıetine iştıralı ıçın man genıf eme aıy . 

ld. ·ı or ufraşıld_ıfı bi '" ıy •.•• elhapot llaorld• ...... 

Berlln, 12 (Radyo) Na- yereceil hareket tarzı •• 
zl matbuatı Kont Ctaoo ile otuna 0\ıun demokrasllerlD 
Rlbeutrop aruındalcl garüt· herhangi bir feda~lrhl• 
meler hakkında tefeı r lerd katlenınamaları lisım ıeL 
bulunmaktadır. Bu gö rüıme d ı l l ol yasıyorlar. 
l"rde Macarlıhının . Alman Berlln. 12 (Radyo) - ltal· . . 
ya •• ıtah•an ı n gentıleme .,. ltartcıye Nasırı Kont Ct· 
itlf'jıue tıtır.ulu n n lemin iç · aao; bu gtl• Hıtler tarafından 
to uir•tıldığuu yazm•kta· &ile yemellne ahkoDmuı· 
ciır l ar. 

Diler bir gazete de Ro . 

manıa ıen•ı bir p roje taear 
la.lıiını iddia edtyor. Bu 
proje•ln f ranea, 1 r- ı lltere , 
ltalya ve Almanya araııanda 
g6rüımeyt hedef tuttuiunu 
ve: cBö,.le btr projeye Muno 
llnl taraftardır Ve İmkln 
dabı lıadedır » O yor. 

tur 
Yemekte HarlclJe Nazın 

~ıbeotrop da hasar bulun· 
muıtur. Yemekten ıonra 16-
rOımelere denm edllmtıllr . 

Daladiye acele 
Parise döndll. 

Parh, 12 (Radfo) Ak· 
Parlı, 1 ı (Radyo) - G a-

zeteler Rılaentrop, Kont Cı- l'nn R/bentrop • 1 _ 
aao ıörlımelerlne dair yaz · dılllar ı yazılardı .idıtetor e,_ 

deoiztle bir 1HIDU,Japm•k· 

ta olan Baınktl, Daladlye 

ıuınt1ılnl yarıda tıaırakaralr 
Parlıe vaztfHl baıını dl•· 

m•ie lrarar •ermlıttr . 

===~~~~~~~~~~~-, 

Türk komşumuzun 
~ostluğunu istiyoruz. 
Yarı resmi birliulgar gazeteıi 

böyle yazıyor. 

P~ulı, 12 (Rad10) - Baı· 
.. kıl Oalad 1ye Parlı• d&n

müt ye Harbl1e Naaeretlatle 

Hariciye Nnarı 

16rD1mD1tür. 
-~--

&on•• ıle 

•• ı.t· 
Sof1a, 12 (Radyo) Bul· Ankara zlyaret1°1 . 

. ld 81111•' •• 

Moskova 
müzakerel~ri. gar •J•••ı bl lrlyor: makta, T6rk - tebarls 

Yarı retmi bir Hu lgu ga- mimi doıtlul11Pd d ek 
6 I• •• zeletl Uluı ıazete1tnı n yaz . ettirmekte ye 1 Y Muıkon, 1 l (Radyo) -

laııl ı z · · 'raaıız Ruı 
ukeri heyetlert ara11ndald 

16r61meler• bu ••• ba~la•-

dıfı bir baımak81eyı nefHt~ tedır: 1• devlet 
TOr" 

mekte ve bundan duydu. - Muhterelll 1108 

fu memnunly~tl blldbmek- adaml arı bu 1ı1aret ,ulla 
tedır 11nda BulıarlıtıDIP 1 111

,1 t 1 an• 
Bu ıeıete Türk-Bulıar penar vaziyet 0 

1 Bal. 
mııtar. 

miin11ebatının ıerıl•leıme lar, ıulh ye uraulD 1 ta · 
ı•aıetlD Muğlıdı dün zılzılı ıldu. mit oldutunu 1azdıktan kan it blrllfl • r et 

ıo•ra Haıvekıl KöH IVAno k ip edeceklerJııl beyan MuilA , 12 (~ A ) M•ila· 

fun ıon zamanlarda yapttiı ıntılerdt. da bu 1na ıaat 8 de bir 
Za-

• Türk yer ıauıotı11 olmuıtur. 

Izmir Fuarını 
Ticaret Vekili 

açacak. 

Tlcaul Veklll Cezmi Erçin 
Ankara, 12(A.A ) - lzmlr 

E•t•r•a•ronel Fuarını lııfi 
lr6•et namına Tlearet Ve · 
kllt Cesmt Erçinla açmuı 
takarrür et mi ıtır . 

Ticaret Vekılımra bu ml
nasebetle umumi llrtt.adl 
yatımız •• bJlha11a dıt U 
cauıttmlzl• baılıca meaele 
lerl hakluada bir nutuk 

.a1u1e .. ktlr 

,dost uklarıoda rı rar ve haurat yoktur 
ıev btem~v~o~r~uı~=-=~::r=-=-~~c;:=:=====::;:::=:==~=========~== 

Türk Yugoslav 
afyon anlaşması. 

Entermyonal sa~adıkliif on 111sılııi "Tlrk
raaoslar ınlasıasının .... ,,,,. 

.. rf•• alt ••tterelı t.,kılltı 
y I yya ıle aramı•a• b 
•1°1 • n

3
g tarahındea ola• afJo• •erkez lroıu· 

bir n !ıaD ::1 f b ld b lır l 
t •

trmek au itan • a ıra ı ma11 
nabareu 111erlJ• e 1 1 

el d ımıı:• ed karar aıtır1 mııtır. 
Gaere Belgr• • 
1 f D 

aaleım•aı TOrk yahat Yuıoılay Af. 
i m it o lan • JO 
aın hGklmlerlnla tatbllrta• yenunua biH6n ıatııları 
baılanıJmııtar Ye•I aalaım• merkez bilroıa •a11tHlle Y•· 
ile Yu•••'• 91.,ın ihraç ede· pılaeak Ye merkez blroıu 
ceklerln her af yenlu madtle anlaımaaıa hlkG•lerlne 

111ukabı lt olarak afron ite g6re, ıatıılarla alllıah ılpa. 

llP edilecek taTahmızdaa rlıler teıblt edtlmlı elaa 
th.raç ed ilmek ü:ıere P•Jı ylzdeler nlıbetlal ve l•lr&a 

181u ilin olu•Haktlr. tialretlnde mu•azeaeyt ••· 

Seki• Yuıoıla Y mllli af · haf aza e1h1ecek surette te-
yeo 111ae .. eıelerlala kead&le- (Sonu l~lnc6 ıayfa.la) 
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ı. EHİ HABERLERi 
Yeni 8 remin tatbik şekilnıUösleren izahnam bütün 

devlet daireleıine tevzi olunacak. 
(Düok6 yazının devamı) 

Mah1e Vekaletini• berem 
kanunu baklundalıJ hazır · 

laanı olduju ıaabnamenla 
a1nea aeırtne de.-am edtyo· 
raz. Bu k111mda vazife •e 

·memuriyetten m6te•elltt ıu -
çlar .ıolaylılyle itten el çek· 
tlrilen memurun ücretlderl• 
aırecelderl •••lfeJer' terfi 
ıektllerl, laaıuli bir mHlek 
llllıtılae •e lbllHıa IOzum 
ı6ıteren itler hakkındaki 
lalkOmler bulacak11aıs. 

OcrıUilar bir dereceden faz ta 
terfi edımiyecekler: 

Ocretltlerın de her ne ıu • 
retle oluraa olıun btr dere· 
cedea fasla terf ılerl caiz 
4elılclır. Y6kıek mektep 
meaunu olmayan ilcretlılerln 
dabl 5 net •• daha yukarı 
4ereeelere terftlerl yapıla· ..... 

ı yılı cetHllo Maliye Veki· 
letl kıımıoda (90) llra ma · 
•th dard6nc0 dereceden 
mali tetkik beyetl azalılı 
vardır. lbttııaı me•lrU ola• 
bu memuriyete de•let teı· 
kllltına dehli yazlfelerde 
•latahdem o 1anlar araıınd· 
an karıur. t eeatlar dalreetatle 
terfian •eye naklen tayin 
edilecek klmee bulunma11a 
llu memuriyete aarlçten .... 
Ylet mem•rlyetıede htç bu
lunmamı yeye memuriyetle 
alikuını en •t4'i• S ıene · 

den beri keımft bılıı, ıhttıaa 
ye tecrObHlyle mltemayla 
olr sah• (k••UDUD dlitl" 
maddelerindeki kayıtlara tl 
hı tutulmak11zın) icra Vekı 
Jlerı he1et1 lrararlyle •e 90 
hro aıll meeıla tayini D 
mkOadGr. 

lu ıuretle tayla edıleo 

Valimizin bu 
günkü t ftişlerı 

Vallml7. Recai Gürelt bu 
ı n teftıı lerde bulunmak 
ilze r IYr ndl , Korucu •abl 
Jelertne gl drcelctır 

Nahiye miJdiJr
leri arasında de

ğişiklik. 
Sanıtepe nahtye m0dür6 

Bılll Y alçıokaya Şamlı na · 
bly •l•e, Sanıtepe mBdOr
lGIOne Şamlı n htye miid6rl 
Nermin, açık bulunan Ça
i•t nabtye m6d6r1010ne de 
DablllJe Veklletl umumi 
enak memurlarında• Muh· 
Ilı Atalı tayin edılmtılerdlr 

Aekaradan ıelerek vazlfHlne 
baılıyan Muhltı Atala Oç ee 

aedea beri Dahiliye Veklle 
tinde bulunuyordu . 

Yerinde ve çok faydah bir teşebbüs: 

Gençle imizi yetiştirmek için 
bir inşaat kurs açı acak. 

Nazari ve ameli olan bu kuraa devam eden 
İf&İz gençlere 30 kuruş yevmiye verilecek. 

Bilahere İnfaat işlerinde çalışacaklar. 
Valimiz Recat GGrell mem· bu olarak lfılz kaldıiıoı te •• yaıırnn 18 tle 23 ara11•· 

leket ıençllitnl •• ltclllilat barQs eturmtıUr. da bulunmaıı ıarttır . 
çok yakından alikad r ede. Recai G6relt buadan bat 4 - l'allplere kanun de· 
oelr mGhlm bir taaa••urun ka bu reoçlerf• btr Hnat ••mı m6ddetınce re•aıly• 

tatbtk me•klloe kooulm 11 ıablbl olma 'Tl aları y6zCl~den 30 kurut tlcret •erılectktlr · 
etrafında e••ellıl r•ce Parti herhanıı bar tt ıahıbı ola- ( Kuraun baılaaııcından ı•· 
•tllyet idare beyetl azaları mamalarına ııaret ederek nuna kadar de•am etleeell 
il• bir 16rüıme J•pmııtır. bu ıtbl a•nçler tçln Parti bir taabhOt Hnebl •le yelııl 

Vaıtmıa bu ıö rüıme eı · aln teıebbCh6 •e Halk•Ylaln tarafındaıı temin olunacak· 
naaıeda memlekette ılk mek f aallyeU ile bir it Hnat kur· tir ) 
tepten oıkan, orta okulu ya. ıu açılmaaının mu•afık ola · 5 - latekltleıln 15 afuı· 
rıda bırakan ••Y• orta oku caftnı anlatmııtır. toı 939 tarihinden 31 afuı· 
lu bttlrdıkten ıenra bir çok Parti •tll1et idare heyeti toı 9J9 tarihine kadar ••'' 
ıençlerln it almak, herhaa memleket ıençUil •e lfclll kez kazası Parti baıkanh· 
al bir memuriyete ıeçmek tı ltak•mından mGbtm olan lıoa mftracaat etmeleri 11· 
(bere Ylllyet makamına blr V atinin bu dlıüncelerlnl çok zımd1r. 

A - MGddeUnl ikmal et. 
medea m6nhal bulunan ma · 
f eYk derecede üeretlt bir 
••alfeye terfian tayin ed ı l 

memurlar buluadukları •a· 
slfelerde mu•YJ'•n terfi mi 
ddetlerlal doldurdukça ıene 
ıhttıularlyle al&kadar dtfer 
tbttıaı me-.kllerlae nalrıl •e 
terf ı edebilirler Yani yulra 
radakl mlıale 16re (9o) lira 
maaı\ı mall tetktk berett 
azalttın tayin edı,len btr 
yllk.ek mektep mezununun 
mezkCh maaı dereceı nde 
6ç aen buluaduktaa ve o 
kadar mGddet bu muıı fı 
ilen a ldıktaa ıoora (J 00) lir• 
maaılı tetkik beyetl azahla 

Aydın Hnat mekteblDden 
mezun olmuı, d&rt Hne ka 
dar Eıkltebtr tayare fabrl 
kaaında çalttttktan ıonra ma 
zeretlae blaaen memuriyete 
latlıap etmrıtır. 

ı çok mGracaatlarda bulun · 1erlnde bularak Partt nok · 6 - Kura eçılmaaıDı lc•P 
duklarını, bunların her biri•• ta11ndaa icap eden her tür etUr~cek kader talip zuhur 

enler; 
8 - 7 ncl •• daha yu

karı derece lerden blrfDe • ı · 

afıdald derecede kadro ra 
ı~he Ocretlı •aztfe almama 
11adan Yeye ebtl memur 
bulunmamaıından dolayı ıkt 

derece aıaiıdakl \lcretltler· 
.ıen terfian tayini yapılanlar; 

C - 6 acı •• daha aıa· 
i• derecelerdeki Ocrelll •• f k bıl ld x tbı na ter ti a o uasu ı 
alfelere bu dereceler lrarıı (lOO) lirayı iç seoe a\d&k-
lık ıatterllmek ıarttyle daha d ( 125) ıı tan ıoora a ra maa · 
aı•I• dertce tle tayin aluD it re•ıl lğe terfi•• tayını 
anlar; hakkında da maaıla 1 d 

) caiz lr. 
memurlar ııbt muame e tfa. _ SONU VAR 
ıı lcapedeceflnden •e fzah 
oamealn 7 net maddealocle 
( maaıh memurlftrı• •aztyet 
lerl mlnaaebetlyle) bu bu· 
ıuıta lrAfı derecede izahat 
••rllmlt oldufundaa (A ,B , 
C) fllıralarıadakı hallerde 
lcretltler içinde mezlc6r 7 
lnct madde h6k6mlerlnln 
aynen tat\,lkl laz ım a~IJr 

Kanunun 6 nct madd~ıl · 
nde aayıl•n lıllın a l vazıfel 

erdf'n Gcretli olaoıara tayin 
edilenler maaıh memurlar 
hakkıada b11 lzabnamenl• 
6 acı maddeılnde yazıla bu 
luaan hOkOmlere tlbldlrler 

Hususi meslek bilgisine ve lh· 
tisasa lüzum gDstar ~n işler: 

Madde: 13 T ıktllt ka 
•unlarına baflı cetvellerde 
ıaıterllecek olan •e halen 
kanuna merbut (2) aayılı 

cet.elde yazalı bulunan hu· 
ıuıl bir meılek btlaıııne ve 
tbtlıaıına ihtiyaç 161tereo 
maaılı memuriyetlere devlet 

teıktiltına dabtl uz felerdt'! 
mlıtabdem olanlar araııadaa 

kanundaki eıular da•rHID • 
de •e ehUyet dereceleri 

bakımındın terfian veya na
klen ıetırtlecek ktmıe bul 
uomadıiı takdtrde bu mem
uriyetlere hariçten dr•let 
memurlyetıade b iç bu'unm 
amıt ••Y• memurly•tle all · 
kalaı ı en aıaiı bet aenedea 
beri keaılmıı bllrı thtl• ı 

Sabıb iıtirah t evleri. 
Sovyetler Rırlıiloln aentı 

•e ua•n nehirleri {lzerlode 
yaz: mentmlnde b6y6k •e 
konforlu lıtlrahat •'fi •azt· 
feılDI 16roo vapurlar tıle1n 
ektedir. 

Bu vapurlarda tıttrnhat 
ıOolertnı ıeçlren yolcular 
emrhuie mükeaaaıel ı loD
lar, danı yerleri k6tlphane· 
ler •eıalr• : ·me•cuttur. Va
porua Gtt ıöurteıt ı bıh 

plaj . balıade.&tr, 
Bu .-apurlarla Volıa ize 

rinde J•pılaa eeyahat takrı 
ben bir ay ıtirmektedlr. 
Vapur büyük ıehırlerde du 
rmokta ye ayraca yalcularıa 
umumi arzuıu izerınde yo 
lda gtbel manzar alı yerler 
ele de eileom~ktedh . Her 
durakta hem ıüzel hem fa
ydalı ıeztoUler tertip olun 
maktadır Volıa yolculara 
bu ıuretle ucn mle kuybt 
ıe• btdro\lk tealaatı:n Jaıulı 
dailanoı vcnlreyl gezme· 
ktedlr. Kama nehrlodr ıez 
enler lıe ıtalaH ltl f' rl ile 
mezkur perm clve nndekl 
buz ini 1 ıörmektedlr Be· 
yaz deniz tle 8 ltık denizi 
ar11ındakı kanalda Moıko · 
ıva nehrini Vo!raya bırleıtt· 
ren lranald da bu tarzda 
lltlrehet •apurltuı telem k · 
tedlr 

Gelenler, gidenler: 
Gönen beledı1e relıt 

Haklın , Gönrn beledıyealne 
att itler (berinde elalradar 
larla 16r01mek üzere dün 
ffJbrlmtze ıelmlıt ı r . Buradan 
Aakaraya ıldecekttr. 

Gönen elektrik 
teaiaatı tamam

lanıyor. 
eaocode belediye tara. 

fıadan yaptırılmahta olan 
elektrık teaııah nihayet 30 
aiuıloH kadar bitecek, o 
ıGn kaıaba ya cer yan •eri 
lerek aydınlat ılacaktar . Oı 

rek dıkmeıl , hat çekmeat 
tamamlanmıt yalmz lamlta 
lar yerloe takılmaktadır 

Elektrik ıantralı 120 bey· 
ıır ku•••ttnde, 220 •olk· 
luktur. 

Gönen beledlyeal kaplı · 

calar. da ıhUJ•t •• rajbet 

karı11t0da ıenııletmele ka -
rar •ermtttJr. Bu maksatla 

J•Dldea 10 bta liralık yen\ 
kaplıca teılaatı •6cude ıe 

tlrllecekllr K.aaa'-aaın hail · 
hazır harlta11 bltmtıttr . Bu 

eene imar harıtau da ta 
mamlaaacaktar. 

Tabanca ile 
ateş etmif• 

lımaıl adında bfrh:ato Dı· 
akçller maballeaınde Fatma 
adında • 30 y ılarıoda 
b•luaao bir kadına araları 

oda çıkan bir milnazae ne 
tlculode tab ca tle ııltı el 
ateı ettlil ıtklyct oluodu 
fuadcın ıuçlu ~lcalanmıthr. 

Neşriyat: 

~ocu~ 

yer bu lmanın lmklnaızlıia lQ cnOzaberetl memnuniyet ettıll te~dtrde halıyete ıe 

dolay11ıle çolunun pek ta le ıaıtermefe l111ade olduk- çllecekttr 

Tren vakitleri
ni bildirir afiş 
ve rehberler. 
De•let Demıryolları yol

cuların kola ylıklarınt dOtCl 

nerek Türklye dabılındekt 

trenlerin ıellp ıttme ıaat 

!erin i btldtren yolcu efııt ve 
r«:hberl çıkumı9tır . 10 ve 20 
iluru mukabıllnde bilet 
g ı el-P-r lode uh\maktad r 

Hu •ataadGtto ve otele! 
ler ln birer dene edıoıneler! 
kendi menfaatleri tkttuun 
dandır . 

1 Vıliyetler idaresi kanunu
na bir f ıkrı ekleniyor. 
Dahtllye Vekllctl •fil 

yetler ıdareıl kanununun 

altmıt Urtnct addeıl ıoau 
oa bir fıkra eldenmeaı bıık 

kıada bir tunun projHl ha · 
ztrlıınmıtbr. Projeye söre 

idare heyeti azalarından 

teıkllit nokaana nya tayin 

eıltlme ek ıtbl sebeplerle 
veJa tklıl no\ıun oluna 

la11alar m6rettep aza ve mu 
ayyen heyet heaabında na 

zara alıDınıyac lctır . 

Zeytin çalmış. 
Aılen Kemalp•f• kaza· 

ımdan olduiu anlatılan 22 
vaılarıocla Sultan auında 

lıılr kadın Dınkctler mah,.l 
leıhıden Hatice adında btr 
kadının e•loe girerek bir 
buçuk ktlo zeyt ın 1aiını 

çaldılt ııkayet oluoduğun · 

dan hhklkaha b•9lanmııt1r . 

Kadın kavgası 

laraaı bıldırmıılerdır . - ------
R~cal Gcırelt böy!~ bir Su sporu birin

kura için lazım ı len nakdi 
yardımı ıerek Huıuıi Muha cilıkleri Ayva"' 
ıebe bOdceılnden, ıerelue L 
Helediye büdcuıodeo temin lıkta yapılaca111 

edllrneılne çalııacafını da Balıe ıu ıporl arı blrlocıltkl•'' 
ayrıca all•e etmlılerd lr bu ıBn A,Yalıllta yapılacaktı'' 

C H Partlıt • llyet ıda Hu müıabakalara l9tırak ~d · 
re h•vett bu kurıun derhal .:cek ol tı n Bandırma cporcll 
faal yete ıeçlrilmeıtoı in larındao m6rekk~p on bff 

rarhıı t 1rmıthr . ldtlllk kafile dClo ıehr1111ıse 
Kuraa do•am etmeje ta gelmltler •e 6tlc:den ıoPr• 

llp o lan 18 Y•t il e 23 1 f ıehrlmlz Tekıpor ku (ibü g• 

ar&11adakl aeoçlere Nafı& 

müheDdlıı •e fen memurları 

tart f ıodao betoncululı ıı u · 
cıhk · du•areıhk glbt lnıaat 

dereleri 161terllecolıtir Kurs 
hem ameli , hem de onar i 
o~acaktar . 

Bu kureları bitirenler mub 
telif taıaatta çalıımak hak 

kını kazaaacaklardu. Bu ıu · 
retle Jatı ilerleyip de ber-

baoıt bir Hbeple meılek 
edıoememlt ı•nçler b•rer ıa 
oat öjrenmlf olacaklardır . 

Gençlıiın yetıımeıı •e 
memlekette it Yf' ııctUk •• 

hail yaratalmaıı bakımmdaa 

1 

çok yerinde ıörd616müz bu 

hareket önüade f ılul ortaya 
ata• Valim izle, bu fikri be · 
almılmlyerek tatbik me•· 
klloe koymak üzere faali· 
yete ı~çeo Parti vilayet ada· 
re heJetlal takdirle kof' 
larız . 

Kursa girmek latıyenlerln 
tlbt olac•it ıera ıt ıuolardar: 

Kursa ait şerait: 
Halke•tnde •meli 

ve nazori Oç ay devam et 
mek • lntaftl uıtat1 ' elit 
t ırmek uzere btr kurs açıla
ce ktır. 

nçlerile bırlıkte A 1 .,altt• 

rıtm'ılerdtr. 
Tekıpord•n Lu milı•b• 

ka1ara on yüzOcü ııttr•~ 
edecektir. Ayvah\J, Alıbr~ 
rıahlyeıl kullibii de •f" 

k l dır müaabakalara girece er 

Sonbahar 
at yarışları. 

f'ad•) (Bat tarafı birinci •• , 
. "'. (1) •e daha yukarı tatl• 

ler 60 kılo taııyacaklardır 
Oçüncü koıu: ,. 

Dört •• da h" yukarı ''•• 
takt hallı "•D Arap at 
kısraklara mahıuıtur· d 

lkramlyeal (255) Hr• '~5 
BırtDclr• 180, ıtııncl~:btJ · 

Q~6ncüye 20, lirad ' z60 
hye 255 kuruı . meıafe 

•e tecrübeleriyle mütema· 
JIZ lclmıelerln kadrodaki 
derece maeılertyle ve kan 
unda yazalı kayıtlarla muk 
•JJet olma1uızın icra Velrl· 
llerl heJ•tt kararlyle tayin· 
lerl caizdir. 

Meael& luouna bağlı (2) 

19 18 S eneılnde 220 000 
ktıt ıenel ı k lztnfnl bu ıtbl • 
ıabıb fıtlre hat e•lerlnde ıe
ç'rmfetf. Bu sene bu •apu· 
rla da çok latl ' ed4!!h ıurette 

lıtlrahıat ~decelılerln mllcda 
nnıo 500 blnt ~bulac i • ku 
••eti talıtmlr. oluamaktıuhr 

Çocuk Eıırıeme Kurumu 
tarafıodao çıkarılmakt• olan 
bu mecmuanın 151 ncl H · • 

y111 çıkmııt r Çocuklara •e 
ailelere ta ıiye edeıts . 

Kayabe, mahallutodt•n 
Klmlle admda bir kadın 

Sanl7e adındA dtier bir lca 
tlını ka Yf• netlceılod• taıla 

yaraladıfı tllı i. vet edtldti o 
elen talakıkata ıtrltllmııttr . 

Z - Kurata t ltp lere be · 
tooculuk . duv rcılık. •••acı 

lık ıı bt ıoıaot ııled amell 
•e nazari ol.ırak götterlle 
cek ve kunu lkmıal eden'e· 
re oh l&yetna me vertl~cektlr. 

3 - Kural ra devıun t>de . 
btlmeık lçln Hgul bt>f ıınıfla 

tik •ektep m•&••u elmall 
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"Çemberle_ 
----. 

4 ''h rrıe,, ve a. 
Yat sahası,, 
rnasalları! 

1 
~' azarı: Korıt Sforza 

____ I_l_al ... yanın Sablk Hariciye Nazın 1 
l Orta A•ruda lmparalor 
Ulclarının Sırblatanı kendt · 
lerıa. tlbl lulmıya karar 

'•rdUderl tarihten beri tıte 
Jlr .. ı beı aene ıeçtı; ylrm• 
t.,, yıl ıonra Hıtlerlo Çe· 
~oı!ovalır1aya Ltarıı munf 
1•1c oldui• ıtltl barpılz ola· 
••le bunu yapablleceklerlnl 

"nıyorlardı. Yirmi bet ıe· 
'• evvel Almaa imparator · 
1'-111 Fraatız bltaraflılınıo 
••btoeıl olarak f ranaadaa 
lo.ı ile Verduauo «mu•ak 
~,t • olarak tukıal lıtemek 
Cflretıade bulunmuıtu. Naııl 
~I Jlrmt d8rt HDe ıonra 
fittler loıılıalerle buodaa 
~&Jle kabinelerine l..lılurch 
ili, Eden •e Duff Cooper 
IUıı Alman dDımaolarının 
lokul•ama11 lçep ettlilnl 

~lldltlJordu Demir •e lıan 
~'l•11atınıo Anupe Qaertne 
~ 0.-nm .. ıadan beri yirmi 
'I yıl gt>çll; e••e 'l harp ,,, 

~ iliyle 19e baılandı Felsat 
r,ı ıı\lbertın lradulyle tı 

tıı,,, muka•emet ed"n L• 
~i. lıalelerl A •uatur1a - Ma 

''"1•t•nın topçu•ara tuafın -
~'il bombardımaD edaldı. 

8Q HDada VIJADada ko 
... 8 
' aıtbold karımın habuı 

•lçUcah nazar kont de Du 

~•le a Fraaıu•• Joeefın 
d •lçllcaya katı aanılmaa 

0•tlafunu teyit edl1ordu. 
Bu meçhul kalmıı mteal 

••rllaııı a6ze ılltematık ıu 
••tt • rtayetetzltie dinamizm 
., .. l 
t taatanah bir lılm ••-
-~, tejımler taraf ındaa ı• 
~ 1 6 çlde - maltm olduiu 
't;chue Vı1aaada, Praida 

''a:ad - tekrarlanacakhr 
d t.fıtıetler o kadar lılifıza· 
'" ~ lllahrumdarlar kt Aı 

, '1 ' 1•rın «çemberlemenln » 
'1 ~ -..ııtınden •e «hayati o 
' ı. l ~ıt Clzumandaa bahıeden 

11~ lbelc tQkenmak bılmn 
• lretıerl btr çok f ıaaı z 
' 1 tı~ı 0ılltzlere bır yeatlık 
I 16rQo6yor. 

~t 908 de Botoa ve Herae 
t0~ •ııalıaden 19 4 Olllma 
h '-'• k•dar Avrupadakt 
~ıı:•••lık •azlyetl daha iyi 
,, ''~Ydı, bu huıuıta daha 
~,~Ptılc da•ranablhrdl Vıl 
ııı. lb 4laaaeyıuı deha o za-

'" bı ... , YGk bır hastaydı, 
tltılr b '-'••t •n rfbfrlnl lz11le et 

~~ l 1lzım ıelen fak at 
t lııad 

~... • atbatı beraber et 

~'•t llıt lras ı6ıteren bir 
,. IUı 

~, · ""•zlumluk manlıt, 
l ''•lb ''-1 •t 111antıl « Çember· 

' ' d 1~ 1 aha o zamaalar 
.tıcı v 1 •ı._, 1 l.elmın dlplom11ıl-

L "e "'il Propafaodaaıaa da 

l~t•ltbaııtuouyordu Bılha11a 
'" •te de farkında olma
ı,, Ç,lc•ılo•ekyarnn par~• · 
':•••tta ıuç ortaklılı ed · 
>,,. '"let adamları Alman .. ,, l 
~'" 0 'lcira eefaretlnl ıfa 
'~,._ 9 ' Pek dür(ilt bJr 
,,,._ ol,., prenı Ltchaovı 
'•ı, "•tır"larıoı okumah 
~L t: « Ç ,._. emberleme gıbl 
~~-... , l • "'ı t • çe•rillylz gibi 

• cı•leler blpr• Al-

maa mOkellef J~rinl dehıete 
dDtOımek ıatıyen bQkftmet 
adamlarımız tarafından le 
at edtldt lı6ylece aldatılan 

mnkelldler hepıt aıha1et.ız 
ııllblaama u~urumuna ab
lan muazzam verıılerln •I 
ırhtıaa tahammQl ediyorlar 

dı. Hakıkatta btz daımaa

lar taraf ıodaa çevrili bır 
AlmanJa maaalını uydurdu
fumuz ıırada a11l Avrupa 
bızdea korkuyordu » 

Mükedder olarak 1914 
büyQk clnayettae cnQacer 
olao altı Haellk ılyul h&
dıteler •e mücadeleler Fr 

aaaaz - lnııHa dı~\omuı ta 
rlnln Ayrupanın muvezene
ılol fazla boamadao alma 
taleplerini tatmıo etmak 
tçto bir ıfirQ teıebbCblerln 

den baıka b ır ıey detıldır. 

Berlln Almanya için bır 

• bayat aaba11 .. olacak 
mlhtemleke mi ııtıyordu? 

Londra dHhal lord Hal 
dooeı Vııhelmıtruıe ye 
ıöadererek Almanr•r• Po 
rtekızın mGıtemlekelerınt 

teklıf edıyordu, 1914 den 
6oc• ıerbeat dOınyada Al 
manyaaın Nevyorkun tek 
bir ıokalında veya Çınla 

ıerbeet hmanlarında hGtOn 
mOıtem lekelerınde yerlettl· 
iladea fazla Almana malik 
oldutu uyutulu1ordu ve 
Londrada, Mll&neda, Şanı 
hayd•, Parıııe yerltflllft ol• 

maaların ana•atan için bil · 
tün lf rıkadakl miiltemleke· 
terinden yGz btn ke~e daha 

milhlm btr ıenttleme •• 
1enet l•tktl etut• uautulu. 
yor. 

laııltere, Almanlara ken 
dl Yatanlennı çemberlemek 
ten ba tka bir dütGncul Of . 
madıfı anlatılan loııltere 
ıulhu o kadar hararetle ar 
zu eda, ordu ke 1914 de Al
manya tle iki muahede 

•mzaladı: liunlardao bhtle 
Bafda t demlryolu Ozerlnde 
miinbaeıren Aıman oOf•zu
nu kabul edıyordu ( kı bu 
küçük Aıyanıo ' bOyOk bır 

luımıle Irak ıohıHn ona 
terk etmeye muadildi ) iki•· 

el bir muah .. de ile de Lon· 
dra sabık Portekiz ıAmiir 

relerfntn Almenya lehınde 

takılmlne ı•ııt•laıt-ıl lüzu 
munu kati olara kabul edl· 
yord•. 

ıkt ay ıoara A•rupa bar 
bt çıktı. Ben kendi heıaht 

ma eminim ki 1914 hezı 

ranand- kı loı ı lız tı.vızlerlnırı 
ltunda a.Gy6k d. hlı olmuı

tur Lo•dra Almea de•let 
ad•mlaranı memnun etmek 
ıatemııtı Fekat hu ba1ler 
alul ıektlde muhakeme ve 
fıırz ettikleri için bu ılyaıl 

mu•affaklyetlerden çıkar · 

dıklara Jf'tlne h61ıüm ıu 
oldu: «lnı lızl er it or kurte n 

UtriJorlad Onlau tehdıde 
devam edel ım daha f,.ılaaı 

nı elde ederiz » 
Baıı F raaıar. mubarrlrle· 

TORU>b..I IAYPA ı 1 

Türk Yugoslav afyon 1939 da en yeni h~dise 
a laşm sı. 

(Baıtarah birinci aayfacla) • 
•zl edecektir. 

Slparltlerla te•zlt, tealtm 
edilen ham af yoodakt mor· 
f.n eaaıı QurAnden yapıla

caktır. Teıltm olunan mor 
f in miktarının takdirinde 
yalnaz t&hl lyt! netlculn• 

ı8re tanzim olunan kau fa 

luralar eau tutulac"ldlr. Ka-
U ıurette utılmıı h11m af. 

1 

rının diinya barbio n çıkma 
ıında antant dnletlerlola 
df" meıulıyet ht11elert oldu 
iu hakkında ld tddıafau bu 
mlaada, fak at 1alnız bu 

minada bOıbütlo hakaıa 

deiildtr. ŞOphvı z .. er dip 

lomulnln fıata h•ııul vardır. 
takat 1908 den 1914,, ka- 1 

dar fng•ltere Vt" Funaanıo ha. 
kıkl muulıy~t l erı BnJ•n ve 

Vıyana deYl•t adamlannıa 

A•uıturJa Almaa kılıçla· 
r ı na b ç bır ıeyln 

met edemı1eceil 
dakı kanaatlerini 

ettD f olmalaradır. 

k6r Avuıturya 

muka•e
huıuıun 

takviye 
1914 Gn 

Macarlı 

tan ol · garıtı • ntn Fran11z -
loeıllz tereddOtlerl ve ırr -
beat ltaly•D•D ıulba olan 
muıtr •tin yOaCioden alda
tıldı . 

JOD mubte•t o!duiu moıfıa 
miktarının takılmt TOrlsl 
yeo'o hi11Hlne ylzde 75, 
Yuiıoılav1anın hı11ealne yGz· 
de 25 düıecelı ıurelte icra 
edılecell tir . T ealtm olunan 
af1on payı merkez b6roıu 

tarafıod~n ıkl mllH mOı•11e 

Mdeo hanı·• ne tahıl• edll•lt 
lee afyon ıataııaıa tutan o 
mıe .. eteye a lt olacalstar. 

Anlaımaya 16ıe Türki
ye ve Yuıoıla•ya, ahoalu 
maddeleri ancak bunların it· 
hal olunaeakları memleket 
terde cari bulunan kanuni 

tutlara 16re ıbraç etme1l 
taahhOt etmtılerdlr. İki 
mt!mleket efyonlu madde 
ı.,r ıbrara•ıoı murakabe •e 
bu maddeler keçakçılıfıın 

menetmek ıçın mGe11lr ted
llırler alacakludır. lkt taraf 
yerU im~lit~ılara merk«'Z 
bGrHunun dlier ahcalara 

aattıiı f ıyatho daha •t•I• 
fiyatla af 100 ıatmamayı 

taahbOt etmtılerdır 
Af1onlu maddeleri• tlara

catı her banıı ıekılde lhra· 
cat prıml •eye para yardı 

ma ale teıf•k edılmlJ«'cektlr. 
iki devletin bOtln afyoa 

aaıııları merlıez bCboıu ••· 
11tHlle yapılacaktır. Merkea 
bClroıu tealım e:tmıı olduk 
lara ahon hı11 .. ı bedeltaı 

derhal •• laı~ tewkıfat yıp 
madan al&kalı mluıuelne 
ödırecekt · r Baro. akı mem 

Vıyana ve B~rlın bitOn 

d«ınrao n Sırhiıtanın eztl· 
meıtne Ye kllelettıralmuı

ne eeylrcl lralacafıaı aandı; 

h19 olma:ıaa buhranıD Uk 
devreıı mGddetlace buna 
laanıhlı • 

T arıb tekerrlr etmekle 
kalmıyor, vahımleııyor da: 

1938 de Alma•J•Dın mlıla
lul Çekoılovakya aleyblD· 
deki deltllulne A•rupaınn 

leket malaıullerl ıçta l&lfı de
recede l&&r temi• edecek 
flJatlar tayin etD'lek Qz~U! 
mGıtereken teıblt edıluelı 

1• bir ılJH•t talırıp ed~c•k 
tir. 

ıoanır ıöruamüı ol 
maaı l 9~9 un ha •aıını ııe

la1rhyea teblıkelerı doiur• 
muıtur. Tehlike ne Daozl· 
i•o karıı · k ıtaUlıB•d• De 
ıarkl Anupada mllletlerıa 

menfaatlerane karıı koyan 
hanedaa menfaatlerfnde ne 
de h0ı•6nlyet aalatbl taraf· 

tarlar araaıatia anleımaoıa 
kolay olacalı Akdenıs ıahl 
leıandedır A11l tehlike, bl· 
yGk tehlıke bir ikl adamın 
bulanlk vicdanlarının laür 
Ayrupaaın karıalanoda tıt 

redıtınt Ye onu daha çok 
titremek ıçıa bllf •• tehdit 
ıemereh mızaaıentne vera· 
dan baıka yapacak bır t•J 
olmadtfını HDmalarındaadar. 

Yapılacak Itır ham • f yon 
ihracatı, bw tılert Dez.rott 
altında tatmak aallhtyet . nı 

haiz olan maka11>dan ur 
tlmlt Itır thraç ıebadetna 
meıı Ue •uk• bulacaktu 

GGmrlk makamları aü 
•rGk muamelderfDln Jfaaı 

için de bu t•h•detaamelert 
eıH tutacaklardır. 

Yani aalaıma ile Türkiye 
ve Yuıoılavya af,on meae 
ı .. ınıo eoternaıyenal Hha 
da nlnam altına ahame11 
huıuıuaca arkı elbtrlıfi t e 

çahıacaklarını aynı ıuretle 

m6tekabll afyon tıtthıalita 

ile af,oalu madtleler lmal6· 
tına mltealltk huıaslarda 

dahi tatbtk edl ecek ılya 

Htte de ealaıacaklaranı ta 
ab .. iit etmektedirler 

C. H. Pe Kaza 
Reisliğinden: 

1 - Halke•lnde amtlt •e nazari Gç ay de•am 
etmek •e ınıaal uıtHı 1et11thmek Ozere bır kura açı· 
lacaktır 

2 - Karata talıplere betoocululr duvarcılık - •••acıhlr 
gibi ••ıaat ıılr11 •m~U •e aaaarl olarak 16•terılrc•k ,,., 
kurıu ikmal edenlere ebltpetn•m• yertaecelııUr 

3 Kuralara de•a'm edebilmek l~I• •••arl bet 
••Dtfh ılk mektep mesunu olmak ve 1aııaın 18 de 
23 araeıoda buluama11 ıarttır 

4 Tahpler• kanun de•amı mGddetınce yevmt 
ye 30 kurut ftcret •erılecekttr. (K.urıuD bat aa•ıcın 
dan ıor>uaa kadar devam edecell bır t.abbOt aeaedt 
tle veltıl tarafında• temin oluaacll ktar.) 

5 - lıhıkltlerln 15 • afuıtoı - 939 tarlhlodea 

31 · afuııoı 939 tarihine kadar merlın llau11 Par 

U Baıkanlıfıoe mOracut etmeleri llzımdar 
6 - Kura açılmuını tcıp ettirecek kadar talip 

zuhur etUfl takdırde faalt1ete ıeçtlecekt". 

G·üzel fzoıirin Enter

n<ısyond a~.!.~.'~.~!~!~:m•• 
T ırl• ıDO erD amam E teroaıyonal tuarıoa bütOo yurddaı 

edtlea 1939 lıcolr a 

larımıa davetlidirler- b l ıilrprialer, llArla •'•ı•.rlt •• 
Y •-ı caıl • •r• eatUa er, F ar• ııtırak ye siJaret edecek 

• jleoı•ler, u muteae•vl r 1 ameolu g"Ç rt~c .. lt.th 
l ıel f ade ı z ~ 1 l 
ere sevkli •e ·O E IQI aruıoda göztl zmlrl ve :ı. 

20 Afuıto• - .. f " herhalde ziyaret edınlz 
ı uaranı 

mir Enteroaı,oaa 
1 

lımıre ıelecekler için ııdıt • 
1 D ı 1elu ı • 

•D z d 10 tenzıl&t yspalar. 
rellt btletlerıad• ,oı e lları tarıfelerlode yCbde 75 tea· , 

2 D l t 0•1111
''

0 ı - • 9 ~ IOk halll ticaret btlet eri: 
zll&t y•pılar. 1!> GOD il et me•kJ 111 cll m••kl 

l ncl m~•ld 12 50 8.75 
17,50 

8 
'bıletlerle lımlr Eaternaayo•al 

Kuruta ıatıhoaktadar u bitin TC!ırklJeJI do'•f&blltral · 
Fuana• ufradıkta• ıoar• 242 -------
Bnl•~ 1 ,, sir askeri satın 

a ıae . dan· 
a 1 ma k~:!!!~ !~~~."•ç•• .... : 

1 - B.hkeılr ve lı 291 O kilo mahtelıf •aısıae, 
55000 kı!o bensin 900 •••:•Ulp ı ıallD ahumak Oaere ka· 

550 kılo 1 

motor rafları •e koaul•uıtur. 
palı ••rfl• ekılltm•'' 1 veıalrenl• muhammen laedel· 

' 

beoı n 
2 - Alanacelı 11 ' 7235 ltra •e Kltah1• ıarmt~ 

u için 50 
teri Bahkeatr 1aroııo11

0 kurut olup cemaa 15188 lira 
ZOtUI IÇID 7953 flrl 5 
kuruttur l Balakeelr ıaralaoau içi• teminat arı 

3 - Munkkat KOtıllJ• ıarnlzonu içi• 596 lira 52 
542 lıra 63 kurUfı 

9 
it 15 kuruıtor. 

113 r• B kuruı olup c:ema• 
939 

ııh ıOnl .. at J I de alıkeılr 
4 - lhaleıl 5 9 

1 
yonu blnuımda J•pılacaıstar. 

1 Kom• 
Kolordu Satın A 111• 1 tanbul Ankara levazım l•lr· 

rtları • • d 
1 - EHaf ve t• d Satı• Alaıa Ko• 17oalarıD • J(otor u 

Uklerı ile Behkolr arılebıllr. 
para11z n her ıO• 1 atd tıbu J•t n t.enzlaler için 

0110•• 
6 - Her ılrı ı•' d ldlfl ıibl K6tahya ıaıDlıo•• lçla 

btrden teklıf kabul • 
1 

1 la aJn 1apılaeak teklifler ti• 
ııo•• ~ ayrı, Balakeılr ı.r0 

kabul edilecektir- .,.uı belreler •• mu•akkat temtaatları 
7 - Tatlplerlll ılaale .. atladen en ı•t bir ıaat e••e· 

havı teklif muektuplırı•• lıbuı •ukabllJ teslim etmeleri lln· 
lıae kadar ko•l•,o•a -~ ,,,ısı 1ecıkmeler •uteber ile· 
mu tlln olanur. (Poıt• a 4-ı 244 

tıldlr ) A t 
8 . 1 k- sir askerı sa ın 

a 1 e fiooıisyonundaıı: 
alma 1 ak 2 adet cepbaneltk kapalı 

ti J•P' •• 
1 - KOtıh1• • ulmaıtur. 

sarfla elraıltmeJ• 1100 beclel 4872 ltra 24 kuruıt••· 
edıleD 

2 - Tabcnl• l••t 365 ltra 42 kuruı olup it tep· 
3 - Mu•akk•1 tı• 

t ,ndır . 
4 9 

gJ9 pasarteat ıloll ıaal 11 de Bah 
4 lbaleıl k IDl•J•Duada yapılacaktır. 

lıettr Kor aatıD allD• 
0 

1 •• huıutl ıatnaaaeler Bablseılr 
1 k lf feDD l b J 5 - 160, ef • od• her ıln g8r6 • 1 ir. 

ko•ltJODU k 1 
Kor aa tao al111• bthıu:k ıçıo ba ıt~i ıymett• •· 

6 - t.kıllt1Dt'fe '1'~ 1 bllyet nııkuı tekltf sarfı•• 
t••t •ıleri 1aptıklarıD• • r ' 

fıonulmuı ~lzın;dır bıllt t.elte!er ve 5 et madtlede yauh 
7 Tahplt-rlD LL .. t temtaatlaraaı havi tekhf •e rnu••••• 

ohli1et veı k• arıoı d ev•el f"D ıeç bir ıaat •••e-
h 1 ıa•tln en l 

rnektuplanoı ı • e kbuz mukablU teıhm etme eri 
l d L ltfODa ına L-
IOe ka ar aodl (Postada ••" 1 eeçıkmeler mateuwr 

lüzumu ılln olu11ur. 4 - 1 245 
dt"flld r, " • 

Balıkesir askerı satın 
ahna kmnisyoııundan: 

1 - 8ılıkea1rde yap . lac~ k ıkı atlet ceplaaaelık kepah 

urfla elulltınere konuılmutl~f'.5160 ltra 62 karuıtur. 
2 - Tahmin eddea bed;87 lıra 5 ••ruf ol•p lf top-
3 Muvakat temlaatı 

4 
g 939 p•:ıartul tr!ınO ıaat 7 de A•h-

1-ıaleı' ı 
taodır 

4 

' 

koml•fODUPrl• ,. pı aC:&I\ hr 
lu11ır Kor aUD • m• l B J 

5 1 
a.. f "fenDI YO b111uıl tUtnarne er a lke• 

- ıia, •ef , 
K 

ı-a laomınora•da her gOo 16rlleblhr. 
ılr or aatıo • ... 

6 _ Ekı•ltmeye ı•rebılmek için bu ıtbı kıymette ID· 

t•ll' •tlrrı 1aptıklaraoa dair •lalıyet •ea llaıı telllıf •arfı•a 
konul rnuı ıizımdır. 

7 ~ allp erin belli belıeier ve alhacı maddede ya 

zalı ehllf~t •eııl&alarun 9e mu•akkat t•mlnatlararıı bayi 
ıe"lıf mt"ktuplerını ihale ıullndf'n en ıeç bir ıaat ey. 
veline kader komııyona makbuz makabılt tHll• etmeloı 
IGaumu llln olunur. (Poıtada "•ki reçtkmeler mutelN .. 

deftldır. 
4 
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Çocuk d ~ ir yollan. ..-------------------~----, 1 BALIKESiR 1 
llHU 1101111 ' !Hl mnnıı 

Bu gClo Sovyotler Bırhğıa 

de 12 çocuk demtryolu 
me•cuttur. 1 k olarak 1 g35 
ı neatotle Tbiltıtde •Gcude 1 

AKl~~EVİ 'ı _, T 
G/lc;~~E ~;;ta~ Ei:";!J~üf~rı 1 

•• rkdili matbaası 
ıet4rll Iİ bu çocuk de tr 

yolları btllhere dfi•r ita :11 

ııhırlırde: ezc6mle Dntepr 
opetroınkta. KraDnoyulııta 

Gemelde, Stallnoda, Mhto 
polda , E re•anda · •eıalrı 

! ARADIGJNIZ HER KiTABi 1 
ı AKIN KİT APEVİ nde 1 

VJl&,et matiıaauı Türktilli matbaa11 adı altıada ıaaetemlzln ldarealad~ faallJ•le • 
ııçmtıtır. 

14 Seneden bert muntazaman çıka• ve kariler••• hızmet e.ien «TÜRKDlLb 

de de yapılmııtır . Bütün bu 
çoculsfar .lemlryolfar~. orl
jlaal •e çok cezbıdlet lthtr 

eanat mektebidir. Bınlerce 

çocuk ltu demlryollar1 6z 
erlnd oynayarak pratik nı 
rette demlrfolu tekil ll•t 
humeylemt:lıtedtr lu ı•nç 
ıtmendlfercıl er bu hallarda 

•ık ile çalıımakta •• btıtün 
itoı ıaat lerlnt bu hatta laaa 
re1lemektedlr . 

1 
Bulabflirıfnlı.. 1 

Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0 ,, 20 ı 
, tenıilitla gönderilir. 
1 BERNARDEN DÔ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 1 

bu ıuretle daha ge•lt hfr ııktlcle çahımafa baıhyer. 

ıııatbaası 

Bu clnı hatların en •&uau 
Dalepropetron ta w lu•an 
kl~Ok Stalıa l.athdar •• iç 
kHomıtredlr. Burada hır ıer 
hpkı hGyük hatlarda oldutu 
ılbldır Y loız ebad uf akhr. 
Hattto lo" oınotıff «JS» Hr • 
lıl muauam aerodıaamik 

lokomotifin k6çGltllmüı b ir 
modelidir. Hat üzerinde oto 
mottk blokaj ıiıteml o1duju 
1rıbı malıaelaula , blrbtrıne 
t lofonla bıjhdır Garlarda 

bGylk bekl me ıalo•lara •e 
•JUD ferleri ile teknik ate· 
ltreler mevcuttur. 

Bu hat zer••d• trenleri• 
hareketi unttaam bir ıra · 

fllı uclbfnce •ukua ıelm 
ektetllr Bu tr D ıtm.,tye ka 
tlar 200 hıad•• fazla çocuk 
roleu taıımaıtır Bu hat ila 
erinde bilet lro•tro1ar6Dtlen 
te1tua da hat ıdtne kadar 
batta •azıfelerı 800 katlar 
tocuk ıarmektedtr . Bütln 
f alty tte en tyl talebeden 
mürekkep bır çocuk koaHJI 

tarafından idare olu•mak 
tlır-

Bu çocuk d mlryollan 

tal beye ıtmeadlf rcılttt ee· 
•dlrme te .,., ıençlerl cllıp

llo ve ıahei teıebbüıe altı · 
tırmaktadar. 

Bu çocuk demir,ollarJD · 
da oynıyan bir çock talebe 
ltlllhere Gaakal mlhead 
lıl ret tıtırea ylluelr melde. 
plere glucekte •• blttabll 
cok çabuk teralırkt eylemek· 
tedfr . 

Çok yalnncla bu çeılt ha 
ti r memlekette hır mlıll 

daha faz1alaıhrılaulıhr Da· 
ha ıtmrltdt!n L•nloır•dcla 

Roıto• · Donda Gork ıde Taı · 

kendde Aıkabadd •• daha 
ıatr ıehlrleuie tnıaata bati 
anmııtır . 

Moıko•acla bu 11ne yeal 
bir çocuk demir yolu tla ha 
yapıl c l&tır Bu hat bet bu 
~uk ktlom tre uzunlujunda 
olacak •e bet ıarı bulun•· 
caktır . Burada lokomoUfler 
elektrik otomotrıılerden te 
rekkllıp eylt,ecelıtır Burada 

ltllfecelı gGzel ••loalartıla 
30 zar Jolcu taıınabıfecelı:Ur. 

Sıtllık ev 
Eıktlcu7umcular m halle· 

ılnde Çantay ıokei nda Çan 
tayoflu Eıatla ald 5 numa· 
rah hane 1atılıkt11. 

1 Pof ve Virjini MEZHEPLERi 1 
1 50 Kr. I 1 Türkçeye çnlren 

1 KEMAL DEMIRA y MEHMET .Akif il 
t5 K.r. ferdi •e içtimai kar kterl 

1 
15 Kr. ,.

1 
Meıhur çocuk romanl arı : il ROMEO •• JÜL VET 25 

K.. Koıtaıstıno• ROBf.NSON K.R0ZOE 25 

1 BAŞIBOZUK- VATAN SÜRCONO 10 1 

1 
LARÇ!vır. LenA: YI CAr.LI TARfH JO 

11

1 

... AT!.ŞLER iÇiNDE 5 
1 ZEKi TUNA.BOYLU 10 Kr. iNCiR AtACI 25 I 
1 Gt:NÇLER... MEKTEPBAHÇ!LERIJ\DEI 
1 BIUhı mGne•••rler BiTMiŞ SENFONi 25 1 1 KOPUZ Okuyor. ŞltRLER . . . . 1 
1 15 Kr. Eaat Adil Müstecaphotlu l ı 1 BOLŞEVlK.LIK FAŞISTLht lltM •• HA.YAT SERlSl I 

1 •• • !>OSY ALIST ŞEFLER ve 1 
Df.MOKRASl SOSYALiZM l 

1 50 Kr. 40 Kr. i l 

~-------------------------~ 
Belediye Reisliğinden: 
Baıçeım•, Ta'9akhaneler, Puk dvarıada tAhmt•en 825 

araba kedar ıl"re btl•G:ıayede ıatıhia çıkaralmııtır . Tek 
aral.a fl•h 10 kuruı •• ~ıft aralta ftah 10 k•ruıtur. Ta
ltp olanların al•calıları ıGbre mıktarına ılre lıaauol cU· , 
pozlto yahrnıaları ll&uodır. 

lhaleıt J8 8 939 euına ıGal eaat 16 da Beledtye En 
cimealad• yapılacaktır e, deli ıhaleyl m6teeklp peılnen 
t•cllye eotlmeıt meclturidtr Taltplerın •• fazla ·malflmat 
almak ııttyenleriD leledtyeye aGracaatlan ılın elunur 

~ 1 - 240 

Veteriner 
Mli,liiı·lii~iiııfl.t~ıı: 

ı Açık eketltmeu konulao ıı: 

. 
Ucuz, temiz ve •Oratle berkeıl• thtly•çlarına ee'\'ap •erecek, herlı:ul •emııun 

edece-k bir ıekle konulmuıtur 

Reıml ve buıuıl m6e11uelere atd defter •e her liirlO ced••ller, makbuzlar, 

davetiyeler , kartvi:ıtler, zarf •• kliıt bathkları, zarif tekilde tabe.lıltr . 
Kttap •e mecmua buıhr, ctltyapılır 

Turkdili matbaası 
Her ferden ılpartı ·kabul eder •• tıtentldlil ıektlde baaarla r. 

Dikkat : Matbaa tılerıle allkadar her UJır l ü mulaaberat fçt• ıu adr .. • mü· 

racaat edılmeltdtr: 

Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 

ın ıınmnıııı ınıı ıınmınnnn ınnınım ı 

ıııııııııınruı ı u ııııııınnıııuııınııınıııuuııııııınıumınıı wıınııınuınııııın~ -

KIRTASİYECI 
ADRI UZKUR 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te

min edebilirsiniz. 

Me ep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

DBn ıınn ıınıunnuunıınııı• ·i nıınuıınnıu ınunıınıııuıuıınıııın mın ıumn ı 

~~ ~ ~~~~ .~~-~~~~1dt~~ 
Sayııı hemşehrilerim Damızlık afıtrların bir ıeneh~ ı ht ı yacı olan 25000 

lrdo yulaf •• 30000 ktlo "uru çayır otu 29 temmuz 939 
ıflalade• ltlbar•n •luıltmeye konul•uıtur . ~ 

Yulafı• beh•r klloıuaıua ra1ıct 4 kuruı 50 ıantlm mu il. AN DIRMALILARA! 
Hilkat temlaata 84 ltra 40 kuruıtur. Kura çayır otunun 1 
rayici 2 kuruı 50 HDll• muvakkat teminatı 56 ltra 25 !itatürk caddesindeki şubemde !iyvaflk ve Edremidin nefis 
kuruıtur. zeytinyağ ve sabunlan toptan ve para kente safi lir. 

2 - llaal• ı• •iu•toı 939 paaartuı ıono vı l6Jft ma ~ 3 SenedPn beri acanla~ı huluudu~tmı ıuemleketin eu maruf 
keman.la müt•t•klltl Enclmenı Datmi huuuunda ya,ıla it. f l ·k 
caktJr. Şart••••'' ıarmık ııttyealer her ıtl• Veterıner fabrikatörü Edrenıidli Karagözo~lu Ali RizA Rey a •rı asıut1 1 

Mildlrllll••, elulltnaeye ııttrak edeceklerin munklıat te ((KAK MARK.\ )) en nefis ~af ve tabii ze,·t i U\'ll~ Ye ~a hunlarun, Ra-
mtaatlaraaı yatJrdılılamıa dair makbu~ veya banka •ek · il lıkesiriıı nefifıi ıere~Ta~larım satışa arz •ett.i .. ıı. < 

tupluı tle 14 8 939 Pazutest ılal ıaat 15 de V ıllyet · 
Datml Eac6me•l•e 1Dlfaeaatları lllo oluour. Sayın hemşehrilerime bildiririm. 1 
_B_a_l_ı k-e-s--=ı~r-::\~, i-1 a-1' )-r e-,-·0-ı~ 1-.;:~ ı 1 " H~iç~n ~pı!ac~ sipırislaıde da hır ıarlü kolaylıt gösterilir. ~ 

Encümeninden: 1 ı Bahke~ir F.sat B~kkali.~esi ~ahilıi. ııamlır~ııalı Esaı .\kar~ıı ·. 1 
Üç eeoel ı lı rneumu 2 - Bandırma ~uhesı .Aıaturk caddesuule ~·af( sahmı ~ttU~ ycrı~" 

\,.~\~~1.~~"'~~~ ... .o-4~~ ~~~~ı ~~~ 
Hudutlu: Hektar: N11btyeaf: Teminat: .,.....~ ~a""TJı;...,....,..ır"'ti~ 

L: K: L: K: 
ı 00 750 Oo 56 25 

TArktlt k6yil 
Meeutır 

Şimalen lcarade. 
re, cenuben aya 
yaoı, ıark•n kum 
burnu takıl.en u
la tat hat mOıta 
kim ıarbea leb 
derya. 

ı - Açılı arbrmaya koaaa ıı: 
Balıkeılr •lliyeUnln Erdek kazuı laudıulu dahlltnde •• 

Türkilt köyüacl• bulunctuju mnkı •• hudutlarıle •e ... k . 
tara •e ihraç mecburlyett yukarıda yaEılı bir parça ıranlt 
ht ocaiının iç HD•ltk fcarJtlır. 

8ahkesir i cıa 
marnurluğundao : 

Haıuıl Muhaaebe vekili 
awulıat Mlrn.l Akyftre§e 40 
lira a yreca maıaraf tan borç· 
lu Balıkeelr lılG ıtür dlra"tor · 
lljü 6jretmealerindeo Sadı· 
ın bu borcunun temini için 

bofçulu na ana tanzim edı 
len ademe emrine vertlen 
meırultatın borçlunan mahal 
lt tlcametl meçhul buluadu· 

Balıkesir I~. T. r_I". 
l\lüdürhiğürıde~: 

Mu••""• 
Cıbett Ne•I: Mulaam•en hodelt telPto•ta 

.t5 Ltr• 
Balıkeelr Sındırıı Oto 600 Lira 

» K.epıüt • 400 » 30 ' 
1JO ' • Çaaakkale .l!> J 800 » 

» Edremit • 800 » ıO ~ 
ı Aytalık » 1800 » • J30 ',ı.•' 

..,eı• I 
Yulrarad clbetl, De•I, muhammen bedeli v• 

9 
d•lll 11 

teminat mıkdarı f&zıh potta ıürGc IOklerl 2 8 93 k oıt'' 
beren 16 8 939 16aü aaat 15 de ıhaleai yapılo>;,, • ..,,ıı' 
15 g6a müddet le eluıltmeh çıkarıha11br Ş•' • _.or' 
meccaaen verilir. İetelrlılerln P. T. T. MldBrliiCi• 

Uç kat uaerlade ıelda oda, 
hlr kiler, btr boclrum •• or· 

ta katta birer mutbah, kıs · 

2 - Arbrm• 24 8 939 tarllı•tae raalıyan perıemhe QI 

nl Hat 15 ile •lliyet maka•ıllda mlt•ıekkll Daimi En 
cim•• lauzurwnda fapılacaiıadan iete\ltlerln yukuıda ya· 
r.ılı miktar 6zertndeo iç HD ilk rihunu nlı .. lyeıl tutarıaın 
y6zde 7,5 •ıkdarı•d• •••a&kat teminatlarını yatardıkla 
una liatr makbuz ve banka mektuplartle Enclmenl Dal 
mlye ·n ıart•••Hlle krokfıınl 16ra'lf k lıtfyenlerla Bahke· 
ılr Hunui ldara MCh~ftrlt ılt [rdılc Kaymakamlılına mü· 

lu anlaıılmıt ve zabıtaca 
yapılan ta hkll<11 tta ela borç· 
luaun adreıl rr.~çhul bulun 
muı •• bu ıur etl e adem• 
emrlnlnln tllneo teblıjtne 

karar •erilmlt olduğundan 
llln tarlhtnd n on bet ıün 
tçln.ie berçl uaan bu borca 
bir ltlru:ı nua blldtrmeal 

caatları. 
4 

_ 1 ~ 

.,d,d'e 
jl l1 , . 

lu•muı akıl takdirde borcu te•en61 odılec• ,..,.1ı oı ma hamam, kuyu •• tu 
lumbaılle hır miktar a•luıu 

,.ardır Taltplertn Çtvld ı 
Mehmet Vehbi ÔteH •lra -

1 Hatları tll• ••••ur. 

ra•aatları lll• oluawr . 
l _)47 

1 •• bM müddet fçlade icraya 
1 ,.ı.,.aı al be1aaıatla ... 

kaltul etmlt nazarll• ha&cı emri mak••10
• 

0 
/ 

lar k laaklunda cebri le.raya re illa olu•1.1r ~ 
• 

Baııldıiı yer: T6rkdılı matbauı 8alık~r 


