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Milli Şef bir köyde 
tedkiklerde bulundu. 

lstanbulda büyük hava 
yapıldı. manevrası 

-----------------------······-- ·~-------------------
lnönü bu köyde gördüğü yeniliklerden do-
layı memnuniyetini köylüye açıkladı, 

-----.. ····~··:- e ıktı. Vapurlar 
Trenler istasyon harıcın ç alk 80 dakika-
derhal iskelelere yanaştı.~ d. 

' 
Kırklarelinin imarına dair izahat aldı . d ..., klara gır ı. a sıgına DndnklerlD ötmHlnden 

dolayı memounfretınl iz· 
h&r etmlttlr. 
GıtUkce büyüyen ve ıü 

aelleıen bu köyden ı•~•r 

ken Milli Şef lnmlı 1"e 
keadtlerlnl karııhyan hal 
kı ıtlamlamak, çocukları 

ıevmek ıuretıle ıltıfatta 
bulu.nmuı1ardır. 

Cumhurrelıt kö10n hal 
ka ferah veren eaeılerlnl 

gördükten ıonra köylüyt: 
- Meyva fldanlığınız. var 

mıdır? Diye ıormuıtur. 
" Köyün aymı zamanda 

lsitınhuldarı 

lataubul, 19 (Huıusl) 
lıtanbul ıehr&nde ilk defa 
olarak bClrGk ha va mane•· 
raları yapılmıttır Şehir mef· 
ruz dGımın tayarelert hOcu 

itibaren 30 dakika ftlnd• 
halk aılınalılara hlcum et 4 

mittir Trenler lıtaaronlar 
harlctD• cıkmıt, vapurlar 

d•rhal yocularını en yalına 
tıkeleye çıkarmıılardır. 

itfaiye yanıınlırı ı6ad0r
m6tt6r Dllıman tayarelerf 

e dafl balaryalarıDıD tay ar 
alt!fl ıle uylatla ııerl d&n· 

gôrtimi~ 'du · mOıtOr 10.35 de tehlılıenta 
t ya·ruloln gelınekte ~aıll• btttığl halka dDdük vuata· 
ğu ika:r. düdükleri vaıı ııle haber •erlimlttlr. 

halka b ıl dırılrn ' ftlr. dOıaı•D Sallhlyettar makamlar 
S6 at 10 nu 20 ıeçe bir aı ha•• eluenlslerl•I• netlae· 

tayarelerl oellrlDffı ler ıtndeD memnuniyet l~hter uiiık koruyucueu ol._n hAt 

öğretmeni 8 dekarlık dut, 
ayrıca meyv& f idaolılı bu 

luoduğunu ıöylemtı, ayrı · 

ca 4 ıeneden beri yetııtırl · 
len kayün 5 hın kanfını 

bıl t•f''' d l muna maruz kalmııtır sonrn da muka laırllttır · 19ekte lr er. 

\1 su 30 ı•çe ilk dDıman buolerı -~·kıbe b•t 1 
ıöıterm•ıtır. 

lzmir Enternasyona 
Fuarı bu gün açılıyor· e., ıınıfla okulu, radyo 

ıu, ıailık koruyucuıu ve 
nalbant odaaı bu 
h.ı~ n bu köyden ~yrılır· 

ken Milli Şef memnuniyet 
ve fltlfat1aranı btldlrmıı'er 
ve lneceden köyllnln al 
luılan aruında ayrılmıı 

. ~pa. fuarlarının 
Izmir Fuarı bu yıl ~ ükemmel 

iardır. 
pek çoğundan üstun ve m 

bir eser olın __ u;_şt_u_r_. -~!iJr---
İzmir, 19 (Huıuıt) 
lzı:n!r Eateratuvoo :ıl Fuarı 

laöoü Kırklareli ha•a
lıılnde bulunan yaban er 
tkieılnln aıılanmuı fçln di
rektif verm tleı dır Geceyi 

trende ıec; rmııler, Kırklar: 

Rel•s·ıcumhur lno"' nu" d U bu iÜD ıe&t OD sekizde bQ· elinin iman hakkm a m 
yük mı::rulm\e eçıl ~cıııkbr. 

•te111bul 1 O (Huıutl) - ı köoliodco geçmtı ve bu köy- j um1 Müfetuı Kizım Dır k '1 • r Fuar uha11nda fcınlty~t li:u-
~~f İolnü düu 1 ece de ıördüjil rcotltklerden teo izahat alm ış \ardtr mi haddini bulmuıtur. Bu 

1 1. o k d d k• k akıamve y rınoğ!eye ked-

ta Yal Dl• ı· a a a 1 uv- taırr fuar f!Ghtuıoda bQtün ha 
zırlıklar ıona ermlı elacak · 

1 e e k e ? Dtın ı•ce fuar aahuında 

\ret erinı gerı mı çe ıyor . :::;;~:~.:::.~·~:.~:~=:~ 
elit kiti aabaha kader çalıo-

.\ kd en İ zdek İ üstü;;iü~Ün demokrasi cephe- r······················~ 
sine geçmesi Oniki adanın · müda- i Slovalıyada : 

f aasım güçleştirdi ; 50 bin Alman~ 
ı = • askeri var. : '11l~t•nbul. 19 ( Husud) bir harp vukuunda adaları • • 

l lelıf menbalardan ge m(idafaa etmek imkanının Moı/ıovada fa- Parlı , l9 (Radyo) - .. Bu 
, __ b b t ana kadar Slovakyays 50 
-,, ' erler, •Aktıle taya bulunamıyacaf Dl anlıya• yare •enlilıleri. bin Alman aalrerl ıelmltlfr. 
~ .. t,baklı.Qml alına gJren ltalyan aekerl makamları T 
"t~ M k 19 (R d ) Polonlar Polonya . Slevakya >, •dalarında tahkimat ~ l el lı:I h 1 Ol o•a, a ro -~tılct ••a ara yıi ı ara arp e- D• M lı 1 ~a ta hududundaki mentlerde yer 

-..... arı, buralara hava un ot ova c varına • l . 
. ~tf •asımını timdi de ıerlye d I ı a mıılardar . 
~ltı'ftt Alman topları yer· Jare meydanın a ••yet er 1 1 hual•-

1'11 çekmekte, blr6k btr ıGratle Bt ltil t b8yGk laaYaaılık A maaya; Po onya 
,

11 
dtitnt, harp levası- r • n ciuoa clofru ol•• ,.ollar1• ••· 

' .ı ltalyaya taıımaktadırl.ar. Bu ıealtklerl yapılmııtar. el 1 dlhnHI •mrl· 
,,1 .. •ldurulduiun• aalat- S 1 it t fHID • ac• e • 

~t •• dair muhtelif meobalar Şenlıklertle ta I• •ı • ı u 
L 'Jdı, Hele bu hazarıık· oltl•ju h.;,lde ilet•• erk&• al ••rm '-'-· --
-,.,.. d•n aızen ha .. erlerl le•ılk lr p ,, .. lırk - l•ıllta aalaı · •• kertlı.,lo•atl ' r•••••· -~ /ı 6 • 

•ı l•lr&nı 1r•ç olmakla beralter aakerl lııeyet a•••• ha:mır bu· ırııaır a ıneai 
L 1 'dan ıonra artttraldılı -ide ... dımtı bulunmaktadır. 
., " .... '"' lu•muıtur. kk 1 \ , ... llHD ,.,ıahuın fU Adalara halyada• yapıla• Yapılan reılm ıeçldde •• tefe iJ etti. 
~ ~aç ıOn içinde tama ıeferler 11kL ıtırılmıı, fazla vtıll 1 •il tayarecller, ıoara 19 ( 
·' ~ Kalllre, R~dyo) -\t 'tlca bir tekil &ldıfını olarak l1taobuldan dönen ıpor ta1arelerl, aakerl taya M111r kablneal Ali Malalr Pa 
tq ''--., le T k 1 ve bot yerleri olen ltalyan reler, ~embardıman tayare· 

' I~ ' t~ylz ür - o d l larl ı•ımlılerdtr . Tayare da ıanm rlyaaetlnde teıekkGl 
L ' 1 d .. apurlarıaın da bu a a ara 
"4l il at11uuın •'" ıonra .. l ft toplara faallytıt 1lıterml9, etmııtır. , 
~. '''•ti '- 1 i"' t ••fruyarak ltalyaya 1lhn• •- k l ~ ~-- tıd iht6D O un •· • l bllAheH yüzlerce pareıGtcü Bat•• 1 aynı zamana• 
\ ' ' .ı k ı L ı ri buınıundt! tedbirler • ıa· d .ıeruhde t ı t •eaao tat cepau - atlayarak ta1are meyda1u•ıa harktyeyl e • • mı· 
\::'l11hal ıören JoıtlJıt mııhr. ta• ertaııaa lnmtılerdlr. 

lıt'-••etlerl lııar1111Dtia 
Ur. 

---

• /:mirdtn yörıinıiı 
~ı 1 dcın aktam tb.erl fuamt ID -

1,ı111ıı m -
mııhr. Cumhurr• blıtii (Soou lçGncö ıayfada) 

3Öm••M"~ s tos Z a f e r 
bayramı -~zırl~~n. 
. Bu nailli gün şehrimizde 

ba iik naeraıimle kutlanacak. 
JI •r al•alara tıte•llmtıt1r. 

30 Afuıtoı Zafer hayra· 1 O 0 re•!Df •• huıuıl 
• ki den canla • 0 

1 ~ mınıo her aama11 n 1 La •raldar • uo••· I 1 9'1•• ar u ,, 
bir ıektlde kutla••··· ç • • 1 calr. •••• &ol ııılı ralrı· 

baılan••ıtır. 1 
• 

haaırlaklar• il t la•akt.r . 
" ti• yJ .,. 

Bu m&naıe e 
1 

bir JO Al .. toı zafer laa1ra· 
llkadar ara 

tarafıada11 a ,_ L tlam• mını11 blyllrlOll. Tlrk or• 
t t • d rllere• .u 1 am m 1ruo • h ılıca 111 duıuaun IHhra•aa akları 
fçla l&aım ••1•

11 ~ haklrıada koaferaaı ••rlle 
eıular btl.ltrtl!!Sllftlr · 

B tatil devre•••• ayram 
rut gel•elrle beraber m••· 
cut orta derecedeki okullar
ın talebeıloln milmkDn ol
duiu kadar dolıu• mevcut 
la •erutme tıttrak ettlrll 

l 1 eınaf, ıpor, Çecuk me er, 

E 1 -• KızalaJ, Tayare 
1 rıeu• • 

.,. -tarını• daha a.uırhk · 
~uru ... 
h 1.tr ıelııl.&• laa7ramcia 

cektlr. , 
Aakerdea ~aıka, Jandar 

ma, pellı, ttf alye mlfr~••. 
lerl de bayra•a lıttrak ede 
ceklerdlr. 

30 Aiuatoı ı•cHI d• Hal · 
kavi filim •eya plJeı tem
ııl etmek ıurettle ayrıca bir 

prolram haıırla•alcla ••t· , .. ı.ıır . 
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Barem kan unu
nun izahnamesi. 

Y ıni Bıremin tatbik şekimlaöstırın izahnamı bütün 
devi t dairelırinı taızi olunıcak. 

(DüolcO yazının de•amı) 

3184, 3201, 3203, 3223, 
3224. 3225, 2230. 3ı32, 

3237, 3252, 3.ill, 3314. 
3326, 3361, 33 ... 0. 3l93, 
3397. 3406, 3407. 3408, 
3409, 3412, 3429, 3451, 
3484, 3505, 3507 f 3546, 
3552, 3568, 357 ı' 3604, 
3608, 3611, 3612, 3613, 
3814, J62l•e 3636 •• , ... 
kanunlara ballı wmuml m•
TaHaeye ahi kadre ced•el
lerl. 

4 - DJl•r kaDaalarıa 
3656 ıarılı kaauaa m•hallf 
hlklmlerl kaldml•ııbr. 

Bıaaeaalerla ,.karıda ra. 
•ılı lt•luaaa laGkl•lerle umu
•1 •u•a••••re ald kadre 
•et Yelleri •e 1452 ••rıh tea · 
tlGl kaawauaa ald bılclmle 
t•flr •• kararlar arbk tatbik 
•••l•IJ•••ktlr. 

• Ma•tl• 21 - Kaa11aua, 
malııfus tattalu hlklmlerl 
lrae etleD 28 ın•ı matldHln• 
ılr•: 

1 - RıraHtlcumlııur •at · 
reıl tefkll•tı bakkıadakl 2180 
aa1alı kaaaaua, Rlr•Htlcum. 
laur clalr•ılae btclayetl latl 
ıabıaclaa ttlbarea oa Hae 
blllf aııla lıttbtlam edllea 
••••rlarıa llaamuntlaa her· 
laaaıı ltaıka Itır memuriyete 
aakıllerl balıacle RıyaHtl 
Hımlaur claıreıladeld derece · 
l•rl•I mulaaf a•• edecekleri•• 
taaUGk etlea 13 Gacl ••el 
4eıt ile ı••• 2180 ıarı ! ı ka 
a•DUD 3011 l&Jlh kaD•DUn 
3 ClacG maddeıırle deifttlrl· 
lea •• Gç H•eltk terft •lcl 
4ettnl deldurup ta maakal 
elmadıtıadaa doları mefe•k 
dereHlere terf ı e4emlr••· 
lerla terfderlae taaUO.k edea 
14 l••I matldelerl. 

z- Aalsara YGluek zira· 
a• eaıtlUhG bakkınclalıl 2291 
ıa1ıh kaau•la lauaua ek •• 
tadillerin aılıtaa, doçent •• 
profeı&rJerJa bısm•t• al.aıı 
•• terfderl laakluadakt laG -
kimleri. 

J - lıtaabul G•l••nlteıl 
laakkıatl~kl 2128 ıayılı ka -
auaua •• ~uaua ek •• ta· 
tlıllerlnta aıtıtan, doçeat •• 
profeılrlerl• lalamet• altaıı 
Ye t•rfllertae dair laGlclm
lert. 

4 - Mlze raıath••• teı· 
ktlltı hakkındaki 2530 aarı 
lı kaaaaua mlteha1111!arıa 

lalsmete alaaıı •• terftlerlae 
tlalr hlkGmlerlrl• bu kanun· 
4e deiltlkllk rapıl•aaına 
tialr olaa 345g ıarılı kaoua 
laakmG. 

5 - Cu•bur baıka•lalı 
fllrmealk orkeıtraaı teıklllt 

•• orkeıtra meıııu,larıaıa 
terfi •• tHzl1elert laaklua 
dakl 3045 ıayıh kanunva 
erkHtra meaıupl.rınıa bl•
••t• alıaıı •• terf dertne 
dair hlklmlerf; 

O - Poıta, telıraf •• te · 
lefoa ldarHl teıktlltı hak 
lnatlakl 2822 •• ,..ı. kaDUDUD 
J080 ıayılı lsaaunua 3 Gncl 
maddealyle del•ıttrtlea •e 
bat baı bakıcı, bat ml•H· 
•ilerin kadro c•h•ltne tlalall 
e1•a1111 huıuıl bir 11aıf teı· 

ktl e1ledıklerlne dair elan 
28 lacı maddea', 

7 - 3201 s.,.ı. emnly•t 
teılııtlltı kanununun orta 
mektep mezunlarlyle ordu 
•• jantlarma erbathlındaa 
ar11 lmıı olchıiu halde J•
baacı dil bilen tik •ektep 
mezuolar1oıa poltıllie alıaa · 
••lıoa miHealhk 24 indi 
•• emnlJ•t t•tkllltına ~ası 
••zlfelere meılek harlclndea 
her banıı bir zatı• ta1t•I•• 
ceYas veren 47 inci mad -
dHI; 

8 - aa,olı Millet Mech. 
ıl memarları halrluadalst 
3552 ıarıh kaouaua Birik 
Millet Maclııı memurlarlrle 
Mecliı lnstltal m•••rlarının 
•• ıtenoıraflarıa terfilerine 
mGtHlltk 5,6 •• 7 inci ma4-
delerl; 

1 - Klltlr lııakaalaiıaa 
batla Erlik okulları 61r•t· 
mealerl hakkıadald 3007 ıa . 
1111 kaDUDUD •• ilk •• orta 
t•tlrlıat muatllmlerlala terfi 
•e tec:aırelerlae clalr olan 
1702 ıarıh kanunla buau• 
ak •e seylllerfaln maaa •e 
terftlere dair elan hlkGmlerl 
harı~ olmak lzere cllier hG 
kl•lerl, mahfu•dur. 

1 O - 36 51 •• 1111 J•DI te 
atl6l kaaunu; 2556 ••Jıh 
hlklmler kanuauada Jasıh 
haller harlclade lalkl•ler •• 
mlddeıumumllerle mua•I• 
lerl •• bu ııaıftaa ıa1ılaalar 
laakluada da tatbik oluaur. 

1 1 ·- Da•let demlrJolları 
•• llmaalar ltl•t•• umum 
mldGrlOll me•ur •• mlı· 
lahtie•lerlaln Ocretlerl hals
kıatlakl 2847 •e 3173 laJıh 
kaaunların bGkOmlerl mab · 
fua olup •••akkat temıaat · 
larula halen tatbik •dll•ılc. 
te elan etaılara ılre •eri -
Ur. 
Şu kadar ki blcmete alı

aııta tahıl& tıl•recelerl eıaıı · 
aa h&r• Yertlecek Gcıretler 
reni teadGI kanuaaadakt 
miktarları •• lllrlncl derece
J'• ••rllea aıaml lcret mlls· 
tarı da kHaltk 1eal lıaaua 
tlakl asa•I laaddl l•t•mıa. 

Saaatklr •• lıfllırta lata. 
met• ahaıııada 2847 •• sı 73 
ıa1ıh kaaunlarıa bGklmlerl 
tat~lk ohıaur. 

Maliye V eklletlala barı• 
kaauou haklunclakl bunla 

mıı eldulu lsalaa•••nl• ay. 
••• ••trlD• de•am etllr•. 
rus. Bu ln11md• •azlfe •• 
••murlJ•tt•• mlte•ellıt •• · 
tlar dolartılle tıten el çek
tirilen m•mur•• Gıcretltlerla 
ıırecıkleıl Yaılf eler terfi ı•
ktllert buıual Itır aeılell 

btlılıl•• •• 1bt1aa11•• IGzum 
ıCSıterea itler haklunda lal· 
kimler bulacakaıaıs. 

M•dde 27 - MGtekaltle 
rlD lcr•tll bir yaslfeye aba 
maları haltade buDlara en 
tok, telraltUUderln• eMı 

olan memuriyet ••1• r6tbe 
dereleri maaııaa tekabll 
eden Gcret vertleblllr. Ma•t 
lı hizmetler• ahamak tıtenl 
le• mGtekaltlerde ıea• teka· 
GtlGklerlD• meınet olaa •• 
•urlret ••Y• rüt .. enla dere· 
•• ••aıı•claa fazla Itır ••· 
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S E H i .R H A B E R L E R I 
-
ıdare memurıarı derece ve Pamuklu mensucat pi-

kadro değişikliği listesi. • 
ldm mımurlırııylOlm111l1rını yani barı111ir11lı· yasası Slk~tl çekıyor. 
cıklar. hıznlının listı yakındı viliyatlıra ginderilecık. ldhılltçllınn fazlı mal ııtirııleri pı uklu sıııyi 
... ?.:·11~:nu~:"':~c1 .. ~::~ :~;;~:;.,.ıır~~~~~:tı.~~:~: istihıılltını dı ızıltmığı ıeık ıtti. 
idare memurlarımızın dere il memurlarantlaa 16 lira aı Btr mClcldeUen beri pamuk ••••••• taladldatıa ka14ı. 
rece ve llatlro dellttklıkle il •••ı alınlar 15 liralık lu meaıucat pl1aıaaıa&la faz· rılmaaı GzerlD• 1ealdea t•· 
rtnı alt hıterl haaarlamııhr. kadrolara •e 17,5 llra 11111 la •al ltballaden delan ılıat •Ocude ıetlrilmeal •• 
ltiare memurlarımızın erlal m••t alanlar da 20 ltrahk •••cud ıalunh ıon ılalerde ra m•••ud tealaataD ı••ltl•· 
maaıları•ı , •• ı bareme ••. kadrolara alıamıılardır. tlaba fazla artmııtır. ulmeıl •• r•nl falnikalarll• 

,. alabllmelertnl temin Btledlya " hususi muhasebı Harltt•• fazla miktarda faalt,ete a•çmeıl de, bu ••. 
içi• ltıt• öalmGsdekı ı•• l.ımUrlırmın YIZİJlli: ithal edilen •• bllhaaaa Al •lrete inzimam etmtıtlr . 
lertie TlllJet Te kap•akam maDJa Te ltal1adan alıaa• S&Jlendtflae 16re pl1a• 
lıldara ıanclerılecektlr. Diler tarafta• DahlllJ• mallarla plJaaaaıa halt ltbaa Hda hariçten tthallt •e da· 

Vekalet karmaka•ların Vekllett buıuıl ttlareler •• ıelmHI, flatlarcla umumi btlden lıtlbıal yapılmadao 
J••I bar•me u1malarıac:la beletllr•lerle bualara batlı bir ıukutu lıUbllkl tamamen karıılı1•· " ı idi mucip olmuı -
l11demlertal ıl• lnQae al · mu•H•H •rla teı lt kad cak iki Hnelık ıtek me•· 
•ıı •• J•DI kadre ltıteıl•t relarıaı Je•I bareme a6re tur. cuttur Her •• kadar her 111 

l kl • Malın 9oklulu yala ıs f • · 
eaa ılre laasırlamııtar . 'V•- aaaı J•••ea arıaı ıuıterlr 

L it t la ı atlardaki t•aezzllle kalma. 
kllet, J••I •a•IJ•tt• ka1 . .ır ta ma •••• azar ama· 
•aka•lar ı~ıa 41 lira aıll ktatl.r. Bu idareler 1 teırın· mıı, buaa laaımam edea 
•aaıh 181, 50 lira aıll •• H•I 939 tarihine kadar ••Tllm dolar11tle aaht a:ah
aılı ı 14, 10 Ura aıll •aaıh kadrolarıaı taltmataaaer• I• bu tıle ufraıanlarıa •azı 
71 •• 70 lira aall maaılı 1 •1ar bir ıekıltle laaaarh1a· J•tl•I de mlıklllettlrmtı· 
adet kadre •ermlıtlr. ralr Dalaılt1• Vekllettne tir. 

Nalatr• •ldlrlerl içi• tle 16otlerecakler •• reni kad - D•i•r tarafta• ltballtcıla· 
•••• kule• al• laln• .... rolar v ek&letc• •ua•••••I ,.. fasla •• ı ı•tlrmelerl 
aarak 2Q liralık 681, 25 il· •• tetkiki tekemmOl ettiril J&laız ~u ııaıf ticaret erba. 
ralak 153, 30 liralık 60, 3S .lıkten ıeara icra Vekilleri ltı tberlne teılr J•pmakla 
ltıahk 7 nablJ• miltllrl kad Din taadlklae arz oluaacak· cia kalmı1arak, r•rll pamuk 

hr lu menıucıat f abrlkalar1nın 
roıu ••rllmtıtlr . 22 Liralık · 
aahtr• •Cltllrleri J•DI kati· ilk defa olarak lzmlr be· lıtlbıalltı lserlae müe11ır 
rotla hakkı •Dkteıeplerl ba· ledıreıt r•at ltare•• ıore elm•i• baılamııtır . 
ki kalmak Qzere 20 llrara kaclroıunu hasırlı1arak Oa Faltrllcalar ilk tedbir ela 
ıaflırllmtıUr. 30 •• 35 liralık latliJ• Veklletlne rollamıı · rak elctp adadlnt azaltarak 
nalıııre mGdlrlerl katlreıu tır. lıt•hıalltı tabdıd etmek aa 
•ua mClblm l.tr kaamı mOI· ---4•a.•--- ruretlal bl11et1Dlfler. Blllhe· 
kl1• •e laukuk mezuau olan B'/ly{J.'/ı Türk re çahıaa tezılb adedıaı 
aalaıre m0d6rlerlne •e ı•rl / h de azaltarak, imal kabtllyet-
kalan kıımı •• 25 lira ma· tiğatı azır- ferini b6ıbilt0a teoktı etmlı · 

l kl Jerdır. 
•• alaa aablre müdlrJerl- l arı. 
•I• kı4emlerla• •erıl•tıttr. 
26 Lira maaıtan 30 •• 35 it · 
ralık katiroJa alıaaa nahı 
r• mGdOrlerl 1 939 tarılıııa -

4en IUbarea kendileri•• •• · 
rllea r•nl •••ılara•ı oto 
•atıkmaa alamı1acaklar 

•• terfileri tarlalerladekl 
Ut•le fire Japılclıktaa IODra 
alabdeaeklerdlr 

lıkt kadroda 372 aciet 
elaa 10 llrahk alfuı kltlp 
lerl r••I laaremde alf uı 
m•••r• olarak ılıt rllmtı · 
tir Bualar eıkııı aıbt ma· 

aıl tayla •tlllemesler. 

MeHll - 35 lira aıli ma . 
aılı olan her banıi bir •e 
kllet blrlnel a •• ,,ızlilla 
dea tekaOt edılmtı bır :rat 
ile ı••• il llra aıll maaıl 
buluna~ Dıt tefmeallktea 
mütekait olaa bir klmıe, 
Gcretll bır •••lfede mDtelıa -
idea çalaıtarıl•ak fıteatlıe, 
bualara •ertlecek Ocret, te 
kaütltil•• meıaet olan me· 
murlyet •e rütbe dereceleri 
maaııaa tekaltal eden 100 
ltra11 ıeçmlyecektır. ŞaJet 
bu birinci mOme11'zlllr •e. 
r• lıt tefmenltk maaıı•ı• 
15 hra ltulundufu zamanda 
bu maaı üzerinden tekalt 
edtlmtı olaalar bu takdirde 
lrentlllerlae laalea bu memu· 
rt1et ••r• rtltbe dereceleri· 
•in maaıı olan 35 Iıra1a l•
kabOI •den 10 llra Ocrelio 
dejll, tekaGt ~aaıluına 
•eaaet elan 16 lira maaıı• 
tekabll etulf 50 lira Geretfa 
t•dlJ•ıl mihnkl dür. 

Bıdareten '9u hatiler da· 
(Seau d6rtiGoal ıayfa4a) 

80yGk TCirk luıatını ba 
zırlamakta olan Türk Dıl 
Kurumu f ılolojl kolu 
tetlcılderlae tleYam et· 
mektedtr. Asalar bir ay-

dan beri Tlrklrat enıtttlıln· 
ile çat.ımaktadarlar. Kol bQ
tOn eıkl eserleri tetkik et · 
mektec:llr. 

Bu lllrnk TOrk laıattnla 
merdaaa ıelmeıl çok usua 
Haelere muhtaç ol.t•fu iti• 
ıtaulldea bir kı11m m8latm 
yazmaların daı • ıtmlle -
fotofraf kop1aları» •e • 
yazmal rın l~lnden tılıı:aa 
mllalm T6rkçe lr.ellmelerdeD 
müteıekktl e•dekılerto n•ı· 
rl kararlaımııtır . 

ilk olarak en eıkl btr dl· 
•a• aGıba11 fotoiraflaadı -
ralmııtır. Maarif laıı•••ln· 
de ltaaılmıktadır. B•aa bir 
•ukatldome ll&Ye edilecek
tir. B•au Ali Ca1afp hazır -
lamaktadır. Şe1blnla ha· 
yahna dair olaa malamah 
profeıör f uat KlpriUQ H

recekllr. Şeyhi dl•aaınıa 
taramaeıaı profeılr Alı Nt 
hat rapmııtar. 

Şeyhi dl•aaıaı mlteaktp 
1•1lne nüıhaaı Umumi Kı 
tapaara1da buluaan «Cami 
lanezalr:t adla pek eakl bir 
••tolojl çıkarılacalrhr. Bunu 
ela Behçet Yasar taramıı

tır. 

Bü1ik TGrk lekrattnfn ne 
zamaa tatfıar edecefl tayin 
edllemem•ktedlr lagtll•ler 
ltarle fdolejlk bQy8k ldıat· 
lerlnt tam 1etmf1 bir Hne · 
de ikmal etmlılerdlr. Orta· 
ra koaYlaa f ııl•rla atle.tı Oç 

Bu arada makine Ulaallnl 

Bır senelık 

gareı 

proğramıe 
Genel Utrektarlikce taa 

atm •• teıbtt edil•• bir ae 
nelik ıDreı faalı,ett bak-
lnadakı prolramı •t•l•r• 
1••1Jorua: 

Tem•u• lıtlrahat, Aluı 
toı Hrbeıt ıüreı balı• •• 
gurup blrlncılıklerJ, lıtanbul, 
lzmtr, Ankara b6lıölerl ara 
11n4a fuar mGıabakaları Ey• 
UU, Ser~11t 1Gre1 TOırklye 

btrlacdıklerl •• A•rupa aCi 
reı blrtacllllderlae tıura k 
edecek talumın Htll•eıl. 
Bırtacıteırtn, 1 gJg A nupa 
HrltHt ıGreı btrlaallıklerlae 
tıtarak. İktaclteırıa, lıtlrabat. 
Blrlaclklaua, Balkan ıOıreı 
lltrlacıltklerl müıabakaJara. 

lkıaclkl•u11, Maaltlrler •e 
hake•l•r l~la kuralar. Şu
bat, lıtlrahat. Mart, TClrkl 
r•Y• celp ••Heeek ecaeltl 
bir takımla temaı, NtHa, 
ırekore•en b61ıe blrlaclltk 
müıabakaları. Ma1u. Edlr 
ne Kır pınar TOrklye baıpeb 
lt•anhk mlıabalıalan •re 

ırekoro1Dea Türkiye gür•ı 
blrlacllıklerl mClaabakaları . 

Haslrao, olimpiyat uç•• 
uıChabakalara •• ollm19lyat 
bazırlıkları. 

mU1on .... JO:I blrtltr. Hin 
lorce tarayıcı çalıımııtır 

binlerce eeer taraamııhr •• 
ıaltba 1554 te •ı• bıılaraa 
A.lmanla r hlll bu tıt bitir· 
memtı \erdir. 1954 te lkma l 
edeceklerini tahmf• etmek· 
tetllrler. 

•luıtoıua on beııad•n ıoor• 
pamuklu meaıucalln dabll" 
de fasla aatıııaa baıl•O" 

ma11 mutad •• •aslyet .. oı· 
kClllerl tahfif edecek mabl· 
r•tt• tH de, ıtoklarıa faal•· 
hlı •• •ide mOhlm ıtok 11.ı· 
lunduraalaran fl•tları kıno•lı 
lemarlllerl bubraaın ep•1 
bir ımltldet tle•amıaa ,..,ıl 
elabllHektlr. 

Buna mukabtl ,oalO 111• O 
1 eucat ıanayll asamı lıtıb•' 

kapaatteılle çalıımakta 11 

falutlralar mlhlm ılpartıl•' 
almaktadırlar Deri ıao-11 

ıubelerı11de de aynı de••-11 

faaliyet ıöze çarpmalıtaclıt• 
'!!Ilı 

Yabancı müte1 

hak' hassıslar 
kında. 

V elcllatlerde •• Vekil•l· ,. 
lere ballı f abrlka •e coO• 

ıı· 
ıeıelerde ııtıhdam edlhP' 

•••• te olaa 1abaacı mOteb•• 
IJ•' lar ile eılerlae •erilen 1 

1 
met tezkerelerinin muaff' ~ 
Yakltlercle dellttlrdml''':ı. 
ıtnlerlnln ı•vtrlldıjl 16' 
mGıtOr. 

•• Dahıll1• V ekllett ••'''~, 
lere 16nderd•ll bir t1111ld' ,o• 
•emle kette buluaao ~ •. 

1 t•· btlerln bu •azl1etlerl• ,. 
ltlt eden 3529 ıa1ılı k•0

" 

""'' da b• ııbı kımıeler h• 
co•f 

da cezai mfieyyldeler 1 t• 
cul ol.tulu •• buolarıP , 

bl•' lltkl aaruri buluadulU• ,ı· 
b••·· enalayb bu hueuıt• bO 

r•t ılıtertlerek k••"01tbllı' 
kG•lerlata tam•••• t• 11,ı h •••• 
lıııaı•ıuaa luml • 

1 
tlf· 

1ltterllm11t btldtrılo> f 

Spor bölgesi jıniı~l~~~ı 
.ı ıo ,, s,ar bat,....... 1ı1J'' 

·ı ,... . 
•den aıbaık•n ık •• • ,~' 

sıh • Jı 
•t•lıda lılmlerl 1• ,;ı 
daılarna balıec• ıob• _,, ··' ,, rek taıdlkl tçla •• •"~ 
keH 16aclertlclıil•• 1 ,. 
tık ,,,, 1' 

Ôfrendıthsal•• • ~,,11',ı, 
ltaıkınlıill A bdl (ıJt~, 
ejluı ajıohklar• 

0
,,, 

1
, 

EHt Butlakojlll, • 1e aı · 
1 1b•1 t v 

mal Klıo, 'tO • fıJ' f• 

••• Alı, ıu ıpor1•'' G0-:1ı 
Ş ... ,, ,., 

lll, atleılak • E.•'',. ' 
bııtlslet Nı1•11 

•lılerdır. 
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lngiliz de
niz, hava 
ve kara 

kuvvetleri 
Parls - Midi gauttsindt yazan: 

General A. Nissel 
(DGnkQ yazının denmı) 
Y enı teıktllt tamamlaaı• 

''' l•ıtlız terttoryal orduıu' 
33 fırkalı olacaktır. 

Nthayet loıtlterenl• kabul 
•ta.ı, oldufu mec~url uke 
•hlr uıulll a lh ay sarfında 
•ll&b altana 200.000 kiti to 
•lı,acakhr. Dört ıene ıon· 
'' •llib altında 800.000 kııt 
b-.ıu•acakhr. Bu efrat ıhll· 
hea ılre munHm ordu ile 
ttrıtoryal orduıu ara11ada 
t,lııt111 edilecektir. 

l•ıılterede muasam eulu 
,, llaenıup olup ta bir kaç ıe · 
••de• lterl laenls nkıt1erl 
ltl11aetlea erken erken teka -
t4e çıkan bir çok zabttler 
"'•hısaflıl• daYet edıleuk 
•1-ırıa bu Yaslfeyl yapmaia 
b,, taman bazardarlar Kesa 

ltrlıaıı edılmlı olan 30,000 
'•lrerde tekrar ukere daYet 
•dUebılır . 
....,1914 de 80.000 klıtyl bu 

lan Hıad orduıunu heıaba 

katmıyacak olurnk lnı l 1z 
kara orduıu ıu •azlyettedlr: 

Munaam ordu: 320.000 
Kiti Terltorytll ordu: 200 000 
Klıt. 

Ternoryal ordaya her ıün 
muntazaman 2 000 ldtl ıö 

nolln olarak lttlrak ediyor. 
llk kura toplanacı lı olurea 

aen• ıenuada 200 000 kltlJI 
bulacaktır. 

Terltoryal orduıuau yeni 
teıekkOlOae gel ınce 33 mu 

barebe fnka11 yedi tayare 
clafı fırka11 ıle 600 000 klıllık 

bir meycuda çıkacaktır. Bu 
•lan lGzumu olan harp mal
semeıl ile teçhtz etmek tçln 
fe•kallde ıayret g6aterilme· 

ktedır. Fakat laıılteren fn 
1ana1ı kudreti ordunun late· 
dıklerıat icll o larak yetııtt 

recek delerdedtr. 
- SON -

Almanya Ç e k y a y ı 
hazmedebilecek mi? 

Har, cıkır11 llmanyanın bu gün h.maya eıtiüi mem:. 
lekıtlar ııll muh~sımdan daha korkunç olıcak, 

Jurnal gazetesine Prağdan yazılıyor: 1 
'1 ~lınanlar, Bohemyayı , •e dar çalıı ıyorlar Bohemya 
l 0ta•Y•Jı, parçala )' • parça Ye Morana mıntakalannda ;h tamame• Almanyaya bir tek loıııız Fran116 •• 
~ la,lr etmek tçı n metod ık Ll'h ıazeteal bqlunmuyor. 
ı 1' tektlde bnırlanıyorlar. Çektdr bıddetlertodan hiç 
tt'' o kadar hararet le ura l bır zora f'JYallab etmiyor, 
•l•r kı mueı& Moranka fakat menft atır muka•emet 
Oıtray• ııbı zayıf Almen ıöaterlyorlar. Datma bı11i 
'•lılcıarı buluoao ıebırlerde, tezah6ratta bulunuyorlar. 

dlllıı'la-ııı oazıler, daha ıım Me1ell f ı llmleule bır İoıı 
:d•• l\lmanyaya batlanmalı lız Yeya fraoı ız bayraiı 
"

1
Jorlar. 16rdtıler mt mOthıı btr ıe· 

- 'i•hudtler,fabrıkalarından kılde alkılayorlar Battl me· 
ı' llcarethanelerlnden koYu Hli h ı tler, Ruueltın aulhcu 

t '''lr, Ge1tako taraf mdaD telkıolerloe karı1 lıtıhsa ıle 
ı:)tra •dıleo r lmaa feıbrlk•U~r -ı cenp verdıtı ıün çekler 
;•ttılı 111 edıldller. Ş:•dlye ka· Va lıonun heykeltne çtçeklH 
\t .\! b l 1 koymnılardı. t man1a1a, oo lD cı ce 

~~lr ••eleıl 16nderdmı1t1r. Beneıtn Ye Kramarın 
ta ._,n,aya, mllhendlıler de dolum yıllarını kutlamak 

'd•rllmefe baılanmııtar. ttla bQtiln abideler 9lçekl1r· 

~I 8o1ı,aaya Ye Mora•1ada · le donat•lmı111r Milli tlyat• 
t ~ ~l-aanlar, yerler iade bı roda Ltbuae lımlndekt mer 
._~ ıl.._,thr. Burada kalan bur opera çahnırkea çek 

ll\~'olar fevkal&de mlıt••· m lletınla lıtlkbalde •• ba-
~~tı hariç olmak Qzere, yük olacajını anlatan ope 
~, •tbyadan ve MoraYJ• ra kahramanının a6zlerlnl 
,, '- SGdet memleketine ve dıalemek için büUln Ç~kler 
" .\l!Xlan raya en lı:ıaa bir ayala iıalkmıı. Ye ayakla 
''°'h,t bıle )•apumyorlar . « KYe domo• muj • mıht 
tı:''dan ayralmalarma ka · marılarını a6ylemlılerdlr. 
~~ llaüeaade edılmlyor. Burada birçok teYklfıer 

' .._,•yadan ılmdlye ka· elruaktadır. Yt\kHk memur 
~' ıQ Ooo Alman selaıtıtır. lardan da te•ldf edlle•ler 
~ 11

1ll•r buradaki aalıfı lsu• çoktur. Fakat b8t6a 6uala · 
ı.'-'••dırmelıc için ıetırı1mıı · ra rafmen kulakta• lsalala 
'it k fuılU ballnde propafanda 

· l•l•• Almaalar, çek 1 - ı b ı il 
t 1apıhyor. Çek eri• u 1 a 

\ı "• ld.,ealnln b6t6o ıu· propıfaadalanadan alman-
~'hae ıokulmuıtur . lar acı acı ııklyet ediyor 

t'l 1._•nlar her ı• rl kont lar. Çeklerin araaıada eldeD 
\ 'ltıada tuluyarlar: Mat· ele broılrler dolaııyor. Bu 
"~tı, fllımlerı, kitapları her broıDrlerde Çeklerin ltHo· 

~ . Çelcl•rln lurlçle her lar1aı k11kançlıkla muhafasa 
,, te11aaaına mani olmıak et•elerl, Alma• al••Jltl•· 

"1.rtatlea ıeltllll ka· 

• 

Yıni Emtıki ıaden suyu. S 1 N E lH A: • • 
1
• 

Kafkuracla EHatulshıle Bag., da hırsızı t•ııımı renk '· . ve açılmakta olaa lllr lsuyadan 

kuYYetll bir madea IUJU rıl ıyor 
fııkırmııhr. Ba ıuyun taz sesı•ı . olarak yeniden çev • ylkl tkl atmoefndlr 'te ıu, 

17 metreJe kadar fıılur· mek memnudar».. Aldılı• 
aıaktadır. Ktmya balıumın 1926 nın en muvaffalu mell tanl1• .ttll;r· dair• ısahat meralumı tatmtn etti 
dan bu yeni maden ıuyu, yetil fı lt ml tlpbe yok ld btl Göıtertle• tır• a l de Burada Majlno hattında ı•· 
meıhur Narzo11 ıu )·unun ter- yük Duıluın çeyfrdıll Bai ylrCldüm. Bir kapı ::;~:m. çen bir ca1uıluk fıl ıml ç••-
kıbtaln aynıdır dat hır11zıdır. loıılt:ıler o fraaıısaa bir yası k rthllyor: « Partıte on ıGo. • 

Bu yeni maden ıu•u ka, •akıt ıuıı:ı o' arak çentleo Merak etti• yaklı!t•:. • 1~ - SONU_V_A_R __ _ 
nalı, gOode 100 bın l ı tre ltu fılmt ı•mdl aeell olarelr dum: c Aıkerl 111ın • ' 
Yermektedir. Fak11l çok ç• ona' Fuar 1 

yeniden çeviriyorlar. Bal J EnternaBy ' 
buk fazlalaıtıft rçln pek ya dat bıraızını• teali Ye renlıll zmır l 
kında rllode ~00 bın litreye olarak çentlmul bGUh~ b giJ11 OÇl 1yOT• 
çıkacalı tahmin edilmekle· dtloyada bır ıllka uyan· U fad•) Glmemtkt .. dır. Aynca iki 

dır darmıt Ye filimin çe•r1l ı ılnl (Baıtarafı btrtncl -::.dıl•l· ı tane yallı direk dıkılmııttr. 
rloe kahlmamaları, b.r mtl ı6rmek &zere J6nyanın her kdlp me,daaı•• r• SO Mdtre JOk1ekllkte ola• 
Jet olarak kalmaları Y• im- tuafrndaa Itır çok ıa:ıete - tir. Qselfl ı bu d ı rekıer• tumaaarak Os.-

lt etmeluı ta•ıtye edili· eller alnn eımııtır. lakıllp •• Zır••t • ak erleılnde dalıalanan ba1r•I• 
1 1 ıı• bU d k laalara fuar yor Bır f raa11z ıazetecla n D rınaa dekora110• atlık mi rere la ırec• 0 

Çekler Almanlarla m6na lau fıltme dair yazdılı bir ı•• bıtecelltır S l ••ıtır. komlteılDH hediyeler •eri. 
eebetlerlnde o kadar mi yaı.ıyı bwllıa edlyorus: aeıl 46• ta•a• an yeael lecektlr. V•1a••••D ••ıhur 
kemmel bir dlı Qetltlk 161 Bılmem mucizelere fna Sılabat •e lçttm•I •i.~a•b•l daner dola in da dQa alrı•• 
rlyorlar ki, Almanlar buna oırm111nız? Ben ıtGdyoları Yelll ıetlat• ••r1J1• .ıdDrD tecrDbe edllmtı •e iyi tıl· 
tfrlt oluyor Bır arı 1 aoı, bir aık ıık ziyaret eden blrlal bıfsı11ıbba mıseıl kt bir çok edıll görGl•OıtGr. 
atnelıo kızdırma il ııbı Itır oldufum halde dahi l•ıllte · lıtanatul .ıseııad• fuar~akl Bı,ık aerıı Hrarıada 
ıey. .. rede Denhana ıtOdyolarıaa eıer •• re1tmlerl, ttr•ll ye IJoDlar 6atndekl ıealı 

Pral• karıı mtlcadele ı6rdll6m mubteı•• m•n· Sal:•k •l••:•:1ıe ,erlerıae ~:ı:ada ha••ılar, çıml~r 
açan muhtariyet taraftarı sara lcarııaı•de ıaımtt kal bua ar mOH • ylcude ıettrtlmtıttr . Ba •• • 
SloYaldar harir, dliu bitin dım konmuıtur. 111• •• duyarlaraaı lsmlrla 

.,. Getlrıle• ... rJer ,. propa· oa•n ki ıloYeldar, bu ıGn aldanmıı loıtllz ıfaemacıhlınıa lf ı ki r plaj dal ye meılaur -r•• 
laulaıı•ı lııaata ı • L bakı•• La ık t ~loı• olduklarını an1 amıılardır tıbar ettlll bu ıealı atldyo· U• lerl•ID ıayet uuJ a 
ıaada11, J••I çoc dolr11 d 

V alıuyle Prafın mali yardı tarı tu•lre hacet yok, Bun · rebeltk bıfııı11bb•ll• alkol ılılemekt• lr, d k 
mını gördClkleti halde lau ıla lar Loadranın 1ırml beı lıı- aılanı lzmlr fuarı Y••1 e or• 

beılenme•I• •• Uı••Y•• lçlade AYr•pa f•ar1adao Alman a1kerluınto hımar•· lometre ••Hf el erde Jlzler · tahrllaau ı• •• k•••
1 
..... ,. n ı 

ılode; baılra btmaye 16a .... baktarhk arası lserln.le d d Getiri 1 pık çoluadaa Dat D Ye m -
... "' bakkıa a " I • ••'• kemmel bir eıer olmuıtur. mGyorlar Alman kıtaları kurulmuı kocaman mGeıu - ler araıı•d• bu u•• A1rıc• I' 

ite, herhalde S fonk top aeleıdır lar çok .. nııad•~ •••• ı ••. Sefirler ıe ıyor. 
raklarını m'.>daf aa etmeyi Bundan beı eene ev•~l bir de ala••• •• ,.ıı.k Bu akıam Yuna• blylk 
dOıOnmOyorler « üçüocl Hearlntn huauıl ttralmııur. Buau•I• k ba .. d• e1çlıl Aakaradan ekıpreel• 

Slonk fabr•kalan, iptidai hayat » flllmınt idare eden mOHıl 6aQnd• açıl 1 ıl•· fraoeı:ı, Sovyet Pol•DJ• Y• 
maddeye •erec~k paralara Aleluand Korda lnıtlterede Tlrkee aalhk fıl• er ltalJa Hflrlirtlie ballı~m O• 

b b tertlecekUr. .J Llt•P eri tayar• 1 e t• rlm H ı•-olmadı"'ı için, bhu lrer Holhut at6dyolanndaa da • 11• • f 
• lakallp m1•••10 .ııt•tıttr lecekler •• yarın uarın •Çı· '-apılarmı k~p tı•or, ılonk mAL.emmel ltlr ıtldyo ya• ı• e11 

1 
.ı La•ır '-•· 

• , ua r •• ,,... ... ta•• .,.,... ima meraılm ••• • • 
lara bıolerle yeni ltıl:ılu tı r m11.k fikrini tlerl ı0rd610 f •'' • d 

Dokusu••• • kıl· l•nacaklar ır. 
d6kGlQyorlar Bu tı••zlertn ı •alctt ılnema lleml ile all yo•al fuar1 roıetleıl f•kadar -~--
bır kumı, lıtf!r htemn Al kadar bır çok ktmıe Kordayı seldir. Bir lraç si•• ı•l• Neşriyat: 
manyaya ıe'l'k edıllyor b01üklOk clonetlne tutul· roHtler l.taabuld•

1
:

1
• •1" Jını' Adım 

Slonklar: « Almanyanın muı mü•azene.lz latr adam cektır. Kadıalar ırtl••ıtlr· 
bizi · ıkt ıaadeo tutmuı ıöyle yerine ke1muılardı. rozetler imal ett laarlçt•• Yeal Adamı• J42 acl H · 

dunun, Bohemyanın llo- Korda, aleyhinde a6yle GOmrGlıı tliar••~ fasla •I 
1111 

çılıh. Bu aayıda lımall 
rayyadan, yan( b s im mem· nenlere kıymet vermedi Ye fuara ı•tlrıl•• pe ık •• Hakkı laltacıollun•n 61· 
lekethalzdeo Almaofaya, tı'ne de•am ettt 1• •• e•t••f1 ı~lll' ıkaaal ret••n ek11llara adh yasm, 
Yaloolar Ye kamyonlar do 1935 Sonbaharında bu amılelertal ıırat • e•lartD• Yaıar NablalD edebt1at ••· 
luıu bufday benzlr, erzak .tGd,oları J•pıhrken de 16 ederek cleylet p•'!er••ıtır. ketl•e cevabı, lerııon, k6J· 
Ye aıkerl h•çhıa.t ııd yor ... » rmütUim. ve ekıposa•lar•d kl ıt•rlk lerde ıllence, Maarif $Ara· 

d ı ti k luau• içi• f••' • ıoaarlk azalarını• ıara men•· Diye ı•lrlJet e tyor ar KerdanıD ıtü 10 yapma aıle•uada ,ır•l.ı• aoah... il l 
1 S loYak,ada Almanların, tçın utan aldıtı topraklar l ı • • tarı lzerl••• d6ılace er• 

l d ••••ra ı•c• er l•••• ko •-alt6r, fr ıoıyete yazıları memleketi Macartıtaaa l · Deahan lıt81•onuna lleı a · l ra • ... ı 
, ralıı ekıpesa• • terdir· ti• Nuri ArıafıD ltaskO hak ederek mah•olma1101 ktkalık meıafededlr . içeri- tı 

layhk 16ıterlD ı.,ıltere, taılı tarladaki ev. kolay laıtıracaklarıodao ıOp s inden etrafı •iaçlaklı ıOı.el l•Yfet Raıya, ltal1• ::,•;:;~JI •eto.lunu• katde· 
he ediliyor. Ne zamanclao b tr ırmak geçer. Franaa, lr••• Yu•••· •• ı,o• · lerl tefrlkaları de••• et · 
bert, rHml karakteri olmı · Bır ıe•• ıoora buraya •• dll•r cle•l•tler p•tY• IJI melde.lir. lu fıkır Ye 
yan Alman •J tnlar1, ltu tekrar ıtttlflm vaktt man ları lçla ıetırıleolttnl•rc• ıa aaaat ıaııeteıtal tanl1• 
ıGzel avı Macarlara vade- . ura tamamtle clellımıı, amlaalaı ••tl•1• 8. akı••• ederlı . 
dip duruyorlar . Bıoaenaleyh muazzam blnal~r yapılmıt ; •4ılıı lçt•dıdlr l tler pa•· p L 
Sloulryada memnunlyetlts tı . Stcı•10 tıe baılamıt 1 kadar ecaebl .ı;::,oe itici• ylCUı 
l k l Lıld ~ı Si k ı RJI. .,., lyoolarıa.ta dek " mu ı a au '•ne.. .. oya J•· bu uDuyor, une a erın I caktır . Çocuk Eılrıem• auru 
da SJdora Amit balhyorlar. ( Satıl.k hayalet ) fılt•I çev bltlrtlmıı 0 •llblr••tler Alp Genel Merkesl tarafından tı · 
Sıder•• 16hret1 ıtttıkçe ar· rtltyorclu. Perili ••· dtl•ll dO• ... arılan ba derıtaln 152 acı 

tep11I tkaaal • abeler çok • hJor. Geçe• ıtıa tekrar l.u ıt · laD teeru aaflll çıkmııtır 
Stdor, Lelalıtanla doatluk ad,olara ulradım. Kordaaın ::::a~;:~ı,etll oettceler •• lçtude renkli reılmler ıl 

taraftar1dır Praila Bratlı B id h fal ı ı l b 1 bu mıc· « a at ıuızı » • n n rmııttr. ıa•ıreatler• zel yazı ar u uaaa )aya araeında aç lan Ye ıkı d s d " l 
çeYlrdıtını latll1•r •• t6 · Perıll •• •• .ı k muayı a•D•· '-•'-a ara ç• de•l•tı Harele kadar ıG d I Llt a, 

1 
lerı• ı,erlae •· d ıs 

JOJ• ıtr 1 im ••• aaa girecek • •• lmkln 
1

._ . cuklara için ta niye e er 
rGkltyen dGtmanlıktan IOD L f ( 1 ~~~~~~~~·~~~7ı~u~::::::~~rf~~Tiri~ (( Baldat •• ,.... • J mln • ybol111ama arıD ç •rj r~e 
ra, Prafa d•y•narak 9 çenllııtnt 16rmeden e•vel • Orman ,e.. ~ 
martta yeni Slovak bü~Q gene ayaı ıUldJODUD baık· ıBalıkesır.u .. du-rıu·· ~ünden: 
••tini kurarak telıtnr ha · bir luıt11ında delııorlan s6r ıw• e 
rekete ıeçtl Falı:at Urallı· Ed •••t lıasaaı flalalllDd• Aa· 
la vadakl alman Ye Macar sOn bıma1e ettikleri ••m· ı _ Bahkeatr ,,u&r•1·~~· metr:•ıkllın mıll4ar1nda fam 

f el •- ı lek•tler, aaıl •uha•ı•larıD _. al er•••••d•• 
muhtblerl tara ın an l•l daD dala• korku•f olacak · •• •lt•rw• ıkarıl••ıtır . 
darda• ınclırıldı . Bu s•n lıe lırereatelık aatst• ç 

19
39 cuma ıOntl Het 15 Balakealr Or· 

SloYakyada bJr dei•ı•klllr tırZate• Almanlar baau bil Z - S•~I ~ıfl~rlOfl dalreılode arlar•• ıle yapılacaktar. 
lçın Sıdora 6mlt lte•leamelr dıklerl içi• alntrlealyorlar ••n Ç••'r•L ••tremıklbı•ı• mulaa•••• flah 5 hra 
ted ır. 3 - 8•••1 

f 1 Si Tabrıkçl aJenların iti ııbt Hllalraaın muha ıs ar1, 10 k•raıtur 
doru hak ki ı•f olarak te- ı~rJnen lald11elertn çolala 4 _ Şart•••• ye m•k•••l• prejelerl BalalıHlr Orm•• 
l&kkt etmektedırler. cagına Ye SloYalsFanın illa.İs Çe•lrl•• Edre•lt a. Ş. yerlerde• alınır. 

Almanya Çekleri •• Slo edıleeell•• dair doı.,.. ı•· 5 _ M•Yallat t••laat 68 lira 1 lluruıtar . 
•aklan kolayca yuttu. Fa- 1talar da, ÇekJa Ye Slow- f Satıı yal••• orman kaauau•uo 6 ncı •addeılnde 
kat bunları bazmedelallece- ak1aa1D ltlr ıbt llf samanın· 6 _ ,asıh ol.tul• ıelııl4e 1atııa çıkarılm ıı olup 2490 
ftodeo ıloden ıGae ıDphe da alacaklara •••lyette du- MJılı kanu• ahkl•ı llalreıfnlle ıatıı yapılıtaaktı· 
lenmektedtr iter bir lhtl- 1ulaD eadtıelerle laala etil l - 3 
llf tıkana Almanları• llu llror. 
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AYPA ı • 
TO KDILI 

Barem kanununun izahnımııl r-------;:~-;;~ı-;---------ı 
(Baıtarafı tkfncl sayfada) AKIN KITAPEVİ 1 

hılıade ücretli nzıfelere ta 1 . ...: ... •• ~· . 1 
1ln edilen mOtekaıtlerln tah Günlük - Haftalık - Aylık - Rütüıı 

aıl •azlyetlulne ılre her de- 'ı Gf1ZETE llt MEC MUft lan 1 
reced• 3 veya ' Hne bulun· ARADIGINIZ HER KIT ABI 1 
.ıuııt •••• bu "•dar mıddeı '1 AKIN KI.TAPEVI. nde 1 
o cieHee ücretini ftlen al 

dıktan ıonra maf e.-k tler•· B u ı a b ı l i r ı t n 1 z . 1 
Htlekl laretll •azlfelere ter· 1 A~agıdaki kitaplar Tiirlıdyenin her yerine 0 

, 20 
tileri caizdir. 1 tenzilatla gönderilir. I 

Şu kadar lcı nt.a,lar •• 1 BERNARDEN DÔ SF.NPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi I 
aıkerl memurlarla mülki ı, Pof ve Virjini MEZHEPLERi 

1 •••urlardan ahllk aokta Türkçeve çe•lren 50 Kr. 

11nda• hlkm•a ._,. •laam- I KEMAL DEMIRA y MEHMET AKiF 1 
nameıl muclblnee ılclllen te 1 . 15 Kr. Ferdi •• içtimai lural<terl 
kaOt edılealer (2936 ıa1ılı ı 15 Kr. 
kaa..anun 2 inci maddHtne Mf'thur çocuk romanlar~: il ROMEO •e JÜL YET 25 1 
tateaaden) de•let, huıuıi tda ROBF.NSON K.k ZOE 25 1 • 1 K. Koatantınov O 

re •e heledlye hizmetlerin - 1 BAŞIBOZUK- VATAN SÜRGÜNÜ 10 1 
de •• haıuıf kaaualarla t•ı· 

1 
LARÇeAvirlenA: YI C4J':•LI TARiH 10 il 

ktl edile• ••Y• Hrma1estnlo A. T!.ŞLER iÇiNDE 5 
en •• yarısı de•let• ahi olaa 
baoka •• mleHeHlerde •• 1 ZEKi TUNA BOYLU 10 Kr. iNCiR AGACI 25 1 
menafii umamlY•J• laldtm 1 GENÇLER.. . MEK. TEP BAHÇELERtl' DE 1 
cemiyetlerde tıt1bda111 edtle· 1 s·otftn mnnen·erler t\ITMİŞ SENFONi 25 1 
mezler. 1 KOPUZ Okuyor. ŞiiRLER. 1 

MUYlkkıl maddeler; 1 15 Kr. Esat Adil MüstccaplıoğlU 1 
Kanunun buraya kadar 1 BOLŞEVİKLiK. F AŞISTLİK. \UM Ye HAYAT SERlSt 1 

tzah edtlea hOkOmlerl daimi 1 ve ~OSYALIST ŞEFLER •e I' 
mahiyet an:eden hOkGmlerl 1 DEMOKRASl SOSYALiZM l 
ıdı. Bundan sonra izah edl· 1 50 Kr. 40 Kr. 1 
leeek mu•akkat madlielerde .. _________________________ ~ 

ise ~eni kanunun m•rlyetln
lien ••eUd ıillı6mlere ıöre 
h ıule gelmıı olan ftıli vazl· 
yellerden yeni kanun hl· 
komlerl muYacehealnde ha•· 
gllerl•I• d•vamınıa tec•lz 
olundulu •• ftill •ulyetlerla 
,e•I hükümlere fatlbak •• 
latlkallDla De ıuretle tera 
edfleceft ıöıt•rllmft •e ıtm · 

diye kadar m•murtyete ka 
bul •• terfileri htr nlı: rna 

baf laamamıı olan lçretli 
momurlarıda tenılkıa tabı tu· 
tan laOkümler konulmuıtur. 

ı. ıci monkkı~ tımlnat: 
Bu madd• üç fıkra1ı tbtl 

•e etmektedir: 
A - Yeni kanunun l 

inci maddeıtne batlı teıt.l · 
llt lradrol arınlia yapıl o de· 
fı tlklık dolay11lyle •ilerine 
ı•çecek para miktarı •••el 
kinden az olanlar aradaki 
farkı terfi ıuretıyle tellfl 
edinceye kadar·almakt• de
•am edueklerdfr. 

SONU VAR -

Devlet Denıiryolları 8 neii j 

işletnıe Müdiirlüğiin,h•n: 
19'40 Seneel mayıs ıonuna kadar Bandırma iı\..eluıade ve depoıunda •lkclar, mu· 

hammen bedeli Ye muvakkat temlaatı aııiıdakı cedHltie yazılı köırılrün tahmil 'fe tab· 
lı1e tıt kapalı zarf uıulcı ile ekılltnı•J• konarnıtuı. Elıatltme 1-9 939 cuma ıGn6 aaat 15 
de 8alıkeelrde 3 ndl lıleh11e btnHıadakl ekılltme komisyonunda yapılacaktır. 

• 20 
• .. ....,,,. r ·- m 

aası 

Vıllyet 111atbau1 Tiirlullli mathauı adı altında ıaseteml2tn ldarHlncle faaliyete 

ı•çmtıttr . 

14 Senedea berl ma•tazaman çıka• •• karileri•• hizmet eden <\TÜRKDILb 
aazeteeı bu ıuretle daha genıı hır ıektlde çalıımafa baılıyor . 

Ucuz, temiz •• ılratle laerkeala thUyaçlarıaa cevap •erecek, herkul memnun 

edecek bir ıekle koaulmuıt•r 
Reeml •e ıauıu.ı mCl•Heeeler• ald defter •• her uırıı .. d .. Uer, mal&buzlar, 

davetiyeler, kartvlatler, zarf •• kllıt baı1ıkl rı, zarif t•ldltle tabedtlir. 

Kttap •• mecmua baeılır, alltyapıhr. 

Türkdili matbaası 
Her yerden ıtparlı kabul eder 'fe l•tentldlil ıektlde hasırlar . 
Dikkat : Matbaa itlerde a1lkadar her Ublü mulaa erat içi• ıu adreH mü· 

racaat edtlmelldtr: 
Türkdili matbaası - Bahkesir 

mıııııııııııımımmıı ı ııııııııııııııımııııuıııuıııııı 11·:~ nınıı nnııııuıınnııııııııuwıunııu,_ .. U< .. 

ıuu1111mıııınuıııımı111111uınıııııııuıııııııınuııııııııuıııııııııııııınınıınmnııuuımıııın~ m mıııııınımııınııa 

KIRTAS.IYECI .... 

• 

KADRi UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te ... 
min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - itap- er çeşit ağıtlar 

ıınınınııınınııııııııoııımıııııımınıııınıınmıııııııııııııııunııınuınnıınıııınuıııııııııı uı nıııınııııuııııııııunııınııınoıı nıııııııuımımııııınıınıııııı 

~~~~~~~ ~~-~~ ~~~ 

lıtelılller elutltme ıartaamHl•d• yazılı yealkalarla mu.-akkat teminat, \tanka ımekl•- ~ 
bu •eya makbuzlarını •e teklif mektuplarını ha•I zarfları 2490 aayılı kanuaua 32, 33 il.. 
maddelerlnclekl tarifat •eçhlle haztrlıyarak ihale ıGnl olaa yukarıda yazılı tarih •e ıün . ~ 
dı eluıltme aaatladea '9Jr saat • ., .. 1 ıaat 14 • kadar ekııltme kemlayonu relallfıne mak 

1 
it. 

hu:ı mııka .. tllnde tHltm etmlı huluomaları llzımdır . Poıtadakt r•clkmelf!r aaurı dıkka · 

BANDIRMALI ARA! 
le alıamaz. 

u baptaki ıartaame •• •uka •ele projeet Balılreılrlie :ıtetme MOd6rlllünden •e Ban 
ciarmatlan lata11on Şefllll•llea paruı:s alınmalıdır. 

Bir toau• ........... 
Mılıcları bede it 

Muhammen bedel 
tutarı 

Lira 
l••••at 

!Utıtürk caddesindeki şubemde 11yva/Jk ve Edremidin nefis 
zeytinyağ ve srJbunlan toptan ve para kente safl/Jr. 

3 Senedt>n heri aeautası huluuduğunı memleketin en nuu·uf 
fabrikatörü Edremic.!li Karagözoğlu Ali Riza Bey fahrika~ının 
«KAR MARK.\» en nefis saf ve tabii zeyıiııyai( \'e ~ahuıılarını, Ba- 1 
lıkesirin nefis tere)'a~larmı satışa arz ellim. ~ 

Sayın hemşehrilerime bildiririm. ~ 
Hariçten yapdıcık sipırişlırda ~ı ~ar tOrlü kolayhk gösterilir. ~ 1 A D R E S : ~ 

~ ı _ Balıke~ir Esal Bak.kalivesi ~abihi Handırm:..11 Esat .\kar~u ~ 

y pılacak it •• yeri toD Kurut 
Rılatı•cla mau11alardan •a · 12500 15 
tonlara tahmil 
Depoda nlonlarlian yer• 4000 15 
tahlly• •e lıtıfl 
Depoda istiflerden makine 4000 15 
tenderl.,ıae tahmtl 

t .. uruı 

2306J 3075 

4 - 1 - 253 ~ 2 _ Bandırma ~uhesi AtatÜrk caddesinde ya~ ~ahuu ~atı~ yeri:~\\ 
~~------~-------------------------------------- ı «~~~~~~-~~~~~~ ~~~~ ' 

Balıkesir Askcı·i Sııtın H«tlıkesir t\skeı·i Siıtııı Balıkesir Ask ri Satııı , 
Alma Komisyonundan: Alma Komisyo ıundan: Alnıa Konıisyonu ıdtt~!; 
1 - Su11farhk bırlllderlal• ıhtıy•çlara olan 225 ton 1 - Suaıfarlık btrllklerl lııay•a atının ihtlyr.çl rı olan 1 - Suaığırlak .. lrlıklcrlnln laarvanatının ıht11•'1 

otlua açık •luıltmeye konulmuıt•r · 160 tc-n saman açık elulltmey• ko•ulmuıtur. 314 ton , .. laf kapalı zarfla ekılltmeye konulmuıtut· 
l - Tahmin •dll•n bedel 1687 lira 50 kuruıtur. 2 - Tahmla edılea bedeli l400 liradır. 2 - Tahmin eciılen bedeli ı4gı5 liradır. 
3 - Ma1Yalıkat teminatı 126 lira 56 kuruıtur. 3 -- Mu•akkat te•lnah 180 llraıiır. • 3 - Mu•akkat teminatı' 1J18 lira 10 lruru9tur· ~"' 
4 - ihale 6.9 939 farıamlta ı&nl aaat J l de Balak•· -t - ihale 1 9.939 aala 1nnı ıaat 17 d• Balıt.eılr Kor 4 - ihale 28-8 939 paaarte1t aa•t 11 • .le Balık••'' 

ıtr Kor Saha Alma Komlıyonu blaHıatla yapılaealıtar. Saha Alma K.omlıyonu blauında yapılacektır. satın alma kemlıyonu blnuında Japılacaktır. I bili' 
5 - i••af ., ıartlar her rl• komlıyonda ı&rllıbıltr. 5 - lveaf •• ıartlar laer ıD• komlıyenda 1ı6rlleblllr. 5 - i.naf ve ıartlar her ılla kemlayo•da ı6rll '1i' 
6 - Tallplerl• belli ltelıeler •• ma1•akkat temtnatla 6 - Taliplerin betli ltelıelH •• •u•akkat teminatla 6 - Talipleri• belit helıelerle •• muvakkat 

1'~11/ 
rlle lllrlikte mezkür ıG• •• aaatte lıomtıyoaa mOracaatları rlle blrhkte mesl&fır ıCin •• Hatte kemlıyona mlracaatları larlle btrltkte .komlıJona mGracaatları ll~zumu ıllll 0 

gj 
IGıı:umu llln oluaur. 4 - ı - 250 llıı:uma llln elu•ur 4 - 1 - 211 4 - 1 - 'l 

~: 

Balıkesir Askeri Satııı 
}\lnıa Kt,ınisyoııund«tıı: 
1 - Balalreılr blrltklerl•ln lht11açları olaa 500 toa 

•ıılun kapalı aarfla olı:ılltmeye konulmuııtur. 
2 - Tıala in ecUI a lae .. eli 1000 llradır -
3 - MuYalclı:al teml•atı 371 llratlır. 

-4 - ibate 2 g 939 cumarrHI ıüoG ıut 11 de lalı 
lcHlr Kor Satın Alma Komtayeau blauı•da yapılaeakttr. 

1 - !naf •e ıartlar her ılln komlıyonlia ı6ruleblllr. 
6 - Taliplerin ... Ut belıeler ... muvaldcat teminatla· 

rmı ha •i tekhf mektuplarını lbale saatinden •• reç bir · 
saat •••eline ka41ar komlıyoaa mahbuz ••kabili teellm 
et•elerl lii•u•• illa elunt1r. (Poıtacia •akı ıeclkmeler 
••telaer •eııtliır . ) 4-1 - lil 

Balıkeair BelediyeReislif İflJ~.~ 
Elektrik tıletmeıl için 40 to• mazot puarhklıa 

alıaacllktır. 

Taliplerin 25 8 939 cuma allnl aıaat 16 
,,,ıf' 

da s• 
eDcl enine mtlraeu.tlau tlln oluaur. ,9 

4 . 1 . 1 

laıılliılı 1er: Tlrkdlll matbaa11 -


