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Kah ama Al yırnıza dün mera
simle · lstikl~I madalyası verildi. 

lngiliz deriizcileri dün 
ibideye çelenk koydu. 

· ········· Korgeneral bu mÜ~;;~betle. v~rdiği nu-
Iki dost ve müttefik devletin 9enı·t resmı· tukta ılmez kudret ~ Türk ordusunun yen 
Yapan askeri kıtaları halkın coşkun teza- t ettı· ve kuvvetine işare · 

hüratına vesile oldu. 
lzmtr, 4 ( A.A.) - lzmlr 

ltlhanında bulunan loeılız 
ıırhlı11 kumandanı bu ı•bah 

l .\tatGrk heykeline merulm 
• çeleak koymuıtur . Meraalm 
•lrabınde Türk İngılız kıl - 1 
ltr l ' _ Uun Ya 1 Ye komutan! r 

~o6ntle yaptıjı ıeçlt resmi ve 
tllrıa coı"un teuhürah ve 

•Greldı alkıılarlle karıılan 
lılııt r . 

Tlrk •• lnrtltz ıelitklı 
•rb ı d I ~ •t·HI en ıece •mirde 

l:mlrdtn 
çok eelıl bir mn 'J• tıttoat 

1 edP-n TOrk - loııltz ılllh ar. 

kad tlıiının bir tekeuGrfi 1 

görtimiş 

mrıh lyetlnde olarak bir ara
da huıual ıurette ,emek 
vemtılerdtr 

lzmlr , 4 (Huıuıt) - Lı-
~ıın•unıııııınıınnıııınııııuınııııınnmırııııııW111uınıı111n 111111111111 nıııınıınnıııınıını UlllfH!§. m" nı rnız ıh bu unan doıt Vf' 

§1 müttefik l o ı ı lte ren ıo Akde. 
= n ız dona nrnuı uffı h rp ıe 
3 mi l eılndf!n Malava drttnotu

Dün tayare ile Ankaraya giden: 

lngiliz amiralı 
1 Cumhurreisimiz Inönii 

tarafından kabul edildi. 

Büyük Erkamhııbiyı Reisimiz lnailiz A~~eniz 
f ılosu Bas~umındadı ıeref inı bir ziyaf el Jardi. 

Ankara. 4 (A.A ) lng lır. Akdtnf7. flto•u Baıko 
;utanı bu aab.h Utıt 10.30 da tay.r e ıle İst.aobul · 
kaa Aokauya ıeldı ve hava meydanında merutnıle 
'rıılandı 

~ ~rnıral ö~ltden eYvel Genel Kurma v Baıkaoı 
fi "'eıal Feuı Çakmağı , Mılli Mftdaf aa V~k •llnl 'fe 1 

t.rlctye Vekilini ziyaret etmit ye Maretal tarafından 
•~fefıne bir ~ile zı ,afetı •erılm ııtır . i! 
bu 15 30 da Relı'cumhur lımd lo&nü amfnlı kabul 

YUrmuılardar 

1, Muhterem mlı&flrlm ı z 16 50 yine Devlet Ha Ya )'ol ·~ 
b tı tarafından hhıls edilen huıusi tııyare ı le lıtan · 

..-•dö - h d 
lllllliRinniıülııınmuuın~ü"ıınmüıffiıu~üııiiiıinlıüıiıiOW iıİıınıiılıilin= 
Yunanistanın rejim bayramı: 

~aşvekil Metaksas 
eyanname neş et· i. 

~vvelit askerlikte kuvvetli 
0lrnamız lazımdır, dedi.· 

nuebet !e Yunan mUlettne 
bir lteyanna me neıretmııttr. 

Metaluu bu beyanname· 

ıtnde 4 ajuıtoı 1936 reji · 
mile Y un•o mllletlnln kal · 
k ı ndıtını, bu gOn üçüncl 
yıldön6münü kutl•dıfını ıöy 
ltyerelc diyor lrt : 

iktidarı kralın ıd.,eıln• 
aldıiımız ıündea beri üç yıl 
•eçmlıtır. Bu üç yıl netlce
lerl itibarile çok mühimdir. 
Çilnkl üç yıl bizi _bir aaır 
ayırmııhr. 

Bu ıOn tek bir Yunanlı 
yoktur ki bu fl yrılııı ruhun 
da •• hO•l:Y•tlnde duyma. .... 

4 ncO yıla mllli bir he.Ya 
içinde ıJrlyoru:ı Her Yuna•· 
h bu rej imi kendlılne mal 
etmiş bulunuyor. Bu rejim· 

ledlr ki mfttecanll, partalan · 
ma:ı btr kG.tl• hallade mey -

zabttsn Vt" mürettehah 
bu gün merealmle Atatürk 
h .. ,k.·ltne çelenk kovmut
lardır 

loıılız k ıteları öilee"l~n 
ıonra karava çı lcmıttır Türk 
ve lnıll t ~ lc ı teları merutm 
yer ine ııderkeo yolda yek· 
dlierlnl aellmlamıttar, 

Her iki kıta meydanda 
yer aldıkbn ıonrll r e mi ku 
man dıı nı Albay Tover .-e 
V a li Etem A.,.kut, tOma• 
neral , elenlz ve merke% lsu 
mandan1ar1 mer l\ıltn Yerine 

ıe l mııferdfr 

Amiral . Tover fnıtlız ar · 
maıını ıösteren çeleogl en 
bOyük T6rkun ibldealne lıo · 

yarken , Türk-lngllız kıtaları 
ıeli.m reıcntnl lf a ediyor 
bir taraftan ... T6rk ban-

doıu lnrlliz. log ltz ban· 
doıu da Tarlı m tlli marı:a . 
rıa ı ç lıyordu 

Blrfblrlnl takiben ı k ı 

b6yük t•rk ve r.,P hiktı · 
met kıtalarının aeçlt reıml 

halkın bftJft'.c n eoıkun te · 
nhftratı ı l e karııland ı ve 
hararetle allııtlandı 

dana çıktık . 

Harici tehlıkeler reldtit 
zaman biz i hazır buldu Bun 
dan ıonta da fartına devam 
ehe de yine bövle olacaiız. 
Nıf ak tohumunu ekmeğe yel 
teaenl boğaceiız » 

BatYekll bundan ıonra 
htl ı hazırdakl d6nya ılyaae· 
tine , A"de nlz yazlyetıne te 
mH ederek btlha11a ıuoları 
!live etmiştir: 

«EYvell aakerlıkte lcuY 
ietll otmamız llzımdır . Bu 
nun lçlodfr ki lup edeni 
yapıyoruz. Fakat yalnız bu da 
klfl deilldlr 

Medeolyetce de k•••etll 
olmamız liızımcfar . 

Medeniyeti olmayan mtl 
let lcu.-vetlt olam••· Tıplrı 
mGzelerde 1ı6rünOıt• heybet· 
il , fakat lçf bot olan manken 
ler rıbı . 4 Aauatoı rejımı 

bir dlılplfn, bir teklmGl re
jimidir. 

Muvaffak olmak için en 

iyi bir yol üzerinde bulunu 

yoruı Bu yolun blıl nereye ıl

lCbee•il•I idrak edl1oru:r. » 

DGa kahraman K1rlnac:ı 
Alaya lıttkl&l madaly&11 YI -

rlldı 

Bu m6nHebetle aaat 17 
de Cumhurlyat meydaoınde 
bir meraahn y11ıpıl dı 

Saat 17 d V alı Recai Gü
reli, Korıeneral Nureıtttn me· 
raatm yerine geldı ler 

Valt mua vini , daireler• mü· 
dirlerl , Parti Yillyet tdare 
beyeU relıl PerteY Eteloilu 
tle Parti menıupları, me· 
murlar Ye kalabalak bir hallı 

kiıtleal de bu aırada yerle
rini almıılardı 

Koritneral. alayı teftltten 
geçirdi. Müteakiben bando 
nun çaldıfı Jıttklal martı 
HJI• ile dinlendi . 

Korı•neral Nurettin kClr · 
ılye ıel erek çok Hllı bir 

Jf de ile kahraman . alayın 
erlerine hitaben bir nu 

t ' 

Kahraman asktrler/mlı 
tu l' lrad etti Oejerıl 
general bu nutkunda ı,uk· 
(i l aa vaıında her Türk kıl· 
atı sıb ı , büyük bir kahra 

Kırkıocı 
mıınhk e6ıtereD 1 

l d "' ın •da -A aya l i.yık o ' u.u bü 
ya y ı Ye r•r k,.n du 1dufu 

sancakla yiirliyıiş lıallndl' 
rünlertnde aynı alayı• ku· 
mandana bulunmaaı dolayf · 
aı1le bu zevkinin ıkf kat 
buluadutuou ıl&Ye etttkten 
ıonra TOrk orduıuoun ye· 

atlmH kudretin• tıarel ede 
rek bütOo bClvük Y• kOçük 

(Soou ikinci aayfada) 

Ro en - car hudud muha
fızları arası da çarpışma. -== 

yt!ık zeykt aalattı · O ıauı 

iki memleket arasında nehir nakliyatı et
rafındaki müzakereler tatil edildi. 
Müsademe · M Romen hududunda oldu. 

Hük 4 (H ) 9yenı acar - f ıırı ela Karpatlaraltı Ruıyaııoıa 
reı, uıu•f .r mıı Macttr oıuh• ıl f d 

rnGddett b 
1 

h k ' ,ıardır. Macarhtaa hra ıo an lt1•· 
en er ne lr na · mukabe lede balunf'IJU 

ltya tı için. Ro mo n ye ile Ma iki taraf araııod• t••~ llnl mfiteaklp Romen ma-
cıu latan aru ında yapılmak. edılen ateı altı al'at de••- kaml arı tarafından konulan 
ta o lan müzakereler tatil yuaja rafmen Tıua Cberln · et mittir. B . edılm • ttır (A A ) - u 4e d6n ıece .. ı aaldl1atı 

Biikreı 4 · · 
Müzakereler, hıı leo Ma- aün neı ;edt len 1eıınl bir yapmak teıebb6alerıaı tek 

car ıat an ilhak edılm t ı olan bl R ile Maca rarlamalarıdır . Rom•• hu l e ğ, omaDY• hi 
Riltenyadao aeçen Ye yeni rlıtan vahim bir hudut d dud muhafızlara ıa icılara lh · 
Romen Macar hududunu dıaeı l vukua relcflilDI bil fr· 

0

tuda bulunmutlar, fakat, 
teıkll eden Tıua neh ri yolu mektedtr ıalcılar buna ratmeo Macar 
ile ke t ki Ru••aıJle reı • na !yat ı na m6- KarpatJaraltı J laudud muhafıılarının kurıun 
teallık bulunuyordu hudud teıktl eden Ttua ne · aletinin hlmayeılnde ıalla · 

Mararlar, dan tekrar bu hrlnln Romen kı1111oda kl rını ıürmekt• duam eyle· 

yoldan nakUyat yapmak lı in Tccevllmıcde t<oı:nen 'Ye mitlerdir . 
temlt ve Romen hudut mu· Mıı cıır hudud oıuh fızları Tebhj, hidfıede öll ve 
haf ,zlıırıo ıo i htarına rafmen araa ında dün biıtün g~ce kur· yarala olup o\madıııoı tat · 
faalıyetlerlne devam etmı ı ıun teat ı e dı lmlttlr Hldlae rİb etmemektedir. Bu hldl · 
lerdtr. b Macar nln çtkmaaın• •• ep te (berine Tt .. a (berinde 

Bunun üzerine Romen makatnları tarafından tef Ylk f ı 
h d 

ıeyrQae erin tanzimi iç • ya · 
u ut muhafızları at 1 aç •ören Macar aalcılarının, M =============·~============l pılmıkta olan Romen - a· 

car rörüt••••r• tattl ~cııı. 

General Hut-
z inger Lond

raya gitti. 
Londra,4 (AA.) - Geçen 

Jerde Anicaraye ııelmif olan 
FraD••Z ıuker i heyeti relıl 
GenerAI Hutzloser Londraya 
ıt tmıı •e bu ıün laglllz 
Genel Kurmay Baıkant le 
uzun bir m6li.katta bulun 

muttur 
. -

İngiliz f ıınsız heyetlerı 
Londra, 4 (A A ) lnıllrz 

f ranıız aıkeri heyetleri ya . 
rıa yapurla Londradan Moı· 
konJ• hareket edecektir 

Sırp - Hırvat 
ihtilafı tama~ 

men halledildi. 
Belarad, .C (Radyo) -

Sırp HırY•l ıhtıllfı tama · 
men halledılmlıUr . Beıvekll 

Pole bu Z••tlıoY•ç . Prenı 
huıulla hı:ahat Yermek iz•· 
re Blede ııeçmlıtlr Orada 

Kral Naibini karıılıyacak Ye 

Sırp - Hır••t aalatmaaıaı 
taıdlk ettirecektir. Sö1l•n· 
dtilD• göre, Yuıoıla9ya ka · 
bfneıtnde mühf m tadfllt ya · 
pılacak ve bundan ıonra 
Hırv•tlar da kabineye rlre· 

uktlr. 

ıa•ıtJr . 
Rudap•tt•, .C t A A.) 

Macar ajaıHıJ, Maear -Rumen 
budud•.:oda J~DI bir hidlH 
çıktığını Ye bfr Macar hudut 
muhafısıaıo yaralaadıfını 
bıldırmektedtr . 

Macar ajaaaına ıöre, Ro· 
men aakerlerf aabah aaat 7 
ye kadar Macar k6prl mu· 
haf asa karakolunun bulun· 
duiu Pecıo meYklt fetlka

metln~ ı•llt:.. •• malrlnell 
tGfek ateıı açmııhud1r. 

Macar ajanıı dlfer taraf. 
tan Romealerln bu m•YklJ• 
dofru bir batarJa ela Y•r . 

leıtlrmlı oldaklarını lll•e 
•1le111ektedlr. 



r 

•• 

SATPA ı 1 

-Barem kanun~
izah u • e • 

Yeni Bıı amin tatbik şekllnıiöster n izahname bütün 
· dıvlet dairelerin tevzi olunıc 

(Dnokll yazının de•amı) 
Maliye Velcalett Jenl dev· 

let baremi kanuaun•n tat 
btk ıekltnt g6ıtertr lsehna· 
menin bazırhfını bltlrmlttlr . 
lzalaname baahrılacak •e ea 
kıaa bir zamanda bütün df!V· 

let datrelerlne teyzl oluna -
cakt1r B6tün devlet memur· 
larını allkadar eden lzabna · 
meyi aynen •ı•lı ke,uyo· 
ruz: 

zıh olan beı yıllık 
okulu tahsili veren 

ıuolardır: 

meılek 

okullar 

a - Ankara kız erlik öl-
rdmen okulu. ( Bu okul iki 

kuımdan ıt.arettır: 
Birinci kaaım: Kız enıtlt6· 

lerl mezunlarını almakta 
olup tahı'l miiddett iki yıl 
dar. Ve orta okulların meı 
lek &iretmenlerlnl yetlıtlrlr. 

TORKDILl 

Vali Muavini 
vaz.if esine! dün 

başladı. 
Diyarbakır •ali muaYI•· 

lifinden vlliyetlmlz •alı mu· 
••lnllilne taJln edlldlilnl 
yazdıiımız B. ibdGlkacllr 
perıembe ıDoü ıehrlm!ze 
ıelmlı Ye dQndea ntbaren 
•aztfeatne baı1amıthr 

Muhteltf kaymakamlıklar· 
da bulunduktan 1011ra ltu 

c - lıtanbul Gnlvenltul 
hb falırülteal•e batlı ehe 
ekula (orta tahıtl · 16rm01 
olaaları kabul etmekte olup 
talaıll m1iddetl iki yıldır.) 

d - Ankara mu•alakat 
mall1• meılek okulu (tabıtl 
mlddetl iki 1ıldır. Y alaız 
erta okul mezunu olarak bu 
okula ıtrlp de mezun olan· 
c fıkraıı hGkilmlerınden lı· 
Uf acla edebılırler.) 

lkhtcl lıuıım: Kız enıtlUiıü 
mezunlaruı ı al makta olup 
tabtll mlddetl üç yıldır •e 
kız enıt1t6lerl1le akıam kız 
aaoat okullarının meslek 
dersler 6fretmeoler1Dl ye· 

ttıtlrlr ] 

tımonu •e btlibere de Diyar
bakır •alt muavlnllilae ta· 
JI• edtlea tHrGbell bir tda 
reci olan B. A.bdlllka.llre ye 
al Yaztfelerlntle de mu•af
faklyetler cltlerts. 

b ·- Ankara erkek 
erlik 6 I r • t m e 11 

okulu (beı yıllık bö\ıe ıa· 
nat okulları mezunlarıoı al 
makta olup tahıll m6ddetl 
Qç yıldır ) Bölge aanat ok.ul 
laranın meılek dertleri öiret. 
menlerlnl yetlttlrlr . 

Bir meousun ıe~kikleri. 
Mebuılaramızdan B. Haelm 

Muhtttıa Çar1klı .Sındırııya 

ıttmlı, bir gün oradı kaldık 
tan Ve mÜDtehtp)erlle a6rlt· 

e - Tapu •e kadaatro 
mu•akkat tatbikat mektebi 
(tahıll mGddetl iki yıldır 
Yalnız orta okul mezunu 
olarak bu okula ıtrıp de 
mezun olanlar c fıkraaı bok 
m6aden latif ade edebilirler ) 

Yukarıd kt d fıkrasının 4 
ıayılı bendinde yezılı ort 
tahıUden ıoDra en az d6rt 
yıllık mealek tahaılt nren 
okul Nafia teknik okulunun 
müheodt• kısmıdır . (Orta 
okul tahııllnl 16rmü1 olan 
ları kabul etmekte olup tab. 
ıll mQddett d6rt yıldar ) 

tGkten ıonra cumll ıün6 ıebrl · 

mlze aYdet etmtıur. 

f - Kızılay Cemiyeti lı 
tanbul baata bakıcılı okulu 
(orta okul tahıllını ıörmGı 

olanları kabul etm~kte olup 
tahııl müddeti Gç · yıldır . ) 

d - ı) Ltae dereceılnde 
bir tabıll 6zerlne en az bir 
yıllık mHleld tabıtl yapmıı 
olanlar; 

2} Llıe dereHıtnde bir 
tabıtl laerlne en aE bir yı· 

ll.lı kura ıörmDı olanlar; 
3) - Beı ytllık meılek 

mektebi tahııll üzerine en 
az iki yıllık daha yOkat k 
bir mu'ek tahılllnl bitir· 
mit olanlar ; 

4 - Orta tabılltnl bitir 
dikten en az dört yıllık 

mHlek mekteplerinden me 
sun o!anlar; 

Mealelderlne alt memurl

Jetlerde ( 12 ) inci dereceye 
( llH Ye ya muallim mekte · 
bini bitirdikten ıonra lmtl· 
banla orta tedrtut mual . 
llmllfl ehhyetnameıl almıt 
alanlar da mıarlf meılelfne 
bu derece ile alınablhrlu.} 

t$ Yukarıdakı ( O) fı r 
1 

tının (1) aayıh bendinde Jft· 

salı olan itte dereceılnde btr 
tabıtl Cberloe en az bir yıl · 

hk meılek tahılll •eren ok · 
u' Gut Terbiye EattltQeCi· 
nlo (B) lnımıdır 

§ Yukarıdaki (O) fılıruı 
nın (Z) ıayılı bendinde ya · 

aıla llH tabıtll üzerine en 
az bir yı\lık meal~k tah11 l ı 

•eren kuralar ıunlardır : 

a - Aakara muvakkat 
maliye meslek mektebi (ta 
hıll müddeti ıkı yıldır . 81.1 
okula lııe tabııll ıördükt~n 

ıonra ıtrlp de mezun olanlar 
(O) fıkra11 bükm6odeo ııU· 
f ade ederler 

b - Tapu ve kadutro 
muvakkat tatbikat mektebi 
( 8) k.tmından muun oları 

lar (bu okul~ ilse hıhsılı 

ıordükteo ıonra ılrlp de 
mezun olanlar (O) fıkrau 

h6kmüoden istifade ederler ) 
, Yukarıdaki lD) fıkrr.-

llDlD 3 ı yıla bendfnd ya· 

861ge ıanat okullarının 
m ,ıe dereceleri 6fretmen 

lerlnl yetlıtlrlr . · 
Yukır1dakl d fılınHının 4 

ıaJıla bendinde yasılı orta 
tahıılden ıoora en az dört 
yıllık meılık tıhı ll verea 

okul. 
Nafıa Teknık okulunun 

mtlhendlı kı11nıclır . (Orta 
okul tabı\ll ı6rm0t olanları 
kabul et1nekte olup tahıtl 
mOddetl d6rt yıldır.] 

Yüksek tahsil veren 
mektepler 

E ~ Altı yıldan az t h· 
ıtllt 16kaek mektep mezun
lara 11 ncl dereceye: 

( 1 - Bunlardan Hkerhk 
hizmetini ıf a etmeden me· 
rourlrete tntlaap edeceklerin 
ukerlıkle allkaıı olıun ol 
mHıD altı ay müddetle ] 2 
ocl dereceye alınırlar. 

2 - Tahıtl mGddetlnln 
Qç yıldan ekılk •eya fazla 
olması halinde ekııtı tik terfi 
mOddettne eklenir •e f azlaıı 
ilk t rfl müddetinden indi 

rıltr 
3 YOluek bir mektep 

tahııllol ikmal •e diploma 

lıtlhıal eyJedtllt~n ıonra yu 
rdda veya yurt haricinde 

ayrıca doktora tahıllfnl ya · 
parak muay1en tezini ka
bul ettlrmtı •e buna it ve 
ıtkayı da M arif Veklletıne 
t ıdık ettlrmlf olanlar g.re 
bilecekleri derecenin bir de · 
rece yükseline alaoabıllrler. 

Yulumda «Eu fıkraaanda 

yazıh tahıl mOddetl altı 
yıldan .. &utk olan yüksek 
okullar ıunlardır. 

1 - Ankara Hulcuk fakGl
teıl (tahııl rr üddetl iiç yıl 

dır) 
2 - Ankua Yükıek Z• 

ra t enst tösü (Ztrıuıt, Ve 
terlner ve Orman f c. kü:te· 
lerl t ıhtlva eder, her btrl
nlD tahııl müddeti d6r t yıl · 

Gelenler, gidenler: 
Mebuılarımızdan Fahret 

tin Tırttoilu dO• latanbul 
dan tebrtmlze ıelmlttlr . 

Parti kıza idare bayati 
toplant111. 

C. H. Partlıl kaza idare he 
yeti d6n B. V aııf ltpartalının baı 
ka•lıtıncl t•planarak Parti 

ye ald iti r üzerl•cle ıörüı 
•lt ı kararlar •ermııur. 

C. K. Paıtısi Kayabıy na
hiye toplaollsı. 

C . H Partlıl Kayabe1 na
hlyHI idare heyeti dan ık 

t•• Parti blnHıada topla• 
mıt, ocaklara •• Parti ••bl
J• itleri (berinde ıörGıme 

lerde buluamuıtur 

dır. ) 

3 - StJHal Btlıtler oku 
lu (tıhııl m6ddetl dlrt 111-

dır) 

4 - A.akara Dıl ve Ta · 

rlh Cotrah• fakültHI (tah · 
tll mOddetl d6rt eenedır ) 

5 Ankara Gazi Terbi· 
ye EoıtitüaG : 

) Beden Terblyeıl ye Re 
ılm - it· ıubelerlaln tahıll 
müdtıhtlert Qçer yıldır. 

b - Edebiyat, Tar1h Col 

raf ya, Pedagoji, Tabii ye, ftı . 

1azlye ıubelerlnln tahıll 

ru6ddetlerl ılııııer yıldır. 

6 - latanbul yükıek 1 tı 
ıat ve ticaret okulu. [Tahlil 
müddeti üç y1ld11 J 

7 - İıtaobul yükıck De· 
nlz ticaret okulu [ Teheıl 
müddeti Qç yıld ı r, l 

8 - letaobul ünl•eı ııteaı: 
Hukuk fa !tülteıl. ( 

Tahıll müddett dört yıldar . J 
b - İktisat fakülteıl [ ta 

hııl müddeti dört yıldır 1 
c - fıb fakü!teılne ba tlı 

Dıı tababeti okulu ( Tahııl 
m6ddetı dört yıld1r J 

d - Fen fakülteıl ( Tah 
ati m\iddett dört yıldır . 

e - f n f kOİteıhıe b i 
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· r ölüm ha ise ine 
d Jr yapılar tahkikat. 

•• 
H. Rafit Oy-
men dü şeh· 
rimize geldi. --- --

Bir doğum hıstesınm day&k yüzünd n öl~üğü şikayet Maarif Vekll ti ilk te41-
rtıat tube mGdOrlertaden, 
def er il •e te mnmıı terlalye· 

cılerlmlzdea HıfzırrabmaD Ra
fit O 1 mea düa mezunen lıtaD · 

ltuldan ıehrlmlEe ıelmııur. 

edilmişse da id~ianm duğrn olmadığı ınlııddt. 
Şamlı nıhtyealn• batlı 

Halkapınar köyQnden Fatma 
adında bir ı•nç kadının 

ektik olarak dGnyaya ıettr· 
dlll çocuk bir mGddet ya· 
ıadıktao ıonra ölmüttlr 

Anne dolum neUceılnde 
fazla kan zayi ettllınden 

ııttıkce alırlııaıııhr . Do 
iume•I•• ı•tlrlle• ıenç 
kadı• burada beı ıGn e•••l 
&lmGıtlr. Ôlen fatmanın 
aaneal adliyeye mlracaat 
ederek kızını• kocuı tara -

Avcıların se
nelik geziniiai. 

Şehrimiz a •eıları her yıl 

oldulu ııbt bu Jıl da arala· 

rı•tia bir ıeslatl tertip ede· 
celderaır. 

A•cılar bu gezlntlde mub 
telif a• ejleDcelerl yapa 

eaklardır. 

yıahk avcllannm 
bayramt 

Ayvalık, 4 (Huıuıt)- AJ· 
•alık avcdarı a• me•ılmt-

nln batlnmaaı dolaytııle ••· 

cılar ba1ramı yapmayı ka 

r rleıtırmıılardar. 

Bu münasebetle 6 ağuı 
toı pazar ı&nü a 'Hl kulQbü 
m(hne11tllerl Pırıoı adaama 
ıldHeklerdtr. 

Zuaatte bir tayin. 
Ztraat MndorlülO eıkl mü 

cadele memuru lbrab.m De
mlrkatık 20 ltra maaıla Ak
ıekl kazaıı ziraat memurlu 
juna tayin cdtlmtıtlr . ------
h eczacı okulu ] tabııl ml-
detl Üf yıldır . } 

f - Edebiyat fak61teıt. 

( Tabıll mOddetı d6rt yıldır,} 

ı) Ynluek lfretmen oku· 
lu (tahı ı l müddeti dört yıl 

dtr.) 

Allı yıllık yüksek mık~ep 
mezun lan: 

F - Altı yıllık yükı k 
mektep meaunları ıo ncu 
d~rHeye; 

Yukarıdn F fıkraıında ya 
zılı tahııl m6ddt!tl altı yıl 

olan yükaek okullar ıunlar 

dır: 

a) lıtanbul ÜolYeralhıl 
Tıp fakülteıl; 

b) lstenbul Yükı~k Mü· 
hendtı okulu 

li L ıe tahılJlol yurtta 
lkme l edenlerden yükı k 

tahsilini gerek memleketi · 
mlıde ve ıerekıe yabancı 

bir rnemlekette bitirdikten 
ıonr t\ mealei ln muayyen 
bir ıubeaınde ayrıca thtrıaa 

yaperak ihttıulerını hu•uıl 

kanunlarında yazılı ıekılde 

tt11dık ttır~nlu 9 ncu de 
rec ye; 

- SONU VAR 

faodan döiClldGğünü, bu da· 
Jak tealrtle de 6ldOIClnü 
iddia Ye ıtklyet etmııttr . 

lıe mGddelumumlllk el 
koymuttur. Bunun Ozerlne 
Baıç•ı e mezarlıiıaa ıömü 
len ka.iının ceaecll çıkarıla· 
rak mua1eae edtlmııur. Fa · 
kat bu lddlaaın Yarlt olma-

Hıfzarrabma• Rıılt 01-
men bir, iki ıG• ıehrlmlzde 
kaldıktaa ıonra lstaobula 
a•det edecektir 

Fransız ordu· 
dıiı kadının dolum yOzün · 
den 61d0iü teıbtt edtldliln sun.un vazife•i· 
.ien kocHı hakkında takı Totaliter .le•letler bir A.• · 

bat Japmafa mahal bulua 
madıiı netlceılne "arılmıthr. 

Postahane 
binası inşaatı 

hazırlıkları. 
Şehir Poıta· Telıraf blnu1 

bu yıl lnı• edilecektir. Bina 

48305 lira Qzerladen ıhaleytı 

rupa harbt açbkları tftk.ilr· 
de bu harp acaba na11l ce· 
reyan edecektir?. 

Hıç bir de•let tek baıın• 
Roma •• Seriinin aakerl fa 
allyetlne karıı koyacak bal· 
de deftldır. Onun için Ro· 
m Berlln mth•erlnla ta· 
arruzuna mukavemet bir 
m6ttefıkler harbi ıekll•d• 
o!ec&ktır . 

Hu mlltteftkler harbtncle 
çılıarılmııtır. Yakında thale· her de•let kendi hlaauıo• 
ıl Japılac.•lı Ye hemen lntıı.· 1 dcııea v zıfeyl yapacaktır· 
ata ltıtlanocaktır ı laılltere fıloıu deoızde keo· 

Yeni Poıta blnuı ıehlrln dtne dOıen haktmiJf'tl m•' 
bu buıuıa ald ıbtıyaçlarını l hıf aza ıııoı baıaracaktır· 
karıılayacak mGkemmelly~t 1 Acaba franaanın yapacai

1 

te olacaktır eaıuh vazife haaılıldlr~ 
Bu vaztfeyl izaha baıl•· 

Postı -Telgraf n üvezziliği 
i t(ham 

Posta m~hezıılllt lçto ılk 
mektep mezunları areaında 

bu ay içinde bır lmtthao 
açılacaktır Bu imtihana ıt 

recek olanların ka1dı aiuı 
toıun 11 ncl 10n6n• kadar 
denm edecektir . 

mad n evvel umumt v zı1•· 
ti t hlll edelim Bunu tahlil 

'I 
bize ıu netle yl verecektir· 
Harp baılar baı\a maz tol• 
llter duletler, hav• ye k•' 
ra vesaltl bılummdao de· 
mokrat b6k0metlere fallı bl' 
•azlyette bulunacaklardır· 
Fakat harp de•am etttk'' 
beı\aagıçta ki f alklyet aı•' 
lacak, gDnler ıeçtlkce f•1 ~ 
kiyet ıulh cephesine totılı• 

ahraman Ala- edeee1ıu, . 

yımıza me a
simle madalya 

verildi. 
( l3aıtarah birinci sayfada) 

de•letlerln ona doıtca el 
uzatmıt bulunduiuou ıöyle 
dı . 

Korgeneralin bu çok ın 

mimi hitabı meydanı doldu· 

rao halk ta rafından heye 
canla alkıılandı 

Korgener l ı6zlerlnl bitir · 
dileten ıonra alluılar raauı · 

d& kahraman alayın eanca 
tına lıtıklll m&dalnıını 
takti . 

MOteaktben Alay Komu 
tanı hey~canlı bir ifade tle 

erleri adına Hilcafın ve bu 
madalyanm ıereflnl koru 

yacalına ve muhafaza ede· 
c;i•n~ ı6:ı: verdi. 

Er1er, bıındooun rtfekelln· 
de Korıeneralln ve Valinin 
önfinden Mı lı ikuvvetler cad
deılnde çok muntazam bir 
geçit resmi yoptılrır. 

Törene böylece ıoo ve 
rlldı. 

K.u tuluıumuzun en değer· 
il ve kıvmetlı bır ıembolü 

olan lıu •al mııdalyaaıaa 
kavuı o ylğltaloyımızı kut · 
l ra&. 

N tn 1nı? 
ÇOok ü totaliter de•letl~' 

•• ıulh zamaoıodan tttbareD • 
ı · 

keri teıkllltlaraaı v• ıo• 1 
zemelednl çok mOkeoı"'' 
bir hale ıetlrmtı1er, ııd• 1'ıı 
rından keterek top ve tOfe 
Japmıılardar . t 

8 d "'' una mukabil eaıo •"' 
htlkümetlerln llstııadl, .. , 

t tıt• •e ııoai kudretleri to •Ett' 
bloka çok üıtündOr ,, 
demo rat bQ\ı ümetler ıo•;,. 
•e lpttdal madde kadr•;, 
rint seferber bir hale 1ı0,,,ı 
cak •akit bulurlart• •• 
temin etmıı o'urlar. ı1' 

ble 
Bu umumi bılııler, tııı' 

Franeanın mOtteftkJer ,,e 
uıo 

bıode oynıyııcağı ro 1ı• 
olabtlecıeilal aolao>•d' 

yardım eder. • b•''ıı 
Muhıuebenla ılk ıat 1ı•'' 

da Frnnıız orduıu, ,,.,ı 
harbinin en ıedkl t••_,#' 

t et
larıne muk veme "' 
mecburdur. :ogil:ı k•'' ı1'0 
duıunun taarruzda •• 1d•'' 
daf aada ehemmlJ•tl • 0ııl1 
Lehııten orduıu ,,.ıoıı tı"' 

ttl'' , . 
beı fırkadan ibare ,.,pb 

1 
orduıu bütüo harP 0 ,ıJ11 
lertndeD uzaktır . f"' 1 

,o~ 
harbe ıokulo>••' 

•e ıe' 
tür efe' , 

Halbuki totaliter tr•" 
ıar•111 

) 
ler bütün hücudJ f•d' 

(Sonu OçüncO •-' 
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Alma y v 
e 

zıy nı 
-

15Nla rl ku.vvet ,ıııı·besi te-
siriııi g·()sternıeğ·e bıışl«tdı 

Almanyanın ne dLşündüklerini bilmiyoruz. işgale 
olan bu~u Şansölyeye anıa1mıya cesar t edecek 
Avıupanın mukadderalı biıkaç adamın cesaretine 

bulunmaktadır. 
YAZAN: 

Piyer Don1inik 
• 

muhalif 
widir'! 
bağ il 

• 
TORltDILI 

Sovy rı 
1919 da So•yet hli\ı ilme talan kOr tıtaayonunda ro· 

tinin bir lcararnemuı tle matıma, cıld hıutalıkl arı Tf' 
deYlete mal ed11en lcflplı- kadın bıutahkları, neft ha 
caların •e ıu ıeblr •e lıtıa· DJoJarı ile çok mükemm 1 
1onlarıoın bütOn Ruıye da· iyi edilmektedir. Naftalan 
hlltndekl acıledl, yalnız 36 petrole, l9lnde ne bensla 
idi ve bunlardan a•cak im· ne de keroıen bulunmadıiı 
ti yazlı yüluek tabaka htlfa · tçln dOoyada mlıll olmı1an 

de edebılırclı. Halbuki bu bf r teda vl petrol Od6r 

ıGn So•1etler Bırltftatle ıe· loıutlıtanda dallık arazi 
alt bir kaplıca tebekHI deki Armıkl lıtuyonuoda ı• 
•••euttur. Ve bualarıa ı• · çen tene tedavi etltlen 300 

SA.DA ı 1 

FRANSIZ O USU· 
N u N ~ ,A ~ !.f.. ~I~ • 
(Baftauı fı lkfocl ••Y 

8 8

0 1 
ltalyan ordulcırt boyuoc 

t af ılldao m b k l ıız orduıu ar h 10• dalmi 11tıhh6.mlar ıe c e 
daf aa edil~n garp ctP es ? yapıldı Bu fstıhklmlcmn Ani 
de .yapacaklar dır. Niçin mık baakml. rla z ptcdllmeal mu· 

d taııneca 
Çünkfi deniz en 

1 1 ınkOn dejıldır . Yer yllzünün 

1 R kuvvet erin P 
nıtlız ve us butün milletlerine en· 

bu orduya ıltıhakından ~:. ıup mütebu11lar bu 

Almanya 15 martta 1ap Çünkü Habıburılar za ç•• ae•eld adedi, y6z kada· •eremlıden 200 ü tamamlyle 

Tel bu orduyu ıaram•dır w<idafaa hatllnın aağlamla 
f ti 1 ••' 1 d B azim men aa er H l· ııaı itiraf etmlt er lr. u 

doları 0 f fi hfı kuvvet darbe.inin feılr · mana oda oldufu ııbı ba· 
lerlol ht11elml1e - •• tebli plıbaoelcrlnl berhav ehnt1e 
6lçmt1e - betlıyor. ÇGn"D •e1a icap edene blrltkte 
ber hareket bır takım mu berhava olmaya azmetmlt 
kabeleler lloiurur. Bır lnaa- ıonuna lııedar mulı:avemet 

nıa ııbla•tı buıuıuoda da •a edecek ve paalf h zmetlerl· 
zl1et aynı defllmldır kendi · le ıarnlzonların manevlya· 
at ifratlara kaptıranlar e••ell tını kıraa 7 milyon celd ne· 
bundan 1alnıa laaa du1arlar zaret altında tutmak için 
fakat ıonunda a11•t Ye ya bQtln jandarmaları nı ıefer-
fr enılll bir haatalık netice - ber etmeal icap etmııtır. 
•latle 616rler. Almanyaya kartı dfin1a· 

rı pek yakın aenelerde ku~ fylletmlt olarak memleket 
rulmuı olmak Gzere, 269 u lerlne dönmDttür Sıblryada 
bulmuıtu. 1938 HnHlnd Alta1da Btelokurlka lıtaayo· 
llu kaplıcalarda Qç milyon nuda rıdioalctlf ıuları ıle 
kıdar kiti jkamet etmltUr. methurdur ve buraya çok 

ikinci bet yıllık plio de•· uzak yerlerden hattl Moı· 
reıl eına11nda kaphca ye kova •e Lenlnıradda• ıe 
ııbbat banyo tıtaayonlarına nede bet bin buta gelmek-
de•let tarafından 450 mtl tedır. 
yon ruhle mHraf edtlmfttlr. Sovyetler Bırltflnde kıp · 

1934 te Stalinlo tetebbG laca ve k6r ııtHyonları •e 

193S lıktetrinln ltlrlacl nın 15 marttan evHl oltiuk· 
ıfl tle KafkHyınan Kerade balato'ojl me.elelerl ıle met· 
alz kıyııında Soçl - Matzeı- ıul 13 timi arattırma eaıtl 

aGnCl, Şa•16lı1e Hıtler flllea ça aayıf olaa, bu gOn artık 

Çekoılovakya)'a blklmdt Bu hiç me•cut olmayan itim•· 
IDemleket Almanya ile lktı- dandan b•ç bahHtmıyorum. 

ıa.teo mutabık kalmadıkça Gerçi Şanı6llye Hıtler 
1•ttJamazdı. ~tratejık ita böylelıkle orta Anupanın 
lıundan memleketıa aıüda mutlak hiktml oldutuou lı· 
faa11 lmk&aıızclı Bunun bat etmek 1 tlyordu O aa 
deltlt .te tudur kt Çekoılo•ak· için Anupa7a bır korku ae · 
lar, ıeçen kıtı Almanların tlrUldt Ya ıoora? 
bırı memleketi bettan bat• Danzlı de, bu ıGn Alma 
lcatedea, öteki de A•uıtury•· aya btr du•arla karıılatma· 
1• Salezyaya balh1an ıkı ktadır Nıçın ? Daha ı.lyade 
otoıtrad lnt• etmelerine bo 15 mart darbu& y6:ıündtn 

Jun •imtılerdl Alman kıta Türkiye, aynı zamanda Yu 
lafloıa, meıafeyt uzatmamak nao11tan bu kadar ..açıkca 
lçııı, bunlardea lıUfade d· Fran11z - loıılız tanfına 
l!ıelerlol de kabul etmıtltr · ıtçtıleue, Romanya Alma 
dı. Almanya 6lçü1ü.kaybtt ayanın tahakkOn.ündtn lıu · 
.. •IDek tartlyle her ıeye ka· rtuldu in, Macarlıtan bo 
dırdı murdaoıyon•, Yuıoıla•ya 

Slo•aky• ıle karp&t Uk ne Roma 'ya, ne de Berllne 
'••1aıının çeklerden ayrıl bıç bir tavizde bulunmadı· 
lıı~ıı da M6n b anlatma1ıoın )'H, bızzat Bulıartıtan btle 
Çll11enmeılne be.cet kel tereddütte &ıe, Polonya bu 
lıı•dan buıu ' • ıelebıllrdı. kadar azıaıklr davranı) ona 

Slovakya ke•dlılnden ay biç tüpbe etml1elım, 
tılınca, Çeklatan her yanı bütQn bunlar, Arna~utluk 
ç••rllmtt aleuk ve ııter ıı darbeılntn takip tlmlt oldu . 
t•aıu Almaayaya bo1un iu 15 mart darLut ylzün -
~ieceku Fakat ııddetten den olmuttur. 

0•'•Dan AlmHıJ• taltU Bu ıuolerde lnıılız nazı 
~'Jlını takip etti . ÔlçüıGa · rı B. Hud•oola 8. Vobltat 
t il lbtlraıına ve ltılıılr bir arıuındakl rııü .ikatta neler 
,.'haklcüaı zevkine karıt ko konuıulr.n .. f o •dueunu btlml· 

• 'lıı•dı Fılen aahıp· o lduiu yoruz, fakat B Hudıon, ., "' . 
hlt ~ lıık&r ıurette de ma matbuata verdljl beyonatta 
~ 0laır.k lıte.11 . Nıçın? plinmda Almıoyeoın ta••z 
~u'tllct hbrtp, tahakkOm ar olarak Çekoı!o•akyeoıa tah 

•ıı., 'l -ı J t td • Jl lhtı · r anıl "o eleıt lrmek t1e1t meıru o uguou ıuy-

h hct1le? Hangt ııkence lemlttlr 8. Vohltat anlatı 
•taıyl•? lan bu tarh tıltınce hiddetlen 

• liıç ıebepılz 15 mart ku•- mtı Herhalde, Alman tebllil 
.. '\ darbuıcıı yeph BOlüo bundan bııhıetmtkten çekladf, 
ı,:rup, cinayet ve_ daha ÇGnkü Hudıon'un teklıflerlnl 

'•ı h oeıretmek, Alman mtlletlne · ~- le ılya1I ata diye s,:_ •_rdı. Almanya gOldü. büyOk elnerlyetlnln MI· 
•ot •ı hata mı? Sanki Şan· nıh anlatmHıtıı tanlp et 
ttı6

1~~ Hıtlerın hata etmeıl mit olduğu - lnvllizlerln 
tıA k Gıu:noı gibi o zama araden alta ay geçmeden 

'tt•ıt.6~r hiç hata ltleme Çek t.tıkla . lnl t ahhüt etmıı 
''bıl ıla •ılemlyecejl de olan Almanların aolaıma)'ı 

F' 'Yordu , ç•iolyerek memlekttı 1t1al 
h,k~kıu burada? Bır Alman etmlye cüret etmlt olmala-
~"• Cbıloın ~ojelnlyonlarla rından bir ,., e nlamadıkla 
tı b'ttlebdtrmeye çalıth rlnl elhtermek olacaktı 

lr h ,, '•tadan bir fılllA · 86ylt ee, Hıtler'ın keyfini 
~ ltliictakan kılacak imzayı tatmin için yaptıjı 15 mart op,, 
~!, h ıı:a,k için ıhtlyu 8 
lı_,: ' ile dıı b"kanını Eler· 
'tttı e bGtüo btr gece tethlt ,,, p 
'~e ratı bombardıman 

tei•nı 
''~ ıa,lıyerek tehdit ,,, 1 

F' cap etti 
~ Gbr 
'tıı, er bu lıte ne mi ka · 
~~ r" 

0 'du? H ç bir tef. Çon
~ "'le f k 'tı b ır aları tik tetrln 
~l'-ll erı lcız bir •niyette 
...._ :101l•rdı Hatti kea 

"-dan zararla çıktı. 

rlarbeıı hılrlerlnı göıtrrme 

kte de Yam t!dl) or Hudıon 

- Moh•tat hadııc:ıt bu hu 

1 uata bize paı lak bir delıl 

vermlıt•r. Avrupa blr mlllt'· 
tin mutlak ıktldar P"tlnde 

kotmuıne tahammül ede
mu 1938 Eylulünde Alma 

nlar mtllrtlerln kendllt'rlnl 

tdare etmek hakları üzerin 

de ı.,ar ediyorlardı Martta 

ı blrdeablre ba1at HhHı diye 

ta kaplıcaları hemen htmen tüıa •ard ı r. Bu enatıtülerla 
tamaml1le yeniden lnta araıhrmaları ile t•bll lylleı 
edılmtıtlr. B ır keç ıene tlrme huaaıı bulunan 2500 
içinde, kOçük hıra kaaaba yeni kaplıca aayflye ve kOr 
ıı Soçl ıenede 100 bin baı lıtuvonu me•kll bulunmuı-
ta tarafından ziyaret edllea tur Y alntz GQrcııtanda bu-
birinci ıınıf bir termal fı · luoan yeni tıbbi maden ıu-
tuyonu oldu. Lltreıtnde 100 larıoın mıkdara 700 dOr. 

• lll 150 mtllıram küklrtll Halen, Sıblryade, Uzak 
h idrojen bulunan Matzeata Şukta •e Orta Asyada kOr 
aayu, banyo bal nde, kalb lıtaayonlarının orıantae edıl-
hıutalarfnda bıihaua tlfa meılne ve gen ltletılmeılne 

•erici teılrlol ı~btermekte bllhana çok bOyük ıayret 
dır. ı ve ve faahyet aaıf edilmek 

Kefkuya kOr ı atuyonla tedlr . 
rında madtn aularınıo mlk· :---·----------

darını çoialtmak iç n de 
bo, ük ıayretler ıarf edılmlı· 
tir Nar zan ıuyu, KtıloYod -
ıkta fazlalattırılmıı, f,at· 
•ıortk ve Eıeotılı ude radlo 
akUf karbonlu ıuler ketfe 
dtlmlttlr. 

Kıılovodıkta 30 milyon 
ruble ıarfıyle vQeude ıetl 

rılen ve üç btn hute Ala · 
bitecek olan bilyük bir ,. · 

oatoryomun loaaata bıtmıı 
tir. Halfln, Embruz dalında 
tld b 1 n metre 
yOkıeklıkte •ercm, 
ılofr ve kalb b&1talıklar1ne 

mıı hıuı bir hua tebdılt ve 
tedavı utaayonu ınıa halın 
de bulunmaktadır 

Gürcıatao dajlarmda, aynı 
zamanda maden ıulau bu 
lunao Borjom, Bekmara •e 
AbHtuaıanl kor lttuyonları 
•ardır. Abaıtumanıde ve 
rem tedavlıl, çok mOkem 
mel neticeler vermektedir 
Z 1ra bu lıtaıyooun vazty~t ı 
Oevoı lılaayouundan farklı 
deftldtr. 

Azerb.aycaoda 1931 H · 

n'9lnden beri ltlıyeo Naf 

tutturdular. omıuları da ay 
nı yo da onları tak•p t'tll . 

Ve ııte Danzlg mueleat 
bu tün bu aaheda ortay• 
ç lı:mıı l: ulunu1or. 8. Hud on 
dOrüıt bir ıekllde B Mohlt 
at'• AlmanyaD•D hata11ııı 

aöıte,mek lıtemııtır Gerçe 
kten bü10k bir adeım hata 
1101 kabul etm•fl bıllr Bir 
mılJet neden kendı hateınıı 

kabul etmu~n? Almanların 

bu huıuıta ne dütündikle -
rint bılmt,,oruz . İ11ale mu· 
hslif o 'an .Herchtugeden de 
ıöylemlye ve Şanıöllye' ye 

anlatmıya c~Ht et edecek 

midir? Avrupa 'nın mukad• 

dcratı bır · kaç adamın c .. a . 

reUae ballı duru•er. 

RADYO 

ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 1S19SKca. 20 Kvv 
T.A.P.31,70m. 946SKc.a. 20 Kvv. 

5 8 ~39 Cumurtes I 
J l 30 Profram 1 J 35 Türk 

müzlil 
1 - •. ... , - Bayati pet· 

revl. 2 - Rehml be1 -
Hayati ıarkı - G61 hazin 
ıü:ıbül perlf&D 3 - Sall

hattlo pınar - Baystl ıarkı 

- Dellıln deli 16nlthn 4 -
Muıtefa çavut Bayati fllr• 
lu c .. nıın tezdir sabrede 

mıenı . 5 - Ten 
bur takaımı. 6 . . . . . 
Halk türkihü Ey ıereo 

ler ıereolet. 7 - ...... -
Sız aemalıl · 14 00 Memle 
ket ı at ayarı, ajanı ve 
meteoroloji h11berlerl . 14 10 

15.30 Mozak ( Danı mü

z ğ t - PJ ) t8 30 Profram 
18 35 MOzlk ( KftçQk orkea 

tra - Şef: Necip Atkı o J 

J - Brahmı Macar danıı 
No 1 2. 2 - Spera Ko· 
chman Ebedi arkttdaı 

3 - Franz . Könlgıchoffer 
- Ttro l entermez~o 4 

Frederlk Hlppmao - Sey 

yahat ıarktları ( fantezt J 
ı 9.1 o Tihk müzffl r ince 
uz faılı 20.00 Memleket 
Hat. a1arı, 20.00 Temıll 20. 
40 Ajanı ve meteoroloji ha
berleri. 21 00 Türk mQzljl 
( Eıkl eıerlerdt'n mOrekkt-p 
projram ) 21 40 Konuıın• 
21 55 Netcll p1iklar - R. 
22 00 Haftalık poıta kutuıu 
( Ecnebi dtllerd~. J 22 30 
Müzik ( Operet veaatre 
Pi. 1 23 00 Son ejanı ha 
berlerl. zlr..ıat esham, tahvı. 
lat, kambiyo - nukut boraa · 

11 1 fftıl ) 23 20 MOzık 1 
Cazbaııd - Pı J 23 55 24 
Y araDkl prolram. 

Eğer Alınan or 1 müdafaa hattının te err ah 
la odayı, Belç•l ayı •• ııma 1938 de f ortln lıtmll A e· 

1 ek M••I 
11 

rlkan mecmua11Dda neır•· ove aranı ıtçer 8rltaoJa 
htlierine ıeUue k dalmtıtlr. 

ı. 1• çı ına· ft F ada kuvvetlerinin .,ar• .J Dlier tara an ranı 
raklarıuaa d ıhtl dal ıı ve Franıız top i- kara or uıunun yacı • 

ı. -11ta u b dula· yayılmaaı 11161au ma denls •e a•a or 
• rının thttyacıadan iiatün hı· 

ra~odern ordular d6vOıebll- tulmuıtur . Bu uzun nmandaD· 
mek ı bir ıahaya beri &deta ÜHJ evlld mua. 

için gen 1 D 111okr11ıler buluna• 
mubtaçhrl11r • lltlli ıneleılne maruz 
da•uının 11ferl '!~ oldutu franaız hava ku••etlerlala 
ordularının mtımkud.. ,. hakiki 1tbe .. lal laah eder. 

k 1 budu un• fraaııı erklnı harblyeal de-
adar A mao f edılsılt 

kın yerlerde tevkld ki fra· atzde ve bavada mOttefılı 
Ye Maotm tlınalla • kuvvetlerin fatld,etlnl (de 

kıdar yı oızde Brltanya ve hu·ada n11z lıkelelerfoe ttır t 9 l 9 
yılmamıı olman ıar lh ko· Ruı filoları) bıldıtı için bir 
da Maretal f of da ıu tlerl harp vukuuoda franıız ku· 
nferenıında eynı fıkrl vvetlerlnlD bu anhadakl 
·o ~ tO ... 0kıanınıa tel&fJ etitlruilDe ı rmuı ordu· ... 

· karı · " Yalnız franllZ te•· emindir. Kezalik a•rupaaın 

b 1.. tıarru:ıu ,. fi e t " b • a ıu u lalı Clcı 
1 

bir tlblr co15ra v ~ 
kıf edebtllr, eıkl"r uo ta bakımından olan va-

l rduıuıı f d le mfltteflk er 0 • ılfttlnl ılJetlne ıöre nnıız or u 
h nOdü tçın ıtper '' ıunun tf a edebıleceil ııtr 
16rQr. vazıfeelnln de b tka bir or-

bu vazl· 
Fran11z orduıu B 11 du tarafıntılaa &fa dılemt1e-

1? u l t feyl y3pabıllr IJl or ceilnl an mıt ır. 

k - franııı. SONU VAR -
ıllçtür . Çu• u tlerlnfo -
d k d 

kuv•e ---~--"""'.1.:------
uıu en • k v•tt• kart• Kıyıp ınüuür 

ıkl mirli bir u tıodedlr . 
ko,mak mecburıre 1914 K6yümüz alt reıml ml-

8 1 h~ra ber bOr •• ,ı edllmtı olcluiundan unun • Clr f'tmeı .. 
teki b"talar tekt.~dafaa ta- JeDfıl 1aphrıl111ak üzere •I· 

•• mOnhaaıraD 111 ııtrllcıla- ıa1et makamına mlracaat 
blyeal kullanılır•• rdurabtltr. edılmlttlr Eıkl köy mQbü· 
rın taıuruzuou du rOoCln hükmü olmadılı tl&n 

Belkt de tardeder.k 1 ba· olanur. 
Bu •asifeyl IAY1 11 e 1 Oımanköy nahl1e· 

ılnln Madınmeza

rı k6JO mubtan 

l 0111ak iÇ D 
tarmafa la.zır e n 

~ barblJ• 
bGyük erlııanı •ııtır 
hükumet a1eler y•P Hfiıe1ın Sarı 

acaba? 

B I Uye Reisliğinden: 
e e( 1 Pftrk cınrıada tahminen 825 

T bakhane er, T k 
Baıçetme, a 1 üzayede aatılıja çılı:arılmııtır 

araba kadar ıObre bl m ıft arabıt flah 20 kuruıtur . Ta
araba fıatı 10 kurut •• ç n.bre mıktarına göre kanuni dt-

1 aklan ıu 
ltp olanların • ac d 

1 lazım "· po:ı:Uo yatırma arı " 1 ıaat 16 da Belediye En 
8 8 939 cuına tun 

lbeleıl l B dell ıhaleyl mOteaklp peıtnen 
_ ılacaktır . t ,..... t 

cumenlnde vaP "dl Taltplerlo ve fazla ma umı 
l 1 mecburi r 

teJtye edı met He\edlyeye müracaatları lllo olunur 
almak ıltlyenlerlo 4 1 - 240 

Balıkesir rl~apu Sicil 
Mu hlıtizlığıııdan: 

Mahalleıl: 

MırzabeJ 

Hududu: 
Safı Ahmet vereeeıl, 
ıolu Kabaaakal lımall 
vere1tıl, tarafı ıalrHI 

dere ve yol. 

H b luadu"'u yer yukarıda yazılı e• T. Evvel udut ye u 15 

. .-: h 5 uuınarah tapu kaydı mucibince Mirzahey 

.iOv tarı ye 

rnahalleıfndea Zııtovlu Şerif oğlu muhacir Oımanın malı 

3 ~O den 6ace ôlQmh e o§lu Htheyln llüınOn v Hü-
ıkeD . 

1 
HLhoOoün de 321 ele öUimlltı kar111 Saniye ve evlAtl • ••Y n 

E 'De ve Hacere kaldıfıadan bahılle namlarına ıenet 
rı 111 • 
almak tıtlyorlaraa da mah•llulnden verilen meıruhat na. 

bu ev 35 seoe önce r.hara ıatılmıı olduiu anlaııl
zıuan 

olııuıındao tahkik ye tt!tktkı lçlo 1 S · 8 9939 gü· 
m~ı 111ahallıoe memur göoderılecekttr. Taaarrof lddı ınoda 
:uıuoanlar vaua hu günler l9lnde yazı ile tapu ıkıl rnu
hafızhtuıa veyahut mahalline gelecek memura nıQraça
adarı ıııu•u tlln ohnıur. 
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IAYPA ı 4 TORKDILI 

• 
Yirmi dokuz r-------;-:ı:-;;;;-,-;---------, 

ya,ında on bir 1 AKIN KITAPEVİ 1 
çocuklu ana. 1 Günlük - H~alı~ -~;~k - Bütün 1 

1 GllZETE ut MECMU!f lan ı Fraınıda, madam Dufre. 
ınel tımtnde bir iradına altın ti ARADIGINIZ HER KIT ABI 1 
mulalya verllmeıl kararla- AKIN Kl.TAPEVI. d 
ttırılmııtır . Bır fabrtlıa •ı~t - 1 ll e 1 
ılDiD karm olan bu kadı• 1 B u l • b 1 1 1 r ı f n t z 1 
heaQz 29 yaıında oldufu Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0 

11 20 1 
hıalde hm ı 1 çocuk Hhl- 1 tenzilAtla gönderilir. 1 
bt .. ır 1 BERNARDEN DÖ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 1 

Çocuklar ı n •D büyülü ı 1 ; Pol ve Virjini MEZHEPLERi 1 
en küçllCl l J•ıın.dadır. He I Tfnlıçeye çe••ren 50 Kr. 1 
pıt d. tamam•n ııhhathdt- 1 KEMAL DEMIRA y MEHMET ..lKIF 1 
rler. 1 15 Kr . Ferdi •• içtimai karaktul 1 

Bu bol çoc•klu aile küçOk 1 15 Kr. 1 
fakat temiz bir ••de etur· 1 Meıhur çocuk romanl arı: il ROMEO •e JOLYET 25 1 
makta anneleri çecuklarına 1 K. KoıtaotıooT ROBF.NSON K.ROZOE 26 : 

btuat bakmakta, babaDın 1 BAŞIBOZUK- VATAN SÜRCÔNÔ 10 1 
kannctyle de pek ıüzel ıe · 1 LAR ALAVI C4"'-ll TARfH JO 1 
çlnmektedır . 1 f 

Üç aene e••el Relıfcam 1 Çeviren: ATEŞLER iÇiNDE 5 1 
hur Lebr6n Çocuklarda• 1 ZEKi TUNASOYLU 10 Kr. iNCiR AGACI 25 1 
btrlotn •aftlz babahtını lca 1 GENÇLEK. .. MEKTEP BAHÇELERlf., DE 1 
bul etmlttlr . Bu alle,e ıe· 1 80tin münevverler BiTMiŞ SENFONi 25 1 

• 5 AGUSTOS 19~ı. 

. 

Türkdili matbaasıe 
Vııl1et matbıauı Türkdllt matbaa11 adı altaada ıazete•ı 2tn idare.inde faaliyete 

_ ı•ç•tıtır. 

14 Seneden bert muntazaman çıkan •e karllerlne h•zmet eden ~'TÜRKDILl» 
gazeteıl bu ıuretle daha gentı Itır ıelıılde çalıımafa batlıror . 

ınatbııası 

Ucuz. temiz ve ılratle berke.in ıhtıyaçlanna <:•Y•p •e•ecek, her kut ml'mnun 
edecek bir ıekle konul uıtur 

Rumi ve huı•ıt mft•Hutlere atd defter •e her tiri& eednller , nıal.buzlar 1 
da•ett,eler. kartvtztler, zarf •• kltıt baılıkları, zarif ıelıılde tahttdıl ır . 

Kıtap Te mecmua buılır, clltyapılır . 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılpartı lrabul eder •e lıtentldlil ı•k ı lde hazırlar . 

Dikkat : M•tb;a tı lerıle a likadar her turlü muhabrrat ç ı n ıu adrcn 

~ racaat edılmeltdtr: 

mü 

Türkdili matbaası - Ba lıkesir 
çen tene d" ( 8000) franklık ŞiiRLER 1 KQPU Z Oku, or · .. · 1 
b iri •krıuJkıllye •dedi mitti 11 . 1 15. Kr. Eaat Adil Müstecaplıotlu 1 ~ ımnıııııuın 
ac çocu arın an ıonra ae · 1 1 
nç eoae,e timdi bir de altın 1 BOLŞEVIKLll'.. FAŞISTl he lL lM n H ~ y AT SERiSi 1 AlllllllUH 

nıııııııııımnııınnmınııı ııııııııııımımtıııuıııııınıın · mınıııııım mıımıııııııınoııııııııııuıınııııu ınınuııııınınınmmın ... "'u' ....... ~ 

mada11a ıtuı dOıünilmOt 1 ve ~OSY ALIST ŞEFLER ve 1 g 
1 DEMOKRASi SOS Y ALIZM 1 ::::c1: 

nıııııııuıınnııınuınıııınıunııııııııuuıımıuuınıııııııuoııtınıııımınıııwUHuuıın9uıın nınıınınıuımııınıttnııum ..... " ..... .. 

tClr. 
1 50 Kr. 40 Kr. 1 ----·------- .. ________________________ " K l"R T A S i Y E C 1 Balıkesir J\skeri S•ıtııı 

Jllıııa K•••JıİS)'<)rııınd<trı: 
1 - Kor merlcH hutahanut ıenelık ı .. Uyacı için 8980 

&ctlo kepek, 5980 lcılo bufday, 5980 ktlo ha•uç. 5980 ki 
lo pancu, 5980 kalo lahna açlk eluiltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmin edilen bedeU l 136 ltra 20 lcuruıtur . 
3 - Munkkat temlaatı 85 ltra 2f> kuruıtur. 
4 - lhaleıi 18 · 8 - 939 cumı sGnli ıaat 11 de Kor 

Satın Alma Komlı1onu l.ınuında yapılaHktır . 
1 - E .. af •e ıartları her ıOa komlıyeada ıör61e

.bll&r. 

6 - Tahpler.a belit belıeler •e muuklut teminatla 
rlle b rltkte komlıyoa• mbrıcaatları IOzumu ılin olunur. 

4 t 231 
-=~--=:--~~--~~---~~ 

Balıkesir Askeri Sııtın 
ı\lına Komisy,•nııııdan: 
1 - Suaıiır l ık blrhklerfnfn hay•anatının ıhttyacı olın 

314 ton yulaf kapalı zarfla ekılltmeye konulmuttur. 
• 2 - T ahmtn edılen bedeli l '4915 lfrad ır 
3 - Muukkat teminatı 1118 ltra 10 kuruıtur 
4 - ihale 28-8 939 puartHf Hat 11 de Bıltkeafr kor 

utan alma lıomfıyonu btna11nda yapılıcallt•r . 
5 - E .. af ve tartlar hu ıGn komlıyonda 16r6lebthr. 
6 - Taliplerin belit belıelerle Ye muul&l.at temlnat

larHe bfrltlıte komfıyona mOracaatlara IOzumu tlln olunur. 
4 - 1 - 238 

Balıkesir \ Tifa)ret l)«ıimi 
~~ncümeninden: 

Üç Hnelık muhammen 
Ne: Mnkll Hektar Rthumu ntıblyeıl T•mfnetı 

8 Aya Y orıt 20 ]r)OO 225 Ltra 
16 Mandıra 25 1500 113 ı 
00 B. maymun 11 9000 675 >> 

Erdek kısaıında kulundukları me•l&tlerl yukar1da ya-
ıulı üç parça ırantt tıı oca&cları Gç ıene mlddetle tılettlmtlr 
üzere açık arbrmaya lconulduiu halde trklıf edtlen brdel 
ler haddi ll11k rCSrllmedifl1Jden JO 8 939 tarihine rutlı
yan perıembe ıl•Oı nat 15 de ı halelerl icra kılınmak 
üzere artırmalarının on ıln mOddetle uutıldtlı tlin olu -
Dur 4 - J - 239 

Balya icra 
memurluğıından: 

Cınıl, •••I, kıymetlerf aıalıda 1azıh mallar bfr borç 
tan dola11 •tık arthrma~ ıle eatılacıtından ıtttuma Bal· 
yanın Gökmuea k6Jfınde 12·8 939 ıl•I eaa t J 2 tlen 15 ı• 
kıclar l&ra elunacalstır lıtırak e.leceklerıa ılıtertlen Halt• • 
meak6r mahalde bulunmaları ilin oluaur. 

Kur•ı A4et Ctnıt 
15500 31 Ko1un 

800 1 Merkep 
8000 2 inek 
4120 o Mulltelıf zahir• 

3 

• 

1 - :l40 

Hem fabrika heı yü~sa~ 
teknik meklabi. 

(DOnk6 yaıının denmı) 
Tahııltnl bitiren ve ıoou 

nda btr toıaat projulnl 
müdafaa edenlt-re nıühendfı 
dtplomuı verilmekte •e ke 
adt thtııuları dah ı ltnde bı 
zut fabrikada kullanılmak 
tadar . 

Eıklden burıu•• muavlDI 
tkrn bu melıtebt ikmal 
•den mOhendlı Borlı Strau
ppo, hal .. n, · fabrikada bu· 
hu i ı t6rbınler atf'lfvf'll t•fl 
dtr Eılıl t ,. nlyecl Botla do 
mekt•bl mükemmt'I ıurette 
ikmal eyledıkt•n ıonn mu · 
htelıf merhalelerden geçerf'k 
bu ıün fabrlkının en mühim 
ateltyHI olan mekanik atel 
yeıtn 1 n baıına ıeçmlt bu· 
lunmtlrtadır. Teknik kontrol 
ıerYiıt de. mektebin etki 
talebulode-n ıabılr te•ly•cl 
liblk mühendlı ' Konoko• 
brafıodııın idare olunmakta· 
dır . Enıtttftnüo btnat mO· 

dür ola1t Malu•ıno• da, e•'' 
talebedendtr. 

Mektebin mualltmlert ara
ııada memleketta en yOk· 
Hk mfthendtı n lltm ada · 
mtara •ardır . Tahı1 le çok 
dikkat edtlmekte •e bu ıu 

retle mektebi bttlrmtı ofan 
talebe cidden IJI yeUımıı 

bır halde kendı thtlaeı ıu 

lteıfnde çalıı• bilmektedir. 

KADRi UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te
min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

ı~ınnııııuı ıııınıuıııııııııııııuıııııııınnııııııııııııııııııııuıııınuııııuıuruıınınııııııııı ınuıuımııııuuııunıııuıııııııııuııııunııııını nıııııııınwınnıuıunnınııı 

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

1 Sayııı hemşehrileriın i BANDIRMALILARA! 
~ flft1fürk caddesindeki şubemde fly va/Jk ve Edremidin nefis 
11. zeytinyağ ve sabunlan toptan ve .parakente safl/Jr. 
1 3 Seu~dt•n lwri aeanta~ı hulundu~unı mcmleketiu en maruf 
1 falwikatörii Rdretuidli Kaı·a~özo~lu Ali Biza BP.y fohrika~ıuırı 

«KAH ~t\RK .\ )) tHt uefi!'\ ~af,.~ t<ıhii zr.vıi11v<ı~ YP. ~tthunlarH11. Ba-. . . 
hkesiri11 n~n~ tcre~a~larım satışa ~uz P.llinı. 

Sayın hemşehrilerime bildiririm. 
Hariçten yapılacak siparişlerde de her tOrfü ~olayltk gösterilir. 11 1 ADRES: ~ 1 1 R:ılıkesi r Es:ı ı Rakkali yı·~i ,;ahibi U:ııul ı rıııalı Esa ı . \ kar,;ıı 1 

" :? - :Bantlu·uıa ~ubesi Ataliirk ca<Jdesinde ya~ ~ahuu ~atı~ yeri. ~ 
~~~~~~~-~~~~~ ~~~~~' 

-Bina inşaatı 
Balıkesir P. 1,,. '"f. 

Satılık ·ev 
1 ,.,,, 

Karaoflan mahalle.inde Orta mektep btauıoın a tı 

"' ıarı boyalı merhum • ıcı A.11 utta ya ald altı odayı tkl ' • 

Miidürlüğünden: 
-

1 - BahkHlrde lnıa edlleuk P. T . T. blauı kapalı 
zarf uıultle ekılltm•ie çıkarılmııtır. 

2 - Bu ııt• keııf bedeli 48305 lıra 37 kuruı ye mu 
Tak kat teminatı 3626 lira olup elutltmul 14 • iuıt oı 939 
puartHI aOo6 Hat 16 da BalıkHlr p T T. MüdürlGiln 
de teıeklı61 edecek komılyonlla 1apılaeaktır. 

3 - Bu ite alt ••rek: 
A - Projeler 
B - Ftat b•rdroı•, mHaha cednh, lıeılf hullıa ced 

veli . • 
C - f ennt •• huıuıi ıartnameler. 

o .up lıtf7enler bu enakı 242 kuruı bebel m6kabtlıa 
de Bahkee!r P. T. T. MOdlrlGllnden alabtllrler 

4 - lıtekltler ıhale4en en az ıektz 16• •Y•el •• bu 
lıe lteaaer ... .,ı 10000 Iıraltk yapı tılnl lttr ... fada ita 

,,,. 
fayı bir mutbahı ••miktarı kift a•lu, u mftıtemll 2 nuD' bl 

lı hane satılıktır. Talip olanların a•ukat Ahmet v•b 
yaz haneılae müracaatları. 
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ıardıldarına dair referaoılarlle Balıkeıtr •alllıtl•• 
1 

,1 

lı• ' Hat edrrek alacakları ehlryet •• ttcuet oda11 • 1 •• 
1 

~ 
fl•'1" eı •e kanuni mu•alclıat temıoatanı muhte'fl :ıar 11 
d•' ,,, ıGo ihaleden btr Hat •••eltae yanl nal 15 e k• ıı ,,,. 

kOr komıtyona makbuz mukabaltade nrmlt olo>' 
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zım welecefl llln olunur 

Baııldıiı yer: T6rkdılf matbaa11 Balak••'' 


