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Trakya Manevraları ı Avrupada yak!nda ye-
----. _............ . ni hAdiseler mı olacak? 

Buyuk manevralardan sonra ordumuz 25 ağustosta 
8uyük Erkanı Harbiye Reisi Mareşal Fevzi Çakmağın hu

zurunda muazzam bir geçi~ resmi yapacak. 

Ordumuzun Edırne - Kırklareh mıntakasında ÇemherliyP: •Arıı,ı~• ~odı~i ~rıar için~•. ıuku 
~apacaEı manevralar 15 ağustosta başhyacak bulm11ı mu~ı111ıı hi~ısılın 1anıemd.ek '~"d· 

fevkalidı ıDt11akkiz bulun11111ız ızıı ır. • -a ı. 
Londra, 5 (Radyo) - A•~ ' 

llm Kemaraa. bu 18" tolp 

. 
da•et edılmıı bulundukları 
bu ıeçld rn•lade ı•zetecl · 
ler tle hazır bnluaablluelr 
lerdtr. 

istınbul manevraları: 
lıt a nbu l , 5 (Huıuıl) - Da 

h lhye Vekılt B. Fa•t Ôıta· 
rak, lkuıad Vekili B. HOanG 

Çalur •e Maarif Velc•lt B 

Haıao Ah Ylcel bu ıln Aa 
l&aradaa geldder. 

h llf ınıte e-
l"omıt nı mu te , d 
ler etrehoda m6sakere er 

8 

'ıı t• · bulund•ktao ıonr•• 
tlll lçto bapao•ııtar. h I 

d •U 1 e. 
Bu ıOnlırG celıe • 

fet ltderlerladeD Noel Beker; ... ... 
uzak ıark mueleılol 
zuubahı ederek Jıpo•Y1"'8 

ıaotej ,aptıjıaı e6ylellllt •Je 
D a· 

hOlıurnet'n alda•ID1111811 

1 le 
L ' J 1 • 

PODJAD•D llteklerlnl • 0 • 

la lıcab•l etmemeılo• •• A•k• 
tı lu · 

rtka ile bu buıuıta 111u 
katmaıını tıte•tıtfr . 

Noel lekerln ,aılerlae 
ce••• ••re• l•ı"ekll Ç••· 

4nlıara, 5 (A.A ) - Hu 
..... •utad eldulu ıiltı, bu 

•e ... tle Trak1a •••talıaıı• · 
.t, btrl•cl ordu kıtaatı ta· 

maneTra yapılıcakhr. ae araeıatla •• Haılıı6y tl· 

Da h tllye Velrtll, ıelarlmlz · 
ele 1apılacak laa•a taarruau 
denemelert1at tetkik eclec•la · 
tir. 

A••rık• berllJ• rraaıa •e 
11 

. 
ile .ıatml hır te••••• •• 

1 

faza etldtlıftal ıl,1••1• ye 15 Ajuıtoıtaa 21 afuıto ' mal mıatak .. ında J•palaeak· 

~Ddaa büyük mUcyaıta b:r 

aa kadar olmak Ozere altı 

160 de••oı edtcek ulan bu 
ma11 .. na, Kırklarelı Edır-

25 A.ğuıtoı gloü mane• 
raya lttlrak eden bütün kı · 

taat tarafmdeo Edırue el 

•ınında, Büyük Erlcloı Her 
b tye Reftlmtz Mareıal fe• · 

lktıutl V ektlt 8 H 1 tır• ltal ıunları tl&Ye eyle• f • . 
Çakır da clulıaal JerU m•I - - Japo•ya laGllG••tl ••L 
ı ,.ıec•• 
ar ıerıtıl•t ı••mltUr. tedı lln• hareket h a l · 

oluna ı il t 1 1 l f 1 8 ırkt• 
it mümkGed6r. Uıak 1 

•••• f'•. Filimler sıkı bir k o n
troldan geçirilecek. 

1 zl Çakmalın huzurunda ya 
p1lacak bir ıcçıd reaml de 

Soıyıt - Amerika licarıt 
ıuıhı~ııi ı1111dit ıdildi. 

Loadra, 5 (A.A) - Ame 

zarar ı6ren tebe•• ••· 
.J k•' zlyetl ıizGmlz•111 Ja· 

maktadır Bua•D 
11•~~ .. ıat· 

Milli rejime aykırı propa
fanda yapan filim/er 

gÖ•terilmiyecelı. 
ı 1•t'"'-ul, - EcDIJ•l tı· 
'ti 
f 
1 

u ..... mGdlrlOll tara· 

ı,'d'• haaırlaaao filim 
tı, 

tı... •e faltm •eaar1ela .. ," ~ı, kontrolün• datr 
~ılı' lllzamname lcre Ve· 
lllııı •rı Heyellace tanıp edıl 

tllt N 
•t\ıtı · lzam••••nla lhtl•a 

p l ''••\arı Jaıı1orua: 
~,, ı a._lerla lıo•trolO latan 
.t,1 •ahllllnce lstanbulda .. , ı 
•ıaıt tı. • arak H~llec•k hu · 
hn ~1

1t ıalon Yeya muay · 
ıı.,, ta t •lnema.la teı1'11 elu 
)'••l,lr lıemtıyoa tarefıadaa 
''"d ''latır Kont rol eına · 
'• ' lco11at11oa a:ıuından 
~''":'laıt, ma•ıuplarıadaa 
''~tır arı... bu lunamıya . 
'd,._ 4ılcerllit alllıadar 
••"•l ~llha l•rla kontrolüne 
tıt,,t Utaaa1daa, ıktlHt, 

'' '''le•• •ılahat •elllletlerl· 
~il '"'' eden ftltmlerde 
ı "•lru 't, ~ •tlertlen l.trer de· 
c,~tı 01111•J••a lttlrak ule· 
'•tı, t . Herlaanıt bir de•· 
,, ~ 11'-ıl p ı op•i••daı ı oı •th 
'-111ıtı '•ıı l.ır ırlc •••a 
d,,,,t tezyif ede•, tloıt 
t'"cı.t •• •illetlerle lalHlet 
~,,, • •.t•a dla propala•· 
~lt1 '

1
'a>aa, mtlll rej•m• •J · 

1 .,. .J 
~ta._,1 ,,,.,,, ıku ... ı •• 
'' ' ' ideoloji propaiaada 
~,,1••tı ••lcerlık ıeref •• 
'' '•Uaı ı. 1 L ')t.ı rııraa •• alcer I• ., ..... 
, lll ._ Propafanda r• 
"-ıı.ı, 'llalelcetıa lnzlltat Te 

"'' •tı "•ltımıatla• zararh 
\ol ''t' lr C'~. lçı "- tılemtye tabrl 
: ' '-41le Tiirkt1e ale•· 

•'-••lan.la •a11t•11 

elacak ıalaneler huluaaa f• · 
lımlerıa yurdumuzda ıöı· 
lertlaıHttıe mOıuda eclllmı

yecakt ı r 

Nlumn•med"" bundan bat · ı 
ka f ıl ı mlt!rfa &cootro' ü l~le 

yapılacak m6racaahn ıek ! t 

1urdu1Duzda f ılım çekmek 
için ahnecak •ztn çekilen 

fılım lerl• kontrolft, mua1 
yen bir merHlmde çelctlecek 
fllımler tçtn pollıce yapıla· 

cak tahkılcet heklundıa da 
hOlcümler Yardır. 

Köylerde de· 
mircilik dersleri 

Aakare , S ( Huıuıl ) -
Maarif Velı&lf'tl kö1 kalkın 

•• ıı ID~•auu ü:ıer tnde pek 
mlhtm lılir itin baıında lt•
l•nmaktadır . Vek&let bGtGa 
lai1lere ıana1I kGlUh OaO 
ıokmalr maluadtyle mGfet 
ttılerladen bir lktılnl Etlrne 
aud k6,lerlne ıloclereu•k 
tedktlsler yaptırmaktadır. Bu 
tetkikler mihbet btr netrce 

•erdılırteD ıoera demtr itle· 

mHiDI btlmt.ren k61lere m6 

••••er blf demfrcı 6fretmen 
tarafından köyl6Je demlrct
ltk deralerl Yerllacekth . 

Techlıat bir kaç •J fçtatıle 
ılatlyacı karııladıktao sonra 

demırel 6lret1r1e11 btltlln alil 
•• ede•ahnı o k61de b1ra
kacak, ••fer lıı61lerde de 
iti yapmak 6ıere oradaa 

eJr ılaH llhr. 

manevraTa ıoa verıi('ctoktlr . rıka - So•Jet ticaret muahe 

i.caeb ı ateıem:iıtcırierın de d.-ı b ·r H!De rh ha uzııtı lmııtır . 
po•yanıa ıiıteree•I tfl 

yeti ltelde•ekt• ,,e her t -

İngiliz - Fransız murahhasları 
dün Moskovaya hareket etti. 

Aakeri heyetler geli~~i;;·İıadar miJzalıere~e~ 
durdu. lngiliz - F ,~an•ız - Sovyet görüfnıelerını 
idare eden Vilyam Strang Lond~aya dönlJY0

'· 
Londra. 5 ( A A ) - leıtllz 

- Franıız-SoTyet ılrOıme 

ler lol idare etmek ea-re 
Moıkonya ııtmlt olan la 
ııhz Hariciye Ntzarett orta 
Avrupa ttfl Vllya~ Stranı 

6nlmftzd .. kl hafta içinde 
Londraya dlnecelıtır. 

Londrada dlplomatık 

mabhllerde tebarOz ettiril 
dığıoe ı6re Moılco•• ı~rüı· 
melerl halen Vı lyan Stran-
ıın YOcuduıta arhk tbtı,Aç 
hı11etllrmlyectk derecede 
ilerlem · ı hul uoaıalitadır . 

Londra , 5 (A./ .) Moı 
lıo••J• ıtdecek olan lnıl 
ltr. Franıız Hkul h .. yetlut 
ltu giin Leodradan h.,eJset 
etmtılerdır . 

Vapur çarıamba •Gnü 
Lentnırada ••racakh r 

Londra, 5 ( A .A ) Fran· 
eız bahrlJ'••I Genel Kurmay 
fhtkanı ~uıamba glnG ln
ıllb: ihtiyat ftloı•DUD ,. 
pacaiı ıeçıt reemla4ie lııra 
hn yatanda •~ T•nında ıe· 
ç ı t reımıaı takip etmek 
üzere laıılıs amlrallılr .la:
reıl•c• da•et edllmfttlr 

Y abaa•ı bir bahriyenin 
tıfJ laıılts bahrlnıl tarihin· 
de ılk clefa olarak lnııl ız 
kralı••• yaaında ıeçlt ree 
•tntle laulunmai• tla•et 

edilmektedir 
Londra, 5 (Rad,.o) - Moı · 

koveya ıtdecek olan Fren · 
ıız Hkerl beydi, bu ıGn 
buraya ıelmıı Te loıl llz 
erklnı harbiye! umumı,e 
relıtyle uıuo m6dd•t lıo 

nuımuıtur . Freaıız heyetin., 
bu gece mOkell~f btr ziya· 
fet -.erıleukttr 

lkı heyet, Jarın Moıko 
••Ja hareltet edecektir 
MoıkoYadan haber veril 

dıfıne ı&re Hlıerl heyetle· 
rlo mu•aaailtaaa lntlzarea 
•IJHI mOzalıereler teHkku 
fa ujramııtır . 

Parte, 5 (A.A) - Mo• 
koHya ıldece&ı olaa fra• · 
ı ı z aıkerl beyeU yar1n Lo•~ 
raya hareket edec•lr •• 
Londrada lnı t lterl!? he1etl 
ıı. s•r6tm•lerde bu luoacalı 
tır, 

Bllllaar• ıkt heyet bırlılıı: . 
t• olarak Y•Jturla Mesko•a· 
ya hareket erli1uektlr. 

Loadra, 5 (A. A.) - Moe 
koHy• ıttmelıı:te olan Fran· 
11a aıkerl heyeti cuma 16al 
aaat 15 30 da Loadra Ya s• · 
lecek •e paytabttakı ikame 
ti eana11oda laCUı6meth• •1· 
uflrl olaeektır 

Fran11z •e l"ı•ltz heyet 
lerl cumarteel aftnii oiledea 

•••r• C1t1 of Uluter ••P• 

runa bfnHekl•rdfr· bil 
h ,tlerl 

lu •apar •1 aklet•e . 
b .... Moıko••J• 9 

fe talulı edtl•fttlr -
Amerik aHazi· 
ne Nazırı 
Londraya 
Gidiyor. 

Londra, ~ (A.A ) - Ame· 
rlka Bırleıı ll De•letlerJ Ha 
ala~ Nazırı Jakında Loaılra· 
tla beklenmektetıllr 

Nasır laıllts hasl•• ••· 
me11llertle 1Dlhl• ı•r9ı••-
lerde ltal•••caktır. 

Jıpınrı ıi~vırci111lı ıs
kırl ittifak ıı yıpıııt? 
Tolıryo, 5 (Rod,n) - B•t 

kil Bar•• lraso••, il• ıln 
•ffarl.IJ• Nazırı Geaeral la• -
ıaklJI kabul etmlt •e ••u• 
ml~tlet ke••ı•uıtur. 

Allkadar •ehaftlde ıly 
leadlflDe 1lre, Ge•eral laa· 

Lf Japo•1aaın mlhHr 
••• ' 1 

da•letlerlyle Itır •• e••e u 
•- - bir ıttıfalr akdet111eal 
.erı 

l&su•u•U ılert ılrmDıtlr. 

R•••· 1 (lta•J•) - Ja· 

M. Çtll'tbırldpn 

•lsalsere yolu ile hallet•• · 

1ı tercih •t•elııteyl• •••••
la lteraber, •Hlr ıarlrtalct 
••••fllmlzl korumak için 
lıtlsl• de oraya ılaclerecek 
ıe•tlerl•I• •ardır. 
Jıponyanın lıteklerl laak-

luatla bizim mlaf er idea lıa • 
rar 9er•emlH lmkla JOk• 
t•r . Ztra diler de•letler tle 
lıtu ııtelrlerle al&kadar•1r. t 

NMl Beker, tekrar ala 

al••ı •e Jap••J••••· (Brl · 
yaa Kellol) mftalnnı thlll 
ettlll•lı Çtae teca9lı:.le bu

l••••fu•• ılJl••lttlr . 
latHldl ÇemlıterllJD, tek. 

rar ee••P •er•lt •e eMI• . 
le demlttlr kt: 

- S6slerlm J••hı tefılr 
edll••••lldlr. llz, uaak 
ıark hldlıelerl•• llzumu 
kadar eham•l1et •ermekte · 
,ız. Ancak, en bGyOk dı lır
kattmı:aı , A vrup•J• atfetmlf 
bulunuyorus. A•rupatla lal· 
•6ıdekı a1lar lfind• •uku· 
......... ••ht•••• hldlıe . 
l•rl a.ı.mek içi• fe•kalltl• 
•lteyakkl• b•l••••••Z I&· 
.,.dır. 

Mebuılaul•• biri, Alman, 

ltalyaa •• Portekiz aıker
leriotn lıpanJadao tama . 

m•• çekilip çek•lnı 

ıormUf\Ur. CfY•P 'H :I d 

Butlar, Alman •e ltal1a• 

aekerlerlnla tamamen çe· 
klltllllnt Porteklı Hlrerlerln 

den lıpaDJll topralrlarınd• 
talı ferd lral•adıl••• elJI•· 

Tlrlı • l•ıdfa ' 111'
1 

..... tlııl .. .. . 

.asakerl••• •• "• e ,. u 
luadul••u a•l•••k lıtlyea 
ffe•deraea• Hrdlfl ce•• ltcf a 
mQaalserel•rlD ••yet nor••l 
bir laalde de••• eyledtflnl 
beyan eylemlıtır . 

poDJ•••• ltalya •e Almanya 
11ftrlerl bu ıla Ko•etla 
topla•erak •• mlıterek bir 
rapor taa•I• ederek J••••
J• Harl&lye Neaaretlae ıln · 
derenlertltr. Sefiri er, bu ra · 
•orların4a Ja,oayaaın bır •• 
eYYel •lh•er tle•letlerl1le 
dıha ıal&ı mtlıaaıel:.et teılı 
etmeal •• aıkerl bir lttl(ala 
alldetmHI fılnını ortaJa at. .. , .. , . .,. 



SAYFA. ı 2 TO iLi 6 Atusros ıeJ 

Barem kanu u
nun izahnamesi. SEHi HAB 

---
reni 8 r nıin tatbik şeklini göster n izıhn me ~ürün B ı d--. ı - · ı · t· JAk e e ıye erın yo suz ıs ım a . 

d vlet dair terine tevzi olunacak. 
!erine meydan verilmiyecek. ( Dünlıl yazının devama) 

Mallye V ekiletlala bar • 
kaaunu hakkın.ta hazırla · 

ıt olduiu ızahaamenlo 

ılk kııımlarını D•ttetmtıttk. 
Yabancı dıl itilenler, buala· 
ran imtihan -.asl1et1, yaba · 
acı memleketlerde ekuyea· 
lar, yedek ıulaa1 okuluadan 
çıka lar, ıooradaa yabancı 
dil ötrenenler, bazı h•ıuıl 
memuriyetle, terfi mldclet
lerl, daha •t•iı derece ile 
memarl1•t• tayla, ıhtııaı 

memuriyetleri, kadrolar •e 
Aakara l~ln •erllmekte olan 
meıken zamlarına att bük· 
imleri d• bu ıl• aeıredt · 
JOr•z: 

Bu f ılıara muctltlnce 9 ua · 
cu derecer• alıaat.ılecek 
olealana buıuıi kanuolart · 
•da yazılı ıektlde taıdlk 

edtlmtı olup ol111adıfıaı• 
Maarif Vekiletladea talaldlrl 
leap eder. 

Yabancı dll bllenlır: 
H - Bu madde hı (H) 

ltaretll fıkratında yabaac• 
dtllere Yllnf olanlara temin 
edil cek GıUlallkler haklu · 
nda hGklmler me•cut elup 
bu hlktlmlere ı&re ( 15, 14 
13, 12, l 1, •• 10) u•eu de · 
receye ıırebtlecelıler ara· 
11ada meıleldere 16re l9ra 
V eki ileri H yettace teeblt 
edilecek dillerden lıalrJne -.e 
(9) uncu dereceye alıaablle
celder araıı•da bu dillerden 
lktıtae hakktyle •ikıf ol •k
larını ıene icra Vektllert 
HeyeU kararlyle t•tkll edl · 
lecek komtıyon husurunde 
lmttha•la lıbat edenler tah
ı l l dereeelerine ı6re rırmek 
hakkıaı balz olduklara dere
cenin btr lıt dereceıl•e al ı 
nabıhrler. 

f mtibıı YIZİJ&ti: 
Maddeal• grabatı, ilk 

defa cle•let m•m•rlJetlae 
&lreceklerln bu hOkümden 
lıttfade edebilmeleri için 1•
bancı dlllerden bir veya ıkt · 
ılne •lkıf olduklarıaı lıoml
ıyon huzurunda lmtıh•ala 

ltbah aarurt lulmakt dır. 
Ancak maddede bu imtihanın 
memuriyete taylndea ev•el 
yapılma11 l&zım &eltllflne 

dair aarahat olmadıiı ılbl 
tetkıl edilecek lmtthaa ko· 

ml11onl rının dalma mOçte
mt Ye faal bir halde bulu
••mıyacaldara &Ö• 6nlnde 
tutulunca tayin m•amelerl 
nln imtihanlardan ıoDra 1•

pılmHı c lhetfoe ıtdılmeılnhı 
.kadro boıluklaranı za ma · 
nıa~a doldurulmamaıı ılbl 
idari bakımdan mahsurlar 
te•IU edeceği de ltlklrdır. 
Bu Hbeple yabaaeı dıllerclea 
bir •e1a tklılne •akıf olduk· 
l rını ileri ıGrmek ıuretlle 
mem•rlyete talip olaaların 

komltJoaua tik JettmaıDcİa 
fmUha•a ao•k •e mu•affak 
oldukları talrdtrde taJlnlerl 
icra edilmek üaer• tabıll 
derecelerine 16re ıırmelr 
hakkını laafz oldukları der
eceye ahnmaları caizdir. 
Bu ıuretle tayin edtlmff ola· 
11larcla• herhanıt Hb ple 
olurta olıua ko•lıyoaun ilk 

lçtl••ı•tla l•U .. ••• lıUralı 

etmı1eoler bu madde hük · 
miinden lıUf ad• edemezler. 

Yabancı mımtıkatıardı 
okuyanlar: 

Dahiliye Vekaleti bu hususta 
lara bir tamim yaptı. 

alakadar-

Yukarıdaki (C, D. E. •e F) 
fıkralarında yazılı okullar 
bu ıGnkü teıktlltları itiba
riyle 3656 ıayılı teadll lıa 
DUD\IDU• teıbtt ettlil tabıtl 

tartları•• tekabll etmekte 
dır . Bu ekuUardan mllalm 
bir lnımıaın teıkllltında 
e•Telce dellıtkltlrler •uku 
bulmuı olduiundan ltu oku· 
llartlan daha 6ace mezun 
olanların tahıll durumları · 
nın ayrıca ıallhlyetll maka· 
mlara teı'lalt etUrllmeıl lk· 
Uza eder. 

Ecaeltl memleketıer .. ekl 
yabancı mekteplerden ••. 
ZUD ela•lardaD ••ılı •e· 
murlyetler• tik tlef • ılıeee 
lderlD tahıtllerlae ıöre ala · 
nablleceklerl dereceyi tayla 
edebdmek lçlD ellerladelcı 
•eıı kaların Ma rlf Vekalet1 -
ace tetldk edılmeıl • mea'9a 
olduklara melıtebla TGrktye
dekl baaıl okula llJ•adıl 
bulundu unua taJln oluam
a11 llaım ıelt r Bualar Ma 
arif Vekaletince muadelett 
kaltul ol•D o okul •ez•n 
larıaın ılreblleceklerl tlere 
celere ahnabthrler . 

Yıdık subay okulundın 
çıkını ar: 

Yedek ıulıtay okulundan 
n t•t edenlerden 11ıu9h 

mllkl me urlyetl ra alı a· 
caldar 1 yedek ıultaJ ok11hıı 

Dahiliye Vekllett, Itır kı-

11m belediyeleri• kanuni 
formalıtelert ikmal •e be · 
dellertnl peılnen te.llJ• et
•elrılztn lıttmllk •uam•
lelerlae ıırııttklerlol •• fi · 
ile• hareket• ıeçtlklerl•I 

••ki ııklyetlerden anlıJa· 
rak teıklllhaa yeni ve mi · 
bt• bir taml• •apmııtır 

Tamimi yu:ıJorua : 

" Belde aakınlerl•ln, me • 
lieai 11bhi Te bedıt ihtiyaç· 
lannın taaslm •e teniyHI 
makıadtle binalı •e btouız 
ıa,rt meakullerl lıtlmllk hu. 
tu"ıoda beledlyelerta haiz 
oldukları aa l&hlyetln iıtlma 

lıade •alandaıların tasarruf 

Vali dün Kep
süde gidip 

geldi. 
V altmla Recai Güreli clün 

Kepı6de 11tmtı •e teclktkler

cle buhınduktaa ıoua a • · 
elet elmlıUr . 

ilk tedrisat 
şube müdiirü
nu n dünkü ted

kikleri. 
Bir ıüa 6nce mez11nea 

ıebrlmlse ıelen Maarif Ve 
kllett tik tedrlıat ıulte mi 
dürlerloden Hıfzırrahmaa 
Rattt Ôyaıen d6o Llıeyl, Ôi
retmen okulun• •e Gasl, Mıt

aatp•t•• 6 Eyl6l ılk okulla · 
rı•ı ı••mlıtlr . 

haklaraaıa Hılll ve ıtkayet
lerlnla -.uk11u•a meydaa 
verllmemealne tllkkat ve 
ltlDa &lıterllmeıl icap eder. 

Tarifatı kanuniye harı · 

cl•de Te bedelleri tediye 
elunmak11zıa •uku bulaa 
lıtlmllk muameleleri 81 · 
yük Mıllet Meclıılnde de 
mevzuubalalı etlllmlttlr. 

Bu noktayı .. tllaa11a fı · 
ttmlak mwamelelerlaln um
umi menfaatlere uyıunluiu 
haldunda karar veu•ek ••· 
lllalyetlnl haiz olan tdare 
&mtrJertnln nazarı dtkkat · 
lerlal celbetmek tıtertm. 

Menaf it umumiye kararı 
•erilmeden e•••I, tıtimllk 
bedelle rini karıılamıya ki · 
fayet eclecek miktarda be
lediye bütcelerloe tahıtıal 
vazed llmlt olup olmad ıfıaıe 
tedklk et'Jtlmeıl •e lsanunt 
f ormaiıtelerl ikmal edilme 
mit bulunac flllmllk mua 
111elelerlnln menol• ma11 •• 
b• sahada alıaacak tedbir
ler cümleıladentllr . 

Etkli •e tarif ah kanuni 
ye harlclade iıtımll mua · 
melelerlne te•e116l edenler 
bakkıada takibat icra cdı . 

lecejlndeD haleo bu kabil 
muamelat •araa derhal k 
nunl mecraya l craı ıureUyle 

taıhtbt ciheti•• &ldtlmeıf 
Ye bedelterl tenlye edilme 
dea Japılmıı lıtlmliklerd n 
dolayı a lacaklı kalaD lıtlh 

Ubka ıahlplerlnl• maluba· 
ttaıD tantye edll•eıt -.e 
b•ndan ıonra iltlralllderde• 
mlte•elltt berlaaaıt bir ti 
kiyete Ye maldurlyete aıe 
ydaa •ert imemeıt huıuıu 

••n alakadarlara tebllii rl· 
ca elunur. 

Da ılrmezdea e•••' hat& ol · 
dukları tahıtl dereceılne 
ıöre ıtrebllec~klerl •••t 
derecel rJne tayla •dlleblh 
rler. Bunlann yedek 111bay 
okulunda ıeçlrdıklerl altı 
aylık me1l kt tahıtl lhUJat 
ıubayhjıada ihraz etttlclerl 
rOtbe maatlarıaı ancak t,u 
1tnıfta lıtthclam edılclllılerl 
müddete• almalarıaa laak 
•ermekte olup 1071 ıayılı 
lhtlrat zabitleri •e lhU1at 
aıkeri memurlara kan•nuaun 
370 l ıayılı kaaun•naa 1 nıl 
m.ddeılyle deflıtlrtlen 3 ün
cO maddeıt muctl>lnce bun
lardan ma•azzaf tıaıf a na . 
killeri icra e11Ulealerln dalat 
harp okuluada tahılllerl lk· 
mal ettiril ekte b•hınına · 
11na •ebat bu ldmıelerla 
1edek ıubayhkta alclıldarı 
rütbe maatları mllki ••· 
murlyetlere taytolerlnde ke · 
Ddllerlne •a•ı derecHI ba 
kuaıada• btr bak bahıet · 

--------------------------------------

•ez. 
Madde: 4 - Bu madde 

hükmGae ı6re tik defa ma 
•th de•lel memuriyetin• 
ahnacaklardaa tahıll Yazl 
Jetlerin• ıare 3 inci matl
denla muhtelif fıkralarıada 

e 1 un mala rı icap eder. 
Mad.te metntade buluna• 

.ialr• tabirini tatbikatta 
memurun m6ıtahdem bulu · 
aduiu •ıubel tdarlye,.Jl de
ttl, merkezde Yeki.letlerl 
••Y• müstakil müdüriyeti 
umuml1elerl taıralarda da 

ı••• •ekllet ••Ye m6ıtakll 
•ld6rlyetl u•umtyelere ba
ilı teıkllltı lrGI halinde lf a · 
de eden bir tabir olarak 
imal etmek H .. u takdtrde 
meıell; tahıJI •azfyetloe 
ıöre ( 1 O)' uncu dereceye &I· 
rmek laıakkını hat• olan bir 
kimse (10) u•cu derecede 
m6lk hulunmamuıada do
layı maliye •eklletl muha
• .... ı umumiye ınüdürty•tl 

umumtyntnde ( 11) ncl de

rece1e tayin ecltlmtıı• bu 
memurun Malt1e V eklletl•I• 
yalnız muhaıebet umumiye· 
ılntle delll, diier ıubelerla
lle tle -10 uacu dereceden 

&ôıterllen derecelerden ber açılacak .. lr memuriyete te 
haaıl biri•• ılrebtlecek ola· rclbaD tayla edılmeıl lizı
nlarıa, kallroda açtk yer mdar. Bu ıuretle tayta edl 
bulunmama11 baHbty!e bu lmeıt llzımdır. Bu ıuretle 
derecelerde dalaa •ı•lı bir tayinin lıtaabul defterdarh· 
derece tle tayinleri yapıldıfı tında 1apıldıiı farz edilecek 
takdirde, Duaların memur ol•re• ı•oe bu ...... ıöre 

olcluldarı d lre kadresuada laarcıket edllmeıt, yani e · 

btclaycten clrebtlecckte! t de 1 mur defterdarhfıa hı•ı• fil· 
recelerde tllr aç1k •ukuuuda l.eılne alıomıı oluna olıun 
teretlaaa o .lor• eye layla 4•i•r 111lıt•lerde keadlılnlD 

tayı edılmek bakkını haiz 
oldufu bir me•urlyet m6l 
hal oldufu tal&.ltrde terci· 
han o memuriyete tayin olu· 
••aıı icap eder. 

Bu tekilde tayf• etıltl•lt 
elaa memurların adedi btr 
elen ziyade olduiu takdirde 
lııaklarında kıdemlerine •• 
ehliyetlerine ıöre muamele 
yapılar 

Sonradan yabancı dil Dlrananlır: 
Madde: 5 - De•let mem 

11rtJetfne bldayett n alınır · 

kea yabancı btr _.il btlmedt· 
klerı halde memuriyette ıtr 
dtktea ıonra ölrenenlerdea 
TeJa memurlyeıe tik lntlaa · 
bında yahaacı bir dil bı l dtil 1 
için 3 ünc6 maddenin (HJ 
fılua11 muıl blace ıtrebılece· 1 

klerl dereeealn bir Oııt dere · 
ceılne taJID olunup bıl&here 
bir dtl dalaa ö(irenonlerdea 
hu dillere hakkiyle vakıf oi . 
dukla icra Vekilleri Heyeti 
kararlyle muay1en yerlerde 
tetkll edtlccel· komlıyonlar 

huzurunda Jap ılacak lmtlha · 
ola ıablt olaulara bu bvıuı 

ıçla tanzim edilecek •lu

mname ile teıblt olunacak 
nlıbetlerde •e bir def a1• 
mahıuı olmak üzere aalcdl 
mftkifat •erllebllccaktlr . 

SONU VAR 

Her sene 5000 ö ğ
t e ye işti ilecek. 

Muallim ektepleri bu gayeyi 
temin edecek şekle getirilecek· 

Maarif V elıllllll 6iretmea 
okullarının bu •ünka lf · 
r dat, çalıım• , idare Ye laer 
yıl memleket• • rmlı eld•· 
lu öjretmen mi darları et• 
rafında tetllıkler yaptırmak· 

tadır. 

Ôalcnüıulekl den yıla Da· 
ıından attbar n öjretmen 
oi&ullarıaın t•lııma teılıatlitı 

tak•lye edilecek •e daha 
siyada 6jretmen yetlttl rme 
tedbirleri alıaacaktır 

Mahtellf •lli yetlertmlztle 
bulunın 6iretmen elntlları 

her yıl ancak 700 - 800 oi 
ret men yettıtlrebllmektedtr . 

Bu mtlularıa arttarılmaıı ça· 
re leri araamaktadır . 

Köy &fretmenl yet!ıttrmek 

Part · şubele i
ne radyo gön

derilecek. 
Haber aldıiım ıza aöre 

C. H. ParUıl Gf'nel Merkezi 
tarafında• btlbuıa lçnllık 

kaza •• nahlJ• merkezle· 
rindekt Parti ıubelertoe. ba
tarya ile tıllyea rB.iye 
makineleri ıöoderuektlr . 

Gelenler. gidenler: 
AmHJa Ortaokulu M6· 

dlrG Hılml Sakman mesu 
••n ıehrlmlH ıelmlıttr. 

lnblnrlar Umum Müdür. 
lüil muraklplerloden Hay 
dar Adıl Mthtecaphof lu bir 
mGddet 6ace mezuaeD t•la · 
rlmlH ıelmtıtlr . 

Daha bir middet ıehrl -
•izde kaldıktaa ıonra lı · 
taabula ıtdecektlr . 

Hususi idare müfettişleri 
tılimatnamoıi. 

Haber aldıjımıza ıöre , 

Dahiliye V ekllett huıuıi 

idare mlfettlılerlnla tayla , 
terf 1 •e çahı•• tarzlarını 

ıöıterlr bir tall•ataame ha· 
zarlamaia baıla ııtır . 

$e~ir Kulô~ünün ailı 
toplantısı. 

Şehir Kulüb6 dla Atatürk 
parkı raztaoıanda yemekli 
btr aıl toplaat111 tertip et · 
mittir . 
Toplantı oeıeh Ye ıa imi 

btr ha•• ltlncle ıeçmlttlr . 
- _. 

İlbay. ilçebay ta~irlari kul· 
lımlmıyacık. 

Dahiliye Vek&letı vlllyet · 
lere ıönderdlji IJlr tamloıde 
ılba,, ilçebay, ka•unba1 
tlblrl rlnl• reım1 mubabe 
rat ve muamelltta kulla· 
ılmama11aı, bunları• yerl-

aa kaau•t un•aalar olan 
~alı, kayma am , ahiye mü 1 

dGrli tiblrl rlaln kullaaıl -

Hıaı bll4h•Jttlr. 

lzere muhtelif vilayetlerde 
kly ifretmen okulları teılt 
elltlec kttr. Buranın tedrlı•· 
tanda blllaaa .. alıa a k•u· 
larında eldutu ctbl ziraat 
lılıı•ı eıash ••r tle yer ala 
cakhr. 

Dlier tarafta• öiretm•• 
okulları m6fredat prolraaaı· 

aa ziraat dereleri JllYe e&il · 
lecell ıtttı liretmen ok•l
larıaıD &lraat tecrftlleleri ya· 
pabılme lt•kıaundan lhtlyaÇ· 
larıaı temin ellehtlmalerl 
için •e ye 1 okullar gealt 
Hl.alarda a~ılacaktır. 

Yeni yapılscak teıktl&tl' 
ber Jıl ilet '91n ölrc:ıtm•11 

yettıttrmek kabil olabdec:elf:· 
tir. 

Yen · barem 
ve muallim 
maafları. 

Yeni barem kaDun• b1' 
eyluldea ltlbaren tatilli~ 
me•kllae ıtreaektlr. 

Kanunun btr macldeıl111 

ılre meılei• yeal glreD ti~ 
okal öiretmealerlaln ma•f 
ları 20 liradan batlayac•"; 
tar Maarif V eklletl 11' 

b
" ' mezuoların maaılar1nın ._,, 

•a ıöre •erllecell•I ayrı 
tamimle •lllyetlere iıttl~1' 
mittir . -···-Okullarda 
talebe kaydı· 

e"' Maarif Vekil eti bu 1 
, 

••kteplertn elene baıl•"',. 
ve kayıd muamelelertol 1, 

il• ' 
nldea tHblt eder•k· lı" 
ortamektep, •ualll.. 111' ıı · 
tebl •• bitti• meılek 1111~ • 
teplerlne yaptıjı bir t•:1

1cıı 
de kayıtlara Itır •1 bit'' 
baılanaralıı 15 .,ıel.te u~ı · 
cef lnl -.e dersler• :ZS •1 lf' 
ele baılanacaiı•ı bıl.&frO' 
tir. b.,ı, · 

llkekulların der•e ,ırl•'t 
malan •lllret tik te J 

lı•''' mecUılerlDID Tertilfl 
ılre yapılaaaktır. 

Ayvalıkta 
bu }'ıl zeytin , 
rnahsufo iyiJ~· 

Ayvalık, (Huıutl) ,..,,. f''' 
l 10111 

ıene zeytin reko te• ~ır· 
la olacaf ı nloıılaıı•kt• fı*' 

ı d• bs.I ,, 
Bazı mıotaka ar 19111 .... ~ 

lahk reçen yılkl l ,, 
·- f •" • ılre yüzde kıra 

mi• edllm~ rtd~ 
Yumurta piyasası do 

gidiyor. ,..,,., .. ;. 
Son hafta ı~to.le '"''" , 

d• eı1 
ta plyaıaıH'l '''' 1~ alet• ~' hık 16ze çarıtm _.,e ,. 

h •c•tl" ,Jı 
aa ıebep 1 r ol"''' 
ili arlle durrndf 



1 AtUITOS ı• 

Amerika-
nın sulh 
·istiyenlere 
yardımı 

Amerika• laül&umetl, Ja · 
·po•Ja ıle Btrleılk Amerika 
V••ında •e•c•t ticaret •e 
llmrlk muahede•lnl bo& 
4u 

lu, Japo•1aya ciddi bir 
· llttardar. Ruz•elt •e Korclell 
~•il, Pektnclekl Amertkaa 

. •atanclaıJa,,na Japoalar ta· 
- rafıadaa J'•pılaa f eaa mua 
•elenl• uyaallırdıtı heye· 
caallaa l•Ufatle ederek ha· 
rekete ıeçmlıler •e hu ıh · 

tarda lıtuluamuılarthr. 

Bosulan m•a la ede t••lrlnl 
•••ak ıelec:elı •~•e lklacl 

· klauacla ılıterec:ektlr . Altı 
ay mldlietle Japoalar A••
rtkalalarla ahı ••rtı edelıtlle
cekUr. El•• mualaecle 1eat-
1--tyecelr oluna ••erik•• 
•uaah•rrelıl Japaa alaı •erl 
ıtaı ııkıabya keyacak Hya 
hQ,ltltlD tlumura ufratacak 
tedbirleri eadan 10ara atbtk 
•decelatlr. 

fıtatlıtllder açık açık 161-
terlpor ki muahede bozula· 
cak ol•rea, ltu ııte en fok 
•IJan edecek olaalar A me -
rtlııalılartbr A•uJlıalılarıa ti· 

earete atd •IJaaları çok ola 
eaJstar. 

Soa iki •••• içinde 1aal 
tıa harbi de•amıaca Japoa 
1•r, A•erllcahlardaa Httık 
larınıa Ud •lılt ıeJ ıatıa 
•l•ıılartlır. 

Japoaya, ldhalltı••• ütt• 
"'-• A .... t1ıaı.lutlaa tMa 
•llt etllyor. llaracaha J'&rltl· 
:• .. a Amerlkaya yapıyerlar. 
ll•alrabele, A ... ılra, dlf 

tt~arettaln ancak oada birini 
J•P•DJ• ile yapar. 

Amerika Japoayaya petrol 
~- 1 •u, tle•lr •• bakır •• •• , s it · oara Japealar, A•erl-
•daa ıa~rl yerlerd .. ıatın 
~lldara a.ttdai •addelerta 

•llaı delar olarak tetllye 
.... l J .t Jor ar. apealar, bu ıptt 
at •athlelerl ipekli •e pa. 

""lıla •••ıucatla karııh
)"l•r. 

tı~t\ordel HuU, dln1a kan-
la(ı •• tehUkelert•ln tlotar· 

'el·· "•• defruya .lmerllcaaın 
l lcl•h telatltt etUll•I ılı 
,.'r"'ıttır. lptltlai •adlleln • ı .... _ 
,
1 
-• elladea çıka• itle 

' .. .ıuc1 •P•I harp ıılerlae sarf•· 
ı •tı lçla A•erlka• ftat. 
•rııa 
'-tı il •lar .. aıtıfı l~la tlıter . 
-. -·'•dar••• ... •lır •••. 

•l.te.ı t,, lr Blaaenale1h bu•-
t,~ de•a•lı bir •fibadele 

ha •taaea. 

--·· l 
tıı, • • lla Japoa1ara yap . 
llıatı u ihtarın laıllts-Japea 

take l l )•it re •rl1 • bir allkHı 
.. 'Aclur? 

l\t~• .. te111el itlr lnıılıa Jap
.. •lt1•a kartı uzak tarkta 

.aı~1 ıısla tezall6rat belir· 
_., it •lrada, Ruz•elt Ja .. ,. 
... '•· harltl uaatmamak 
t, ~lllı•rlkanı• •alltl•t et 
\t~ ''•eatını, delaylılyle 

'-t:•lc tıtemtıtlr 
\t.. , • lıtlJHlere lny•etll ,, ..... 

Le fııare 

Aıarikı nı vakitı kadir 
~ltırıftu? 

Hayır! Harp patlaraa ~iz 
lııarıımıyacatız. Anupa ııle· 
r• lllz Amerllrahları alikatlar 
•t•e&. Madem 1.1 ta~lat bt 
zl aJrı bir hale lro,••tı bu 
mücerred •aztyetlmtzden ay· 
rıl•amı1a dtklcat edeli•. A.y 
ra li•r•a•ıak Itır t•Y kaza· 
namatlıiımı• ıtbı, lıer t•Jf 
tle ka,dechrız. 

Diye balırmak kolay. 
Yalnız, laldlıeler IDaanlar. 

tla• dalla ku•Htlldtr. Hldt
ıeler yalaıs la•anların ıöz

lerJnl açmak içi• de teced
dlt etler. 

lıte, lastltere A•rupa lt
lerladea dolayı Japo•lara 
imtiyaz vermlye mecbur el· 
da. Amerika Blrleıtk tle•lat· 
lerl bu lııaberl lllı:aJdl ile 
karııh1amazdı. Btr 16n Ruz 

velt: «Dünya klç6ldib de· 
mitti · Falrat usak ıarkta ne 
olup .. iterse, Amerikalılara• 
menfaatlerlDe teelr eder Sa
rılar aleyhlade lle,azlaran, 
harp kundakçılara aleylatDde 
mlll•J•t,llerla, eıtrot Hjl•
lerla ale,hın.ae de•okraılle · 
rln elsem olaa teıaa6tlerl 

ltlrlienblre mlaa kazandı ve 
lltrleılk Amerika JapoaJa 
ile ticaret •uahetleılal der 
laal feıhettl. 

tüd.IH ıok mDla&m. Japon· 
lar, Amerlkaldarla ticaret 
mlbatleleıl 1apamallılar mı 

•aatyetlert IOD derece ılçle
ılr. Japonlar, laılltere ıle 
yaptıkları milaakerelerde 
J'lk•ektea atacaklarllı. Ame
rllralalar, 116,lec• laılltslere 
eıaılı bir yardımda bulun· 
••t oluyorlar. Artık bitaraf 
lılı ! bltaraflalı! Diye mecliı
te batırmanın hiç lllr •Ana· 
ıı kalmamıftır. 

R•z•eltla mlme .. lller •ec. 
ll•lade mu•affak elmamaıı 

Almaayayı çok •e•lndh•lt
tl. Şl•dl Al••• ıa11etelerl 
lc6plere lıtlalyor. Eler Alma•· 
Ja ,ılıınlık yolu•tl• de•am 
edene belki daha bir ~ok 

ılrprJzlerle de lcartılaıacek· 
tır. 

Amerikanın aldıiı tedbiri 
Japonyaya kartı bir ihtar 
olarak tellkkl edebıllrlz Ku· 
runtu Japmıyorus. Taarruza 
utranalı Amerikan kıtal arı · 

••• derhal okyaauıu aıaca • 
i••ı ta .. ayyül etmlyo ı uz. 

Fakat Amerlkahlana mea· 
f aatlerl•I• nerede oldui••• 
1lrl1•r•z· Buralla hl• dejtl, 
dolru lllr f tklr llcaaı •••· 
z11llalal1Ur 

L'latra•ılsea•t 

Mırrın Dınyıl ıilrın1r 
ıl~u . 

M6alla ttyatro•••tla Hltle
rl• ö•ilalle tlaaı ettlllnl ı•ç•
alerde laa~er •erdtllmls Marl· 
JOD Daa1el bu rl• "lr mll-
1oaer olmuıtur. 

Bllt•d•il Ozere Martyon 
Dao,e11 keıfede11, hattl oau 
......... ,. 4aaı ı~•· .... 

TOaulLI 

Mustafa Kemalin ·ha
rik Ql~de şahsiyeti. 

-Kont Şambrönün· Fransızca Figaro ga-
zetesinin neşrettiii büyük bir ilavede 

memleketimize dair mühim bir makalesi 
Tirktyenln yenide• ha· 

yat b•l•ıu fe•kallcle Itır 
laaa• olan Muatafa Kem•· 
ita eeetldlr. 

8ea hef teDe ODUD iDii 

httıade, ea•a doıtlatu ile 
muhat elarak yaıa4ım. . O 
nu tetlıtk eder, bazen dil· 
ılncelt. tttfeklılre dalmıı, 
ı~:ı1arına ıahtp, ~azaa da 
çok ıe• hoııohbet ha1atıaa 
karıı •lerlf, araular•aa 
mGıtak •• projelerinde ı•· 
yetle ttldalll olduluau 16· 

rürcl6•. 
Hldl•e ıahıl ile izah 

oluaur .. Şahtı da eıerlyle ay· 

tlıolanır . 

Muetafa Ke•al hem J• · 
al Tlrkt1eyt taıarlay•D ze 
lrl, hem tle onu mey.lana 
ıetlrea el.atr. 

O yeni Tlrktyealn yara· 
tıc111 hlrrl yete ka Tutturan 
kılıcı •• clahı ıalıtllpç111 .ı
tlu .. 

Muıtafa lte•al 1880 de 
Selialk cl•arıada lıkeJe 
rla dGn•aya ıelmlt oldutu 
mıDtaka el••rantla «loidu. ~ 

ltr ıln bu teıadBft .. 
lı:endlılne bahsederkea, ba 
na: 

« Mulıaye1e burada. tle
m!ttl. ltkencler bütla dla 
yayı fetltettı. 

Halbullt ben b6yle bir fe
Ulate bulunmuı deilltm . la 
fetllalertle llul•nurk•• ı.u. · 
der, lllszat lceMI •ata ... ı 
un•ttu. 8en•• •ataaımı aala 
ua•t•ıyac•lı•· · • 

Küçlk Muıtafanın lnee 
J••uf&lr elleri klç6k a1ak
lara •ardı. G6alerı o kadar 
parlak •• :aelrl•ı o kadar eaalı 
idi lst laocalarındaa ._iri ona 
Arapçada « telremmftl » mi 
DHına gelmekte olan « ite· 
mal » mallllttnı vermlt idi. 

D6•1ıten 46•it• kof&D 
Maıtafa Kemalıa bOtla ha-
Jatı bir •ubareltedlr.. Su
rlyelle Der1ılere karı• har· 
betti. Mab•ut Şe•ket Pat• 
tanın llatllil orduı•yla lı · 
taab•1 üzarlne ylrld6 .. So
kalrlartla ıll ahlar patlıyor' 
kaalar akıyordu . Saray ku
ıatıl•ıt tebdtt altında ~u· 
luauyortlu. Abdllha•lt re · 

cele•I• kaldml•ıth· 
1911 de M•ıtafa Kemal 

Trabluııarba ıtderek ltal
ya•larla harp etti . 

1912 den 1914 ıenelertne 
kadar her yerde cl6•1ıtl, 

Balkaalarla •uruıtu . Dit· 
maalarıaı tablyelerl•tlen de
ıtıe •• locellkleulen mlllet-

derea Hltlertlır. Httler bu 

ıeaç Amerika• lcızıada fe• · 
kalltıle ~tr ıaaat •aharetınl 

hulmuı •• oau mutatlı ol· 
mallıiı haWe alkıılamııta . 
lıt• ita allnı Ma"Y- Da• · 
7ell '-• a•• yalaıa ...... , 
....... .,.. sa•••"• ••• , •. 
•er de yap•ıth· 

o ....... llerl bir•• ..... 
artl•t artık llu ıatılellll bıra· 
k••t •• tlalaa ıeara Hıtle
rJa ıl•tle bası atla•laraaıa 

ka111ıatıla da ti••• et•tıtlr. 
Diler taraftan FraD11& ıa· 
zeteleıl Marl)'OD Daayelln 

Httler tarafıadan tekrar ~·-
pıltlatı•ı laalter •erll .. llte4b • 

lerla P•tkolojlılnl öirendl . 
1915 de Çanakkale har 

btncle Aaafartaların eıılz 

•ldaflt eltlu. 
G6aeıln yakıcı laar~retl 

lldlrlcl tıtma n6bf'tlerl, 
Ermealıtanıa kar fırtınaları 
bu askere ne tesir yapacak 
Oaa bötln ltu elemaalar 
•1ıun ıellr lhttllldea ma· 
n••l1atları harap olaa 
R••larda hudutlarına doğru 
ç•llllmlılerall. 

Harhln ıonunda Muıtafa 

Kemal Surtyede yedinci or 
d•ya kumaada ediyor. Ge
aeral Alandlnln orduları 

kar1111ada ıerılt,en Türk 
k•••etlertal koruyordu. 

M6tareke onu Halehln 
ıimallnde Katmada yakala 
dı Oımanh lmparatorlufu 
aun lnklraaı tahmin eluna
lltlen lllr lkıhettt . 

O saman Muıtafa Kemal 
39 yatında bulunuyordu . 

Nereye ıtdtyordu? Y ıldı:ıı 
Aaadolu •lllyetlerl lurln · 
de yGlııellyorclu 

19 Mıı y11 da Karadeniz 
ıalaıllerlntle Samnna çıktı . 

Paraiatl nef•I fedakar-
lık cler••llne •ardıraD kıy· 
metli mllletlnl bu fellketten 
kurtaracaktı 

Sarsılmaz enerjlıl, zel&l-
t1nı11 çok .venlt bir aaha 
Ü•ertnde tlerl 16r61ü ile 
yepyeni bir millet meyde. 
aa getır.cektl . 

B&tün dtktat6rl6lderde 
oldutu ıtbl bir millet kur . 
mak lçfn blrlmparatorluk 
yakıyordu. 

Kuv•et mı? Oau da ke•· 
d••lae muzafful1etler te · 
mln eden Aaado1uaua ku· 
rak topraklarında bulacak 
hr. 

K.endlıl de b•au 
ifade etmelıtedır: 

ıö,le 

<< Memleketi ubır •e ıe

bat ile fethettim. Sonra da 

blrlaclılntlea daha m6ıkll 
olan llalln ... ,. 

Onun dlıünce•I ıa yet le 
basittir. Bir tek ı• yeıl 

•ard•r •• hiç bir .. , .... ı 
bundaa d6ad6remes. 

Tarihçiler. Erzurum, Sı. 

•u konırelerl prolre mı, 

Ankara, ttcllfna•eıl •e Lo 
zan anlaımaaı lzerlnde 

farklar arathraltlltrler, fa. 
kat Muıtaf a Kemalin teı-

lrllltlı •e e•kt imparatorluk
tan daha ku•vetll latr Türk 
milletinin meydana ıetlrll· 

meıt pr•n•lbraı teklif ettlfl· 
ıln ftldrlerde ıhulal lteıla-

mıı t.lı .. 

ltılyı lrılı lırline nadın 
ıitmiyar. 

itaba Krah •• Hal.etlıtaa 
l•paratoru Vtkter Emaau· 
•••• Berllae ıtdeceffade• 
bahıul•adu. Sonra lla aeya
laat ıerl kaldı. Hattl a.u s•
rl kalıt lalk6•uiarın Mu,.0 

icat tarafınllaD takip 
eclllea llJaıetl tHYlp 
etmetltll .. kltade tefıtr edea 

lerd• eld• 
Halitt1kl ~ ... ,alaatıa ... 

SATrA ı ! 

FRANSIZ ORDUSU· 
NUN VAZiFESi 
(DGnkG yazının devamı) yOkıek fnaanhk mevh11mla-

. bOtln rını ve medeniyeti kurtar · 
Eler hup uıarı• Hini mala bu ordu m6e11lr ıu-

a1kerf mütteftklerlD l rkezla · rette ı ttlrak edebi fr. 
harbin uzayacatı nıe 
dedir _ f r••"' erduıun•• 1 k f k t ·R..A:OYO 
•aatful ddlıece ' • a ı-.:..----- . 
ehemmiyet ••ııfeıl deltıe · AllAIA RADYOSU -
cek, fakat ehemaaı1etl baki 

kalacaktır. 

.liman 
kitleri Dile• 

a•kerl m6aek· 
tımıeaeral 

tarafın· 
T omaa bu mevıu 
dakl bir tetkikinde c aıua 

.ı r tktlıadl 
bir harp halinde • 11° ' 
amiller aıkerl &millerden 
daha mlhtm bir rol oyaı-

f k t f raaıaaı• 
yacaktır. » • • R 
'1Dat kudreti, l•ılllı •e uı 

•• çok 
k•dretlerla• aaıar k 

d bat • 
aıaiıdadır. Bun • 0 

Fraoaız fabrtkaları loıılıı •• 
eaıar•D 

Ruı f abrtlıalarıD• 1 hlcu• arı 
daha çok ba•a 
na maruzdur h a teri a• 

Sanayi m&eııe•• . 
fazla oıa 

h6cumlarıadan en F 
ıun memleket R•11adır hr-

d 1 tDID 1 • 
an1& kendi or u ar 6 ıecek • 
tlyacına klft ıe 1111 
hlmmıt imal edeı11IJ•'' h ı 
den hunları harıçtı• it a 

ld Fra••• 
edecelı:Ur . O h• e 

16 
el••· 

••• aınai ıahad• re 
anyacaktır. dan 

r d 0 kta•1• 
lımal efr• ı n F aD· 

d iıldlr · r 
vaziyet blyle • .,ıekelerl 
l&Dln ıenlt uıil••· tıla 
ouluıunun ıeflarıod• a dol -

ca k b6tln boıhıkl•~• fradı 
durmaia kift 111111• f 

•erecektir. 6 t• · h•• z Fakat fraD.. l ıılız 
la• o 

ıekkül etmekte 0 f a•ıZ 
D• ra 

ordu.unun ve ıe arda•ll• 
mltehH111larıoı• 1 dl· 

duıuDUD 
kurulan Lıiıı or da karıılı· 
l•r bir tbt1yacı•1 ttıd•r · 

1 b ••• 11• 
yabl ecelr lr Lebıı· 

Ne loııltered•ı n• klD• 
1 du•U er 

tan A maa or 6lçlıecelı: 
harpları ile boJ ad•• okta•• 
erklnı harpler 8 Halbuki 
zeoıln deftldlrler. 

harp 1e 
Franıanıa erkl•1 k 1 kil· 
tlıtırea « ylk••" •• er .,a .... •e 
tür kaynal• ol•• da•la · 
lerdlr . Fraaııı ku••D L 1 tklk •e aa · 
rı tarafıada• te .... eielerle 
ledılen aıkerl la 

b~ ık bir • · 
Almanyada uJ l t de 
emmlyet izafe edt 

11111 

..u yüzdendir· 
Müttefıkler harbinde yaa 

almıı baıka 
1ana yer d 
milletlere 111enıup or u 
farı idare etmek içi• llzım 
gelen erklnı lıarplerl ne 

ı d Ruıya te· 
nılltere , •e e 
mi• edebıllr. f ran•ıZ orduıu 
kBlt6rü, ananeıl itibarile 
yeal tetekkll eden ordulara 
m6kemmel tekaikctler, u• 
mlttefık ord•lar• mDıterelı 
hareket temla edebılecelı 
erk&nıharpler •erebllecektlr. 

• 

P O"rcİuı•11•• yaztf•-
raatıı 

•• barltl• tik .,ıarıada, mo· 
tearrız ku••etlerl durdurmalı: 
olacalıtmr· Harbi• de•amı 
m&dtletl••e ita ordu Berlla 
Rom• mlh••rl•I ınhtzama 
•irAtmak l~I• ya,ılacalı 
t.arekiUa da matldl •• ma· 
me•I bakımından mOtteflk
lerl• belkemlll olaaaktır . 

fraD'1Z orduıu bu iki •• . 
sıfeyt de ya,mal• mukt• · 
.tırdlr. NaıJonal ıo•yallam 

rlslatl•• kalara •ln•lf 

D•lga Uzunluğu: 
1"'8 •· 115 Kca. 120 Kn. 

T .A.Q.t9.74m. 1.S19SKca. 20 K•v. 
T.A.P.51,70.. 946SKca. 20 JCn. 

6 • 8 . 939 Pazar 
12 30 Prolram 12 35 Tlrk 

mü•lll (fHıl laeyetl) 13 00 
Memlek•t •aat ayarı, aja•• 
ve meteoroloji ha~erlerl. 
13 ıs Mazılı (Klçllc Orkeet· 
ra - Şef: Necip Atkın) 

1 Raff ael• V aleot• -
Uzalı bır:me•leket Mrtnadı 
2 - F rltı llecktenwald V 1 

ya•• m6zlklert 3 - Joıef 
Lınaer - Bal• danaları 
4 - Rıo Gebhudt Nok-
turno ninni 5 - Ha•z Ma· 
ıaıer VlyaDa polka11 
6 - f ranz Leh ar - Ll .. el· 
leataz operetinde• potp•arl 
1415 - 14 30 Mlzllr (daaı 

mftslil - Pi.) 
18 30 Prolr•• 18 l5 MI 

ıllı: (Şea oda m6slll - tt.
ralalm ÔsıDr •• ateı iti · 
cekl•rt) 19.05 Çocuk Hali 
19.35 Tlrk m6zlil (FHıl 
heyeti) 20.10 Neıelt pili.tar 
- R. z0.15 MOzlk (P1ano 

ıololan - Pl.) ~O 30 Mem
leket ıaat ayarı , ıjaaı •e 
meteoroloji haberleri. 20.45 
T6rk •l•lil 

1 - . .. .. ' Hl•H• 
peıre•l 2 - Malamut Cell
lettl• pat• - Hızsam ıar . 
kı _ Deitldl birle •••el. 
3 - Taty•• - Hl•u• 
tarkı - Suyl lcltanecl• 4 -
Arif bey - Seılla tarkı 
Meftun olalı . 5 - lrlf bıy 
_ Seılh ıarkı - Olmas 
tllç 6 - . . . . . - HCiaza• 
ıaz Hm•l•I 7 - Artald -
E•lç ıarkı - Atlunla laarap 

eldai••u· 8 - B•••• Ş.a 
- FerabDak ıarlu - Ru· 
bumda hahar aftı . 1 

- l•IC tlrkl - Şa-
h~~~. ı6zler ııhaoe 1 O 
...... - E•lç tlrkl -

ll•eda do•t dell 16nll. 

21.30 Mlzlk (Cazbant -
Pl) 22 45- 23 Son ajan, 

v• yarıakl ıpor haberleri 

prolram. 
-~--

ilmin biı muc\ıııi. 
Bu senenin aiu.toıua.la 

Moıko•adA blylk lıılr slr•. 
at ıerslıl a~ılacakt1r. Bu 

ıer•lala lı:ıF••11 ... at •• 
ıek•fk eektat •azarında• 
delil atlet• ll•ID Itır mucl · 

•••• tleatlebıllr. Suratla her 

tirli nebatat •• hay•aalar 
teıhtr olaaaeaktır . 

So•yet lhml Mı~"rlala 
llab~e1I ı.ılhH•• .. ,anı dik· 
icattır. Bu lııahçe ıol•I• tla -
yaaaa mey•a afaçları ltall · 
feıtdlr Ceaupta yetlıe• ea 
IJI m•J••l•rı rekat.at ede
cek •••itle• ••J•alar Y•tl -

1urmlı, reni cbı armut, el 
ma. erik •e ••ı••." alaçlara 
••1dan• ıetlrmlıttr. 

Teıkll etlılea ••J•• acı . 
(S-• ......... •rfada) 
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Danzig 
tarihinden 
bir yaprak. 

1646 Yılıad• Peloaya kra
lı dörtilacü L .. iıeJaala ıztlı· 
•aç edea Me,.·er oa1.,,, ne

dt•elerladen Marl Ka•••lrl 
de J•nına alarak V arı•••J• 
hareket etmı1u. • 

O ıualarda pek küçük 
olan Marı Kaatmtr, Varıou 
•aray haydı içinde bir çC• 

~·lr ıtltt •çıl••kta •e blı· 
•ll•lyle herkeıl kendi •t· 
rafıatla toplamalıta,tia. 

Kr•ll"e Lul•, hu kGçOk 
kızın zeklıındakl cll&ıly1 
Ye henOz OD altı JAflDl ol 
tlrmemlt •lmHıaa ratmen 
••ua ıoıyetelerde 16ıterdfAI 
fe•lıcal&de •u•affalıl7ett na
zarıJIUbara elaralı Marlyl 

huıuıl nedtmellllne almak 
•Hburf1eUnde kalch. 

16-0ILI 

r-------~:~~;~~---------, 
1 · AKl~~K'T ~:evi ı 
1 Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün 

ı GffZETE ve MECMUfl /arı 1 ARADIGINIZ HER KITAll 

1 AKIN KITAPEVİ nde 
1 B u 1 • b ı l 1 r ı ı n ı z. 1 
1 Aşağıdaki kitaplar Türk.lyenin her yerine °fo 20 
1 tenzilitla gönderilir. 
1 BERNARDEN DÔ SENPlYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 

'ı Pof ve Virjini MEZHEPLERi 
TQrlr~ey• çe•tren ~O Kr. 

1 l.EMAL DEMIRA y MEHMET .Akif 

1 
t5 ~r. Ferdi •• tçtımal karakteri 

15 Kr. 1 
1 M~ıluu çoeuk ro•aeları: il ROMIO •• JÜLYET 25 

I K. Keıtantt•o• aOIENSON 1..1\0ZOE ll 1 
1 BAŞIBOZUK- VATAN SOllCONO 10 1 
i
l LARÇ~vı·rLenA: YI CA"LI TARiH JO 1 

~ ATEŞLER iÇiNDE 5 1 
1 ZEKi TUNABOYLU 10 Kr. iNCiR AGACI 21 
1 GENÇLEN... MEKTEP BAHÇiLEal .. DE 

1 AÔUITOS 1111 

llUIHlllllll .. 

Türkdili matbaası 
Villyet ••tltaaıı T6rll .. df matltaaıı allı altıatla ı•••le•l•I• ttiarHlatl• faaliyete 

i•ç•tıtır . 
14 Senedea lterl •••tasam•• çıka• •e lcartlerJ•• hıa111et eti•• 

l•Htell lau ••retle tlaha ı••lt latr ıelıtl4e çalıı••I• baıhr•r. 

Türkdili 1natbaası 

«TÜIKDlLI• 

Uc11s, l••f z •• ıl11tle laerkHta lhttyaçları•a ce"•P •eı Hela, laet 1r .. ı 
edee•k bir ıelrle keaul••ıt•r. 

Reıml "e h•ı•ıl mleı1tMler• ahi defter •e her tirli eed•eller, ••khuzlar, 
tla•etlyeler , lsarhlstler, zarf •e kllıt baıhkları, zarif ıelııtl.&e ta'9ttlthr. 

Kitap •• ec••• l.Hıhr, elltJapıhr . 

Türkdili matbaası 
Her J•rcle• ılparlt kallul ed.er •• lıtenıldtil tekılde hasırlar . 
Dikkat : Matbaa tılerıle allka.lar her t6rlü mulaa~erat ıçt• fU atlrete m6· 

raeaat elllll•eltlilr: 

Ba tarihte Polonya, d6: t 
btr taraftan dOtm••larla 

Ç••rllmıı •• oalar kraU.fı 
P•Jl•ıaıalıı maJuatlıle ara· 

1 Bittin mGae•••rlu BiTMiŞ IEJılfONİ 26 

1 KOPUZ Okuyor. ŞllRLER · · · · · 1 &._ 
15 Kr. Eeat Adil Müıtecaplıotlu ~ l ıoLŞEVIKLI~ FAŞiSTLiK. iLiM '~HAYAT SERlSI 1 

Türkdili matbaası - Balıkesir 

il . . 1 ı ' : 

.• '" . ıl. .,ı " ·" -1111 

larıada IUtfaklar •Gc•d• 
ıetlr•tıler.iı. 

An•ak ordada ceaarettrle 
temaylz eden bir ı~nere l 
hıtına ı•çtfff Polon1a f1r

kalarl1le tllımıalarıa 6se
rfae tlerlaal eallllırdı . lu hü 

eumlu m•••ffalııı1etlt ne· 
ttc.cler veıerelı mllttYltleıl 

•atın hadudluında• hartee 
•th. 

Jaa Sebteıld atılıaı taıa 
J•D Polea1alı ı•nerale, 

ılrcllll ialylk hls•etler· ....... ı.,. •ala•daıları ( .... 

llıklr) atlına ••rcltler. 

Glsel Ye ceıur ~fr 1e1>~ 
otan So1tteıkı, harp daaa 
til•tle t•t lı btr •larla Var 

1•••1• ıtrdı . DGımaadae 
ıstırap 9ekea halk lrltlelerl, 

nallll .cıkalna111anlarıaı çılı•• 
bir MYlnıle İlertılatlılar 

Kral •• kraliçe, •ataa 
.. allıklrı Jaa Solateakı ıe· 
ref bııe çok •uta•tan zira· 
f etler •• rHml kabuller ter 

Up etUler. Soltleekl, pırlan· 
lalarla ıGıll mtlll elblıeat 

1 
•• ~OSYALIST ŞEFLER•• t 

DEMOKRASi SOSY ALlZM 1 
50 Kr. 40 Kr. 

~---------------------~--~ 
1939 da en yeni hadise 

(;üze) iz mirin Eııter
ııasyonal Fuarıdır. 

Tamamt1le modern ZHke •• aaaata 16re tanzim 
edilen 1t39 lzmlr Eaternaıyou~l Fuafln• hüttn yurddıı · 
laramıa da•etlldlrler. 

Y eaılllıler, caslheler, ılrprlaler, klrla ahı•erlt •• 
•l\teaeYYI ellea•eler, Fuara lttlrak •e 11iyaret edecek 
lere HYklt ye teUfadelt naanlar aeçlrtecelıtlr . 

20 Al••lo• - 20 Eyl6l araııDda aüı:el fz01lrl ·~ ts 
mtr Entf!rftHYODlll Fuarnu nethıılde ziyaret .-dtnfz. 

1 D•••z 1•lu ite lzaalre ıelecekler &çio ıtd ı, · 
, •• ,, blletlerıad• Jüztıle so t••ztllt rarılır. 

2 - De•let Demtryolları tarifelerinde ,e~de 75 tea 
zlllt yapıhr . 15 GOnlGk hal" tt•aret blletlerl: 

1 net •e•kl il c1 •••lıt Jll cO •••"• 
17,50 12.So 1.75 

Kurvı• ıatılmaktadn lu ltıletlerle İ•mtr Eater•••J••al 
Faarına ufradıktan ıoara hitan Tlrktyeyf dolııaltıltreı 
nls. 

lçlade ltlUlD ıG:ıeJlerl ken . 1 H a 
dlDe •aftuD ediyor Ye fD 1 ayv n panayırı 
neflı preaıeelu onun etra 

r •• d. "•'•bek 1ıb1 d6nn10· · Dursunbey Belediye 
larclı . n· . d 

Doımanlara kalakalaarl bır Jytt setJD en: 
hezimete ujratan •• tclr Kaıalta•nun ha1••n lll•narm •••ellıl ıeneler ııbı bu 
batını ••mleketl ihya edt• eene yta• 10 ıtuıtoı Perıt•he ıl\rl ıçıluak, 1-4 aluıteı 
Sebteılrt, "•lodaa balora pasar 1Ga6 lıapammak Oaere bıt ıOD deum edec~lıllr. 
lroıarken hiç btr .... ı ka De•let De•lr,olları ldaıuı 8alalıeılr- A'•JUllt eraurda 
dıaa ıltıfat ecie•lyord• . elmalı 6zcre paD&Jlf& ltltralt ttlecek unafluın mallarıa· 

laaa ..... , aeytlt? tiaa ylstle 70 •• lsenclllulndta Jüztle 50 te•&llAt yap · 

Ge•ç ıeaeral hayatı mld· 
detl•ee hl~ 11•ememtıt1. 

Bıaaeaalerh. aıka ltırtlea 
lıı•re ka•uımak •• fltentl•• 

k .. haı der hal ıe•••• •it 
kil lllr ••eele1dı . 

Lllcıa kral •• lua u,ent• 
Yerllltll ••• ltalolarclaa birin· 

4e Soı.ıeıkt hartktlltie rü 

zel iki mat ıl•l• karİıl•ıt' 
8• ılzler, hlt ele o u 

mana kadar ıirtlOil Polon 
Ja ıüzellerlDla 
lteazeaıılyerdu. 

ıl•lertne 

Cenç ıeneral, kendlılna 
yaklaımakta olaa ılzel 111· 
za dtkkatle llaktı. Herke ı 
bu bakııları tece116ıle takip 
edtyordu 

Sobleıld . yanı•da duraa 
sablt!erden blr lılne J•nıca 
ıordu: 

••ıtır. 

- lu lnz ktmclh? 

- Hı•ıtıl ıeneraltaı? 

- Şu •zua ltoylu. ıara 
eaçlı, ıol taraf ta ki l&aaapeye 
dolru tlerltyea ılsel! 

Zabit Mart Kael••re bak· 

h •• • 4a ı••erah ıtbt 
ya ••f9• ıu k.,llmelerl fıeıl · 
tluılı : 

- Marı Kaılmlr ? 

- ,,. .... ••? 
HaJır ıeaeral! Mart Ka 

ıl•fr Kraliçe Lulzle hueuel 
aetll•eıltllr 

O::,oblHkl keadl keecllne 
mırıldan41ı: 

- Huıuıl netltme! 
nedime! 

SONU VAK 
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İlmin ~tr mucizesi. 
(8aıtarafı lt6••1 •&Jfadı) 

••alert ara11adı St~ıryanı• 

•n ıttldetlı ıefull •e kaa&r· 

ıaları•cfa• lrerkmıyan dok 
tor Kazurl•i• laartkullde 

bailt••t de Yardır. Serglalo 

nhaaı l lS •• tıurehat 
,mallıuı olan mltemmlm 
mal.alil IH 200 kt cemaa 

J36 bektarhk malaallt lhtt•a 
•t•ektedtr. lıbu ıerflY.• tala· 
mıaen 20J bla ktıt tıttrak 
edecektir. Muhtelif etya 
ıchterll•••ktlr. Serıtde kel 
laoz tlblr e4ılea Itır zirai 
••14laa dalaa ••Huttur 

KIRTASİYECI 
KADRi UZKUR 

Her türlü kırtasiye Paıa Cami caddesinde 
Her türlO kırtasiye levazımını burada ucuz o'arak te

min edebilirsiniz· 

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

-Bll-IMll•-llUmtmll1tll ...... mt 
'#~~~~~~~~~-~~~~~~j!tı.tf~.; 
1 Sayın hemşehrilerim 1 
1 BANDIRMALILARA! ı 
1 !itatürk caddesindeki şubemde llyvalık ve Edremidin n~fis 

zeytiny11ğ ve sn bun/an toplan ve parakente sabhr. 
3 Senod .. n heri acantası bulunduğuıu nwmleketiu en nrnrnf 

fabrikatörii Edremidli laragözoğlu AH Hiza R~~· fahrikasıum 

«KAR MARKA» en nefis ~af ve tabii zeytin~eğ ve sahunlarını, Ba- 1 
hkesirin nefis tereyağlarını ~atıta ~rz ettirn. 1 

Sayın hemfehrilerıme bildiririm. 1 1 ,. H:iç~n ~p~ıc~k ıipariılaıdı da her lürlu hlaylık gösterilir. 1 

1 ı - Balıkesir Esat Bakkaliyesi ~ahibi tiandırn : <ılı E5Jat Akar!u 1 
2 - Bandırma şubesi Atatürk caddesinde yaj sabuu satış yeri~ı 
~~~~~-~~»?it~~~~~~,,.il 

İtılyın lrah BHlina neden' Veteriner 
gitmiyor. Müdürlüğündefl: 

(Baıtarafı lçlincl ıayfı.ta) 

rl kalmHıaın ffhebt ~ole ba· 
ılttlr: 

Sa Majute 1aılıcl1r •• 
eıhhat -'• IJI deitldtr. Ro 
matlzmuı ylıı:God•n bua 
berinde daimi eurelt• clokto 

runun laulun•Hına ılat11aç 

•ardır. Kraliçe de ıtyatUttea 

rahataıztlır. 

Halbuki ltalraa Kral Ye 

kraltçeıl•fn lauHHI tabipleri 

Yahudt4tr. Berlt• seyahati 
me•zuYbablı olunca krala 

ltu ••1ahat10 lıle•amı mGd 
tletlaee del&toruadaa ayrıl 

matı taHtye olunmuı, Kral 
ltuna rası ol•a1ıaca Hyalaat 
rut luhıuıtlr. 

1 - Açık •kılltmeye lconu1•• it: 54JDO 
Damızlık ayıırfarın iı-tr ı•nılılı ıl.t 1•11 01•11 :3 g39 

kile yulaf Ye 30000 ktlo kuru ça7ır otu 29 ter11•u• 
tlDlodea itibaren ekı•ltmeye kenul•uıt•r . 11 ,, 

Yulafın beher raıloıua\ıD raylct 4 kun•ı 50 ••• t... ,,, 
et"" , Y•lılcat temhaah 84 lıra 40 kuruıtur Kura ç•11' 1;1 

rayl•I 2 kuruı 50 HnU• •u•alckat t••lnata 56 ltr• 
k•ruıtur. ,,,, 

2 - İt.ele 14 •luıteı 939 pasa rteaJ 1606 .ııa1•• ,,ıı 
ka•ıotia milıteıeklatl Enclmeul Daimi huıuru••• 1' 1,,ı' V•ter 
calstır . Şartnam•1• a6rmek fıtlye•ler her ••• k'-•t 11 

Müdlrllflae, e&ntlhne1e fttlralı ed~ceklerta .,u•• _.,ıı 

el•atlarını J•tırclıklarına d•tr makl»uıı: •~J• lt••"~rltf't 
tupl • rı tle 14' 8 9J9 pazarteıl ılnft taat 11 ~· 
9atmf E•c6•••1•• mlracaatları ilan olu••'· 'JJj 

4 - _'._:/ 

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

Baııldıiı ıer: TGrkcltlı. matbaaes lahkealr -


