
. 

1 rnllfdl Sahibı: Ba/Jkesir 
Mebusu Hay_rettin Karan 
u rnu n--;--Neş ;;Çat /v1 üdii rü 

Yıllı~ı : 800 
Allı AylıUı: 400 
Sayısı: :J l\uruştur 
tl ires: furkdlll 

Ralzkcsfr 
FLJal Biı a 

___ _!...!!,~=---:~A'd :n~ ü11 ek a f-f e. G ü rı ( ı lu r 
t'llzaı '' Guo rlr • 
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ransız kuvvet eri d··n bazı mevzilerde ilerlediler. 
Lehliler Kr kov· şeh 

etti. 14 A man ta 

• 
1 

G 

1 
• 

esı 

• 
1 1 a 

i'iG •• 

ş ru 
Cepheler le şiddetli ıııuha reb .,I 

Varşova Alman 
beşte 

tayareleri tar 
bombardıman 

fından dün 
edil i. 

saat 

'\Pırtı. 6 (Radyo) - on 
~ lloı •ıre gece Fran11z kuv 
~ltrl bazı mevzii ıl~rleme· 
t 
)apmııtır. 

1\ rifn, 6 (R dyo) - Şark 
~beılnde: Alm n tay r • 

1 bu güo 1ac.t b ıde Vın
lJı bombardıman etmlt· 

~dır. Cephede tlddetlı mu 
tıbeler olmaktadır 

~Varto••· 6 (Radyo) 
,
1 

ilin Polony tay releri 
~ '-'aa ta1are1erUc muvaff 
~t~tle neticelenen bir mO
~•lc yapmıı1 r Ye 14 Al 
•1ı Q ta varealnl düıürmüı\cr · 
~İ 6 Polouya tayer ıl lıay 

ll:luıtur. 

~ loodra, 6 (Radyo) 

, ''111: em!rolı ile loglltere 

1-~lrllllara aro11nda ı mimi 

1
Rrllf lıs r teıı U edflmf ıtır. 

tedlr. 
Loodra, 6 (A A ) lnıl· 

ll:ı taye.r lerı dün Alınan· 

y om Vılhemıh ven harp 

Um rmn bo r.oh rdıın o et· 

m ılerdlr 
Loudra, 6 (AA) - Bir 

logıhz hMp geuıhl bir Al 

man ıtleblnl batı~mıf ve 
mürettebstına eılr etmltllr. 

Amıtlrd m, 6 (A."A.) 
Mtlllyett belli olmıy n bir 
tay re Da lmarkaDID bir 
kuabnaına bomba atmıı, 

Oç iti ölmDı. dırı k ,ı yara 

laomııtır. 

Londra,6 (A. A ) Yugoılav 

ya, 1ran Romanya, Bulgarlı 
hn Melulka, Şal., İ•pnu u 

bitanflıklar nı an etmlt• 
lerdır 

Loodn, 6 ( K d o ) 
Cenubi Afrika, Ahrıa11y 

tlc müoas betını keıtultUr · 
Londr , 6 (l~ dyo) in 

gıllz ticaret nazarett yiye 

ce kontrolu için komiteler 

te~k ll etme le baıla tt11ıtır. 
Bu kowlt lerln 15 azruı oln

cakt•r . Sal&hly tlerf mahalli 

tlcnret tefe kOllert tarafın 

d D te bit edilecektir. 

Alın· nşefleri 
sınd hti af mı? l llg tız amlrah gönderdtil 

t' treafta Brıtenya tmpara· 
'>ti : ~1~~:0:~i1:1~~~· ~~::.' ::~0 Bu ihtilafın Göringle Hitle-

1-. 'bGcadelede Franıız mtl rİD ar8Sllll Qll.ffi8k Üzere Ol-
h laıb Polooyanın v na ba- ~ 
(:d, ••laha 1arıtdıiı ıu •n· duğu bildiriliyor. 
)' clııvulan derin memnual· raeller lçlo kongreye bita · ~ bıldırmtıtır . Partı, 6 (Rodyo) Al ye ıöUlrliyorıunuz. Bize ge· 
''d tan11z amiral, amtrallık manyada bu\unm kte ol n rt verin» diye luığumııiaıdır. raflık kanununun tc.-dllnln 

~ ~d \l•unuu Büyük Brlt11aya ecoebtl rdeo ıeldıil bıldlrl Fabrikadaki ltcller de harp btr d:ıkık tehtr edtlmeme· 
ıı.. u,\I ıle bırltlcte teırıkt len b1r habere gch Mara · l 
"''••td ı l Gôrlng ıle erkanıharb!· 8 evht rlıiı vapmakt 

aınl yazmak edırlor 

•ı. en dolayı franuz bah· '' ı :veı• rumda uhım b r 
~t • Din duydufu memnu 

1 
'•tı b ShttlU bat göıtermlıtlr. Bu 

~it lldlrmtı ~e yakın lhtılafm Görlng ile H tlerln 
~,L 1•ttkbalde görOımekle nrnsmı çmak üzere bulun· 

ı:ıtı l \\"ı hr ık duyacaiını ılAve duau da ilave edilmektedir 
1tUr l · Hıtler Rerhni terk edip 

4-d 0tıdra, 6 (Rad)o) - Ye cepheye gltm ııtlr. Bundan 

'J, 1 •Janıı direktörQ Yahudi ıonr Alm nyayı baııında 
' 1~:••1110 logılterenlo yanıba· Görlngln bulu dutu 5 kııt 

~'td' lbe.-kı almaia kar r lik bir heyet idare edflcek-
11 ı,tl '••nı • Fıllllln meıele 1 

tir Hıtlcr hlç bir tıe knrıı 
ı '' ~Gıi!rlode ajao.ıa loglllc- j ıvacaktır. Httler büt6n or· 

~~ GltumeU araııod ki ıh dulıuın bııııkumandaolıAıoı 
t ~ t 11•rıo unutulacefını bil· üzerin almsk lıte tıı de 

~ ttır. Alm o eril nı herblyr~t bu-

~ te'bberli . h 1 na r zı olmamı hr Bunun 
ı. tle tt! ._

1
_ yad •J•boııl ~ra üzer ne Hstier cepheye aıt-

'Qt ıe11:.ür e u un uı· 1 ti · rn f r. ,. ~ 

ı!) 'tı,, 6 (Rad o) Po· Almanya hnlkı nr aıod -
~ "t"lılıı d'I 

1 
hoınut uz:luk fevl!alad rt · 

t'lt r mftca e eılz olar81t mııhr. Yfyccello veılk Y 

'1ıe:•ı f hrlnl t bltye et· bağl om ıı halkı çok 11K 

t t '~ Almanlar tehire maktsdır. Btlh un A im n 

S 
'•l~rdır Of kadınları h""blo tfddetle 

t\t Ya, 6 (i\ttdJo) Bul altı hındt-tlhler Kıtdınlnr ıu 
• ~it ~Ubuatı Su'gıulatanın ktır nakleden trenlerin g~ç 
,, ~ •t-r kalacajıoı yazmakta uıı demir yolları Qzerlnr 

'-tuı1aoltnlDID ıulhu llurtar- yatarak Cf!vl&tleram•zı nere 

l\k ı~ın faalı1ellnl tebarOz 
tı, •ektedırler 
Varıova, 6 (A A ) - Po· 
ya cepheılade muhıre 

ler devam etmektedir 

~~rlı, 6 ( A ) - Fran 
• •e f nıtltz cephulode 

~'•ı:r. r &m1 tebllil kara, 
it nı h·a .a. kuv• ti rf la 

~ ı ııkıld• bar klt• 
'- •ttlklerlal 6'tl&llr•• • 

ihracı yasak 
edilecek şeyler. 

lıtanbul. 6 ( Huıuıi ) -
H6k6met yeol b r lcararua· 

•• lıe buidav, k6milr •eu 
lr rılbl m mlekette kalmaıı 
Ji11m aelt"n m ddelerlo ih· 

r .. eıoı bu 16nlerdo merıed 

eıkUt. 

Dü U vazıy 
hulasası 

• 
1 

1 

1 

Aloıao, Leblet n, Fran11z vo loglllz membala 
rındap lan rı haberlerden ç rpı1m11~10 bütOn 

ı ıddetıle devam ellli• nlaıılmaktadn·. 
Lehltler Çekoıılovakyannı ıımaltESde bulunen" Kr • 

kovl ıchrlot mücad 1 alz boıallı:ra ler; bu ıehlrln Al· 

man tut lau t rafınden 1~8 i E'dtldlı;!t bıldiril ek· 

hıdır 

Yine dün geleo h berler iman Franıız hudu 
dundaki f r&nıız M1ızlno iat hlıôroları ıle Alman 

Z gfrld hattıod çok ııddetll çarp ımalır o duğunu 
bildiriyor. Alm n tay r lerl do Lf'h tayareleri ycıp· 
tıkl n çarpıımada Alm 1 r 14, Polonlar da 6 teyare 

zaylc t vermltUr 

Alm olar Leblıten şehırlulu udı cra11 kuılml· 
yeo ılirekll bo bardımaoleırta halk1 tethıı 

etme~e ç hımakte.dırlar. 
Polonya halkı, kuı tuluı davıı.aı ujturuoda bCUDn 

•aaatalarlle çahımaktadırlar. 

G
arp cephe•tode Poloo,.a ve Almıtn muharıp 
kuY•etlerlnln blrhırt 1 e to.me m--n tema• im· 

lc&oı bulamamakta olduiu anlaıılm ktadır. 
Buna aebep iki tardın kuvvetleri blrblrtlc temu 

ımkloı bulamamaktadar Bu temıuıo ne zaman vu 
k:ua geleceil de ıtmdthk m çhuldar. 

polonyanın V stule doğru çeklhntı olmalarınd1tn 
behıedeo ecnebi &1kerl muhenirler, en kuvvet . 

it muka•emetln Lt h!tlu tar fıacian Vııtulun ıııriun
da göılertlecel& üı.erfnd• bhlttlyor Vfıtul n ıerkında 
aıuk vem t eo mu&nnldru.ı ı kllnl alnc khr: 

Son d&ktk@da sel n bir habere g6re de Polob. 
ya bOktmet erke~lnt VcrıaTad ıı .iehlle 

11ıkll •ıtmtı llulu11clu•u lttldırılmekt•~'t. 

! 

S©lf\l lldka 
~. 

H _ k A ttlet ıne kezı Varşo. 
u ~adan nakledi~di. 

B h-ükCımetin daha sa-
una 1 b'I 

1. b' şeki ide ça ışa ı me-
ı m ır · .. ·ı kt d' . beP gosterı me e ır. 

S 1 . se ,. 
6 

t Had~ 0 ) - Şark cephesine 
\ arşo'a' ııtııni kaı·argfthınm harp ra-

aid Polonya uı · 

poru: O ·ı) 7 O kilomeu·e şimali 
Y· vaııın 5 ı { d 
?~şo ~·ddetli muharebPler olmakta ır. 

ll'l rbısmde. 1 \ .. •• ı. \ · :--~ 
1 1 

kuvvetleri Cenupta lU)1Ul\ llr 
)o onya . 

.. t ·n ektrdır mukavemet µo eı 1 • . t: 
HükOmnt merkezi V rşovadan nakJ•Rfl. . 

• • ,..r .,aıt·linin Varşova r!cı-i •eÇ flarİCI \ ,, r-.Bı·• ... 1 ~. 
. ' , d il' hir haber'> göre \ arşova ıu-
sındmı al ıgı . ki d'l,. ·. · . 

kezi da lııle ua e J ııll ~tll . 
"•)nıet uıt .. r , , . . . 

Vaı·şo,ada bu nal 1! .. ktlyfı)Cll 1çııı 
esbabı mucilw olarak şrhırm Almanlar ta
rafından ~ık sık bombardımau edildiği v~ 
bunun işleri saliuı· kafa ile lf~dvire mani 
olduirn ileri siirühnekteclir. . 

ingl\ız tayareıerl Almanya üzerinde: 
Harp c1ephesinde yeni bir haber yoktur. 

Yalnız İngiliz 3Skeri tavareleri Alman .. 
ya üzerinde keşif uçuşları· ) apmış Alınan 
rn~arelerinin hiç bir taarruzuna uğraınadHn 
yerlerine dônn1üşlerdir. · 

1 
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MAJINO HATTI ' 1 SEHIR HABERLERi 
Harbin en büyük 

yer altı şehri! Tekspor, "Gençlik ku- Bağcılık ve meYvacılık 
Yazan: Or. w. 

(DlnkG yazı111n devamı) 

Fran11alann ıark •• ıt
mal tabkımata alta tlll kıı· 
•• a1rılmaktadır: 

l - Alpler-Nlı hattı: 
Bu bat baıtan baıa tah · 

kim edılmlıttr. Alp dellaran· 
tlakl bltGa Jol ve k6pr0le 
rla icabında berba •• edtl 
•Hl lçla tertibat ahnmııtır 
Dofrudan doiıuya Nıı tle 
maYaaaluı olan d6rt ana ) el 
Kasamatlarla doludur. Bu 
raiarda kum •• ıuyua azhia 
10ıGnden, bu k111mdald in 
ıaat faaliyeti fok zor bır 
ıektl almııhr . 

2 - Jtua battı: Ba hat, 
mot&rll topçu ale kendlılal 

mtldaf aa etmekte olup ıabtt 
teılıab yoktur. A.acak ıerek 
aldaf aa, ıerek taarruz plan 
ları tamamıle f ıher edtlmlı 

oldulu lçla, lturadakl ılıtem 
k11a blr zamaada faalt1ete 
ıevk edılebtlır. 

3 - VoıH• battı: Bu 
hat •• kaYHtll bir ıektlde 
tahmla edtlmıı olan k111m 
dır . Buradaki tahkimat Alp 
ler Ntı bathadakl ılıteme 
ı~h• laıa etltlmıı olup bQ. 
tQa k6prG Ye yolları• bt ı
ha Ya edılme1l için tertibat 
ahnmııtır. Orman yollarıaı 
•• ıeçttlerl yandan •urmak 
için Lauter aebrl boyun•• 
iki 1tl1Clk kale ve Ren neh · 
rl boJuaca da bir çok ka 
sa matlar lnf a edtlmtıtlr 

4 - A11aı battu Bu laat
ta Voıeıe hattındaki ılıte . 

teme mot6rlG toplar, ıtmen· 
clOfer topçuıu tllve ıdthnrı 

•• buıuıl arup tıhkımatı 
Japılmıthr. 

5 - Loreo batta: Ea eh 
emmıretlt bat olarak 161 
terilen bu lınımıa uıl Yazt. 
f eıl arka11odakt mClhlm en 
dlhtrl merkealerlat korumak· 
hr. Toal·Nanıl ve Metz·Dl 
edenbopcn ırupları, Fran· 
ııa tahkimat hattının en mo 
dera ve eo p• halı f ıtthklm 
teıleatular. 

6 - Belçtka Jaaındald 
ılmal hattı: Buıadakl Belçl· 
ka lıt hklmlan ve 1enl ar· 
••••e teılıah lrlfl derecede 
ılper teıkll ettlllnden, bu 
hat bidayette aadece me~ · 
kal tabkhaat parklarından 
ibaretti; buadaa beılıa btl 
ha1H burada nbırlt gaza 
•• ta yare hGcamlarına 
katı Jepyenl korunma te 
ıleah yapılmııtı Fakat, Bel 
9lka, bllahere mthtakıl bir 
btlaraf ı\t pelltıkuı ıCUmele 
t.aılayıp ıerell pohtlka ~e 

ı•relr ukerlflr bakımından 

F ıanıızlaraa pıffDI bırakınca 
Pran11zlar, Maıtaot battlyle 
irtibat teaıı etmek üzere 
ıımalt ıarklye kıvrılan yeni 
bir tabktmat hatta lnıaaıoa 

ko1uldular. 

Bır Fraaıaz ıazeteclıtafo 
« harbin yeraltı ffhrl » de · 
dıll bu Maıınot hathnıo 

rl5rlloGtl De .. !çimdir 
Arası Yazlyetlerln ln icap 

larına 16re bepıl de 9 ile 
12 kilometre uzunluiunda 
tnıa edılmıı o1aa ana t.tth· 
kltBları, Praa11a:ların ıarkta· 
kt tabklmatlanmn P•lloü tef 
lrll etmektedir; fakat, top 
ları• atlet ve meoı:tllertne 
efrat mllst•rıoa, kıılalaraa 

Rossmann 
•iluUn~, mıfaza Ye yeraltı 

mu•a1elelerloe ıöre hepıl 
de bırbtrJnden farklıdır. Bu 
ana lıtıbk&mlarda, •lır •• 
haf ıf makineli tGfekler r~tn 
•ırhh kuleler, rılSbetçl kulele
ri cenah teılılerı, top~u 
k~lelerl. efır ve hafıf mıyn 
toplarına mahıuı kuleler. 
plyonl:r• harbi için ıalerıler 
tayare dafl teılaatı. bir lrııı 
la, yeraltı muvaaelelerı Ye 
mantalar vardır. 

Aaıl mGdafaa teıl1atnua 
altıada ye derinde, lltlb· 
klm teı•ıatının bGtOn luınn· 
ı ... ını ve arkedalıl arulyl 
btrh•rfoe baf hyan bir Jer· 
altı muvaıele ıebelceıl var 
dır. Yerfn altında 30 ti& 70 
metre derıoltlrte olıa ~u 
muvaul• yoHaranda her 
tC!ırlO ltooıba •• bo1a\tartlı
••n tehltkeıloden uıak btr 
halde, makaıla .. tlcehhez 
lıtanonlar• ılden •lhtm 
trenleri veıalr nalrltye •a· 
ııtaları faaliyettedir; Hhra 
delrovıllerl a111a methallerdea 
girerek en · alır atera.ılerl 
at•ı etmekte olan lepla,.8 

hemen yanı batına l•tlrlp 
bıraka• aıaDı6rlere Yanaı · 
maktadır. Korfdorların na 
taraflarında her tiri& lroa
foru haiz, lıtlrahat h&crele. 
rl ve lnıla1ar buluna.akta 
dır. Kıtlalarda, efrat lıefuı 
ları, ıubaJ odaları, mutfalr 
maiasalar, h&rolır, Ç•t••· 
lt"r •• makin• dalrelert •ar- , 
dar. Makine dalreıtnde. ı11k 
projekt6r1er, kurutl• talu•
ltalarıeı •• ıu tulu11'1\.alar1nı 
tıletmek ve zehlrh '" ııa 
ıtrmeılee 111a11f olmalc rnalr. 
Hdtyle bOtOn rıtthtrlm faa. 
la btr tazyik altında bulun 
du,uldufundaD ha•• tazyılı 
teılllltı için • 9 hundan baı • 
ka zırhlı 1ıuı~lerl Çe•lrrnek 
ve kaldır111alr. mOhtırırnat 
a1anıö,lertnl 1t 1•mf'k t~ın 
elelıtrtlr cereyanı fıttb1at 

edilmektedir· 
UmuatlJ•t ftlltarfyl•, lı. 

tıh1clmları• rneth"11•r~, daı · 
mın teılrtedeo 500 •etre 
rerldecllr . Bu methaller · 
den "ombaf• lrarıı ••in 
bir yazt,.ett• olan ıenfı tu
aeUere 1trth11ektedlr. yer 
albndakt her munHle Vo· 
lu çetin bir mtlcadele fçta 

lradernf! kadf'rn lertll:tath. 
du; methalto her ilci tara
fıDdaD cenahları ateı altına 
alan afır maklnelt tftfek 
kMıamatları vardır. içer.le 
zaruret halinde kıldırılan 
btr k6pr0 tle btr tarafından 

IQbü,, ismini aldı. ta büyük inkişaf var. 
-

ku- Ziraat V akilati müessesii&rlnin dağlltığı ıımı mik~ııı Bölge ve istifare heyetlei, 
lubiJn yeni idare heyetini seçti. 

lede• terblyHI kaDUDU•a 
ı~he nahiye, kaza ve vlll 
yetlerdekl kt1l6plerln lılmle· 
rl cıcGe•çlJ lı kuldb6» olarak 
teıbtt edtldlilnden beı ylz· 
dea as asHı olan kulQpler 
de derhal bırleıeceklerdır. 

Bu yeni teıekk61 edecek 
kuldplerlo idare he1etlerl 
b61ıelerln lıttıare bey•tlHI 
tarafından ıeeılecelııttr. 

Havacılık kur
su diJn f aaliye
te geçti. 

Şehrimizdeki Tekıpor ku 
ldb6n6n lımt bu ıünden iti 
haren «Geaçlık kuldbO» ne 
kaUıedtlmtı, ll& ' ıe Ye lıtı ıa
re beJetlerl tarafından da 
aıalıdıkl ze•at kuldb6n 
idare heyetine aeçtlmıılerdlr: 

Baıkaa Eıat Budak, Nı 
yazı EYreD, Halil , Şnkl 

ln"nç ve MQnlr Yenal . 

Akşam Halke
vinde müsame
re verildi. 

6 e,ıaı kurtuluı bayramı 
ıeref ine Halke•I tarafından 

terttp edilen mGHmere ak· 
ıam eaat 20 de halka tem· 
ıtl edılmlttlr . 

16 milyon, mıyvıh f idın 4 milyonu ~uldu. 
0 

Ziraat Veklletl uıeyncı· etmekte olduitı prolr•lll0~1 : 
lak •• bafcıhk 4Hrlndekl HHlan lhll•a etmekl" 
çahımalardaa bu ıilne ka · Cthan plyualarının ııt• 
dar elde edtlea neticeleri dlilne UJIUD ftkllde oı•~ 
teı'-tt etmlıttr. Memleket •a lılıbıallnl çolaltma k' 111,ıl 
bajcılıiını iyice tetlkık et- bltlndekl me1va mtbt•h ~ 
mek, aahf noktaııadan oef· lert•• fttlaa yetlıtırcO' ı 
ıınde iyi •atıfları toplıyao meyva bahçelerinde fe~ 
Gzlm çeıttlednt ayırmak, bakım uıullerlnl 6lreto>' ~ 
ftlolura tahribatına ulramıı .,Clyük ı&ıterlılt, IJI ••'\, 
yerlerde Amerika umaları ıtandart tipte nakllf~. 
(berinde çahımak, eo iyi •e da yanar mey•a ft ııtlerl ' t 
ucuz bal tıletme ıekıllerlnl JlP bulmak Ye elde et"''~ 
arayıp bulmak, Ozüm ku . ıktlHdl m•J•a anDtek•1'1 
ratma uıullert etrafında ·~- yaratmak, bahçe 11h'P

1

';ı 
vaml ı tecrGbeler yaparak nln ııttfade derecelerlPI • 11 
daha tyl ıektller bulmak tı rmalr, lıtlhaal mauafl•',,. 
Clzere lzmırde kurulan bal· azaltmak •e deieuıı - ~ 
ctlık lıtaeyoDu tle Amerika Ya çeıttlerl•I tıkarta •l~~ 
aıma (lclaalıkluı çok l'e· yabani alaçlar aıılaOJ ıu 
rlmlt olmuılardır. dekara ıaabet edeD I' ~ 

EY••'•• ıadece 80 dekar derecHlnl fazlalaıtarOI' ;ı 

Şehrimiz ha•a tehlıkeıln · 
den korunma komlıyonu bın 
kadar yataadaı içi• lrura 
aç•ııtar. Bu kuua deYam 
edenlere yaaıın ve ıız bom· 
balarının tahribatına karıı 
alınmuı llzım ıelen tedbir· 
ler bakkaada bılıl vertlectk· 
tir. 

btlyGklCllündekl Erenk6y ae ••JYa bahçelerinin ıkt1•', 
Salon afzıaa kadar dolu •a ftdanhlı •arken bunla ıekllde ltletmeılne dair t~, 

idi. Gençlerin oynadıiı mıhı 110 bu ıGn Hflll Ankara, rübeler yapmak, de•t1' fi 

Bu teıktllta meaıup p•
lıı, 11hhlye, itfaiye YHalr 
allkadarlar dlladen ltlbarea 
kuraa de•ama baılamıılar• 
clır. 

Atatürk ,arkmdı yapılı
cık stadyum. 

AtaUlrk parkında mevcut 
planına 16re ltadyomun tH 
vlyel türabl1eıl yapılacaktır. 
Buna alt elulltme nç bıo 

kCbur lira Oserlnden ekıılt · 
meye konulmuıtur . 

plJ•• aak ıık alkııla•dı. 
Bundan ıoora bir perdelik 
komedi de 01nanmııtır. 

A1nı plyHler bu ıün •e 
1araa alıtam da tekrar edt 
lecektlr. 

Üç aylıklar 
veriliyor. 
Huıud Muhuebeden ma · 

aı af an emekli memurların 

üç aJhklarının tedl:ruıae bu· 
ıGnden itibaren baılaoacak· 
ttr . 

Köy katipliklerine okumuş 
köylii. gençler alınacak. 
~~~~~~~-----~~~~~~~-

Dahiliye Vekaleti bir tamim yaptı. 
DahlilJ• V ekllett, k6y k&. yetııen elemanlarla ted•ir 

tipleri içi• bir t~mlm J•P · ıuretıle idare kabılı1etlerl 
mııllr. Tamimde, k6ylerde nln de arttmlmaaı her za · 
be11p tılcrlnt ,orGtelaılıcek man fçtn kabıldtr. 
ler bulu•dukça hariçten her· E11 ıen ıelırlerl az olan 
baaıt bir ıebep •• behaDe k6ylerln en klçGklerlne Ya 
ile kltlp kullaaılmaaına lm- rancı1a kadar her yerinde 
klo baralnhnamaıı •• köy müıtaktl klttp lıttbdamı 
kaauaunua 39 ncu •adde meclturl olmadıfı ıtbl 
• •• .iyerak 6ğretmenlerle buralardan talip buluadukça 
•lttmenler ve lmk6n olan hariçten kltlp tayini de caiz 
Yerlerde tmamlaria klt'plık d•lildir. Uük6mettn kö1 ıh. 
umurunun yürüUlhnHI btldl· Uyar hey tlerlndrn lıtedıtı 
rllcltlt halde k6ylerde ıene ıey, aldalılıraoı •·e- Yerdtkle 
alır ilcretlerle ve dııardan rint menuata uygun ve 
Yakl talepler tercı h oluamr. k mazhut bir ıekilde munta· 
ıuretlyle klUp lıullanıldıiı, zaman defterlerine g(çlrme · 
bunların kendilerinden bek· lerl, her an heup verebı le 

Bıleclk, Halkalı, Kırklarelı, samanlarını tayin et••" ,, 
Tektrdal •e Manlıa olmak uıullerlnl 6jretmek, IO~!'' 
Üzere 7 ye Ye Hhalart 1307 lıtaodartZHJODU {lset (J 
dekara çıkarılmııhr. f ldan k 111b' 

~alııma , en IJi • ,,ı 
hkların lıtlhıa.l miktarlara uıullerlal mihlabıtle 61 o' 
de•amh olarak artmakta · mek, her mınt.kaya IJ{~ıt 
dır. Yapılaa bir lıtatlltlle mer•a çeıttl~rl•I bU 1.ıJI' 
ı6re, Amerika aıma ftdaa- ve tadlye etmek, ~ 

11 lıklaraaıa dafıttıldarı k6kll ı f d ul' m•J•acı ık etra ıo • ,ı 
ve eıllr k6kln aema fidanı malı, meyva kurutot• 

61 miktarı ıu ıekllde artmıı· ıaklama teknllln\ hollı• 1,, 
tar: tJf 

1924 te 6 .725 1925 te re:tmek, makıada en ,,ı fi 
tekilde o&klı yatın •• I'; 

53.632, 1926 da 163 ~41, ne gibi ıeraltle yapılsc:• ,, 
1927 de 223 172, 1928 de teıbi t etmek hHıİı ıo"',4 
254, 541 1924 da 359 51 J, cıhk •e fıdancıhiı ıı.rıl• ,, 
1930 da 483721 1931 de ~ 
635 198, 1932 de 54 1 414, ren bu ve buna benzer h ~ 

zolar Qzerlnde deyaOJ 
1933 de 825 676, 1934 de kilde çalıımak .. ı•' 
1 345. 755, l 935 de 2 396 Milli ıelırlerln en ••~,~ 
953, J J36 da 2 479 555, 1937 temellerinden brrt ola O ~' 
de 2 574 250, J 938 de 3 022 r0 .,. 
965, k u 15 167 O 13 ü •acılık için bu proir• dil- ' 

J• 0 
9 affaklyetle tatbik ' ~ıı' 

laa lmuıtur. ve uhalan ı O 20 b' , 
Zıraat Veklletl bu mOee. bOyOklüfünde olaD elOJf''11~ HHlere, toprala ıöre mu ı• 

clr, zeytin, aarencly•• 001' 
•af ık tıpler teıbltl, yeni •e kaJıı, meyn e ılak ı1ta•1 ,P 
lktıudt bal dikme uıullerl .,, • . ıı 

n kurulmuı, a1nı ı• 1,,v· 
tıletme ve bakım huıuıun tlzeretme ve bakıuı ı~,i 
da denemeler yapılma11, ulraımak, muhıte bl 
bal bozumu zamananın tea· olmak makHdlle de ıtl 
bttt, en ıon ıkttıadl koıu•- h•" ~ 
ma ve nakil ıeklllerlnln ta· lar mıntaka ve ma Md 

nevine ıöre, Artftye, (i 
JIDI, haflarda kullanılacak 1 ı '' • 
l Cıreıun, zmlr, Aot• 1 t•f 

l etleri• g6zden ıeçlrilmeel z lantep ve Malatyacl• ~•'' 
meçllmeıt ve tanıy .. ı, tec · olunmuıtur. Ztr at "'.,,d' 
rftbe •• 6rnek lcollelntyon tı 
baAları111n tcelıl ııbı nzıff'· tın ın bu ıtıne kadar '(~ 
ler de vermlt bulunmakla ğu bu müe11eıelerl l'J 

1
35 

d 17 ye ve aahaları d•d•'' 
ır. •·t 

dekare balli ohna• ' , 111 

&bOr tarafa ı•çtl..-n df'rfn · 
bır kanal fnıa edllrnfttlr. 
rcabında 11btt z•h•rlt raz 
yeya petrol d3kftfGp valı-

leneo fa 1daları temin etme cek hır halde tutmaları •e 
dtklerl kaydedtlerek denll de•let kanuolarıyle kendile 
mektedlr ki: rlnden lıtenen vukut Um6-

c - K.ö:r idarelerini ka. haberler!, raporlara da günO 
nuna ayrılar ıurelte eaodık . g6olne tullm etmeluıdır. 

O.fer t araftan mey•~cıhk dO 
mevzuu üzerinde alınan Bu oeneyc kadar ,,~ 
tedbirler de mGıbet netice lan meJvalı fıdan ••

11 
d . 1 , .. 

lerlnl •ermtye baı1amıı1ar· her yıla ıöre takıtrn 
34

9 
dır . Mey•acıhk huıuıunda Yekua olerak 3 91 4 ,,.• 
Ztrerı t V ek letloln tat bık bulmaktadır 8tJ

1 
Jı~ m•k ·~ın, ralertler, dth.,.,a 

na. dofru mevılltdfr . lıttk 
mal kıt@ları celbetrnelr lçtn 
lı"'z• hombava karıı emaf · 
•et altına ahnt1tıf, defları 
dehp geçea. ırmakların al · 

tından ııden •e dOtmAn 
uplıeılne muyazl bir • yazl · 
yette olan tr•• yo'1arı •ar
dır Ru vollar muhteltf ln-
11mlıuı blrtblrlne beflamak· 
tadır 

(Alman Hava Bakanlığt. 
mn neşretmekle olduğu Ad· 
ltr mecmuasından) 

- SON 

lardan para Yererek defter Bu takdirde bu nzlftoln 
lerlle, doı1alarlle arzuhal malumat ve buıuaata itina 
cı d<l~klnlarıada sezmekten muhtar •e azaluın biri ta · 
kurtarmak Ye meıultyetten rafından lf Hında da kaDunl 

oruamak mak.adıyle %& · mani yoktur. Ancık bu gl 
mao z man yapılan ha ıtbl btlerlrı k611Gn6n her va~ıt 

teblıtatın roaballtn fcep ve yapabılrceklerl mtlrıcaatlan 
zaruretine g6re tatbik edtl. derhal karııh1acak surette 
medlfl 16r6.,mektedtr. Hal- çalı,malnrı, k6y kanununun 
bukt eluert k6ylerde çojalen 33 ncO rnadde1loln ü~üncft 
okur yezar lı61)6 rençlerfo fllcru .. na g6re muhtarlık H 

umumi kuularda ha huıt J• azalık 11f•tını muhafaza 
•azlfe için yetlıttrllmeıl edebilmek Gzcre de bu ff 

•OmkGn olduiu ıtbt bu lda- için ayrıca Ocret alm~malara 
relere alt kly umur ve bu llıımdır. 

111ntanı lleodl lalayelertaclea Ka,ıa ara11ada t•ltp ~u · 

luomadıl a t tı kd ırde, bır kaç 
lc6y0n lftlraklyle lıanur i 
ıart l rı haiz v ücretleri 
azami haddi ı aımıyacak ıu 
rette dlier talipler aruında 
kltlp kullaoılmuı, bunların 
ne ıuretle oluraa o1ıuo Da

hiye •e luzalarda devlet 
datrelertode çalııtırılmama

ları, ıkılne hareketi gö nten 
ler hakkındıa kanun icapla· 
rının derhal tatbiki •e "öv· 
le allkeh malOmat •e ta · 
mlmlere ıOratle ce••p verıl 
mHI llaımdır.» 

y111nı b• e" , 
tara huıuat ıdareı 0~' 

d t 11:1•'' , 
ye orm n f 1 ao 1 ..,ı~'' 
t eYzl edtlen fldall 01 
dahtl deilldtr. 1935 ~ 

1924 de 23.349. 
2
06 ıJA~; 

273 697. 126 d• 1928 3, 
1927 de 230.340. ıgO 7ld' 
239 963 1929 d• 1931 

61 
l 93U da 253 834· z93 1 Je 
332 41 J, 1932 dt' ı934 ,1 
1933 de 203 J57· ı19 ı ~ı 
219.713, 1935 

2
!e ı931A18 

1938 da 334.Y ' 366· 
365 124, 193S d• 
dır. 

Pc 
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le 
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ltu 
tar 
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7 IYLOL t•• 

Polonya mev- \"Bizi çem. berliyorsunuz,, 
cudiyetini 

h~!:r::~Jo~. diyenlere bir ceyap 

IADA ı 1 

llmınyıdı hır ıorlO 
f iıllır ııtuddı. 

(Baıtarafı birinci ıa1fada) 
Tere J•l•n• Jlslle rlr•I 

ntıbıttnde r6ıum konmuıtur. 
oııır bir çek ııda 1Dadde
lerloe de yeni r61u1Dlar k o· 

aal•uı\ur. 
-~-leh köyloıı istiklil için öl11111 hazırdır. Oıımü aiza A 1 m a n Y a Y · ı ç e m b e r 1 i Y e n 

ılın bir kiısedıı dı tork11ak lizımdır' g e n e b i z z a t A 1 m a n y a d 1 r. Veras.et " in~ ~·ı DİZii· 
Yoz elit ,. ••• ı,aıl borrı· •• ,,. bOtQn lbtlJaç madde· N t k. d .. • . na1111Uı. i sıklık yıpıl~ı. Jetıadoo mahrum kalmıı lerl•I, l1ledıt1 topratıadH e e ) !11' 01) ya Sil 1 h il Ve .k e fi d i ) § t l.k • y eraMI we ıatıkal ••ılıl 

olan Leh mı lletı, bu m6ddet temi• etmektedir. Bu ılnkcı ha 1 d A 1 di 9 UDCll •aıfıa•a. bir taraftan Çarlık Lehllla• c.rduıuaua b&aB ~ 1 e · 1030Y il IJlfl elinde r • aıaımnamootal• I d ltıaıyasıaıa aalmtıae, ablr -ddeol a1"l•dakl .. kil a 
teıkll eden bu Leh k6yl üıl, ı ..a 1 tarafta• K.a,. e Al Yazan: Winston Churchı·ıı 1 ••llfllrl • ittir: aıa mabmua~: .ı:::.~;::ı: ~illi hayalın a&zımr, mam· • Ôlea lıtm-1• ••ıllıala· ı..,., lıyaa etmekten bir a• ;kata mBdalaa11aıa cleıtell Dr G6belı •• •nl pro· ' Danım., kanın mldafaa ra mBıtoall boıçlartyle lı•· 

.. rı durmamııtı. Nıhayol lr. u müaasebotlo ıuau pafHdacıları tarafından Al· 1 nıotalorı az, korkuları çok· IOrH. altl L- a.d• bile tim- a•a• 13 fln~ maddHlle 
1914 kaytlelmek llzımdar kt, ha· manlara; lnıılteren l n Alma•- tur. Hollandahlar ıtperlerl- - ztkrecllle or~ •• .. ,. 

L 
•lulloıunda, •alt.tile J&bD bıa tıır m balJ•t •eme b dl'f• kadar yakarıda ı6yle. L-ı eb blll&4mdarlarıaın tar ,. fayı çem erltmeie çalıtblı ne adam dolduruyorlar. L ı L raflar, •ufılertne lota ... 

T ıakkatlle " 1 b 
1
• d1 1-lerımı·d• aurtu ••• tltd ki it k h .ı 1u.•u an u •61· telkin edildi. Anupadakl l!olç ıka •••• ıüadOz ıösle · • • eden nrtlY• t&bl ole••• Pıı..:d.~~l ıı.'• h::.~:ı rl:.ı: il, yaman bir muharlpllr. pek çolı memleketleri koaılt rlal 46rl aç"''' bekliyor lmkloıao maltlıtlr- E ... 

0 

'*'1
ya• mallana kırmotlo• 

lıır Huç l•Jyoaer, ıtıala Lof~UDld on karaktorlıtık ta- eofrafyeları zaıuıl b!r ıekıl · Doalzdoa Alplere kadar asa· komıuları•• _ ...... lnı · rtrlo ..... oıbooı tabi• ~lrtade bir ordu olmuı n ra arıadao biri klçik •a- do çemberlemlıllr Her ta· .. a l'rH11& cepbeılade ylo luamJJıea .... • ... ıı.ıat &I ııluoaralı her ~- ıı•t 
... tlD bllBD dlay .. ıa ho ••lor lıarı.11ada hayal• bir rafında komıuları olanlar btalorce IDMD momlokotlo- dDrmlyeeol'•'• falırllıalen•, odon mtkla -~lr .,,_.. 
heaa H lıalocaa içinde 

19
y m&Da •HmomHI •• lıllylk oldula ııbı bazolarıa•• da rint •e kalelorlal bekliyor. dlkklalarıaı. 14"alorım ııl· lerdea llfn ayrı ı...ıırıllr. 

'-ttttı Lobııtaa clo•lotı fık danlar için de 6lmofe ba· yola z Oç tarafları çnrılmlı- lı•lçrede her .. ındoı olll I 1 d 1..,...1t•• lıbat Buı.aa ıelıl• Ubl ,,_ıııı. ttoı Cihan Harbi ıonunda ha •ar olmaııdır. O.oma 16aQae tir Ye llundıa lctlnap ed le · hını temtzlem' ı aJaı sama• •edrt~tlelr•ıe a _..-... ••• tıdafll kanunen m n•• ola• •e· 
alanda• Jte, korkulur. b 1 k d ll _ .... L L 1..1.... tal••• haktkato çnlrmltll· 1 me için ao yepılaıaoı il · a her k6prlly0 •• dal yo· taroflaıc• b_.t .ır .... ı -

e. ıGnkG Lehlıtan, 6 000 Alman gözila Vaı ıova. sım ıeldlilnl bulmak çok lunu berhava etmek için kblrl komkbtl..-Or .~~: .... :::: ya111lmatı kararla .. ınlmlf ·-~lometred•• fula bir ha Y tOç bir ıeydtr. bekliyor a aııya<• ı JuHD alltılerde tilıerıDr .ıı Doyçe AlıemaJne Say· F 1 ı 1 1 l _:-& ,. ••• bir d kll.ı... 1 aıdlamdtr ••t ıerçeyııl lçladı •arlıiıoı raoıa, h J•, nfçre, ıt• tlma deki •• ıarpte ku••etlerl ..- L l e ea ıe ... o• · 
.. ıılıafaza •• mBdafaa etmek tuaı tazele huıuıl muhobl Belçika. lopoaya larofıadan kt .. aıyet bu merkeaclodır. aamanda eD fo.ıa lıtr ıoal. "-a lıarlctado bulanan 
aoruada buluamaktadtr. Bu rl Vuıo•aclaa 25 tarihile çemberlenm 'ıllr Yuıoılayya Almaa.,anın ıarkında ,.. ..1 lllbl -·· ••• k ed•• H ılkalar , berçlar llaDUDUDUD Ilı d i b 1 b ae ı aD .L.1111 Ye le 

1 

.. 3.00 kıla•alroye yak· ~·: ı ı lr mektupla ora· ita tolya, Bulıertıtaa •• Gcuma uframak korkuıua· .. Y mQdofoa 8 Jol " I iZ, 13 •• 15 ncl madde rın· 
f'I•• kt1mı Almanya tara • 1 lıa••Y• Almoa tlrllıllo Almanya la•afıadaa 9omlıo" da olaa bir ııra memlolıol lokrarlaoaD ~ortıolo' bol muı· deki hlk .. lere mutabıi ı .. 
••eladır; ı 400 kilometre· aa;atmaktadır Bu J•zıda leamltllr. Po\onJ• ıle Al· •ar. Bunların en baıı•da tur. Bekl• ....... ı r ıa· kabul oluaar. ~ .. fasla olan lıt1mı da So•- deniliyor ki: maaro, Ruıya •• lıaltık yakın zamaada sorla allo· ... a ra-· llıamolt&lıı yalıo•ca •••· 

Jatlor Bırlıtı oraoıadakt hu Porıembe tünlladea e• memlekatlerl tarafından çem rlndoa alınan Memelıa oa· moada le••' •otl lılr to- 1 elle ba.aau lllala hıç· 
•ta•u teıktl etmektedir. Lıt •el fthlrl 16rml1 olan bir berlenm'ıttr. lıvl,.re her ta· bibi Baltık memleketleri caklarına d•"ı L091ula• latıa•n 1alaıs Tlrld1ede • ... mlnat Al••• ar• • ..ao1 ~ •nra ile olan hadut 500 klmı•, 24 ıoal içindeki de- roftaa komıulertle ıarılmıı ıelmektodlr. Polonya lıo ..... • •ı•• _..,. !Jbl m•k•h• l•Y· 
lloınetH boyundadır. llltlkhfla korımocla koadtnl oldufu Jlbl cltDIH do mah DaaalJ •e 8rat! .. ctphHI ~iDi: . Ü~':ı ....... lıartal• rl -alıal maflorı tlbl ka• 

l ltOlml lıtatlıtıklore t6re, harroıloa alamaz llıç 1Bp· re<e mohlı d•illdlr. Alman arkooıaa yıfılmıı Alman or uoç a .U. •• otıkll• bal edilir. Ôl• lılmMDID ti· 
•hııtan cumhurlfitlnde Y•· bul• ki, bu bl deiltlkltk· yaya ıelıaee komıaları ta· kanetlorlala tthd<dlnde bu · ••1arıaı •• 'ı-ı•• temi• mi defterler •e bu•lara alt 

lty b t ı f d b• • L ı lunuyor. Gene bu arada ı t el ..... •• l •• allııa ylsdo 30.9 au e •••yol·A maa paktını• ra •D an ulun '"' m•m e· ç D • Y' malııılooral 90 •ntkıler111 
•lı clelıld ır . Bu 160 bGtlln imza edıldlil haber ntn çok lıetlerden daha az çember· Macarlıtan hlkümetl Alman edec:ıktlr . VAR tevılk ecltlmHI llsıaulır.• 

tıh,., ıtn •r ı•rııollll içinde bGyGk dabl Ye tealrt olmaı- ltn•'ı Hzt1ethdlr. Ve ıer- korkuıundan tllremtktedlr. -~=-~S~O~N~Ll~~~-;rıiiFrX:a~~~;:;:;:;;==--
'-•• a11laımazlıt ın mevzuu tur . Sabah sazalerlode bu but Baltık ıahltlerlnl kifl Maculalanın arkuında Ro- B lr~S r e ı ~rak tlorl ıOrlll•ekte olan haberi okuyan bolk, bu im , ı&rmlyerek itaba ile. yap· manya teyakkuz içindedir. allJt. 0 

..... D oka!lıyell •••• bu yüz .. ko1flyell doafıoda, .... !ılı ittifakla AkdeatZe ma Türkiye d• h• yQlııek bir . A 1 a Koınısyonuodan: 
il 30 9 içinde, 7 4 1. 000 ki t elorta ınlla l ealoonı a' a mıı . 1 aaoebele 11 r 1• ltllr . A yaı temkl ola ma k nuz oldu iu 
L. ••o ibarettir Geri kalan lar, fakat bunun yerlade ı kıtada yaııran mllletlerlo bir devlettir YuıoılaYya 1 - Edr••lt tllD •trllkllertnln alatlyaçları ela• 1.000.COO 
"'•- ı 1 L h ._ bu kadar korkun,. vaziyet ....... ma.tur IJıı _., Hrp' mlı bir hı de • lllHıa yeni btr ıeferbor- aomıuıa• yaıomalorıma im· • .. ııııı...,. - •• · 

ta11yal.lar, Yabudıler, Be ilk: baberlol okumuılardu. ı' kanı olmadıiı gibi biç kim karımnda hangi tarafa d6 ton 2odun .... La•••• t.e•ell 8000 liradır. t•ı R aıcellnl bılemly or mu• O 1 ..a 
uolar, Lıı .. ayalılaodır. Maam•ftb, burada, lıt1aıi 

1 
H•lo de komıularıaı m•h• - )ıkal -lael1 80 ıra-· 

't 
8
oa yıllarda Loblıtoaı izah ıafer~erltk feıdl oeferberllk da· •• lıtlll etmele lıalıkı yok BBtQa bu memleketler ıa· 3 

- ~:•tl•t•• lsapah sarf uıaltl• 11 9 939 paHrteıl 
1111 

L ıumıı olarak birbirlerine 4 ı:.-• ı ı bl 
• •• fçta bu ilkeyi A ve · Yet tarzındaki ıllolarla, 

18 
tur Hattl etrafı denizle çe• · - d .:odre•lt tim ot• • •• ıyonu Da• 111 L 

1 
bakıJorlar ve içlerinden " " t 9 • ~ 9 d L 
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Gftnen asliye hukuk 
mar kemestndEn: 

G&nenln Şaroluk k6yCla 
den S&dullah otlu Mohmet 
Yekıh vukat Şakı, tarafın
dan G&oen a Tunov& ma 
h&Ueaınden yem.,afcl Meh 

Bıılıkesiı· \ 7ilayet Nafıtt 
Müdürlüğündt~ıı: 

1 Maoya• hO~Qa.et kooatı•ıD tkır.ah 1nıaatı ·~·~ 
elulltme1e koauloıuıtur · 

2 - lıtn bedeli lceıfı 1600 liradır. 

met kızı Fatma aleJhlae 
açhfı boıenma davaaında 

mtıddelale9h Fatmft ı6ıte
rtle• ftdrH •• llrametglhın 
da bulunamadıfından ve h•· 

3 - Bu ııe aıt evrak ıunlardu: Fıat bordroıu v me· 
Hha cet•elt. keıtf hutlıa ced•ell, nafıa ,;pı ıılert fenal 
•• umumi ıartaameıı, bayındırhk tılert ıenel ıartoamHI 
ekııltme ıartnameıt . au1"•vele örnt!ll, olup ttUyenler bu 
e•ralu her ıüo Balakeı ı r Nafıa MQdürlOiünde ılrebtllrler 

4 Ekııltme 15 9 939 tartbıae r11\lıyao cuma 1Cln6 1 .. tkametılh n•n daı mrçhal 
olma11na ralmen lcendtı ne 
ıl&nen teblıfat yapılmıı lıe· 
de daYeU lununlyeye ica
bet etmedlilnden ııyaben 
muhakeme lcra11na Ye ııyap 
kararının tlAnen tehi 1 ne 
karar •.-rllm•ı ve muhake· 
me 19 9 939 tarıhıne saat 10 

18at on beote ManyH b6küm.,t lıoaafıada kaymg~amlık 
makamında teıekkGI ed,cek Naf la eluıhme komlıyoDu hu 
surunda 1apılacafıadan lıtet&lıletJa m-.sakur fııomlıyooa 
mOracaatları 

5 - ltteklflerln bu lıe alt 120 lir ahlı muYakkat temi · 
nahnı Maa:v•• 111alean .. ıfına ~atırdıklHıDa dair makbus 
•e1a bu mtkt rda t•Jaıu kaba\ banka mektub• ile ihaleden 
en ıon ıek•• glD •••el Bahkeıir yaltlıfıoe mGraceat la ala · 
cakları ehll1et •estka1ı •e ticaret oda11 •eıtka11 tle birlik na bırakılmıı otdulundan 

mGddel aleyh fAlm•y• ııyep 
kararınnı tebltll mekamına 

te yukarıda Y":sıh ınn Ye ıaatte ekılltme komlıyonu re 
ı.tıııne mlracsatları tl&n olunur. 

lralm olmak (izere tlln olunur. • 1-275 

Balıke ir or·taokııJlıır satın alnıa 
koınisyonu başkanlığından: 

Cinıı 

PJrlnç 

zı Çol.a Tahmini flat Mu•nkkat tcmlnıt E&uıltmenlo 
Kılo Kilo Kurut S . Ltra K. tarih ve ıt-kia 
5800 7200 35 189 Açık ekııitme 

Ko1un eti 
Sıfar etı 

SGt 

7000 9000 45 303 75 15.9-93~ cuma S 9 
6000 sooo ~o ıso 
7500 900J 10 67 

Yofurt 
Ze1tlo yalı 
Toz ıeker 
Makarna 

8500 f 0000 15 112 
3000 4250 50 159 
9500 1 1000 27 222 

) 
Kuıkua ) 
Ş hrJye ) 

2500 3500 

Horoa f aauly ıl 2500 4000 
Nohat ıooo ısoo 

Barbuafa " 500 700 
Uo 3SOO 4000 
Pat11teı 75( O 9500 
B•lgur 950 1500 
Kaıar 600 900 
Yumurta (adet) 100000 115000 
Bey•• p~yuzr 25'0 3500 
ZeJtta denesi WO 1400 
Tuzıuz tere1alı 100 150 
Sabun 1950 2500 
Soda 1500 1950 
irmik 500 650 
Koaıen• (lcutu) 2400 3000 ç., 15 20 
loce tuz 1400 1900 
Reçel 1450 1600 

25 

17 
15 
17 
13 
ıo 

12 
60 

J 
~G 

40 
ıoo 

35 
15 
25 
30 

340 
6 

~i5 

50 

6g 

51 
18 
8 

40 
7l 
13 
4U 

107 
105 
42 
l ı 

6s 
21 
12 
ıos 

s 
8 

42 

K•y111 çektrdeklf 550 700 50 26 
Tabın helvatı 700 900 35 23 

~o 
50 
38 
75 

63 

00 
00 
93 
50 
'.?5 
50 
so 
82 
no 
oı 
25 
63 
g, 
20 
oo 
10 
16 

25 
63 

Açılı ekııitme 

16 9 939 cumarteıl 
Tahın 450 600 40 18 
Pelnnez 550 650 25 12 

00 ıaat 9 da 
20 

Çelrtrdelulz GzGm 850 1000 20 15 
Cev•z içi 225 3 .O 40 9 
L mon (adet) 80 O JOOO 2 50 18 
iç fındık ı 90 2so ıoo 18 
Sirke 700 900 10 6 
loc r 600 800 25 2J 

00 
75 
75 
75 

Sotaa 5500 7000 5 ı6 25 
Salça 500 700 20 10 50 
Havuç 40J ~50 10 4 13 
Kereviz 550 700 1 O 5 25 
E<.a 2500 3 IOJ 20 46 50 
L•haa JOOO 4000 5 15 IÔ 
Pıra.. 4000 5500 5 20 83 
f,pınık 2800 4000 ıO 30 00 

Ortaokulların mayıı 940 sonuna k•dar la.u,acı bulunıa 1ulıarıda adlan yesıiı 44 lsa 
lc.m erzak veııireafn bir lr111DJD~ 'erden fıat llJılı hadde g6rülmedlj~ ve bir luımı 
aa da talip çıkmadıfıadq kaınlıyooumuzca açılır eluıltmelerı <'D ıCln uzatılarak yııka
rıda hizalarında yaz la .alnle,de lbalelert MurJf MOdirlGICiade toplanacak komlıyonda 
fcra edilecrl nllen, munlrlıat teml•atlarıD brr ıiln r-nel1rıden yaı 11um111 illa olunur. 

Bıılıkesir ortaokullar satın alma 
konıisyonu başkaıılığından: 

Tab111l•I fıat Mayakk•t r ..... , Elndtmeata tarihi 
Cınıl "•' Çola Kuruı s Ltra K. .... klı 

Kilo Kıl o 

Ekmek 70000 8~000 • 573 7~ AÇtk elsıiltm• 30 · g. 
1139 cumartHt S 10 

s. ,.,. ..830 8200 100 465 00 )) » . )) • 
Ortaol&utlarıD mayıı 940 IODUD• kadar lbUyacı butUDID Jukarıdı .,,.,.,ı.,. rıııh 

ekmelc •• ıade Jalıne talip çıkmıdıJındın •omlı1c111111 uıc• h r 'rrın b.r •J lçlı de pa
zarhkla thalelerfne •• ihıleıl de 30 !yit 1939 c.uaıutut ılrıl ıHt 10 ~a ,ıpılıca · 

a, tallplerlD temlaat akJalarıle aıtulılate Murif MGctlr LICi11adct tea '' ue alta .. 

Tu. · rkd ·ı ı ·ı rn; 4ası 
----

VfJayet matbaa11 TQrlıdtll aıatbauı ndı a ltında •"zeteml:d n ıduuı ndeı fa 
ıeçmtıtlr . 

14 Seneden bert muntazaman çıkan ve luırllertne h 'zm•t eden «TÜRKDILI» 
hu ıuretle daha geoit bit tekilde çahım•ia b 9hyor 1 Türkdili · matbaası 

1 Ucuz, lemf:r. ve ı6retle herkr.aıa ihti~eçlarıııe ccvc p verecek, her&cnı memnun 
edectk bir ıelıle kooulmuıtur • 

Reeml ve hutcııl ı:nGe11uelere a_ld d fter ve her türlft o~dveller, malcbuzlar, 

1 davetiyeler , kut•lztler, zarf ., klfıt baılakları , zarif ıcklfde tabedıllr . 
Kttap •e mecmua ba11lır, clhy pıhr . 

• 

Türkdili matbaası 
Her 1erdeD ılparlt k ul eder Ye lıtcntldtil ıeklldc hazırlar . 

Dikkat : Matbaa tı lerlle alAkadar her tQrlü mub buat ı çıo ıu edreae mfi· 

raca at edtlmeltdtr: 

Türkdili matbaası - Balıkesir 

mB111uıınmınm•D11111111nm111J1111JnmJmınııımun11111ınmımııınunınınmını11ıomım•nınnnıınn 

~11111111ııımmııımmmıınBll11ll11ıııııımıııuııoıına•ınınm~ 

1 KIRTASiYECI 
-KADRi UZKUR 

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

min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

Üç ayhklar veriliyor 
idareyi Huıuılyed~n ma•ı alan emekli memur ye atı 

ıaılerio dılacl Qç aylık maaılarınıo ha ••leleri relmtıtlt· 
Eıhabı lıUhkakıo mGracaatları illa olunur. 

----------------------------------------._.../' Bıılıkesir Askeri Sııtın 
Alma KoııiisyounudaJl; 
l - Bal ıkeıtr merkez blrl!klerlntn fhtıyecı için 1"4 

ton ot •e 110 ton aaman aç ,k eluiltmeye kooulmuıt&1f·ı6 
2 - Otan muhammen bedeli 4350 lira, teminatı 3 ~· 

lira 25 kurut. ı maoıo muh mmen fıatı 1650 lira, oau•• 
kat teminatı 120 lfradır . 

1 d' 3 - ihale 13 eylul 939 çarıamba gGnii saat 1 
Jı 

Bahkeıfr Kor ıahn alma komlıyonunda ayrı IJrı y•P1 

caktır . il'' 
4 - Enaf Ye ıeratt her g6n komlıyonunda aarolebl . ,. 
5 - Talıplerln muvakkat temlnatlartle btrllkte flJ 

kür giln ve ıaatte komlıyona mGracaatları tli.11 oluour· 

---------------------------~ 338 Sayılı buğdaylı tarııJl 
kı·edi kt•opeı·atitindefl;, 

T. C. Zıraat 8aaka11 Gönen ajan11aa bııfla (633) ••~, 
Souklar tarım kredi kooperatifi, kooperauft ızle bırld jl 
dolaylılle lnflıab etmtı bulunduiundaa taıflfe edtl1:c:' 
ilin olunur. 

3 ı 2so4 

Balıkesir Vilayet Daiııı• 
~-'neiiıneııinde 

Açık eludt•ı,. konalup 3 S: 1839 t•'' 
tllale eclılecek o}aa •hlreıır •• Baadn ma tik ••"'' 
içi• •lb•ta• edal~ te-bela, .tCNt• otuz Ura •U::: 
...... u. elit to• sa.... kllDlr••• talip çık•• • ~ 
11·1·931 tarılalD~ raıthJ•• paurleıl ıthıl ıaat 15 ti:.,
ı .. ı icra ktlı•••lr kere ektllt•• Jtl •• ıGa ••del• 
bhnııtır. ,. • ._.-." 

l ihale mua1,•• ıoa •• ıa•tt• •lllr•• 111• 1,,11' 
mOteıekktl !ncO.men Daimi huaurunda 1•P11~: .. , ,. 1 lıtelıltlerl• IDUVakkat teminatı olan 112 Ur• 50 ı oı•
t1rdıklanoa dab D\akbuz Yeya banka mektupları • .~ 
Enclmen• :.ullraca•tları Hlo olu•ur --~ 

Ba11ltlıtı ı•rı Tlrkclall watbaa11 .L • Babke!!' 
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