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/ngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha lif aksın 
anlaşmayı imza etmek üzere Anka· 

raya geleceği söyleniyor. 
lıtaabul, 7(Huıuıl) Tlrlı - Loral Haltfalı:ıın, l'lrk · in- ı sa etmek l•ere A•kara1a 

lnıllız aolaımıuıaın icabı ela· gıllz anlaımaaıaı bizzat im- geleceği ıöyleamektetllr. 

•• ,.. Cam•lea, b•ı•• bu- 'J • • ti aında ma. 
raJa ıelmlı ve Vtlrterya lı · pazatfCll iÇ m 
l&IJODH.ta laılll& OrdUIU akereye konacalıo 
ErklaıbarlslJ•I UmumlJI Rı· ~ al _ 3 108 
lıl Lorcl Ger•• lle ha•• Ankara, 1 (H•ıu ~01111 4 90 
Maraıal. God taraflarıatlaa Yeal barem proJtıl ıarteıl 5 80 
karıılanmııtır. General Ga Millet Mecllel•I• pa - 6 70 da •••• 60 
melen ıerefıne bu ıece bir ıtaldi toplaatııı• 7 
ziyafet Yerllmııur. kere edilecektir. 1 içti· 8 50 

l 2 Haziran pasarteı h lar 9 40 

400 
300 
2IO 
210 
171 
140 
ızo 
100 tak temaılar Ye mftzakere • 

ler yapmak üze:e ıeçe• 
cu•a ıaını. General Kizım 

Orbayın rlyaaeU altında Lon-

draya hareket etmlf olan u 

keıl beyetlmia, yumdan ati . 

bar•n lnılhz ~rkan1 aıkerl -

Casusluk yapan ecne
biler mahkôm oldu. 

maına kadar ita 
1
'': :ki 1 O 35 

Ourlnde Mecllı az••• 8 
l t 30 

katta bulunacaklardı~ eli• 12 25 
Bare• proJeıtnlD : ha· 13 20 

deki mGzakerealnlD çol f ha. 14 1 S 
l ., . i muhte ı 10 

85 
75 
60 
su 
40 

raret idoıaca ı, 111ilıtakal 15 
tiplerin, bu arada 

1 
ki•· TekaOt ve harcırah heaap· 

---------------------··········---------------------
mebuıların da ı6z a ıc• larında ve muhtellf kanun-
rı anlatılmaktadır · ları ların •••t a11llarına taall6k 

Jealle temaalara baılıyacak · 
tır. 

Bir ay kadar ıtlrecefl 

tahmin edılen bu miza1'ere 

Ca•uslardan birinin iJzerinde Edirnedeki 
tayare hangar/arımızla top yerlerini 

gösterir krokiler bulundu. 

Projenin baıhca •••• eden blkümlerla tatbikinde 

ıudur: eni- a,u cetYelta ıkıocl ıltununda 
Bütçe eacOan•D1• 10 1 

27 yasıh miktarlar ve emıal 
den bazuladılı llyt~a••I· ha1thaa ald hiikOmlercl• de 
maddellktlr. BlyOlı e 

1 ••t- 6t6acl ıütundakl rakamlar 
lere, dGD Loadraya Yarmıı 

buluaan Frıını1z Erklnı .. ar 

biye llelıl General Gamell 

ntn de kıımea lttirak etme. 

ıl beklenmektedir. 

Dıter taraftan aalaım nan 

h11u meraalmt, l<u•ntle tah. 

natn edtldıflne 16re lem· 

•uz ayında Aakarada cere

Jan edtcektlr. Bu münue 

laetle laıtllz Hutclye Nazı~ı 

lzmlr, 7 (Huıual) - Edır

oedr. ecaebl bir de•let be · 
ıabma caıuıluk yapan dört 
kitinin tthrlmlz alır ceza 
maJıakemeıtnde aiall Cf!lrl!J8D 

etmekte olan muhakemeleri 
ıooa ermtı. haklarıcdakf 

mahkiimtyet kararı, dün 
açık celıede tefhim edll
mlıtlr. Suçlularda• Qçü 
Türk tebaalı Bulıar, btrl 
de Edtrnede otel ltletea 
İtalyandır. Zaltıta teıkllitı, 

Parti Müstakil Grup 
Reis Vekilliği. 

Milli ~af, Müstı~il Grap Reis Vıkilltiinı 
1. Rana T ırhım sıçliler. 

Ankara, 7 (AA.) - B. hu , bu gün (6·6 939) ıa

~- Mecllıl C. H. ParUıl Müı· at 17 30 da teplaaarak lcia· 
1•1ctl Grubu Relı Vektlllğlo re Hefetlne Konya mebuıu 
-le11: 

Ali Rlsa TOrel, Mulla tne · 
l - C. H Partlıl Deilr 

taaez Geael Baıkanı, Partt- buıu Hüınii Kltapcı ve Rize 
•Un 8. M. Meallıl MOıtaktl mehuıu Fuat Sırmenl 
Crutau Reıı Vekılltjlae lı
te.nbul mebuıu Ali Rana 
lflthanı intihap buyurmuı· 
lard1r. 

Parti Müıtakll Gru 

ıeç 

mit ve ruznamedelsı dlfer 
maddeleri rn6nkere ederek 

8 6 939 perıembe aaat 15 
de toplanmak üzere lçtlmaa 
nfha yet •erılmııtır. 2 ......._, 
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Çember siyaseti .. 
Mııakabiliyal msı dahilliidl-.H misak mmuu~ahs 

01•uıundan Rusyaaın anlısmıya islirık ıdmii muhakkık 
) londra, 7 (A.A.) - Ta- hareket ilılerlne dö•e'911ecek 
f "'• h:aıaatı•dakt fe•lsalide mutaarrız tayareler miktarı · 
"•h)'et daba ılmdlden ta- nın halihazırda •acak JÜZ • ,_,., • la 
., •rıD nerelere koaulact\ de yirmi ntıbetlncle ta mla 
\ 1'leıeleılal ortaya atmıt eluaabllecell•I bepaa etmek. 
''· 8Gt\in merkezlerde klfl tedırler. 8uaun 1ebeplerl 

"-•&et "-t •rda ıoo derecede mo· 
-a 111 tayareler yardır •e bu· 

\~., •rhlaıharblyece 111atl•p 
~ ' •ez atfı tf a edelttllrler. 

'~'ba11ıılar, geçen eylal 
ı, ç,lst Taziyeti• tamam!y-

)-:•tıı.,..it oldulUDU •• bl 
~-•lhz merke•lerlal Do-

....... ettlkt•• ıear• 

ıunlartıhr: 

1 - SGratlerl cllfer mem
leketler tayarelertnln ıüra · 

tlo.ieo çok daha fazla olan 
avcı tayarelerlnln kallteıl, 

2 Londrayı himaye 
eden ve ameli bak11nd~n 
eıılmaaı ıayrl kabil bir oDOı 
.. .ı.ıı •lcutle ıettrebllecek 

bu dört ıahııa Edırnede fa
aliyetlerinden 1üphe1e lliiı • 
müı, eaulı tahkikat •• ta 
klbata ıtrlıerek bunların 
edlraedelsl 811lıar koaıoloı 
lulunda Kançelar Kutıarofla 
ııkı temu Ye allkalarını 

teıbit etmlıllr Kançelar Kut 
Mrofun Edirne.le casuı teı -
ktlltı ıef ı old•tu teıbtt edd · 
mittir. 

MalakQm ıuçlular ıunlar
alır: 

1 - Etllrnede Bulıar Pa
pazı Martlrl, 

2 - Edirne Bulıar kon 
ıoloıhaneal kltıbt Lambo, 

3 - Etlırne BuJıar met· 
repollclhane•I l&ltlbl Ktrl, 

4 - Ecltrned" otel iıleten 
İtalya ta baaaından Lut Sın 
kovfç 

Bunlardan papaz Martini 
yalrale11dıiı Yakıt Qzerlnde 

Edıraedıki tayare hanıar 

larımıala tep 1erlert•I ve aı-

kert kuYHt mtktarıaı ıöıte· 
ren bir lnekt bulunmuıtur. 

Bu krokinin doıyada bulun· 
dutu da kararda ztkredll · 
mittir. 

B. Süreyya Orbonun refı
llilndekt ajır ceza mahke 

meal düa aabaht•n ıaet on 
yediye kadar bu da Ya eY· 

rakını tedkık etmlı ve kara · 
rı hazırlamııtar. Karar, ıa-

1't on y e d 1 d • t e f 
hım edlimfıttr Mahkeme 

heyeU relı K. SOreıya Or · 
hon, aza B. Abdurrahman 

•e l•zelt•• teıekkGI et
mitti· iddia makamıncla m•-

olaa tayar• clafl toplan• 
mebsul •lktarda imal edil 
mHI. BtHea ltGy8lır lnsıUz 
merlı••l•rl ,akı•cla •J•• 
mCldafaa tertloetıaa malık 

olacakt.,. 
lnıtllz malramatı, impara 

torlufun biitGo aevkulaeyt 
noktalarını lllyOk Itır ha•al 
f alklyet •Ocude s•tlrebllecek 
ani tayarelerle teçhiz et
mek lçla bir plla hazırla-

•aktadırlar . 

..ı..ı B l 0•ın1D 11••lumuml •uavlal R6t yeti dolay11ly e pr 1 • 

U k b 1 d _..1ı•orus. 
tQ ı eat u unuyor u. alal aynen neır9'1 1 11te· 

MeYkuf b•luaan dört ıuç · 1 - Maaıh de9 let • 
kt ler Y 

lu, jandarma muhafazasında murlarının (Hl 111 ubaylar 
aesarethaaeden çıkarılarak muatltmler dıh!l, 1 harı,) 
mala kem• Hlonuaa ıetlrtl Ye aakerl 1Deanurlır 

lıa , dereceye 
mit Ye karar tefhim edıl· der.celert ye • l tatarı 

eıaıtır 

2 _ Umumi muvaze•eJ• 
dahil dairelerin birinci mad· 
de •e.au•na ıtren teıktllt 
kadroları bu kanuna ballı 
1 l) ıayılı cet.elde yazılı el· 
dutu ıekllde dellttlrllmlt-

mittir. Suçlular on beıer ıe- ald maaı a11UarlJ e \ 
ld• ı&eterl - tir . 

•• ,.. mahk6m edılmlıleue •ı•fıdalıl cet•• fit dıfı ıııur ııuıar: 
de TOrk ceza kanu•un· mittir: ti 

11 
Tutarı: ti 

dakl cezayr bafıfletlcl 'mad· Derue: Maaı: aıı • 600 3 - Muıh uaemurlJ• •-
deler.ten lıtlfade et•lıler Ye 1 150 SOO r• alk defa ıırealerta •••· 

(Soau ikinci aayfada) 2 125 - .. ıerlne ye tabııllerlne ılr• 

1 n
a.,, t er_e_d_e==-=h-a va cı h k ;~:~:;:~:::.~ı::·celer ., •. 
lja A) Orta mektep mezun· 

larından taiıp bulunmadıiı 

f a a 1 ., y e t ., . takdirde memurin kaaanu· 
na ıche memur olabtlecek-

--- - ~ulclJI ı.r ıs ac1 der~c•1•. 
Büyük lritınyı impıratarfuğunue ~itin Sil B) Orta mektep mezunu 

k 1 1 1 h
• d'I k olanlar 14 luca dırece1e, 

no ıı ın llJIH " 1 tıç iZ 1 ı ıcı 1 .ec:eklerlDl C) Ltıe •e •uadtll mek· 
Parla, 1 (A.A.) - Radikal kerelere ılrltm' BI• teplerden t'eya orta tehıalle 

eder. ı k h ı fırka11 icra lıomltHt, bülıô · aalamaları lc•P 1 aynı zamanda meı • ta 1 
-

• L-r içine • · b il k ••ti• harici ye dahili ılya· Almaayayı çem- F U yeren en az ~ı YI 
1 

••· 

ıetlnl tanlp eden bir takıl- . mayı aala dl18nlll•dık. clran- ya orta mektep tahılllnl lk-
ı rarafın •• malden ao•ra en az lld yıl · 

rl ittifakla kabul etmtıtlr. ıa ye laııltar• 
b6t6n mi· lık meılek mekteplerındea 

Bu takririn lrabul6nden ••- akdedtlmlı ela• 
hl ttadlr meıun olanlar 13 •cü de-

Y•. l B. Daladlye, btr nut•k ki ..ı fli 111• ye · ıa ar, teaa _ Al-
lrad ederek taarruza, ıad LalpslDlı 7 (A A-) I 
darlıfa, tdeolojık tauıuba, man,a Ziraat Nasırı Va ter 

hayati sahalar dea11ea mu . , Darre, Alm••fanın ııda po· 

ha1Jel ubalara mitealllk lltlkaaı hakkın.la bir nutuk 

mutalebatta kati surette ıöylemlttlr. Nasır, rejimin 

karıı ko1mak azminde ol· ıtrtıtlil mlcadel• u1eılatle 
cluiunu ı6ylemlttlr. •lral mahıa1itan arttılını 

Fırka lklael refıl B Jean kaydederek demlttlr ki: 
Mlıtler, Japılmakta olan bl- _ lif•r llu faalalık elde 

Ula ttlllflar ılıtemlnl• t•· edılmeee idi iki mll1ar mark 
malt meıalteılnd• ela• S.•· lılr sıcia maddeleri ithal ed 
,etlerle alnledllecek lttlfa- llmeel llsı• ıelecelıtl· 
kın ehemml1etl•• ııaretle, ı k Al 

N netle• •ara · 
ıımcll So•p•t lluıyaaıa htr •zır, h 
••••ıma laarelıetlade bula- maayanı• yalnız ılyaıl 1 

a · 
nacaflaı, cG•kll lıeatllıl için tayı clefll, ılıtfıadl ıhatayı da 
••aa yat dalreıl•tl• •• tam aaaar1 ttıltara alm•t oı.ı .. ıu. 
mltekaladtyet ••••• dahtlın - au kaydet•lt •• Almanr•· 

DID ıl•aıl olıaa, ıktlıadl ol-
de ltlr mlAlı akdi •eYzua , 

••a htç bir ılaatada• kork . 
bahlı oldafa•u ı6ylemlttlr. u 

··m••I il••• ,.ı.ıııaaı ı6y -
Hatlp, tizin• ıu ıuratle h 

deY•• etmlıttr: 11,erek Alman mllletlata 1 • • 

deYletlerla teıkll ettik· _ Almanların kuYvet tacı 
darbeler• deYr .. ıaıa hlta1na lerl halkayı kırmak l~ID 
er•lt 0 ldutu•u kaltul etme Hıtler• yartlnD edaceltnl 
•tk•• fa14ialı ıkttıa.11 •Gaa· ıll•• etmltUr. 

• 

rece ye, 
D) Ltıe dercceılade bir 

tahııl üzerine en az bir yıl. 
lık meılekl tabı 1 J•pmıı 
Tefa ku11 ı&rmüt •eyahut 
beı yıU.k meatek mektebi 
tahıllı azerlae en as iki 
Jılhk daha ylkıek Itır •••· 
1 k talaıdlnl bftlrmtı ••"111 
o:ta tala.allaı l.&tı~ı•te• ... -

~•rt yıllalı •eılek 
ra •• as a 1 
••kteplerl•d•a mesaa o ••· 
lar metlelderla• ald memu
riyetler.le il lacı derec•J•, 

(LI .. yeya •••ilim ••"· 
teltlal bltlrdlktea ıeara im 
tthanla orta tedrlaat mual· 
lıml•ll ebllyataameıl almıı 
olaalar maarif •••'•ılae llu 
.terece ile ahaaitlllrler ) 

E) Attı rıldaa aa talıııllll 
yQkaek mektep mezu•l•ra 11 
acı dereceJ•, 

1 - Bunlar.la• aıkerltk 
hizmetini ifa etmeden me
murl1ete lntt11p e4ecelder 

(loau lklacl aayf ada) 



.. 

1 

Yeni barem projesi 
BüyükMilletMeClisinde 

RADYO 

- Alllll RADYOSU 
D11/gtJ Uzunluğu: 

16-48 •· 18' JCca. 120 Kn. 

( Rattarafı blrlaal ıa ff atıla) 
alta ay 11ıldtıletle 12 lncıl tıle
receye alınırlar . 

2 - Taluıl miiddetlnln 
6ç yıhlaa elullc Y•J'• fazla 
olmaaı balıatle elnlit Ulı 
terfi •ltıldetla• eldealr Ye 
f aala11 tik terfi mGı .. leUadea 
fntllrtllr ,) 

F) Allı yıllık yllnelı melıı:. 

tep mezunları 1 O ncu tle 
receJ•, 

C) LIH talaılllal yurtta 
ikmal e.ıealerdea yüluek 
talaılllal ıerek memleket<· 
•izde •• ıerek yaltancı bir 
me•lekeUe ltltlrtllktea ıoo · 
ra meıleğln muayyen Itır 

ıulteılatle ayrı•• lhtlıaı ya· 
parak lhtlıaılaranı lauı•d 
lıı:aa•nlarıntla yazılı ıelıı:lltle 
taılitk etttrealer 1 •acu de· 
re••re. 

H) Y•karıdalıı:I fıkralara 
ıir• ıs. 14, 13, 12, 1 ı •e 
1 O uacu dereceye ıtreHk 
ler araaıntla •Hlelılere 16re 
icra V ektllerl Heyetl•H teı· 
itil e4llecek yabaacı .&iller
.le• lttrlae •e 9 acu dere· 
~eye alıaaltilecekler ara11ntıla 

b• dtllerdea lklılae hakktle 
•ukufları kHalll, icra V •
killeri Heyeti kararlyle l•t
ktl edilecek ltlr komlıyen 
iaua.,uada imtihanla ıaltlt 

elaalar bir clerece yu&carııı 

.,a alıaaltlllrler. 

Kaılroda açık yer lnılua 

ma•aıı dolayıılyle tahılhae 

ıire ıtrelttleceklerl dereee-
tılea dalaa a,.lı ıılerece.le 
'91r me•urlyete alınanlar 

ıubelerlDde ilk açık Yukuun 
da ılre11rleceklorl cierecelere 
terfian tayla oluaurlar. 

4' DeYlet •emurlyeUa-
.ie btdayetea alnmlcea ya. 
ltaneı bir dıl bilme.tikleri 
halde memuriyete ıeçtlkten 
ı•nra lfrenııltldnl •eya bir 
dll ltlldıklerlnden dolayı hlr 
lıt derecere alıaaalartla• 

blllbere ltlr dil aaha &lre• 
dikleri lçlneG maddealn 
(H) fılua11ada yazılı tartlar 
aalreıl11.le ıa.bU olaalua ya 
'ılacak alzemaam• ile tea· 
htt ohı•acak alıbetlerde •e 
bir tılefara mahıuı olm•k 
(izere nakdi mOklf at •erile · 
bilir 

5 - De•let ••murlutu 
na ilk defa alınacak ola•· 
laraan Vekllet mOıteıarlık
ları, umumi mdf ettttlık, Rt
yaHllcumbur daire memur · 
lara, huıuıt kalem m6ıilrle · 
rl, mlterclmltlder, elçilikler 
Yalıltkler Ye hukuk m6ıa -
v&rlıklerlae bu kanunua 3 c6 

maddHlodeılnde yazılı ka
yıtlara tibl tutulmakıızın 

ka<lrodakl der~ce m••t• ile 
memur tayini caizdir. Bu 
memurlretlerde bulananların 
muarr•n terh müddetleri 
doldurdukça aynı vazlf elerln 
yükek derecelerine terfileri 
de yapılabilir. Şu kadar ki 
ltwnlarm bulunda"lan bu de· 
receler teke6t1Qk heHbına 

ve cllier memuriyetlere na
ktl Te tahvıllerluııle mükte 
tep hak sayılmaz . lu rlbl· 
lerlo tab•tl ye tekaGtlükle · 
rJode talaıll •azlyetlerlne Te 
hlz.met müddetlerine ıöre 

ılreblleceklerl derece maat· 
ları eauhr 

E•velce deT1et memurlye 
tlude bulu•cluiu halde bıla 

here ayrılmıt ye ea aa ilet 
ıeae1I •Üıte•lrr•• •••ur
luk harlctade ıeçlr•lt olan
lar da bu yazlfelere ayaı 
ıuretle tayla elunalllllrler. 
Şu katılar ki dalreıl•I• baj. 
lı b•luaaui• V ekllete ti.'91 
alelumum tetklllt barlcl•tıl• 
clli•r Itır V ekilet teıklllh
aa dahil yukaruıla ıayılı 

me•urlyetlerliea birine llk 
cief a elarak tayla edılecelı 
lıerlıaaaıl bir derece4eld 
deylet memurları baklıı:ıatla 
4a ltlrlacl fıkra laük•ü tat· 
itik eluaabtlır . 

Kezalik blrlaol fıkra.la 

memurlyetlertlea V ekllet 
mlıtetarlaldarıaa tayıa elll
leceklerlD ltulu•dukları V • · 
kllettea Hçllellll••lerl de 

T.A.Q.19.7-ta. 15195Kea. 20 KYv. 
T.A.P.31,70 ... 9'465Kcı. 20 Kn. 

8 - fi · 939 · Ptr~tmbt 
11~30 Projram 12 35 T&rk 

müztil 1 - •• . - Ne•Her 
peıra•I . 2 - !;a .. lettla kay
najın - Ncveaer tarln -
Hıcranla harap oldu 3 -
Sallbattln Pınarı• - Ntlaa 
•ent tarlıı - H&li yafıyor . 
4 - • . • . . - Saahır tak· 
ıtml 1 - . . . . -- Nabaveat 
tarlu - Körfe:1delıt dalgı• 

ıuya alr bak. 6 - .. .. 
Netetklrı" Mahar ıarkm -
Glcen41m ben aaaa. 7 -
Mal.ur ıaz ıematıı. 13.00 
Memleket ıaal ayarı, ajanı 

Ye meteoroloji haberleri . 
J 3 J 5 - 1 ~ ( Karııık preira11>) 
19.00 Profram 19 Ol MI· 
zlk (Meletltler - Pl.) 19. 15 

calzlıilr. Türla mlatll (lnce aaz fHlı 
Bu matllıle blk•I•• 16re - Safjye Takayı• lttlraklle) 

1 lı t ID Ye terfiler 
J•P• aca ay l f l 20 00 Memleket aaat, ayarı 

..ı l•"ea YIZl erla il eD aaı 7 ajaane ••teerolojl haberleri. 
lf Hile mukayyetl eldutu 1 l0.15 Netel• pllklar - R. 
ılhl V efsilet •lıtetarhkları- ,2ü.lO Türk müziği 1 _ ... : 
D• ı•tlrtlecelı olaaların tıla ı R t 1 "' Ab..ıı - aı peıreY . "' - • 
ylluek tıhıll ılr•lt ol•a- f dt 1 R t L 

ları ıarttır . 

Tufi ıiddıtlarl: 
6 - Yukarı dereceye 

terfi lçla ea az dlrt ıeae 
Itır derecede b•luamut •• 
b• kadar mü4det e derece 
maatını fillen almıı ol•ak 
tartlar. Yüluek ••lrteplerclea 
aıez•n olaalar içta bu •6d
det iiJ H•edlr. 

Mlcdetlnl ikmal •tmeclen 
mafeYk derece.le bir •emu-
rlyete tayini icap •lienler 
mfiııldetlerinla hitamına ka · 
dar ealırl .ieruede muıları . 

nı alırlar. 
Her ae ıuretle oluna ol

ıu• bir dereceden f a-zla ter 
f 1 caiz deflldlr. $• kadar 
ki, yedlacl ye dalla yukarı 
d.recelerden lıalrlae •tatula· 
kı derecede kadroya ıare 
m•m•rlyet olmadıiı taklılır · 
de lkJ derece •t•lıtılakı ••· 
murlarıa ta1l•I ••l•eir. Bu 
ıuretle llıt tılerec• yukarıda 
ki ••murlyet• tarl• oluaaa 
lar eıkt derecelerhı,je "it 
terft aaQddeU delııluruneaya 

kadar o derece maaıını, bir 
teri 1 müddetlace de arada . 
ki derece •••tını aldıktan 
ıonra tayin edıldtklerl dere 
ce aaaatını alırlar . 

Altıncı Ye daha at•iıdakl 
derecelerdeki memuriyetlere 
bu dereceler karıılık 16ıte

rtlmek tarUle tiaha atalı 
derece ile memur taylal ••
izdir. 

Bet••cl maddede yazılı 
h6klnaler mahfuz kalmak 

lzere beıtncl ve daha Y•lıa· 
rı derecelerdeki memuriyet· 

lere tayin edılebıJmelıı için 
yüluek mektepten ırutz•a 

olmak tarttır . 

7 - Ehllyetlerl Ye ılcU

lerl m ... ,ı,ı. terfle hak ka -
zandıkları halde kadroda 
münhal yer bulunmamalı 
aebebı,le bir derece.le tkı 

terfi müddeti ıeçlrmeılne 

r•im•• terf ı ede•trealere 
her derecede bir defaya 
maluuı olcnak Gzere lat ille· 
rece maaıı verilir . Bu ha· 
k6m tatbikinde ıeçecek ter· 
fi müddetlerinin mebdei bu 
kanunun merlyetl tarihinden 
ltlbaree beaap oluaur 

& Alelumum maatls 

e eD • a - aı tar•I -
Senin aılu•la ,ak oldum. 
3 - Fallı beyin - Raut 
ıarkı - Bir elam• dGılrdl · 
ki lt•al. 4 - . •. . - Taa
ltur tallılml . 5 Lltfl 
beyta - Mıcaılıc&r tarlu -
Saaa noldu ıiall 1 
Arif beyi• - Htca:ılıir ıar 
kı - Açıl e1 aoacal ıatl · 
lterk. 7 - .A.rıf heyin -
Htcaaklr ıarlu Gilııll 
açıldı yine. 1 - . . . . . -
Acem kirdi ıarkı - flır 

Yef aaız 1•r• tılDtdlm . 9 -
$em .. ttl• Ziyanı~ - Hıcas 
ıarkı - itim ılrae ıenl. 10 
- . • . . - Halk tlrküıü 

- .A.kt•• olur kenaD laer 
yekuıa. 2 l .10 9'eautma (zı. 
raat ıaatl) 21 .15 M6xtk 

(flit ıole - Mükerrem Be · 
rk: Tremele (V aryHyonl• 
parta) 21 .25 M6ztlı (KG~lk 
Orkeıtra - - Şef: flleclp At -

lıua) 1 - ltola AH••• -
Melodt :2 - Raffeale Va
le•t• - Uıak Itır •emle 
kett•• (Hreaatıl) 3 - J . St
rau11 - Hız1at•a (V alı} 
21.45 Keaut•• 12.00 M6 
ztk (Klçllr Orkeıtra - Şef: 

Necip Atkın) 4 - f rltı 
Relıteawalıi - Viyana mft

ztklerl (Valı) 5 - E•m• 
rlch kalman - Bent•le be 
,. • .,_, •aratıae ael 6 - He
uberıer - Şarlııda {lıımll 
ılltladen) Ç•tmede parçata 
1 - Dellbea - Koıtelya 
beleıladea pot,uri 22 40 
Mlstk (Operetler - Pi ) 
23.00 Son ajaaı haberleri, 
slraat. eıham tahYlllt, 

kambiyo - nukut borauı 
(fıat) 23 20 Mazılı( Cazband 

Pi) 23 55-24 Yaran -
ki prejram. 

veya daimi ücretli hizmet 
lere a•d kadrolarının tetklllt 

kaa•alarına baflaomaıı fUl 

tır . Aacak mu•akkat m6d
detlerle tf a11 icap eden ve 
daim'! mahiyet arı:etmlyea 

hız metlerin bitçe lıanuala · 
rına batlı (E) cet.ellerine 
dabıl tertlplerdeo ahaacalıt 

kadrelarla ldareıt caizdir. 
Bütçe kanununa bailı (O) 

cetnll yalnız 18 lnct mad 
dede ya:aıla mlıtahdemlerle 
nakil vaııtaları kadrolarına 

lnhlıar ed•, 

---·---
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Vali diln bir Öicü ve ta r tı- Bıirhaniyede 
köye gidip geldi ıC:.rın tamiri. 18 Hız iıind; pabliran ıü-

v alt Reeal C&relı düa ya- Ôlfller ntııamnaaeslnln 
DIDda Huıuıl Mubu ... e MG- rıelır·ı yıpılıcık . ıeçlcl hllıümlerlnden olan 9 
dGrt olduiu halde Hat 10 168 net •acldeıl muclblllee Birha•lye, (Huıuıi) - Ka 
da Çafıııa Akpıaar lıôJÜ•• ı•kll, imal Ye tertibata ttlba- za•ı• lclmaa yutiu m-f• 
ıltmltllr. L 

rtle 61füler ••nununa uymı- atıaa 18 laazlran pa•ar ıt· 
Vela bu klyln muhtar fn - 1an ltask61, maaa torazlıl al ıtacl1umda b6y6k pelalt-

tllaaltıada bulunarak ıaat 16 l l b d b 
•• e tMazt eri \ID •• ly ••• ıireılerl yapılacaktır . 

ya defru avdet etmlttlr. le mlfetUılıkce elallyetlerl 
Clreılerla allkalı •e lae · 

tanı•mıt uıtalar tarafı•clan - ..-

Tarfi 
Şehrhalz mallre tahsilat 

laoatrel memuru K. . Y azal 
talıaı•llt m141irdüil mimey · 
y•zlljfne terfi etm•ıtlr. 

Ayar mııurluklıu ticaret 
ıidirliklerinı bağlın~1. 

Belediye 6lçl Ye ayar me· 
murlakları Ticaret Velıllet1-

Dl11 •mrlle ticaret mCid6rlük 
lerlae bail••••ıtır -- -
T ekıpor uı ıo-lıntısı geri 

~.1~1. 
••• akı•• ,.pılııtHI ll

•ı• ı•le• Telrıp•r k•lubft 
aie um•ml topla11t111 ek••· 
rlyetla ol•adıjıatılaa 17 ha 
zira• cumarteıl ıl•Gın in · 
ralsıl•ıt•ır . 

Mıriıoı pfliliı~ı'i ııtı· 
riıır vı 11111url111 ikrı

ıiyı Ylrİl~İ. 
Şabrl•I• ••rlaoı yettıtar

•• t•f itil Yeterlner •• ıaflılı 
m•••rlarıaıa lıtu yıl ıuat 

tohumlama lıtuyonlarında 

ıiıterdlil fevkall4ie meaal · 

lerl•dea dolayı,Zlraal V ek&. 

letl tarafıatılan ltirer maaı 

•lılıtettade natklf atla taltif 
eılll•lılerlilr. 

Taltif edil•• Teterfner ve 
•••arlar ı••lardır: 

Merlneı J•tl1Ur111e ıefll. 

fl•d• Aılstan Hiba6 Yalına 
•• aallık memuru Mllıtaf a, 
Balıklı k6y6 lıaayyaa Hflık 

•••uru Hlcat»ı •• Osman 
Gildenlz, '•••k~u Yeterl
aerl Ya YUZ Gen~er, De•lr · 
kapı ••t•riaerl KatlrJ Eser, 
aaflık •emur11 Mlmtaz, K.a 
raplrtelc Yeterl•erl Aia 

Gladlz •• ıallılır •••ur• 
Şeref lora, Ô•ltelt Y&tert· 
nerl Sadi Tıiıay Ye Hllık 

••••uu fahri Tekin ile Hıı . 
•I BayıeçUr. 

Çiçıtcili~ ııruiıi bı gün 
ıçıhrır. 

Dıkıı , aakıt Ye çl~ekçtllk 

Hrılıt '-" ıl• ıaat 17.30.ia 
Halke•lol• büylk ıaleDwnda 
açılacaktır. 

- - --

Yıpığlları dair bir te~liiıt. 
Si•erltaak f alarllsalarıaa 

ılatılerllecek yapafılarıa 

f at.rlkara H•kl ı~ıa bele.ti 
yelerce •• .. ulet ıl.terllmeıl 

allkularlara lttlalrll•lıUr . 

yecaah ol•aaı lçta tlmdıdea 
tamir 'H tadil ettlrllecelıttr . 

Şehrimizde 77 baakül Ye Ulalar yaptırılarak muhte-

l 92 maaa teraztıl tadil edl lif vilayet •e kasalara ıön · 
lerek tik muayeneleri 6lçü dertlmlttlr. TOrklyenlD nam-

•e ayar müfettltllil tarafın· dar pehltYaalarıDı h• 16 
dan yapılmıthr . Huıuıt Y• reılerde lt•luadurmak içi• 
reaml 111öe11eıelerde \»ulunan kul6p idare heyeti iki arka

ölçGlerln bir aıta tara· daıı lıtanbula ı6adermltttr. 
fıatılan ta•lr Ye tadil etu· 

ikramiyeler 100, 75, 50, 
rtlmeal tarttır . 

Te 25 ıer Hraclır. Daha 4it -
Tamlr •• tadil ettlrmlyen-

lerln 6lç6lerl iptal ec:illec•· ter küçik pehllYanlara .la 
il ııhı •rrıca .ta haklarsoda ayrıca ikramiyeler •erilecek· 

kanuni mua•ele 
lacaluır. 

yapı · 

15 Marttan 25 marta ka 
dar fehrfmfzdeki olçQ Ye 
tartıların ıeneltlc mua1ene 
lert yapılmı t Ye ıel ıınlyf?n 
2o eıaafa Belediyece birer 

lira aaftf ltH& CHHI Yetil-
mittir. 

Tıh~ir Ye tıhdit etmiı. 
Viul••IJ• malaalleılati•D 

Halil kalRYaltdeıl Hayriye · 
J• laakar•t •e telatllt etUfl 
hldta •• ıtlrAyel oldufıındaa 
,_ .. ldkata ltıılanmııtır. 

Neşriyat: 

Siyııi iliılır 
Bu aylık meo1n•aaıa 96 

D«I aaym çıkh ·~iade fU 

yaaılar lıa•l••maktahr: Ko · 
mlnlerla kalkı•maıı uıulle
rt, rabchet •ukaYelena
meal, ı93S de l,e1ael•llel 
ıkt11 .. 11 Yaalyet, Al•••r•da 
....... art it teıkıllh, &aıllt• · 
r••I• llıtlıadi polltlk&11, :ıd· 
raf krMI •ıullerl 811 deler 
Iı mec•uayı tanlye etılerlz. 

Ur. 

Asmalıdere ve 
sıtma miicade
le mıntaltası. 
Parti K.•r•ltayıa •o• tep

lanb11ada •fl,yetl•l:ıln di-

lekleri araaında, Gl•e•ID 

iımaluiere •• Boıtaacı k67 
lerlnlB ele ııt•a mleadele 

t•tktlltıaa alıama11 m••stau 
bahs olnauıt• 

Bu huıu.ta alllraear olan 
Sıhhiye Veklletl, ı•~rlmlı 

Sıh .. • Mücadele R•lılliln• 

bir t&1atmle lturalar.la il. 

•ım ıelen tedlılkatıa rapıl•

rak derhal f •• h,ete seçti· 

meılal emret•tıttr. 

Sıhaa Mie•ıl•le Retıl Dr. 
$tı•lı••, iki ,,. eYYel, 

Glae•• ıhlek ltu lriylerıle 

tellklkal yap•ıı •e yal•1• 

Aı•alulerenln ııt•a alea 
lılele1e alınmasına li&•• 
16rmGt Te •••l r•tt V ek&let• 
ltddlrmlttlr. 

= 

Casusluk yapan ecne
biler mahkQm oldu. 

{Battarafı birinci ıayfada) 
bu ıuretle cezaları lteıer ... 
aeye lncllrllmtıttr. 

D~rt mahkum lıtaldunda 

kı eıbaltı mucibe kararanın 

hullaa luımt ıiyledır: 

«Su~lu papa~ MarUrl, Kl
rl, Luı Slnkovlç ve Lambo· 
n•a Eıllrne caıuı totktlltı 

tefi hulunduju teıbll eddea 
Edirne Bu1-ar ksaıeleıu 
Kaaçeları Kudrarofla 11111 

temaata lıuluaarak mallı 

matı kend,ılne ltlltilrmek 
ıuretly le asal fallı bilerek 
mua·uaet ve yardımda kıu. 

lundu"ları haıurlıktallİ ık
rarları enakı tahklklye 
mladıereuh Ye ta h 1 d -
l • r 1 D be1aalart1le aalalt 

elıiafuatlan ha r e k e t l e -
rlaıe uya• Ttrk ceza kanu
nunun Jl acü maddeaialo 
blrlDci fılnaıı mucibince ta· 
yla o lan IS 1ene •iır hapi• 
CHHIDID 65 11el matlde tle 
yarm talıltrllerek yecllt•r M· 

ae, altıtar ay m6cldetle af1r 
haptılertne •• lııa hul eıılaleD 
talıtıllrl tahftf ıebeltlyle 59 
ncu ,. .. ide muclblree baa 

cuıalarsaıa ı,te biri tatıltrl · 
lerelı yakalandılclar1 tarihler · 
dea itibaren betH •••e mftd 

detle af" haplılerlne . 31 
ncl •adde mucibince bo 
lıariar mlddetle lmme hl~· 

metlerlaclen m emnul fetierl · 
ae, 173 neft oaac:lde naueı · 

blace birer ıeae, aeklır. •1 
•lddetle b6k0metçe taylo 
edilecek mıntakada tka•eı
le emniyeti u111u•lye ne••· 
reU altaaa alanvıalarına •• 
3800 kur•t lııarcıa paylaıtı· 

rılarak alınmaııaa kar•' 
YeriJeh. 

Karar tefbtm edtldtkt•" 
ıosua retı i . Sireyya nıala· 
l.imlara temylaen itina•~·· 
.. tleceklerlnl l.ll9trmlttl'· 
Mahkumlar, jandarmalar t• 
rafından t.ap•ıh11M) e ıl" 
rülmüıtlr. 



''•iti•• Deyll Tel.raf 
••••t••l•e t.ıltlırıll1or : 

tek eraletlerl•I• lllrlclk 
.... ,, •artlıl elaa mllll t.ır 
hlr P•rtlıl, eakl ltçller par· 

uı., •••• ···••rana l•r•I •••· 
iriler •er••k ıantırl• oalara 
hır ara,a t•l•••I• bGylk 
~lr l•Jnt ıarf .a .. ktedlr. 

Bu ••retle llır llltll&l lııa · 
•ttlıtı ra,ıl•akta el•a11a · 
tlaa kerkalmaktatlır. 

41ıaaa lla tetlbırler, •r•ı 
••••atla Al•aalaraa •I•• · 
laJret1 ile parti lçlatle ku• · 
•etl•I arttır•akta olaa fa -
tlıt •l••aalara da karııdar. 

Partlala •lcutle ı•tlrtllll 
ıta,lık teıllııl&baa lmttlla 
'••klatle • katlar çok ıe•ç 
lcay4elaa•uıtur ki, artak 
laa1ıtları kapatmalı llz••• 
..... ı ol••tl•r. 

l••tllJ• katlar yalDıa 
Praf4a •• llr•M• tatlllk 

.a11 •• 1r ••••••••••• lıtl· 
•alar me•1111lretl ıt...11 
lellemya •• Mera•yaya tla 

t ... u ---.. ••· 
Llrı •••lıı•rreııı leneı 

•• cl•I•• ı••• hıtıa tala · 
•lnlerl• lallafına, hltlıı .. ız 
••••ittir. 

Hlls6met. lııemen hepıl 
ltılz kal•ıt elaa ••ki aıker . 
lere it l.•lmak lçla laı, bir 
dcltldl t .. ellltlate l.uluama · 
••lstadır. 

Eıkl sal.itler.le• .-lı azı-

•• ••••• erdu•atla •• •e
...... , •eriye kalaalara hu-
1'1•1 yudı•larclaa .... lııa lal~ 

lı.ır t•J yapılmamıı •• b• 
•llıal• ••eele halledilmek · 
•lala ltırallll mııtar . 

....... r Bata ayaldsaltı flr · 
lıreu, ita zabltlertle• bir lnı · 
•ına ya-.cı ..... lelretln· 
t191ıı ıubelerlatle it ••r••k 
•atlıatle b•laamuı, ı••ç za · 
lıııtt•r••• .ıa.ım ı.ır 1111• 1 

... lreatlılerl•• •••il ..... 1r. 
1•r -Hu •let•rllmel& lnre 
lııır ka•pa to1tl•••ııtar. 

H&•I tle•letle tioıtluk mi · 
-. .. lıaet&.rt t....... çalqaa 

1111111 pzllkll Myız 
~ıızlar. 

l1a1Uterenla EıHx kontlu t'- dalalltntle bir ziraat ılr 
et ... aiti 1>1,111 hır çtftltlı: 

~''""· $trllet, çıhltkte ae 
'"-' lte,aa laeroz •ana, iki 

~t4iaa berı laepılae tle ltırer 
"•ıaı llallk taktarmııtar. 

ll 3•1teltt ıudur: Çtftlllln ye
lıı tttr••lıte ehlulu Itır clnı 
, '''z laoroz •ardır . Bu laot-; f~kallde yara•aadsr. 
ltll~fhkte raıtladılı ta•ulllara, 

tler• ıaldmr el .. ,., 16r.. , . 
"" lllG, derhal IHrl•• atalar 
"~ ••ıa •urup za •allı ya•· 

Qlıları Ca•ııs yere aerer. • 
tıfttllı .Utplerl ltu lauy-

'"• ti •• •erkeı horoaua eli•· 
f~~ •ııtllllh!. demlıtlr. Çı-

tı. tayulr,.uluk •ltelaaı 
... , T "•.8'' "•ııaop, taı•••P t.ır 
t.ı, '''•• ltulmuılar, ltualara 
l, " k1taızı 1ıa1Gk takmıı· 

"tiır 

~1~.tı ıızıerıatlekl ılsll · 
••lcaaıDdaa kltaatı kaa 

ı ılna lurçı• ........ 

TIU81LI 
5 

lasyonal Sosyalist pırllslllı 1111 ııııkıiızıııasııı ç11ir11 ıda11:_ 
lngilterenin askerlik ı- M ·a k 5 A m a n n 

h d 1 
' 

\. Httler kltaltıatla lılıakıı• \ sa as 1 n a ç a 1 ş m a ar 1 • 1 H1tlerla •• Y~~ıa :."::~ it• iti bırakarak 1tartl•I• 
larıeclaa blrl yaruır ıtlar• •• mali tılerfal IHrl· 

Sle•alıyaya kartı lturada çok 
ıı.&•atll ht11tyat uya•makta
tlar. 

Hl 1 ıjo •• 

Filiatinde ne ka· 
ılar Yahudi var? 

PıltıtlD• ıayrl kanuni ı•· 
kllllle ılrea Y abudllerla ıa 

r111, ltaıh .... ı•a btr ..... 

pli ret ···-· l•tkll ••. 
cell katlar art•ııtar. O kadar 
ki, ıayrl kaa .. ı elarak Fi 
llıtlae ıına Y ah•dllerla 
miktarı, kaa••I elarak ora· 
tla ot•r••la laalllın elanlar 
tiereceılal laul••ıtur . 

1931 tie Y ala•d• mnhaclr 
lerla miktarı 12,161 olarak 
teıtaıt eclllmtıkea l»u HD••I• 

ltaılaaıunadalsl mulaaclr 
•lktan ayat alıltetl ltulmuı· 
tur. 

laanılacak bir •enhadaa 
elltatllll•I• •al6mata ılre, 
ral••• ı•ce• ..... 7 ,000 kııı 
ıaprt ka-nl yellartlaa Fılh 
ti•• ıtrmlıttr. 

1 Yaz_a_n_:_<_;e_ı_ıe_r_a_l_D_u_f_ie_t_1k_· s _______ I , laem•• ile••• lalt 1fttl1•• • 8 al•a1••• lıııtr fe•aklrlak 

•••••· • lb .. t:lnııhz deıtlarımız • n kara · ıoara Cuolı ffe - Owın •e 
da, denl•ti• •e lt•••d• ı• · Wıckere Armetronı tayartı 

alı hır altlhlenma profram faltrlka ları l ııı ı • lter•nfn mem· 
ıaıa tatltlktae ılrmlt olduk- le-lıetla bu t>adOıtrl yel •• 
larıaı aylartlanberl btltyor - aalıerl faal iyet ıubeılnde 
duls. Harp b•kanhlıaı• ka- 16thırdlil bflyGk ••yretlerl 
ra orduıu••• arttmlmaıı Fraaıı• sabıt1erfae elle tut• · 
h•ıuıuadakl prejelerlnt lacak ıektlde 16ıterlyorda 
lltlırord•k · Nthayel yirmi ile Atelyelerde, teclklk bOrola
rtml ~lr ,., •• .takt laer n•tla, h&kım alaa latlzam 
erkek için mecburi aıkerllk •• metot, herkeala iyi taa
hıa .. tlaAa koauldalunu 61· zlm eclılmlt •• 1akta çalaı · 
readık. malara a,tıl& kati neticeye 

itiraf etmell)'la. Uzaktan, kaclar biç llır tf'Yla tlardu
bGtla ... .lar bl• eatenıaa ramıyacalı hır icraat lracle· 
fakat blraa mlltlaem ıerler ıla• delllet ecllyerda EıaHa 
slrGnlrorllu. Netlea ıaklı· Fraaıı•lar Soutlaamptoa ha
yalı•? Hattl doıtlara•ızıa •• llmanınclA b•••• •• par· 
it• ıarelere lıtemlyerek •• lak teyı•ıaı bulmaılarclırı 
t••kıla ltoyua •imlı oldak- ~u••etle ıllllalı •e ••il laa· 
ları latlllaıaı taııyorduk . Bu· flf ela• Y••I a•cı ta1arele. 
alar Blylk Brttaayanıa de•· rlam •&ıterdtklert laareketler 
amla ••••elerl•• • derece il• ılratll tayarelert• dik
aykırı ıeylerdl ki . kat• tl•i•r ıurette kwlla•ıılı 

Btr milletin laaktkl rubl oltl•klaranı ılıterlJorcl• Ha· 
hlletlal, aıkerl •e ııaal lllr •a erd••••a teıll• ••ll•lt 
faaliyete laanıt •tlanl1etle elan bu tayarelertlen Oçl, 
ıırııttflal aala•ak için, btç iç ıeaç aıkerl ,lletua ltia
blr .. , mahallinde delradan reılade laa•a meyda•••· 
deiru1a blr mGphecleal• illa• ayralacaklardı. Za .. ltle· 

•ittir. Makı A•a•• iti elarak •llıre4er, Ha u 1, 
deki il• ada• Hıtlerl• r Makı A••D• Hıtlerle ılrlt· 
fek •ılerı•I ıdar• ... r, aa.- ..... •••el Na11eaal Seı 
J••l ıeıyalııt ,arttel•I• (Sonu dlrdlacl eayfada) 

1 çeYlrlr· ... 

•ali ••
11
•••••••• l l b u •••• laarpt• Hlt er. Grı·pe karfı ,, 

l da aıker• 
beraber a1nı •ar l b l d 
llk etmı·,, aıba1ct oab•ı• o~ ıerom u un u. 

f elara• 
muıtur Bir ae er Moıko•adald Sovyetler 
oD•D emri altıada cahı•••, tababet 

b -••• ly ltrllll tecrübeYI 
elan Hltler •• •f' ŞD EnıtttlıCl VlrOıler ıu\aeel ıe-
lttr hltara ıle ayrıl•ııtar·d .. ~ fi profeı6r A. SmorodınseY, 
llıealz huıl• araları• a b ırlpe karı• bir ıerom bul -
4eıtluk bir ••fer 00 ... 1' • 

l el ••fildir. .,uıtur. 
haphlı t•k la • Httl• · B• antıırlp .. rom, usu• 

Eıkt oabaıı buıl~ ettlll .ıdtlet, derlılota altına ••I 
rla •• fasla Hl•• .Jemlk ırlp mikrobu eaJek 

Fi .. er ,.,tııı . • d 
atia•d&r • • r I yapıla• atlar •• • ,e o•• ılJOD arı d 
al• •ati ltlerl•I 1 ar• ti l ktadar B• ıerom a 
••••r etmtıtır Nazi par • • ı~m• mu~ss•• mtktar-
ılntn ••ırtyat teıkllltıaı ya· ~:~·~:baff•• maddeleri, 
p•• Hıtlerl• ıalaıl laayah•• 1 6ıGal ıı .ı&re•H 

tlek•o•r ırlp • r 
aiti •• uau 1t•raY~ il•• bir hale ıok•aktadır 
•ılert ,..... •••• e. ıerom, ····" h•J•••· 
odur. el fılasl il· lar ıserıacle, t.ıllher• de, 

Ne Hltler •• • ltlr bıssat keadl lıteklerıyle, 
tlerlerl ıe•lf mll&J••ta aal•· E•etıtlcl• çal•ıaa ili• adam· 
llDal ••J• mall ııt.. a1sıek Tıb ••ktebt ta-

tııtal t•t lan yu 1 maalar Httler par G&· lelteıl Gserlnd• kullaaı mıt 
idi eti•• R6bo, Glrl•I• lb• edılmlıtlr Bu 18 

•1'' •• tecr 

fılletl .. s•Jrl kaDul ela· 
rak ılrlp yerleıenler belkt 
eıkltiea de •ardı; fakat ı••· 

dl bu miktar kerkuaç dere · 
eelerl hulm•ıtur. 

• yerlal t•tamaz Sea aamaa · 
lartla ylaFranıız ılıat11at zalal· 
tin• lnıllterlD aıkerl haaar 
hklarıaı 1akından teclklk far· 

rl•l•ln huzuru•ti• it taya. 
re birlikte •• hlrll.lrlne pek 
yakı• olarak hareket eltiler; 
iki yGa metre kadar yerde 
koıtuktaa eoara, laep bırltk· 

te ha•alaaclılar •• ltleta 

t»elı ılbl arkadaılarıaı _ buıuıl bir llet •Hıta -
b ı lerl• ltaı• rom, la 1 

ayra •• mi tm f it• let ılyle, ı•J•t ıace to• a ••· 
•• ı•~lrdtll ••••; ıclar• de atızd•• •• baruadaa 
ktlltıa mall tara ••• k k ıuretlyle ııtımal da .,.,.,. ft m• 
edecek l.lr ada• bu olu•maktadır 

Talamla ettlil•tze 16re 
1933- 38 Hnelerlallle Pılııu. 
•• ııden 25 bin ••1abtaa 
ç•f•, ikamet mGdcletlerlal 
•tlfarak 1•1rl kanual olarak 
Flllıtlnde kal•ıılar. luna dl· 
•• elaralıı t.lrtoklara da lıa

ra ••ya cleDI• yoluadaa ka 
çak ıuret11le ıırerek her 
hanıl hır ıektltle kayıt •• 
teecal ol•amamıılartlar .. 

lu ••ZIJ•t kar111ıada A.r · 
• ,ı.r. ılmdlllk ı•••lelerrnde 
ltar takım tHlrtt makaleleri 
r•z•alda •• hlkOmete bir 
çarel hal b•l•afl teklif ••
melde kalıyerlar . Eler 111· 
k6met 1.na Itır çare hula
•••aa, Itır Arap hlklmetl 
teıkıl ol•ad•I• taklllırtle ltu 
ıt1a ••••l laalle.&ıı •• .a llsım 
••leceft•I ılıtereceklerıal 
.a,ıı1ecelcl•tn• ılphe '•k-
t • . ,, 

Dıniz sıyı~ıımı hsrıt 
çtku inizci. 

Denlzlertle ıeyahet etme· 
d• ıu lıtGatie yQz itin mil. 
kir meıafe alan adam nere· 
tle bulunur? Tah•I Amerika
da. 

Ne•yorlc llmanıada 21 H · 

nelik ltlr karaatlaa memu · 
ru •ardır. Coa Perker adı-

• Dl taııyaa bu emektar ka · 
raatlnaca, Ne•york hmaaın· 
da bir •a,urdan lllr •apura 
ıef er ederkea 2 l 1ıldan beri 
denizde 180.0CO kilometre 
yol al•ııttr . 

M6ddet 6mrGnde ltman · 
daa dııarıya Itır lsereeıls ol · 
••• çıllıı:mıyaa Co•, .. ~ .. -
leni• telraede ~kanlanıtar. 
lhtt,ar emektar bu habert 
ıe•la,le kar11lamıı: « Halrlra 
ıBklrf Olmed•• bir deniz ••
yahatl yapacatua, •• •at~ 
lu t.ana!• iJly• ellwrl•I çsrp-

larıD, piliçlerin yanından ıe· 
çerken onlara 1a• ılale bi
le ltaktıkları 1olsturı ... 

ıata ••rllmlıtlr . 
Bu eeyahatln ilk merlaa · 

leel Soutbampton, Portım•tlıa 
•• Blrmlnıham olmuıtur. 

Bl1lk ticaret ltmaaıatia, 

deklaran acele btr tedklld, 
harp Hnlılerlnla ae met•· 
tldı •• Hkla laır faaliyet•• 
keeafetle llzuml• malzeme 
yl lmparatorlufun her tara 
fıaa ıladerdllclerlal mit• · 
lıaede etmek tmklaıaı •er-
•ittir. Bu •••zara lattsam, 
bolluk •• mlkemmel .... f 
l~lade ltllJ•D kendinden ••· 
in bir kuYYet laUIMı bırak 
maktadır. Framız Jlatlyat •• · 
bitleri bunu eayranlakla .. ,. 
rettiler . 
oı.,anı• • 1.cıyoıo .ı 

aa, kudretli lalr elekttrk le· 
ılıatlyle mlcebllez yeni bir 
tereaaeılnla slyareU•llea 

Cuh ıııır1k yd111 ticırıti. 
Adıryatık · .lealzt .. hlll•· 

rtndekl Hereek tlafhk bir 
mıatalratlır . Buratla ,.,,, •• 
kl,lGler, IOD aylar zarfı•da 
bütln lılerlal ılçlerlnl bıra· 

lup enıerek yılanı ara•ıya 
iı.aıla• ıılartlır. 

Bn mıntaka zaten lteden 
beri yılanlarlyle meılaurdur 

D6n1•••• en zehirli •• ea 
laüy6k enıereklerl burada 
buluaar. Bun• hilen ltlr al · 
••• kimya ıırlıetl yılaalı 
İll•taka:r• ad .. lar ıladw 
mlı, diri diri teallm edll••k 
ıartlyle yıl•• ....... ao -
90 kurut •ermeye ltaıl••lf · 
tir. Şımdt Her••so•Y• kay
l61erı or•aalara tlahp. •I•~· 
laftD kayalane, ota.ıe al
tı•da eneerek ,alant tutup 
ıtrket ••••rlanaa utıyor. 

Memurlar, tutulan ea••rek· 
•eri Itır araJ• toplayıp &l
maayaya ee•keıilyorlar. Ora
da kimya llt.oretuarlanacla 
eoıerek •ehtrlal çılcanp Itır 
çek zehirli lllçlaran terkibi· 

•• 1Jerııtırı1 ... ar. 

llaaat kanada olarak laaaıl · 
mıyacak Itır kelaylakla lau
l•tlara clotru ylkıeldller. 

Blylk aıkerl ...... olan 
Pertımuthda kudretli doaaa· 
ma11aın laııltereala laayataa· 

lla •• ehemmt1etll lllr •••kt 
•ıı•l etmekte de•am ettlll· 
•• ıalalt old•k. 

Tamaml1le yentleıttrll•ell
te elan iki ltlylk bar, ı• 

mlıl ziyaret edtlclı . 

d11 Bun11 usu• 111ıdd•t A•· Bu •••••la ıubat ayı iti•· 

la•amıı alhaf•l M•1~
1 I••• d fea• ha•alar, ku•ntll 

••• bu 1110 ehli • • .. ~: ırıp ıalı••••• ıebebıyet 
161termtıtt. ki oaba· ••rmlttl· Profeı&r Smoro· 

Fakat Hıtlerl• •• dtntıev, ba eıoada, Hromu· 
' l ı lerl•I tan. k ll 

1111 1tartlata •• 1 f l au ıeaıı •lkyaıta u aa~· 
eseri•• a '' 11 ı1ı ~·-atm •aalfeıtal ltltl• bll••ıtlr . Netıc• fO 

tıa laaıladıl• ıa••~oatrolG ••I •• ltu ı•roma koklı,.a· 
teılelllta da keodt ulunu1•r· lar araıınd• ırtp,koklam•J:•· 
oltana ko1•lll ı. tara eııbetle, o• defa da a 

d •• taLrıbat yapmııtar. Kok· 
.. . 1891 ... u k 
Makı A•a•• bir ati•· ıamıyanlarcla o• 1'1' •a a · 

Mlaılate erta balllk .Jl•J• 11•• mukabil kokhyanı arda 
la•• • k htr •aka kaydolun 

Zallltl• aılla,et 
ata çotuau • 

1 
laar• anca 

lorll r• ıel•tıtır U111Ulll k da •uıtur. 
Auat•I• ••assam fahrlkaeı- çıktalı saman ~ır b•D •du Profeılr, ırlp ti• mlca 
Dla t.,kıllb •e lıttbealt kar· memur olarak çah11J 0

' ,.: .lele ıaha1t•dakı tecrlbele -
1111ada lla,raa kaldılar Bu· harpten ıonr• ela ı••• • rl•• «le•a• et•ektetltr. 
ratla ta1areler umulmadık it• dönmlttll· K [ ' . 1 

latr ılratle ımal edtl•ekt• · I .
1
. Vraf oe ra IÇB81RI 

titr. Vıktorıa parlrı•da ter1I · ıngı ız ~ J 
terlale erduıunua mulateltf ır tonda kırmızı ue· 
lttrltlslertnlD Japhldara hare• Y Qf ıng k 
ketleri, Btrmtaıbam mıata- ·ı,·ıer JıaTŞlllyaCa • 
kaıı•da me•cudu Gç hafta· rt beynelOl lle l bir ılluete ma. 
da iki mlıllne çıliaralmıı ol- uıh1or: 
•D bu ordunun ne ıu6r)u Nev1orktıın '} K ı lıkttr . 

lnrtllere Kral •e Vra :~.·-· BfltOo ba lauıuılyetler ce· 
•• ciddi bir ıurette çolrıta· •ı- ı 

ı k ld .1.1 karııla•ak tçln d medılerek blr tl1atr• ... r 
ra •• ta o utunu 161ter- ı ki r • 

1 loDdakl ıon bazlf 1 
• haline lıonmuıtur. 

mııttr . hUı•• •• l•tlza•ı 
aıhayet• erdi · RusnlU• laayret •erici bir reıml ıeç

lt, ath •e ahı• ıporlanla 

16tterllea ceıaret, mot6rll 
lntalar atelyelerlnla ziyareti 
ile• eıkl '•• h~rmet• defer 
ananelerin de•amını bem ele 
ıenç aamzetlerla meder• 
harbin ıO~ •aztfelerl içi• •• 
•lk•m•el auretl• haz1rlaa 
tlıklarını bıse •6ıtermtıtı. 

H•iı...ıa ..... ı, haNret •• 
••••lmlfet bu aılı:erl .. 
•ti lırankterleadlr•lttlr . 

la•lt•r•. •••dlale• Itır 
h•r•et, dlafplla •• ıenf zır · 
laı temi• ecle• eıkı aaaaele
rJ•I lnelsa•çlald• mulaafaaa 
etm&ıttr . Fakat af•ı z&1aa•· 
da A•ru11•••• •rta11ada bl· 
yiye• tehlike karı11ıatla, 
1taıerılma1ı ıcep ·~•• meti
eraleıaı• ıayrettnl ltlralı et· 
_.1, b••• karar ••rmtı. •• 
mılletlol karakterfae ed .. 
ıakl• azimle it•••• tatltıkı
•• 1ırı1•l1Hr • 

Relılcu1Dluır 
O l ıeyler J•P 

•echaı çok 1 H ,, l ıreıl 
1 l K al •e .,.ra " 

tı.. •ıkı ız Bı~leıık de•letlnlD 
Amerı an 

l 1 defer ıeylerlnl 16rl me e 
iç ıln fç ta de 16rebılecek -
lerdır . Bu arada olmak Qze· 

re kabul çl•lıl, kı•ıl derlll 
lerln Itır &detl•I ekıtetlr• 
cekUr. Bunlarda• baık• 
~•rltlerla bGtO• bu•••retl• 
rhal teber9• ettirecek hare 
ketler ti• 16aterllecektır. 

Bu hareketleri ıdar• et· 
L Lir de komite 

.... ··-· v teıls ı l edll•lftlr. 8• k••;e 
de kazıl derdi Per••... • 
Ato rlyafft etmektetllr. 
Pren._ Te Ato yerli Chl 
Kaıo• •ı•retıadendlr Meı 
bar bir .. tron•• ola• Clyd• 
f,.herle evl eamlıttr 

Pre•••• Te A.to kızıl de 
rtUlertD efMnelerlnt, «ianıla-

.. ı kılar anı Ye har, 
r1111, 

&detlerl• .,.1ı ırt ltd...kte" 

A•••luralyaya, maatar ı• 

hlrlerl memleketi dealr. Se· 
oeıln• ••rm•z ki, koca ka 
tanın 6tHlnde berlıt•tl• ,.,. - ....... de• •••tar ılbl ...,, 
•aba fııkrr.r Hele , •• ı de · 
I•• k6rlerta •ad.il he•ltı , .... 
A~st•ralF•••• Ktaılaatl 

de•l•tt clahılıade V aralk t•h · 
rlnl• laemea yirmi kilomet
re ıarlunda, biri.iri artlında 
fraa11s talmll bir ıClrl kı, . 
ler •• kaHbalar asaamııhr. 

fl6rbe, Meıılo, Amtaa, 
Bllkur, Ba111H>• ıtltı kl1le· 
rl• ııımlerlal A9tupada Fraaııa 
cephHhıtle ilea Fraa11• as 
lrerlerl11I• hlhra11nı 7atl et · 
•ek için Anupa m•harebQ. 
lerlne ııttrak eden eekt A.Yuı 
turalya aalrerlerl keym•ı· 
t ... 
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------------------------------------------------
Mas ann 
(Bett rnfı üçüncü ıayf ad ) 

yallıt p rUalne kartı hiç hır 
temuyü du'-mııyordu ye 

l" 1 l f' t keoafılne tek if edilen tıl, 

herhanıl bir ümit Yerici 
fi 1 1 • 

teklif olarak kabul etmlt 
ı 

ti. 
Main Amann partlDID ma:. 

1-q t • 
ti iti rlnl tdar ,vı üzerine ,1ar-

ıa 1 ,. • 

keo blr .ıut kotmustu: Ooa 
64 (1 • 

her 1 nıl 1ı: t hakkında 

olılra olıuo, yalnız Hıtler 
t limat verecekti. parti it · 
dcrl rlodcn biç btrlDID ona 
karı;mıya •• a m!r vumt. 
ye. bir t vılyede bulunmıya· 

hakkı olmı1•caktı . 
Malu A.mann p rtlnln ma· 

il ııt rint ldareJe, reımt aa· 
zete ol n (V6lklınluır Beo· 
bachter) in idare mOdlrlGfO 
ile baılamııtı Oadaa ıonra 
Naayonal Soıyallıt partlılnln 
b8tün mali itlerini bu mer
kez etrafın& toplamııtı. Yal. 
nız gazetenin fikir tarafı •• 
neırlyalı tle ıene Roıenberı 
me11ul oluyordu. 

USSO iNiNi 
İtalya mfıstsml ke paı tisinin 

dü$üncesi: 

lnl'lltere htç ıüphulz Mı· 
11r4a • aajlam bir ıurett• 

yerleımtıtır. Ka vl bir nzl 

yette • ,.erleıtıft ıee ıu geti
rir. ıKendtlertndeD l.abıettl 
ilm m«ntemleke -taraftarlar. 
- •e ben burı:ıd Möıyô 
Mu11ollnlnlo buohu • · kulrık 
um dıfını ve bunlann ta · 
• T•ar ve tuır.imlerlnl t,ı. 

raz ha7alper•er bulmııd1iını 
ıaylt,emem - Mmrı lmpara · 
torlula btrleıtlrecek, hır ç1r· 
pıda B•hrlHf ıdden Hind 

denlaiae aıdıcek t.ır ltalyaa 
imparatorluk k6meal tahay 

y&l ediyorlar. Bunu •üeude 
ıetlrmefe hakikaten imkan 

Tar mıdır? MeYzuubahlı 
hal yan müstemlekeclJerl in . 

ıiherentn Mısırda ıayet az 
miktarda muhafız aıkerl hu· 

lunma11 hueblyle H•heıtı
tandan Sada na. Liblden So . 

mayı düşünen Alm"oyaya 

yol •Çtnf\yı clüıtioüyor hatl· 

mal ltAlyo daha uufta g!t 
mck •e ~Oveyt kl'lnalını 

beynelmilel bir h"le ıokma
JI lıtlyecel<ttr. Lli.klo lngll 

tere bunııı hiç bir zam&o rı 
za ıöatermtyecekUr. Stct i1ı: 

boiazına, Sfren1ı!lke. ve 
Kırmı~1 dcnl%1n en uç ce 

nup nokt 11na mükemmel 
ıurette yerleımtı bu1unıı 

ltalya, Hind ye Akde· 
nız alcl yola kumanda 

etleceilnl tah•lne edl· 
yet Ye bu lcumancla,a kıy• 

m~t •umeyl d018•6yor. Bu· 
nuala beraber en koyu bir 

ltal,adan ztyade ıbt1ra1ın1. 
mailup olan M. Mu1101tnt 
bu 16ae kadar, htç bfr da· 
klka ihtiyat Ye itidalden ar· 

rılmamııtır. ltalya büvftk 11 

naat kwdretlnden mahrum 

oldufu ıtbl keza maliyece 
de talnhız bir belde olup 

bu ıGn Yasıl oldufu nokta 
ya vumak nı orada uıtua-

ODU LO Y e Çtl D Vf.fk 

hud ke dhin<ı zorl kabul 
ettirilen uzuD hnrpler1n h af 
f eatnde de o g tıp çıkmııhr 
N., Rowıuia, ne Herlsnde, a 

Londrt1dft, ne de Parlste bu 
nu bilmiyrn yoktur » 

«Trıbune re N rı1on» 

SON -· 

~----1 

ndH ticar .ı 
o ısındın: 

Bantlırma Uearet odaııaa 
atd Ye Baadırmanta ıalatl 

boyuntia GlleryQz kahYeıt 

ittisalinde 131 metre ye 28 

deılmetre urablm'.ldekl r-

aaıt 2490 aa.yılı arbrm Ye 
kılltme kanunun te•fJlnın 

7 6 939 tıırlblnde itibaren 

J5 l'ÜD müddetle 22-6 939 

tarihine kRdar -ye mezkur 
tarihte tlaaleıl B ndıPma ti-

cııret . odıuıoda müteıekkıl 
heyet huzurundo lcrn kılın· 

! 
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Sil 

Fahriye Altaylı i 
. KADIN HASTALIKLARI VE DOGrl\I BİHİN- .... ~ 

Ci ~INlF 1 ;üTEllASSISl 1 
• Muayenehane: Millikuvvttler caddf.si No: J.14 • 

PAZAR GÜNÜNDEN BAŞKA ~ER GÔN SAAT 15 
DEN 18 ZE KADAR HASTAL/\RINI KAPUL VE • 

TEDAVİ EDER. ~ 
1~•~;~mmera1ı~~~~·~•m~ 

lediye Reisliğinden: 
Ten\'lrota umuı:ıiye !çln lına~ k mpull'3rlD evi Ye 

mlktarH muhem e bedelleri cı•ğıdo göoterllmtı ol n 
pu\let 30 · 5 · 939 t rthfaden tu ere 16 ıOn m ddetl 

lnlltmeö k nmuıt r. 

lbaleıl l 4 • 6 .939 ç re tmbrl ıcı G uat 15 d Belediyo 
EneGme inde ynpılac ktır. Ekılltmeye tıUralr edeceklerin 
yüzde 7 ,5 temin tlarnıı ala ev•el Belediye •ezaezlae 
yahrmal rı Ye faziııı malfımat almak htly nlerln Belediyeye 
mürac atları tla olunu•. 

Mub11mmen 
Mum: Aıg rl: Az mı: edeli: 

25 700 1000 40 
40 1200 1500 44 
60 250 350 57 
75 200 300 68 

10 lCO 150 82 
150 50 75 130 
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Bu ite baıl r baılamaz, 

Amaanın tik 111 Hul~rt. ea
zeteoln baakıııoı ve okunma 
ıaba11nı .arttırmrık lüaumuna 
ikna etmek oldu Parti na 
ıtri efkarının idare midu 
r6, n ıyoo l ıosynllıt fıktr

lerln'n her t&rafta yay1lma11 
için, goaeteotn gayet fazla 
baaıhp mümküa olduju ka
dar çok dalıtılm aını düıü· 

nüyordu. Makı Amana, bu
nun için abone teıklli.tı kur-

dana, hele btlb .. ıa ıahılt 

takiben bizzat Mı11u karıı 

y•pılacak üç hücum, ve, 

ıôzün luıHı, altmıı bıa aı 

kertn tahıid edıJdlft on tkl 

adadan yapıhtcak taarruz 
ya•er bir talih ve hatta en 
h6yük bir muvaffıklyet 

maaın bl1ilk hır nimet teı 
kil etttjlol p k lll takdır mak üzere aahhia çıka:ıl - ,-

muı. lmanyanın her tara 
f ında ıazeteniu okunma11nı 

temin etmlf, yarı aıkeıi teı

klllt meoıuplarını aazeteye 
abone yazmııh-

Bu suretle Httlerln eski 
oobaım partinin yalnız ma

li lılerfol dejll aynı zaman· 
da propaiencluınıda tanzim 
etmfı oluyordu, 

Partin n oaılri efklrı olan 
(Volktacbe Bcoboıhter) o za. 
maaler Eber ucırlyat evi 
tarafından çıknnhyoıdu Fa
kllt M kı Am on mali f !eri 
ellne aldıkt n ıonro, müc• 
ıeıeyl kendlılnfn ve Hıtlerln 
ıahıt aermayeıt ahına ıeçlr

mlfll. Ondan ıonra memle
ketteki bftt6o nazt neırlyat 
YHıtalanaı da burada top 
hyarak ldet bir Httler -
Amann neırlyat yuıdu tealı 

etti. 

Bu ıuretle t"rek kendtıl 
ne ıerek Httlerle parttye 
mühim bir varMat kaynağı 
butmuı oluyordu. Hıtier par 
ttoto fıkırlerlnt aymck için 
ujraıırken, teı!sılatını kuY
vetlendlrmtye ç hıır n Ma
kg Am nn, N polyonun ıö
zOnQ tahakku ettirmek ta
temtı •e bu ftde muvaffak 
olmak için her ıeydea ev · 
Yel par va ihtiyaç olduin. 
nu Fnhrere bilfiil enlatmıı · 

lı 

M"kı Amann ondan ıon 
ra memlekette bütün hu 
ıuıi neırtyat müee1111elerl · 

nl de kendi idaresi altına 

almak için muavini Otetrlch 
tle propajanda nazırı Göb 

belı f lkir Y rmft Ye bu "' 
;etia Defflyat n11talarını na 
zıleıtlrtlmcıl kararı He bü
tün gazeteler lllhn alınarak. 

DazC partf ı111ln neırlyet ıu . 

bl"ıtnlo ldorul ltıa• yeril 
mitti· Bu ıuben1n teıktlatını 
Y ali tılcrlnl Makı Amann 
ld re dtyor, ıef olarak ta 
DJtltr eh bulunuyordu. 

Mallı Aıaaaa, l.lr ı••el•· 

ediyor. Bir ku••et ve cebir 
darbeıl munffakly~t vere· 

bilir, lilılo loıHterenlD es · 
rarenglz bir kuvYetl Yar ve 1 

mııtır 

Mezkur k nu a tcvflJ· n 
ıetıiığa çıkarılan lıbu flf 

ı nın bedelt mub~mm n( 
beher metre arabhaı l 650 

ı Balı esir Askeri Satın 

ı Alnı• Konıisyoııu ıdan: 

ıan11 yaratacafını tddta ve :------------ Zcuruı olup taltplerJn hu fi· 
at üzealod n mecmuu tu· 

l - Balıftealr bldtklerloln bir senchk lhtıycçları oları 
130 ton eığır tl ırapah z rfla el,stltm ye konulmuıtur 

2 - T hmtn edilen bedeli 35. JOO ltr dır. 
tevld ediyorlar. Bu pek 
mümkündür. Börle bir te 
ıebbüı Napolyoaunkhaden 

f aala bir ıanı ile denediği 
macuaaın yentlm11tdır. L•. 
kin bu bir lnglllıE-İtal) an 
harbi ve meıdm bir ıurette 
umumi harbe mtiocer 

olaca ·tır. 

Buaua için Möıyö Mu11o 
tını b6y0k ltalya mOıteaale· 

ke parti meoıuplartn1n rnüd . 
dealarına kulak umıyııcak

tır. Llktn buna mukabil Bah
rlıefldtn ıark hanaaındA. Mı· 

11r etrafında, Süveyt •e bo 11 

ğazlar yolu üzerinde •ıra 

Yari o kadar kavi mevziler 1 

ele ıeçtrecejlue bu ıa1ede I 
laıllterenln uyuımak rnee- 1 

burlyetlntie kal•caiına ltl· , 

mat ediyor. Bu ltlllf Dett 
ceılnde Mkıy6 Munolinl ye· 

ntden bir takım menfaatler 
elde edecektir. 

Akde nizin kapılarında: 
Möıyö Mu11olınfnln, b.aıüo 

klmt!eo deoebllecek kadar 

lnglltzlerln elıode bulunan 
Yakın Şıukıa petrol ha•za· 

11da Te keıE& Bahrlıefldta 

kapılarındaki menafıi elde 
etmeal ılathaal dahıl•ndedlr. 

Şark kap11ına aid olanı 
hakkında ltalyn sadece lda· 

re mecllıfnde lkl me•kl ıa· 
hıbt olmayı ve ıüpbeaiz, ge · 

ne böyle tllı meYkle kon 

n n •~tııından temin etmlye 
baıladıiı para ile Hıtlere bir 
sermaye kazandırmıt T'C bu 
ıuretle enuo iktidar mevki 
ine 1relmufne vard:m etmlt 
Ur. Çünkii Hltlttr, munffak 
olmak ı,an en mühim ıut 
o\uak parayı temin ettikten 
ıonra mali m6e .. ~ıelerfn 
kontrol\'ındeo kandl•lnt uzak 
bulundurabllmtı Ye hareket 
Hrbeıtlılal kaaaDmııt.r. 

Kayıp şahadetname 
Balılıeatr Gazl tlkokulun 

dan 935 ıcneatnde aldıiun 

ıaha~etnameml kaybetttm 
Y enlılnl al cağımdan hükmG 
olmadıiı ilin olunur. 

Hamldtye m h llesln
de Kepıüt caddeıl 

numara 43 Yuouı 

oflu Hthoü 

tarına nazaran yüzde 7.5 
yüzde vedl buçuk pe ek
çeıtn• Bandırmn ttcar t odıı. · 
ıı ••znealne yahrmale.rı ve 

tahplerln bu bapta taozlra 

edılcn eatııs. atd t~rtoa evi 
gôrmefc üzere 22 6 939 ht· 
rlhlnde saat 15 den cvvcıl 
Bandırma ticaret odasına 

müracaat) rı ilin olunur. 

3 - Muvakknt tem~ tı 2.632 lir 50 kuruıtur. 
4 - ihale 29 6-939 günü saı.t 11 d~ Ba.hkeılr Kor 

Satın Ahna Ko tlyouu blnnııuda yapt1P.cekttr. 
5 EYııaf ve ıo.rtl rı her gün Komtıyooda (latanbul 

ve Ankc" M. M V. levazlm amlrllit S tın Alm Komla· 
yonlarmda görülebilir 

6 - T ltpl rfo belli belge er ve muvt hkat t ... Jlnatl 
rını b t te l'f mektuplarını postada v hi gecikmeler mu· 
teber değildır. lhalt; 1~11tlnden en geç bir ı at evveline 
kadar komisyon m kbuz muk bili t ıllm etmeleri lüzumu 
tlıin oluour. 
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"l,a 1111 Sicil 
i\lıılıııfızlığ·ıııd<tn: 

lliılıkesir Aske i Satııı 
i\lıııa oınisy()nuııdan: 

!\ öyC: 

Aılıhau 

McTk14: C nıl: Hududu: 
Deilrmenaltı Klremit ocak Doğueıu Vehbi oi· 

yeri lu Zty ttln bl\h· 
çe ı, b tm köy 
m~r ıı, poyrazı 

Detlrmend r.eıl , 
kıble&t yenl a~ı-
1 n ıehlr yolu 

Hudut ve b.alunduiu yer yukarıd• yazth k!r~mlt oc!lk 
yeri 50·60 aeneden bert Aılıhftn köyü ı~hıtyeU mo.neYiye

ılnln orta malı olarak ıtnc.ıtslz ve n!zn11z tuarruf ve müi 
klyetinde oldufundau bu kere köy namıo ve köyü tem
ıllen muhtarı Kadir B•kmaz ıeoet almak istediğinden tah· 
kık •e tedktkl .fçln 18 6 939 günü mahalline memur gön· 
derılecekttr. Bu yer bakkındll tuarruf tddtaeındfl ulunnn· 
ların bu rftaler tçinde yazı ile Tapu Sıcıt Muh fızhjm 
ve1ahut mahalll11• ıclocek memura ml\rac atları lüzumu 

ilin olunur. 

B<ılıkesir Askeri 8at.ı 
Alıncı Koınisyt•nun,laıı: ı 
1 - Ralıkeslr merkez birltklerlntn bir ayhk thtlyeçla-

rı olan 95 ton uo kapah z rfln ekııhmeye ko11ulmuıtur 
2 T aha:ıln edilen bede il 9975 liradır. 
3 - MuTakk t teminatı 749 lfra 5 kuruıtur. 
• - ihale 26 6 939 gil ü ınat 15.30 dPt BAlıkeıJr Kor 

Satın Alma Komlıyonu btoaılnde. yapılac ktır. 
5 EvHf ve ıertlar her gun Komlıyond ıörülebt-

lır. 
6 Taltplerln bellt belgeleri •e muv kknt temfn~t-

larını ha•I tftlcllf m~ktuplarım po&ttlda va l g clkmc1erl 
muteber deflidlr. lhııle 111atı0rlan evv l ED ıeç bir mant 
aYveltne luıdar lcomtıvona makbuz mukabili tf~ılım etme

leri tür.umu ılan olunur. 
4 ı- 137 

l - Kepsütte bulunan İetfhbam taburunun bir ıenehk 
thttvscı olan 14 ten eı§ r et! açık t;ktlitmeye konulmuı

tur 
2 Tahmtn edil n bedeli 3780 liradır. 
3 Muvak t teminatı 283 lira 50 kuruıtur 
4 lhflle 27 -6 939 giia aa t 1 1 de 8 lıkeıtr Kor 

Sıdm Alm Komi yenu b nasında y pıl caktır. 

5 Evıa f ve ınrtl r her gün Komfa onda gôrülebılır. 
Ta plerlo b Hı belgelclcrile muv.nkk t t mln tlarlle bırllk
te Kom s ona mftracoatları lüzumu ilan olunur. 
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ııhatlzlığıııdan: 
• nhıı.ılled: 

Eıkt Mırzabey 

Yeni Kurtu1uo 

• 

Soka~ı: 

Kı:zp•D rı 

caddcıl 

C nıı: 
Ev 

Hududu: 
Safı öatenc• 
it ılmltcl Mrb· 
met ve kar1•• 
Eıma bane•f, 
ıo1u ıofer C• · 
ferin hemı:r••' 
H Jriy@ln ha" 

ne ve avlu•"' 
ark1111 Çnyde-
veııl, önü l{ı' · 
pınarı cadde•• 

Zemlnl (IH.seu h il yerinden lke 293 ıeneııl ıııu· 
h~cırl rınd n P"ıaköyfü::den gelme lleıaki>ylü Yuıuf ofl•• 

S libe h ld ı muhaceret ol rtllc tnh tı dilip 3 l 7 ı neetPde 

z r5ce h"lne lnıa ettiği e 333 ıeaeelnde ölümlJe veruetl 
oğullart lbrohlm ve Baıırl ve Nazife e ve Baartnln de 928 
de ölümtle k rd leri lbrahtm e N zlfoye tünhuıra k•I 
dı ı •e bunlar bukere na !arına teccll ht«!'dtklerl cthetlt 

bu ev v z mininde baılceca btr h k iddia eden vd
11

• 

h«!elf gü fı ol•n 15 Ô 939 t&rıhfnde mahAIJtnde hazır bt.1 
lunm st •eyn bu müddet lçereto<lt: Tapu Sicil Muh,.fı:ı.I• 
im tl • tlan olunur 
------~~----~~----~~-________.-/ 

Matbe.n!ı-Bahkeııtr 


