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18 TEMMUZ SALI 1939 GtrNDELİX: SİYASAL GAZET E 
ON oôRDÜNCÜ YIL SAYI: 4232 

'Maarif Şiirası dün Ve
kilin ·nutku ile açıldı. 

_.. ________ ,_.."""l!I'__, __ _,,,_ •••••••• ~.---------------------

Şura azaaı adına Atatürkün kabrine çelenk 
konuldu. Tefrik edilen lıomiıyonlardün muh
telif işler iJzerinde çalışmalarına başladılar. 
~kara, 17 (A.A ) - Ytlk· 

.. lıs M•arlf ŞOra11 .. u ıll• 

._,, o•tla Maarif Vekili 

"''••• Alı Ylcelın Itır •ut· 
k• ile açılmııtar . 

t.laarlf Vekili HHan Alt 
'r'•cel lileytn Ştrayı temıt-
1•• bera berlerlDd• komfı · 
toa retılerl oldulu halde 
'tiaedı Şef Atatlrlıl• mu· 
'•l&lcat ka lıırtnl zfy ar etle 
~ı, laOırmet ıele•ıl 
01•uılardır. 
Aınlrara, 17 (Huıuıl) -

~••rlf Ş6ra11 bu ıln Hat 
l0.30 da lımet Paıa Kız Baı 
~lıG konfera•s ıalonu•da 
"'••rlf Vekili Ha1an Alı l ü · 
'•ha bir autku ılı açıldı . 
"••rlf V elrtllnln nutku all· ' 
~' •le clıalenmtıtır 
t V •rlle• takrlrler 6zerl•• 

'-•dl Şef AtatCirkGa blb· 
••ııaa lalrcaeteb bet dakika 
''•ltta ılk6t edildi 
~ .. U•akkat kabre 6zel bir 
'Jet tarafıadaD çeleDk lco

;\ll._a11, Mılll Şef la6al1e 
6'• a•Hnua tllıranlaranı• 

~ta:ı, Mecllı Relılae. Baı••
•tl M I •, •reıal fe•zl Çalıma · 
.. : lıtenırenıa tazlmlerlnl• 
11~1rtlmeıı kararlattırıldı . 

\g •tthbul Üal•erıUeıl Relı. 
'6 Ceasıl Bılıel Ştra aza· 

•• ,. IUı 
1 " Qlaarıf V eki lıne tülıran · 
'''"' bıldırcll 
~IDlıyealar k~ndılerlne 

Maarif Vtklll 
Hasan Ali Yücel 

tabı • • edtlea yerlerde top· 
laahlarıaa baıladılar . 

Plin komlıyonu retıltl l ne 
Melamet Emin, raportörl6 

fOıne Halit Zıya, ilk 6fre
tlm komlıyoau relıllflne 1, 
mail Haklın Haitacıotlu, ra · 
porlörlGfüoe Cemal, orta 
61retim taltmatnamHt lro
mlıyonu reıslıflne Te•ftk, 
raportörlüiüne Halit , teknik 
6freUm ticaret olıulları lf o 
mlıyonu reı.tığıne A••I Re 
Mı. raportörlOfüoe Nıhat Sa 
rar, yOluelı lifretım HH •e 
talebe kabul tallmatnamele
rl komtıyenu relıhtıne Ce 
mıl Bıleel, A11m, oeırlyat 
komlıyoou relıltiıne Hakin 
SOh•, raport6rl0f0oe Faik 
Reı • t, dl 1ek komlıfonu reis 

1111•• Salih Zeki, raport6r · 
lOllne Sami ayrılmıılardar. 

Saat 12 30 ela Şarayı tem· 
ıtlea Maarif V ek alı HaHD 
Ali YOcel tle komlıyoa relı · 
lert olduiu halde AtatGrlr 
kabrini ziyaret ederek bır 
laGrmet çelenıı bırakmıılar 
dar . 

14 30 da komt~yoalar ça• 
lıımalarına baıhyaralı bazı 

itler Ozerlnde 16r6tmüıtür. 

Komlsyonlarm dünkD 
çalışmılar1: 

Teknik öireUm, ticaret 
okalları lıomtıyonu , hıe •• 
orta ticaret mekteplerinin 
lmtıhanları , akı•m kız Hoat 
okullarının mOfredat proi· 
ramları üıertnde 16rOtm01, 
lzaslr Sepetcıltk mektebinin 
aa8fredat protramıoda ta · 
dtllt yaprnııtar . 

Neırlyat lıomlıyonu okul· 
larda çıkarılan mecmualara 
ald taltmatnameler &zerinde 
aörGtmOttür. 
Beden terbtyHI komlıyoou: 

J ,moHUk ıenhlılert hakluoda 
kararlar verm = ıttr . 

lık 6jretlm komtıy onu: 
Maarif mtldürlerl taltmatoa· 
meel, 1 muallımU iJç ııoıf 

h ilk okulların yine bır mu
allim •d,,ree ınde beı ıeoıfa 

çılıarıl maıını e.u ltlbar ıle 

kabul etmtıttr 

lngiliz - Italyan anlaş· 
ması feshedlliyOr. 

l<ont Cianonun General Franko ile yaptığı 
göriışmeler hiç bir anlaşma elde 

edilemeden sona erdi. 
ita .. 

~,.._, '· 17 ( A • ) 8121 kıka itilme ku•vetlerl fev-

'tllı lllehafdlnde 1938 o 1. ı · ' L'I' p 
1
. E t'"'" •- 1 1.ı,.. •ntaım••·- l11l IJ8 lıl I O IS ns-

t,c11 IQ feıbı derplf edilmek· 

~'lı~İı Gaydanın Gıor•alı IİIÜSÜ m8ZURl8r108 dip-
'd,, ~ ••••teılnd• ıattıar lomılarını vır.lı'. •tı t 

1
' lllalıaleıl bu 1•11· U 

t'dıt. ''1d edecek malat,et- A•kara, ı 7 (A A ) - Bu-
a,, S 160 6f leden ıonra Polıı 

>,) - •baıttyen, 17 (Rad· EnıtlUhGode Oahlllv• Ve 
~it t,~1 8" ıGa 9ıkan reımi kth faik Ôztrak, ı6yledlil 
,, lllde, Koat Cıaao Ilı bir nutku mGtealstp mezun· 
-.,._~' Franko arHıntlalıl lara cltplomalarıaı te,,zı et 
''l•tı•••let eınaııada tisi mittir 
'-'•I •lllcadar edea me- Meraılmde Adlı ye. Maa · 
~''it• doıtaa• bir ha •a rlf, Sılahat ,,. l~um.t 
~ttı' •&r61Gldllll btldırtl.. Mua••n•t Vekll"tlerl ile Da 
~ -:~ latltfe VıklleU il.eri ıelen 
'•ı lllıa' • 17 (A.A.) - Aı teri hasır bulunmuıtur . 

llııı, •l.:a111atın ttUllaz et· Meraelmden &nce EnıtltD 
"'- •lcl•l.:ları mukarrerat• talebeleri Uluı me1danın 
~\t .,, LI 1 1 dald anıta •e Y enııehlrde· 

h • ter ta1are er• ı A 
"'"''ct•faa ıı'erlade 1, . kt EmnlJ•l btdHIDe me 

"•.ttlecelslertltr. Ftllıa· rat&•l• ftleak ke,•taıtur. 

kallde mtınkeııf olan k6rle · 
rln see tle me•kl tayin et 

me itinde kullanılacak ilet 
lerln htlmalluınde lıtıhdam 

edılebtlecek l erl aalaıılmıı 

hr. 

Yakında mebuHo mıcll 
ıtne bu huıu1a ald bir ka · 

nun llyıhuı te•dt edtlec•k 
Ur. 

Roma, 17 (A.A. ) - Meclla, 
d6wlz ticareti hakluadakl 
,.eal ceza hokamlerlnl lhtl· 
•• edea kaean l&ylhaıını 

kabul etmlftlr Malam oldu· 
t~ tlzer• bu kanun yabaa 
cı teı•lldyle mtllf ekoaoml· 
ye •ahim bir ı•rette zarar 
•ermek maluadtle d6vlz ti · 
caretl J•panlar balı:lcında 

llGm eea111 derplı etmek· 

t•cllr. 

Fransız askeri heyeti 
dün Ankaraya vardı. 

_ .... - •• -· •A · l Fevzi 
Heyet reisi olan Orgeneral ır.ıa~efa 

Çakmağı ziyaret ettı. 
Ankara, 17 (A.A} - Or· 

ı•neral Hutıt1>1ertn rlJH• 
ttndtıkl Fraauı Hkerl ~eye· 
ti bu ıabah Ankaraya ıelmlı 
•• meraılmle lıarıılanm ııtar. 

OrıeaHal Hutaınıer 61 -
leden e••cıl 'Çanka1adalıl 

RIJ&Htlcumbur k&,kOne ıtde 
rek defteri ma b1111u lmıa · 
lamıı, mOtealııben Genel 

Kurmay Baıkanı Mareıal 

Fevzi Çakmağı lktnct Ralı 
Orıeneral Atım GOodGzG, 
Mıllı Müdafaa Vekılt Naci 

JlJar•t ıt•ltlırdlr. I• at-. 
Aalrara, 17 (Huıuıl) _. J•Htt• poUı mOdlrO, bir 

1 ,,,.. L. 
Orıeoeral Hutııuıer • poltı mOfrese•I el• hasır ••"' 
1ettndı buluD•D FraD•~• .~~- luamuıtar . 

""' h•1eu bu 1a0 
•

111
' Fransız. lnılllz kıtılın11n ~ır 

&• ıelınııur. B 1 1 
H.,.t Kurm•J Alb•J ur· elden idaresi llSI IS: 

Ja, ha•• ku••ıtlerıod•• Yar· Loodra, 17 (Rad1o) -
ba1 Rok, dınlı yOıb•t11• Elnerl ıazetıler V arıonJa 
Gutot Ye ıenerallo ••1' ıu· ııde• 'H a 9 dat ad•• aıkerl 
bayı yüzbaıı 06 Şılead•• beJ•tlD 111abatını tebarD• 
marekkeptlr. attlrlyorlar Deyll Heral• 
Orıreoeral Hutıtoıer Mı- uate1I bu h•ıuıta t• ıartla 

1 Or · ı t • 
reıal Feu:I Ça 'lu11ık 1 e Mıl · malCım•h ••' 1or. 
ıeneral A11m GnadOzD, V ırıo•adan d&ne• a1karl 
lt Midafaa Vekili Naci GT11111

1
1 heyet bııhca ıu meHlelar• te · 

Tıaazı ,,e Hariciye Velılletl Harfcıye VeklleU ene ••• atmlttlr: 
Umumi Kltıbt Numan Mı · Sekreteri Num•n Men~m•:ı. Bt1ndao b&yle yapılacak 
nemencloflunu zt1eret et cloiluou ziyaret atın f• ıörOımelerde Al•an lutaah· 
mlf, Ylliyete kart baralıtmıt flyete atderek kart bırak• Dl bem doiU ı ham tle bata 
tır. 

Ôileden ıonra Franııa 
blyftk elçtıl ve refakatin 
deki H•at ile birlikte Ebe· 
dl Sef Atat6rkün Etnofraf
ya mtlseııcadekl muvakkat 
kabrini ztyaretle çelenk 
koymuıtur . · 

lktisad Vekili 
KarabiJ.kte. 

Hlisrı ii Çakır 
Zonguldak, 17 (AA.) 

lktııad Vekılt Hlhoü Çaktr 
dOn Zonıuldak ltmenıoı, ~t · 
ltmlt moden mıntaka1101 
tedk ·k etmıı ve Erf'fll kö 
mürlerl ııletmeıı merkezin 
de yapı ! an toplanhda mO 
teha1111lar, 111adan müe11e· 
ıelerl direktörleriyle g&rOıe 
rek havza hakkında kendi 
lerlnden mahimat almııttr . • 

Bu tiiD de Kozlu mınta 
ka1101 tedktlıt etmekte bulu 
aan lkt11ad Veklllmtz, bu 
akıam Karabüke hareket 
edecektir . 

•• 
Sabiha Gökçen 
/ngiltereye git

miyecelı. 
Aakara, 11 ( Huıuıi ) -

Bası lıtanbul ıazeteler lnlo 
De1ll Telıraff ıazateılnden 
aldıkları habere atfen, Haı 
6jretm•n Sabiha C&kçenln 
ıdareelnde bir bayan fltoı• · 
aun loııltereyl alyaret ede 

ceilİle dair •erdlklert ha berlerl 
Aaadolu ajaa11 t•k•lp et · 

••kt•tlfr. 

mııtır. 
1 

cephelerinde karıılamalır. ela· 
Mııaf ır aıkerl her•t 6i' 118 .Dı,etle tedkılı elu•acelr 

al,.t• 1 tlta yemeftnt Ankar•P tır Ayrıca f rınııa · •ı 
t 81· .J 

buıutl ıektlde ye1Pltl r ordaıunun tek bir ku•aDua 
l H tı.ıuıer leıl llbera Orgenera u h l altıada buluamaeı meı• 

ve ateıemılltart olduiU 
1

1 
tedktk H mDzakeA edıle · 

bu- y:sk elçlıl e de Fran11z u •·tir kabrini cea . 
birlikte AtatürküD 

Maıiye ve~ili Mısırda 
-. Mlrilrlciyı Nazırı Abdulhltab Yı~-

8. f uat ~gral~. ıs ı· " "ariye~e ~arırıtlı karıdındı 
ya Paşa ıle bulıtte sıenu 

- ~ 

1 e şehrinden bir görünüş 
Jskelldtt Y 11 ziyaret eınaaında altf!ı 

) Ao• L L 1 
Kahire. 17 ( /. A V tllahd tarafında• •a11u 

' d l huıuıi auı M k o u ajanııoıD edtluılt ye BatHlıcl\ eta . 
habırı btldırıyor: Ai· 

181 
ile ı6rGımelerde bulun · 

Malt1e Vekili fuat 1 b 
apuru ı • muıtur. En ,ekıek lr ıa 

ralı TranıtlwanY• • Nazın mtmtltk hayaıı ıqtnd• cer•· 
ve Mıaır HarlclJ•ıl btrlık · 1an eden Lu ı•r•ımeler Mı-
Abdülfetta b P•ı• e I 

1 
u u u 

1 d ı ye ge m I• 1111a Yunanlıtanı baihJ•• 
te ıken er J• mahalli " 
h n. t ıarı ana•e•I doıtlulu •• ... t 1 
arıctye mu• e . dtrektörG 

erklD, it baok•11 memleketin klltlr•l •• tk-
ve ka labalık bir helk ttra· tlıadi münaıebetlertci• .la
fından karıılaomııtar. ' im• daha sfpad• l•lı•fAf• 

Bu güoka ıaır:eteler bu makıadll• mmat ••rfcl it . 
mGınaaebetle neıretttklll!rf pa · beralN!:tllflDe de••• haaa · 
zılarde eu111burlJ•l mallp• eu:1ıdakl mtlıterelıı: arsalaraaı 
ılnln teki1110I •e intizamın teyld eylemlıtlr. 
dan •• TQrkfyenlD dOllJ•- Yahya Paıa ille IHrl 
dakl roall ttıbar1ndaa ;1~ Mısıra hareket •t•lttlr. 
yit le baheetmekte "• • · • • ı • ı · 
ııo fotofrafları:.• derceyle· Jngiltere deniz 
ID•kted rler. G 

Atin• , t 6 '" •·> - • a~ırı müdafaa 
l •ı•fıda · y sete er, 

ki reıml tebllll neıretmek· fefi VarfOVada 
tedlrler 7 ( "- ) 1 Mısır Hariciye Nasm ekee LoDdra, l A.a - nıll· 

1 
AbdDlfettah Yahya Pa· terealn deal• aım mldafaa 

,:
0

; 1 temmuzdan ıJ tem· ıeft bu ıl• tayara ile Var· 
•u•• kadar Atlaaya 1aptı t••ara lll•lttlr. 
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Belediyemizden bir rica 
B ··ledlJelDI% ıoo bır teae ea l9lek bır yerdir 

ınfıoda Mtlllku"•etler cad· Bu uıbarla buraya kona 
dt'lıle Anaf111talar caddHlnl cak bir ıaat büyük bir ek· 

medeni bır tehire yaksın hale ı ı tı tamamlı1acaktır . 
ıolımut bulunuyor. 8hha11a Şehlrln aaett vok detıldtr 
(Kendalaoı' aıo ı~otıtettl Fakat kuleden kafi derecede 

TOltDILI 

Tümgeneral 
Nure.ttin dün 

geldi. · 

Çanakkale 

Sporculan ıehriıizı gel· 
ıık istiyorlır. 

Ôlreadtilmlze 16re, Ça
nakkale ıporcul.,ıodan 25 
ldıtlak bar kafile temmuz 
ayı ıonlaranda bir mlıH••re 

• ıı TEMMUZ ııtl!J 

Bir çocul< feci bir 
şekilde boğuldu. 

Kaza Çayırhi•ar civarındaki 
Arap deresinde vukua geldi: 
Pazar ıuaG Çayırblıar 

m~ıl, o cl•ardakl barakadan ıatıfadıe tmkaaı kalmadı . it 
f ark11z dOkklbluıo kaldırıl- hıı1alınıo eaat kuleıl cl~araa-
111a11 ı.abetlt bır hareket ol· dian çektlmıı olmaaı bu latt 
du Belediye, bu gayrdi ı fftdeyt azaltmıı bulunuJor. 
önOmOzdekl yıllarda da göı Hattl artık tehirin ıürült0l6 
terP-celc oluna ıehtrtn dıtu laa••ll içinde ıaat darbelerini 
tbU1a~ •• nokıa•lar1 da bile tııtemtyoruz. 

Korkomutan Keatal Do· 
lanın Ankara aak~ri mah· 
kemele.r relıllilne tayin edtl 
mHI Ozerlne aynı vazifeye 
Tamıeperal Nurettin Y amut 
tayin edtlmlıtlr. 

T6mıeaeral Nuretun Ya · 
mwt tlla Baadırma trentle 
ıehrlmlse ıelmlf, lıtaayoada 

Vali• Mua•l•I Emin kanı, 
ıubaylar, ParU Relıl Perte• 
Etctotlu, daire müdlrlerl, 
bir b610k uker, Parti •ili · 
yet idare keyetl anlara ta 
rafındaa karıılanmııtar. Ken 
dılerıne bot ıeldinız der, 
yeal •aalfelerlade mu•affa 
klyatler dileriz. 

•ermek •e bir .Ae futbel maçı 
köJG yanındaki Arap dere 
ılade on bir yatlarında bir 
çocuk J8zmek lıterlıea fe 
ci laır ıektlde bofulmuıtvr 

aada tam aaaforua b•lu•· 
duju J•r• laabet euı1ınde11. 
kartulmei• l•kla kaim•· 

karıılaamıı olacalı . Bunun için ıehtrtn en mu · 
Renim en botuma ıt4en tena v~rt olan bu meJd•na 

ıey, oldulrca ıen-.lemlt olan koaacak bir kaç yQz liralık 
( Kendalaaı ) dar. 8• ıon btr elektrık ... u hem blyGk 
meydanlar medeal ıehtrln bir ihtiyacı kerııhyacalc, 
kalbidir . Bahkeılrln bu mey· b 
daaı her bakımdan ıeblrl:ıı 

, ıbtlyaçlaranı karıılıyacak ka· 
dar bl1lktlr. Bır hl İn met 
le bası aaleılar da ha orta
dan lcaldmlarea mulaallkak 
daha iyi ol•r. Yalnız bu 16 
sel meyclaada lnıaaia 16z 
lerl ıayrl tbt11arl bir ı•J 
ar17or: Bu da aaat. 

Ba ıGn bu cl•ar ticaret 
ha1ahaın merkezi olduiu 
ııltl, lıtaı1oaa in•• caddentn 
haııada ltuluama11 dolaylılla 

hem de • meydaeı tr kat 

daha ıGıltyecek . Aynı za 
manda bu ıaat ortadaki 

elektrik dtrellne m6naelp 
bir aekll de uılacak oluna 

o dlrellnde - Bu ılln ~l . 
na11z ııbt 16rllnea •aztyetl
deiltmlf olacak. 
lıtuyoaa IDeD bır cadde 

aizına böyle bir aaatln kon
m uıaı Beladlyamlzden rica 

eclt1oruz. 
K 11môl Demir1ıy 

Zeytin ağacının 

Dıiıl Encü1111nin dün~ü 
toplantısı. 

Vtll1et Daimi f.aclme· 
al dOa 6iledea aonra V alı 

Mua •lal Emln Kıratı• bat· 
kaahtında toplenarak de•a-

lrciea ıelea anak lzertnde 
ı6rltllm0t •e bazı ıarfa 

ald heıaplara kabul •• taı · 
tllk etttktea ıonra teplantı 

ya ıoa ••rmlttlr. 

yap••k tzer• t•lnhalae 
ıeleaeldertnt lttldırmıılertlır 

Teklifleri, HalkeYI ••Tek
ıpor tarafandan tedktk adıl 

mektedır. · 

ÜçiJ de mahke
melik oldular. 

lzmlrler mahalleatndeD 
Muzaffer, Zehra •e Seher 

iıaılDde 6ç kadım, pazar 16· 
na bir biç ylzünden 

•1•• kavıuıDa baılamıılar 
•• olbayet •ıt blylHmtlıler, 

kavıa •lızdan ele lattkal 
•tmtı bır muddet mlcade-

leden ıoara bar \içi de ka · 
rakola ıelerek btrbırındeo 

flkiyet etmıılerdlr. G6rOlen 

lOzum 6zerlne üç6 de adlt 
yeye verllmııtır 

Yaptılımız tahkllırata 16· 
re nlıa t6yle cereya• etmlt· 
tir: 

Pazar ılal Ça1ırlalıar 
kö16nden amele Arap Ah 
medln çocuiu arkadaılartle 

lrap dereıloe ıelerek y6amek 
lıtemrılerdır. Eıaaen ıeller· 
den dertoleıen •e ıelen pfl
ltklerclen btr batakhk balın 
de bulunan bu d.,e durıun 
ve bulanık .. lr ıekıldedır. 

Kuyu •aalyetlade olan bu 
••hal az yOamealnl bılen 

herkH tçlD .. lr te hhke ya 
ratmaktadır. 

Za•alh çocuk lcendltlol 
k6p,Go6n eo ylkaek yerin 
dea at•iıya atBUftlf. 

O hızla çocuk bir kaç 
defa ıuyun ylzOoe çıkıp 

telırar içine ıtrmtıttr 

Kurtulmak lçto uir•tmıt 

mıt •e •••allı çocuk kay· 
namıı •ltmtıttr. 

Yakadan k6y laaberdar 
edllmlı •• ı•lenlerln yardı· 
mlle çocuk fıkaralmııtır. 

Fakat çoktan 6ld&ll aD · 
laıılmııt11 . 

Her yıl bir kaç kitinin öl6· 
m6ne eebep olan bu ptı de
renin cl•ar kly balkın ası· 

cık ıarf edec•il bir •• 
ekle doldurulabtllr. 

Çayırbtaaran tam kar111ı· 

na lıa bet eden bu der• bel 
aene birkaç kltlnla 6l6m6D• 
Hbep olmaktadır. Ge~en ,.. 
ne btr amele, d c. ha •••elkl 
ıenelerde de iki talebe, Wr 
föfer •uavlal bofulmuıtll 
Bunlar 16z 6nllnde buluD • 
duruluraa derenıa •azt1etl
aın lıllh olunacak bir hal• 
getlrllmeılotn tozumu k•• 
dıllilatlen anlatılar . 

Sovyet kauçuk ne~allan. ç· o ğ a 1 t ı I m as 1 lngilterede ecnebi ca•utılar. 
nacak bir tezkere tle 11t~la Franıada oltluiu ııbt ıon 

Ev duvınmn üzarinı 
çıh uymu,. 

Dlnkçtler mahalleaınd•" 
Kabacı Ahmet ••inin a•h 
du•arı lzerlee Belediye s• · 
bıta11aın mlteaddlt teabıb· 
lerlne ralmen çalı ko1m•ls' 
ta lırar lttlfloden •e ıon blf 

defa babı. çahlaran lcaldırıl· 
maaı için keadlıloe ıhtard• 
baluoulmuttur. Bu ihtar• dl 
ehemmty~t nrmed•ltDdeO 
tutulan zabıt uralıuı oetf· 
ceııade kendııınden b~t ur• 
pua cezuı ahnmııtır. _/ 

Zeytin •lacı memlekdt · 
•••de daha alyade iki aıal · 1 

le c•lalhl•aktadır: 
1 - Yaltant zeytınlerl 

(Delfcelert) ııılamak . 
2 - Ehıl zeytl• •la~la 

flDID plçlerındea -.eya yum· · 
ra\araadaa yetlıtırmek. 

8ırıncl ıekıl, 1.1• .. 6lıeıl 
la Ceaaltl Aaaclolud" tatbtk 
edat.. •• dolru ıaktldır 

ikinci ıekıl iM: Ceauba Şarl&I 
Aaadolucla (K.tltı, Nizip) ile 
Marmara bölıeatnde ılrO· 

lir. 
Z.ytl• alacını yukar41a 

HJılaa ılrı uı•lden baıka 

çelıkleme, çeklrdel&teo ye · 
t ııtırerek aıılao a r•h• uıul. 

lerle çelaltahrea da bizde 
tatltık edılan yukarda aayı · 

lan uı•llercltr. 

Y alaız lzmlrde faallye~e 
ıeçen aeyttn ftdaohtı tld 1e 

ae ıonra lımlr mınhkuıoa 
oldukca mGhlm nılkt.,da 

çekirdekten yettıtlraldllc tf'n 
ıonra aıılaa•ıt zeJtln ftda· 
aı tem ta edecektir. 

Btaım mıatakada yani 
Bahknlr b& ıeıı ••Jtlalıkle 
rıncle •••cut yabanllerıa 

daha ltlr kaç ıene ıbtlyacı 

karııhyacafı. 16rOlmektedtr 
Ormanlar tçınde yGzbtnlerc~ 
delice HJtlD mevcuttur. 

Soo aemaalarda ~ıkan 

3573 numarala ze1tlacll jtn tı
lahı •e yabaallerfo •iılath· 

rılmHı hıldl\ndakı &iıtnunla 

aıılama 'Ye tap• alma ttl 
çok pr6tfk ıekle ~lrmlftlr 

lçıode deltcr bulun& n f un 
dalıkların temlzlenmı!&I or· 
talama heupla d6nUmO 
8 lırava rnal olmaktadır. Ge 
De 3573 ıa1ıh kanunun 4 
Gnc6 maddeıt ıereilnce le 

ratz\eaeo bu yerlerden çıkan 
odua, Kereate ve klkler zey

tin memuruodaa paraıız alı 

btlecek •• biç bir rlıuıma ıtnlerde laıılterede ecnebi 
tibı olmayacaktır . casuslar ıenlf bir faaliyete 

Yabani delıcellk açılırken ıeçmlt buluau)orlar. 
mıntakaaan bası 1erlerlnde lnıllı:a ıızll polıı teıktli 
çıft haJ•aaının ıeçmeıtat h bu caıuılara karıı aman 
·.e ıirillmeyl temin lçın 11k 11• bir mlcadele açhlı hal 4 

olan deliceler ıikllerek atıl ele ıe•e faallyetlulnl her 
malstadar. Halbt1kt or•••ı ıüç da'-• zl1ade arttırmak· 

tadar. 
temtzleHn "• ııbı yerlerin Sea ıelen A•rupa ıaae· 
hafrlJata elle de yapalabllır. ıelerlalD Yerdıtı mal6•ata 
Meaell ltalle f•P•Jla, •eya ı6re Skotla•d Y ardıa bu tı · 
bel kOrelde muntaum haf- terle uirataa lıubbar.t dal 
rlJata yapılan lt6yle . bır de :-eaı, ıoa ılalerde ıene ılcl 
hcel&k pek la .. 11 olarak fı · mClhlm caıuıluk itinin pe · 
daahk larltae ıırmiı olur. ıındedtr . 
Eter birltlrtne ıırecek katlar Bu tılerdrn biri ı•çe• 
ıık tlell•e •ana ltu takdirde hafta aarareaıiz bir ıektlde 
deltcelerla atdmaaına detti Glaıkov llmaaına çıkmıt ol 

· balaklı HJrek 1erlere •e7a an ıüphell bir adama aıttlr . 
bet tarlalara delice olarak Şlpkell ıalaıı bir ıüa ıon 
dıkme1e ıa1ret etmelidir. ra mClkellef bır otomobille 

Orman •eJa f uadahk lçlD Surrey cl•arında bir •llllya 
de bulunan delıceler yaba~ ıelmlf •e •tlll arhtblnln ka 
al •taçlardan tamamen te · ra11na mutlak kocuıle gö 
mızleadıktea ıoara aıılama. rGımek lıtedıjınl ı6ylemfıtlr. 
ta mOıaad •a&IJete ıırmlı , __ K_a_dın kocn11oın Avrupa 
demektır. bir eenet kaynajı olacak · 

Y alaı:a fUDU tllYe'8tmell br. Her bozulan Yeya kaı · 
ylm ki tlehcelerl ormandan den keıtlen ze1t1n dellceıl, 

çıkarıp temizledikten ıonra ilerideki memleket aeytlall· 
laeme• o Hn• aıılamak IJI • ilndea kaybeddmtf btrer 
•etıce •ermemektedtr. O ıe ai•ftır . 
ne clellcenl• keachılal iyi•• K6r bir balta tarafından 
bir .. udamaya tlbl tutarak lnHfeıaca keıı lerek yakıla• 
akıncı aeaenta mayıı ayıada zeytin delıceat, memleket 
111111 tatbik etmelıdır. keaealoe ıtren btr miktar 

Bizde delıcelerln laraf edil· para •• memleket halin 
meılnln tkl ıebebl •ardır: mtdeaiae döldilen bir damla 

Açarak aııyı hazır yafdaa kavbedılm~ktedfr. 

nztyet~ getirirken fıft ba1•a· Her zeytin •tacını ae•ea 
natıDıo ııtçme1l için dellcele - vatandaı zeJU deliceleri 
rl ı61c0p atmak. n in lerafı kar111ındft vlcdau 

2 - B lılılz kimıelerla azabı duyar •e bu iırafı 
fuodalıkleı içinden iyi yan • 6olem9ie çalııttaa ıleride 
mHı g6z 6nünde tutularak mernleket zeyllnlljlne bır 
odun yapılmatt •eya kt'çl ağaç kazandarmıı olur 
otlatelmaıı. Tanrının &vdüğG bu. defer 

Zeytln deliceleri ilerinin it alacı ıevmek ve eevdtr · 
b8yük aeyttn •iaç1arı nam · meli en bllyfik vazifedir. 

zed•dtr. Atı Japıldıktan ıon• Zeytin Fen Memuru 
ra aabUalne •e memlekete Emin Ccııglı 

da ol dulunu bUdırınce ken · 
dlıtne kocaaıny haber •er 
mHınl •• derhal bir tayıue 
tle lnıtltereye ıelmealnl •• 
mutlak acele olarak oouola 
koauımHı icap ettıtıel ıı 

rarla tekrar etmııur 
Erteıı kin, •tlllda telefeD 

çalmıı •• heyecaDlı bir Mı 
hemen tualara ılylemı~ttr: 

Derhal ı•t••i• mec· 
burum. Sıat ıahıea ılre 
medıft11> lçtn çok mlteuıl· 
rtm . Sı ze, .:>.42 itinin halle. 
dalmlı elduiuau ıly(lyecek · 
tim .• Anlatıldı c&eill mı?. 

Telefonun 6b6r u•u•daki; 
Hıç bir t•Y aDlamadım 

Ceyabıaı •erince, meçhul 
adam ıaıarmıı: 

Nanl, nalat •. Sı z Blank de 
tılmııınız? Diye lrekeltyerelı 
telefonn kcpamııtır. 

'Okuduklaraoı:adan belki 
bir ı•J anlama .. ıoız. Onun 
için ızeh edelim: 

ŞOphelt adam, Glaıkoaa 
çıkar çıkmaz takıbıne bat 
lan••t •• ••ılaya yaptıtı 
ilk ziyaret lnııllı pohıl ta · 
rafından teabtt edllmtıur 

O erteıl aabab telefon et · 
tlll zaman, zabıta tahkıkata

nı tlerlelcntı •llll11ın bir ca 
ıuıa alt olduianu liren· 
mıı •e burayı t11al etmııtt. 

Telef anua u&a•dakl de 
bizzat :>kotlana Yardın mü 
f etti fi ldt. 

Meçhul adamın bu açık itirafı 
teıblt edilince, eaa1en kendı
•lnl adım adım takip eden 
ıtzlı polıı ajanlars , telefon
dan ıaıkın bir nzlyette ay · 
rıldıktao az ıonra onu da 
tevkif etmlılerdlr. 

Simdi Skotbnd Yardın lo 
ıtlterenln glr'ı merkezıerl 

olan Brıııol, Glukov, Kar 
dlf Ye llih gibi bir çok 11 
mantara huıuıl ajanlar yol 
lıyarak, ecnebi casuı akıo-
larlaı 6nlemenln fUHIDI 
aramakta dar 

So•1erler lhrhjl kauçuk 
lıtthllkınde bOtQn diln1eda 
ikinci me•kldedtr. Halbuki 
So•yet kauçuk l.tıhıalitı tıe 
hemen bltOa ihtiyacı kartı 
hyabllmektedır. 

So•Jet kauçuk .. uciOıtrııt, 
tkı tltıkamete doiru lnkttef 
etmlttlr. Bır tareftan ıente 
tik kauçuk fabrikalara kuru 
lurken dıfer taraftan da ta 
bıi kauçuk •erecek nebatlar 
areıhnlmıthr Bu araıtır · 
malar mGkemmel nellceln 
Yermlıtlr . K.aza&ctıtanda çok 
luymeth kauçuk •ereo ne 
laatlar buluDmuıtur •• bun 
l ar 1Gzde 35 all 40 derece 
ıle «daf 1aluzı» •e yQade 
10 tll J 7 derece ıle «lrök 
ıakız» dır 

Letonya orduııl 
«Letoayaaın eOfuıu, •~ 

laarple paraqaparça oh•~; 
nihayet yirmi eene ıçıo 

a..~ · 
' 2 milyona çılıabtlmltti' · Is 

toaya, ıo•ra aoo.ooo k••;~; . 
bir oOfaı daha kazaD• Bu nebatlardao a ı. .. n 

kauçuk cenubi Amertk•oıo 

heveAıındaa elde edllt>o en 
iyi nevt kauçuktan kalite 
ıtıbarıle hıçte aı•iı değlldlr. 

Hattl So•yetler Btrl ı tınde 

buluneo keuçuk nebatlaran· 
dao blrjnclen caknm ••"ı•ı·)> 
IDdan alınan kauçuk, heYea 
kauç11kuGdan da yOkukUr . 
KıH bir zaman zarfaadao 

dal nluzı ztraatl yapmak 
lzere bir çok ıo•khoalar te· 
ııı edtlallıtır. Üç ıenedea 
beri, bır çok kolkhozlar, 
k6k aakızı straetıle me11ul
dlr •e lyl aetTceler almak 
tadır. Sovyetler Bırllilnln ıt-

mal •e merkez mıotakala 

randa 3000 den fasla kolk 
boz, bu nebati ekmektedir. 
Bir çok yerlerde, ruyooel 
çılıtmalarla bir hektarclaa 
50 kUoıram kadar tabii 
kauçuk alınmaktadır. 

Üç6nc0 heı yıllık plla 
devreat eınasmda, aentetlk 
kauçuk imali için l 5 veni 
f abrlka ıle tabi kauçuk 
lmal eden mlteaddlt fahri· 
kaa 
Ur . 

faaliyete ıeçlrllecek 

mııtır . f ,, 
Leto•yanı• mıUi ..,od• •,1 

için, d6rt fırka11, bir ıO•• 
1 l•'. ttvaıı, bir ııtıhk•ID • 1 

ll.6çGk Itır aıkeri ta1•'•~ . 
d b•P hil •e kGçOk bır e 1sO 

r1JH1 Yardır. LetooJ• o• 
çO~ bir memleket ol111•r •• , 
raimen aıkerl kıy111etl •' 
tadır, biç klmıedea kork:.,. 
Bir Letoayalı: «Hucludll tıl' 

k b•' za bir aıker aya •'' 
takdirde blt6o L~: ... , 
bir tak IDHD ılbl .,. 

caktar• Demtıtlr. 1..,.-· 
Letenya, Raay• •• A .l•f''' 

ya 1ıbı ıkı ba·,a1s .ıo•" 
araaındadar. Fakat L ot•' 

Al_. lçla Hıl tebhk e t19fl' 
dır. Alman teblık••1 

-,,; 

vabtmdır ve ı6sd•0 ·t' 
~, ...... 

tutulmaya rel111e•· b•"
yedı aene Letoof•Y• k ,_. 
oldu, çok aaltlD •• co 

b akt• · 
yetil bır bltır• ır • _,, 

Letonyada 2 111t1,o• •''" 
ka btl 60.000 Al111•• ..... ,-
•ardır. Eler k6cllı c•~ 
orduıu Httler• kart• .. ,il'' ., .. 
alıa bu Almanlar 

' .... 
baoçer çekecekler · 



iKi VAŞIN
DAKI ÇİN -
JAPON 
HARBi 

«Htç bir kati aetlce alın 
IDadaa iki 7ıldan beri de · 
•a111 etmekte olaa •• ae •a· 
kıt btteceit henüz malum 
ol•ıyan Çın harbı, 7 tem
•ua 1937 de Pekin cıva 
ruıdakl bldııelerle baılamıı· 
ta. 

Bund•n iki yıl e••ellırt 1a
•ı•, Japonlar Şlmall Çıne 

Jerleıtlktea ıonra, bir anlat 
.... Japalacaiı intibaı ha11l 
ol•uıtu . Halbuki bidtıeler 
ba111 baıka bir ıelıılı aldı . 
t•akanek, uzua yıllar b6-
JGlc bir itina ile hazırlamıı 
alduiu orduıunu, Japonlara 
~'rıa kullanmak buıuıunda 
•lindeD ıeldlfl kadar ıay · 
'•t etti. Bu harbin uzun 
•lrecetınl o, inceden keı 
tlrıntıtı. 

Ceçealerde, b01Gk Çın 
l•foıl• •ermtı olduiu kon · 
feranılara dair bir broılr 
"•ıredıldl Bu broıü ı de, 
lıl•reıal Ça•lıranekta tem
llluz 1934 tarllalnde Kulanı 
••kert akademeılnde subay · 
1•ra bıta ben ı6yledlii nut
lcuQ metni de •ar. Bu nut 
lcuımda Mareıal diyor ki: 

«Haz1rlanmak t~l11 daha 
"e kadar zamanda ihtiyacı · 
'1ııııı olduiu kolayca tahmin 
•dılebıllr. Üç •eya beı ve 
hhut da lzaml 011 Jala lh· 
tlyacınnz •ardar » 

Çının, hOrrlyet •e lıt1klilt 
1ıla ikl yıldan beri Japmak· 
t, olduiu harpte, Jeponya 
bntaa ku••etlnl kullanmak 
~lchr. Japonları• bu harpte· 
1 lllddarhkları Çın milleti · 

'• •lır bıt lmtıı.an teılılll 
~ttı . Çın milleti, cihan tarl· 
b lnd, eıı pek çok olmıyan 
it t•caat •e kahramanlık 
Hıterdı Hattl denebilir ki, 
t haQ tartht, belki de bu · 
tan Çıade yılın halinde de 
~-Qıı etaıekte olaa 16çün 
•it 
1 •ıtnı daha ıormemlıtlr. 
d ,.,on taayıkl lrar1111uda ve 
''•rıaaoa , kullanılabilecek 
iç bır ıey barakmamak, ,,, 
•ıa h er tarafı yanmıt çı-

rıl çıplak bir toprak terk et
mek polltlka11nı ıüden milli 
hOkDmetln dlrektıfl netice 
ıl•de milyonluk halk , Jıiın
ları yerlerlnl yurtlarını bara
kıp, memleketin ıarbında 

yeal bir yu•a aramaia çık· 

•ıılardar . 

Çinin kaybettlit lnaan 
ıay111, ancak cihan barbın · 

de Anupa devletlerinin za 
ylatlyle mukayete edtlebtltr; 
ekonomik kaybı lıe, A.nu 
panıa o harpteki kaybını 

bile eımaktadar. 

Fakat Çankanekln eD 
m6blm ıtratej lk hedefine bu
ıOo •arılmııtır . 

Baıka beıkumandaaların 

· telakkileri btli.fına , Çtn baı· 
kumandanı, memleketin bt 
ylk bir kıamıoı dOımana 

terkedecejlnt •• bu ıuretle 
harp cepbeılnln durmadan 
ıenııhyeceilnl •e bunun 
nettcHlnde de Japonların 

harp masrafı mQtemadıveo 

b0y6yeceflnl, yalnız malze 
me delil, aynı~zamanda ıo

ıaa zayiatı da kat kat yQk 
aelecejlnl dalaa beılaoııçta 

ı6ylemltU Bu dava , be1kı 

de Çın liderinin Omıt etti· 
tınden çok f azlatlyle ger 
çekleımtı bulunuyor Onun 
bu muhuebesl, harbi muka 
bil bır taarrezla ıonra er 
dtrmek ıuretale mantıki 
bir neticeye varmaktadıı-. 

Ancak, bu huıuıuo ıerçek 
leımeıf , yabancı memleket· 
lerln yardımına baf lı bulun· 
maktadır. 

Japonlana bu bakımdan 

mukabıl bir p lanlar. olma 
dıiı aıtlılrdak . Japoolaaın 

ıtratejlıl . Çinin b0y6k bir 
k11mıo1 ı11al etmefe fıtıh · 
daf etmiyordu. Onlar ıımal 
de, yarım yamalak btr hi· 
klmlyet tulı etmek ve Çın 
milli hükumetıne tedricen 
•• mOıl ı hene bir ıurette 
bulul etmek ıayeıtol gOt 
mek niyetinde tdller » 

No1e Zürher S .. ytuoa 

tl>a~Diı.J 

Cenubi Tirol 
A 1 m a n 1 a r · ı . 

)~ azan; Edith Brico ıı 

«nıt l tz matbuatı dün ı ı o 

ıaıyonel dtyP ta•ılf edılm ı 

ye llylk bir haber neırettl . 
Berltnle Roma hülnlmetlerl 
«Cenubi Ttrol» Almanleranı 
Almaayaya nakletmek huıu 
ıunda mutabık kalmıılar. 

Beılln hldt1eyl teluslp et· 
mlyor, yalaız bunu '{ırol Al
manları araıında arzu edeD
lerla anayurda d6omeler•nl 
kolaylaıtırmak maluadıyle 
alınmıı tedbirler ıekltade 
tahdtt ediyor. Fakat ıımdl· 
dea iki ofıı iti ele almıılar· 
d1r. 1921 de Anadolu · 
RumlanaıD muhaceretıne 

benzer bir kOtle muhacere• 
tinden bahHtmek berbalde 
fazla miiballfa olmaz; fa 
kat burada mubtelıf yerler 
de mealeklerınl lera edebile
cek 1anaatklrlar •• tDccar
lar deill toprak · uhtbl köy
lffıler meYaubahııtır. 

TJrol Almanları ıeref blı· 
lerl b6rrlyet aıkt1le mezcol 
muı çalaılıan Ye Yakur bir 
halk kGtleıldlr. Ôyle ki bu
rada her •ad ı, tiri uırhk 

Hat>ıburı merkeztyetcllıfıne 
rafmen kendi huıuılyetlerl 
nt mubafe:aa eden kendine 
mahıuı bir alemdi 

Fakat f aıızm bu dailaları 
en mulııadde1 ananeler,ndea 
mahrum etmeye azmettt. 
Dıller• e\IYela ho~amet dal· 
relerinde, sonra mekteplerde 
nıhayet klltaede •e hattl ço· 
cuklara Almanca 6fretllme
ıt menedılmek ıuretıyle al · 
leler içinde Jaıak edtldt. 

feutattne batlı oldutunu 
yazıyordu fakat Tlrol Al· 
manian bunun ııruı ıelmek 
üzere bekleyft manena11n · 
dan ibaret oldufu kaaaatfn. 
deydiler. ltalyan cloıtlulu 
büyük Almanyaoıo tabak· 
kukuna im~ la ••rl•ce, Al 

(Sonu dördOncü ıayfada) 

- 9<1 1 •• 

Köse lvanofun 
Berlin seyahatı. 

«Mtr• gazete1ı cKaae lva· 
nofun ıeyabatl» beılıkh 7a
z111nda «bu 1eyebattn mina
ıını, btz bu enclıİell zaman
larda Bulıarfıtanıa ••ztyetl
nt hariçte yabencı de•let 
ricaline bil& •aaıta anlatmak 
•e ıaliblyettar klmıelerle 
tfade edebiliriz» dedıkten 

ıenra Bulgarııtanın bu aOn· 
k6 bitaraf hlı •e lıteklerl laa
aebıyle komıuları arHıntla 

ıüpboler uyandırdılını •• 
halbuki bunların yeniz ol 
duiunu •e hakikate teyaf ak 
etmedtlderlnt; bazı yabancı 

ıazetelerde mGıtakbel bır 
harp •ukuunda Bulıartıtaaıo 
t11al edecell me•klln daha 
ıımdıden teabıt •e tayin 
ecltlmtı bulundujuna dair 
muınrane haberler lnttıar 

eyledlflnl •e bunların Bul
gar umumi efl&arında kara 
tıkhk ba11l etmek kHdl1le 
ya pıldıfını: bazı bül& umetle-
rtnde bu entrikalara kepıJ
dıklaranı a•latmal&ta •e bG· 

tin bu karaıık •• karıtllrıcı 
lınadları bertaraf etmek •e 
vaziyeti, hakiki •eçbealyle 
olduiu gibi anlatmak mec· 
burlyetınde kalan hOlnimettn 
bö1le bir aeyabat tertip et
tıftnden dolayı l1abetll bir 
harekette bulundutunu kay 
detmektedlr . 

Gazeteye göre Bulgar lı· 

teklerinde bar11çıhfı thlll 
edncek ıayrl mantıki hiçbir 
c ı het yokt'ur •e harpten ıon-

Al nı an ya da Hitler. kız-

Bununla beraber Almen 
kGltürOnün kakGn6 kazımak 
için yapılan bu mücadele 
cenup Tırollularanın mtllt htı
lerlnl tahrik etmekten be ıka 
btr netice •ermeyince f • ıııt 
h6k6metl Alman k6ylOlerfnl 
ltalyan lıçllerlntn yılını al 
tında kaybetmek lçtn bu 
mıotaka1ı aanaylleıtlrme ifl 
ne ıtrııu. Bu ıuretle yirmi 
aeneden k11a hır zaman için· 
de Holzanonun nüfuıu üç 
mlılıae yakın çofaldı Oıte 
hk köyliiy6 araztılnden mah· 
ruaı etmek için ıfflıa ıürilk· 
ltyea bır verıt slıtemt ıhdaa 
edıldı. 

Sabık •alanları A•ultur 
yanın kendilerini himayeden 
lctz olduiunu •e bahuıuı 
l 934 den beri 'ltalyanın •e · 
sayetı altında bulundujuau 

ta ıel ıp ıfdtn bütün hüilü 
metler bunları t.ıll tereddOt 
tekrarlayıp durmuıtur Bul 
ıarlıtan her tOrlO aeJgOzeıt · 

lerden ıakınmakta Ye barıı
çılıktan kati ıurette ayrılma 
mafa azmetmtı bulunmak
tadır . Parlı muahedelerloln 
tadili menuubahı olduiu 
•e bir çok tadıller yapıldıfı 
bu zama•lerda kendlıtne re 
va 16r6len baluızlıklara kar· 

lan nasıl yetişiyor? 
~ ~11bın lcızlarının he yel 
etııt 1 

'•lcı o dukla u haklnnda 
ı,.. bır dtiıiioüı "a rdı . Hu · 
t, Qae•ku ıkudara geld.k-

ll •a ._.,d lata Alman kızlarının 

\ dlıeıuıı •• onların da 
" f o, ~e Olalar !fi de birer u 

r tı 
'\ld •rı aldıklau ileri ıil · 
\et !ı Bır çok b lmteler ıO· 
ille 

1 
illan kızlarının artık 

-..,~ ılcterını kaybetmlt ol 
l,t, ''•~dan endtıeye düttü 

~.le 
d1, 1 •t Hıtııortn Alman ka -
aı, Jle hlundao allkadar 
~it t~lc bu f ıktrlerl yıkacak 
't itele.ette bulunduiu ha · 

ı\~ttttıyor. 
tııe 'tlanyaya gelen ziyaret
\,~~· f\l1aan genç kızları 
bıı._.'"da IJI bir fı kır vere 
~dı,t'lc ibere Gruoevald 
~'\l,:t 0 r111anlara içinde ıenç 

tı 
lllahıuı bir mektep 

tealı oluomuııur . Geoç kı z- btldıklerl için tazyik altında 
lar bu mektepte kuvvet re· •nllyen Cenubi Tırollular ıa 
j ımlolo kendiler ine unuttu- bit bir fıklrle 1aııyorlardı: 
r labUecetı nezaket , aOzel · Cenubi Ttrolı de lçıne ala 
ilk, •acelık ye1alre ötre- cak büyük blr Alman de•· 
nıyorlarmıı . lettnlo kurulmuı . 

Bu mektebe devam eden· Hltler , «Meln Kampf» da 
ler en zeki, ea ıOael ve en Almanyanın kazaoabtleceil 
çahılırao Alman kızları ara nl umdutu yegine müttefik 
11adaa aeçllmekted ır Bura · olan hal yanın doıtluau Al-
da devamlı çahımalarla ken manyamn bu topraklardan 
dı lerlne cazip bır ıeldlde ı-------------ı 
yürümek, nezaketle hareket cazip, parlak elbl1eler ı•y-

etmek, aynı zamanda Al mekte serbeattlrler. Bu ı• 
manyaya ııeleo davetlileri tıılde Alman rf'jlmlnta yal -
icap eden ıektlde lıarıılıya eız aeker yetııtırmedtil ı~b
btlmek tçın bir kaç ecnebi terılmek isteniyor. 
1l1Bnı da öfretilmelctedır . Httlerto teıkll ettıjl bu 
, Bu genç kızlar acemilik au•ktebln yetııttrdlfl güzel 
deYrelerlnl ıeçtrdtkten son kızlar Müolhtekl HD•t bay 
ra Hıtlerln meraalmlerlne ramına da ııtırak etmııler
blraz t8'%elık, cınhlık ver d ı r . Seçme kızların kabul 
mek (jzere kullanılmakta · edıldt ğl bu mekhpte bh tek 
tadır . Bu kızlar için elblıe çirkine raatlamak mümkftn 

mecburiyeti 1oktur! Bılakla olmamıı ! 

ıı ıe1 lnl y0kae1tmıı •• fakat 
bunu komıulerıyle anleımak 
ıuretty le tahakkuk ettirmek 
ıtyautlnl tercıh eylemtıtır 

Köıe lnaofuo ıeyahatt, Bul 
ıarııtenın bu harici ılyuetl · 
nl bütün açıkhiıle ta1rıb 
etmek ıa1e1ıne matuftur. 
Berlln 1eyahat1 hiç ktmaeyl 
hayrete dDıtlrmemelldlr. Po
ltttk menfaatler hueblyle 
Bulgarlatanın «bu bDyDk 

ku•vetle• doetaoe mOoaıe
betler teıls etmeet lizımdar . 
Fakat bundan maada Bul 
ı•rlıtanla ~lmaoya ara11nda 
miUekabal fktıaadl rabıtalar 
•e menfaatler mevcuttur. 
Bununla beraber bu ıeyaltat 
aynı zamanda bir protokol 
lcıbıdar Ye Alman barlci1e 
nazırı Von Noyratan Bulıa· 
rlıtanı ziyaretine bır lcarıı · 

lıktır 
Goıpodla K.6ıe 1 Yano · 

SAJJA ı J 

OKULLAR: . 
Gazi ·Terbiye Enstitüsü 

(EvYelkJ Y•~JD I D deoau) 
(Bu ıubeye çatırahnıı 

olanların Ankara Niiwune 
haatabeneıtode yepılacak 
olao umumi aıhhat muaye· 
neıı oe t ceaıode •atlam çtk 

maları ıa rll ı r . 

Müzık şubasi: 
11 - Hu ıubeye tallp olan 

lar1n müıabaka tnı ı lbaoları 
yapılacaktır 

ı rııt ı haoıoda: Müaal>alla 
1 

1) Kulak Ye ••• terbiye• 
(Mliıtk öiretmeolll••d• ıc•P 

•- d r ••• ka· eden ıeyıyeye •• a 
bıhyetl . 2) Eaıtıüma• (Pt 

b edı · yano Ye keman tere• 
li kreut· Jtr) Kemanda m••• 
10rlukta 

zer etGdün .-ya 0 Pi· 
l a11' bir parçaoıa ça ı•ID · 

Cra 
yanoda CzeroY yeJ• kil 
meretütlerındeo bırlılol, 

par· 
ılk veya romantik bir ) 
çanın (Sonat, ıooatıo , v · 

1 

tmklo 
pürüz ıöz olarak •• 
nlıbetınde eaber olarall ça 

d 3 ilk te• 
hnmaaı ilzam ır · h 
rllık bı lıller (ootaler, ao• 

1 kortlar 
tarlar, ram, fail a, • .. ) 

d btlıl ti• Kabul kararın • 
beraber talebeoto 111 ilılk tı· 

yaııflerı 
tadadı •e umuuıi 

aebebı o lacaklar l ID 
1 cek ~r Bu ıubeye 1 re 8 h alır• J mihaoaka tmtl • 0 

eJl6l 1939 paıarteıl ıOD 
Aakarada Gezi TerblJ• Ea• 
Utüı6nde J• pılacakbr 

Pedagoji şubısı: " ••. 
12-Bu tubey• ılrlllel le 

bok6rO er 
Uyenler umumi k 
beraber, ılköfretlm ııpe -

pıp yepa· 
terltfl Y&ZlfeılD1 ye it Ukai 
mıyac:alırJarıodan da 

1010 11• 

rettm ıene l dırekt~: ettırtl . 
clllerlne gore teıb rt · 

1 aları ıa 
mit bır belıe • dl 

tır . I 
edin ıe ıı 

Bu belıe naatı kOltOr 
makta oldu.1'u ytll,et dl 

• 1111 e • 
dırektörlütüoce t•

0
'
1
k 6tre· 

hp maarif yekılltl• 1 
On• 1aa 

Um ıeoel dtrekt6r!OI 
aleyh her 

derllecektlr. BıoaeD kt6rıii· 
bana ı bır klttOr dı;:bılecek 
iüode lmtıhaoa 11 1 pe 

d b efYC • olan namzet a a " ııte-
dagoj ı ıubuıoe 1 rlD• dlua· 
dli ı nt Ye liıım ıeleo hı 

tçlD ça 
melenin yapılmaeı üjünO bu 
hiı kültih dıukıörl t 

ma kıadmdan haberdar k~l: 
Jeti bu 19 

melidir . Muame l 
0 

d k -ı ......... ,. o a 
e le emmu kliıtları 

namzedıa ımttb•D 
müsabaka1a ıdhal edılmes. 

!mtıbaolar: T ıh . 
Rub ı yat, PedeıoJI ar l 

• tedrlı uıu • umumi ve huıuıı . 

TU;kça - Edebiyat şubesine gi
rectklor: 

13 Yen• bir metın üze 

rınde tzah tıtelerlo ıon il 
nıf edebı1at ıubelerınde oku · 
nan edebiyat, tarih malüma 
tı kompoaıeyon, tarih, col
raf 1• ıubrıloe ••recekle': 

14 Tarih, cofraffa, eo• 

fun Berltnf veJ• batlı• ınem · 
leketlerl zıyaretı, Bı.alıar••l• 

bu mıHzzam 
nı ıu v•J• 

h b .5lam•k s•J•ılne cep eye •• 
matuf olrrı• ~:hl• ııbı bu rln 
kil vazl~~te BulıarJıtaodao 
böJIP bir ıeJ fıt enec~floe 
de ı hUma l nrll•mu Bu 
ıeyabatln biricik IJ ll yeıl, 
Bu'ı.trlıtaoın bu ıDokG va 
zı, et ı ol loya l ve Hmlml bir 

tt .. ıuh etmek ve taktp 
ıure .., 
ettlJll ıulhp,.rver ıtyeeet~ her· 

k••' ıoandırmaktır. 

yolojl, yurtbl allı . 

Tabliyı şubesine glrecEkler: 
15 - Uaynoat, fızyolojl, 

nebatat. fızık, kimya, jtolo· 

jl 

Riyaziye · şubesine girscE klsr: 
16 - Huap, beode.e, ce, 

bir ve mfbelluattan lmtıban 

edıleceklHdlr · 

ikmalll olanlar: 
ı 7 - Enıthüye ı•rme 

mihabaka tmtıhanları Jepıl 
dıfı aıralarda ikmaller AD· 

cak bu ıtbtlerln (mOaabalıa· 
da mu•affak oldukları tak
dirde) eylal de•reıınde tk· 
mallerlol muvaffaklyetle •e· 
rerek mezun bulÜnmaları 
ıarttar . 

ı 8 _ A1nı zamaada tkı 
ıubenln mOubaka lmtılaa••
aa İ rllme• Akıl takdir.le 
tmtıhan kllıtlarana halul
maz \Nehariler de bu 11ok· 
tayı lıtldalarıada açılsca sik· 

retmelıdtrler.) 
13 _ MOaabakada mu•af· 

fak olmak o den yıla içi•· 
de enıtttOre kabal oluamak 
haklnaı •erir. Mlteaklp 
yıllar için bir hak teıkll et· 

mez 

Enstitüye kabul ıdllanlar: 
20 - MChabaln kazanan

lara eaıtltlye ıelmelerl bil. 
.&ırıldtll saman aıaiıda 1•
zılı belıelert de beraberle· 
rıade ıettreceklerdtr: 

ı _ Nüfuı hthtJ•t cb 

danının aalı. 
2 _ Okul dlplo•Hını• 

aılı. 
J _ Çiçek •ı••• klfıdı . 
4 _ Maarif teıktılbn• 

dair kanunun 8 11cl madde· 
ıtae ılre aoterllkee taatltk 
edılmtf taahblt aenedl. 

5 _ Kayıt be,anaamHI. 

6 _ 4.5 x 6 eo,ekıoııa· 
de 8 taae fotoiraf. 

7 _ Ôfretmenlıll b1rakıp 

ıelenlerin lırOltOr ve huıuti 
muhaaebe dlrekt6r1Gklerlne 
mHlı yol para11, teçhızat 
bedeli v ı . ııbı btr borçlan 

olmadıiına dair belıe· 
8 - Ôlretmen okulu 

mezunlanndan beoOz llrd
menlıie beılamaatıt bulu . 
aanlaraD okullara ıdareıındea 
yol paratı • 1• ıllıılırlerl ol · 
mad ıfına datr bir lıelıe ı•· 
ttreceklerdlr • 

g _ Oıretmenllk 1apmıı 

olanlar nerelerde •• •e ka· 
dar müddetle h zmet etttk · 
lerlnl ıöıterlr hızmet mad· 

detl cet.eli. 
1 O _ (Nehariler) mecburi 

btzmetlerlato bltmıı oldulu 

na dair belıe. 

Kayıt zamam ye imtihan günleri 
21 _ Kayıt muameleal 

kGlU\r dırekt6rllklerlnde 5 
1939 eumarteal 

afuıtoı -
ıOoOn• lradar (bu ,.,. .. 
ıOa dahll) yapılaca• ,,.. im· 

tılaanhır: 
7 Afu.toı pesarteıl ıGaO 

(TOrkce - edebiyat - tarıh · 
colraf '" ıubelerlae ıtrecek 
olanlann) 

8 - Afulloı aalı ıGnQ 
(RtyazlJe •e tabu,. ıube 
lerloe alrecelrlerln) 

9 - Afuıtoı çarıamba 
aOnO (PedaıoJI Ye bedea 

I 
terbtyeal ıubelerlne ııucek · 
lerln) 

(lınuhanlar aaat tam 9 da 
baıhyacak •e 14 de lraclar 
ıOrecekt ır. ) 

- SON -
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Cenubi Tirol 
Almanları. 

(Beıtarafı üçüncü Hyfada) 

f rınsıda ihtiyar annısinin 
bakımsızhktın ölümüne 

sı~ı~iyat 'eren bir canaıar. 
Fransa adllyeat, eıtne pek 

ender teıadüf edilen bir ca-
na •arlak vakHlle me11ul 

1 manya kendi mahaı t•luar 
seri alacakh. Ba,ıece bGtün 
Gmltlerlal kendtlerfne ıbanet 

etmtı olana bailaauılardı . 
dOr. 

Franuda kark ıeneden be 
rf ı&rOlmemlt olan bu acık· 
la •akayı 161le anlatmak 
kablldlr: 

73 Y •tında madam V aeo 
lımtnde thu,ar bir kadıa, 

43 J•ılaranda evli ko~aman 
Itır ollu elduiu balde, ıeb
rln en f aklr Hmtlerlnden 
birinde, bir evin tava• ara · 
ıında tele batın• yaıamak . 

t•clır . 
Ana•ılnln kırk yıltla bir 

ylaGnl 16rmel• ıelen oll• 
ona ancak atlıktan ll•e1•· 
eek bir para •ermektedir. 

Geçen klaunuevvell• •• 
ıofuk ılalerl•dıa birinde, 
zavallı ıhtıyar kadıa, hHta· 
hktaa ve •oluktan bıtldn 
bir halele, komıularıaa ıtdl· 
yor •• 1ılnlıp kalıyor. &em• 
ıuları, ofluaa llaber 16nde
rl1orlar. D•jardın lımlndekl 
otlu IH biraz ıonra ıellJor, 
homurdana. bemurdaaa 
baıta anneıtnt lnıcaldıyarak, 

oda11na ı&tlrlJor. 

Herkeı, onua anneılae 

&lok tor falan 1et1rlp uka
cafını aana d•raun, bu ca 
navar ruhlu ••llt, tallbııa 

kadıaı her taraf tan rlsılr 

ıtren odaeıada, yatafınıa 

lzerlne bırakıp ıtdl1or. 

O ıeee ıoluk 11fmn al 
tında 12 derecededlr.73 Ya· 
ııadald llatlfar hHta, oflu· 
a•n arkaaındaa epey atla
dıktaa ıoara, keadl keadlae 
tltrl1e tltrt1e otura1er •e 
alha1et ba1ılıp lralı1or. 

Çok hHta bırakılan 

madam V aıoda a bir haber 
tılrmadıiıaı ıireD komıalar 
oau odaeında arı1orlar. Fa· 
kat tüyler Orperttct mansa· 
ra1la l1arıılaıı1orlar. 
Hutaaın oda11 buz ııbı · 

dtr. Ve za •alh kadın artık 

&imek üzeredir. 
Hemen otluaa haber ı&n· 

derlyorlar, fakat e•de yok 
ce•abı verlJorlar. O aaman 
ofl•aua karm, blrçare lhtl· 
farın ••llnt çafmlı1or. Fa 
Irat o eh ıelemlJecellnt b ı l· 
diriyor. 

Zaten bu ıırada da Ma
dam Vaıo ölmGt bu'unuJor 

Za btta tahkikata ılrtıınce 
ff1D bQtOn fecaati meydana 
çılu1or Ve Oejardlnln, ak 
lın almıyacaiı canavarhfı 

18zündea annHtnln 61Gm0· 

ae ıebep olduiu anlaıılıJor 
lıte ıtmdı Fran11z adliye· 

ı•. bu k&tG e•lldı teczt1e 
etmek lzeredlr . fakat ka · 
Dualarda ona •erUecelr ce· 
sayı bulmak kolay detıldlr . 

' Mahkeme reııt: 

- Bea 40 aeaellk hlkl · 
mtm, b61le bir vaka ıör· 

macltm, demlıUr. 

Suçlu1a ıallnce, o b&tCln 
olanları çok tabii karıılamak· 
tan lıtç mOtee11lr ı6rllnme
mektedlr Ve utanmadaa: 

- 6.ababat ana emin. 
Oou kaç kere dartlllceaeye 
••rmek lıtecllm, razı olma · 
dı demektedir 

K.endlılal mGdafaa tçta 
de. •••••ine keadt paraaly
le balımıı oldufuau llAYe 
etmektecltr. 

Halb•lst ltltl• ef k&rı 

Fakat Anıluı •ukua ıeldı. 
F6brer, bunu Mu11oltnlJe ka 
bul ettlrebtlmek için Bren 
aer hududuna ebediyen rla . 
yet etmek taahhüdüne ıırı 
ıU. 8&1 teabhlt büylk f •tlıt 
konıe1lnce reımen ıenet it 
tlbaz edtldL Sulh mu•hede· 
lertnln ltalyaya vercltil b• 
250.000 Almaaın mukadde· 
ratıaı aiır btr laf t•JtD d 

•iftl. Irk btrllll mlıtlll, Çe
ko•lovak1anın tıtlll11ndaa 
~nce Almaa emper1altsmı 
taraf ıadaa a1aklar alhaa 
alaamııtı. Bu tkl laarelcet 
lalrlblrl•• •ıt ıartlar ars et 
melerln• rafmea her lklıl 
ele devlet •aruretl•I• ark mlı· 
ttllne ıaltp ıeldtltnt ılıte· 
rlr. 

Bunuala beraber, bu ka 
palı afuk lıar111ıada .llmaa
ların ayrıhkcı zihniyetleri 
daha sı1ade alevleatltil lçla 
een•bı Ttrol ıbttl&fı ııt ııde 
ıtddet keıbettt. Bir 1andan 
lla mıatakaaın ltalyanlaıh 
rılmaıı ber ıtl• bira• dalsa 
kuvetlenıyordu. Çlnkü Mu -
1101101 Brenaer ıtrat•Jtk bu
du4uau mlldaf aa thttyacıaı 
i•t ııde tlatı.a zıyade hl11ellt . 

Jordu. 
Bu, 1GphHIJ1, mlh•er ••• 

ıupları ıçln mltktll ve ltal· 
1an Alman menf •• ı1t1rallı 
ne sarar verebilecek ber va 

•l1ettl 
Fakat Hltler . yentzltkten 

tllli1et ederken daha 200 
bin kttl beelemek mecburi 
1ettnde kalaeaktır! Bu pek 
emnteet verici btr ıey de 
fıldır . Çünkft yakıeda buDa 
telrabll eden bir bayat n 
haeına ihtiyaç ht11edecekttr. 

Fakat teıebblı, allkalıla 
ran ı&ıterdıklerf çetin mu 
kavemet kar111ında akım 

kalabtlır Cenubi Tı rollular 

bereketti topraklarından lıo · 

vuln,alarına mlH•de etmt
yeeelrlercltr. • 

Le Repualıttue 
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' RADYO 
- AlllRA RADYOSU 
DalgB Uzunluğu: 

1648 m. 113 Kes. 120 Kn. 
T .A.Q.19.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.3t,70m. 946~I<ca. 20 Kvv 

18 7 . 1939 Salı 
12 30 Proiram 12.35 TOrk 

m6zlfl. 
1 - . . . . ~ Ne•eıer P81 

revi 2 Saadettin Kaynak 
- Ne•eHr ıarkı Hicran· 
la harap oldu. 3 Sallhat 
ti• Pınar Nıhaveot ıarkı 

Hlll fatıJor 4 - . . . . 
Santur talutmt 5 -

- Nıha ••ol ıarkı - K.6r
fezdekl clelııaıuya bir bal 
6 - Neıetk&r-Mahur ıar-
111 G6cendlm ben ıana 

13 00 Memleket ... t •Y•· 
n, ajanı ~• meteorolojı ha. 
berlerl. 1315 - 14 Mazılı Rıc
har.I Straa11ıa eeerlertnde -
Pi.) 

19 00 Prolram 19 05 Ma 
zık(L~cleone 8oyerntn plak· 

umu mir• onun bu mOdafa -
HlDı ıll6nç bulmaktadır 

Ç6nktl sinde 80 90 
fra•k kazanan bu alçak••· 
lld aDHIDa ancak 1 - l 
f raak ••r••kteJtil. 

TORKDILI il TEMMUZ llli 

Devlet Deoıiry()lları 8 ncü 
işletme Müdürliiğünden: 

1940 Seoeıl m•J1t ıonuna lsadar Bandarma lıke!eılnde •• depoıunda miktarı, muhammen bedellerl, muvakkat te
minatı, ~lutltme aaatl •t•iıdakı cedYelde yasala vapurla selecek k&mGrl• mavunalarla r1hhma aaklt ile tahmtl ve tah· 
llye iti a1rı aJrı lcapah zarf uıull ile elcılltmeye koDmuıtur. 

Ekııltme 29 1 939 cumarteıi ıiiaü aıalıdakt cedvelde ynıh Hatler•• BahkHlrde 3 acO lıletme lttae11adakl ek· 
ıtltme komtı1onuada Japalacaktır . 

letekhler ~kıtltme ıartnamHlnde yazılı veılkalarla •unkkat temlDat, baala:a mektubu •eya mal&ltualara•ı •• 
teklif mektupları•• havi zarfları 2490 Hyıla kanunun 32 •• S3 el macldelarlndekt tartfat veçlalle laasarhyarak ihale 
ıtlol olan Julcarada yazılı tarih ve ıOnde ve •t•iıdal&t cedvelde J•aıh ekıthme aaatlertnden btr ıaat e•vel elutlt~e 
komtıyonu retıhilne makbuz mukabilinde teal ım etmtı bulunmala11 llzımdtr . (Poıtadakt ı~clllm•ler nazart dılckata 

alınmaz) 

Bu baptaki ıartname •• aıuka•ele projealnl HalakHtrde lıletme MGd~rlGfündea •e Band1rmada lıtaıyeD f8fUltad•• 
paraeıJ alablltrler 

Bır tonuauD •ulaam Muhammen ... . M••alrkat 

Yapılacak tıı 

Bandırma lıkeleelae ıele 
cek madea k6mlrQnln 
••purdaa ıupala• alına · 
ralı ma•anaJarla rıllhma 
aakll. 
Ma•analarla rı .. tıma ıett · 
rllecek k6mlrtl• maYuna · 
lardan ••loalara tahmt
lt . 

8andırma depoıuada •a 
loalarla ıelen ll6mlrln 
tabltyeel . 

Bandırma clepoaunda lıı6 · 
mGr lıtlflerlladen loko
motlf tenderlertne talamll. 

Mık tara 
ton: 
ıışoo 

12508 

5000 

5000 

mea bedeli 
Kurut: 

3$ 

10 

10 

ıo , 

del tutarı temlaat Elııtltme 
Lira: K•raı: •••ti: 
4375 32813 ıo 

1250 11875 1 1 

• - 1 20I • • Yeri, mtlıdar ve muhammea bedeli, mu•akkat temınaU, ekılltme taatı •ı•fıda yazılı cedveltie ıiıtertlea ltalaıt 
2490 .ayılı kanuea tedılıan lıapah zarf aıull ile ayr1 ayrı ekıllt•eye lıonmuıtur 

Elutltme 31 1 939 pazarteel ı&nl •ıafıdalıt cedvelde yıaılı ıaatlerde Bal ıkHtrde lılet•• blaHıDda elııllt•• k•• 
•lıyon•ada yapılacaktır. 

lıteklller elulltme ıartnameılade Jasıla •eatkalula lllU••"kat tem•nat, bınlııa mel&tubu .. ,. makb•zları•• ve tekUf 
•el&tuplarını ha •1 zarflara 2490 ıayılı kanuaun J2 •e 33 nc6 maddelerindeki tarif at veçhi le hazarh,arak ihale ıl•I 
olan yukarıda yazıl. tarih •e ıOnde •e aıatıdakı eed•elde yaaıh e•ııltaıe H• tl.rt•de• btr ıaat •••el •lııllt•• kemt•· 
1onu relılne makbuz mukablltnde teallm etmlt lt•luamaJ.,a llzımchr . (Poıtadakt ıecılrmeler aezara dı la• ate alıD•a•.) 

Ba baptaki ıartaame •e 1auka•ele projeetnt BalıkHtrde lıletme Yol Baı Mlfetttı1ıitaden , Maalıada lıtatyoa Şefi•· 
den para11z alablllrler. 

lbale edile- Bir metre 11 .. hamme• Mu•alılrat Ekıtlt1t• 

Balaat ocafınıa 
bulunduiu bat: 

cek mtkdar •lklbın1a mu- bedel teminat ... u: 
Kılometreıt: Cınıt : Metre mtlalbı : hammeD bedeli tutarı 

Kuruı: Lira: Lire: 
lzmlr Bandırma hath 41-50 

66-17 
204 115 

Toplama karma 5000 148 7400 551 15 
.. • " .. .. 5000 120 IOOO 450 11 
" " " 

Yarmalardaa kGı 
ki ile 

10000 ı ı o 11000 821 17 

\1 i la yet Makaınından: 
Muhuebeı Huıutt)ede müabel lU lıra • .. ,h hır lıa 

tıphle btr memur ahaacaktır . 2 t 7-939 cuma sOn6 6jle
dan ıoara Japılacak imtihana ıtrmek lttlJ•nlerl11 ••ıllıa · 
larlle •lll,ete mlrauatlara llln olunur. 

3 - ı 

Balıkesir Askeri Sa tın j 

Alllla K<lınisyonıından: ı 
1 - Baltkeılr m9fkeat•den BalıkHlr lçlade •e clıtında 

bulunan rarnlzoalara yapılaeak mubtehf oaldt1at tıt ka
P"lı zarfla ekııltmeye lranulmuı IS 1 939 ıGnüade bu nak · 
hyat için vertlmlı olaa fıat babalı ı&r0ld6i6odea hır ay 
zarfında intaç edilmek Qzere pazarlıl• çıkuılmııtır. r 

2 - Paaarlıiı 21 7 939 cuma 10n6 ıaat l I de 1ap1la 
catındaa ıtteklllerln 375 lira ••vakl&at temtnatlart ve 

belli belıeierlle mezkôr ıOo Ye uatte komı11ona müra. 
caatlara ı ı ln olunur. 

randan) 19 15 Tark mlatlt 
(f aııl beyetl) 20 00 Mem 
leket ıaat ayarı, ajanı •• 

meteoroloji haberleri 20.15 
Konuıma 20 30 TGrk mlzlfl 

< Klaıtk profram) (A.n\rara 
.radyoıu ktlme ıea •e ıaz 

he1ett) 

21. 10 Konutrn• 21.25 Ne 
ı•lt pllldar R 2 t 30 Or
lııHtra p roframıaın tıkdımt 

- Me•ciebıobn •• blzet 
taaklunda Hahl Bedi Y6aet 

ile• tarafın4ia• 21. 45 Mladr 

(RadJo orkeatrHı - Şef: 

Praetorluı) 

J - Menden11ohn- 8art 
boldy: Habrtdler u•ertlrl 

2 - G. Bıset - ıenf onl 
Do maJ6r 

22 30 MGzlk ( ScbuberUa 
Lted lerlade11 PJ ) 
23.00 Soa •J••• laaber· 
lerl,ztraat, esham, tah 

·•lit. kambfyo nukut 
bor1111 (ftat) 23 20 MDzılr 
(Ca,bancl - Pi ) 23. 55 

24' Yarıalct prolra•. 

4 - 1 - l09 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

J - Ralıketır ıubeıınde lı yıt l ı ıehıt yetimleri •• ••· 
lül ıubaJ n erata ald 939 tBtOn ı&sramty~lerl ıel11tlıttr 
D6rt fotoiraf, .eoedl reıml , h6Ylyet cOz :iaaı, maaı cıstl•• 
lan Ye malü lerln aynca ıaporlarıa da a larak a .. tıd• f'' 
ıılı ıünl~rde ı lueml) cl erlrı t almık ü:ıere ŞubeJ• mOr•c•' 

atla" ıli.a olunur. 

25 7·939 daa 30 7 939 za k•dar 

K&yler: 31-7 939 dan ll l•trtae••el 939 za kader 
Bu tarıblerden ıonra ıehıt ıkramt1eaı •erll•t1•c•k••'· 

Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Konıisyonundafl= 

••• 
l - Bandırma birhlılerialn ıbttıaçları olaa. 50 tol' 

ltr eti kapalı zufi. elt.ıtltmeye lııonalm•ıtur 
2 rahmıa edilen bedeli 20 000 lıraclır. 
1 - Mu•akkat teminatı 1500 Uradtr · ••' 4 - lhate 8 8 g,,g ıah 1Ga6 ıaat 17 de lahk••1

' 

ıatan alm• lro•lıyeau bınaeında Japılacaktır. ~·'' 
5 - Enaf •e ıartlar herıGn (lıtaalnaltla •• A• 11111 

M. M. •• levasım lmlrltfl •e Bahlreafr ıatın al•• k• 
yoalaranda) 16rClleblllr. ti' 

6 - Taliplerin belli be'ıel•r ve mu•aklsat ta••o• "'' 
rını havt teklif mektuplarını thale 1&1ttad~• • 0 •'ç••'"' 
ıaat evveli•• kadar komtıyona makl:tua muk•"'" ... 1

) 
• . d ••••• , . 

etmeleri. (Poıtada •akı ıeçlkmeler muteher ~- _ 2~ 

' -...!.------a., .. ~. ,.,, Vtllret Matlaauı-Babkeelr 


