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15 AGUSTOS SALI 1939 Gti'N'DELl:K S1Y ASAL GAZETE 
ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4256 

Hitler - Ciano mülakatının akisleri: 
1 Ziraat 
Vekili Mussolini beşler k.onf e

r ansı mı teklif etti? 
Bolu da. 

- --------------------··········--------------------
ltalyan - Alman görüşmeleri hakkında neş. 
redilen resmi tebliğde beraberlik temin edi
liyorsa da ecnebi gazeteler konuşmalar-
dan hiç bir netice alınmadığını yazıyo:r. 
Beril•, . 14 ( Radye ) -

Salaburıda yapılan ltal
Jan Alman konuımııluı ha
lclunda reemi bır teblıt neı· 
'•dllmt ıt ı r . Bu tebl • ğde hal
hn.Almıa ılyaaettnln tama
llllle beraber oldutu, bütOn 
llleıeleler Ozertnde mütaba · 
icat haııl oldufu zıkre
dılerelı, bu lconuımalarda 
Daaz ı ı meıeleaının mahım 
tol oynadıiı btldırtlmekte· 
dır. Bundan baıka İtalyan 
Harıcıre Nuıra Kont Cıa
laoıııua bu ziyaretini, baıka 
ıı,aretlerl takip edeceilne 
d•tr çılcan haberler hakkm M. Mussolirıi 
ela d S l naattedlr. • alzlJurg mtbakere e 
rla4e bütün meHleler hal Ftıaro ı•zetHI mth•er 
leclılınııur 8aıka mOnlı.ere deYletlerl ne tt!hdıt, ne kur 
lere IOzum yoktur, denll nızlıkla hiç bir t•Y alamaz 
lllelrtedır . lar dı1e yumllktıdır. Jur -

Parlı, 14 (Radyo) - Jo aal ıazetcıl Varıovadan al 
.. , lazeteıl, Alman . lalya11 ıaaa haberlere balulana ıe
lcoouım~ları hakk oda bir rbeıt ıehlr Daozlı için p o 
fıkır edinmek ıüçtür. Yal· jeler bazarlanmaktadır. Bu 
"

11 ltalya kati hfr taahhüt plia iki tOrlildOr: 

:lhna ıtrmek fıtemedıflo 
.. •• bu mGzakerelHde hiç 

lr karar vertlememlıtlr. 
1. Berlın ecnebi mehafılt lıe 
~ Q •ilzakerelerln netlceelnl 
~lıelerln 16.terecefl kı 

1 - Daazıgde milletler 
cemiyeti otorlteelnln kal 
dmlma11, A iman Polonya 

tdareıl kurulma11 
2 - Daoılı topraklar1D1n 

Polonya - Almanya araeında 

takılm edllmetld r 

Mossılininin fikri ne imiş? 
Danz•g h11kk1nda Mu110 

llrılnın lu11ut ı ıuduı: Al· 

maoya Daazlil ılheka te. 

1ebbüı edene laııltere, Polon · 

ya kati mfld•faa Jçln huar 
bulunuyorlar. Y tne Mu11oli· 

nl loaıltere ile Almanya, 
ltalya, Po 'onya ve F ran11 
dan mlHeıekkll hır beıler 

koaferaoıı oın toplanmu m Hlt· 
lere tekltf etmııur 

Hıtler ise Muuollnfden 
Danalı meeele11 üzerinde 
Macarlıtanla Bulıarlıtena 
tazvık yapmuını tıtem•ıtır. 

Diler taraftan bir ıayla 
ya ııöre Mu11eltol tle Hit!er 
valunda g6rOıecelderdlr. 

Ziraat Vtklll 
Jluhlis Erkmerı 

A.nkara, 14 (A A .) - Zi
raat Vektlımlz Muhllı Erk· 
men ciGa Karabük ormaa 
ltlelmHlol tetktk e tmı1 1 bu 
güo Soluya gelmlıttr Bu 
mıotıkarı allkadar eden 
zhaıt ve orman ı ılerlnl 

tedktke blıılam ııtır. 

Ankara, 14 ( Huıuı1 ) -
Zıraat Vekili Muhl: ı Eı k· 
men, Orman U mum M6d6rü 
ıle don Boluya gltmtıtır . 

Vekil bu gün vlllyet m ka
mmda muhtel f zlreat itleri'• 
me11ul olmuı , orman tılet 
meal hakkmda tedktkattft 
bulunmuıtur . 

Madenciliğimizde inkiş&f 
- =--

Beş ayhk krom atışı-
mız 2.428e719 lirae 

Kömür istibsılimiz ~rr rator rıpıyor. 

1 n g i -1 i-=z=====_=-f_r _a= =n=s=ı =z. =-===_' 

~ us görüşmeleri. 
~•hri hıyıtl1rin ilk içtiıliI 1111 . sürdü~Gmteler 
lltzıterılarin 11mimi surette cer1Y1n ettiğini yızıyarlır. 
1 t.loı&ıo•a, J4 (A.A) - Rlga I~ (A.A .) - Moıko 
~'•Uıı Pranıız - So•yet u •adın bıldlrlldtilne ıöre Fra· 
... 'ti ht1etlerl dOın ilk içti- nsız lagılız ukert heyet leri · oq'• hpınıılardır. le So•yet koaılıyonu araeı· 

, lqr.drı, 14 - lnıtl.z - fr. anda Fraoıız loılllz n1urahh-
~ 111•1ı · Soyyet ukeri m6za - aeları hQkümetlerlnln Sovy 
't•lerıne b 6 M k d etlerin harp endthtrlılal t~ı 4-.,.. el lu 1 n oı o•a 1 J.tlltiandarmak huıuıundı 
tı e 1 mittir Bu ıün hl 
1 •tled l d i _ 1 ki teldtflertnl btldırm ııler -
•d•a •• •••• • ı eri o titr. . 
lfq to •tnra olmak fizere MoıkoYa, 14 (AA.) - la · 
tı, P •ah 1apılmııtır. Bı. gllla •• Fran11z aekert hey 

ti tepi 3 ,,,._ ••ta tam Hat etleri azaları Sovyet heyeti >,. 1Gttth. Ôlleden ıonra zHı ile bu gtln 11at 11 den d,: •1a toplanta ela l 11at 13, 15 e kadar ıüren bir g6· 
, ·- •tmııttr. rGımecle bulu.muılardar 

•,ı.:•tlıa ıaaetelerl m6zake · l•ıtlfz Ye Franıız he ret 
~ ı, ••mimi bir ha•• içi•- lerl, ıaat JS ele araların.la 
'tk.. e.'•raa ettlll•l tebarG• •Gaalrere için lasılıs ba,.-
~•lıtetllr ler . '" el~ılıttntle toplanmıılar, 

t '•1& A ) bıllheıe ıaat 17 30 da ,.. · 
'"9 •••, 14 (A. · nlden So•yet heyeti azalan 
,, la •• laıtlt:1 a1kerl be· ıle buluımuılardar 
4' ti, ••bableyln ıaat 11 -

'"'•ta ... , •• Mareı•1 Voro Hamid ıya mı~lep gaıiıi 
' "• So•yet orduıu erki 
•, ~lrıllllltlerdlr. Franıız lzmtr, 14 (Huıuıi) - Ha 
'°~tlhı aabıtlerf meHI mıdı1e mektep ıemlıl, ıe 
t.'ı dikit erbaı okuluna kabul •I Gnlfor•• ııymlt 

,, laal.Ae Jıpmakta - ••llle•lerl alarak hareket 
etmlıtlr 

Zonguldak ta kömür t•lı milat vinci 
Allkah makamlar m•dea 

fıtıhıal ve taht ltlulmlr.ln 
ıoo aylaır lçrnde aeyrlnl teı 

bit etmlılerdlr. Elde edile• 
rakamlara 16re maden en
düıtrlmlzde blyiik bir lnkl
ıaf Yardır 

1938 lıtıhıalt Zo•ıuldak 
havHının tarihinde bir rek · 

or teıkıl ederek 2.588.057 
toau bulmuıtur. Bazı ıtrke
tler bılha ıta ICllımlı k6• ar 
madeDlerl 938 ti• fe•kal&cl• 
bir artıı liamı .. ı,.ıe ••um 
lallh .. ltmlstlekl lal•Mlerlal 
aon bir H•• sarfı•d• 1lsde 
4.V4 dea 1Gz.le 13 45 • fi 

karmı,ı mu•affak olmuıtur. 
Umum lıUhıall•lze yl•-l• 29 
1 tl• tıtlralr ede• •e ntıbe 
ten fl'DÇ olan Ettbank ıılet 
melerln lıtıh11lihnda da 
1938 de eYYelkl HDeye 16· 

re 11·4. 281 ton ••1• 1la.le 

en atıbetlo.ie l»lr art•• •ar· 

dır . 

939 da k6mür fltıhıalltı· 
mız 938 göre mühim artma
lar kaydetmııtır. HavHnıa 
939 ilk beı aylak lu•e••• 
kömOır lıtıhıalt rekor aeneıl 
olan 9J8 in arnı deneılae 

ı6re 147 576 ton ••Y• y6z· 
de 14.44 nlıbet111de artarak 
1. J 69.918 toaft çıkmııtar. 938 
tn a,.nı aylara latlh .. 11 l .02~ 
a4_, waclur. 

laut. .. ıta art•aalle ••m· 
lelret tlahtUnde Yarldat ıene · 

clea aeaeye 4111alml bir ıektlde 
~ofalmaktadu. Y e•I rejim 
alt.ada blyGk adımlarla ıle
rllyea frf •• ınlyemlzln yü 
kHlmeal ve cumhurtretln 
end6ıtrlleımeatndekı laız me 
mleketfn maden k6mGrl ••· 
rflyahnı ıOo ıeçtlkce art
tırmaktadık 936 eeaeıtnde 
967. 71 J ton olan dahili im· 

(S••U lqlaca ıa1fa.la) 

lzmir Fuarında 
Hatay pavyonu 

F ünlerilldegeleceklere 
uar g k. . A t k H t tanıtma ıçın n a -
a ayı bir komite kuruldu. 
yada ) - Ha· bıletlerl•ID 2 ••• temd•t od· 

Antakya, 14 (A Af 
1 

bir ılebllmul haklunda karar 
tayın lzmlr fuarıD• 1 ı •· dolayltlyle bir çok ziyaretçi 

1 hJ2!1f ıK h 
ıektlde tıtırakf fç D ve teıhlr (erin Hataya ıelecek lert tı -
lar tamamlaowıt edlllP 'ftlr mtn edtlmektedlr Bu ziya· 

edilecek tf1• 11vk Mıl I Şef retçılere rehbHllk etmek •e 
Bu mOnuebetle kurtuluıu Hatayı tanıtmak Ozere bura-
loönüye Hatayı ve tak da Halke•lnde hlr turizm 
leıbıt eden bir albOIP komıteal "urulmuı ve komt · 
dım edılecektlr ) _ lı te Valı Sı>kmen ıQerl• ltaı-

Antakya, 14 (A.A onr• kanlıiıoda ılk toplanhıını 
mır Fuarına cr ı ttıkten • t • dıcrklerUı yapmıı ır. 
Hatayı ziyaret 1 

Başvelıil 
lstanbalda· 

- Bıı · 
Ankara , ı.t (A·A.)d dü• 

vekil o,. Refik SıJ •::, et · 

1 l har••• ~a., m ıtanbu • 
mittir ____,..-

Yahudiler 
• 

nihayet f ımır· 
elen uzaklaft::k 

lzmlr, J 4 (A A) bir kaç 
hllPiltD Yahudilerini ll•aaın-

gündea beri lz•1
' bu ala 

da bulunan yıpur 

ayrıltnııtır. 1 ) 
1 ( tfuıu• zmlr , 14 ehrloılzde 

GOolerden beri 1 b adırah • • bulunan PanalP OD 1aat 
bu 1 Partlya npuru 

181111
r. Ge 

13 de hareket et il ltellf 
ıd••• minin nereye 1 

deiildlr . 1tı 111a-
Yahudller, kır•J• ~olıJ•D 

oın lmkl1111ıhl10~ d:buluo-
600 Y abudlnlD fçlo 

0 
ıh 

uruDU 
duğu PartlJ• ••P lı•nttır. 
tlyaçlarını talD•111 

Bira fiatları 
yarın 

ucuzluyor· 
16 ' Vılılletl 

ınhlaarlar eD bira fi 
ağuatollan ıubar k 

1 t ala arar 
atlarını ucuz • 111 

il emir ıeh· 
vermlttl · Bun• a ıd-
rlmlz loh ı .. rlar Baım ur · 

l6füne ıelmlıt ı r. 
Bıralar parakente ıurette 

ellı 11ntllltrelık tlıelerl bir 
kuruı m6daf ıa yerglılle bl-

62 rl ı kte 16 kuruı. 
1 HDUlitreltk ••10• Ilı .. • ara 

••• Itır kurut medafaa ••r
...... 20 kurut• Htılacakttr. 

/ngiliz - Leh 
ittifakı. 

Loadra, 14 (A . .l.) - Ha 

116111et mı hflllerfn.le 1611•
adllla• gire lnıılter• bDk· 
11111etl Varıou ıle 6 1\lıan 
tarl'-ll •unklsat mltekabtl 

d .. beya•name1l11fa ye· yar ı 

rl•• kal• olacak kal bir 
ittifak •uahedeıl projul 

I Türk - Franaı:z 
anlafması. 

Franıız Harlciyt Nazırı 

M. Bonnt 
Parlı, J 4 (A.A ) - Fran-

11 Harlclye Nazm Jorj Bon· 

•• Suriye ile aramızdaki 
toprak meıele1lnl kati ola

rak halleden 23 haziran ta
rihli aalaımanın metalDI 
Milletler Ce•lyetl•• te•d• 
etmııur. 

/ngiliz • Japon 
görüşmeleri. 

Loodra, 14 (A.A.) - Ya 

rı reımi bir membadan öf · 

renıldlil•e 16re, Tok1odakl 
loııllz aef irine yeni talı mat 

ıönderllmlıtlr. Bu talimat, 
hemen hemen mtı•ha1araD 

Tıyençlndekt imtiyazla lnııılız 
mıntıka11nda nizam ~e aıa-

ylıtn •uhıfazH••• mlteal · 
ltk olan ılJHİ meıele hak

kıadadar. ••• .ı •• •• ı ,,, ............ . 
.. ı.Jen •••ealllk olarak ye· 
•• ıalt••I •ertlme•fıtlr. Fa
kat Mflrl• ,apacalı ılrOı· 
meler eıaa1111da bu meıe · 
leler• .le tel•llate bulunma11 
ihtimal dalallt•dedfr. 

te•df etmlı •e ~u huıuıta 
Pelo•r• hGk4metl tarafı•· 
ela• Hrdetlıle• mllllaa•alar1 
tetkik etmeie baıla•ıthr . 

Ôlr•alldtlt•e 16re derptı 
edılea lttıfak muahe•Hı beı 
•••• içi• muteber olacalr, 
fakat tectl14 edılebtlecelıt
lr. 
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Yeni Baremini lbi şekhnlUö teren izahn m bütün 
devi t dairelerine te zi olun cak. 

(OüokQ y zının devamı) 
Maliye Vekaletinin barem 

kanunu h k mdakl hazır 

lamıt o1duğu tzohnemenln 
aynen Detrloe de: vem edt) o 

ruz Bu kıaımda vazife ve 
memuriyetten mOte•elltt ıu · 
çlar tlolaylılyle tıten e\ çek 
tiril D memurun (icr tlılerlo 
girecekleri •aztfeler, teıft 
ıekıllerl, huıual bir meılek 
.. tlılılne ve ıhtıı aa IOzum 
ıöıteren tıler hakkında 
hlkümler bulacaluıaız. 

Şu kadar ki, bu ıuretle 
thtlaaı me•ktlerlne ıettrllen · · , 
lerln tayla edılcltlderl dere· 
eeler kendileri l9ln m6kte -
11p hak teıkll etmez. Bun
ları• llatlaaı mevkileri bari· 
•indeki memuriyetlere aa 
kil ve tayinlerinde ve teka · 
atllklerlade t hali vaziyet 
lerlne ve biz et milddetle
rl•• 16re thuıap edebile 
ceklert dere•• maaıı esaa
tar. 

Yukarıdaki mlıaJe 16re 
tiofrudaa dofruya mau,. 
nklletl tetkik heyeti zelı · 

lına ıırmlt olan bu memu
rua, Gç ıeae mezk<ir v zlfe 
de kal.tıklan aonra ıhtfl ı 
ile allkalı olmayan a ıka 

bir memurly te nakil ve 
tab•ll edilmek iltenlldığlnl 
farzedecek olunak bu tak 
dtrde ıırebtl cell d rece 
(lııendlıl yalaıa yQk11k tahıll 

ı rmDı •• yQkı k tahıtl 
ıörenler lçlr.ı kabul edalmıı 
olan bir terfi mGddetl a • 
dar ( 90) lır maaola biz• 
met tmlt oldufuna ıöre 

35 ltra maaıh 10 uncu de
rece olmak lcab eder. 

Bu memuru l .f.52 nu 
m ralı le•hld •e tead l ka 

nunun an ev•el 50 llra moa 
almak ıur tlylo bir vaztf 
kabul etmıı •• u v stfede 
de 1 sen kalmıı olduiu 

farz edıldıtı hkdlrcle lıo mu · 
•akkat 2 tacı maddenin 2 
lacl fıkraıında sarahat g6 
re 50 lira maoı keodııt için 
mDkteHp bak teıkll ettlilo 
den ve bt)' terf ı milddett de 
tetkik heyeti azahfında bu 
lunmuı oldu§undan ıhttını 

ile allkalı olmıyan memurl 
yetlere aakıl ve tahvtllnde 
cırebllece§I 35 lira me a lı 

10 uncu derece detıl, 7 in 
el madde mQnucbetıle ıu h 

olunduiu veçbtle 60 ltra 
maaılı 7 inci der cede ol 
olmak llzıcn gelir . 

Mcnuubablı o! n memu· 
run e•Yelce •e meaell 1 O 
eene milddetle ücretli bir 

•ezlf ede bulunduğu kabul 
edilecek oluraa muvakk t 
10 uncu madde bükü lerl · 
de g6z önünde tutulmak 
ıurettyle ıtrebllecetı memu 
rlyet dereceılnln tayl~I lce. -
beder. 

Bu lzahnamenln 11 lnct 
m dd ılntn L fıkrasında da 
izah edlldlil veçh•le Anka · 
rada ulunan ıhtııu mev
kilerinde fıtıhdam edilecek 

lere lcanunun umum hük-
mlerl d treılnde alme.ktn 

oldukları derece maa ını 
lktlıap edlnolye kadar mu 
•akkat taz inat verilmez. 

Bu maddede lz•h edıle 

hükümler Qcreth m~mnılıu 
bakkıDda da c yu e n tatbik 

edtlecektlr 

Mzaşlarından farklı dereca 
atan ücretliler: 

Madde: 14 Ocretll me 
murt ra btdayeten tayinle
rinde maaıhlardan f ark.h 
olarak bir yukarı dereceye 
it m 1 tutarı verllm ktı 

dır. Bu itibarla Ocretlı va· 
zlfelerde bulun nlardan ma
oılı memuriyetlere nakli 
edilmek ııteoılenlerln, 1-

dıkları flcrette bir t rf l 
mGddetlnt doldurmuıl ua 
lcretlerl•ID tekab61 ıttlil 
clerecıdıkl aaıh mımurı. 
yıtlere ve bulundukları üc 
rette btr terfi mDdtletl kal 
mamıt olanlaran da Ocret. 
lerJnln tekabOl ettlil d re · 
cealo bir derece aıaiı11ada 
kt maaıh memuriyetlere 
•akıllırl kabildir. Yalnız Gc

retll bir memurun ma th 
bir vazlfeııe naklinin ey
velemlrde o memurun nıu 

vekkat 2 inci maddeye öre 
alebılıcell cret mlktarnun 
teıbltl •e ondan ıonra hak · 
kında bu m dd hükmGnGıı 
tatbiki l zını geldıfl 16z 
6n0nde tutulmalıdıi. 

Bılf rz 140 lira Ocret al 

0 ve yOkaek melıtf'p rne 
zunu o\mıyan bir mOıtab 
demin aaılı bir memurıy . 
te malı:ll arzu edllıe bu me
mur 140 lira ücretli dcht 

ıene fıtl o ahıııı ııe 8 inci 
derecekt 50 ltr ıll muılı 
bir vazlf eye r.taklen t yln 
olun bilir. S f4'l bu mOı. 
tabd m 140 lira 6crette be 
nQz dört s ne bulunmamıı 
IH bu takdirde kendlılnln 
9 ncu dereceye alt 40 ll 
ra ıh m aıh bir m murt 
yete tayini 1116mkOndGr. 

Bunun aksice olarak me 
eell; 50 lir& ıll m aıla 
yGkıek m ktop mezunu b ır 
memur 8 ıocl dereced 3 
sene buluodukt n ıoa'ra lic 
r etli bir ~ozlfeye nakledıle 
cek oluna bu memura 8 

inci der ceye 
tarının 

ıt m aı tu 

1 k 1 

Oıt der~ceeınlo telubGI et. 
tığı 2 O Ura ve t•Yet sekız 

inci derece maaııoı üç aene 
lruamıı lıe 50 lira eı'. t 
mneııo ın tutıırımn bir " Üıt 
derecesloio teknbül ettıaı 
170 lira Ocretln zerılmeıı 
cazdır . 

Şu kadar ki, ıerek Qc 

retli vazif elerd n m •ılı 
m murlyctlere ve ı•relsıe 

maaşlı memurl1etlerden 6cret. 
il vaz,felere nakl•dtlen me. 
murluıo eıkl vazlf elerlnde 

ki hizmet müddetleri ne 
oluna olıun ıeçtıklerl ına 
ıh vey Qcretll memuriyet 

derecelerindeki terrl müd 
detlerlnln mebde! ncldedll 
dJI lerl tarihtir Buularan na 
kilden e•vel bulunduk! rı 

6crel veyo mıuıt derecele· 
rinde g ç lrdlkleri m6ddetier 
bir lht dereceye terfii rlode 
y nlden heıaba katılmıya

c ktar. 
K nunun bu maddr1lode 

Qcr tlt bir vazife deo maııı1' 

bir vazifeye v yahut maaı 

Büyük yangın faciası: 

•• saatte ül o 
.., •• 

yıgını dö • 
----------------------.. ······ 

Dursunbeyin Osmaniye öyü yangın neticesin
de se iz - on ev müstesna hamilen yandı. 

öyiin 441 nüfusu açıkta kaldı. 
Danuobeyln bJr köyO 

çok acıklı ya•gın fellketl 
ıeçhmltı lr k6y baıtaa 
•t•lı denecek ıeklltle bir 
kıl yılınına c!anmOıtGr. 

Dununbeye 35 kl!ometrtı 
mea fetle bulucan Oımaut 
ye k6yOnde cumarteıl ıOnO 
aaat 17 de eylerin birinde 
Jl! ıın çıkmıı, rOzglrın v 
evi rln ahıap ol uındao 
olayı ateı ıOratle genııle· 

mlıtlr. K61 balkının bütan 
ıayrettne r lmen faclanm 
6oüoe geçtlememııtır. 

Netlced 68 haneden lba · 
ret ol n köyfin 58 h neıl 

t mamen yanmııtar Ayrıc 

56 zahire ambarı 57 uman 
hk kül haline gelmııtır . 

Facia •tlfıyete bildirilme · 
ıl cı~erloc V alımız Recai Gi
reli yaoına Sıhhat Müdllrtı 

ScHet Ôney ıle vtllyet J &n· 
dum Kumandanı Hu uıl 
Ara veni alarak otomobili 
derhal Ourıunbeye hareket 
etmlf, o ıünGn geceaı de 
Oı aniye köyü11e yetıımtı 

tir 
Vali m hail nde derbtıl 

lup den tedbirlerin alına 

rak açı kta kalno k6 b l 
lrının yerleıttrllm ıl , yiyecek 
temin edilmesi ııbt ihtiyaçlar 

lı bir vezlf eden · ücret la bir 

vazifeye ıeçe.olerln ter f • 
m6dd tlerl noktl tarih inden 

baılar, demlıı de kanu un 
terfi mOddetlnden bebıeden 

7 fD•I m ddeıl de 1ukarı 

derec ye terfi lçlD en ez 
d6rt ı ae bir derecede bu 

lunmuı •e bu kadar müd 
det • derece maaııoı f tleo 
almıı olmak ıarttır Otye 
, zıh buluomcuıoa ve ma 
ka ununa 16r ücretli bir 

•azlfeden maaıh blr vazıfe 
y naklolun&nlarm oa ledıl · 

dt Jerloi ma ı ı v•zıfeye aıt 

waaıı o nzlfede ite bat· 
ladıkl rı tar•hı takrp eden 

a1 baıınd o itibaren olmıJ• 
baılıyacaklarına ıöre ücret 
lı bir •azlfedeo m •th bir 
vazıfe1e gel nl rln t rft 
müddetleri mebdeıntn maaı 

almıy b ıladıklerı ve a 

atlı vazifeden Ocretlt bir 

vazıfe1e geçmlı olanlar için 

de bu m bdeln ücretli va 
zlfede ite mübaıertıt ettik· 
lerl tarih olm ıı lcab eder. 

ücretlilerin muvakkat 
teminatı : 

Madde: 15 - Ücretltler · 
den Ankınada bulunanlara 
almaltta oldukları ücr t de 
receılnln bir derece dunan· 
dakl macvh emurların 

(Sonu dördnocft ıayf da) 

içi• icap den emirleri all-

1 

Şehrimiz Kısılay ıubesl 
kad rl ra vermııttr. fellketzed lere ilk yar ım 

Cumarteel ı nD aaat 17 olmak tbere iki yQz ltra para 
eıralarında çıkan yanıın o yardımın da bulanmuıtur . 
ınn saat 21 re kadar 4 eaat Kuru un Eıklıehtrdekl de 
de•am etmlıttr K6y bu dlht poıunllan da 60 çadır ve kl 
tal\t lçlnd ııttıkçc artan fi miktarda ııyccek lıtentl · 

alevlerle ı kız- on •• m ıtes · mııttr. 
na yukarıda da yazdılımnı: Y aeımcla lnaanca ve bay 
ııh ı bir kol heline düınıüı •raoca z ylat olmadıiı ola 
tOr . Duraunbeye 35, ıe hr ımf . ıılmakt dır Vali iz ıehrl· 
ze 135 k ilometre mesafede mlz avdet et ek Qzere oto· 
ola• Oıauınlye k610 441 moltılle ıece saat 8 30 da 
nQfuzlu ve keze ın blyGk Duuunbeyd n hare et etm 
köyleri ar .. ındadar. ittir 

ölg yüzme bi incilik 
aba kal •• u rı 

• e ıc • 
sı. 

70 Sporcunun iştirak eıtığı mii
aabakalar neşe içinde geçti. 
861ıe y6zme blrlncılik m(i 

ubakaları pazar gQnO Ay
yahkta yapılmııtır . 

u mOıabak lara ıehri· 

mlz Tekıpor kulübü tle Be•· 
dnm nın Do nıpor, ld 
man) urdu, Edrem ı t ldaı n· 
yardu, Ayvalık ldmansOcü, 
Al bey Adaapor ku1Qplerln· 
den 1etmtı kadar yüzQcQ 
lttlrak etmlttlr Giden ıpor
cular dOn vdet etmıılerdır. 

811.ndırma v ıehrlmlz 

sporcuları Hcvrao Ye Edıe · 

mıdd sporcular Ye 

beledly tarafınd n ıa· 

mimi bir ... ı kilde rıılan. 

mıılardır . 

Ayvalıkta mGıabakal na 
yapıldığı ıün6n akıamı bü
tün sporcuların ııurakıle 

1aadalla bir deni~ ejlen 
ceal de yapılma tır . 

Çok aüzel •c neıeia ge
çen müıabo.kal rda d reco 

laol rı yftzıyoıuz: 

50 Metre scrbı:st ( küçüklu 
tıraswda ) 

1 - ıocı Baoduma ld
mao:yurdundan Süacymao 
ıkınal Ayvalık ldmanıücQa· 
d n Celil üçOncü Ayvalak 

ldmanıücünd n lhaan. 
100 metro serbest 

Bırtncl Bondırm Doğ o 
ıpor urdundao Hak ı Ar · 
ıOden i inci Ay• lık ıdm D · 

gQdiodeo Ccftr Balık üçün 

cll Bahkealr Tekıpordon 

Necdet Baykal. 
200 mıtre serbest 

BırlDcl Bandırm idman 
yurdundan Helit Okt y iki 
cı Ayvalık ldcnonıücQoden 

Celil Erdek üçüncü Edre 
mit ldmanyurduudao Nıh t 

Maktalna 
100 mtlre slfL ıislii 

Bırıacı Bnndum Doian 
ıpord n Hakkı Argüd D ak. 
inci Arvalık t nıGcQ · 

Cder Balık 6çünc6 Sandır
ma D•ianıpordan Meh et 
Arıildeo . 

200 metre kurbağalama 
Birinci danduma ldııı n

yurduodan Ah D jlrmencl 
ikinci Baodarm ldnıanyur
duodcn Hakkı Iıık üç ncQ 
Halıkeslr l'elupordan Hık
met Tarcaa. 

400 metre serbest 
frlDcl B ndarma idman 

yurdundan CeYat Töz tklacl 
8 lakeılr Tekıpordan Nec 
det Baykal üçüncG B lıke · 
ıtr tekıpord o Hikmet T r 
ean 

200 Bayrak 
lıttrak •d oler: 
Sır Handırma ldmaoyur 

clundan Alt Deilrmcncl lkl

lncl Banduma Dolan Spor
dan Muammer Ôrer rakip 

ı tz o larak, Oçilacü Bandır· 
m Ooğanıpordan Necati 
B!loyocu Ban ~ırma b irinci 

l ı il k ııza rımatt r Oandırma 

ldmaıoyurdundan Hakkı l tık . 

1500 metre serbeıt 
irinci Baodarma idman 

yurdundan Hakkı lıık tklocl 
Baodırmo. Oojaoıpordao A. 
Oımao S6len üçüncil Oala
keılr T ekıpordan Sallhatttn 
Bakan. 

TOrk bayrek 1arııında 

BandırmR rakip iz blrlnc . l ı jl 

kazandı. 

Teşe~~ür 
Ojlum Aydının üooetlnl 

kemali hazıı.katle yapan Mem 
leket HGstahaneıl kıymetli Ope 

ratörO Bay Muıtafa Şahına 
b6t6n ailemizin tOluanının mu 

hterem ıezeteolzle ıbliiğJDı 

rica ederim· 
Avuk t Sadık D nlz 

15 AtUSTOS 1939 

/Jtirhanlytnfn bir J\(jyündt: 

1400 Zeytin 
ağacı yandı. 

iki ıGn önce Bnrhanlyenla 
Bıhadınlı k6yü ci varında 

bir yanım çıkm § ı mühlnı 

mlkdarda zeytin ajacı yan· 
ııtır . 

Tahminen alaç miktarı 
l 400 den faalndır. Bunların 

btr k11mı devlete, .itler bir 
kısmı da muhtelif ıabıılar• 

aittir Tahmin edilen nakdi za· 
rar mlkcları sekiz bla lira· 
dar. 

Dünkü aıcaklık 
derecesi. 

Son bir kaç ıGn lçlncle 
ıehrlmlade Ye dller Anado 
luoun muhtelif yerlerinde 

hararet erecesl f arlr edilecek 
derecede d6tmüıtGr. DOP 
ı•hrlmtzde ııcakhk dereceıl 
27, M nlHda 31, lzmlr ve 
Adanada 32, Burdurda 34, 
Dly r1bak1rda 36 idi. 

Bir nshiy mB~üı ünün 
tayini. 

Şevkettye nahıye mfidlrii 
Oımt1D Keraml Abak AD" 
tak\• td re heyeti b(iro•" 
ıefltilne tayla edılmtıttr. 

Posta- telgraf memur stı
jerliği imtıham. 

Poıta telırııf memurlul" 
ıtejerltitne talip buluPaP 

ıençlerln tmttheaı bu ı00 

saat 10 da yapılac khr· 
f il" Umum mCldürl6k tara 1 

ı· 
dan kapalı zarfla ıönder 

he"' len ıualler bir ımtthaD 
yeti öo6nde çılacakt ı r· 

leylei Regaib 
Raeathaoe mOdlrlüiOnDO 

teıbltl vcçhll• 17 · 18 •I"' 
toı perıembe 1600 akt•,_ı 
Leylel Reınlb olduju tllP 

olunur. 

.... 
Neşriyat: 

Yeni A~am 
• • ••• 

Yeni Adamıa 2.f 1 °'1 ti· d• . 
y111 çıktı . Bu ı•Y1 ,.,, 

O •• ıı 
Ba ' taoıoğlunun 111 ,:ı 

tll 18 

hakkında iki kıya>e cfı" 
ıarıO 

11 Maarif Şuran az• fı· 
• ak•'' Fahrettln Kerlın 1 t'•d'I 

T rakçıoilu S EdlP d0 · 
h kluod• Güneyin Şnra • ,1o· 

o ,o 
ıüocelerl H Berı• tı''' 

kııde .... ,, 
loJ ı roetoduodO ıtfl' "' 

ı re•• , kOltür haberler ' .. Ş• 
Rüttu .,. 

bmut Cudaoıo, blJ'l ' 
dafın yesılBr• ede fırl•d' 

, T lı ,-,ı· 
keti ceYapları •f de"' ı 
ki ev tefrlk••1010 ı;ete•1" 

t g• 
Bu fıkır ve ıaD• 
tavılye ederlt:· 
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Halkevi açılmasına imkan olmıyan 
Yerlerde halk odala ı kurulacak. 

Balıkesir sul~ hu\uk 
ma~kemesin~ın· 

Şamlı nah yeıınıo Dellyu
lar kö10ndrn ölO Muıtafa 

••illan Muıtefa •e ŞOkr6-
ye aleyhine aynı kö1den 
Kerim •• evlltlını Adıılullah 
Te Alı Atak tut.larından 

açıl ıı n alacak davuı r:rn Jll 

pılmakta o\an duruımaaıncla 
mOdd aleyhlerden Muatafa 
nıo k:aybolduAu ve ıkam~

tlnfn bılinenıedlğl da •acılu 
tarafından beyan edtm ı ı 

bunun (bet ine illnt n teblı

i•t fcraıına karar verıldiil 

nden duruımanın bareludıiı 

28 9 939 ıO•I ıaat il 
de Balakealr ıulh hukuk 
mabkem~ılnde hazır bulun 
maaı akıl talcdırde hakkın· 

da a•J•P kararı muameluı 
yapılacal teblıj olunur. 

Halk terbiye ve kültiiriJne hızmet için yurdun 
muhtelif yerlerinde açılacak olan halk odaları· 

na aid esaslar nelerdir? 
1 - Halk odaları, Halke. 

•lerı ııbı C H. Partıılnln 
Cucnhurlyetçlltk, MHltyetçllı lc 
ffatlıçılık, LlylklUı, DeYletçl
ltlc •• lnktllpçık pruuıplert 
içinde çahıan kOllOr itam· 
llalarıclır-

Hallr odalaranı• kapılara Pa· 
ttı,e yazılı olan 'Wf'J• olmı 
)an bltla yurddaılara ıçı 
l&tar. 

4acak halk ocluı relıl 
••ya idare heyeti ,lzHı ola 
'-ll•ek lç•n mutlaka C.H. 
Parttılae yazıla "Weya devlet 
lıaecnara olmak ıarthr . 

Hılk adalın ıçuıı sırtları: 
2 - Halk odaları eleman, 

-.. •e para ltalumındaa 
lialke•I açalmuına lmkln 
llr6lemı1e• yerlerde açıla· 
.. llır. 

3 - Bır yerde balk oduı 
•talabılmHI 19111 orada en 
•a 50 asanın lcaydrdılmtı 
•l•aıı •e bir toplanh talo 
•ta ile bir okuma oduını• 
'• oda11 idare edecek ka · 
dar J•llılı bir bOtcenln nl 
1•••a11 ıarthr. 

AJrıca hır okuma oduı 
'-•lluıunadılı talrdırde top1a
latı ulonunun mOnulp brr 
Jertne kıtap do ebı konul 
.. ,lı ıart1yle hem aalon, hem 
•Sau111a oduı olarak kullan· 
llabthr. 

I 4 - Halk odaların1a açı-
"'' lıuerı •e 9alıımanın 
,._111111 ee•k •• idarHI Pa 
ttı u1numl idare heyetinin 
••,ların b6tçeılntn blnuının 
teıtıat levazı mıoın teml•I 

la.Ilı •dalaranın bulunduklara 
'•tle "Wlllyet, kaza, nahiye .. , 
tl • ocak ParU ıdare heye· 

''hain tıtdlr. 
S - Bır yerde halk odHı 

'"'"'••• l•tend•il takdirde 
''•Dın Parti teıkılltı llade· .... , it • riayet ederek teklif 
~1•1 yapar. Vıll1et idare 

1 )•tlerı bu tekltflf'rl incel 

~·'•il açılma ıutla11aın 
l\~•111 oldutuııu r.nlad k!era 
't dlrde Parti Genel Selu
-~~rlıııne yazarlar •e a1ac. 
'el 1' 1 •mir üzerine haı eket 
l) ''

1•r. Parti t•ıkılltı olm
ı~' Jerlerde bu tekiıflerl 

•l IDGfetttıler yaparlar. 
6 

"- - Açılmuına C H P. 
"" .... , idare heyetince ka· 
llt ".,llea halk odaları Ha
~lerıatn yıld&nO•lerıade 

'I •I t6renlerle açılarlar. 
-.. .. - Halkoclaları ıaloal · 
,,~ aıttmıaıa preaılplerıae 

-..._ ltı olmı1an bOUin uluıal 
~''•Herin toplanmaları 

8 
•çılıtar. 

t.t_ - Halk odaları toplan· 
~''da bulunacaklar için 
~)etler a1r1lmaz. Yalnı• 
~ .. tltrelıt ti• B.11.M Re
~~ 8aı•eklle •e waslfell 
·~talclara 1erlerde Vali 

lsam •• Nahı,e MO· 
U. oranın • b6y0k 

•••• ,., hasarlanır. 
' Halk otlaları çat111 

derin •••mılık •e 
tlılı du,ıuları hlk6m 
8- ıebeple herkese 

114e tla yran•ak f 1 
Ml.rı ltlr Mnket dl· 

ıüncuj halk odalarında 1er 
ltulunmllz . Toplanhya ıeç 
ıelenter 1er bule mezlaua 
aye kta dururlar. 

Bu eaaelar 11kı 11kıya ko 
runduktan baıka her halk 
oda11aın haluaduiu yHln 
•azlyetl11e ı6re toplantılar 
da ıtrlp çılunanın •e ıalo 
nda yer almanın dOııııeae 
konulmHı •e huıur tle da 
zenin koruomuı için halk 
odaları idare heyetleri uıul 
keyarlar. Bu uıullerl vaktin
de herkeee hın ederler. 

Halk odaları idare tarzı: 
10 - Her Halk odaaının 

3·7 kıııl ı k bir tdare heyeti 
bulunur. idare heyeti lzala · 
rıaı aynı miktarda yedekle 
rlyle beraber Halk oda11 aza 
11 ıeçerler. intiha plar tkl 
yılda bır 1eallebıltr. 

Azaları• yeniden ll'Çilme· 
lerl calzdır idare heyet rıce 
mOnhal oldukça yedekler 
de• en çok rey alanlar ıe 
lirler: 

Relılık vazlf eel kendi ara
larıadan aeçtıklerl btr lza 
tarafanclan yapılar Relıl• 

9azlfeıt odaaın La. Alı olduiu 
paru heyetince parti teıkı

lih olmıyao yerde umumi 
mOfettııterce tudık olunur. 

11 - Halk otlHı reııı 1 :$ 

6oc6 maddede yazılı çaltı · 

ma me•zularıotla aydıalan 

mıya Ub.um 16rdülclerl hu 
ıuılar hakkında C. H Pertl
ıl Genel ~elueterltil Partı 

t .. ıkı 1atı reıalıfı tlc nya 
umumi nıOfettıılılderle mu 
laabere ~de .. ılır. 

12 - Halk oda11 idare 
heyetleri en az 15 ılnde 
bir toplanı Baılaca nzıf,.le 

rt ıunlardır: 
a) Bu tallmahn 13 üucO 

maddHlnde aayıl•n ıılHtD 

yapılmuını Hilıyacek •• 
tiOzeallyecek kıırarlar •e 
tedbırler almak 

b) Heupları tutmak ma 
ar aflara muro ka be •e taıdtk 
etmek. 

c) Halk oda11na an bOıün 
demlrbat etyanın dtftuhıl 

tutmak ve bunların korun· 
muınııı dikkat etm.-k. 

ç) 20 ncı maddtnln altı· 
•cı fıkruında ıöaterıltn ça· 
laıma deherın• tutmakhr. 

13 - Halk odalarından 
l»eklenen belli baılı ııler ıu· 
alardır: 

•) Temiz bir toplanh •e 
konuıma Jerl olmak (Ça,, 
lrah•e, hmonata, ayran ıtbl 
ıeyler lçllebıl ı r. Her tGrlü 
alkolle tçllt yaaaktar. ) 

. b) Batlı olduiu parti te· 
tkllltaDlll UYIUD •6rd010 
ıazete •• derıalerl bulund· 
uracak bir okuma merkeaı 

baltae ıelmelr, 
c) Hallu 11 .. lenclırea fay

dah me•zu1ar berinde lro 

auı m a 1 • r ı • ' • P ı 1 •. 
c•I• bir muhit olmak 
(llu konuımalar için halk 
oda11nın buluaduiu 1erdekl 
,urttaılardan ııtıf acle ohu••· 
calı ııbt idare heyeti 1akın 
Halke•lerınden konferanıçılar 
da••t etlellıllr. ) 

ç) Halk odalarında belit 
ıünlerde, hıdk tnrkülerl 
161lenlr. Muhitle 11z ıltrlerl 
vana onlar d cnleulr. Radyo 
•ana bundan olmadıfı tak 
dırde eramofondan l1Uf a1le 
edtllr. 

d) Verit ralu ( oyun ) lar 
t•ı .. tk olunur. 

e) Karaı6z, kukla ıtbt 
oyunlardan •e bu odalar 
için razılmıı plyeılerden lı 
tlf ade olunur, 

f) Yerli mahıullerden •e 
yerli mallardan zama• za 
man Hrıller yapılar . 

(Bu ıerıller mOnaeebetlle 
yurttaılara yerle m~hıulle· 
rİm!ıle, Jerll mam61lhmız 
hakkında tına •e fayda!ı 
malumat verllme.ıoe dıkkat 

olunur.] 

emanet ıuretıyle kitap •eri
lir. Kitabı alan okur •e el· 
alnde ıerl •erir. 

ı) Gıuı. cirit ııbı oyun ' 
lar, ••cıhlr, bınıcılık ••bl 
ıporlar ttı••k Ye tertip olu 
•ur. 

[Bu ıuretle •erilecek ki 
taplaran kaybolmasında• 

halk oduı retıl meıultllr. 

Kaybolmanın 6atlne ıececek 

tedbirler alıaamatiılı takdir· 
de bu fıluaaın tatbtktndtn 
•az ı~çllebıltr J 

h) Uiuaal bayramlarla dt 
fer t6renler bCUOn tmlsla· 
lardan faydft l anar~k çoıkua· 
lukla kut 'anır . 

ı) Maha ıltn fakır •e hH 
talara ıltı llıalenlr. 

14 K•nununa tevfikan 
oıklb meraılı:n1 yapıldıkt•n 
ıoora Putı ve halk oda11 
anları d6i0D ve nlıan 6t 
renlert ballı odaııada yapa 
bilirler. Belit ıartlar içinde 
haik odalannda yapılacak 
nııan, düğ6a venlr toplan 
tı H efıentile) de alkolUl 1~

kıler ku laaılaıuı yuakt1r. 

Okuma saıonıuı: 
15 - Her halk oda11nın 

bir okuma oda11 bulua•r. 
Bu okuma oda11na kitaplar 
ıu ıuretle temin o' unuı: 

a} Halk oduı idare heye· 
tinin, bltçe takati nlıbetlil
de taha alaceiı kitaplardan 
(ıdare heretlerjntn kendlle
rl•e zaman zaman t:.H.P. 
Genel Se&creterllilnce ıön· 
dert1ecek kitap llıtelertnde· 

ki k ıtaplardan tercihan te· 
dar ık etmeleri munrık 

olur.) 
b) C . f 1, Pıutfıl Genel 

Sekreterllilnln 16nderec•ft 
kitaplardan 

c) f eberr6 ıuretlyle, (te
berıO ıuretıyle verilecek ki
tapları• okuma oda1ıncla 

ekunmalarına bılk oda11 tela 
re be1et1 karar •erir ) 

16 Okuma odalarında· 
kl kitaplardan ıu ıuretlerle 

lıtlfade olunur, 

a) Belli •la •e Hatlerde 
açık bulundurulacak okuma 
oda11nda lıtlJenler okuma 
ocla11ndakı ldtaplardaa lıte 
.tııını ok•r· 

laı) Belli •••lerde Japlla• 
cak topla•hlartla biri okur, 
d•lerlerı clıaler H6,.lellkle 
ya bir lcttap b•r lraç topla•· 
tıda bttardır. Veya yala•• 
bir toplaatula herhaaıı bir 
kitaptan ıeçllmlı kııımh r 
okun•r. 

KlylOyl all kalantlıran lra
nunlar da bu uıulle halka 
bellet.ltr . 

c) lıtekll olaalara eD çok 

15 •••• l'Ç••••" ,.,,., •• 

17 -- H&lkevlerlmls •lbl 
halk odalaraanz de TGrk 

lnkıllbı prenı•plertnla halk 
araıında yayılma11, derloleı 

meıl •• k6kleımeıl için ku · 
rulmuı kurumlar olduiuna 
a6re kOtüpbtnelerde ve 
okuma odalarında bulundu 
rulacak eıerlerJn de bu eaa . 

" uyar mal:alJ•tt• olmaları 
tabıldtr. 

18 Halk odalarında 
TGrk h1rflerı1le 1azılmıı 

eeerlerden baıka eser bulun· 
durulmaz. Menut kltaplaran 
adıoı •• muharrlrlertnl bil· 
d!rea lııteler her yıl ıonun 

da Parti Genel Selueterltll· 
ae •öndertlır. 

19 - Her halk oduı bı 
rtıl haziran, dıterl de ilk· 
kanan a1luı ıonlarında ol· 
raak &bere çahımalaranı glı· 
terlr hırer rapor hazırlayarak 
bir örnelinl ballı olduiu 
Parti kademesin~, bir örne
tınt de Parti •lllyet idare 
heyetine g6nderlr. 

P•rtl teıkılltı olmı1an 
yerlerde ba ı aporlar yalaız 
bir 6rnek olarak umumi 
mlfetttıltfe ıanderılır . Par· 
ti Tlllyet idare he1etJ reill 
•• umumi 111Qfettlf •tllJ•t 
•eya bllıeel tçı ndekt halk 
odalarının bu raporlarıaı 

btrleıtlrerek mOtalea11 ile 
birlikte C H.P Genel Sekre· 
terllil•e yollarlar. 

20 - Her halk oda11 ıu 
clıfterlerl tutmaya mecbur
dur: 

l Aza kayıt defteri, 
2 - Heıap defteri, 
3 - Gel•• ••ile• eYralrı• 

kaJıt defteri, 
ııt _ OemlrNI .. pa def 

teri 
- 5 - ltltDpheae lıltQ 

10 (bunu• bir adı da ldi• 
t•plaane ı•r•ı defteridir), 

6 Çahıma defteri: ( 11 
GDn lçı•tl• halk odaıında ae 
Ja pılclıl•• kaç ktıı ıeldıtı, 
her 15 ılade Itır idare lae 
yeti topla•t11ında bu def tere 
ka,dedılır V • 19 ncu mad 
deye ılr• verilecek repor. 
lara bu clefter.lekl malt•at 

.... ı •. J 

IAl'IA ı 1 

Madenciliğimizde inkişaf 
fada) zl edllmektedfr 14 124 ton 

(Bıı tuaf ı btrıacl aaJ Almanya 67 32 ton Amerl· 
raretım z mGteak P ıkl eene ka B•rleılk DeYletltrl 3 760 

d - d 29 1 ntıbet D ' 1 ıç 1 n c yuz e 249 ton fraaaa 2.170 ton ınç 
de artar•k bir • 111°

8 
· 8 031 ton ltalya, 35!50 toa 

246 tonu buiaauıtur, 1_ b Nor.eç, 1 485 ten d ı ter 
939 ... ., 

Bu artıf bııı f m~mlelıetlu 
d ı 111uh• a 

o yı fçinde keıı 11 D 0 ı 939 Seneel ilk beı ayın 
d btll k6m r 

za etmlı Ye • da ıhraç edilen "rom cHhe 
8 ıl aJDI il y-

imrara t 93 ıent ıd• 35.94 rl memlekete 2.428 719 lira-
larına nazaran JO J.07 7S6 lak d6Ylz ıetirmtıtlr. Burada 
alıbetlnde artarak "' k kayda değer mOhım bir ook · 

669 993 toua Ç IJ'll 
tondan ııtıblllrl" ta, Cenubi Rodezya ıtbl •• 
thr. Dabıli k6•Dr 1 ak molaım •e ba,ık krom th 

l btf 0 U L 
mızın artma1ı • laa raç memleketlerinde ııt••· 
yabancı me•leketlere 

0 ıalde büylk azaltılar alma. 
ltaaııtır· le lhracahmızı aıa d 118a rafmen memle etlmtz· 

rfı•da • 
Son dört ıeD• ıa de ı6r01en yOlu"lmedır 

llrtıen•J• 

hıu ııtıh '"'a ·~·· ,c• .... ,ı Diler mıdanlerlmiz: 
16re artma11 •• ar .ı.,tıtJI• 938 in ılk beı arı içinde 
mızın. azalmaıı d kabul he•en hemea bu toprakaltı 
935 te 9Qz olarak 1 ı 

1 • 71 o 111- ,.rntlmlzla bOtln çeılt eri 
edtltne gJa de 2 · h le• 

kaltll ar Ozerl•e bır tetıbaal •• •tıı 
uıtur. Buaa •u 100 far· artma11 •ardar: MeHll bu 
lbracahmız 935 ile 938 de mOddet rçl•d• 980 to• an· 
zedı ldtflae 16r• 1 olarak tımu•an ce•hert, 5035 ton 
47 46 ya yani •aaal L ı 

areealk, 899 toD bakar al~ 
yarı yaraya in••tll'· a· 6, ıOO toD bleatl, 7.119 ton 

939 da harlc• ki~:' :., l.era1lt 3 600 kilo.ram el•• 
tıılaruaıza ıelınc• ha· 3 &10 ton çinkolu kurıu• 
ay sarfında 87.909 l~:rakl· 5.SOO ton ıalen, 3.170 to• 
mule ve 22 922 ton ıa1lekıt sımpara ılara~ ecltlmııur. 
ye olarak yabaacu ~-lr th 
•e ıemllerıoe tat Is ııaa••a RADYO ) 
racah yapılmııtır 1 k ki· 1-.L.-~~'!!~":"':'=::::::ı:-......... 
ı.,h 139 tık bıı :'8~ 1 ••· AllAIA RADYISU -
mor ıb ~acatı••• ~~ •'"ur Dalga Uzunluğu: 
nu bulmuıtur. sara• l648 •· 115 Kce. 120 Kn. 
938 aynı ayların• •; bir T.A.Cl.19.74-. 151'5Ka. 20 Kn. 
yOzde 32 99 nlıbetlD ~.,Jlr T.A.P.51,70.. '46SJ(ca. 20 Kn. 

a~alma kaydedll•;tılı••• 15 8 - 9J9 Salı 
Ea çok 116•1' .. tı••· ı3 30 Prolram 13 35 Tiri& 

ı ılaraca 
memleket, bGt D h ita· mlatft. 

' ldt•f a ZID blytık bir • 2108 to• Tlrk moııtı 1 - ...... Raıt 
dedir. 1937 de 

19 
zOS 405 peıre•I. 2 - Lemi - ıarkı

olan lıtıhaal 9S8 ~: a~Dı ıazıa ıtlıtl ılnem ıılılal 3 -
tona çıkanı Ilı beı Lemi _ Nıbaveat f&rkı -
hızla 1939 11••

11 ~da de llr •Ol ~ıkarırdım. 4 - · ··· 
ayı zarfında ıak... 

1 
tik _ Kemen~e takılmt . i -

1938 • .. ha t •am elmtıttr. ıhra· Reıat Erar - 1 •• ıa-
beı ayı içindeki tsro• bu rkı - Atkı11la be• •r ae•· 

8 ık•• N la t catımız 80, 111 to ,.1ıaau el•••· 6 - Oıma• 1 a -
yılan aynı ayları lıntıtlr fflcaaklr - Eller• uzalataa 
100 572 tona ,akı• t 1011: balr. 7 - •. ·· - Sas •••
Geçen aeaeye ılr• ·~~ı .. uı• alıl . 13 00 Memleket 1&at 
beti 1Gıde 25.54 6 el um· aJ•rı, ajıi"ı •• meteorol•JI 
tur. Et1baak, ııs9 a lalı haberleri . 13.15-14 Maaık 
um lıtıbıaı&ttak~ ,ııel• (kar ı ıık prelram - Pi ) 
ıeılal bir Hne tçlD:, 04 ele 19.lo proira• iV 05 MI· 
34 90 dan yOıcl• lr l11>UI zık - (Da•• mlatlt - Pi) 
çıkarm11a mu9affa • ela 19. 30 Tiri&: - ••••it (L.· ., .• 
Ye 1939 ılk btf ce•herl ce ın faah) 20 15 Ko••ı•a 
43.289 ton ı.ro• uka· 20 30 Memleket ıaat ayarı, 
ihraç etmı 1tır . Suaa • .. u.. ajanı •• meteorelejl haber 
bıl Pethl1e tlrkıUDI; u32 40 lerl 20 50 Tlrk mlslll (Kil· 
•hracıtltakl pıJI yOı • ertle ılk 11er,erclen mlteıekkll 
dan ylzde 2Z 90 •:ı:a bu · prolram) 2130 Ko••ıma 
mittir. 15 e yakın t lltı (Verem hakkında - Dolıt•r 

ıbraca f el ) ıuli ıtrketlerlD 
1 

yani Muhit Tümerlra• tara ıD a• 
ıul ıg38 ıe•ireıtD' t 21 45 Neıell pl&klar - R. 

bafaH e 
yftıde 20 yl ınu la ırk•ll 21 50 Mlzlk (Bir opera••• 
• ıken Tlrk a1aad 1 takdimi) Pi 23 00 Son ajanı 

d bı ıeılal 1Dı btr ıene ıçıa e 1 

18 49 haberltrl, ziraat, eeham, ta· 
ele 12,00 deo, 1üzd• 1 h•tlat kamblya - nukut 

a çıkaralabtlıatıttr ••tıtan l bona~ı (ftat) 23 20 Mlslk 
939 da dı1arı1a ht lif 1 (t:azbıod _ Pi ) 23.55-24 

ıoo 572 ton krom, mu 0 

memlt-lletlere ıu ıuretle ıev Yarınki proıra• 

BalıJıesir lnhi•arlar J 
BaımiJJiJr/IJlilnaen: 

b d ttılaıar•• pl1aıaJ• çıkarala-
16 At11ıto• g3g tarı fn ~=nd• ıuretlle elli aa•tlhtreltk 

k 1 b• len••••• per• 
ca 0 

•D ra Gd faa .-r.tııle birlikte 16 lruruı •e 

61
1~•1•rl bir k':_'Uf im• :dltlarsncla keza bir lsuruı mldafaa 
• •anttletrelıa .. 0 

1 20 k uıtan ıatılacalı tll• olunur 
••rsııt e ur 2 - 1 - 24R 

Balıkeaır Beled,ye 
Reisliğinden: 

Eıektrtlr ııletmeıl fçla 40 ton mazot 

ah••celstar. 
Tallplerlo 25 8 939 cuma ılol Hat 

1111••••• mllracaat1ara ılın olunur. eDC 

pazarlıkla ıatın 

16 da Belediye 

4 . 1 - 149 

• 
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(Baıtarafı ikinci e yfadal ı' AKIN KITAPEVİ ~T 
muvakkat tazmfnatı, nuuıı 1 ~ 

-+cJS~ -

hGkOaıler datrealnde verilir. GftZETE vt MECMUft fan 1 5 hlar hakkındaki umumi I Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün ' ı ~ 

Her dereceye 1ılrecek üc- 1 ARADIGINIZ HER KiTABi 1 e:::: retlıler miktarları ile bun 1 il = Vı 1 tı:vet matbae.aı Türkdlll matbaa11 adı altında ıente lzfn ıd 1 Hinde faallJele 

lardın Ankarada bulunan· 1 AKIN KİTAPEVİ nde 1 
5 1 çmtıtlr 

iare vertlecık muvakkat 1 I' 14 Seneden bert muntazaman çık n ve kartlerlne hizmet eden C(TÜRKDILİ» 
tazminat mlkt rlau aıalı· ı' B u l b 1 l 1 r 1 1 n 1 z. 1

1 
ıaıeteat bu ıuretle daha genlı bir te ilde çalıımaia baıhyor . 

dakl &etnlde g61tertlmı1t1r: Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine o '' 20 
tenzilatla gönderilir ,,., 

1
.. k d .1. h 

• 1 BERNARDEN OÔ SENPIYER BU 
0

GÜNÜN iÇTiMAi 1 T 1 1 lll<t l <l ''Si 
:: - 1 Pof ve Virjini MEZHEPLERi 1 
e .. 1 ~ ~ 1 Türkçe)'e çe•lren 50 Kr. Ucuz, temiz ve ıiintle berkeıln thllyaçlarma c vep 'ferec k, heıkul aıeauıun 

B ·a I KEMAL DEMiRAY MEHMET AKiF il - edecek bir ıekle konulmuıtur . 
., i -:; 1 15 Kr. Ferdi ve lçtlmet k rakterl . Reım1 ve huıuıl m6e11e1elere ald defter ve her tftrltl eedveller, makbuzlar, 

~ 'E • ~ j • ;c. 1 Meıhur çocuk romanlıra: il 15 Kr. 1 § davetiyeler, k rtvlztler, zarf ve klfıt baı1ıkları, zarif ıekılde tabedıllr. 
~ " .. ., N .. = • ROMEO ve JÜL YET 25 1 g Kitap ve mecmua b ıılır, clltyapıhr . 

Q O .::l > ! .:i ~ ,:5 1 K. Koıtantınov ROBENSON Kk ÜZOE 25 1 ğ§ 
1 600 60 -;;;-1 BAŞIBOZUK- VATAN SÜRGÜNÜ 10 l ı E 

2 500 60 560 LAR ALAYI CAl\LI TARİH JO 1 
Tiirkdili matbaası 

3 400 30 430 1 Çeviren: ATEŞLER iÇiNDE 5 I , eı H r yerden elparlt kabul eder ve lıtenlldlğ l ı~kılde h zırlar . 
~ JOO 30 330 1 ZEKi TUNA BOYLU 10 Kr. iNCiR AGACI 25 l ı § Dikkat : Matbaa lılertl a lik dar her türlü mub berot için ıu dre e mü· 

6 
;~~ 22 282 1 GENÇLEk... MEKTEPBAHÇELERll\DE 1 e: rac at ed ılmeltdır: 

22 ı92 ~ - ı = ı ür di i matbaası - Baltkesir 7 170 
22 2321 Bütfto milnevverler BiTMiŞ aENFONl ?6 1 T' k / 

: : ~g ; ; : ~~ 
1 

K o P U Z Okur~;· Kr. şı!~.~ A.~i; M usıecapiıotıu 1 \lruuuıınııııııuııııuıuıııııııııııunııııınıııoıınııııııoııııııııunııııııııunııııııııulilııııuııınıınnıııııuoıııııııınnııııınıuıııııııııınnıomnnnııııınınonııııııooıııınnunı 
1 o ıoo ıs 115 1 ı soLŞEVIKLIK FAŞiSTLiK IUM •e HA YAT SERISt 1 
1 l 85 1 5 ı 00 1 ve :; o S y A L15 T ş E f L ER ve 1 ~jll!IJllllllllUllllllllllUllllllllllllllllllllllllOl!llllllllllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllJ!lllllllllflllllllllllllllllllllllll~nılJlllllltlJlllllllllllllllllllllllllllllJll!lftllllllllllllll • 
l 2 75 15 90 1 DEMOKRASl SOSY ALIZM 1 -= 

13 60 to 70 1 50 Kr. 40 Kr. i l i A s • c 
14 50 10 60 ~-------------------------

Bu madde mucibince ve· 
1 B 1 kesı· ı • k . ~ 

rlleeek muvelckat tazmin t (l 1 " • l• s e · ı ~atın 
lır:abn m alo 19 ocu m d. 1 

deılnde yazılı olan ve 3656 
nyılı kanua hükümlerine 
tlbl buluDmıyan odacı, kol· 
cu, '-eke!, e.-rak mGvezdl, 
Gcretlt •e aidatla tahıtldar, 
daktilo ve ıteoo gibi m6te· 
ferrllt mlatahdemlerle kad. 
roları (ti) cetveli•• dahıl 
muraf tertfplerJn.ılea alınaa
larllan kezalik bu mahly t 

Alına K()tlı · )~r()ll ııııdaıı: ~ 
~ 1 

1 - Kfitab1ada J•pılacak iki adet bır numarah ıenj 
tnıaah kapalı zarfla eluıltmeye kooulmuıtur. 

2 - T hmln edilen bedeli · 1294 J 5 lıra 3fJ kuruıtur . 
J - Muvakkat teoıınatı 7720 lira 78 kuruıtur. 

4 - lhaleıl 21-alıutoı-939 pnarteıl ıOofi ıaat 17,30 
daBahkeılr Kor ıatın alma komlıyoounda yepılncakllr 

5 - Plan, keılf, fenni ve huıud ıartnameler l.tanbul, 
Ankara Levazım lmlrlılderı ve Bulıkealr Kolordu ıahn 
al a komtıyonuoda her gün parasız ıörülebtltr. 

(Ve 650 kuruı mukabtll Balıkealr olordu loıııat ıu ::; 

UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 
min edebilirsiniz. 

te-

e tep defteri - itap - Her çeşi ağıtlar 
t ld miiatahdemlere nrilml 
yec ktır. 

Ücretleri ı mu•akkat tez 
mlnatı; bu talimatnamenin 
IO uncu madde1ınde izah 
edılea maaılı memurlara ald 
bikOmler dairesinde t dlJ• 
edeltr. Ve buaların muvalr 
kat tasmlaatından da kazan' 
ve lktıaadi buhran verrtıl 
lıeıllmu. (lzahnamenln 13 
ncü nıu•akkat maddesine 
müracaat). 

be laden alınabtl lr.) = 
6 - Elu ıltm ye g ı r e bı 1 m ek r ç 1 n bu 11 bl in J' m t. tt e 1 ofa 1 '1iı1ııoıııııııııınııııııııııııııııııııunıııııııııınıııııııııııııııııııınnıııınıııııııuııııııııııııııııııı--' uınınuunıııııııııııııııııııınııııııııııuıııııııııııııııııııııııınıııınıııııııııııııııınıl 

at tılerl yaptıklarına dair ihale ailnOnden en az ıcklz 
ıOn evvel vıllyet nafıa rnüdilrlüiüodeu ahnmıı ehliyet v 1F ~~~ ~~m~~ ~~ ~ 
''"•110•• tekl•f zarfın• konulrnu, bulunma .. lazımdır . Sayııı hernşelırilerı·nı 

1 - Taltplerln belit belıeler ve altıncı maddede yazılı ~ { . . 

ehliyet veılkalaran1 ve muvakkat temlnatlaruıı hal'i tek. 1 1 R A 1 A R A ' 
ltf mektuplarını ihale ıaatı den bir aaat ev•ellDe k dar ~ • 
komtıyona makbuz mukadılt t ılım etmeleri 16zumu ilin it, 
olunur. (Postada vaki ıeclkmelC!r muteber deitldir) fltatürk caddesindeki şubemde !1yva/Jk ve Edremidin nefis 

4 ı 229 zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parlJkente safl/Jr. 
~------~-=---~~--------___;; memurların ıık ıık bir daı- Satılık ny 3 Seneden heri acantası hulurnlu~ımı nwmleketiu Hll ıuaruf 

Memurların sık sık bir daire
den .ığerine geçmeleri: 

reden dlier bir dalre1e ııç " (' 1 · k ·· " Ed "d ı · K 1 1 1 n u·ı · atoı·u :.1 renıı ı aragözoğ 11 A i Hiza Bey fabrikasının 
melerlne mani olmak ıay.-

1 
Eık.lrnyumcular mahalle-

Madde 16 - Maaıl. ve 
Gcretlt memurlardaa daima 
kendt mealeklerf dahilinde 
kalmalar1nı temin etmek l'e 

eı,le ted•ıa edılmıı olan ka · ıınde ~ıantay ıokaAında ç n· «KAH MARIL\)) en nefis saf ve tuhii zeytirı~·ağ ve sahuıılarım, Ba-
tayof u Eaada atd 5 numa· lıkesiriu nefis tereyağlarını satışa arz eltim. 

Dunun 16 ancı maddeıtne ralı hane aatılıktır 
ı üç kat üzerinde ıekız oda, • Sayın hemşehrilerime bildiririm. ıöre: 

_ SONU VAR -

B«tlıkesiı· \ Tifa)ret f)ııimi 
Encüıneninden: 

bir ktler, bir bodrum v or. l ~ H • 1 L • • 1 d d 1. 1 L k 

! ~:~:7ı:~;:·k~~E:::·y,~=~ ; : ı ~ ı~:~~:i~~~:~·ıı.~~~~:~.:.~s~ ~~ıı1::,:_ :~~ı~ıı~ı~ılı~~'.'. :~:~·::'~~rsu. 1 
vardır. Taltpl•rln Çivici ~ J 
M hmet Vehbı Ôreıe müra · ~ 2 - Bandırma şuhesı Ataturk caddesın<lc ~'ağ sahuıı . atış yerı. ~ 

Me•ldı: 

T6rkılt k6Jü 
Manaahr 

Üç aenelık rOıumu 
Hudu.lu: Hektar: Nııbl yeıl: Teminat: 

L: K : L: K: 
100 750 Oa S6 25 

Ştmalen karede 
re, cenuben a1a 
Ja•ı, ıarken kum 
burnu takiben ta

la taı hat m(iıta · 
ktm ıarlaea leb 
derya. 

1 - Açık artırma1a konan it: 
Balıkeılr vJliy•flnln Erdek kazaıı hudutlu dahilinde ve 

Türkllı kö1ünd ulundutu mevki •• budutlarlle ve htk 
tarı ve ihraç mecburlJetl yukarıda yaEılı bir parça graatt ı 

laf ocafının 6ç Hnellk fcarıdır. 

2 - Arhrma 24 8 939 tarihine raalıyan perıemb• ıı6 
n6 aaat 1' de vllAyet makamında mCUeıekkıl Daimi En• 
c6men huzurunda J•pılacafından lltekltlerln yulıarıda ya· 
zıh miktar Gzertnden ü~ Hnelık rChunu nlıblyeıl tutarının 

yOzde 7,5 mıkdarında mu•akkat temtna.tlarını yatırtlıkla 
rına datr makbuz 'le banka mektuplarlle EncCimenl Dal 
mlye ve ıartnamealle kreklılnl 16rmek Jıtıyenlerlo Bal.lre· 
ılr Huıuıi ldar M6cUhl6 tle Erdek Kaymakamlıfına m(i· 
racaatları tlln olunur. 

4 - 1 147 

ca ti rı Han alunur. ~~~~~~ ~~~~ ~~t ~ 
Balıkesir Askeri Sıttııı 
Alııı•t Koıııisy,, tından: 
1 - Suıığırlı blrlıklerlnln lıayvanatının ihtiyacı olan 

314 ton yulaf kapalı zarfla ekılltmeye konulmuıtur . 

2 - Tahmta edilen bedeli 14915 llredır . 

3 - Muvakkat teminatı 1118 lir 10 kuruıtur 
4 - ihale 28-8 939 paz rteal eaat 11 de Bahkeılr kor 

aahn alma komlıyonu blnaeındet yapılacaktır. 

5 - Evaaf ve ıartlar her gün komleyoDda g6r01ebılır. 

6 - Taliplerin belli belıelerle ve muvak at temlnnt
larlle birlikte komfıyon mOracaatları llzumu ılln olunur. 
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K eıısüt ·Belediyes.iııden: 
Her sene Kepıüt aahlye merkezinde açılmakta ol n 

( hayva• panayırı ) afuıtoı ayının 18 ncl cuma ınnü kQ 
ı•t edılecok ve beı gG evam edec il llln olunur 
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(:. IJ. ı.•. Kaza 
lleisliğiııfl.eıı: 

1 - Halke•lnde ameli ve nazari Oç ay de••"' 
etmek ve tnıaat uıtaaı Jetlıttrmek (lzere bir kura açı· 
lacaktır 

2 - Kunta taliplere betoncululı duvarc~ık · ııvacıl•" 
gibi ınıaat itleri ameli ve nazaıi olarak ılhterılıcek ,e 
kursu ikmal edenlere ehltretname verilecektir. 

3 - Kuralara devam edebilmek için aaıarl b~f 
ıınıflı tllı mekte., mnunu olmalı ve yaıı•ın J 8 

1 1 

23 ara11Dda bulunm&11 ıarttır t 
4 - Taliplere kuraun devamı müddetince ye•"' 

Y 30 kuruı Ckret veril cektlr. {Kuraun baılaoı•''~ı 
dan ıonuna kadar devam edecefl bir taahh6t ,,,.e 
ile vellıl tarafından temin oluaacaktır . ) 

Jtfl 
5 - lıteklılerln 15 • afultoı - 939 tarthlO r 

31 - fuıtoı 939 tarihine kadar merl.cn lıaıaıtı f' 
ti Baıkanlıiına müracaat etmel rl llzımdır JI' 

- Knn açılmasını lcep ttluuk luıdar 11 
/ 

zuhur ettlil t kdlrde faaliyete ıeçllecektlr:._._-,/" 

Baaıldılı y r: Türk:dılt matbaa11 -- hkeılr 


