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Ordumİızun Trakya. Danzig için ne ~lmany~ 
manevraları dün başladı. ne de Fransa ölmıyecektır 
Proğram mucibinc;·~i"fii; harekat yapılma- Eğer Avrupa bir ha;b;·;;;ı,rsa Danzig_ için d~
dı. Asıl büyük harekllt bu gün başlıyacaktır. ğil, boşu boşuna ölmf1ş olaca1'tır. In.gı~terenın 
Mareşal Fevzi Çakmak Edirneye vardı. . vaziyeti Danzig meselesinde ıarıhtır. 

Ecitrne, 1 ~ (A.A ) - Ge 
Del Kurma)' Baıkanı Mare· 
iti Fe·uı Çakmak dOa ak· 
.-... Edhneye ıelmtıtır 
Batın haaırlaklu bltmlt 

~· lltaaevralar bu gCin bet 
•taııtır. 

lıtanbul , 1 S (Huıuıi) - Bı 
ti ' 

•et Or,junun Trıık1adekl 

llıatae•raları bu glin baılamı 
ıtır. Bu ıOa manevraların tik 
IGan olm•kla beraber pro 
lr,... mucibince hareklt 

r•Pıl•amıı, lntalar me•zl 
•rlade •azlJ•t almıı olarak 
' .. re lntlsar etmıılerdlr 

baılıyacaktn. Edlrnede ma 

Devranın ıonuncu günG 1a· 
pılecak kritikte ve büyük 
ıeçlbeamlnde hazır buluna 

cak olan tcnebt devlet ate· 

ıemllıteı lerlle Hkf!rl heyetle

in da•etıyelerl h•zırlanmıt· 

hr. 

Davetlıler, ayın ylrmt bl · 
rıocf gOon Sirkeciden hu1U 

ıi bir trenle Trakyaya hare· 
ket edeceklerdir 

Bü1nk Brlcioı Harbiye 
Relıl Mareıal Fnzl Çak 

mak yükıek kuman.la 

I lüytk manenaya moto 
t " lcıtalarımıs en modern 
•lıt el 

Büyıık Erkdnı Harbiye Re heyet i ile bırllkto Edırneye 

d •• e ltlyftk aahra •e 
t 'i bttar1alarım12, dafj 
~re toplarımı~. ha•• 

lslmlz Mareşal Fevzi Çakmak varmııtır. F evz ı ÇakmaAa 

f lolarımız en ıeotı mtk1a Orgeneral 11m AGiindtb:le 
ata tıtlrak edeceklerdir Aııl latanbul kumındını da refa· 
btl1ük hıueklt yaran (bu gün) kat etmektedir 

Yahudi kongresi 
Pariste toplanıyor. 

Yı~u~ilaıin Habışistanı iilin adilmlsTistaniıOı: Bev
•ıl11ılıl Ya~udi komitesi Rımı11 bir hıyıt gönderdi. 

p 
~-cl~rıık IS (Radyo) - Ya- ltımıeyl bulamamııhr Yai· 
H •nıreal çarıamba •anın, Alman ıençlerl ta· l):Q burada teplanacaktır rafından yapıldıiı ı6ylenlyor. 
\' "1a aın her tarafından ...ı:::=:::::::ı::c=:ıı..J'i)l!ı-..:=:_,_. 

···············-·········~ i Milli Şef ~ 
• • • • 

ı ; Yunıı Hariciyı Müstaıı- i 
i nm kabul buyurdu1ar. r 

lıtanbul, 15 (AA) - Ret 
ılcumhur lımet lnönll, lıt.n 
bulu huıuıi ıurette ziyaret 
eden Yuaan HarlclJe Müıte · 

ıırı 8 Mavrudlıl Ploryada 
kabul buyurmuılardır . 

o •ır.ı---
~:lauc11 deleıelerl ıelmlıttr. ., 'r'·· ffllıtln meselealal 
~ ... "ıtlterenln beraz lrıta-

Yugoslavya as- Sıhhat Vekili 

~ ... lb.akere edecektir 

'• 
1
hna, 15 ( Radyo ) -

~o'"•lrnllel Yahudi yardım 
llııtıt 

lı~ la •ıl, Romaya beı kııt 
~. lr heyet ıöadermlt •e 

'tap tf •nıa muhtelif yerle 
..... L l,,1 " nlcret eden Yahudi· 

'dı; Habıılatanda lıkln 
'ti "''1•rlnl hal1a1a teklif 
d ''-•ıtır Habetlıtana ıön •tn 
llıl •celc Yahudiler fç:n ya. 

''•le: ~o k&yler yardım .. "\ oıı., eıının paraaı,le fnt• 
''•IEtır .. ,,, 

'fd 1
• 15 (Radyo) - - Pr· 

,._ h b 
~ ' er verlll1or: 

'''d 'bıta Y abu.il gazlaola· 
~ı._' Y ahutlllerdea lııaılıa 
.. ••aı 
""I , il ıttlıp oturmamuı -

''' lllıııret•tıur. Y ahudı ıa · 
L. ' '' IE """, 

1 apılarına birer leY 
1-tı.a ''-'•1a mecbur tutulmuı · 

11111t. 

L. 
l,,,....'dra, IS ( Radyo ) -
1.. · ~ı. -... ı. ıazeteıl•ln •erdtft 

' ' .. •re 16re, ıeç•• •• · 
~ 1'•6 llratlıla•tl• 7akı · 
~ç Yalaudı ha vra1ıada• 
~ bır çok Ya~•dt eY· 

\l\l -•lazaları ao1ulmuı. 
~~r parçalanmıt •e 

lı.tr J•lma yapılmıt 

~~, . 
'• her ıeJ olu, hlt-

' '••ra ••J~•n• çık 
' lı.ıuaı.ı ••tlular~an 

keri tedbirler 
almadı. 

Belırat, 15 ( A . A. ) -
Avala ajan11 1 Yuıoıla•1anın 

hazı fe•kalAde .. keri ted
blrler aldığı hakkında ya
bancı memleketlerde neı 

redden haberleri tekzibe 
Hllhf yettardır . 

Avala ejaB11, Yugoılav 

Baıvekılı 8 Tnetko•lçln 
ıon zamanlarda yapbiı Trt 
yelle zl1aretl hakkında ay 

nı membalardan neırlyat da 
mGzmer fikirler riUruekte 

olduiunu bildirmektedir 
Tri veıte ziyaretinin nbebl 

ltal1an endthU ameleıl kor-
poruyonu relıl devlet milı · 

teıarı Cteaettlnln ıeçen ha. 
zlranda Belgrada yepmıı ol 
duğu ziyareti tadedtr. 

lngilteretle as
keri faaliyet. 
Lo•dr.. ( A A. ) 15 -

Orta ln•llterede mlhfm 
ıma•••ralar yapılmaktadır 

[yliilde lnıll z kara ordu 
ıunun 1apacal• bQyOk ma. 
ne•ralara alt hazırlıklar 
faaliyetle de••m etmekte 

dır . 
Umumi harpten beri logll 

terede bu kadar aaker top · 

laamıı delll.ıltr . 

Karadeniz ha
v11liaini tedkik 
•eyahatına çıktı 

Ankara, ıs (A.A) - Sıh· 

hat •• içtimai Muavenet 
Vekili Dr. Hulüıl 

Alataı Karadenı1 ıahtl vıla 

yetlerlode tedl&lkatta bulun 

malc üzere bu ıün Ankara· 

dau Slvua hareket etm't· 

tir. 

Planör 
kampında 

çalıfmalar. 
Ankara, 15 (Huıuıi) Tlrk

kuıu ta,ebe kampında çal ı ı 

malara hararetle .le•am edıl 
m•kte.llr. 

EUmeıuttakl talebe ka•· 
pında 8752 uçuı ~a111ılmı 

ıtır. 50 Ltıe talebeal pllaör 

kullanmaya baıla•ııtar. 

lo6nü kampında 2) 869 

uçuı 1apılmı1hr . Celnan J&· 

palan 30.621 uçuıta hiç bir 

kaza olmamııtır . Uçuılara 

ile Ya• edll •ekt•tilr. 

Londra, 15 (AA.) Mil 
letler Cemiyeti Danzlg yQk· 

aek komhert Hıtleı le görür 
tükten ıonra dfin Oanzlfe 
ıelmlt ve derhal Danz g ayan 
relıl tle Polonya umumi ko 
m laerlnl kllbul ederek ken 
d lerloe yaptıiı g5rOımel r 
bakl11nda iz höt vcrml~tır. 

Koınııer bu mülallata ay 
nı zamanda fogll tereye btl 
dtrmlıti r 

Londra, 15 ( Radyo ) -
Taymlı eaxcteıt yazıyor: 

Danzlg meseleılnd lagl 
llz hilkO ınrUnln vazı yeti u 

rlhdtr. Polonya tle Alman 
ya araaıada bir teıvlye 
sureli olursa bundan herkes 
memnun olur. Fakat Dan· 
sıı ıtatüıfi bir tarafla deilt 
tlrdmek fıtcolrse loatltere 
derhal Polonyaya yardıma 
koıacalı.tır. 

..Polonyanıa, Almanya ıle 
uz\atm•k fç o t vuıut tıde 
mlı olduğuna dair çıkan 

habere de a1nı ıaute , Htl 
ltalyanın Polonyeya tnvu 
ıutta bulundujunu, Bekin bu 
ta va11utu kabul etmediğini 

yazmaktadır . 

Deylt Ekıpre11 gazeteal de 
mQzakere yolu ile bır anlaı · 
maya \"arılam17acajı kana
Undedtr. 

Sır baıka gazete tahmin· 
lerl ne oluna olıun Httlerln 

uzlıımalar riayet etmediğini 
anlftmamız llzımdır, diyor 

Partı , 15 (Radyo) Ga 
ı:eteler Bitler Ctıuı o görüı 
melerJne an tehirlerde bu 
lanmafa devam etmektedir. 

Btr ıazete, Alman1a Oan
zllt lllemekle kalmıyor. 

Bir çok meseleleri btrbtrl 
arkuından ortaya atıyor. 

Bu meseleler ne tekilde 
hal edilebilecektir? Harple mı? 

Bu ıhllnıal dalma vartddlr. 

Fakat bu taktirde Alman 
dıplomulıl hiçte iyi bir vazı 
Jette deilldır . 

Ôvr gazeteai: Hepimiz bili 
rlz kt neı biz, ne de Almanlar 

Danalı için ölmlyecejl 1914 
de olduiu gibi ne laglltere· 

nln •azlyetlnden, ne de hat· 
ti Amerikanın .-azlyetladen 
ılphe edilemez. Efer AY • 
rupa lltr harlt• ahlıu• 
Da••'• içi• detıl, beıu bo 

clcra ;e iflAs kanunun
a tadilat yapllacak . -K . -;.c;iadildt projeıi ha· 
oml ısyo k Vekalete verildi. 

zır anara mercllace bir •J• kadar 
k u•u•d• 

icra ve tfllı aDe Ziırlh lıııp11dtlebtlir• denilmekte-

ta dılat yapmak fiı .. e;ırtad•D dır . 
üalventleıl proftıor Profeıfir nafaka borçlu la· d I• rapor 
Lem oıo ha:ıurl• 1 kkGl rını en e1uh ahllkl bir 
Adltye Vekeletıııd• tet• f •· bor' tellklıl ederek bu ce· 

on tar• ı ... 
eddo bir korn •J hııır· auı az bulmuı ce:ıa•ın bir 
dan tetkik edılrnlf ye ıl •- d L 

k&let• •er - aydan üç •J• .a ar Ç•••-
laaao proje ve l 111 .le ralmuını lıtemtıttr. Ancak 
mlıtlr . oııer veklltt er ar• 

.ı kt 11 ıo bu ıllın muhtelıf icra dalre-
mOtaleaaı ahnaı •ki e ar· 
proje Mec\fıto t .. d. ~lltte lerl nafaka borcunu ödemi 
zedılmek üzer• Bat•• 1•n ltorçlular hakkında aa · 

gönderilecektir· ıtinl• ıarl bir ıün haplı ceaayı 
Modern hukuk •;k:oıad• •erebılmektedırltr. 

bütün icap lara 16 lan•D Projtde bu cezanın m6· 
k baıır l 1 1

- b 1 bulundurularıı kanunu te11lr o mı1aca ıaı •• u 
bu icra ve ıfli• hfikO•· eden komlı10• maddeye 
projesi yecl bir çok «hal •e nzl1etlerlnc» kay 

ktedlr L 1 rl ihtiva etme k uca· dı•ı koyarak hiklml .. ura-
1.u cümleden °1',ı'' halen da tamamen ıerbHt buak-

ret mahkemelerlP 
8 

fi mıt buluamaktadır. 
tarın re 

mevcut olan ıtır•' (ihlJ• icra •e ıfllı kanuaunua 
taleplerinin tetkik ~:cıı ••· yine aJnı muldesln• ıör• 
tinin kaldırıh11••11 kıJ•etll eler borçlu nafakanın kai
natında borç uou• 6rlld0· dırılmuını tlna edene ce· 
enakını eaklıdıldl ~.e "lr zaaıo tatbiki tehir oluaabl
ğü takdirde k•• 

1 
k ııere 

d e-faJa mahıuı ollll• • rai llyorclu. Profeı6r l emaa ra· 
ihtar yapılmaııı buo 

161 
poruoda bunu bıkaız bul 

1 akıDI f k b men kı1met l •"' lf muı ve na a a orcuau 
eder•• L ı b 1 termemekt" ıırar kıdır ba• ••rml1en DOrç unun orç a 

aydan Gç aeneJ• dava etmtı ol•• hll• ke•tll · 
p 'ı c ıheUne 11•111•••1· h . ıl hakkında hlklm edllmlt 

•·&Jlerl• u b dil Belediye ve • hıcts olaa ceza•ın t• lr • m«• 
ıus1 olmı1an 111ıllarıD . meılnl lllemııtlr. Bu karar 

llar ••f• l 
olunam11acak ın• tkl aJhk da komlı7onca ay•e• kabu 
aına ıokulmaıı. m•· edtlmtıttr. 

akt&D 
yiyecek ye yatac l e.lectk Borcunu ödt7ememekten 
ada bir aya tek•~: karııhi• dolaJı borçluya hap'• ceza· 
yiyecek ve gıyec• dll-
olso paranın da haclı • 11 nrllm11l uıulQnQ h<irrl· 
memul ırlbl hQkümler me• yatı ıahılye prenılplerlle ka • 
cuttur. bılı telif olmadıiını, aadece 

Veki.l ti :ıt1adeıll• ::ı!~ Fra•H ve Be1çlkada de•· 
gul edeo noktalardan let borçlan için tatbik edl· 
de ıstıhkak daolarıoıD ta~ len haplı uıulftnüo kurucu · 
dldl nokta11dar l(ornlı~do;et~ vuıtal bir hareket .!dulunu 
l,u mevzu üzertade 1 b 

" tmuı ve nl- ileri ılrerek t'-hıa alt orç· 
mun&luııalar 0 .:1 ı t 

tek larcla oldufu ııbı •• ,,. • 
hıret profesör Lemanın · 
lifi ayneD kabul oluamut ltorçlarıa.la da hepi• ••Ull 

tur. Bu teldtfte ayaen t6yle ••r•I••••••• aleyhl•d• de 
d•ntlmektedlr: ltulu•••t• llaplı uıulla011 
<dıuhkak 1d.iıa11nı ıırf ••- de.-1•1 borılarıada11 da lcal-

trıı tehir et••" ••1••11• ıu dır1h1111ıa1 Jıtemlıtır. 
Uılfmal edıla1etlllh'l :·~ul Ko•l•Y•• ltu aıulO J•ri•· 
etmek için cıddl •• •P er de ,ırml)'erek reddet111l1· 
buluadufu talrdlrd• mah· 

- kem• taktbln talıkl•I red- Ur. 
EJafı' Laks eler·- Komlı1oaca kabul edilen 

ıuaa 61milt olacaktır. 

r-ıj T• , debflmeltdır » . l k Projede dlfer mOhlm eıaalar araaıncla tem1lz 
mız e onuştu. noktalardan blrf de aafaka mahkekemealaln •ereceıı 

Londra, J 5 (Radro) _ Ha· davaları• da horçlu1a •erile· kararlara karıı tadııbı lra 
rlclye Nazm Lord Hahfalu cek cezanın miktarıdır . icra rar uıull de vardır. 
bu ıO• 11yflyeılnden dön· ve ıfllı kaauaunuu 344 Gn· AdllJe Veklletl lflaı ve 
mtlı ve derhal Tarkl1e BG. el mad.leılad• «•af aka konkurtlato tılerlnde lerar 
yGk Elçlıl Te•flk RaıtQ Ara vermeie mablaüm olup da hakluaın kabul edilip edil . 

11 
kaltul edtrek uııun mQd ılamlia ılıterll•• ıartlara memeıl etrafında tetkik le . 

det ke•uımuıtur. riayet etmlJ•• lıı•rılu tetkik rlne deva• •t•ektedlr. 
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Barem k anu u-
u izah e • 

ı. 

Y ni Baremin ıaıbik şe iinıufit ren izahn&m b · ıon 
~evlet ~ai relerin tevzi olun cak. 

(Dünkn 7azının devamı) 
A - Bir vekllet veye 

ona ballı mGdOrtyetlerden 
dıfer bir vek let veya ona 
ballı mGdGrlyetlere veyahut 
bir vekllet veya o vellal te 

ballı mQdOrlyetlerdta 3659 
numarala kaauna tlbt olan 
m6e11eeelere memur nakit, 
aakledtlecek memurun men· 
ıup olduiu veklleUn mu va · 
fak atine; 

Maliye V eklletf oln barem 
kanunu hakkındaki hazır 

lamıı olduiu lsahnamenln 
ayaea neırlae devam edtyo· 
rua. Bu k111mda vazife ve 
memuriyetten mCUe•ellıt ıu 
çlar dolaylılyle itte• el çek 
tlrtlea memurua Cleretltlerl• 
ııreceklerl Taslfeler. terfi 
ıektllerl. haıuıl bir mHlek 
btlılılae ve lhllnH IDzum 
ıöıteren ııter laaldnada 
la ldlmler bulacaluınız. 

8 - Taylalerl malaallerl· 
ne alt memurlara 3659 ea· 
yıh kanuDa tlbl olan mü· 
eaıeaeler me•urlarıntian 

veklletlere veya dtier bir 
mahal ve mQeeı Hye me 
mur nakli, nakledilecek me · 
murun evvelce baih olduğ• 
daire •• ma ...... ,e 
aazaran aallhlyetlt maka
mın m6ıaadHlne mütevakkıf· 

hr. 
C - lıufa eden maaılı 

••Ja Ocretlt m murların 

da ht lıtıf al arı tarih laden iti · 
ltaren Gç ay m ddetle fııtlf a 
ettikleri daire haricinde 
llaılıra bir idareye tayin 
dılebllmelerl azrıldılcları da · 
lreala tayine ıalahlyetlt ol 
an makamın mu•afakattyle 
olur. MOıtafl memurların 

Oç a7dıa ıonra tayinleri 
lçla muvafakat lıtlbeallae 

IOzum yektur . 
Macide: 17 - Kanunun 

11 ncl maddeıı. muayyen 
haller harf ç olmak üzere 
bldayeten devlet memurlye 
tine alınaHkların imtihana 
tlbl tutulmalarını &mir bu 
lunmaktadır. 

lıtııaal haller ıoalarıhr : 
A - Meıleld tahıll ılbe· 

relı meı1elderlne alt daire 
ve vulfelere fntleap eden· 
ler imtihan kaydına tlbl 

deitldır. Buna mlı l olar k 
muallim mekteplerinden 
mezun olanların maarif meıı 
leilne ve mualltmlıklere, Sı 
yasal Bilgiler okulu idari 
ıubHlnden masun olanlann 
dahiliyeye ve mali ıubeıln· 
tlea mezun olanların malt 
ytıye Ye tapu ve kadaııtro 

tatbikat kursundan mezuun 
olaalar.n tapu ve kadutro 
umum madarlüi6 memur· 
luklanaa lmtıhan11z olıuak 
olaamaları ıBıterllebtllr 

lor de imtihan kaydlyle mu. 
kayyet defıldırler . 

Yulu.rlk l letlıoa lar be.al· 
clade badema tmUhan11z 
memur ahnma11 caiz olma 
yıp blda1eteo devlet memu 
rfyetlne hnacakların mut
laka m(habaka lmtlhanı•a 
ılrlp kazaomalarıve ıayet 

birden fazla talip yoku, 
bu taltbln ehliyet imtihanı· 
na aırerek muYaffak ol -

ma11 ıarttlf 
Madde: 18 - 1108 Sayı. 

lı maaı kanonunun 10 ua 
cu maddeıl mucibince aıa 
leten ıkt yaalfe bir zat uh. 
desinde lçUm• etmemekte 
ancak bu hOkGmdea mual 
ltmllk tabıbl lk ve mGben 
dııllk mGetaına tutalmalcta 
idi. 1452 Sayılı teadll kan 
ununun 5 inci madduı, 
muallimler kakkındald bu 
lıtlınayı t hd ıta etmlıtlr. 

Bu tabdıtaf a ı&re; 

A. - Baıka vazlfeıl olmı · 
yan mOn rrl• ve muallimle
rin uhtelerlnde azami Gç 
maıılı mOderrtıltk .,.,. mu . 
allımlık içtima etmekte, 

B - Rekt6rlOk, melrtep 
mOdQrlOğO, tik tedr11 t mii · 
dGrlOIO. ilk tedrJeat mOfet
ttılığl , labr tuvar ıdlıjı , 
bat muall lmllk ve muavin 
ltk gibi ilcretll idari bir 'fa
zlfHt bulunanları• uhdele. 
r inde ıd rl bir vazifesi bu 
lunanların uht•lerlade idari 
vaaıfeden baık iki ıı ılı 
mGderrl ııl t k , muallimlik top 
lan makta, 

C - Maaıh memurların 
uhd \erlnd de ancak bir 
maaılı mGderrlelık Teya 
muallimlik bulunmakta ldı . 

unların maaı veya Gc

retlerlnln a• ıuretle tedt1e 
edllecell mezk6r madtlede 
izah edılmlı olduiu ııbı 
blllhue merlyete ııren 

2041 uyıh kanunla da; 
1452 Hyılı kanunun 5 l11cı 
maddesi blkmO aell vazı . 
feı l Qeretll olan üıtahdem 
lerln deruhte edecekleri 
maaıh muatlımlıkler maaı 
ları ıle salt vazlfeıl aıaaıla 
olup ta daimi ücretli btr 
muallımlik deruhte edenle. 
rfa ücretlerine de teııntl 
o \uamuıtu . 

Yeni k nunun 18 inci 
maddeet, yukarıda yazılı 
buluııan hükümleri deilvtır
m ı ı ve alelumum devlet da. 
trelerlnde çalııanların uhde
lertnde bulundukları müee-
ıeee lçlilde •• dııında, baı
ka bir memuriyet daha bu 
lunmıyacafı eeaıını kabul 
ettikten sonra lıtlınaen btr 

zat ubdHlade auleten han · 
ıı vazlf eler d en kaç tanul· 
alo içtima edeb ileceğini ve 
bunların maaı yeya ücrf!t· 
lerlnln tediye ıelıı:lını ıöıter · 

, mlıtlr . 

_=-::::-::::_-:...... _. --~·-

TO KDILI 

H i R HA 
Müvezzilik 
imtihanına 54 
kişi girdi. 

Orta okul öğ· 
retmenlık Aurau 

kaldırıldı. 
Sene batından itibaren adli 

tebltiat poıta ldareıl tarafın 
dan yapılacakhr. 

Buaun için poıta mO••• · 
&ilerinin artbr1lm&11 l laım 

ı•ldıtıodeD, poıta - telı
raf umum mOdGrlüll bOtün 
vlllyetterde müHzzllık lm · 
tlhaaı açmııtar . Din ıebrl 
miada yazdı olarak yapılan 

hu imtihana mnvezzellk için 
ilk mektep mez•alarından 

54, poıta • telıraf memaru 
•••zetllil imtihanına da 1 O 
lctıt mOracaat cıtmlıttr . Bu 
na alt emir mucibince balı 
laaz1rclalıl adliye mübatlrle· 
rl .le imtihana tıttrak 
etmıılerdır. 

BOtGn imtihan evrakı um 
um mOdOrlOie ıiadertlecek, 
Ôradaa tetkikten ıeçlrlld ık 
ten eoara kazananlar tlln 
edılecektlr. 

ayraca bir vazife almaları 

caiz deilldlr. ( V elıı:llete 
mGtealltk mHı kanununun 
hGkDmlerl mıbfuzdur. ) 

Bu h&kümdeo mihtHna 
tutulanl r ıunlardır: 

A - Maeılı veya Clcretll 
memurların uhdelerinde 
maaıh veya ücretli yalan: 
bir daimi muallımlık bulu · 
na bilir. 
Şu kadarki aıli vaztfeel 

maaılı olanların uhdelerln· 
d ki maaıh mualllmlıkten 
dolayı lacakları para Gcret 
itibar olunaca ından, me
murların uhdelerinde bulu · 
a cak muallimlik va ziyetle · 
rl dalma ıe ıda lraı dl· 
len ıekllde ola bilir: 

1 - Maaıh memurların 

uhdelerinde yalntz bir lcret-
11 daimi muallımlık; 

:ı - Ücretli memurların 
uhdelerinde yalnız bir ma · 
•ılı daimi muallimlik; 

3 - Ücretli memurların uh
delerinde yalnız bir Ooretll 
daimi muallımllk; 

Bu ıuretle lllveten bir 
daimi muaUlmllk deruhte 
edenlere. memurıyet maaı 
•eya ilcretlerlnln tamamı 

•• daimi muallimlik maaı 
., ya Clcretlerl tutarının da 
Qçte lklll verilir. 

MeYcut memurlar1n mee
lekl bılıtlerlnl arthrmak 
makeadı,Je o lmayıp kura 
ıekllnde bulunan mekteple· 
rde muallimlik eden mual· 
hmlık maaıh veya Gcretll 
memurların her iki cihetten 
olan maaı veya ücretleri· 
nlo tamamının verllmHt il 
zımdır. 

Maddede ( maaılı veya 
ücretli memurların uhdele · 
r inde maıılı veya tlcretll yal · 
nız daimi bir muallimlik 
bulunabilir.) ıurettodekl hG· 

Orta okul lğretment ol· 
malıı: lıtlJ•• ilk okul öiret 

mealerl araıında buatlan bir 
m6ddet ev•el bir tmtıban 

açılmııtı. Maarif V ekllett 
dGn Klltür Dırektörl6ğüne 

ıönclerdlit btr telgrafta bu 
imtihanda kaır:anaoların bu 

a71a 17 nde yapılacak ol
an lmtlhanlarandaa earfı na -

zar edfldlilnl bıldlrmlıtlr. 
Buna ıebep Gazi E•ıtltQıGn · 

de açılmıı olan bir Hneltk 
kursun kaldmlmıı olma11dar. 

lmtıbana girenlerden Enıtl 
tGaGn Hll talebeeı olmalı 

ıartlarını halı bulunan. 
lar arzu ederleue 25 eyl6\-

de yapılacak aıli talebe im· 
tlhaaına, 7ahutta 21 eyl61 -
de yapılacak ehllyetaame 
imtihanına ılrebtlecelderdtr. 

fe IUbar edılmHI llzımdır. 

B - Mıaalltmlerden uhde 
lerlnde rekt6rllk, delıanlı 

mOdOrllk, bıı .muavlnlı k, 

mua•lnlllr, baı muallimlik 
ll boraluvar, mtbendlı mek
tebi •• tt\Dat okulları atel 
ye t•fllil ıı bı ücretli idari 
bir vazife bulunanların bu 
idari T"ez ıfelerden bıııka iki 
mu l lı ml l i l cemetmelerl ca 
izdir 

Bunlar idari Yazlfelerlne 
alt Ocretlerl tam olarak ve· 
r ilmekle beraber, uhdelerln · 
deki muallımhlı maaı HJ& 
llcretlerlnden miktarı fazla 
olan ı n da tamamı tediye 
edıl ır . 

lkınel muallımhk maaı 
veya Gcretlert tutarını• IH 
üçte tklıl ita kılan ar. 

C - Uhdelerinde (A.B) 
fılı:ra larındo. yazılı idari ••· 
stfel r elmıy nlnra iç mual· 
llmllk veril ebilir. Bunlar; 

1 Ubdelerlatle mevcut 
muall ıml t klerln maaı veya 
Ocretlerlndea miktarı f ula 
olanının tamamını; 

2 - Tayin tarihi ııraıly 
le ikinci mualllmhlı maaı 
veya ücretleri tutarın•• üçte 
tklıtnl; 

3 - Gene tayın tartht 
11raelyle iiçüncll muallımltlr 

maıı veya ücretleri tutarı 
nın üçte birini alarlar . 

O - Milderrtı, profeıör, 

doçent tlblrlerl kanuna g~ 
re muallimlik lf adHlnde 
dahildir . Yani mnderrlı, 

profeı&r ve doçentler hak · 
ında da yukarıda izah edl · 

len hükOmler tatbik edile
cektir 

E - Tabipler; 
1 - Maaılı ve1a Qcretlt 

iki meılekl vazife alabilir 
ler, 

2 8 ırl idari ve dtierl 
8 - Kanunun 6 ıncı 

maddHI mucibine• umumi 
mQfettııltklere, rlyueU cu 
mhur datreıl memurlukl rı · 
na, huıud kalem mCldGrlOk · 
lerlae, mDterclmllklere, el· 
çtlıklere, vallltklere ve hu 
kuk müıavlrltklerfne alı 

Danlar Ye gene kanunun 13 
fl•cü maddeılne lıtlnaden 

kanuna bafh 2 ıayılı cet 
velde ya:ı1lı bulunan ıhttnı 
•nkllerlne tayin edilecek · 

Binaenaleyh, badema: 
• 

kGmden memuriyetle daimi 
btr mualltml ıtın içtimaı te · 
eviz edılmlt otduiu anlatıl · 

cılına göre bir memurun 
lllveten daimi btr muallim 
itle deruhte etmeelyle bir 
muallimin ıonradan bir me 
murlyet kabul eyl meıl 
araıında far mevcut olma· 
yıp yalnız bir ı l a ve ten ka
bul eyledlil memuriyet 
maaıh lıe bunun aılf var.!· 

meılekl olmak Qzere maaılı 
veya ücretli iki vazifeyi de· 
ruhde edebilirler Umumi, m61hak, huıuıı 

büdcelerlndeo Ye bunlara 
tlbl teıekküllerdeo aıaaı 
veya Qcret almakta olan 
memurların ( huıull bt~ ke 
nanda akılne earahat olma
dıkça ) bulundukları daire 
ve mQe11eeelerln içinde ve 

dııında maaı h ••Y• 1retll 

3 - Serbet tabip bulun 
mtyan vtllyet ve kazalar · 
deki tabiplerin zaruret ha
linde o vll6yet Yeya kazaya 
ald Oç muhtelif maaıtı veya 
ücretlı meeleld h izmeti de 
ruhde etmeleri caizdir. 

- SONU VAR -
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R E RI .. 
• o ma ıye yangınını 

zararı o beş bin lira. 
Vali yangınlara dair kaza ve 
nahiyelere bir tamim gönderdi. 

Dununbeyln Oımanlye k6· 
yloiin yauıın ıonunda yan· 
dıfıoı yasmııtık . 

Pazar gGnü yanıın ıa 

huıaa ııden Vali Re•al Gü· 
reli ••••lıı akıam ı•ç vakit 
ıehr•mıze &Tdet etmtıtlr. 

Teıblt edlldıttne ıöre ya· 
nan ev mlktar1 60, bu ıuret· 
le yaaııadan kurtulabilen 
•• adedi 8 kadardır. 
Maddi zarar 15 bin lıra ka 
dar tahmin edilmektedir. 
Dursunbey kaymakamlıiı 

mahallinde icap edea tedbir 
lerl almaktadar. 

Vilayet makamı kayma 
kam •• nahif• m6d&rlük
lerlne yaphlı bir ta•lmde 
yanıın vukuunda alakadar 
ların n• ı•ktlde 111•11ul ol
maıı llsım gelecttflnt bıl 

dlrmtıttr. Recai GGrell ta· 
miminde 16yle demektedir: 

Menim ltlbartle 11k, 11k 
vukua ıe.lmekt• olan orma• 
veHlr 1angınlardaa vlllye· 
tin ı•ç haber.ıar edllmeıl 
dolaylıtle ıereken tedablr 
alınamamakta ve yardım ya
pılamamaktadır. 

Mtllt ve ferdi HrvetlerlD 
bir anda mahvını icap ecleD 
bu ılbl fellketlere meydao 
verll•emeıl idare &mirleri• 
ala bııta ıelen vaztfelerıo· 
den bulunmakla berabır 

t.Gttln gayret ve lbtlmamlar• 
rafmen bir yanıı• Yukuund• 
clerlaal vıla,etln haberd•r 
edılmeıl •• hlzzat mahalli•• 
ıı.iılerek bQtGn aafahab b•I( 
kıada malumat verılmı•I 
ehemmiyetle tebltft olunur· 

Tekaüt kanunu ve 
em i et memurları. 

V z,fe asnasrnda sakatlanan emniyet amir va memur
larını ~nır dınce mat vk m12şı verilecek. 

Oabtllye "eklleU aekeri 
ve mGlld tekait kanunları 

nın 13, 18, 31, 46 ncı mad 

deleri hGkGmlerlnln emniyet 
lmtr ve memurlarına teıml· 

il hakkında bir kanun pro · 
jHI hazırlamııtır. 

Yeni projeye ıare bük· 
mCin ve ıtcılden tekaOde 

ıevk edilecek emniyet imlr 
ve memurlar1ndan hizmet 

müddetleri 15 Hneden az 
olanlara 1100 aldıkları mea 

ıın beher Hneal için btrer 
aylık benbtle emıa.11 b1111 

la ıı defatea verilecektir. 
HGkmen •• ıtclllen teka 

üde ıevk •azl1et1nde bu 
luamıyan emniyet menıup 

laraadan J 5 ıene bir derece 

1 

mit olanlar mafeYk der•'' 
maaoıle tekaiit edılecekter 

•• dır· Bu ıuretle telraGde ıe 
kedılmezdea evvel yef•l 

bl' edenlerin eytamına ıen• 
ı· derece mafevk maaıı yer 

lecektlr. 
ıcıı V azıf e eenaıında 111• 

ve Hkat olaa emniyet 111•0 

ıuplarına ve ailelerine bir"' ,,. 
dereee mafe•k m atı •• 
lecektlr . 

lülllr Direktörü izinli. 
Knltnr Dtrekt6r0 Naııll' 

ur· Ôrenıuo bir ay izin la>•I l· 
Kenclıılne Lııe Felıef • sıı:~,t 
ilmi Enver Demir yel6 

ve 11nıfta kalıp hizmet et- edecektir. 

Ziraat Banka- 1 Bandırmaya 

sı memur ala
cak. 

Ztraat Bankuı ıube ve 
ajanılan için miinbaka ıle 

memur almaia karar ver 
mittir Bu tmtlbanlara en 

az orta mektep mezunlan 
ile l ıee mezunlan girebile· 
ceklerdlr . 

imtihanı kazanacak orta 
mektep mezunları 6 ay. lı · 
H mezunları azami bir ıeoe 
ıtaj zamamoda orta mektep 
mezun lan 40 - 50, l ıee me · 
zuolarına lıe 60-75 lira 
kadar ücret Yerılecektlr. 

Staj deneıtoln ikmalin· 
den ıonra yapılacak meıılek 
lmtlhamm kazananlar hare 
mln tlbl olduiu ka71tlara 
ıöre maaı alacaklardır. 

vapur ilave 
postası. 11, bet 

lzmlr Fuarı müoa•e .,.,. 
15 afuıtoıtan 26 eylüle ,.., 

1 s dıfJlll"' 
dar ıtaabul 1!• •0 ıli'' 
araeında eah gflnlerl 6" 
sürat poıt111 konmuıtıJf• ıı'' 

0ıt• poıta diler ıilrat P 
5 

~ı 

ııbı letanbuldan 8. J 

hareket edecektir· ,,,, 
d tı•P O ıtalerl tren e e jfef' 

ler güolerJoe ait t•' 11'' 
b•'' ~' aare Bandırmadan d•" 

edecek Ye ıebrllllıı 
kur· o' aynı ıekllde ıeçece ' 

btkfO' ııf 
Bu tarifenin tat ... ıf 

b 
,,., ..... 1 

den it lııaren •f o 
b ,d•' ,,

DeA ııtklıkl•• ha e 1,, 
mı1an bir çok klııP'' 
treni kaçır•nılardır· 
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Sovyetlerde spor 
Sovyet ıpor ıOnü mOna· 

••betiyle Moıkovada Kızıl 
-•J'daada 18 temmuzda ya· 
~alaa ananevi ıpor ııçldlne 
bt1 1ene bltGa Sovyıt cum· 
hllrlyetlerlnden gelmlı olan 
40.000 den fazla ıporcu fş 
tırak etmtıttr . 

\ 

Bu rakamın da açıkça ı&ı 
ttrdtiı vecihle Sovyet ıpor 
harekettala kuyvetl ıealıh
llQdedlr. Memlekette mevcut 
81 ıpor 11ndıkal cımlyetl
•lıa ldareılade, on binlerce 
lıul(ip ve ekip çahımakta ve 
'-'-nlarıa da emlrlerınde ml
ttaddıt mGkemmel ıtatllar, 
1Por meydanları ve nlaala 
tı, J'Dzme lıtaıyonları, tınlı 
••haları vıealre bulunmak· 
tadar . Sovretler Bırltilnde 
halen, bir kaç 1111 1enl ıta
clyo•, 58 huıuıl bedea ter· 
bt1eıt evi, 500 Jllzme lıtH 
J'••u, 6.000 kayak lıtaı10-
ıu11 aaevcuttur. Bitil• ıpor 
lc•l<kplerlntq ka,ııı ıpor yap
.. ,k lıtlyen ber kHe açık
tır Spor yapmak lıtly~• bu. 
'•ela ber tClrlQ &letlerle be 
teber bü1iik kolaylıklar ve 
•Jnı zamanda huıuıl ıpor 
-•lcteplerlnln beden terbi

''" •aatıUllırlnla yeUıurdl· 
lı antren6rler de bulur· 
lar 

1938 SenHI içinde hlk(i 
llllet ve Hndıkalar, Sovyet 
•atandaıının beden terbiye 
•hae ve ıpor ıılerlne bir mıl 
ht rubl~den fazla HrflJat 
ta bulunmuıtur 

Mellllekette, ıımdıye ka 
eltr, 1 mılJOD ıeoç ıporcu, 
~Ç•lıımaJa ve mQdafuya 
•ııu rozetlDl taıımak hak· 

lcıaı kazanmııtar. 
1939 Saneaıoıa ilk altı aya 

lçıllde, aendıkalara merbut 
'Par teıekküllerının orıantze 
:•ttıı 1Dubtellf mOeabakalara 

llallyoodan fazla ıenç itti· 
ttlc l 8 l ey •mittir. ov1etler B1r-
~ll1ade en çok Hvllea ve 

1•1lttlce en çok yapılaa 
~~kor, bafıf atletizm, Jlmnu

•e futboldur. 
~O•yet bafıf atletizm ıper '"'l .. t '"• yedi yeni rekorlar 

:•
11 •Jlemektedır YOkıek ti0 'cu ÜD•aaını haiz Nıkola 

, ~01tn, ıırıkla 4 metre 29 
._''-tl11aetre atlamııtır kı bu 
•tı 

1 ce, A Ytupada a laamıı en ,, 
•ıl •hıl 'cedır . Evdolulya Va 
d ~•'fa, 1 .000 metreyi 2 
ilk ile• 58,4 unlyedc koı ıı n 

'ktdındır. 
~Gta'-tbola ıellnce, bu ıpor 
,, Q Sovyetler Bırlıfıode 

f,,~ bınlerce ıporcu tara· 
''tad'll memleketin her ya. 
li' oynanmaktadır. 

l\tıl •iter ıporuoda, Şatov, 
'1, 0

•, PopoY, Manukıaa ve 
·~ '-aparıumlyao ııhı Sovyet 
Otcuı 35 

t~'d '"· dOoya reko 
tı..d '" 22 ılnl keadl elle· 
~· tutmaktadır. 

\ 

s,.._ eıhur Sovyet yüzüctbo 
flh Jow. Boyçenko, «butter
~L •Ula ile 100 metreyi 1 

~·~ --,t ' 6,8 unlyede ve 200 

lerde, kOç(ik lıaltbrolu ılllh
la endaht taltmı Jap n la · 
ılllz kulüpleri birliği tara· 
fından muhabere yolu ile 
tertip edtlen ananevi enter 
nıuyonal müıabakada, Oaao 
avlaklm m"rku lıu l ub6 eki· 
pi, mOmkOn nizami 20C0 
pu•andan 1992 puvan ce
metmek ıurettyle yeni hır 

dOnya rekoru teatı etmlı· 

tir. 
Blnlolllk, blılkletçtlık. mo

toıtkletqlllk, eıkerlm ve Hl 
re ıtbı dıfer ıpor ıubelertntn 
faallJ•tl de Soyyetler Bırlt · 

llncle çok ıenııttr . 

Memlekette mukavemet 
ıperuaa çok ehemmiyet ve 
rllmektedır . Her aene bfr 
çok yerde, maraton koıular1 
blılklet turları, uzun meH· 
feler Clzerınden kayalı yar11 
lar1, uzun atlı ı••ller ve 
denizde uzun mesafe yilzme· 
lerl yapılmaktadır. 

1938 Seneılade, tlajcıhk 
aahaaında, 20 000 kııı yGk· 
Hk daflara hrmaomıı 14 000 
kıtıden fazla ıporcu kaf ıle
lerl de Kafkuya, Altay ve 
Tfeaçhı daflarıadakt daicı
lak tıtaıyonlarında çal ıımıt 
tar 

HGl&ümet, « yOkaelr ıpor
cu » unvanı teelı eylemlt· 
Ur. BOyük baıarılaıa 
mu•aff ak olanlara •erıleo 
bu UDYan halen 90 ktı•J• 
tenıh olunmuı Bır çok ıpor 
cuya da madalyaler ve al 
ı•nlar vertlmtıt ı r 

Her HDe, ıerek Moılco 

•adn, ıt!rek dıfer cumhurl. 
yeller mer"ezluınde ve ıe 
rek ıur11t• umumtyede bG 
ylk ıeh rlud .. ıpor bayram· 
ları tertip edtlmekte •e bu 
bayramlarda mtltabakalar 
t"rt p o unarak memlekd 
ıporculaı ıoa baıarılarının 
netlcelerınt 16ıtermek fırea

h Yerllmektetlır 

RADYO 1 -----ANKARA RADYOSU -
Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.74m. 1S19SKca. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 946SKca. 20 Kvv . 

16 8 939 ÇtJrşamba 
12.30 Proğram 12 J5 Türk 

muz ğ ı·PI 13 Mrmleket aaat 
ayarı, ejftDI ve me o. elojl 
haberleri 13 15 - 14 Müz•k 
{K.arııık proğram- Pi.) 

19 Proiram. 19 05 Muzık 
(Danı muzığt - PJ.) . 20 15 

Konuıma (Haftalık a.por Hr 
vlaı). 20 30 Memleket aaat 

ayarı, ajanı ve metorolojı 

haberlera. 20.50 TOrk mOzıtı: 

1 - L&tıf aja - Hıcaz farkı 
- Nıçın ı•pta ıeher zarı za· 

ram . 2 - Bedriye Ho116r -
Hıcaz ıarkı Mflmtezıç aak 

>'el ''11 2 dakika 36,2 ıanl · 
~' ' lc,tetmek ıuret11le nıO· 
~it '-''bal ıkı dOoya rekoru 
4,~-Uıtur . Enteroeuyoaal 

\l' P•tlnej rekorları bab 
'~' Sav yeller Btrltil Nor· 
''-'' •oora dCloyada heaıeo 

\ '
1 

l•l111ektedlr. 

anla, 3 - Llttf ala - Hıc:u 

ıarkı - Yoktur zemaa ıel. 
4 - Nefhe - Hıcazklr ıar
ln - Severim her ıOaelı, 5-
0ıman Nıhal - Htc•zkAr 
ıarlu - Şu zaıf g6fı0m için 
de 6 - Oımao Nihat - KQ 
rdllı hlcazklr t•rkı - Kaç 
yıl yftreğ ı m. 7 - Salihettlo 
Pınar - Kürdılı bıçuklr 
ııarlu - Ne ıelen var 8 -
Muıa Sareyya - K6rdilı 
htcnklr ıarkı - GOo dol 
muyacak. 9 - MuhaJJ•r 
ıarln _ Ntçıo mıhzua bık · 

'~•Jet nl1ancılar1, dOny•· 
\tı'~ l1t nııancıları ile mu 

'~ 1hth mChabakaler ya 
''d1r. Daha ıo• ıD• • 

TOHDILI IAYIA ı 1 

Balıkesir Ortaoktıllar Sııtın Alma 
Koınisyonu Başkanlığından: 

Erzalun claı· : 

Ekmek 
Sadey•i• 
Ptrtnç 
Koyun eti 
Sıiır ett 
SOt 
Yoiurt 
Zeyttnyaiı 

1 oz ıeller 
Makarna ) 
Kuıkaı ) 
Ş"hrıye ) 
Horoz faeulyeal 
Nohut 
Barbunya faaulyeıl 
Un 
Patateı 
Bulıur 
K.aıar 

Yumurta (adet) 
Beyaz pe1atr 
ZerUa daneıl 
Tuzauz tereyafı 
~abun 

Soda 
irmik 
Konaerve 
Çay 
ince tuz 
Reçel 
Kay111 çekirdekli 
Tabın helvaaı 
Tabın 

Pekmez 
Çelrlrdelutz Gziim 
C•vız ıçı . 
Ltmon (adet) 
iç fındık 
Sırke 

incir 
Soiaa 
Salça 
Havuç 
Kereviz 
Elma 

Pıraıa 

Azı 

Ktlo: 
70000 
4800 
58)0 
7000 
6000 
7500 
8500 
3000 
9500 

2500 

Çoju 
Kılo: 
85000 

62UO 
7200 
9000 
8001 
9000 

10000 
4250 
ııcoo 

3500 

T bmlnl Fıat 

Kuruı: S. 
9 

ıOO 
35 
45 
30 
10 
15 
50 
27 

15 

Muvakkat 
Ura 
573 
465 
189 
303 
180 
17 

112 
15~ 

222 

85 

teminat 
Kr. 
75 
00 
00 
75 
00 
&O 
50 
38 
71 

6J 

2500 4000 17 51 00 
IOJU 1600 15 18 00 
soo 10~ 11 a 9J 

J300 4000 13 50 40 50 
1soo ~soo 10 11 21 

950 1500 12 13 50 
600 900 60 40 50 

100000 115000 1 25 107 82 
2550 3500 40 105 00 

900 1400 40 42 00 
100 110 ıoo ı ı 2s 

1950 2500 35 65 63 
1500 1950 11 21 94 
500 650 25 12 20 

2400 llutu 3000 30 108 00 
15 20 340 5 10 

1400 1900 8 8 55 
1450 1600 35 42 00 
550 700 50 26 25 
700 900 35 23 63 
450 600 40 18 oJ 
550 650 25 12 20 
850 1000 20 15 00 
l25 300 40 g 00 

80d0 10000 2 ' 50 18 75 
.~m 2so ıoo ıs 1s 
100 900 ıo s 15 
600 800 25 zo 00 

6500 7000 5 26 25 
500 700 20 10 50 

ElulhmeDID 
Şekli: 
Kapalı zarf 

Tarı hı: 

4 9.939 Pazarteıl 
saat ıo, 30 da 
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1 
•lklan. te•l••tı, ılaale ııkll •• 

1 - Ortaokulların 31 ma,ıı-1940 tarlblae kadar thtl,acı buluaaa 1•karıtl• ati ' ı .. ,f ıuretll• elullt••J• t•· 
1 kıpa 1 

taıblol bıldtrea (46) ka\eın Jlyecıll ersaklar il ıln mildcletle açık 9 

karılmııtır ID ııreltlltrler • lhıl•••• llsl 11•' 

2 - !lutltmeye lıtlrak etmek lıtlyealer ıartnamelerl llretm•• okul••cla hır ~erke& malmltllrllll THaHI•• 
eyvelıne kadar 6fretmeD okulundan alaHkları lnaltye ile kana•I te•t•atlar;.• k•••ı1ona mlracaatlan. 
yahrarRk alınacak makbaz ile muayyen ıGn ve ıaatte ••ar•f mGdlrUlll•d• d k•••DUB tarlfata tlahlllad• laa-

l 1 ı 11• a• k .1 k ı •• ltaık••· 3 - Bunlıudan ek•ek, udeyalı ekılltmeıl kapalı ı:arf uıu ile yapı ac: t e•••ll•• auar •• •J 
zırlaamıı olan zarflar muayyen ıllnGnde yukenda ya11ıh belli ıaatıDde• ltlr ... kabul edll•l1ecell ıllD ;'•••r· 
lıiına makbuz mukabilinde verllmHI ve bu Hallen ıonra ı•tlrllecels zarfları• 4 - ı- -2 4 

Balıkesir Askeri Satın 
.. t\lma h.omisyonundan: 
1 - Balakeılr birhlderlnln lhtlyaçları olan 500 ton 

odun kaıpala zarfla ekılltmeye konulmuıtur. 
2 - Tahmin edilen bedeli 5000 llrad1r· 
3 - Mu•akkat teminatı 375 liradır. 
4 - ihale 2 9 939 cumarreeı ıünD Hat 11 de Bala· 

keelr Kor Satın Al•a Komlıyoau bınaaıada yapılacaktır. 
5 - Enaf ve ıartlar her ılo komlıyonda ı&rOlıbıUr. 
6 - Taliplerin belh belıeler ve mu;alllıat temlnatla 

rını ba vı teklif mektuptarını ihale ıaatınden •• ıeç hır 

Hat evveline kadar ko•lıyona makbu• ••laabtlt teali• 
etmeleri liiaumu ıl&a olunur. (Poıtada •akt •eclk•eler 
muteber detıldır.) 4-1 252 

areın 61le. 10 - Bedrtp• 
HoHÖr - Muhayper ıarlıu 

- Behara bek 21 30 Konu· 
ıma 21 45 Neıelı pllklar -
p 21 50 Müzık (Rı, .. eu cu 
mbur baudoıu - Şef: {b1an 

K6nç•t ): 1 - Mererbeer -
Marı. ı - A. Tbomaa Ham. 

\et operHıaclan orphelıe 

aryaıı. Claraette Sı M ıçın 
3 - Belllal - Norma ope 

ra11aıa u•ertOrO 4 - Okar 
Str•Ull - v .1. rGJHI ff•nta· 
zı). 5 - Gounod Fauıt 

operHının baleti. 22 40 Mu-

ztk (Opera aryaları Pi ). 
23 Son ajanı haberleri ziraat 

eıbem, tabvlllt, kambiyo -
nukut boraHı (Fıat) 23.20 

MGz•k (Cazbaad - Pi.) 
23.65 - 24 Y'arlakt prol· 

ram· 

.. . e cunıhuriyeti 
Turk•Y at Bankasından: 

Zira 
ı trio aılaabılıa tle ll•umu 

ub• •• aJ••• arı .,. 
Baakamııı• 1 k 

kadar memur ahaıc• tır · larlyle ltH 111nuDlar1 lçfa 
ıkt•P aıeıua 

Ea as orta m 1 lerl 25 • 28 aluatoıdur. 
t hanların 1 P ı t ml yapılacak ıaı 1 

1 6 •J ltH mezun arı iç D aıa 
11tt1UD UI ı k 

Orta 1Ptkt•P edecek ıtaj 111GıidıU ı.arfuıda orta mı • 
bir ııne dev•• 40·50. Ilı• 111ezunlarıD• 6G- 75 hra kadar 
tep mezunların• d il• eılt•n••'P ıurett• 
•• lmtıhaodakl muvaff aklyet erecH 

1 1 k ···•·k ··-leret veri lr. d ,,ra yapı aca 
Staj de•reılat• lkmallD ••.••., •C• •••t• ••rlllr. 

1 • barr•d• t ar 1 d 
tıbaaıaı k••••aD er la a .. oraca at •d•l•e 1 lr · 

Faal• tafılllt lft• ita• a••• 2-1 - 155 

Bürbaniye Ağacı~ Köyü 
Muhtarlıgından: 

Afacık 116,_6 okuluaun bir derahaae, ıaloa, 6lrelmea 
dt llapu tle derebaae, Hlea ve lftetm•• od&11Dın 

0 ...... ,. 
lerlnl• kaı• •e çerçevelerl ve tavan ve taba•ları 

pencere dd 1 2 t• s.93g tarıhla~en itibaren •• beı 10n mi et t 9 8 939 
ba 1oaı ıbaleıl yapıl•ak lser• ·~·k efuıltmeye 

çarta• d ., 
1 Ultur Taliplerin muaJJ•D ala e Hat ·2 de Alıcık 

koaG • ' l 
k61I l&&J kuralına ıelme eri ve taıtnamert ıönnelert 

illa olunur. 
4-1- 211 



AYPA ı 4 TO KDILI 

S tılık arsa. r------------------------, I BALIKESiR I 
Muallim mektebi k1r1111nda 1 AKIN KIT APEVİ 1 

Itır d6ntlm bir evlek ve için - ~ 1 
de mey va af açları yetııtırıl- I Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün ı' 
mit olan ., .. aatılıktır . Talfp ı 1 GflZE TE ut M EC M. Ufl lan 
lerln Muallim Mektebi mu· ı 1 ARADIGINIZ HER KIT ABI 1 
haaebecı·• ı •• a,u .,,,e mftra-1 AK iN Kl.TAPEVI. nde 
caatları ilin oluaur. 1 1 

--------------------·· 1 Bl·ı-ıd 11 il ki Ü 1 B u l a b 1 l 1 r ı ı 0 t z . 1 ı.,ın l\lfUID ur ,• Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yer.ine o 1 20 1 
•hı' h f' d tenzilatla gönderilir. 
f IJlr iYi fO il: 1 BERNARDEN DÔ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi I 

Mehmet Gündofaa •e ıh · 
Uyar heyeti azuı•da11 Meb· 

met Macun •e Mehmet 
Çapkın adlarındaki mGblr· 

1 Pof ve Virjini MEZHEPLERi 1 
1 Tftrkçeye ça•lren 50 Kr. 1 

i
l KEMAL DEMiRAY MEHMET AKiF 1 

Ferdi •• içtimai karakteri 

1 ıs ~r. K I 
larl kay'9etttlı.. Ya•fılnt •la- 1 15 r. 

1 
Mt'ıhur çocuk roman arı: il ROMEO •e JÜLYET 25 1 ••lımızdaa hükmi elmadı " 

fı ıl&n olu•ur. K. Koıtantınov ROBENSON Kl\OZOE 25 1 
---------, BAŞIBOZUK- VATAN S0RG0NO JO ı' 

Kıyıp şıhıdıtnımı LAR ALA vı CAl\Ll TARiH ıo t 
1333 Seneıfnde Balıkaılr 1 Çeviren· ATEŞLER iÇiNDE 5 

eıkl Cillll •e yeni Namıkke ZEKi TUNABOY~U 10 Kr. iNCiR A<1'.;ACI 25 1 
mal Hlr IDaktelllnde• ıltlı - GENÇLEK.. . MEKTEP BAHÇELERll\DE 1 
iım mezuniyet ıahadetna 1 BGtln mOn••••rler BiTMiŞ !ENF ONl 26 1 
••mi kaybettim. Yenlılnt 1 KOPU z Okuyor. ŞURL!R. · ·. · ı 
alacafımdan bükmG olmadı· 1 · ıs Kr. E1at Adil Müstecaplıotlu I 
fı ilin olunur. IL'M T S Rl•I 1 BOLŞEViKLiK. F AŞISTLIK 1 •• HAYA E ., 1 

16 AÖUSTOS 1989 

~ nıııııııııı mııııunıııı 111011H1111uoıııııııınııııııınııııııııııııın ını ınıııııııın. , .ıııınnıuıııııııııııııııııııııııııınınnnııuıı nıınnıınıııın ı ıınnııımııııu 

Türkdili a baası 
Vıllyet matb a11 TGrkdtlt matbaa11 adı altında ~a1Eeteml2fn ldarut•de faaliyete 

ıeçmlıtlr. 

14 Seneden beri muntazaman çıkan ve kartlarla• h•zmet eclen c<TÜRKDILI 
aazeteat bu ıuretle daha ıenlı bir tekilde çalıımala baılıyor. 

ıııııtb«tası 

Ucuz. temiz ve ıOratle laerkeıl• ihtiyaçlarına cevap vereceli, herkui memnun 
edecek bir ıalıle konul•uıt•r 

Reımt ve huı•ıl m6a11uılere atd defter ve har tQrl& cedveller, m&kbuzlar, 
davetiyeler, kartvldler, zarf •• klfıt baılaldarr, zarif ıelıllııle tabedılır. 

Kitap ve mecmua baıılır, ctltyapıln 

Tlirkdili matbaas 
Har yerdea ılparlt kat:tul eder ve lıtentldlil ıekılde hasırlar . 

Dikkat : Matbaa tılerlle allkadar her tGrlü muhaberat için ıu adrua mfi· 
- racaat adilmelldlr: 

Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 

~~OlllllllllllllHIIBlllllllllllllllBlillllllllmtlllllfHllllllllllURllllllllUllllllllllllfillllllllllllllllilllUlfllllllllllllllffllllllllllilllfillllDffilJlllllDOllOillillmUlllllDl•nı 

IOIHHlllll uuııumıuııııııınuıınuınımııııııııııunmınııunııııınıuuııuıııınnııııııımınınıııınııııuıııııı!IDınuııınn oıınınınuıııııııııııııııııııınnıııı ııuou Balıkeıır HacılımaJI 1 •• SOSYALiST ŞEFLER ve 1 
maballeılnd•n Alı OEMOKRASI SOSYALiZM 1 
kızı AJt• Toyıar 1 50 Kr. 40 Kr. 1, §§ 

--;;;::"'----:=---~-..;..:;___ ~--------------------- --~ = KIRTASİYECI Devlet Denıiı·yollıarı 8 neü 
İşlctnıe Müdürlüğünden: 

19~0 Sıaaal •ayıı ıonuaa kadar Bandarma lıkaleılnde ve depoıunda mıkdar, mu· 
ham men b deh ve muvakkıt · teminatı •ı•iıdakt cedHlde 7azıh kömlriln tahmil •• tah· 
llye iti kapalı z rf uıulG ile elutltmeye konmuıtur. Ekılltme ı-g 939 cuma ıGnO taat 15 

KADRi UZKUR 
da Balakeılrde 3 ael lılatsna blnHtndakl ekııltma komlıyonunda yapılıcaktar. 

latekltler eluıltme ıartaamaalnde yazılı vesikalarla munkkat teminat, banka mektu
ltu •eya makbuzlarını ve tekllf mektupları•• ha•I uıfları 2490 ıayalı kanunun 32, 33 
maddalarladalıl tarlfat nçhtle hazırlayarak ihale ılnG ola• yulıuıda yazıla tarih •• ıüa . 
d elııtltma ıaatf•dan .. lr ... t evvel Hat t • e kadu elulltma lıemtıyonu relıltilne mak
buz mukabtltnda teıltm etmlı ltul•nmalara llzımdır. Poıtadakl ı•clkmeler nanrı dikka · 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

te alıem•z . 

Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te
min edebilirsiniz. 

lu baptaki ıartname •• 111uka vele projetl Bahkeılrde :,ıetme MGdlrlllünden ve Baa· 
Mektep defteri - Kitap •Her çeşit kağıtlar 

.larmadan lıta11on ŞefUll•dea paratız alınmalıdır . 
Btr tonun nıınııııııııımıııınıınınıııııııu~ıııııııınnııuıııııııııııııııııınıııınııııouııııııuuıııııııııı uııınıuıınıııııuıuoııınııuıuııuııııuııııııınınnııııııııııuıııınıııınıınıııııı~ 

•uhammen 
bedeli 
Kurut 

Muhammen bedel Muvakkat 
~~~~~~~ ~~-~~ ~~~~ ~~) 

Yapılacak it ve yeri 
Rıhb•da llla••alardan va· 
lanlara tahmil 
Depeda n lanlartian yare 
tahliye •e tıtlfl 
D poda lıtıflerden ••kine 

tanderlerlae tahmil 

Mtkdara 
ton 

12500 

4000 

4000 

15 

15 

15 

Balıkesir Askeri Satın 
Alına Konıisyonundan: 
1 - Su11tarlık btrltklerlnla thtıya,ları ole• 225 to• 

odu• açık alulltmeya konulmuıter. 
~ - T hmrn edılen bedel 1687 lira 50 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teml•atı 126 lira 56 kuruıtur. 
4 - ihale 6.9.g39 Jarıamba ıftnl ıaat 11 .le Ba'ıke

ılr Kor Satın Alma Ke•l•yonu blnuı••a yepılaeal&tır . 
S - Ev•af ve ıartlar her ıl• komtıyonda ılrlleblltr. 
6 Talipleri• belit t:telıelar ve muvakkat temlnatla

rlla btrlllııte mezkur gft• •• aaıtte komlıyona •üracaatları 
)Qzumu llln olunur. 4 - 1 - 250 

R«ılıkesir Asker'i S<ıt.ırı 
Alına Konıisy,lnundaıı: 
1 - Su11fırlılıı blrhkterl hayva•atının ihtiyaçları olan 

160 tna sa an açık elulltmeye koaulmuıtur. 
2 - Tahmin edllea beclelt 2•00 liradır . 

3 - Mu•aklıat temlnıtı J 80 llratlar. 
• - ihale 1 g.939 aalı ıOnl eaat 17 ele lalılıeılr Kor 

Sah• Al a Komlıyoau btnuı•da 1ı1tılacaktır. 
5 - !vaıf •• ıartlar laar ıl• komlıyeada g~rlleblltr. 
1 -- Taliplerin belli balıeler •• •••akkat teminatla 

rlle ltırllkte mHkur ıGn •e Hatte lıemlıyena mlracaatlar1 
IQ:ıum• Uln olunur • - 1 - 25 J 

Balılıe•ir lnhiaarlar 
Ba,müdiirlüğiJnden: 

16 Afuıtoı 939 tarihinden itibaren plyaaaya çıkarala · 
cak olan biralarımızın perakende ıuretıle elli ıaDUlıtrelık 
tlıelerl bir kuruı mOdafaa •erılılle .. lrllkta 16 lı uruı •• 
61 ıantllltreltk ıalon adlılarındı keza bir kuruı mOdafaa 
••rılıtle 20 ku111ta• HtılHal' ıl&a olMDur. 

. . ~ 2 - 1 - 248 

tutarı 

Ltra 
temtaat 
t uruı Sayın hemşelırilerim 1 1 BANDIRMALILARA! ~ 3075 23061 

" flt1Jtürk caddesindeki şubemde flyva/Jk ve Edremidin nefis 
it. zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente satıhr. 4 - 1 253 

Sıllhk ev 
Eıktkuyumcular mahalle 

•lnda Çantay ıokafında Çan· 
tayoi!u Etada ald !5 numa
ralı hane ıatılıktır . 

1 3 Seırndtın heri acanta~ı hulundu~ltru nu\mleket in en llliU'll f 
1 fahrikatörii Edrenıidli Kaı·agözoğlu Ali Hiza Bey fahrikasmıu 

«KAH ~IAHK.\» mı nefis saf ve tabii ze~·tiuyağ ve sabunlarını, Ba- 1 
Üç kat üaarlncle aaklz ada, 

ilk.esirin nefis tereyağlarını satışa ~rz ellinı. 1 
Sayın hemşehrilerime bildiririm. -ı 

bir kiler .. lr bedrum ve or H ' t ı L ' ' ı d d h \il ıı k 1 1 k .. t 'I' ~ :. k::ı;.~~'.·· .. ;:ıb:~· ~:: I 1ı. ~ıç !n ~Pl58C~ı sıpııış ar a a ır uru . o ay ı gos ırı ır. 1 
lumbuıı. bır mtktar avluıu ı " 1 _ Balıkesir Esat Bakkaliyesi sahihi Baıulıruıalı Esal .\karsu 1 
•ardar. Taltplerla Ç•vlcl 1 it. R 1 l · A " k dd · d ~ } ; 1 
M b t v hbı 0 n 1 2 - <\il( ıruıa şu >esı tat ur ca csın e va~ sa ıuu ~atı~ J'eı ı~ 

• me • t••• m ra- 1 ~~~~ ~ \._A;':IY~~~~~~~..,..., 
caatları tlln alunur. ı ~~~...,.,~...-&~ ~ ~.--~ .. ~---~ 

B<ılıkesir Askeri Satın 
;\tına Koıııis)roıııınditn: 
1 - Kor marka& haıtahanHI Haelık ılattyacı için 5980 

kilo kepek, 5980 kilo buiday, 5980 kilo havuç, 5980 ki · 
lo pancar, 5980 ktlo labna açık ekıtltmaye konulmuıtur. 

2 - TabmJa edilen bedeli 1136 lira 20 kuuıtur. 
3 - Mu•akkat tam~nah 85 lira 25 kuruıtur. 
4 - lhalHi 18 . a - 931 c•ma ıinCl aaat 1 1 de Kor 

Satan Alma K.emlı1onu blnuıncla yapılacaktır. 
5 - Enaf •e tartları her ıG• komltyonda ıörfile

blltr. 
& - Taltpler.n ballı belıeler ve muvakkat la•l•atla 

rlle birlikte komlıyo•• milracaatları IG:ıumu llln olun•r. 
4 - 1 - 231 

Kepsüt Belediyesinden: 
Her ıene Keıniıt •aht1• merkaalnde açılmakta elan 

( hayvan p•naym ) atu.ıoı ayıaın J 8 ncl cuma ıünü ki 
t•l adılacak •• baı cin ti Yam adecait ilin olunur . 

.5- J- 241 

(~. il. ı•. K<ıza 
il eisliği 11deı1: 

1 - HalkevlDde ameli ve nazari Oç ay de.,all' 
ç•· etmek •• tnıaat UllHt ,.u,urmek Clzere alr kurt • 

lacaktır . 

2 .,.. eıhlı 
- ft.Urtta taliplere betoaculuk duvarcılık - ıı•• 

ilbl tnıaat itleri ameli •e aazarl olarak 161terılıeek .,e 
kurau ikmal edealere ehlı1etname verrlaoektlr · 

3 K 1 btf - uralara devam edebilmek l~I• aıgar 1 11aıfh ilk mekt•1t mezunu olmak ve yafıDıD 18 
1 

' 

23 an11ada bulunmaıı ıarttır 
1 

4 - T ltplere kunua devamı müddetine• 1 8 "
111 

ye 30 kuruı Gcret verilecektir. (Kurau• baılan•1'''dı 
dan ıonuaa katlar devam edacall bJr taabhlt ıe•e 
ile •elbl tarafında• temin oluaaoaktır.) -

5 - lıtekltlerln 15 - aluatoı - 939 tarihi~;, 
3 1 · ajuatoı 939 tarihine kadar merkez ka1••1 

ti Baıkanlıfıaa müracaat etmeleri llzımdır llP 
d t• 

- Knra açılmuını icap ttlr cek k•- 11 ' / 

zuhur ettlfl takdirde faaliyete gecllee ktlr~ 
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