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lnönü dün Edirnede 
sevinçle karşılandı.· 

ltalya ve Almanya 
mütareke teklif edecekler 
D . l . . ······A·-vrııpa meselelerinin ---------------------··········----------------------

Trakya manevralarına hareket eden Cum- anzıg mese esının oe L 

h ll . . . u · l .,.1 l 'nı· 30 günliJk m'il.tareRe hurreisimize Başvekil ile Maarif Vekili 
de refakat etmektedir. 

a ı ıcın rııt er- ır.ıusso ı ft Al 
istiye~eklermiş. Fakat diğer tara ank dmanya 

" 2 milyona çı ar ı. 
Ankara, 16 (A.A.) - Genel 

kurmay Baılranı Marrıal 
Peyzl Çakmak dün nbah 
llıalyeU erkanı ıle ve man· 
•vralara fıttrak edtcıak ku 

lrlandanlarla bh lıktu mane 
•ra 11ha11na gıtmfı, kıtelan 

b1.ıtan •ı•iı teftlt fttlktcn 
•orara Edırneye döcmüıtür 

Hareklt bu ıabab baıla -
llııtır. 

l•tanbul, 16 (A.A ) - Tre 

"Y• ınanenalarında bulun 
IQalı üz.ere Relllcumhur f,. 
Qaet İn&nll refakatlerınde 
8•ıvelcıl Refik Saydam ve 
~•arif Vektlt Hasan Alı Yü 
tel o dufu halde bu ıabah 
8 Jlrrntde otomobille lıtan · 
butclan hareket buyurmuı 
1•r Ye 6ile yemellnl Baba
tıkıde yemtılerdfr. 

lıtanbuldan IUbaren büt 
Ga Jol b•1uaca blrllıea on 
lııınteru halk Milli Şefe co 
llc•a teu hür at araaJDda ıe 
•ıı ... ,.. tnahürft aöıter 
"'lılerdtr 
1. Curnhurrelıfmlz Trakya 
•llcı•ın bu candan tezahü· 

"•hna aevf•çle mukabele 
~tıaıelcte Ye be zı yerlerde 
l •llda temaı ederek dilek 

4
•rtot b610k bır alaka tle 
hıle•ektedtr. 
"1ıllı Şefimizin Edirneyi 

.!:::_fleDdluceklHI haberi 

Edirne halkı tar of ınden bil 
yQk bir ıevlnçle k rıılanmı · 
ıtır. Şeh!r baıte nbeıa dona 
hlmııhr. 

lıtanbul, \ 6 (Huıuıi) -
Cumhurrelıl lımet lnönCi bu 

ıabah ıe.at 8 .20 de. yanrnda 
BllfYekıl Refik Saydam, Ma 
ulf Vekili Huan Ata Yucel 
olduau halde otomobille lı· 
tanbuldan Edlrneye hareket 
el mittir 

Mıllt Şef Çorluda Trakya 
Umumi Mııfetll§I Kiz.ım Dl· 

rlk tarafından korıılanrnıı 
tır. Ôllo yemeilnl Bal.aeı · 
ktde yemlılerdtr . 

lıtanbuldan UJbaren Edlr · 

neye kadar 1 O binlerce halk 
Mılll Şefi coıkun sevgi Ye 
ınygı tez.ahOrlerl ua11oda 
ujurlamıı lardır lnöoü bu 
candan tezahürata mukabe 
lede bulunmuılar ve halkın 
bazı yerlerdeki dilekleri ile 
alakadar o\muılardır . 

Cumhurrefılmb.tn Edirne 
ye gelecekleri haberi Edtr
neltler tarafından aevlnç ile 
kar9tlanm ıtır . Edirne tak 
larla, baıtan baıa bayrak
larla donatılmııtır. 

Halk lnönüyll kr.rıtlamak 
Ozerc A11ekadın ıemtfne 

kadar akın etmtıtlr. Yhıe 

bu maksatla bir çok 1akın 
köylerden hrılk ıehtre fnmf 
ılerdır. 

Mıhi ~efın l!dlrnede ika 
metlerine belediye dtılreal 

talulı olunmuıtur. 

Hong - Kong
dakiJaponha. 

rekatı. 

İngiliz ordusuna verilen 
ıühleı bitti. 

Tokyo, 16 (A A .) - Japo
nlar Hoog • Kong dakt lnııl ız 
orduıuna 48 ıaatltk 

btr mühletten ıonra Honı · 
Konı hudutları boyunca k · 

aıkerı mevcudunu mln edecek bir tınfye tar· 

Londra, 16 (Radro) Son z.ı olduiuou kaydediyor. Ay· 
iÜDlerde Milletle r Cemts•cll 1 Dl ruete bu haberlerin a., 
Danz.fg komlaerl Buıckhardt tınde tekzip olucmadılını, 
Hıt'erın yaptığı mülakat maamafıh Almanyadekı ... 
ve buna alt ı htımalier ehe keı i, hazırlıklarında dna• 
mmly t kubetmftltr Ft ha ettiğini ılive ediyor. • 
ktlre gerek D nz'g komfsul Almanyadıkı bir mllyen 
nln temaal!'rı, gerekse Kont 700 bin aaker miktarı 2 mil· 

Claao • Httler görüımclerine yonu ıeçmfıtlr . 
dolr Londra, P rlı, Beri n Deyh Herald gazcteıl, Al 
mehafılınde ç .lrnn haberle nıınya, loııltere, Fraaı•. 
rln Daozıg meaeleainde blr ltalra araaında bir ıulh ak · 
aalaıaııya tem yül olundu- dine karar vermlı g6r6n0 
iu ıekllne daha uygun gô· yor. Akdedilecek bir konfe 
rüyorlar raoıta 1eal AYrupa m•H· 

Taymlı gtıze~l~l~~r lelerlnln de ye•I baıtaa tad
kık edılmeal icap edeeei•nt 

KralKarol şid
detli bir nu
tuk söyledi. 

A Hfl/er yazan lıu aezete Hnlerle, 
' )lomlıerl· Muuo\lalnln konferanı dola-

Cemlyctı Danzlg k rel•riD •lılle 30 ıGn mOtarelre ak 
oza • ~ ı 

n ln yaptıi• dl ıerekıe dl teklif edcceklarlol de 1 l· 
gerek Danztgte, - Ye edtyor. Bu takdirde aa· 

h •• uyan 
Berllnde iyi bir a keıi hazırlıklar durdurula· 

oıevzuUDUD 
dırdıiım ve ı6rlit1118 

11 
tat· Hktlr. 

p lon~v·~;::~~~._..~---=--==-----

d M :~~arı artan i ı_k 
okul ög~tmenlen 

7
--;lk 0 jW/ öğretmenine 

13 Jı ·ıd· 
kıdem ~ammı verı ı. 

Bandırma ıktn~I okul 
l 6lret••D 

Hayat bahahhğı ile 
rnücadele meselesi 

'1~11t1İrdaki iktisaDi raiife"ı vi yapılın işler haktın~a 
~er ıy Ticaret YeUlıti11 mafuınat verilecek . 

radao ve havadan harekata 
baılamıılardır . 

Rusya Uzak Romanya Kralı Karo/ 
Bükr•ı· 16 (AA.) - K6ı · 

Şark orusunu tencede kutlulanan deniz 
giioQ mOnaaeb~tlle Kral Ka-

f&k Vİ ye etti. roı .a,ıedıtı b•r nutukta ıö
Londra. (A.A) - BJr yle demııur: 

birini tlmam eden ha· «Romen olan hiç bir ıeJ ba 

berlere atfen Moıkovadao tkaaına verılemez. Romen 

Vıllyet tik oku ıddetınt baıöfretmenl Kemal Ôzol, 
lerlnden kıdelll .. ~etnıeoln Clnen ikinci okul bat6fret· 
dolduran 137 ol e arttı· meni Nuri Encl:ı, Edremit 
maaıları birer derec 

1 
Ma· Gazı okulu ölr•t•enl Ke-

rılmııtır. Kıde., il•.~~~ edil•· mal Gökael, Gür• lr6yl baı· 
arif Vekaletınce t~~orluiODe &iretmınl lımall Hakin Kol· 
rek M arlf ~u lu, AyYahk kOltür lıyarı 

Fahri Zeren, Allbey nahiye 
ıl baı6lretment Naci Ln••t, 
Kepıüt baımuftllhnl Ha.an 
Erkan, G&nen kiilUb ftyarı 
Kimli G6k Asli maaşı 22 
liradan 25 liraya çıkanlar: 

gönderllmlıtır. ı~ \dan iti· 
Terfı edeolere.•J u 1:11lara 

' rı bU ıa 
ba.ren mut a Kıdem u 
göre verllec:ektfr. taıenler 

nasıl c li,Jat pahılıhlı ile mil- yapmak huıuıunda 
'dıl 1 

verllen bir habere nazaran olan her flY mOdafaa edl· 
\' • •ı erine dair Ticaret 

~ı'"llettndeo Ylliyetlere mü
tt 'b bır tamtm gelmlıtfr. lk 
ı,''dl tılerlo baımda tutu 
, ctlc h•yat pahılılaille mü-
•.t,ı \' k • mHeleıl hakkında 

lk.' "•Un bu tamtmlal aıa· .. ,, 
it hııyoruz: 

t\.t ''•t pahahlılı ile mü 
" ''• IDeYZUUDa hGkümet· 
,,ltHıter11en allkanın Bli · 
t,

111 
~illet Mecllıfnde muh 

)' ••ıılelerle Japılan be 
'•t d ''- olaJHlle, malQmu-

~~'Alu•acaiı ıOphealsdır. 
•ı it ht pahahlıiı lktlaa· 
''- llruluıamuıla allkadar 

'~' laır nazarla mltaleuı 
~ .. ttat bir meaele olduiun 
~, b•tGn devlet teıkllitı 
~'hallı idareler bu hu 
\ı_ •t.ılfell bulunmakta· 

~.~ Devlet teıktlltına 
~V•lrlletler ye idareler 

tlııae dıı..- ırazlfelerl 

ı yret ıfütermekte ieeler, Sovyet hükumeti o,1 Moio· lccektlr. Ve ıulha bnilanan 
mahalli idareler teıkılltı ve llıtanda vukua ıelmekte lar ıunu bllmelldtrlf!r lı:I hu· 
bllha11a belediyelerin de olan carpıf malar ıebeblle dutlar bir kere çızıldı mi 
bayat pahalılıiı tle mfica Uzak Şark orduıunu mühim dünya harbi olmak11zın de 
dele ltlnde ff a edecekleri surette takviye etmlıtfr flıtırllemez 
ehemmt1etll hizmetler bu· .============================ 

lunmaktadır. • Moskova ga·· ru·· şmelerı· 
EzcQmle, havayfcl zaruri 1 

ye maddeleri iberlnde be
lediyelerin ııkı bir ffat 

kontroHioOn çok hayırlı ne· 
tlceler Yerecejl tecrübe ile 
nblttlr. 

Bu maluatla yapılacak 

ilk tı tetkik mevauunu teı 
kile eden maddelerin latıh 

aall•den tıtlhllkl•e kadar 
ıeçlrdtil beton nfhalarını 
ıözden gecirerek flatların 
ne ıuretle vlcut bulduiunu 

tayin etmektir faraza beı 
laca ıehtrlerlmlzd• efklrı 
uaıumly•)'I ve matbuata 
meıeul eyhyen aebze ve 
•eyva flatlarını da '91r tet 

(Seau lçlucü ıayfada) 

-------- -
Gande ancak bir toplantının ka· 

bil olabileceği anlaşıldı. 
Loadra, 16 (A A.) - Ha- edea lıttr toplantı yapılabll 

••• ajanıı, lnsılıs · Fran11• ••istedir H•yet, sDnde lkt 
milzakerecilmrlnlD tnUltalar- teplaahDlll silç olcfutuau an· 

l ı••• mOlremmel olduiu•u lamıılardır. Çlnkl bu tak 
Moakevadan btltllrmelstedtr. dırde heyetler kendi arala· 

Londra, 16 (Radyo) - randa 16r61mefe vakit bu. 
Hanı aja .. ı Moakovadan lamamaktaclırlar Aıkeri mü 
1.tldtrlJor: ı:akereler halıkında çok erkı 

Fra•11z laıtltz aıkerl he· bir ketumiyet muhafaza ed 
petlerl Voroıtl•f •e arka ilmektedir. Mamafih Fran· 
daılara ıle ılritmelere de ıız •• loıllia heyetlerinin 
Tam etmektedirler. etvarında• ıı~rüımelerlo iyi 

Fakat eande aacak ıaat ıafhada: oldufu mOıahede olu 

10 •aa 1 ~ de kadar tl••am au1•r· 

mmı almıı ofaa &tr• 

vuo1ardır: kkımıl 
N1111ı 

Merkez Ôzçehk 40 
baıöğretmenl faik 
ltradaa 4~ llraJ• 

40 Asli maaşı 35 Ilradarı 
l ·Merkez 6 liraya çıkan ar. 

Eylul öğretmeni Seytde Ör· 
enıuo, BJiadıç öğretmenle· 
rln den Kemal Çorapçıojlu, 
M k lltilr ,,,..,. L6tft 

an ya• 
Aylan, Suaıfnlık 1ıaıuır ,,_ 

Merkez Altaeylul baı&tret· 
meni 5Gat Ôner, merkey Ga · 
z l o\tulundan Hıdayet Ôı· 
ıür ı K.1.yabey bat6lretmenl 

Cemi\ At•klı, Ke.yabey &I 
ret meni lımaıl Halıkı Tabaa. 

lr .. AltıeylQltien 
lı ... , .... 
s:bfre Ollı•· HacıtlbeJ baı 
•fretmeal lımall Glinalp, 
Namıkkemald•• Beyaa Ôz· 

yarı Ferit Akbaılı. 
30 Liradan 35 liraya 

Nlik· er, Ba•dırma Birinci olsul
dan Eıat Erka•, Bandırma 
8lrlncl okuldan SanlJ• Şın· 
ay, Bandırma ikinci okul
dan Tevfik• Ôney, aynı ok· 
uldan ŞGkrlye Ozan, C6ntn 
ikinci olıuldaa Cemile !la· 
mez, Gönen ikinci okul 
bıı&lretmenl leh~et Onar, 

selenler: 
M ._ D"mlupıaar 61· er.ez ~ a 

retmealert•d•n Akıf Ş••• 
zen, Bıtadıç öfretme•lerln 
deD Hıfzı ôaer, Ayvahlı r. 
t1klil bat6fretmenl Naci Ôz 

Baadırma lklacl okul 
tOfı 
d n lbrahlm Yleel. 

2~ Llradrı11 30 liraya ylik 
stlenler: 

M•rlııez Gazi bttt6lret1111e· 
ol lızet Tan, Mıthatpaf• 
ııret•••I Ra••••• Korkut , 

Edremlcl Gazl 61retmenı 
lbrahlm Ôaer, Edremtd 
Cumhuriyet okulu 61retme•t 

RGttG Ôzkllır, Edre•lt Araplo 
1 (So•u lkl••I aablfeııle) 
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Yeni remin tat~ikŞe finıUösteren iza~n m ~ütün 
devi t dairelerin evzi olun cak. 

(DünkQ yazının devamı) 
Maltye Vek&letlnlo bartm 

kaouou hakkmdakl hez11ln 
mıı olduiu ıuhnamen n ay 
nen neırloe devam edıyo 

ruz Bu k111mdc va:ı fe ve 
memurlyf'tten müte vell t ıu 
çlor dolayleıle itten el çek 
t:rıl~n memuruo ücrellllerlD 

glrtceklerl vazifeler terf ı ıe
kllterl huıuef bir meslek 
b la sine ve tbtlıe.11na lüzum 
ıöatereo tı' er ha kluorla hO 
kQmler bulacak11nız 

Bunlarm m••ı 
r tlerintn tedly 
lince: 

veya üc 
eklin ge 

1 - Maaılı •e1a Gcretlt 
iki meılelsl vaıdf derubde 
edea tabiplere, uhdelerinde 
mevcut doktorluklardaa ma 
aı ••ia 6cretl miktarı fazla 
olanının tamamı ve lklacl 
t blpllie ald maaı •eya Oc 
retl tutarının da Gçt• tklıl 

Yerilir. 
2 - Uhdelerlad (8) fık

raeında sayıl n r kt6rl k, 
dek alık gibi vazifelere mO 
ıabıh ve meıel ıer t bip· 
lık Ye baıtah ne m6d6rlü 
iQ ilbt 6cretll idari bir Ya 
sif e ile maaoh veya ücret it 
bir tabiplik bulunanlara, 
hem idari "lazlfelerlne alt 
Clcretln v b m de tabiplik· 
terine mahıuı maeı Yeya ile 
retl tamamı tediye edıltr. 

Uh4elerlnde meıleklerl da· 
htllode (meHll 11hhlye mCl· 
dürl i ) •ey ·haricinde 
(metell aeırly t müdOrlüiO 
glbt) idari bir vazife bulu 
nanlaran ubtelerfode bir de 
tabi ilk bulunur. Yukarıda 

muılltmler münaeebettyle 
luh edıldlil veçhıle bu 
idari nzıfelerle tabiplikten 
herbanıl birinin e•vel v 
ya ıoara deruhde edllmeel 
hükme mfie11lr bir vaziyet 
thdaı etmn. Y lnız uhdtle. 
rinde meılekl rl dahil ve 
harfclade rektörlük ve de· 
kanlıfa mltabfh olmayan 
maaılı veya ücretli ld rl 
btr yazlfe ıle ıer tabiplik 
cemetmlı olaalarm idari •a 
r.if elerlne alt mae ı veya Gc 
retlerlnln tamamının ve ta 
btplık maat veya Gcretlerl 
tutarının da Gçle ık ıfnla ••· 
rllm ıl iktiza eder 

3 -Bu maddenin (E) fık· 
rasımn (3) ıayılı bendınde 

göıterllea eaaalar dairesinde 
Qç muhtelif maaılı veya Oc· 
retli tabtpltk deruhte eden· 
lere maaı veya Qcretl rinde 
miktarı f zla olanının tn 
mamı, t yıo tarihi ıtr ılyle 

ikinci doktorluklarana alt 

maat veya Ocretl rl tutarı· 
nın üçte lklıl ve üçüncü ta 
ittbltk marıı ve Ocretlerl tu· 
tarının d üçte biri verile 
cekttr. ' 

F - Mühendisler ve vet 
rln rler hnkkındıt da bu 
madd nln tabipler hal"un 
dairi hftkfimlerl yoen tat· 
bı · olunacaktır . 

G - 900 S yıla kanun 
hüldlmlerl mahfuzdur. Yaot 
her ne mealokten oluna ol 
ıua bilumum mütekatdfoden 
muallımlı~e ve mütekald 
tabip, mühendlı ve veleri· 
nelerden umumi ve m lh k 

bQtçell dairelerle idarel hu 
suılye ve beledtı•f.' tababet. 
müh~ndıalık ve veter!a:.t:r 
lıklerfne tavlu edılen ' erln tc· 
kaüt maaşları kee lmlyecek 
t r Anc"lc o vazı feofn mcb 
del ınuo tutarı ücret oleırak 

verilecektir 
T dı üt mao ıı keı:lmek 

ıuretıyle tayin. yar.t tavz 1 
edıleoler hakkındc.'1 umumi 
hükumler t.. tblk o'unur 

H Uhdf'lertnde idari 
vazife tle ın6te8ddtt muel 
lımllk, tablpltlr, mühendtaltk 
ve •elerloerlik mevcut olan 
lordan d imi olarak Anka
rada bulunanlara fzıhaa
meoln ( 10) uncu maddesinin 
(K.) f ıkraıında izah edllmıı 
oldulu ıtbl tamam olarak 
aldıkları maıo veya Gcret 
dereceılne ve her lkfılnl ta 
mam aldıkları takdirde en 
JOkıeflD att muvakkat taz

minat Yerilir. 
J Kan nun ( 18) locl 

maddeılnln 2 inci fıkrasın
da; 788 1 vıh aı urln ka· 
DUDUDUD (8) tacı aıaddeıly· 
le 14 6 aayıh kanunun ( 1) 
inci m ddeel hükfimlerlnln 
ücretU memurlara da ıamll 
olduAu yasılı bulunduiun 
dan; badema (icretll memur 
1 r da ticaret ve eanetla lo · 
tlgal edemezler Kendi em 
l k ve arnzllerlnl blzz t v 
ya bil• 11ta tıletebıltrler. 
Şirketlerde, tlc ret Ye sana
yi mO ueselerlode v ztf e 
deruhde edemezler. 

Anc k kooperatif tlrket. 
lerlade mecl•ıl ld&r ulıöı 
v hesap milfetttıltğl edebi 

lirler. Akıloe hareket eden· 
ler hakkında 11ntf t nzılt 
ceza11 tat ık edilir 

Madde: 19 - Bat odacı, 
odacı, aer hademe, hade111e, 
kolcu, bekcl, evrak müv z 
zll, ücretlt v~ aldatll tııhell 
dar, (yaya ye atla), daktilo, 
ıoeto, kaloriferci, bat ıöfer, 
;öfer, b hçıvan baıı, ahçı· 
van, b ğcı, amele, telefoncu, 

baı maklalıtlık, el ktrtk 
memuru, meklnlıt, elektrik 

et, tamirci, marangoz, mo 
loılkletcı, ıer mDrettlp, mfi· 
rettfp, matbaa operatörü, 
ıer müccllll, mücellit, kat p, 

mbar ve depo memuru, 
muhafaza aı muru, dülıer, 
doframacı, kuı vuncu, tn.e 
kecl, ıu yolcuııu, yorgancı, 

k pıcı, ltfaıyecl, cilacı, ı 
Rtcl, ıofra baıı, ıofracı, renç· 
ber, boyacı, kum•§ doku· 
macııı, hammal, ıevk me 

muru, meyd ncı, baı uıta, 

utta baıı, uıta, mot6rcQ, 
bakıcı, ruatçı, mu kip, rı, 
memuru, kadın ltcl, korucu 
beoı, korucu, ko!cu ve kan· 
taıcı, tebh memuru, jaloncu, 
defterci, mübaılr, u (llÖrcü, 
dıkıcı, kalörlfer te§clsl, nı· 
cı, çamatırcı hafı, ütQcil, 
bulaııkc•, taltmd, muaahhıh, 
1aotralcı, cnbalajcı, etüvcü, 
baı terzi, terzi, berber, bat 
larob nt, Uibor nt, labo
r ntlo, manjcı, baeta bokı-
cı, sıvacı, yem memuru, baı 
ıeyfa, seylı, nalbant, lme.m 
ve gaaaal, hlzmetcl, bıf gar 
dlyan, gnrdıy o, rcbacı, 

bam mcı, pedalcı, çıkar, ta· 

• 

Bürh niye, (Hu 
IU&İ) büıbG· 
niye ldmanvurdu 
im übü ıpor ıa ~ 
baaınde iyi btr 
mevcudiyet göı 
termcktcdfr Bü
tOo genç!er ve 
ıpor ıcvcnler el 
btrhğl ile 11por 
faaliyetini rdame 
etmektedirler. 

Yukarıdaki re 
sim t' ürha11tye 
ldmanyurdu meo 
ıuplarım b~p bJr 
erad gösteriyor. 

TOR iLi 

• 
1 e o iŞ rıe 
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Kira mukavele
le ini noterler 

apacak. 
Bazı yerlerde kir muka-

-=---------------------~-------------------

velelerloln beledlyelerce tudık 
edllmıı oldu u aörü1müıtür 
Adliye Vckiletanden ellka 
darlara ıöodP.rllen bir tam 
tmde noter teıktliıtı bulunan 
yerlerde eeocd ve mukavele
lerin tudlkt 3456 nyılı 
noter kanunu mucibince ao· 
terlere alt bulunmakta vo 
bu glbt vrakın tudıkı bir 
harcı da lılllzam etmekte 
ve icar lıtlcer mukavel lerl
ne ılaaln icap eden kontra
tolanoın icar, akar nizam 
nameılnln 20 el maddesi hı· 
kmCiae tevfikan not rler ta· 
rafından iptal edllmeal lls
ım gelmekte olduAundaa 
mukavelenamelerln bel dı. 
J lerce taadlk edllmemeıl fc•P 
etttil bıldtrllmlıttr. 

Nafı fen 
memurları 

maaşları. 
Nafıa Vekaleti, memurla· 

randan bir k11mının yeni ba
r me uymalarını temin eden 
kararnameyi hazırlamııhr. 
V ek Alet bir kmm memurl · 
rı terfl ttlrm't• bir luımıaı 
da mükteaep haklara baki al 
111alx üzere daha f afı dere · 
oel~rc lmııtır. 

B hkealr fen memurlarıD· 
d n Nıyazl B taran 55 lira· 
dan 50 llra1a elıamıo, ine 
Bahkealrdeo S lab ttln Dö 
len ve Saff t Alp o, 45 it· 
radan 50 lir ya, Hüınü Sü
lOn 55 liradan 60 liraya çı
kcuılmıtlardar. 

eş ınıflı ve 
ö ret eni · 

okulları. 

• 
ır .. 

oy 

aarlf Şürıı11 bir öir t 

meali v üç aınıflı kay okul· 
lanmn bet yıla çıkarılm 11-

oı kabul etmltti Bu tedrl· ı 

Hhn tatbılr tektllert etrn· 
fınd Aakar d bir komi•· 
yon çalaımakt dır. 

Bu ıekle atd raporu ha 
zırhJl!ID ve Maarif Şüra11-

ne veren V kalet ılk tedrl · 

ıııt ıube müdürlerinden Hıf · 
zırrahm n R ılt Ô1men lı · 
tıobulda.,bu tedrlutıo dera 
saatleri in tatbik ekUnt l> 
ıterlr esaıları hazırlamıt ve 
Anlnuaya gltmlttlr. 

Broıürler y kında ö§r t 
menlere datıtıl cıkllr. Üç 
eınıfiı kl>y okullara bu yıl 

ilk olarak dört aınıfa çıka 
rıl•cek, ıelecek yıl d bir ıı· 
nıf dah tlav olunac ktır. 

lpcl, fenni t ılıatc•, ezacı 

kalfası, montör, dalrcı mü 

dürO, ıd re memurları ~e 

bunlara benzer diğer müte· 
ferrak müet hdemlcr bu luı · 
nun hllkümlerlne tAbJ değil 

dır Bunların kadrolerandekt 
·Ocretlere doirudeo doğı u:p 
t 11 leri caizdir. Bunlardan 
AokaradG olaolıua muv k 
kat tazminat verilmez. 

Dev irin teıkıli.t haounla 
rana bağlı ksdrol rda er 
alanlar bu madde hükmüne 
tabı olmayıp bunlar h kkın 
d kanunun enı hükümlf!rl 

(Sonu dördüncü eayf da) 

M ş 1 

Öğ 
(Baıtarafı blrJncl Hyf ada) 

k6yü ölretmenl Muılıhlltln 
Atabey, Bürhenlye Btrlncl 
okul öArelmenl Ferit Bih ha 
niye Birinciden Sıddı a Ha· 
t y, BGrb niye lkıncld~n 
Samly Tancu, Barhe.nlye 
Kızıklı beıöAretmenl Hüıe· 
ylo Avn1 Akk ya, Bnrhınlye 
Taylıell &lretmenl Abdullah 
Zire • Ayvalık Cumhuriyet 
öAretmcnl Sabire Meral, AJ· 
valık Cumhurly t ölretmeol 
Nezahet lr ak, Ay hk 
Gaziden Mahir Erkol, Ay 
valık lattkl6\ &lretmenl Zey-
nep Sunıurtekln, Balya 
ikinci okul eıöğrctmenl 
Yuıuf Bolel. 

Su11fırhk Bat&k &ıöyQ öğ 
retmenl Muıt&fa Hılmt Ser , 
Erge e köyü b ıöğrctm nl 

"-Abdull h Ôn111n, Sarabey
ler 6Arctmenl Abbaa Coıkun. 

20 Liradan 22 liraya çı

kanlar: 
Merkez Allıu\ul okulun

dan R el Öke, Yokup kö 
yü öğretmeni Nuri Koç, Ye· 
olköy baı&ğretmeol lbrah ım 
'Danç, Btiadıç öğretmenle· 
rJnden Necati Songun, Sa· 
vaıtepe baaö retmenl Zeki 
Tuncıboylu, aynı okuldan 
Nafia Tunaboylu, lvrlodl öğ 
retmenı Sadık Altey, Erdek 
ôiretmeol Nlzamettln Erkan, 
Edremit ftAZl öğretmeni Ha 
llt Dalkılıç , Edremit lamel· 
peıı:ı baıöğretment Halit Zı· 
ya A , Şekvlran batöğret 

meni Fehmi Ôzer, Havran 
8 Eylül öğretmeni Mevhıbe, 
"'Orh niye kültür ityerı Rüı 
tO Serper, Ayvalık Cumhu 
rtyet öğretm ol H mdl Gün· 
öz, Ayvalık Gazi öğretmeni 

Naciye Ergin, Ayveılıh Kn· 
çükköy öğr tmenl Lfitfı 

Eker, Koc avııır baıöiret 
meot lıma.ll Hekkı Polat, 
Sındırgı kültür ltyarı Kadri 
Balkan, D!my olar baıöğret 
meal Muk dder Güo, Dur 
ıunbey Birinci okul öğret

ment Kemal. 
1750 Kuruştan 20 liraya 

çıkanlar: 

Merkez Gazt okulundan 
Nedret, n rm okuldan 
A ım Aybar, merkez Kcya· 
bey okuluodııo IJıkmet Liü
ven, ŞllZlye Ozan, Hecıtl 

beyden A vo~ Mengü, Okuf 
köyü öğretmeni Kemr.l Er 
d , BJ"adıç Faraı öAret-

t 
me 

i 1 k 
leri 

meni S l&hattln Sayl o, lı 
Jklar öiretm ot Oıman Tur 
f 1, lekele köy& 6fretmenl 
Mehmet Alt Ataç, Sanıte· 
pe öiretmeal Kadriye Sal· 
maa Şamh Çaypınar öğret
meni Süleyman Çetin, Ban· 
dırma Bırlncl okul 6lretme 
nl Adile ay ı okul 
dan Fatma Oo tar, ikinci 
okuldan Süeda Güzem, ay . 
nı okuldan Didar Onan, 
B ndırma ÜçGncQden, Me 
lah t lotepe, Kızıkıa boe6i" 
retmenl Tujrul, Ganen BI· 
rlncl okul 6fretmenl Bakıye 
Erim, Bostancı köyü öiret
menl Raılm Demirel, But· 
daylı n blyeal öiretm al fn. 
ruzlde Atalan, Edremit Gazi 
öğretmenlerlndtn Melek, Ed 
r mit lctıklil baıöiretmenl 
Ramtz Aktüre, Havran All
çetıokaya öğretmeni Adile 
lldam, Havr D 8 Eylül aa 
retment Necmiye Kutlukaya, 
Altıooluk öğret eni Sabri 
Kuzu, Edremit T htaköy aı
retmenl Celal Atabey, Gömeç 
öğretmeni MüncvYer Okay, 
BOyükdere baı öğretmeni 

Necip Tımur, Şahinler öğre
tmeni Adnan Şahiner. Ay
valık Gazi ö~retmenl Behiye 
K.arhııo, Ay•alık lıtılrlal 
öfretmeal Ztya H ur, aynı 
okuldan Münire YOceıoy, 

Ilıca öfretmenl Melek Sub 
6§ı, Sındırgı Btrlncl okuldftn 
S diye Olcay, Suınğırlak Ya· 
ğcı köy öğretmeni Şevket 

Cotl.un, Muredl}o'e brıı öğre 
tmenl Arıf Özgelen, 

16 Liradan 175 liraya 
çıkarılar : 
• 

Merkez Gazi okulu öğro· 
tm nl llallt O o gör, D ynı ok· 
uldan Ztya Kozan, Ahmet 
Sözer, Fevziye Bayır, Alltu 
urıden Hakkı ÜatOnel, Hay· 
rlye Üı\üoel. Mıthatp,vad n 
Memduha Güleç, K y '°Jey
dea Memduha Ôzkan, 6 Ey 
lu'den Bedriye Akman, H 

cı tlbeyden Meliha Kozan, 
N mıkkemalden Fatma Ôk 
men, Korucu b ıöiretmoenl 
Hann Babür, Hığadıç ögre· 
tmeoı .... Yavuz GOrbüz, Kep· 
üt merkez 6ğretmenl Zıya 

ver Topuz, Şamla Kurddere 
öğretmen• Zekeriya Yı1mtız, 
Çaypın r beıöğretmenl 

Muıtafa Açıl, Kamçıllı ôire 
tmenl BJl l F rlt TQrko lu 

Sarıköycle 

mezbaha 
yapılacak. 

Sarıköy nahlycal beledi· 
yeıl bir. mezbcha yeptırmağa 
karar vermıottrr M zbahaoın 
ihale edıldılsten ıoora lnt -
atana derhal baılanac ktır. 

~ --

Bira 
dün 

fiatları 

·n i ildi. 
lohlıarlar ıdnr ıl tarafın· 

dan bira flatlarında yapı

lan yüzde elli kadar teozıla · 
tın tatbikine tehrlmlzde dO· 
nden itibaren bat\anmııtır· 
Bu suretle 50 ıaot1l1treUlı 
bira tlıelerl 16, 62 ıanttlltre· 
hk ıtıeler de 20 huruıa ıatı· 
hia çıkarılmııtar. 

Neşriyat: 

Bedın t rbiyaıi ve spor 
8 d n Terbiyesi Geuel [)I 

k• ' r ktörlüAü tarafından çı 
"uıto• rılan bu mecmuanı:ı aa 

kal ayı 8 nums.ralı ıayııı çı 
1• ııtar. F•atı 15 kuruotur· 

valy ederiz. ___________________ __.,,.. 

Edtncık Birinci okuld•DI Ş:ı 
G 1 G - kir> diye ü er, ooeD .. c·oe .. 

okuldan Hat ce Ôzel. 
0 

,t 
AyYacık öğretmeni Ah~yLi 
Hamdi Temel, GQre J cJı• 
ötretmenl Eyup S11brl _;,et· 
mır Edremit Kalabak 0 11' 

1 9-,1a·-
menl Adıl Coıkuo. u t1ı.ı.lıl 
Bırtocl o ul öğretaıe01 sıı.· 
Eogln, aynı oku1d•0 sor· 
niye K a r a Y e l fdedıb' 
haniye lklnctdeo tll'e· 

Tekin Gömeç baıöl'e "''" ' Af" ı 
ol Nazım Pol t, ~aı'' 
Cumhuriyet okuluodaOklll&J"' 
Tüker Arvalık Gozl 0 ~W 

' ' e ı 
dan M llba AlaokAf Nt''' 
un ovn be ıöiret rneıı• _ 11,eııı' 

r Olt 'I 
Kınay, Kocaov§a ,.,, 
ent Mu zzez ô:ıbtJeeı ı ~e· 
alık J.ı,kfat öğretDleO 
mao 
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ASLAN 
PAYI 

TOllDILJ 

Ziraat Bankasının son bir yıll: 

Zi ai pla 
72 milyo 

ma lar içi 
li a aynldı. 

IADA ı 1 

Hayat bahalıhğı ile. 
mücadele rrıeselesı 

ı ayfad•) (Baıtarafı blrlDC 1 

k ıırenıllııe, 
kik yapılma nakltye 
müetabıllıo flah 

Polonya Başkuman anının 
Naziler. 

Bankanın 
1.8~0.783 

safi karı 
liradır. 

Türkiye Cumhuriyeti Zt 
rnat Beokau 50 net hesap 
yılı olan 1938 ıenes ne rı.lt 

p l aoçoııuoun taozlm ve 

umum murelrabe heyet n ' n 
tetktkıne arzedtlmtıtlr 

Jında orh•kfarın verdf§I 

bıuç pare lar 937 dtn mü
devver m•ktarla berabn 22 
7 mtlyou liraya çıkmıt ve 
eeoe içinde 10 5 mılyon lır• 
matl"p kllyded ıler~k 1939 
yılıoa 12.5 milyon lira ba· 

üc•etlerı ve fireler. lıabı m 
ıhnet ..,a 

alın fıatı ye n fıatı 
oav .,. bakkalları& k 

do1a yıalyle de•let tetktlltı 
tarafından yapıimuı ilzam 
ıeldıtınl aöuc~~ıerJ itler 
bulunur Ye bu huauıta i1ıce 
tetlıık edıımlt teklıfler ya· 
parla na V ~ l.6t•t ~ unl•n hu· 
ıuıl btr alika ıle t&artıhJa· 

beyanatı ve 
Po!on1a ordusu ıefı y&I 

llaı aıker ıııf aliyle değıl, J· 
•ı zamanda morallııt ı fatly 
le konutlu «Birleri fçfn al· 
ltı"k ve d •Aerlerl iç n ver· 
inek manaaın gelen bir hak 
111evcut olduğuna bizi ıkn 
edecek hiç bir kuvvet yok · 
lurn dedt. Bütün mesele 
buradadır. Httlerln ıu ıon 
•enelerde, muhtelif huku 1 
ltıaıkeler altında, ırk, hayat 
•ahaıı veaalre gibi bazı ve 
•llelerle ileri ıürmOı olduiu 
'•ı&oe delıl ıudur: Bu ba
"' •ittir, çünkü b na aalan 
dırler. Ben ılzden daha 
k'••etltyim. Bu itibarla 
4.tuıturyafı kendime veri· 
hrum. Çekoılovakyayı aziz 
latfeıl•e petkeı çekiyorum. 
81rt.z ıonra D nzlil alaca· 
11111, b ddtofz varea ltarfı 
~OJun 

F'akat hiç unmadıAı bir 
h1 oldu: K.endlılne kartı 
~0nuldu. Aılanın komıuları 
er ıeylerlnl ona kaptırmak 

t,tı bıktılar, lıtabınıo yırh 
cılıtı nlıbetlnde arth~ını 
16tdGler Onuo gözleri içine 
b,lltılar ve «artık klf ıl» De 
~ler. Hail doymadınız mı? 

Jle11e vermemeye azmet 
"''ı olduAumuz ıeylerl eli 
'-'lıdea almıy kalkııın gö. 
'•11111 

~ Ve yeni taleplere kartı 
0 Jcnak için bırleıtıler. 
Me.reıal Smtglt- Rldz bu· 

l\~ kati bir zlmkiirlıkla 
'6,lelbtıur. Hatta yalnız ol
'"'dık bile, ölilm tehlıkeelol 
dtiSıe alarak kendimizi mü · 
'F b •a dcrdık. Adaletten 
,~b•etrnıyeceilz, ç nkü ılzln 
t... lletıntz bizim k ıdettlğl 
"-lıı 
,, il ay ı dciıldır. Ne in 
ti "

11h yapılan hizmetlerden, 
L t de uıedeolyet uğrunda 
"'ti d andığımız fedakarhklıu· 
• '" bahıedlyoruz. Btz kuv
tte le 

tu UV\•etlc mukab le ede 
t:lı 

0•urı fçlodıkı aılanın )ı.ıt 
t,~ ._,,. nlyetlendıil ytnl 
\ı~ Ilı, üzerine pençee.nl 
ea:~llle.kta tereddüt etllilol 
'~ıl Yoruz. Keodııtoe hOcum 
l,,1 •ceıını, onu kuıatacrık 
~ıt 111 

•ç bırakacaklarını hay 
1ro M "ı,l\ r. reısl G6rlog Al· 

f,~ htıın harp ıetem dt~lnl, 
-..,~t kendini müdafla et · 
t,~ lllecburtyetlnde kala
bı, 1İ1 •6ylü1or. Ayoa eanada 
•ı,~ t,lYan tebliği Po vedl· 

"'' ~ı ltıanevraların halya· 
~I 1 Plerı geçmek fıtcdljl-'•I 'dı ' ifade etmcdlilol ıltıo 
)'d:0ı· Bu teblti bh:deo zl
'dı, talyao halkına hitap 
\,~,~r. lıct totaliter dr.vletfn 
~,I •tını mü•terlh kılmaya 

11tı'-t H )ıt il{ •rını anlayalım: « a 
~~ 1 bıı •izi öldürmeyi düıü · 

tot d 
I~ l e~alız Bız ıııdece sa· 
1ııı.. 011.tere ve f rao&B üze· 4 '"'it 'f, 11 ltıldıkları halde mü-
~,.._' lçtn hazırleoayoruz» 

'" \ ~it letlriyorlar 
~~it 1 t,111 bir ıüküo içinde 
'•1- b\tlunuyoruz Amir l 
,, " laıılız 1bt11at donan-

'" leçıt reımiade bu-

luouyor ve fog.l,z t yarele
rl Fr nıız top re klaı ı üzerin 
de uçuyor Fırtına koptuğu 
takdırde bız h tJ zıt bulunaca-
ğıs. Aılaı an bir az endııden· 

mıye baı! cığı anlcıılıyor. 

Galluı 
Polonya orduıu baı ku 

mandanı Mareıal Smrglt -

Rtdz dün ~akovlde vatani 
ve aakerl bir nutuk ıöyledl . 

Bu outukt Daoz ıg e Al · 
mao-Leb lhtılAfı hakkında 
ılyaıf ıumü fi haiz bazı ıöı. 

ler ıeçmtıtır. 
Pek azlmklr olan bu ıöz· 

lerln tahrlklmız bir tarafı 
yoktur . 

Evvall prenıfp meıeleıl. 
Mareıal demlttlr ki: «Bizim 
h•ç klmaeye kartı tecıı.vQz 

niyetimiz yoktur. Menfaat· 
lerlmlze dokunan bı l ııtn 

veya btlavuıt her tür'il 
tetcbbüılerı reddedeılz Btr 
fert için almak d•ğerlerl için 
vermek nıiouına gelen bir 
hak mevcut olduğuna bizi 
ikna edecek bıç bır kuvvet 
yoktur.» 

Bu bızzat Çemberlaynın 
de ıokıeara ujrıyao «teakln» 
ve tek tarafh pettn ta vızler 
11yaeetl tecrübeeınden ıo•ra 

lltıhak etmıı olduğu «muka 
vemet» 111 aeetıdır . «Muka 
vemet» 1ly111ctl mfiukereyl 
redetmez. Tehdıdt ve emri 
vakti devletler araemdc hal 
ıuretl ol rak kabul etmeyi 
reddeder 

Hu hu•uıt kt hayaller! da 
ğttmak müıkül olacaktır. 

ltalyan dıı bakanlık bül
teni daha dnn garp devi t · 
terinden, bir ıhttlifı ön1e 

cne fçlo C<tlp k ıur tte Mu · 
ııolinlye ol o r evlzyo lzm . 
ta vvurunu cesaretle röz 
önüne olmalarını» fııtıyor
du. 

Oanzlg meaeleıl huıuıun
da da Mareınl-Rıdz milna 
k ıalarıodan çekinerek n~
lam iki nokta üzerrnde dur 
muıtur: c Asırların Polon ye.· 

ya boiladığt D nzfg, hızım 

tktıendi teıklliıtımızm c ığerl 

ot t tkil eder Eoternıuyo · 
oal ta ah '-ıütlerlmlzdeo keo 
dım zt kurtaracak biz olma· 
yacafız: Danztgdekl bütün 
hareketlerim z kartı tarafa 
bir cevapt n baıka btr ıev 
deAıld ır » 

Alman cevaplan gOrültü 
lü propaiaoda htlelerl gıbt 

görünmektedir. Bunlar en-
11nda ıon derece zayıftırlar. 
Hatta enterouyonftl ıtyaHt 
huıuıuoda da, g rçek done· 
lere pek muhalif delillere 
teUnat etmek doKru detti 
dır. 

Plinçoyo göre, dı~er ık 

tlaadl eahalarda o1dufu ı hl 
memleketın ziraat hayeho 
deki büyük kalkınma. J 938 
içinde de devam etmtıt r. 

ELttm ve fıtıhıel aahuı 
daha çok gentı1 emlı ve bu 
bldıae bankanın zirai anha 
dakt müıbet f aalfyt tıyle be 
raber lnkltaf etmlttla· 

Bankanın 938 eenul aktıf 
yek unu 937 yılına göre 
10.400 156 lıra f azlHlyle 
l 4Z 297 029 ltradtr. 8u ye
lrunun 72. mllvoa l•re11, ya · 
nl JOzde 50 79 u zirai pl
lımanlara, 21.800 000 llraaı 
yanı, yClzde 15 32 ıl ticari 
plaımaolara; 36 500.000 lı 
rıuı yani, yüzde 25 70 t 

mevcutlara ve mali pliı 

mRnlara; 4 500 000 lıruı 
yaol 3, 18 J menkul •e gay
ri menkullere 7.20J 000 11-
raeı, yıml ylzde 5 07 ıl aalr 
muhteltf heuplara taalldk 
etmektedir 

Zırni 1ıtıbeale ve bununla 
alikadar muamelelere 938 
ıeneıtnde tabı•ı edılen lrre 
diler 1937 kredilerinden 6 
mtlyo Ura kadar fazladır. 

2836 tiayılı kanun hlküm 
lerloe 16re çıftçtnln tetkl 
litlaodmlma11 yolundaki 
calaımalar makaadı daha 
tyl bir tarzda ıerçekleıllr 

meğe yarayacak tedbirlerin 
a l ıomıı olması dolay11iyle, 
bu ıene daha iyi neticeler 
vermlıttr. 

kooperatifler: 
Kredi kooperatiflerini ta· 

tıt kooperat ifleriyle tama· 
mlamak ıayul dolaylıfyle 

eatıı kooperatifi vücud bul 
mut veya bulabilecek mın· 

t kalarda kredi kooperatif 
lerl l&urulmuı ve mevcutlara 
ortak olmak lılıyenlere eza 
mi · kolaylıklar göıterılmıt 
t.r. Kooperatlflerıo 938 yı 

ten lyl b1lır kı loııltere bO 
yük ıllihlanma ıa Jretıoe 

Prağ darbeaınden ıoora ve 
Nazı polıtıkuı bir çok defa-

lav verılmlt ve yemin edil · 
mit bir ı6ze aadakataızhk 

ettıklerl ıç n ıırıımııtır 

Danzıı Nazılerl Polonya 
nın ıehırlerıae ltımataıı.hk 

göıtermek ıuretıyle ooa za 
rar vermıı olduklarına harı 
el loandu m•J• çalıtıyorler. 
Fakat fulleri beyanatları ve 
yazılarlyle pek ıarlla olarak 
lıba t ettikleri ı•Fı Poloar•· 
nın ae kadar Hfdtl olurea 
olaun, ke•dllerı,le ııbırlıfı 
etmtye •G•eaemlrecefıdır. 

Şimdi «lota iller I• r• ara11n-Alman maretala Gödng, 

Yunken, ta yare fa br knlıuı 
•ıç ı lerl öaüncle söylemle ol 
duAu nutku oetreltlrmfttrr. 
Mareıal burftda loaıltereD o 
birden bire her yerde etAl 
me.nyemn yotu ü~tüoe çık 
mek ve onu çemberlemek" 
kararını verm f olduğunu 
ıöylemlıtlr. Keodfıl herkea 

da "z çok ıeçen ıenekt vaslpe 
tı hatır atan ıt,aal •e aıke. 

ri bır vaziyet belırdlfl 16 
rfilOyor Bir oyunda lcazan· 
mak ıtlyadıoa eld .. ettikten 
ıonra bunu deilttlrmeyl bil 
mlyeo ıpekiilitörler lf lıa 

mahkumdurlar 
Lucıeo Romler·Le f •ıaro 

kiye devredllml9tir 
Kookeratıflutn ihtiyat 

aermayıl de ll'Çf!D Hneye 
ıare 220 bta lira fazl,.loı•· 
rak 1 531 000 Ura1a ballf 
olmuıtur, 

Karadeniz sahlllerlnln 
meselesi: 

mısır 

L dtfdlil ta 
eıulıca tetkta e l ın ın caktır 

1 •- a•ur ar h halde tırde p e halı ı• u k ye 8eıedı1eh~rım zıo eı 

d 1 u alalD• l>u mevzuu ılyık o duta nerede ol u un L il 
008 göre tedbir alro•• ehemmlJetle ele alacakları 
zım gt!l tr Bu tfcaret ıu::· ve keod lerlne terettOp edr• 
ı•nde umumiyetle flat Y 1: vuıfelerl takdir edecekleri 

dOf edılece 1opbeıtzdır.8u meealyl takip 
ıeklıftne te.. ber• edebilmek ve ıoabıada it bir· 

h •·k k l111akla 
mu a. a o dbtre lıft yapılmak Gıere, bOtO• 

ye tı b 
ber, btr karar aakllJ•tl• belediyelerden hayat pa •-
geçilmeden evvel ha hl i• ıle mücadele ulronda 

' 
ttc•'' •• ld kl • ve umumiyet e ima yapmakta o u arı ve 1 · 

mızda a1uaklık olup :ı•eeD pacaklara itler hakkında 
dıfını araıhrmak •e t;. atla· malOmat vermelerini ve ba· 
Jat me1v• ve ıeltıe y 1 tlema her a1ın bırlacl ılal 

••• r o. ..lb l 1 randa m6hlm bir a rOleD ıttıbaz oluoan te• ır er D 
Bfhı1eılnde keaıf bir nu · rak ileri ıOrdDklerl ı6 rtaln HJrl hakkında muhtaıar 

fuı kOtleat banndıran Kara fire ve çQrfta>e b&d••;I• k ta ye m6fıt bir tertip ile mua· 
deal• 1ahtll ba•allıfnln zl haklkatıne nııl o 1118 taz•••n bir rapor ı&•tl•-
raate elYertılı arazlılnln d rllmHlnl rica ederi•· leap e er. rın.le d 
d&rtte OçQ fındık yetfıtlr · Bu tetkikler nette• bala Bu tamim vıll1etler •-
mekte •e ancak d&rtte bı· belediyeler, keadl •• bilinde bulunan bCıtl• be-
rluden hububat alınabilmek rında mukteıl t•:::~ lediJ• relıltklerl•• teblll 
tedlr. Bu ttlbarla Jemelılık ler almakla beraber, l olunacaktır. 

o .... ı htthıall yem•fln eze mi 4 5 mi mahiyete beis b • ( • 
a,ı.k ıhttyacına tekabü' ed •• • e CU Ol U rıy e 1 
eb•lm•k•• •• halkın , ..... k Tnı:k.•J at Bankasından: 
ilk ve tohumluiu dlfer rı- z 
tılual uhalarımızden te · ı Jf 8 lara için m&Nbaka tle llsumu 

b• •• •J••• mln olunmaktatlır. D&rt ' Baakamıı.ıD ıu t r 
ıene evvel tarlı vlll kadar memur ahaacak 

1 ~es•alarlyle llH mHunJarı için 
yetlerlne ıeyahatlerlnde bu En as orta IDıkt•P ıalırl 25 • 28 aluıtoıdur. 
yazlyetf 16ren Mılll Şef•mtz yapılacak 1..,tıbanların ı:rı 6 aJ, llıe mezunları içi• azami 
lnönQ. halkın ıhtıyacını te· Orta mektep 111ııuD J 1Dlcldetl zarfuıda orıa mek-
mla ederken muhtekirler rdccck et• l 60- 75 lfra kadar bir eene devam 

0 
lıı• 81ezua arına 

elinde kaldıfını ve iki mtıll tep mezunların• 40·5 ff klJ•t dırecealle mitenaalp ıureUe 
fıatana aahn almak zarure ve tmtıhsndakl •u•• • 

tlae dOttülilnG teebıt ede· &cret verilir. lladın ıeara yapılacak ••ılek im· 
rek, bu çenrnln mıaır thll- Staj dıneılal• ıtsma •delrf dıHce maaıı verlUr. 
yacının Zcraat Bankuı va· h ._ aa11lar• bır• L za müracaat edll•ılıdlr. 

tı anını aez• la bao•a•ı 2-1-255 ııtaılyle temin edılmeelnl fazla tafııllt iÇ 
emretmlttl. 

Zirai faizleri: 
Mellllnt TGrll köylQıünftn 

yflknlmeelne huretmft olan 
Ziraat Banlıaeı her vakit 
ve lmklndan lıtlf ade ile kö 
ylüoOn yOkOnft hafıfletmele 
çalıımaktadır. 1938 Senul 
zarfındaki tetkiklerini bitir 
mlı oldufu hayırlı neticeler 
zikre ıa1andır Fılhaktka bu 
ıene lçtade zirai krediyi ge· 
nltletmek ve ucuzlatmalr 
huıuıuodakl araıtıraıalar 

m6ıbet 11etlcelerlnl •ermft 
tir. Şımdiye kadar kreda 
ve aatıt kooperatıflerlne y(l 
zde 7.S falı.le açılmakta ol 
an kıaa vadeli kredilerin 
faizi 5 25 ve bankanın mQ 

ıtahııle dol• uda o doir uya 
açhfı ve vadeliler& bet ae 
neye kadar olan orta vade 
itler daha uzun vazelılerln 
faizleri yüzde 8 .5 dan 6 ya 
h:nzıle ıml&in haaıl olmut· 
tur 

K6y1Qn0n zltal lletler, 
çıft ha 1vanları ve1aar •lral 
cnatzeme tedar&kı hu•uıunda 
da banka m6ıtabtıle aaaml 
rardımı J•pmaktadır 

Sltlerıaı cleferıaclea ••ırk 
f ıaıla toptaacalara yeırmlye 

mecbur olmamalarını temtn 
ıçıa korunaulara •ertlmelıte 
olan kredtlerla bC11Gk baı 
hayvanlara da tetmth im. 
kan ve çareler• arenmakta

dır. 

BGtGn bu hldıaeler, bu 
en eekl mGeaaeeemlzln ıe 

rerh vaslfeel•• bOyGlc bir 
muvaıf aklyetle devam ettıfı 
ot tıbat etmektedır Zıraat 
öankaeaaıu maoetl t•hııJe• 

---------.-e-v:d:ua~t:--:d~a~l~2~4~0;--m:;iı1İ.,:o;• 
- lekeUD •• lira artmıt Ye u•u• •••-

tinde bu mı• ıftçlılotn duat mıkdarı 90 mllJOD U-yuı olan Ti.irk ç 
81 

ltu· 
b 1 .ı1arı raJ• ıalaımıı lt•lun•akta-

ref a H•lyeı l ••••• 
larak bu m&ı.ltet ça 11

101 
tı· dır. 

ı1ttıkçe verımlll•t••• katlar Bankanın eıae makıa4ı 
menol eder blı• bu ı•tl · olan zirai kredilerin yaaına 
ıüzel bir it pllıç••0d•rll · banka meır4uah••D te11ml
ren bankayı tebrik f:aUJetı JHI ıayeıtyle tlccarlar •u· 

Bunun Qzerln• f 1 bO· amelltı da mevduatın ,o-
b k b taıl eJ falmaıı •lıltetlade lakltaf ıeçen an • u at1a•lfet 

yük bir ıtıoa ye b çal..- etmektedir. 
le tahakkuk etllr•1'b:rı her · Tfcarl muamelat 1935 11• 

lhtıD lınıD J 3 477 mtho• llra11na mıı ve o tar l mı· 
btlJ•C:• o aD mukabtl 21,877 mllJOD lira· aene halka 1 ıatıtlaraD . 

ıırı bedeli fındık k ekliyle ya balll olmuıtur. 
elan ıoara öden••

1 
t tevsi Bu mebllidaD: 

ve en mClult flal a 5 650 Mllyoau Hnetler 
Te temla eylemtıtfr. 

1 
cGzdun 

K.öyliloOD 11bbatı ve sıra. 4.058 Milyonu aYanılar 
atta• mu 6 054 Milyonu borçlu he· mahıullerl haıerellerle uzun eabacarller 

bafazuı ııbl elD d ulat• 
b t 1atııı er 4 597 Mılyoou ııttrakler zamandan er 

6 
1 kOkClrt, kının, g z 1.517 Mılyoau ealr bert 

o uoao amuk to · k 
taııoa bu ıen• P lular teıkıl etme · 
h .. llh edtlmtı to · umu Ye 
humluk bufday teHll ıılerl 
de ınztmam erlemıttlr 

Banka111 sır•ıııs1: 
8 k kaaUDU ile ,.as 

•D • olarak teıblt 
mılpoa Ur• ıa 
edıhaıı olaa ıerlD•Y••'• 
tahaıl edllmlf kı••• 32 925· 
000 ltrapa balıl olmuı•u:· 
Her ,.,1 llasıaece bGdce ta 

t LAauau• plsde J• ıltA J'8•u 

nlebetıade •erilen ta b . 
rıdl• 

tt.n )928 HDHlne aft 
·~· b l 1 231 000 lira da u • aD . 

t~ınde ıermayeye lnzl 
1ene T k 

edecektir. Ban aya mam 
•akl meYduat 1el&Oau ıOrat. 

k b 'maktadır. Taearruf 
le • • 

• oları ıeçen HneJe Da· 
d p .. 305 •• ,. • 1• 11•• . ., ... 

tedır. 
Baalra latam•llerı 1938 ,.,. 

.ı .allı• ••k•ıaflar 
laada •• b 
.aaıer•ttllr Çek .. taıı, •· 
~ale yeııkah, •e•llcaıı• ıe . 
a•t tahaıll, haalne Ye fiev 
let daırelertple d l•r reıaal 
daıreterta vezAederlılı ıııerı 

çok Jlllllek bar lucımdedır. 

Kaakanın 1138 eeaeıl lıl· 

rı ııçen ıeneden 1 04.c.Ooo 
lira fazlaııle 1820783 Itra 
dır Banka matlubatıoda• 
mlhım bir kıımıaın ylbde 
3 faızle takılllendırılmıı zl· 
ral lkrazlH teıkll attıtı nı 
nazarı dıkkata alınırea 11 • 

tlhaal edılen netlc:ealn ehe•· 
mlJeıl daha bari• bir ıelııl
de teltarl• etler • 
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AYPA • 4 TORKDILI 

Barem kanununun izahnamesi r-------;:ı:-;-;;;,-;---------, 
(Raıtarafı ikinci ıayfada) 1 AKIN KITAPEVİ 

cul olur. ı -~J • ~·- 1 
Madde 20 - Maddede I Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün 1 

me•eut hOkme 16re ftcretle 1 O/iZE TE ve M EC M Uft fan 1 
müatabdem memurlara ma· 1 ARADIGINIZ HER KiTABI 1 
•ılı memurlar hakkındaki 1 1 
ıı.,.arab hoknmıert•e te•f• ı AKIN KİTAPEVİ nde ı 
kaa laarcıralı Tertlecekur. 1 1 B u l a b t 1 1 r ı 1 n t z. 1 
Şımdlye kadar 15 ma111 

Aşağ'ıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0 20 1 
1335 hrlhlt m6tlıi harcırah 1 tenzilatla gönderilir. 
lıararaameıtnln 27 inci mad 1 BERNARDEN DÖ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 

41Hlnta 2 ınct fıkra11aı mu 1 Pof ve Virjini MEZHEPLERi 1 
addel 7 45 1ayılı kan•• mu· 1 
'b 1 11 h hl 1 Tiirkçeye çe•lreo 50 Kr. 1 

c laH cret 1 erin arcıra ara MEHMET AKiF 
da maaılı memurlar •1'-1 ••· ,1

1 
KEMAL DEMIRA Y il Ferdi •• içtimai karakteri 

rllmekt •• ancak Ocretlt I 15 ICr. 15 Kr. 1 

ıınıırıııuııııınmnıınuıııııııııınııınııınnıııııııınııııuınııııııııııııııınıımıı1 oıııınıııı~ııııuııııunıııımıııuıuıııııınııınııııııuıınnınııııııııııın 'IDUllllllIDIO 

•• r 
Vtliyet matbn 11 Türkdllf matb rısı adı altında gez te l2Jn ldaı ıınd~ faali)' te 

§ ıeçmlıttr. 
a::ı: 

S§ 14 Seneden b rJ muntazaman çıkan ve karllerlne htzmet ed n «TÜRKDJLI 
5 gaz tul bu ıuretle daha g otı bir eklld ç lıım la baılıyor. 

lll<lthllilSI 

Ueuz, temiz ve ıilratle ber ealn ihttyoçlarnıa cevep verecek, heıkul 
ed cek btr ıekle konul uıtur 

Reıml ve huıuıl m6•11uelere ald defter ve her tnrl cedveller, makbuzlar, 
d v Uy ler, kartvldler, z rf Ye kAfıt baılıkları, zarif tekilde tftb~dıltr. 

memuru• Oerellnla tutuı n• 1 Meıhur çoeuk romanlara: il ROMEO •e JÜL YET 25 1 
oluua elıua llunlara verile· 1 K. Koıtantlno• 1 52 

ROBENSON Kit OZOE 25 1 eı 
Kitap ve mecmua ba1ılar, cllty pıhr. 

cek laarcırahın asamlıl 100 1 OZ U 5 
lira aılt maeı Gzerfadtn he· 1 BAŞIB K- VATAN SÜRGÜNÜ 10 I Tiirkdili matbaası 
np edlleeek ltarcarah mıkta· 1 LAR ALA VI CA~LI TARiH 10 1 
rfyle tala.in edllmıı bulun. 1 Çeviren: AT!ŞLER iÇiNDE 5 1 
makta ıdı. Yeni kanun 20 1 ZEKi TUNA80YLU 10 Kr. iNCiR AGACI 25 1 
facı madliHI bu tahdidi lral· 1 GENÇLEK... MEKTEP BAHÇELERlf\DE 1 
dırmaktadır. Bınaenaleylı 1 Btnon mnne••erler BiTMiŞ IENFONI 25 11 
badema 3656 ıayılı kanun 1 
hükOmlerlne tlbl buluna• 1 KOPUZ Okayor. ŞiiRLER · · · · · 1 
cOrethll!rln haı cıraiatarı ka 1 15 Kr. Eaat Adil Müstccaplıotlu 1 
nunua birinci maddearnde 1 BOLŞEViKLiK FAŞiSTLİK iLiM •• HAY AT SERiSi 1 
J•Eıh d rfce aylakları e111 1 •• 50SY ALIST ŞEFLER ve 1 
tutularak heHp edtlecekttr. 1 DEMOKRASİ SOSYALiZM 1 
Ancak ucretlert hu kanun 50 Kr. 40 Kr. 1 
hGklmlerlne tlbf olmıyaa. .. ________________________ _ 

laran harcırahlarıaın aabık 
hOlı:Gml r dalrealnde te1YI· 
)'Hine denm oluaur. (izah· 
namenin munkket 2 inci 
madd ıtne mOracaat.) 

Madde: Zl - lalıtlll TU · 
ku bula• memuriyetlerde Te· 
kıl fıUhdamı halinde 1106 
1&yılı maaı kanununun • in· 
el maJdeal muelblnce ••rl
lecek ••lıilet 111aaı •era le· 
retlnla mO.i.ietı esami altı 
aydaa 11.arettlr. 

ll<ılıkesir askeı·i satın 
alnıa komisyt)ntıııdan: 

I - Balıkeılr ve KGtahya il ralaonları için ceman 
55000 kile bensin 900 ıazyajı 2910 kilo mublelıf makine, 
metor rafları •• 550 kUo lıtOp'I 1alaa hamak üzere ka· 
palı sufl ekılltmeye koaulmuıtur. 

2 - Alınacak Y I, benzin TtHlrenln muhammen ltedel· 
teri BalalıHlr ıaralronu için 7235 lira •e KGtahya ıarnf· 
son• lçla 7953 ltra 50 kuruı olup ceman 15188 lir 50 
kur•ıtur. 

3 - Mu•akkat teminatları Balıke1lr gar lzonu için 
542 lira 63 kuruı, KGtahya ıarnlzoau için 5g6 llra 52 
kuruı olup eeman 1139 lıra 15 lııuruıtur . 

4 - lhaltıal 5.9 939 ula günO ıut 11 de Balılıı:ealr 
Koleulu Satın Alma Komlıyonu bln&11nda J•pılacakhr. 

1 - Enaf •e tartları lıtanbul, Ankara leyazım amir· 
tikleri il• BalakHh Kolouhı Satıa Alma Kom'ıyonlarında 
paraaıE •• her ıO• ıörlleblllr. 

6 - Her tkl ıarafaoaa alcl tıbu yal •• benzlaler için 
birde• teklif kabul edıldtll aibt Kütah1a ıarnızonu için 
ayrı, Balıkeılr ıarnl&onu l~ln ayrı yıpılaeak tel lıfler de 

lcalt•l ecltlecektlr. 

1 e:; 

= == 
53 

H r yerden alp rlı kabul eder ve fllenlldlit ıektlde hasırlar . 

Dikkat : Matbaa tılerlle alllradar her tOrlü muhaber t içi ıu adrH• mıl· 
racaat edılmeltdlr: 

Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 

lllııııııııııııııuuıııııunıııııııııınııunıııınıınııııuııııııııııııııııııııııııııııııııı111 '~,ııııuııııoınııııııınııııııııııııınıııı11111111111ııııonıınmmnııunııııııııııııınınmınııuu~ 
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KIR 

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

min edebilirsiniz. 
te-

ektep defteri - itap- r çeşit ağıtlar 
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henışehrilerinı 

1 A R ' • 

1452 Sa1ıh teadal kanu· 
auaun 13 Qncfl maddeıl· 
nln tatbikinde olduiu ıtltı 

flmdıdeo ıoara da hu mad. 
de mucibince yapılaeak mu 
amelecle aaııan dikkatte 
tutulmu ı icap edea nokta 
maaıh ••Ya Geretlt mini.al 
memuriyetlerde ••relr aynı 
mah.ldekl muyaznf memu· 

rln •• mGttahdemladen ye 
ı relue açıktan ta yln edıle
••k ••killere Yerilecek ••· 
k&let maaı ••Ya ncrellnln 
altı a1daa fazla olamı1aca · 
tıdar. lu kabil mftnhal me . 
murlyetlere ••lcllet etmek 
laere dlier bir mahaldea 
•6nderılen memurlara alta 

7 - Taliplerin belh beleeler •• mu•aklcat teminatlara 
ha•I teklif muektupları•ı ihale aaattoden en ı•f bir aaat e••e· 1 
lıne kadar komlıyoaa •akbuz mukabili teıltm etmeleri loru· ~ 
mu llln otanur. (Poıtada •akı gecıkmeler muteber de· it. 
ilidir ) 4-1 - 244 1 

Atatürk caddesindeki şuben1de flyvalık ve Edremidin nefis 
zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente satil1r. 

3 Senodt-'n heri acanla~ı huluııdui?;um memleketin f)n maruf . 
fahı·ikatiirii Edremidli Karagözoğlu Ali lliza Be)' fahrikasmııı 

«KAH ~IAHK.\» en nefis saf ve tabii zeytiuyaµ Ye sabunlarını, Ba
lıkesiı·iıı uefi lereyaglarım satışa arz ettim. 

aydan fula ikamet ye••I · 
yHI dahi Yerilemez. Her 
hanıt bir ut mftnhal bir 
•akamda alta ay •ekllet 
•tttkten •• ••klldt muı 
••1a 6cretlnl ••yahut lka-
•et J••mlyeıfnl aldıktan 

Hara, ayni makama dıfer 

bir zat •eklletea tayin e.111· 
H, bu ıklacl •ekıle ye11lclen 
altı az mnddetle •ekllet 
maaı •eya Gereli ••yahut 
ikamet r•••lr•ıl tetllr• edl· 
lem ez . 

!uıen mlnhal olmayıp 
ta utltaln itten menedilme 
ıl, hedellı •eya k11a biz· 
metil olarak a1kere ıltmeıl 
••zualyet alma11, baıtalık 

ıebeitfyle mezun 1ayılma11 

ıtbl haller dolarlılle vekl
letle ıclareılDe mHlturlyet 
ha11l olan memurlretlerde 
lıtıhdam eclalecelı Telrlller 
ltu hGlr•• tllal dettldır. 

Buatara TertlHelr •ekl· 
let maaı ••1a Goretl ••1a
h11t ikamet r••ml1eıl ( altı 
aydan fazla .la olıa ) me· 

murln •• maaı kanunları 
Ye harcırah kararnameıl 
ahklmına te•flkaa uı•lu 
clatreılncle tecll1• etlllfr. 

Satılık çaııı (()Olrıığu 
Devlet orman işletmeıi Dursun-' 

bey revir amirliğinden: 
1 - D•n•D~•J tieylet erman ltletmHI lıtuyoa depo· 

ıuacia lıtlftle 1DeTCUt ( ] S} ) adet muadili ( J ) 8 ) met 
remıklp ( 944 ) deılmetre mlklp çam· tomrui• açık ar· 

tırma ile aahhla çıkarılmııtır. 
2 - Tomruklarıa ayraca baı k11me pa1ları menut •• 

kabuklan ıoyulmuı olup hacim kabukıuz orta kutur Gze 

rlnclea beıaplancnııtır. 
3 - Tomruklara alt ıatıı ıartnamul Bahkcılr orman 

çıvtrı• müdürlOiünclen •e Duuunbey re•lr lmlrlljlndeD 

l.terıtleblhr. 
Tomrukların beher metre mtklbının muhammen bedeli 

( 13 ) ltra ( J O ) kuruıtur. 
4 - lateklllerln yüzde 7,5 mu•akkat pey akçılarlle 

blrltkte 24 8 939 p•rıembe ellnü aaat OD beıte Dununbey 
reTlr lmlrltll•• müracaatları ilin oluaur. 

Madd: 22 - 1452 Sa yıla 
teadll ka•UDUBUD 15 inci 

maddHlyle 2339 ıayılı ka · 
nunun 2 lacı maddeal hü" 
k6mlerla• 16re 1azılmıt ol
•• kaauaun l2 inci madde· 
ıl; maaıh ••Ya lcretll me · 
murlara ( huıual kaa•aları · 
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ada ıarahat olmaclılcca ) Jh 
tlıu ve komlıyo11 Qcretl 

makam tahı!.ah, maktua 
hakin huzur ıtbl namlarla 
ayrıca umumi, mülhak v 
huıuıl btitcelerden bir meb· 
lif verllmeılnl meaietmlıttr 

- SONU \'AR 

Sayın hemşehrileri e bildi irim. 1 
Hariçten yapılacak siparişlar~e ~a har lürl ~olayhk gösterilir. 1 

A O R E S : 1 
~ 1 Balıkesir Esat Bakkali~t'Sİ ~ahihi Bandırmalı Esal Akıu·sn. 
f(t; 2 - Bandırma ~uh~si Atatürk caddesinde )aA sahuu ·atış ycrı:_dj, 
d!~~~~~~~ ~~~~ ~~ ~" 

~:,~:~~•·b• k~.:,.:nd• 1939 le ye İ h~dise 
blrdör.Gm blrevleh ve için · (;iizel. ZfDİrİIJ f~nteı•-
de meyva aiaçları yetlıttrll
mfı olan aracı aatalıktır. Talip 

lerla Muallim Mektebi mu
haaebeclıl lımayll eıtle mGra-

cıta tları ıl&n oluaur. 

S llh~ ev 
Eıklku1umcular mahalle· 

ılnde Çontay ıokaiında Çan
ta yollu Elllda ald 5 numa· 
r lı hane ı tıl ktır. 

Üç kat üzerıode aeldz od , 
blr kiler, bir bodrum •• or 
ta katt birer mutbah, kız · 

ma hamam, kuyu ve tu · 
lumbaalle bir mlkt r a•luıu 
Yardır. Taliplerin Çt•lcl 
M hmet Vehbi Ôreae mürn · 
caatları lllo luour. 

0l\SY00(l( Fuııı·ıdır. 
0ıi0' Tamamtylo modern z vke ve ı nala gör• t•dd•f' 

edilen 1939 lzmlr EnternHyonal Fuarına biiLGn yur 
!arımız davetltdlrler. ~e 

YenSllkl r, cazibeler, sGrprlzler, lılrlı ahı•erlf ef(· 

mfitenevvl etlenHler, Fuara lttlrak •e styaret edtC: 
tere z vkll ve lıttfadell umanlar geçlrtecektlr b 

20 Ağuatoı - 20 EylCkl areıında güzel lxıolrl fi 
mir EoternHvonal fuarını herhalde ziyaret edlolı·ıcllf 

1 - Deniz y lu ile lzmlre ı lecekler tçto • _ 
ıell§ biletlerinde yüzde 50 teazlllt yapılar. 75 t•' 

2 - De•let Demlryolları tartfelerlnde yOıde 
zrllt yflpılar. 15 Günlük halk ticaret biletleri: 

1 ncl mevki il el me•kt 111 cO ••vkl 
17,50 12,50 8.75 ,,,,ı 

Kuruıa uhlmalıtadır Bu hlletlerle lzmlr E11teı"':~ıll''1 

Fuarına uiradıktan ıoara b Uln Terktyeyl d~·:: / 
nls. ~ 

Bıuıldılı y r: TGrkdıll matbaa11 Balılu,ılr 


