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lnönü dün manevra ha
rekitını takip etti. 
----------------------··········---------------------

Dan man.evra proğramına göre Edirnenin şima· 
li farkiainden bir laolordu taarruzda bulundu. 

Kahraman askerlerimiz vazifeleri bü:yük 
bir muvaffakıyetle bafarıyorlar. 

- ' ---~~ 

. Lo d Ha lif aks 
Sivasta bır ço-, _ r . . . 
culı bakımevi 1oanzig komıtesını top-
A::.8~~~~~~~ s.h· ı t a çağıracak. a IY --- b' l hl' ~~: ~,:~·:~m~::~ıı,üsı v~1~:· Unn D . 1.udu~uıdi yeni ~ir hldi11 oldu, il ı ı 

il anzıg n sLır a·ı.1u·ru·ıdii. ratlmle karıılanauıtır . I U il 

Vekil Siva ata bir çocuk 1 Ayan relıl Grayserle Polon· 
,a komlaerl Sudaki aruıa
cia vuku bulan mali.kat, çok 
uzua ıGrmlı •e normal bir 

bakımevl açacefım vid et 

mit ve alrıam Slvaatan ay· 

rılmııhr. 

Elazıg lisesinin 
temeli atıldı. 

-
.~_Ankara, 17 (A A.) Ell-

zıglfa !'•pılmuı lcararlaıtı 

rılan lıuı blcaınnm temeli 

don merulmle atılmııtır. 

hu• içinde Hreyaa eylemle· 
ur. Bu mulikatta neler ko · 
auıulduiu hınDz anlaııla· 
maauıttr. 

Vllno, 17 (AA) - Po!o•· 
ya lejyoaları f ıkrHlDID •e 

J] 92!}! .. Polon1a larafı~dan 
kazanılan zaferin yıldonl 
mi mGaa1ebet1yle fırka sa· 
bitleri tarafından .erilen 
ılyafette bir nutuk ıBylty· 
•D Relılcumhur M11crckl de· 

1ngı·ıı·z 0 o/on Nazırı mlıtlr kı: . ı~ • r' - /ngiliz Hariciye - Pdıudıklnta· zihniyeti 
• •../'.' k Lort Hali/aks _ unt taııyan mthelllh kuYnl 

G«çtn yıllardaki mantvralrırda askerimiz bfr ytiniyı1şde ya ıtfııa 1 mu- 1 Londre, 17 ( R•~1~,:ıfak• ı;;&.;~batln taz1 yıklrYe ko· 

1 h J • k Harlc l ytı Nazırı Ler rkutma teıebbDı eri arım· 
... •t ..... ul, 17 (Hul\Uİ) Heyet latanbulda kaldıiı Şef iımet 1n6n0ye tu;lmat• il eueıı )'Q ın- ıbu gD:J ııtırahat tçla Yer~~:: nda 11r11lmaz bir muka••· 

llh Şıf :ımet lnönD bu ıiin mGddetce Perapalaata kcn - larımı ıunmık fıuatanı bu· • ra gltmtıtfr Halıfakı, u I· met ıöatermektedlrler » 
"'a•vra ıahaaından döne- dllerlne tabılı edilen huıu.t lacajımdan bllhaua bahtt- da ımzalanacak lar ıoıyeteıı oaaıtı ko~ed eu yıld6nüm6 mft•aaebe· 
'•le ııce1ı Babaeıklde hu· dalrelertnde ikamet edecek yarı• ıerl Borhardın raporunu ·u,ıe Vllnoda blyOk mera· 
~-·· "••lerlade aıçlrmtıler- tir. Bu veılle ıle bftt.11.n dG•y. Londra. ı 7 (A.A.) - Lon- f D•••'• - 1 ıı Y• halk Yat•· .. ı 1 u kik için ba taY• Fra•· ılm yıpı m 

'· alaQ bu Hhah tekıar Blllbere manenaların ıon anın hayran oldufu drada çıkan Fınanclal Tlmeı komlteılnl teıkll ed•• • nl tızahlhatta bulunmuıtur. 
~'•••ra 11laHıaa 1Jtml1ler- ıtloft ateıemlllterlerle birlik yeal TOrklyentn bl· ıazeteıt fnglllz . Polon llZ ve ineç dıtletlerfol f~ Daazl11 17 ( A.A. ) -
it. te Trakyaya ıtderek ı•çlt nlll E .. ıdl Şef Atatlrk6n ya ittifak mufthedeılnln tlma çafıracıl•1111611'1111 Bu gOn 11at 3.20 Kohtleaı 

8 s--~ J 2.40 da yanlarında re.mini tllklp edeceklerdir. önünde elılmeyl de bir •ecl OD beı g6ne kadar Londrada Ur. d ) - k6yü cl•arında •ahim ltlr 
'•••kil Refik Saydam, Um- Ankara, 17 (A .A) be bilirim. lmzalenftc&ğnn ynzmalıtadır. Danzlg, 17 ( il• ' 0

' =- laudut laldlıe.l olmuı •e 
~t ~a~ttlı Klzım Dlrlk, Memleketimize ıelmekte =~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=~~~~~~~~- Danzlı topralrlarıoa ıtrea 
tlıtahurbııkanlaiı Umumi otan M111r a.kerl heyeti bu Al Si k bir Po'onr• eııkerl BldlrOI· 

~ttbı Kemal Gedeleç oldu gün lalreodertyeden hareket manya ova yayı mOıtiir. Polonyalı .. ker Da· 
ı. h-lde Edtraeye ıelmıı- etmıı ve kalabalık bir hatk nzlı hu.lal muhafı:ılarıaın 

•dtr. kltle1f taraf ındaa uiurlan· ıhtarlanaa raf men bunlara 

tı :••-•1oada Umumi M6fet· mııtır. • 1 h 1 tGfenılyle nlııa almık ıu· 
tile Baımüıavlrl Sabri, Heyet cumarteıt gftnt\ İı· ış·ga e azır anıyor reUyle mukabele etmlt •e 

lt~h, beledlJe relıl, mektep tanbula gelecek ye latanltul • Da•ılılt muhafıslardan biri 
d' •• kalabalak halk tarafın da kaldıiı mOddetce Pera- ateı ederek Polonyalı aık• 
'' lcar1ılanmııtı1. palalta ikamet edecek •e __ ........ l Jı bir rl yurmuıtur. 

t, &.ar-cta 3 dakıkalılr bir btllher• ecnebi ateıemlllter· Slovakya hiJkumet merkezine bu giJn er l Varıova, 17 ( A.A. ) -
.. ~-lrlcuftan ıo•ra Mtlli Şef 1 lerle birlikte Trakyaya ••. d d l L B .J.S kış a- Polonya Dınzıı hudu&luntl• .. ,,•r içinden geçmtı, yollara 

1 

derek manenalarıa ıon ıG- Alman lıuman an tayin e ; ecete. atun Kohllnı köyü clYarında bir 
ti 

41
\lraa binlerce halkın ıe•· nG Ye büy6k ıe9lt retmlnl L r.. d l d ·ı celı hudut hldlHıl oltılufu •• 

ı,~•&•bGrlerlle alkıılanmıı- takip edtcekttr. lar Alman as11eri tararına n işga e ı • . ıs · bir Polonyala aıkerl o ..... 
'- ''· ln6n(i halka selamla Ordu teıkllltımız •e ... l tar Tı• ılller tarafından 61dlrlldl· 

'"-\, l t ı ti K clıl ı t Loadra, 17 (A.A ) - Lon cemiyeti dalı n>lf · t-•-lt • e • m 1 r . en er n kerl uıullerlmls etrafında k 
1 

deY•DI • .... il ıallhlyetter Po!ouya •• · 
t,'''•laç yolu üzerlade zl tedklkatta bulunacak olan drada resmi logll:z mahfil feme hare el fklr• ulll hafıllnce de teyit olunmak 

lt l l b 1 k l t l ı D ı 1 ı ı h 1 lı.tedlr PoiooJ• ' 0- 1ıer· 8 • • et arıı amıı ır. heyetin relıl Kahire Topçu er anz 1 meae H n n a oı1el g tadır. 
1, dlhere trenin huıuıi H Kumandanı Tiimgeneral Hüı· lt ı,ın bir d6rtler ko~feran umlyeıl mem•u dıkl Po· Yapılmakta olan tahkikat 
f "ta".J T k U • MO f p K b ıı kurulacafı hakkındaki mektedlr. AllllınY• •·ıpatıl· ld •ı ttt aa ra ya mumı nü Ezzey 1 •ıa. a lre l ı 111 • Polonyalının nerede 6 Oru · 1ıt Kl Dı lil Edt h b b haberleri yalanlamaktadır. loaya gaut• "' Dd ki Al111ın d '- zım r , rne mu a lrlmlze ıu eyanatta a dır."O ye hadlae e1auın a 
L '~taıl M lf V kili 1 Bu mahftllerln teyld ettik· muına, Polon,a tıl111aıı u• .,~ arını. aar e n bulunmuıtur: d kap• Oanzlg arazlılnde bulunup 

b Ul •tmıılerdlr. BQtGn M111rın candan ıa . lerlne g6re Polonyının Y• gilaezemteul~~ı:!~. :dıle~ektlr). - - bulunmıdılını henOz teablt 
fa_ " lcab ld B Yekli Re Sovyetlerln tıtırakl olmall .. a 0 I~ S u • aı yap hA yran ol.lulu kahra h h Londra, 17 ( R• h' rbl ti · ıt-emlıtlr. lJdam d• hazır bulu ıızın er anıl enter•aıyo .. .. 
'" man Türk a1kerlne Mmr «Sinir 1 

-----
)a:•rdu Kl:ıım Dlrik Trak ordUIUBUD telimını g6türü· •al milzalcert•lerde bulun Jour gazeteıl: ediyor. Her PırlaAmınto1ır Lanfırınıın .. ~ 
-.,1'1cı Ç•hımalar etrafında mak f ıkrl mevzuu bahıola- ddetle devaa:a k ynak 1 U 
t fıra t 1 la 1 yorum . gün ekıerlıt Al111baenrle; çıka k 
it. 8 a •e za at verm 1 TGrk ordutanun vükıek, maz. 1 rmdan olan ha I d t • ,.t, ft\ltırı 8 sureti 
~,, ll ı6rGııne bir Hat ka· kıymetli kumandanlarıle Londra, 17 (AA.) Ti .. bun ar ın 1 UZ QUO Uı 
ı, •GrınüıtGr. lnanü aldık m11 1razeteal pek yakm rıhyor. BüluD h ı de (A. A ) 
l tı lt-h temıu ve kazaadılı büyük da SlovakJanın hlkumet maktat ıulh cep es,~ Uılu, 17 - . -
'"• attan memaunlyet aaferl ılJHI d•huı ile tet k 1 k çıkarmsKtlf . Oaloda toplanan Parle•one· 
1 

1 16ıtermlılerdlr. merkezine btr Alman a1ke- ar1ıaıa 1 p \ ..a ki A• · 
.t .lıı edea Cumburrelıl Mıllı" Hıtlere 10- 111,ebtltrlz. o ony• talar Lenfıranııa•• d b' '•bul, 17 (Huıuıl) - T ri kumandanı tayin edllece k • 

.. kendlılol müdafaa edece rtk• m•r• .. •••• A•rupa • 
'lıııa':~ralarıa üçGncl g&aO 200 Franaı• llnt, bOtün kıılalaran Alman lcuvvett• oldufu 81bı lrea- .ı.tlerı ııuJıflı meHlelert 
~ dolay11lle harekltta M kıtalarına tahılı edllmlı b od• Fraaıa tia, 1 •a ye hakem Joltle .. ,,le 1 ._ f d M 1 d ' b l d " '-t d dıaıne le• b•tln ku•••· a• •I t .. , la •••ı• var ır av fayareaİ iJn ın- u un u.unu yazma• a ır. losıltere d• u ı ktır halet•~•• içi• •uz 
"-sa •taıızı kuvntlere men Parlı, t 7 (R~.lyo) - Slo · uı. yardımda hu una•• sGnlilk bir ılyaal 
•ıı,1 "•r ııaıf aalrerlmtı: Ya · gi[tere IJzerİn• vak ya h&kamet 1nerkealn• Sınır harbi maneY•~::::. mGtarek• akdin• dair bir 
f~ ••taı bı,11& btr mu•af· :ralnnda bir Al•an aakerl sı bozacak yerde Ô karar ıuretl leY.11 etmlıtlr. 

Q hu. ılrmektedırler. J t kuman••· ta:rl• oluaaca• P•lonya H•rlcly~ Naıırl ıallamlaıttr•••'"·· •r a•H· Koaferanı .. eyaelmılel an-
~ tla ldtrn• tlmalt ıar· ae UÇ U. tar Btuaa lnılalarıa tabii· IColon•I Bek teıl:» Almanlar yalaı:ı Dan· 
4- d, laır kolordu taarruz Londra, 17 (A.A) - Bu yeal emri ••rllmfıtlr lunlarıa J• Nazıra Beke 'zahat •erdılLten zlfl deill dah• hfr çok mD· laımalarıaı ıulh yola ile 
11 ... _~l•amuıtur. . .. ~ala franıııı: laa•• ku•Yet· Alman atkerl lar.:'ında~ it ıeora telrrar dl•mOıtiir. Yarı• htm meıelelerl halletmek halli mHıleılnl mGaakere 
...... ISklrl heyeti man1Yralu lerl laılltere ilserlad• lklacl ••• edıle••I• an ıılma ta· Da•zlıtekl Nazı kıtaatına ıa11• tçln konferanı fllufnl ileri etmtı laıılız h6kfımetlnl11 

. bir manevra daha yapmıı dır. Slovakya•ıo ~ıılıca de· ı•r.ıaıer . Bu ıuretle ılnlrle Ye laıılterenl• kuv•etle Ja-

~ içi. glllc'k. mlryolu merkezi huıuıt ıey cak Yerllecek, ı•çlt reıml u • 1 l k h a ı L l 
d t ak lıtlyer ar pı aca ır tur il ·- sureti 

le 111 ır •- l yapılacaktır Danzl 0 halkı rtmlzl yıpra m ~'L 111 
-'•• 17 (Hu.uıl) -- Yedi bom~ardıman fllaıu r611fere •apatı ••ıtır. • fakat munffak olamular teıebbüılerl•• ••erjl ile •u· 

"'' ... V 17 ( R d ) tik tiefa oluak Alman kıt \; '•opçu K•maadaaı•ın t tırak otmtıUr. arıoYa, a yo - Frant1zlar hiç bir zaman bu lravemel edecellnl ı6yle•lt 
.._ lttt1adekt heyet cuma bu uçuıa 1 d ı•-ı vlz 1 Poloayaaıo Danslı lıo•laerl aııaıa ı•ılt reımlnt ••yre· 1 b ı F d 1 
~' I TaJare menu u " , ka.lar ı•iuk kan ı u un raaaız • eıeılde aynı tara:. 

•taahula ıelecek ve dl u uılar 11klz ıaa' 1 V arıo•aJa ıelmtı, Y••hlı decektır. mamıılarthr da Itır autuk •IJlemlıttr. 
t..::'-111ıaı. lıarııla•acaklar parf• 1 ' ç •lzakereler laaldnada Harici· Pel••r•tlakl ıenç Al••• 
""'I ı6rmOıtth · 
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AYPA ı 2 
18 AtUSTOS 19&1 -

Barem kan unu
nun izah a • 

esı. SEHİR HABERLERi 
Yeni Baremin t tbik şekfinıiösteıen izahnam bütün 

devlet dairelerine tetzi olunacak. 
Tabii afetlerin 
verdiği 
zararlar. 

f. Ve aleti neşriyatı 
(Dünkcı J•ZIDID devamı) 
Maliye Veklletlntn ban m 

kaaunu hakkındaki hazarla 
mıt olduiu lzabnamenln ay· 
nen nıtrlne de•am edlJo 
ruz. Bu k11ımda vazife •e 
memurl1etten mtltev llıt ıu· 
çlar dolaylıtle itten el çek· 
ttrllen memurun Qcretlllerln 
ııreceklerl vazifeler terf 1 ıe· 
killeri huıud bir meılek 

ltılııııne ve ıhuıaaıaa IQzum 
ıöıteren it ter hakkında bG · 
kQmler bulacak11nız. 

Ancak kanunan tabmıl 
etmedill muazzam bir vazi
feyi m&nferlden lfa1a me· 
mur edilenlere mua11ın ça
lıtma Hatlerl haricindeki 
meıallerlne mukabil icra Ve 
killeri H•yetlace takdir olu· 
naeak bir Clcret vertlebılır. 

Bu lcretln; itin muvakkat 
olma11 balıade o itin hlta• 
mıncla Ye uzun mGddet de· 
vam edecek tılerd de ald 
oldulu vekllettn tarın ede 
aeil zamanlarda tedly11lne 
icra V eklllerl bereli kaear 
•ereblhr. 

Btr dairenin bertaanıı ~lr 

iti 191• tetkll oluaan komi•· 
ronlarla muht•hf •ekllet 
•eJa idarelerin ıılerı için 
tetkll edilen komlıyoalara 
memur edilenlere Gcret •e · 
rtlemea. 

lu kadar ki bir ve1a 
mubtelıf daireleri• herhaa. 
ıl bir iti lçla tetktl edilecek 
komlı1onlaran bulunduklara 
•ahallıa ıa1rl 1erlerdea e· 
tlrllenlere 101 maaraflara ile 
yolda reçea mGddete ald 
1e1ahat 1e•ml1elerlnln • -
rllmeıl ve a7rıca icra V •· 
killeri He1etlnce taJID olu . 
nacak miktar.la ma11rlfl za · 
rurlye 1ta11 ealzcllr. B11nlara 
komlıyenların buluadui• 
mahalde kaldıkları müddet 
lçfn batkaca ı yahat ve 
ikamet yevmiyesi verile 
mez. 

Madde 23 - Mılh k bnt 
celt idarelerle huıuli ıd re 

ler ve beledı1eler dahi 3656 
ıa1ılı kaaun hlkümlerlne 
tlbl olduklarından meak(ir 
idarelerin maaılı •• Gcrelll 
memurlara bakkanda da bu 
laahname hGkümlerloln ay 
nen tatltlki llzım ıellr. 

Ancak varldatlaranın mü
aalt olmadıiına icra Vekıl 
lerl He1ellnce karar •erilen 
bel diyeler için kanunun ( 1) 
acı maddeılnde yazılı dere. 
celerln dununda (Jınl J 5 
lacı dereceden aıalı) me 
murlyet lhduına mahalli 
beledtJ• mecllılerl aallhlyct · 
lıdtr. Bu ıuretle (15) ncl 
derecenin dunuoda bir ma 
ata ta7ln olunan memurlar 
bu maaşta bir terf l müdde 
ti beklemekılzln tahıll dere 
celerlne ı&re lzabnamenln 
(3) üncü maddeal mucibince 
rırebtleceklerl derecelere ta. 
VID olunabılırler 

Huıuıl idareler, belediye · 
ler memurlaranıD ludro'an 
icra Vekıllerl Heyetince tu 
dik olunacak \"e bu kadro· 
l r mezk6r idarelerin teıkı 
llt kadroıunu tetkll edecek 
tir . 

Madde 24 - Eıkı bo-

kOmlcre göre tekaüt edilen 
l rle, eytam •e erıı.mll •e 
htdem ta vat alJe tertibin 
tlen maat alanların ltu maaıla. 
ranıo tediye tekllul ıerek eakl 
hükümlere ve ıerekıe 1683 

Satış usulleri, iskonto mik
tarları tesbit edildi. 

Maarif V ekli eti Vekalet 
netrl7ah taht tıleri laakkında 

1ayıh kanuna lıtlnaden te 
kalt edilenlerden bir hizmet 
deruhte edenlerin maaıları
aıo ne ıurdle verllecellnl 
göıteren kaDu•un 24 Gnc6 
maddealoe nazaran : 

Dahiliye Vekllett t klnu· 
nuıanl 1939 tartlaınden 21 
temmuz g39 tarlhlae kadar 
rurclun muhtelif mıntakala . 
randa •ukua ıelen afet •e 
baaarları t11hit etmlttlr. Bu 
mOddet zarf anda 2 zelsele, 
muhtelif mıntakalarda kar 
farnuı ve fırtına, 1ıldmm 

blr talimatname bazırlamıthr. 

rında yGzde 14, dtfer 111~ . 

rlyattan yGzde 25, kredıll 

muamelelerin 45 ıGn •ade 
il mektep kitaplarında yOa 
ti• 12,61 16n vadeli mek· 
mek kllı plarında ylı:de 1 1, 
75 ıGn •aclell mektep kit 
aplarında yGzde 10, vadeal 
en ~ok 90 ılne kadar elaa 
mektep kitaplarında 10zde 
20 lıkoato 1apılacakhr. 

Talimatnıme1e r6re Vekalet 
tarafından neırolunacak her 
tOrlOı kitap ve derııler 1a · 

A 1683 Sayılı aıketl 

ve mülki tekaGt kanununun 
merl1et1ndeo en·elkı hn. 

dOtmeal, 1 heyell11, l• ft 1al 
murdao, 13 n doludan ol 
mak Clzere 47 .. ı olmuıtur. 
Bu ı\fetlerd•• 63 iDHD al . 
mit, 35 •• tamamen, 362 
ey k11men, Jıkılmıt, 2862 
bayvaa telef olmut •• ilci 
motlr .. atmıttır; 8505 •l•ç 

JID evlerintie •e1a muvakkat 
elarak açtlacak Htıt evle· 
rlade toptan veya peraken· 
te olarak petln para tle H · 

tılaeakhr. Vekllet netrl1a -
k mlere ıör• maaı alaa 
alelO.mu mGtekatdln ile 
e7hm ye eramll ve bide. 
mata vataniye tertibinden 
ma•t alan zevata maıt uıl 
larlle tahılaatı fevkalldelerl 
blrleıtlrllmek ıuret11le bir 
kalem olarak tedı,e edıle 
cektlr. Ba kabil maatlılar 
için tlmdlJ• kadar tatbılc 
edilen muamelede bir dtil 
ttkltk huaule ıetlrmlyen bu 
hGkClm mQvacehealnde ha
len cereyan etmekte bulu-

ı tle 300.000 bai kOtüiG, 25 
a•et •• 2306 d6oüm bai 
ve bahçe, 38194 hektar 1560 
d&nGm mezru hububat zıyaa 
ulramıt, 1 !SOO metre telef en 
teli ve 12606 metre toıa bo· 
zulmu9, 84 k6pr0 yıkılmıt 

tır. 

an tatbik t d • m edıl 
meıl lazım ıellr . 

B - 1683 Sayıla askeri 
v mQlkl tekaüt kanununun 
mcrlyettnden ev•elkı hllkQm 
lere ılSre maef alın mcıte 
katti rden olup ta umumi 
mnlhak •e buıu&i bütcelerle 
beledıye bOtcelerlnden •e 
baakalar •• de•let mQı11e
ıelerl memurları a1lıkların1 
tevhit ve teaclOIO hakkında· 
ki 3659 ıayıh kanunun (1) 
net maddeılnd• HJıl o 
mQe11eıelerden tahslıat veya 
ücret alanların bu vaziyet 
lerl de•am ıtullce tekal\t 
maatlan tahılıata fevkalade· 
lerl ll6. ve edılmekıfr.ln •eri 
ltr. MeHll; eakl hOkme 16 -

re teka6t maaıı alan bir 
m6tekalt maliyede, ••karta, 
buıuai idarede, belediyede, 
Sümerbank, Etıbank, Ziraat 
baokaeı, emlak ve eytam 
laaaka11, l»eledlyeler b nka 
11, Cumhurl1et Merkez ban 
kuı, TOrk ttcaret banka1t 
veya lı bankaııDda tabıtıat 
veya Ocretle tıt1bdam edtlae 
bu mütekaldln tekaüt ma
at1oın yalnız aalının Yeril 
meal •o tahı :uta fe•kallde 
ılnln tediye edılmemeıi lca
beder Bu maddenin 1683 
numaralı kanunda• evulkı 
hGkOmlere tevfikan tekant 
edllmıı bulunanların umu11>i, 
mülba k •e huıuıl blUceler. 
den tahıtaal ve tıcrct alma -

İara hslınde tahıfHh fevka. 
iadelerinin keetle.ct!ğl yolun
daki hükmü muti•" oldu· 
juadan, bunlardan 19 uocu 
madde tumuliine glreu yer· 
lerde lıtlbdam olunanlerla 
Qcretlerlnl (E) cetırellne da 
hıl tertiplerden alanların bu 
fıkra bükmfioe t6.bl tutul 
maları tlbıtdlr . 

C - 1683 Sayılı aakerl 
ve mGlki tekaüt kanunu hü · 
kümlertne göre tekaüt ma• 
aıı tahılı edilenlerden umu· 
mi, mülhak ve buıuıi büt 
celerden veya 3659 H yılı 
kanunun (1) lbcl maddesin· 
de aayılan mOe11eaelerden 
tahılaal veya ücret alanla· 
rın bu •aılyetlerl de•am et-

lrh i sarlırda bir tayin. 
8Grhanl1e lnhlHrlar ı da · 

reel aalıt memuru Hald Gfir 
bGzıel Bahkeı r ınhlıarlar 

idar ıl muhaaebe memurlu 
luna tayin edilmlttlr 

Evi nme merasimi 
Gazi okulu ilretm nlerln 

elen f yzlJ• Y abır ile Dev· 
let Demlryollan Bı lecık ec· 
.acııı Ahmet Oncılın nlkAh 
m rHlmf dQ Belediye da. 
frealnde her lls i tarafın ya· 
kınları araeıoda 1apılmııtır. 

Gençleri tebrik ederiz. 

tıkce teka6t maaılı rı ( 1683 
ıa1ılı kanunun (70) inci 
matldeal ı•r•ilnce) n111f ola 
rak verilir. Btlfarz 1683 ıa 
Jıh kanun muclbface tekaüt 
maatı alan bir mütekait (8) 
fılnaaanda aayılan mQe11rae· 
lerde tıhılu.t •eJa Ocretle 
lıtıbda oluaıa bu mütek 
idin tekaüt maaıının yal nı& 
nıefının verllm11I lktl&a der. 
(8) f ıkraeı miinaaebetlJle 
•erilen izahat 1683 numa
ralı tekaüt kanununa tevft 
lcaa tekaüt edtlmlt olanlH 
hakkında da tatbik olunur 
Yani bunların tekailt ma•t 
larının yaruı keelllr. 

D - Alelumum mnteka 
itler hakkında yukarıdaki 

(8 ve C) . f ıkraları hükQmle
rJo lo tatbik edılebılmeıl için 
bu aların aldakl n tekant ma· 
aıt1le ücret •eJa tehıl1at 

mecmu unun ( 50) ltradan 
ıa~ı dOımemeal tarthr Te· 

kaüt maaılıulyle aldıldarı 
lcret •aya tahıleat mtcmuu 
(50) lirayı r eçmlyen mOt · 
kııltlere bittabi hem teka(U 
maatlarlyle (vana tahılHl· 

lara) ve hem de ücret •aya 
tahı laatları tım olarak veri · 
l ecektır. 

Tekaüt maeılarlyle ücret 
veya tahe lıatları mecmuu 
(50) lırayı gtçen mütekait 
ler hakkında lıe, bu teze 
16t (eekl hükftmlere ıöre 
te kacıt edilenlerin) tekaüt 
maae larına ald taluııatı fev 
kal&delerlne ve (yent bük· 
mo lıtlnaden t ekaüt edilen ~ 

(Sonu d6rdGnctı ıayf ada) 

Mektep kltaplarıadaa H· b toptan olarak 1alnaz 
mektep koo,eratıflerlne ve 1 hta tıkaralaaları çıkarıldılı 

tarılatan tttbaren 25 İO• 
içinde petln para ile alaa 
lara 16ade 6ç munzam tı 
konto Japılaeaktır. Yalnız 

btr alefa petla para ile iki 
bin llratlao fazla tutarda 
kitap alaalara Jlzde bir, -4 
btn ltradaa fazla tutarda 
kttaplara 16zde 2, 6 bın it· 
radan fızla alaalara yistle 
üç, ıelda banclen fazla alan · 
lara yQzde 4, •D ltlnllradaa 
fazla alanlara Jlzde 5 mu
azam lıkoto 1apalacaktır . 

Ja aatıc1lık mfhıadeıl almıı 
olaolara verilecektir. Satı 

cılar Hrbe1t •e kayıtlı ol
mak &zere ikiye a1rılmıthr . 
Serbeet aatıcılar , umumi ti · 

baret odalarında kayıtlı ki · 
tapcılardan ıeçtlecektır Ser· 
beat eatıcılann keadılerl ta· 
raf andan netredllen mektep 
kttaplar1aı tHblt edılea tı· 

konto badlerl dahı lıade dl · 
ğer ı hcılara muntaman 
vermetı kabul edenlere ka 
yatlı aahcı denilecektir. Ka 
ya tlı Hhcılar nGfuıu 1arım 

m ilyondan fazla olan •lll· ' 
yetlerde 350 lira, nGfuıu 

iki yGz binden farım mil
yona kadar olan vıll1et· 
lerde 250 lira , nüfuıu iki 
yQz biati n atalı olan vlll 
yetlerde •e kaza merkezle 
rinde 150 Ura depozıto ve· 
receklerdır . HOtün ıahcalar 

mektep kitaplarını kitapla 
yazılı fı tla ıatacaklardar . 

Serbest ıatıcıların pıtln 
para ile J•P cakları bütün 
muamelelerinde mektep ki · 
taplırı için ytlzde 12, diğer 
••trfyat için 1Dzde 15 tı · 
konto yapılacaktır. 

kayıtlı aahcıların peıtn 
muamelelerin okul kitapla· 

Bur hıniy Hatkevmin va 
idm nyurdunun ~ilekleri. 
Bcır haniye Halekevlnl ve 

ıporunu allkadar eden itler 

Gzerlnde temaa etmek Ozere 
Borhanlyedeo Muetafa Ça 
kıroğlu, ROttü :Serper, Em· 
in Cengiz tehrlm ı ze aelmlt · 
ler, Vali •e Parti Baıkanı 
ile görütmüıler, Halkevlnln 
i htiyaçları ile yarım kalan 
ıpor eahtuıoın ikmali için 
diki rde bu!unmutla r dır . 

Gere k vilayet , gerelcae 
Parti dil klerl Gzerlode yakın 
alika gölterllmlttlr. 

- -

Neşriyat: 

Türk adi u 
lzmlr Vali Muavini Emin 

Reftk Kırıt tarafından çıka 
rılao bu eaer der in bir ted 
kık mohıuludur Kitaba al · 
fa be 11ra1ıle y6zlerce 1 Ork 
adı alaomıı, bunların her bi 
rlnlo karıılıkJuı konu lduğu 

g ı bı, buniarın e1kt Türk bO 
yüklerinden hanıılerlnln adı 
olduiu da ayrıca tarth l ıle 
lzıh edllmfttlr. Bu değerli 
ve faydah eeerl karllerlml 
ze tanlye ederiz Tarkdıll 

matbaaıı tarafından neıre 

Kayıtlı Htıeıların eyl6l, 
bırıncı ve ıluacı tetrın ay

lan içinde petın para •eJa 
booo tle yaptıkları muame 

ı .; tutarı üç bin llra11 ı• · 
çene evnlce Japılmıı bü· 

tOn muamele tutarı Gzerın · 

den yQade iki altı bın ltra . 

JI ıeçen Jüzde 4, on bto 
lirayı ı çene JÜZde 6 lı 

koato yapılacaktır . Fakat 
ber ne tekilde oluna olıuo 
tıkonto yek (iou yGzde Jlrml 
beti ıeçmlyecektlr. 

Mektep lııeoperattflerlne 

lıkonto 1apılmı1acak, 1al 
nız yapılan muamelenin 
Jüzde on beti nlıbetlnde pa 
ruız kitap •erılecektlr. 

Mensucatın 

ucuzlatılmaaı 
tedkikleri. 

YünlD ve pamuklu triko· 
taj meaıucahn ucuzlatalmuı 
için liıuaat Veklletınce mu 
htelıf 1erlerde tedkakler ya · 
pılmaktadır Bu tedkıl&ler 
aentt mıkyaeta olduğundan 

ıerek dahili HnayUn mali 
Jet f ı atlerı ve gerekte ha 
rlçten ithal eylea•nlertn ithal 
ftatlan eıu1 ı ıu r ette aözden 
geçiril mektedlr. 

Mfltesktbın en ıentı ta 
uhlik Hnayll maddul üze
rinde tedklkata baılanacak, 
bllihere zaruri lıtıhllk et 
yalarına tcımll edilerek ıe 

ne ıonuna kadar bir ottl· 
ceye baflanacaktır . Bundan 
ıonra bu maddelerin ucuz. 
latılmuı için lazım gelen 
tedbirlere bat •urulacaktır. 

dılmı ttlr . Fıata 50 lıuruıtur 

8aşı~ozuklar alayı 
Bal ıku r Akı nli ı hpevı ta 

rafınd ~n neıredılen ve Zeki 
Tunaboylu tarafından tercÜ· 
me edilen, cazip, tçl rutmlt 
bir çocuk h ıkaveıtdlr. 

Renkli b ir k11pak içinde 
10 kurut fıatla utı'makta-

dır. 

Ahfam kız 
sanat okulu 
acılma , 
hazırlığı. 

Maarif Vekiletlace t•brl· 
mtzde bir aktam aanat eku · 
lunun açılacalını ve bu ok· 
ul tçlntie laalıbazardalll Eb• 
•ektebinln buna tahılı edl · 
ltcellal yasmııtık. 

Bu bina, vekllelçe timdi· 
tık aktam eanat elııuluoa kifl 
16rflldGiünden okulun lnO · 
mGzdekt den 1ıhndan tuba 
reD tedrleata batlama•• 
kararlattmlmııtır. VekAlıt 
yakın ıGnlerde okulun 61· 
retmen kadroıÜou teabtt ed· 
ecektır . 

~ehrimizd~ki ~ünkü 
sıcıkhk derecesi. 

Don ıehrımtzde aıcaklılı 
llereceaı 30 du Konyada 311 

Aatal1ada 31, Akbtıard• 
34, Nazillide 35, Dtyarbalur' 

da IH 37 1• kadar çıka>•f" 

hr. 

! Yabancı memlıkıtle: de te~· 
kıkıt müsaadesi ılın ög .. 

reı111nler. 
Tatil aylarında •• af111 

zamanda 111 tçeraıode aj" 

retmenler, Maarif Vek&le• 
tinden mfhaatle alarak tel' 

ktkat mak11dlle 1abao'' 
memleketlere ae7ahata çılı· 
makta idiler. 

Vekllet ıtmdlr• kad•' 
HJa hat makHdtle keadtle" 

rlne lain verllea 6lrel11Jeo' 
lerln vaktlndt vazifeleri bJ' 

bl' ıında bulunmadlkları ve 
kıımtnın da dılellndeki tel· 

6' klkatla me11ıul olmadıl• 1 
rllmllttür. ,,. 

V ekllet ecnebi mellll 
ketlere 6iretmenlerlP ıef' 
hata öaüm6zdekl eylıllde' 
itibaren mlıaade .-era>eOl 

,. 
ie karar vermfıtlr . Bu k•''; 
alakadarlara tamımle teb11 

edılmııur. 

Talı~elarin ışı kağıtlarını 
dıir bir karar. 

Muhteltf tııhtll m0•1•''e · 
teb' 

lerlne kabul edilen ta d• 
lerln doıya evra&ı ı ar••'" 11 

1 o>' bir de atı kliıdı bu uo bl' 
• b• icap etmektedir. Tale ,,, 

,oo 
okula yazıldıktan t~ 

baıka bir okula nakletlll, 1ı 
lıtedığl zaman yeoıdeO 1. lı• 
olmak mecburiyetinde o'" 
maktadır. V ekllel taleb• bl' 

vaziyeti etrafında 1r01 

karar verm'ttlr . bl' 
Bır okuldsn dıtıer ,ı.ı~ 

okah~ nakli eınaıu~ıd• ço •' 
evvelce okula yaaıldıl' ıf1 

vc:a>t ~ 
mao doıyaunJa ıoe l•'' 
kfıtıdı ı da beraber • 1,e 

e • J~DI mekt•p 1dare11
" 

btlecektı r . 



... ıı A~unos ıı ıg 

Almanya 
iktisaden 
çemberlen 
mis değildir 

1 İntransigeant Gazetesinden: 

Almanya korkunç menge· 
•• içine bapHdllmrıur. De 
'Dolcratık devletler onu ıt 
''••ten çemberlemektedtr · 
ler. lkt11ade•, baıhce. ham 
'-•dde kaynaklarını ellerin 
•• tut•n lıtu deYletler, onu 
•~laktan 6lmlye mabk6m 
•dı1orlar. Bu itibari• ba1at 
••baıını f etbetmek "iman 
d1 •let1 Y• mili eti için baya· 
ti Itır zarurettir. 

lıte f Ghrerle ea yakıa 
•llla•lctlaılarandan aldıkları 
11 .. ••a itaat ederek Alman 
ltaıte •e racholaranıa tek· 
~tlamaktan ıerl durmadık . 

rı tea budur. 

1935 le 1938 aenelerl ara· 
llllda Almanyanın Uhalltı, 

:•13 •• , 1938 ••ra 1928 le 
QJ5 araaıatla Almaaya ta· 

tafıDdan yapalmıı olan Ya · 
latl ıtballttan çok daha 

"-•lll•lyetll olmuıtur 
d Bu maddelerin ancak bul 
''· pamuk, yGn, kene•lr 

'• lca111nr ıdha ı ltı mülleı 
'•dır. 

Bu maddelerin ıdhalltı 
llıaQbtelıf nlıbetlerde asal · 

~11••, buoun aebebl mtıı · 
· •laııller tarafıadaa Alman · 

,,,_ Yapılan arsın •zalma 
" defıl, f akıt bı11at Al. 
"•ııı I Jaaın talrlp etmlt oldu 

U otarıık ılyaaettlr . 

ltt Al111anyaoın aldıiı tedbir 
ll•llceatnde butday tıtıh 

~lltı 1909 dan 1913 e ka 

ı '' beı ıeneltk Yaaatlıl o 'an 
ıs 

d • 1bon bOıelden, 19J3 

l 
ta 1938 kadarki beı 1ene· 

·~ \G •uauıı olan 185 mı11on 

1 
itle y6kaelmı1t1r Senelik 

,'tlhlllı 184 mllyoD büıel 
'ddelertndecitr 
8 

- Qfda, ıtballtıoıa azal 
l ''1 iltlhıalıa bu keıı f ar 
•ıı,ı 
ı, e blklıkte harp ıtok· 
, '•ııııııı •ücude ıetlrllmul 
,,,, d 
l9lSn • vukua ael.mlttlr: 
ili 1 nlıanından 1939 1 
~ ''Dııııa kadar llmao1aoın 
"h ls '' atokları J milyon 
•ı:·ÜOQ toadaa 3 milyon 
'-a ·006 tona çıkarak akı 

1
•h1ae •aLıa Al , • artmııtar . . 

~'al,, eler ııda buıuıua-
' •ılc ~,, ııatı çektyorlaraa ki 

~ blyle bir ıeytlea haber· 

~ '' clefılıı, ambarlarını• tı 
' 1, t\ ''' dolu oldujuau dD 

l llGp I 
''· mCUeael 1 olabilir· 

81, k 
"•" ıç mlıal Alman1a · 
~,~~ çelsuıı ı6ade kıtlık 
~lfı •ıııda bir fikir -.ermei• 

l•hr 
\ı~913 de Alma•yanın 29 
t, tob kauçufa ıhllyacı 

'dı. 

t~933 de Almaa1a 60 blo 
~- lc,uçuk ıat ı hllk ediyor 

'•t 193a, 1937 Y• 1938 ıe 
'lt ''1111D her birinde fatih · 
'-•M~'••Uıl 100.000 tonu at· 

it. 
~I 

"- '-an ya 1 g l J de hariç· 
l.021.000 t•• pirit al· 

------
ırdı 1933 de 849 000 ton 
pirit almııh . 1936 da ltu 

maddenin ıdhallta 1 mll1on 
42,00 tonu Ye 1939 tonu ve 

1938 ele l 430 000 tonu bul· 
du alemlnyilm imaline 1a· 

rıyaa lsolult, kurıun, çinko 
ııbı maddelerin ıdhalit ra · 

kamlarun 16aden ıeçlrlnek 
a1aı artıı aeyrlnl mOtıhede 

etleri&; bu maddelerin ı dha 
llt hacmi 1933 la 1938 ara 

ıında ylade 40 la 60 ara -
tında deilıen nlıbetlerde 
yflluelmııur. 

Demir ceYherl •• hurda 
demir ldhalltıoda artıı çok 

daha bOyOk nlıbette olmuı· 
tur. Loren eyaletınl ka1bet 

metine ralmen. Almanya· 
nın demır ce•herl ıdhallh 

23 mılyon 600.000 tona ~ı 

karalı bet mıılınl bulmuı· 

tur Hurda demir ldhallta 
da aynı nııbet dahtlınde art 
mııttr . 

Üzerinde tarar edılmtye 
deler bır nokta deha var 

dır: Almanyanın tdhal6.tı 

haıluna ~abatca bealenmeyt, 

ve endihtrfılne lrola1lakla 
çahımayı m6mkün kılacak · 

tır Fakat ona bu maddele 
rl veren kimlerdir. 

1938 de Almanya Brltaa· 
ya lmparatorlufu, f ranaa, 

f elemenk, Belçika Ye Soy· 
yeller Btrllilndea, yani on· 

lar tarafından demekratllr 
ve çemberleyfcl diye tanlf 

edılen memleketlerden bui 
day, . Y•ilı maddtler, demir 

cevheri, kurıun, krom Ye 
flnko cevheri tdhalltlnın 

yüzde 40 tll 50 ılnl, lıau. 
çuk, maulanez, bıkır, ol· 

kel enberi, dökme, hurda 
demfr ve kalay ıdhal&tının 

yGzde 50 ıll 75 ini almıt· 
tır. 

lıte bu yOzdeadlr kı Al 
mınyaaın k6t6 maluath 

devletler tarafından çem 
berlenmlt olduğunu dGoya 

ya itbat etmek ıGçlGr. 

Almanya ihtiyacı olan 
mı.ideleri dGımanları tllye 

ıöaterdıil deYletlerden ~ile 

temin etmektedir. Eier tllri · 

Jet ediyorsa, bedellal öde 
meden bunlara te11hOp et 

mek ııtedljlndeadtr. Çünldl 
Alman1a ham maddeleri tı· 

temekle beraber, bua1ardaa 
biç de lktlaatil olmıyan 

makaatlar ulruoda lıtlf ade 
etmeyi de lıtemektedlr. Harp 
va11talara imal etmek Ye 
harp ataklarını tamamla
mak lçlo ham madde isti 
yor Bu ıertlar içinde, ham 
madda utın almak yOzün· 
den ıfliıa mahküm olmaaı 

pek tabıldlr. 
Fakat bu lklbet hiç de 

önceden ta1arlanmıı bir 
çemberlemenln nellceıl de· 

tıldır. 
lotraaılıeaat 

'l'OUDILI IAYFA ı 1 

Bir mevsimde iki patates 
rekoltesi. 

Patates zlraatl enllltfhü 
t ıırafından bir mevsimde iki 
patate1 rekoltHI a !mak l çın 

yapılan entereun tecrübeler 
Jakmda açalacak olen Sov 

yetler Bırllil ziraat aerg l ı l n 

de de tekrarlanaca lı.tır . 

Umuml1et tt1barı1lc 1a 
zan yapıl n p eı tateı ekimle· 
rinde geçen ıeneden kalma 
patatea tüberküllerl kullanı 
hr. Fakat, bir menımde iki 
patatea t&berldıllerlnln bir 
eeneden bir az fazla ukla · 
aabtlmeal çok g6çtür. 

Bu Yazlyetl nazarı dılı:ka 

ta alan patateı zlr•atl eaı · 

tltQıG, bu gibi cenup mın 
takıılarda temmuz ayı ikin 
et eklmlerfnd•, a1nı 1tnenln 
ıeoç tlberkAllnlnl hemen 
.kullanmak çaresini bulmuı· 
tur. Hemen bir az evYel 
ahnan patateı teberkOllerl, 
temmuz ekiminde kullaoı

labllmek tçın, btr müddet 
lçtnde ytlzde 2 nlıbetlnde 

etilen klorldrln bulunan bir 
m1th!6tta tutulmallta •e hl· 
llbere rutubetli bir mahal 
de filiz Yerlnclye kader 12 
ı l l 14 ıOn alıkonulmakta 

dır. Fılıal•r hemen çtkar 
çakmaz da bunlar toprela 
ekilmektedir. 

Bu haziran rekoltHlnden 
,.}de edılen patatuler, ıon 

zamanda bu uıulden ıeçlrl· 
lerek, ziraat aeratılnln tec· 

r6be tarlalarına ektlmtı • 
lir 

Büyük f eıganı Kanah. 
Ôzbekrıtanda 260 kılo 

metreden daha uzun bır ka· 

nal laıa edilmektedir, Sov 
Jetler Btrltilnln eo büyGk 

kanallarından blrf ılat teı 

kil eyliye• bu kanal, SeY 

yetler Btrllilnlo en eaaıla 
pamuk zlraatl merkeılerln 

den birinin ortuından, Fer
ıana vadlıf nden geçecek •e 

bu ıuretle bu vadldtkl pa · 
muk tarlalarının ıulanmuı 

meaelealnl kati ıurette hal 
leyhy~ctlıtlr. Buadaa baıka 

bu kanıl HJHlnde, ıuıuıluk 
ıebeblyle ıtmdıye kadar pa 
mok kültOrQ yap1lamıyıın 

35 bin hektarlık bir arazi 
1 oln ıulanmaaını Ye blanetl 

ce ektlmealnl de mClmkOn 
kılacaktır. 

Ferıana kanalı, altı ay 
ılbl çok k11a mOddet lçlade 

yapılıp bıtlrllecektlr. MDd • 
det zarfıDda tıcıler, _ 15 mil 
yon metre mlklbı hacm n· 
da tenlJe amell1eal yapa
cak, 13 bin metre mülrlbı 
tat Ye 20 btn metre mlklbı 
beton koyacak 512 bin met · 
re mıklbı taı ve 20 bin 
metre mlk&bı da tahta va· 
zedeaektfr. Kanal boyunca 
bin kadar /da hıdrotekaık 
teaieat vOcude s•tlrllecelatlr. 

Bu ba,nk •nıaata 150.000 
Ôzbeklstao kolkhoscusuau• 
teıebOeü ile baılaamııttr. 

Bu J 70.000 kolkbozcu, 
bu kanalın yapılmaaı ame 
ltyetlne lttlrak eyllyecektlr 

Kanal Japılıp bittikten 
•e bütOn yadı •ulanmı1a 
baıladıktan ıoara eaaaen 
mümbit olan Perıana Yadlıl 
taoınılmtyacak kadar lylJ• 
dotru cletııecektlr. 

Bürhaniye -Ayvalık Polis köpakleri radyo ila 
tarbiyı ediliyor 

Avuıtralyada polıı ll6pek· 
lerlnl radyo de terbty~ et· ı la ının maçı. 

---------~ mele baılamıılardır. BCUOn 

Mac, ikinci hafta vımda pollı kapekıerınıa ıırtına 
T ıeı alan radyo makinelerin 

d k ld den küçOk birer makine 
yarı a a l• ılııtırılmtıtır. RadJO lıtaayo· 

Burhaniye, (Huıuıl) dır bezırlaom•kta ıdı . Ay nu köpeklere ya•aı aeıle 
13 Temmuz 1939 pazar valık bu arada Havran ta· kumanda nrmekte •e kö· 
ıüoü ldnııın yurdumuz fotbol kımı ıle bir 111aÇ 1

1

1P
1111

: pekler ıntlarındald ıea al 
talumlyle A yvalı k idman· ye dört • iki ıılfP ge ere mı maklneıladıa ıelıa aeı· 
anca 25 baz randa ki karııla· kuYYetlae yeni bir delil ·~- le terbiyeye alııtınlmakta· 
ımanın re•anıını yapmıt · atermlftl. Hakem Adıpezar 1 dır . K6peklerden bu ıuretle 
lardır Sahamızda yapılın Vehbi ıdart11Dde bıılı1~n çok faydalar temin edllmlı· 
bu maç tk•ncl baftaymın oyun, ze•klı fakat ıetl• 0 

•· tir. ÇClnkO, kapekler hınız. 
ıon!arına kadar 1111 tarafın caiını dıba ılk dıkfkalardı ları takip huıuıunda her ne · 
yaptılı birer rolle berabere ener· \ b ı bı11ettlrml•e bıılaaııı . rede bu ununa u uaıua 
devam ederken A1•ahk mG 1 d 1ı:•· d b 1 k jlk hareketler daha ıtya le emir tell al • • 1 •• t•· 
dafaatının ıert •• hatalı derık tal ı dlrler. 
çalrıılanadan birinin penaltı ıtddet peyda e fılıat ...:.:;:..-------·---
ile cesalanmuı Gzerlne thtt· ıert bir hale glr•ll ilk haftayım ıık H Hrl 
llf zuhuru yüzftnden ıona bu haller favill olmaktan akınları ile IOrhaaly• hlkl· 
kadar oynanamadan elrılk d 1eyrloe tat mdl. ikinci deYrede daha 

siya • oyuauD L 1 D paı· zl•ade karıılıklı Y• mtıteY. 
bırakıl•ııhr Hakemin yeri· ı ti y tal .u a 1 

Yerm 1 . er 1 l aılD bir o1un çıkaran tkl 
nde •'•D bu kararı•• AyY lar Lı•ralı ralıaılarl• ka ·ı •· d • " .. ı. talıun ıon dakikalar a ma · 
ahk takımının kaptanı ve re kadar ıokulaD ııadıD alr 
dlier oyuncuları itiraz etm 1 l ta e o. çı yarım bıralr••••t olıalar-

•e uzun yuruı ar• trcllerl dı bu mG11balraya ıpercu · 
••itler Ye yal ı nız bir oyu ''' unao top bGtl• ı. l lerımızıD çok ılzel bir ... ,. 
DCUnun atablyetl tamimi • (l 6kllJC!CI• 
~t h d peılne takıp ı r d nazarı ile balcabtllrdlk. 

r aya için e cereyan et· kadar •a~l~!k!a~u~J~a~n~d~ı''.!''~o:r;:u...:.---------
mekte olan mOaabakanıa .,: 
yarıda ka1mıuına ıebep olm 
uıtur Sahava dolan halkın 
diıarıya çıkarılarak tekrar 
1Daçı de•am ettirmek liri 
tarafın da mOıterek arzuıu 

halinde tebellQr etmrı ve 
eaa1en rol menuu bahtı 
olmak11aıo Ye adice ne olu· 
na olıun huıual mahiyette 
Ye iki tarafın da kendi arz 
uları ile gilnlerd ır bekledık 

lerı bu maçı 1apmalarıadaa 
tek makıatlara iki kaza ıe 
ntlıilnln tlnldekt daha ı•· 
ntı teırfkl meıatlrrlne bir 
zemin baz1rlamak oltlufuaa 
16re tekrar 01una bıttımak 
arzuıunu yerfae ı•tırmek 
kabildi Fakat lraranhiın ba 
1111 •e Ay•alıkh arkadatla 
rıo dealz yarıılan dolaylıl · 
yle d6nüp mla&ftrlerlnl alır · 
lamak için erken d6nmek 
lıteytılerl yOıtilnden hep bır· 
lıkte tekrar Halke•fne aell· 
adt Ye btr mOddet lıttraha· 

ttan ıonra Ay•ahk idman 
ıOçlO arkadaılar HalkeYI 
6nGadea ulurlandılar . 

lkı kardeı ıençlılln he· 
men hemen hlrblrlerlnl ta 
nıyan klmaelerden terekk6p 
•tmealne rafmen bu defa da 
ıöı üldüiil Gaere hakem 
meıelulnde anlaıamadıklara 
11k 11k raıtlanaa acıklı bir 
haldir H&dlH çıkmaaa dalat 
bir lhtlıat iti olan hakemli · 
il herkealn 1ıpaanyacaiı 
tabiidir. Bu yüzden basan 
b 1çte arzu edtlmlyen YaZlye· 
tlerle karıılaıılmaktadır . ea. 
lıemlzln bu ehemmiyetli 
nokta Qzerınde durarak htç 
olmazsa her kaza futbolun 
olıun teknik buıaılarına ya 
kıf klmaelerl tavzif etmeal 
ve kulüplere bunların lllm 
lerlnl ıhtlva eder bir llıte 

g&ndermeal muvafıktır kan· 
atındayız. Maçın tarz ı ce 
reyanı hayli beyecaa •erici 
idi. Her iki takım tatil do 
laylıtle memleketlerine dö 
ea talebeleri de aralarına 
alarak çok kuv•etU bir ma· 
azara arsetlı,,orl•rdı Barla 
aniye talrımı Orhan •• le
maal stbl tiri fe•lrallde ka· 
btlı,,.u ele arasıaa alarak 
1a,,ıe dısılmltU: 

Klzım 

lımaıl Orhan 
Ahmet N~catl MuıtaEa 
Bahaettln Haydar Baıt Vahit 
Adıl. 

Ay•alık lıe I~ haziran 
karıılaım11ındakl kadroıunu 
Oç f1Uına11 ile tamam•n de 
ıı1urmfıtl· Her iki lıu Y (ipte 
bu mata buıuıl bir eb•m· 
•IJet ızaf • ederek .. lr ay· 

Okullar: mekte-
Bur sa oe Bolu orman 

bine talebe alınacak. 
Bolu 1a pollı tarafıada• taaal• 

Bu ıene Buua ve pır• · ta1dlk edilecek blıalbal 
O kt plerlD• ıman me • h••· maabata11, 
ı ı z 1at•lı 100 tıleb• ~abıll • E ) Ort~mektep ıehadet· 
caktır. MekteplerlD .ıır. M•· aame1lnla aııl yeya ta1titldl 
müddet leri Oç 118MobOodlı 6rael1 ••: 
zunları ( Ormıo 11111• F ) 6XI Ebadında 8 fo· 
Muavini) ua0Dı1le fıtıkll· tofraf bailamalıdırlar, 
lekte kullaoahrlar· 1 art &'4ok11a eYaak ıetlr•• Ye 

d .,,.ı ı ' lerden at•i• • , ı6•tlerealere mOracaat et· 
lar aranır: hurly•· memlt aHarlJl• bakılır. 

ı - T6rk1J• Cu• 7 - Mekteplere ılre· 
tl tebaa11adaD el••"· uk•rt ceklerln kayıtları 1 e1l6l 

2 - Yeıı 20 d•• 
1 939 tarıhınde11 11 eylöl 839 

olmamak, aor· akıamına katılar yalaı• lur· 
3 - Sajlak .&ur~:u ıöı, ıa orman •ekteblade r•· 

mal clerece, 1••1 d ' &rıı• pılacaktır . 
kulak Ye yQcudu• • k An- lıtelrlıler eYraklarıaı del· 
nokıanhk buluD••~: .. ~ yO· ruca bu mektep mG.&lrll· 
zalı Ye dajhk 1er •laaJf8Da filo• ya bizzat •e1a taah · 
rlJGp 1ezaıt1e, ekklllta hltUl olarak poıtaya teY&ll 
btamlye bOoJ• t•tl olmak, etmelidirler. 

il .l-1aıık 1 muıatt •• gm a.oıolbal Ka1ıt Ye ka .. ulde •lra· 
4 - iyi abllklı, a1ah· caat 11raaı naıarı ltlltara alı· 

ıahlbt olmakı ıeç•'!1ı nır, 
kamlyett bul•o••:eltl 1 pek 8 - Beılncl maddede 

5 Orta •• d bı· 1azıfı ıartları halı taleu 
lyl nya iyi dırec• • ..ı lr kadroyu doldurmaaıfı ta -
tlrmlt bulun••"• balı ol· dlrtle, orta tlerecellıtelsltler 

6 - Bu ıutları ıktıltl araaıada bir mlıaltaka I• · 
anlar BunaOıaı•D 111celalırl uba•ı açılaeaktır. 
mOdGrlliO•e ıl•derc 9 - Kayıt •• kabul etli· 
dilekceye: d aı aıtl lea talebeler Bur1a ye Bolu 

A ) Nofuı el• • ' 
..ı kit 111retl. Orman mektepleri•• kura 

veya taaal addıde 1a . 
B ) ÜçftncO ID bildi tle ayrı l aeaktır. 

1 1 ' d u111larını 10 y ka da yasılı 
za ' ıal ık ur 1 O hııtıha· - u r 
rtr ta1D teıekkil 1 b ıartları hıtı olan1ar, mek · 

bu but• an•· ._d .ı 
nelerden vefa kları yerler . tebe alındıkları ta• tr • 
lertn bulunmadı da• tahıtl eanuında mektebi 
d h t doktorun b d k 

e Olul111e d kll r•poru terk ıtttklert Teya ttfr t · 
alacakları ta• 1 

\ d ki 
( 

kkOllO baıtahane ten ıonra tayin o un u an 
tam teı• kabul f dtkl l h lde olmıyao yerlerde• 

1 
vazı eye gitme er • 

edılectk ııtekltlerıa ka\'t •k mektebin J•pmıı olduiu 
rı mektepçe yaptın ·~ maarafları ödıye~eklerla• 
muayeae netlceıln• ka ar dair keodtlerln• ••rtlecıelr 
e1111landınlmar. •• aıuaye · almun•J'• •ar• MoterldıleD 
nede yasılı evsaf kendlıtacl• t•scl•ldı a.ır ta8 hlaQt ıenedl 
buluoıoıyaalar &11ellt•ll• al yareceklerclır. B• Haedı ı•· 
ınmaz ) lr 1 t1rml1e•lırio mektelıte de 

k •t••• veıl aH. C ) Çfç• 
0 

maddede umlarına ' mlıaatie ecitl-
0 ) D6rd1DC 

kı "r• belediye ve mez. 
yazıya gu -----------------

v ua ye i Daimi 
Encüııı enin,leıı: 

Muhauıbel Huıuılye thtıyacı için (Kiiıt, bez, muka•a 
hariç) 22 kalem defter -.e ce.Javllln tabı ve tıclldl 15 ıln 
ımOddetle açık el11ıltme1e konulmuıtur. 

Tab ettıdlecek evrakı matl.uayı yapmağa tal ip olanla . 
rın ıbale 1anG olan 31 • 8 • 939 tarihine ruthyan •erıeın· 
be ıüoii •••t 15 te Encüme•f Dalmtye mGracaatları ıl&n 

0 1uaur. 4 - l 
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~nnıııııııınınııı ınııııııııııııuııHııııumımııınıııııı ıııuııııııııııunııııımıınıııııııııı Barem kanunu un izahn si r-------;-:ı:-;-;;;-;-;---------ı 
(Baıtarafı ikinci ıayfada) ' AKIN KIT APEVİ T .. rk 

lerl de) tekaGt maaılarıoıo ~ 1 ıa 1 = 
1armna baliğ oluncıra ka· 1 Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün 1 
tlar aıalıda ıöıtertlen ml 1 OffZETE vt MECMU!', lan 1 
ıallerde oldufu ııl.ı te•zll ARADIGINIZ HER KiTABi 1 
.c1aı.ce1cu, 1 AKIN KİTAPEVI. nde 

1 
MeHll; munze•~I um• 

mı,. 'HJ• mnlhak veya hu B u l a b 1 l 1 r • 1 n 1 z. 
ıu.ı bGtcell dairelerin btrln ı' Aşağıdaki kitaplar Türlciyenin her yerine o ı 20 il 
de•, ••rııler çıktıktan toDra tenzilatla gönderilir. 
33,42 ltra tıcret alan bir 1 BERNARDEN DÔ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 1 
müıtahdem Hkl b6k6mlere 1 Pof ve Virjini MEZHEPLERi 1 
16re tekalt edllmlı ve aaft ı 50 Kr. 1 

8 T6rlıçeye çeviren 1 
t lira tekaüt maa1l1l• 13.2 MEHMET AKiF 
kuruı ta tahılıatı fevkallde 1 KEMAL DEMIRA Y 1ı Ferdi •• lçtlmıl karakteri 
almakta bulunıa eltne ı•ç•· 1 15 Kr. 15 Kr. il 
cek 51,75 kuraı tekaOt ma· M~ıhur ço•uk romanları: il ROMEO ve JÜLYET 25 
aııadan 5,70 kuruıuaun ten ı K. Koıtantlnov llOBF.NION KRÔZOE 25 1 
•il edllmeıl ve baktyeılntn OZ U K 1 
tentyeat llaım ıellr. ı BAŞI B - VATAN SÜRCONO 10 1 

Kezalak bu mlttahdem LAR ALAYI CA,_LI TARiH 10 1 
ye11I tekait kanunu muct\»ln 1 Çeviren: AT!ŞLER iÇiNDE 5 l ı 

• tekaüt etlllmfı olup ta 1 ZEKi TUNABOYLU 10 Kr. iNCiR AtACI 2& 1 
•erıtler ~ıktıktan ıonra 25 1 GENÇLER... MEKTEP BAHÇELERff\DE il 
llra telra6t maaıı almakta ı' 86tln mOnevverler BiTMiŞ IENfONI 25 11 
buluaıa, ıaft 33,42 lira le 
retlyle l.eraber eline ıeçeeık KOPUZ Okuyor. ŞllRLlR · · · · · 1 
paranın telıra6t maaıındaa 1 15 Kr. Eaat Adil Müstccaplıotlu 1 
8,42 ltraatnın ıntllrllmeal lk· BOLŞEViKLiK. FAŞiSTLİK iLiM ve HAY AT SERISl 1 
Un eder. •• · SOSYALiST ŞEFLER ve 1 

Uhdelerinde vaslfe bulu. 1 DiMOKRASl SOSYALİZM I 
naa •ltekattlere oeman ve· 50 Kr. 40 Kr. 1 rll eek puanın 50 ltradaa .. ________________________ _ 

aıafı dftımemHI ıart oldu· 
luadaa 50 liranı• heultın · 
da dalma vergiler teaatl edl 
ı~aek ve hu b .. ap ele ı•~• · 

Hk •araya 16re yapılacak 
tar. • 

B<tlıkesir Vild)rct ll<ıimi 
Enciiıneninde 

Üç 1enel ık rüıumu 

• • 

Hududu: Hektar: Nııba,eaf: Teminat: 

Le K: L: K: 1 
IOO 750 Oo 56 25 

Tnrkılt kl1G 
Maauhr 

Şim•len lcarade. 
re, cenuben •Ja 
yaaı, tarken kum 
IDurau takt hen ıa. 
la taı hat mnıta 
kim 11rhea leb 
derya. 

ı - Açık artırmaya lconan it: 

Vtl ·yet matbaatı Tiirktllll matba 11 adı altı•da ıasetı l2ln ıdıırealnde faall1ete 
ı•çmlıtlr. 

14 Seneden beri muntazamDn çıka• •• karileri•• h izmet eden «TÜRKDILI» 
· ıazetHI bu ıuretle daha geoit hır ııkllde çalıım•I• baılıyor. 

'"fiirkdili ıııııth«tası 

Ucuz, t~mlz ve ıiintle herkeıln lhtlyftçlarına cevap Tencels, her kut 
edeuk bir ıc le koaul•uıtur 

Reımt ve huıull mO.e11uelere ald defter ve her tirin cedveller, m kbuzlar, 
davetiyeler, kartvlstler, zarf •• klfıt baıhkları, zarif tekilde tabedıltr. 

Kttap ve _mecmua batılır, elltyapılır . 

Türkdili matbaası 
Her yerde ıtparlt k•ltul eder ve lıtenlldlil ıektlde hazırlar. 

Dikkat : Matbaa ltlertle allkadar her tOrlü muit berat Jçfa ıu aclreH mQ· 

racaat edilmelidir: 

Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 

ımnıııııuınnıınıuuıuıınıııııını~mıınmııııııınııııııııHunımıııııııııııııııııı · ·ııııınıııııınnıınınıııııııııınıııııııııınıııınııııuınuııııınuıııınıınnıııııııınııttınııııını 

ıuınıııııııumın ınııuıııııııııııııııuınunnııııııııııııııııoıııııııııııııınıııııııııııııııııınıııınııuıııııııııııııuıuıııııı~ uııııımıuıııııuıııuııııııııııııııııııııunınıııııunı 

KIRTASİYECI 

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

min edebilirsiniz. 

Mektep def teri - itap - Her çeşit kdğıtlar 

ıımmııııııuıınıııınııııııııııııuıııınıınoıııınıııııııııııııııınııııııııııoıııııııııınıııııııııı!!J uıınnınınıınnıınnıııııııııııııııııııınıııııı1IHnnıuıııııııeııııııınıııııı11111n~ 

l - Gerek eıkl hlk6m· 
lere ve ıerelue 1683 uyıh 
kaauaa ı&re maaı ala• al 
el6mum mütekaltlerden ••
atlı ltlr hizmet• ta1I• etil . 
tenlerin veya bu maaılı hlz· 
•ellerde lcıretll çaltıaaların 
aldıklara maaı veya Ü•r•t· 
ler 50 hratlan •ı•lı dahi 
bulu ıa ifualarıa tekaüt 
t mamea keaılır . 

P - Harp mal6tlerl bu 
maddde bClkmünd•• mlllH 
aa tutulduklarından harp 
•al61u oldufuaa dair ballı 
l.ulu•duiu aıkerlık ıu'-Hln · 
deD •••ika ııtırenlere t•· 
kaQt maaıtyle terfih zamla · 
rının herhanıı bir lal~m•t• 
tayla edll•lt oltalar debi ) 
tamam olarak tedlyeılne 

tle•am edıltr. 

Balıkeılr vlllyellnln Erdek kaz ıı hududu dahilinde ve I 
Türkıll k6y6ad• bu!undufu mevki ve hudutlarıle ve ek ~~ ~~~~ ~-~ ~~ ~ı 
tar• v• •hraç m•cbur•y•tt yulcand. yazılı bir parça ,,.nu Sav 1 n h cm şe h r ile 1~ i ın ~ 
laf ocalıDıD iç 11nelık lcarulır. .J 

2 - Artırma 24 8 939 tarıbıne rulıyan perıembe ıl 1 B A N o ı R M A l I L A R A ' 
al ıaat 15 de vilayet makamında mlttıeldııll Daimi En re;; • 
cim•• huzurunda yapılacılı•dan iıtelılılerln yukarıda ya· it 
zıh miktar Gzerınden iiç aenelık rChunu ntıblyeal tutarıraın 11.tatürk caddesindeki şubemde ffyva/Jk ve Edremidin nefis 
yOzde 7

1
5 •ıkdarında •••akkat teminatlarını yatırtlıkla zeytinyağ Ve Sflbunfan toplan ve parakenfe safl/Jr. 1 

rıaa dair makbu• •• baaka ••ktupluıle EncGmeaı Daı ~ 3 Senedt>n heri a<~arıtası hulunduğunı memleketin en maruf 
•iye •• ıartnamealle kroktaınl 16rmek lıtıyenlerla Bahise· it. • 
ılr Huıuıl ldar• Mıdnrlı ile lrdelr Kaymalıamlıfına mü· ı fabrikatörü Edremidli Karagüzoğlu Ali Riza Bey fahrika 111111 

tları ılln olunur. ~ «KAH ~IARK..\ » en nefis saf ve tabii zeytinyağ ve sahunlarmı, Ba- 1 G - Kanunun 24 lnıl 
madd ılade 2 haziran 1926 
tarJbla ve 900 tayıh kanun 
hOkml1le 27 mart 1936 ta· 
rlhlı ve 2921 tayılı lıanuaun 
36 ıacı maddeal ıt&kmiaün 
mahfuz tutulc:luju yazılı bu
lunduiuadaa. 

,.... 4 - ı - ~47 il. lıkıısiriıı ııefifi tereyağlarını saıı,a arz etıinı. 1 
Balıke•İr BelediyeReisliğinden:l I Sayın. hemşehrile ime bildiririm. 1 
.ı..~~:~~:~ ., .. , ..... içi• 

40 
tam mazot pazarlıkla •atın 1 . HaDriçlRın yEıpıslac~. k siparişlerde da har ıorıa kof ayhk gösterilir. 1 

Taliplerin 25 8 939 cuma ıtlnCl ıaat 16 da Belediye it. " 1 
enclimenl•e mlrecaatlara ılan oluaur. 1 1 - Balıkesir Esat B_ak.kali.~·esi sahihi_ Baııdır~ıwlı E~al .\k:tl'Sll . 
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Gönen Sarıköy Nahiyesi 
Belediye Riyasetinden: 

Sarı nalalyeıl beledıyeıtnce yaptırılacak meabaha blna
ıının 1153 lira 68 kur•ıluk kıemı açık elıııltmeye konuL 
muıtur. 31 8· 1938 Perıembe il•I aaat 14 t• ıbaleıl ya 
,ılacakbr. 4 - 1 - 258 

Bandırın<t Eski Sığırcı 
Köyü Güz Panayırı: 

20 - Eyl6l • 939 tarıamba ıOnü açılarak 3 ıllD denm 
edecektir. 

PaDayırda har••• her Uirl6 •tJ• aatııı yapılacaktır. 
Göl keaarıa.la afaçlılı Itır mHlre yer elan panayıra 

ı•leeelc alıcı •• aatıcalara her t6rl6 kolaylıklar 161terJle 
aektlr. 1 - 3 

[mniyet Ml~ürlDQünden: 
Bar palteya ıarılı 9 kalem 

•tJ• buhıDup Emal11t MI 
d rlyettaee tahtı •ulaafua · 
1• alıamııtır. 

Sahibi •I• Emalyet Müdl· 
rl1•tl•• mlraH atları alla 
eluaur. 

Balıkesiı· <tskcri. salın 
alma koınisyt,ıııın<la .n: 

J - Balıkealrcle y•pıleca Is ıkt a.let cıplae nehk kapalı 
zarfla elulltmey e konulmuıtur. 

2 - Tahmin edtle11 bedel 5180 lira 62 lıuruıtur. 
3 - Muvakat temlDalı 387 lira 5 kuuı olup it top-

tandır. 

4 - lhaleıl 4 9 939 pazarteat gilnQ Hat 17 de Balı· 
keılr Kor atın alma komlıyonunaa yapılaccktır . 

5 - llln, keııf fen•I •• buıuıl ıartaameler Balıke· 
ılr Ker 11tıa alma komlıyonu11da her gün gör6leblltr. 

6 - Ekılltmeye glrebtl•ek içi• bu ıtbl kıymette in· 
ıaat itleri yaptıklarına dair •lallyet veılka11 tekhf zarf ıa 
konulma11 llzımdır. 

7 - Taliplerin bellı belıeler •• altıncı m\ddede ya· 
zıh ehliyet veılkalarıaı •• muvakkat teminatlarını havı 
teklif mektuplarını ihale aaatlnclea en ıeç bir ıaat ••· 
vehae kadar kemlı1ona makbua ••kabili teılt• etmeleri 
lüsumu ılln olunur. (Poatacla vaki ıeçlkmeler mulebH 
dıttldır. 

4 - 1- 246 

R«tlıkesir <ıskeri s<ttııı 
••lına koınisv()UtındarJ: 

.J •'' - KOtahyada y•pılacalı 2 adet cepha11ellk k•P 
aarfla ekılltmeye konulmuıtur. 

2 - Tahmlo ~dıleo bedel 4872 lıra 24 kuruth•f· p· 
3 - Munkkat teminat 365 ltra 42 kuruı olup ff t• 

tındır . • ıı · 
4 ibaleıt 4 g 939 pazarteat annn ıaat l t de S• 

kesir Kor talla alma komtıyonunlla yapıla&aktır. ,ır 
5 - lıAa, keıtf • fenni ve bu.uıl ı tnameler B•lık' 

Kor aatın alma komhronunda her 160 ıör61eblltr. 10 
6 - Ekıtltmeye .rlrebllmek için bu ılbl kıy111etU' fı"' 

fil t tolerl yaptıklarına dair ehliyet vuıkaaı t lif ••' 
İlopulma11 lazımdır . ,,ılı 

7 - Tahplerln belit beljeler ve 5 el •addecie 1 11ııl 
h 1 t• 

ehltJet veetkalarını •• muvaklıat temlaatlarını •• .,.,,. 
mektuplarını ihale Halinden evvel en ı•t IDtr ıa•t ',ıırl 
l l eta:P ine kadar kemlıyona makbuz mukabllt tea lan tıb'' 
lazumu ılln olunur. (Pottada valıl geçtkmeler °2'45 
def ildir, ~ 

Ba11l.lıjı yer: TGrkdlll matbaaıı - lalıkeılr 


