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Cumhurreisimiz lnönü 
Edirneyi şereflendirdiler 

Molotof yen · 
Moskova Elçi
mizi kabul etti. 

Moılrova, 18 ( A. A ) - Tlir-
klyenln Moıkova BüyOk 

- -
N 

.
1 

e komünistler kendi idealleri için 
« azı er v 1 d k · ·· ı w sıl hazırlanmış ars& emo ra-~--------------------······--~-------------------
0. md egek nadı· idealleri için ölmeğe Milli Şefin Edirne hakkındaki beyanatı: 

Elçlıl Alt Haydar dün Moı 
koYaya gelmlıttr. sı e en 

kaldırıldığından beri ta
kendine yaraşan tabii man

zarasını alıpağa başladı. 

Gayri askerilik 
rihi şehir 

Moıkova, 18 (A .A.) -
Halk K.omtıerlerl Meclııt 

' Relıl ve Hartctye Halk Komı: 
seri Molotof bu gftn 6ileden 
ıonra Tlrklye 8Qyllc El,ı · 
ılnl ka\aul etmfıtlr. · 

hazırlanmalıdır.» 
A ) _ De· tunu lt•yao eden Hkt ınıl · 

Nevyork, JS (A. . 1 il• Baıvekılı ıözlerlne"ı6yle 
•- 1 koogrH . ' 

mo•rHI terhlyeı devam etmlıtlr: 
d 

' 

slyıfelt• 
nln •ermft el u u .. - Naziler ve lıom6nfatler 

1 t•klar ıuJ 
hır çok hatip., 11" kendi ldeallerl"lçln almeie 
lemlılerdtr. b nalll bazırla•mıılar lıe tle· 

1 f:dır11e 18 (A.A) - Re 
•lc1.1 h ' 1 ltı 111 ur ımet lnönQ dün 
ı, ' '~•etinden ıoıua yan-
tıad B lt ' aıvekll, Nafıa ve 

''k''1f Vekilleri ve maiyeti 
~-~•ı tle Trakya Umumi 
~,1 ttııı, Edirne ve Teklrdal 
'I 

1 •rı olduiu halde K.--;;;:
'G 'ç Edirne yolu üz~rınd• ki 
dı.:1.1-.. fıdaalafını ıereflen-
~ 1ı\erdır . 

~ı, •Ilı Şef ıenede 200-250 
~,,, '"•ııatla meyvah, m•1-
ı,,1' hrlt •e yabancı fJdao
l ' e ,,~ " iyilerini yetııtlrerek 
ııı, ~ hr.ı n ıınuhteltf yerleri. 
''ı 'lıtan bu Ör•ek mfteı 

'"'" h '111,ıaı •r tarafını gezmı1 , 

mıılardır 
Milli Şef Hallrevı hakkın· 

da icap eden lzahah aldık· 
tan ıonra ıu beyanatta bu· 
lurımuılardır: 

«Edıraeyt zı,aretlmden çok 
memnunum. 

G&zel E'.lırnemlzl evvelki 
getııımden daha lyJ ve tler. 

111 t,:•t •hauı ve uzun boy. 
~' ta,k•kattan ıonra bahçe · Edlrrudtn bir gtminuş 
111•ııı. diilıl rl intizam v1ı mi· RI b B -. "'eh G emtı uldum. ütün mell}le· 
'-tl,tdırJetl taktilr buyur- ket Edtrnenln refahı ve le 
~ . 

~. 1t •••t k d rakklıl ıle yakından ali . 
"\I a ar 6rnek ft· k d d 

f,L lf111d le 1 f a ar ar. 
'\t • a an a6aQ re· -.,L 1tadelıı z tl hl d Devlet Edirneyi yükıeltmek 
~ ~ ••• a ıe r e · 
'9ııtı'' ı .. ınu ya,mııtır. içi• buıuıl tedbirler aldı SJ -
~ Ş•ftae lravuımakta• vll ve aıkeri teıktllt iyi ae-
~:•lht enıtn .. lr ıevrn, mereler verdi 
-~ti Çtllsınaa Etllrae Cum Ga7rl aıkerlhlr kaldmldı 
~ ~llllıal1:la teırtflerl eıaa · lıadaa .. eri tarihi ıehlr kea· 
~ eadılerlnl do1a doya tlıne ,.a,.ı•• tabii maasara 

'-llllıaıı, Mkakları doldu 11nı almata baıladı 
~ 1 ı.._lerce halk kahra- Hayatımızın kıymetli hl· 
~' "'•ine her aclım ba- tıraları Edtrne erdu karar

,,~lcun tezahibatta bu- ılhıada geçti 
l~• •ur•tıle baicıhfını Edırnenla mamur, temi•, 
~,,: daha ıöatermlttlr. kuvvetli olması de•letln ıl 
~ lalnü bu tesabiirat yasetınde •.hemmlyetli bir 

li,llce•l•I ıereflea noktadır . 
~ •• HalkeTl•ID fa - Edirnelilerin yurdlannın 
•lalun.la ısa .. al al yGkHk delerl•I lyl taktitr 

etmelerini isterim 
K.17aıetll kabulün(b.e lft• 

ekkGr ederim.» 

lımet lnön6 HalkcTlnln 
içini ·ve dııını dolduran bın 

1 
lerce halkın coıkuo tezahQr
leri aruıoda Umumi M üfet-

Uılak konajıaı ıeref lendir · 
mlılerdlr. 

Dün ıeceyt Karaağaç lı 
taayonuoda huıuel trenlerin· 

de eeçlren Mtlli Şeflmtz bu 
sabah tekrar vlllyet örnek 

f fdanlıiını tedkık etmlf ve 
tedkıkatta bulunmuılardır. 

Edirne, 18 (A .A) - Cum· 

hurrelılmlz yanlaranda Baı· 

•ekti Refik Saydam olduiu 

halde dün akıam mane'f'ra 

aalaaıı•dan ıeçer•k ıece7I 
Babaeıklde huıull trenlerin· 

de ı•çtrmlıler ve bu ıa

bah tekrar ••••vra ıalaa-
11na gltmrıterdlr. 

Musaolini 
Bodegliyo ile 
görüştü. 

~--~ ·~y; 

~ 

M. Mussollni 
Roma, 18 (Radyo) 

Mu11oltnl bu ıün Mareıal Bo 
deıllyo1I kabul etmlıttr . Bu 
ıörüımecle askeri meseleler 
mevzuubahı olmuıtur. 

Ouçe arayı mı gireca~? 
Bükreı, 18 (Radro) - Ro· 

madan laaber veriliyor: 

Hatfplerden Ba1ld~:n h~ mokraal de keadt idealleri 
günlcl dftnyada lnt• ar bOrük için 61meie hazırlanmalıdır. 
rinde cereran edeli d 
• kaların dljter kıtaladr a 

'

an ır· 
behemehal alctıler u in 

k 
ktmıen 

ma ta olduf unu •• bl 

Hitler Kont Sa
lıi ile konuştu. etrafı duvarlıı çe\'rılmlf r 

f aca· 
bahçe içinde yaflf11111 hl Budaptıte, 18 (Radro) 

H tlP r H N K t ~ını ıöylemlıtfr. • b Macar arlclye asırı on 
harp çıktılı takdirde ,: Saki dlo Salzbargla Alma 
hıupte beıertyetlll hlrrlff! nra Hariciye Nazm Von Rıh· 

• ı fakat ) dd k mevzuubuh olae•ıJ'11 • d d entrop 1 e uzun mQ et on· 
harp hu tak lr • uımuıtur Von Rtbentrop 

lnglllz mllletlnlD her zalllddl Macar Hariciye Nazırını 6il· 
den ztvade kuv•etll 1118 b eden ıonra mlıaftr balu•clu · 
•eaattı ile mftcelaheı •e .,: fu otelden alarak Httlerln 
ıertyet h6rrl1etl11ID h•d' 

1
° malllrlneıtne g6t6rmlıt6r. 

b lu• u • netlceıtne ballı " k or. Httl•' Koat Sakiyi kabul et· 
kanaatine sahip olır• mit ye kendlılyle uzuD miti· 

6 1ı111tttlr. 
ta1a atılacatını • Y b det konuıtuktan ıonra ona 

' 

k .,dt ıa . 
Bu ıözlerf 11r e ld • htr çay ı;ty,.fetl nr111tıttr · 

Lte 0 U 
ıı namına ıövle111•• =~ -

T ekspô"r Türkiye birin
cilik erine ha~ırla!!!_yor. -v k :IJnlerde haric kulıipler-

1. a ın g"' .. 
Romen· Macar 
hududunda ye

. ni bir hadise. 
Lonclra, 18 - BOlneıte neı· 

redtle• reıml bir teblıfe ıö 

re ... rl• Romen · Macar 
bududu•da yeni bir hldlıe 
olmuıtur. 

Bapekll Mu11ollalnln cih
an ıulbunu kurtarmak için 
yakıada Almanya ile Polonya 
ara11nda bir ta va11ut rolnan 
ifa edeceği ıöylenl7or. 

le miJsabakalar yapılması 
kararlaştırıldı. 

., 

Macar laudud muhafızları 
Romen •uhafıı:larına karıı 
at•ı açmıılardır. Neticede 
bir RÖmen hudud •uhaf ızı 
ilmGı, diler bir muhafız da 
yaralaamııtır. Üçlacl bir 
Romen muhafızı kayıptır. 

Naşi~ Uluğ Ulus müesseıe
ıi müdürlüğüne tayin edildi, 

Aakara, 18 (AA.) - Uluı 
llltlıHıeıeıl mOdürlüiüne mu. 
laarrlr ve gazeteci Naıtt Ului 
tayin edllmıı ve bu gün işe 

baılamııhr. 

Vapur ücretleri 
in d iri 1 i y O.r. 

Devle! Danizyall111 ıısklii. Va ıarif alerinde geniş 
mityııtı ııdilit yıpılıcık. 

Yeni kurulaa ve lıtüt6n 
deniz nakltyahaı (h~erlne al
an Devlet Dealzyollarl lda

reıl Hlddea mevcut olan 
teıktlit ve tarifeler Ozerln
de tadllAt yapmak •••r• 
s•a•ı •t•lller ,.a~•aktadır
lar. 

Ştmlifld tHaYY•rlara s6· 
re, etiltlerde• ah•acak aetl · 

celere nazara• ıerek nakli· 
yat Te yolcu tarife •• Oe· 
retlerlade ve ıerekıe idare 
malcanlzmaaıada mOlalm de
f itlkllkler yapılacaklar. Hal· 
kı en alyalie alikadar elle• 

11:111111 tarlf eler de olacak de. 

ilıtlııltklerdlr. Biti• bilet 

fıatları haddi asgariye in-~ 
"trllecekttr. 

Btlha1aa bir, fiil ay ıonra 
her tarafta ,.enf vap•rlar., 
Jılem•i• b•ılı,.nc• lıncl•a, 
tdare eılrl •••llere ıarf edl 
Jea tamir pa,a11ndaa kortu . 
laeak •e biletleri ucuzlat 
mak fırsatını .. ulacal&tır. 

Karadents ve Akdeniz 
lıt61ük laatlarıadakl tenzUlt 

btlha11a aa•lun fiatları Qze 
rlade yapılacak ve bir çok 
11nıf ve maddelere ayrılmıı 
ola• tarife hükümlert baıtt
leıtırllecelıtlr BGtün bu ele 
iltlkltkler yılbaıına lıadar 
yapıl•ıt elacakhr 

Tek•p•r f ulbol takımı 
Tiirld,.e futbel btrtnctltlr J dtrler. O• ıD• ıoara harici tiri 

lerlnl• on t.eı .,Jalde 1• - lemaa yepılecak ve takımın 
pılaeafıoı ve ıemplyon ta· hu ıuretle liuvvetl tecrlbe 

Z Tekıporun çalııma edilecektir. 
kıaumı _ .. 
l a baıladıfıaı evnlkı Çunlı~ Balalseılr ıhadlre 
ıuın kadar tiu ılnlsi tbı lr 

ılarıanzda yazıJJ11hk. 1 •••· 
ıa~ekıpor kul6bi1, eıaalı bir ~il bir takım çıkarma•ııhr. 

au• lçla 6nGmGzde 
profam altında çarıamba, plyo•lulı l ıa•. 

.. l mat aranda ı t 
cu•a ve pazar ıun eri ça- clerece alacafına .. ld 

1 

k 
um imla 

ht•alarıaa _.•••• •l•• le çele tur. 
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SAYFA. 2 

Barem ka u u-
• 
ı. nun izah 

Yani Baremin tatbik şekiinıOöster n izah namı bütün 
devlet dairelerine teızi alunecak. 

(Dünkü yazının devam1) ounun bu 27 inci maddeıf 
Mall1e VekileUnln bart'm teııdill kaDunun müzen·el 

kanunu haklcındakl hezarla
mıt oldufu lzabııam•ntn •Y· 
nen n•ırlne de•am ediyo
ruz. Bu k111mda •azlfe ve 
m•murlyetten mlte•ellıt •• · 
çlar dolaytıtle tıten el çek
tirilen memurun flcretlllerl• 
girecekleri vazıfeler terf 1 ıe

klllert huıual bir meıl k 
btlıtılae 'f'e lhtlıaaına lO:ıwm 
aöateren •ıler baklunda ha . 
k6mler bulacakunız. 

1 - Her ne mealekten 
olursa olıun bilumum m<l

tekatdlnden mualltmltğe ve 
m6tekalt tabip, eczaeı, ba
Jtar, mtlheadlı •e koadok
törlerden umumi •e mtll · 
bak bütcell dairelerle tela 
rel huıuılJe •e belediye ta. 
hal.et, ecsacılık baytarlık, 
mtUaendtıllk •e koadlktör
lülderlae tayla olunanların 

telra6t maaıları hakkında 

lzabaamealn 18 l•cl mad · 
deıl•I• 900 ıayılı kanuaa 
•tltealllk ( G ) fıkraaında 
izah edaldıfı tekilde mua· 
mıle rapılacaktar. 

2 2921 Sayılı kaDUDUD 
36 ıacı maddeıl, lnhlaarlar 
ldareaıyle de•letln aldat 
•ermek ıurttyle lttlrak etU-
11 aandıklara dahil bulunan 
( de•let demlryelları, deniz· 
yolları 'f'e Umanlar ııbı ) 
diler müeHeıel•rdekt dal· 
mi 'f'e mflHccel hizmetler
.le ~alııan mltekaltlerln te 
kant maatlarının tamamen 
keıllmeılnl lmtr bulundu 
iundaa mltekaltlerden u 
kanuauo ıumulQne giren 
mGeHeHlerde daimi kadro 
ya dahil mOaeccel memur 
vaziyetinde olan •• mle11e 
Hlertn teka6t aandıklarıaa 

da ıtrmtı .. ulunanların 
mezkur idare v mOeHeae· 
lerde aldıkları maaı veya 
ücret miktarı ne olurıa ol 
ıua tekaüt maat1arınıo ta · 
memen keatlmeıl tlctıza ed 
er 

Ancak (1) numaralı fık· 
rada mevzuu bahlı olup 
900 HJıh kanunun tumu
llne ııren mfltekaltlerden 
yukarıda zllnedtlen müe11e
Hlerde lıtlbdam olunanla 
rın lıtthdamları tavzif ıek 

lıade buluamadıkca tekaüt 
maatlarıaın tamamen teı· 
•lyeal icap eder. 

Madde: 25 - lııa edilen 
hükiimlerl teıblt eden ka 
nunun 25 inci maddealne 
16re: 

1 - Dı•let memurları 

maaıatıaın tevhit •e tea · 
dtı1üne dair olan 18 may11 
1939 tart bit •e 1452 sayılı 

kaaua ile bu kanunun bazı 
maddelertnl deilttlre~ 1476 
2041 3139 3234 •e 3391 
u1ılı kanunlar tamamen, 

2 - Teadül kanunu hü · 
ldimlerlatn tahllıl1e umum 
miid6rlOil memurlarına da 
tatltık olunacaiına müteal
llk 1804 sayılı kanunun (1) 
lnet maddeıl , Ankara Yük
Hk Ztraat EnıUtüıQ tedrlı 
h yeti kadroıuoua 10 ıeoe 

ı:arfıada tedricen tatbik edl · 
lecellne dair 229 J eayılaka· 

23 J O al\ yılı kanunun maaı 

'f'e temıı l t lulaet larına &it 
bnkümlerıaden 1•1rl hük· 
ümlert, 2658 sayılı memu
rin kanuauaa ek kanunun 
2 net maddeıloln yeni ka· 
auaun 11 ncl maddeılJle 
temin edilen ve ııten el 
çektirilen memurlarına m -
atlarına mOtealltk · bulunan 
hükmi ceza •• te•klf ••· 
lerl umum mOdOrlüiünftn 
'f'azlfe •e t eıkılih hakkında · 
ki 3500 ı yı lı kanunun bu 
teıkıllta dahli bazı memu. 
rlyetlere yapılacak tayinlere 
matealllk ı 1 inci maddeat 
hükmü •e 1939 mali yı . 
lı muvazenel umumiye ka. 
nununun Ankara YOkaek 
Ziraat EnıUtüıüDln 1939 
mali yılı içinde kullanılacak 
tedrtı heyeti ka.lroıuna mn 
tealhk 19 ncu maddeıl; 

3 - 1511, 1533, 1612, 
1614, 1617, 1624, 1834, 
19 ı ı' 2006, 2021 , 2197' 
220 J' 2202, 2203. 2225, 
2217, 2293, 2368. 2393 , 
2408, 241 1' 2467' ~470, 
2~24 . 2527' 2529, 2530, 
2531, 2541, 2773, 2777, 
ı78l , 2787, 2795, 2797, 
2800, 2825, 2849, 2865, 
2883, 2o85, 2890, 2953, 
2996, 2997, 3007, :1012, 
3013, 3017. 3045, 3046, 
3b49, 3051 , 3127, 3154, 

SONU VAR 

/lko ııl ögret
me ler·nin 
umumi muvaıs 
zeneye alınma
sı te kilıleri. 

Maarif Veklletl , ilkokul 
öfretmealertnta umumi mu 
vazeneye alınma1111a aıt ted
kıklere de•am etmektedir. 
Bu buıuata ıeçenlerde lop · 
lanan Maarif Şi'ıraıı ilk öi 
retlmln ıellr kaynaklarlle 
me11ul elmut ve Maarif Ve 
ktlllflaln umumi raporunda 
aayılan ıebeplerl yerlade bu· 
larak ilk 6iretfm dava11Dın 
halli e mu'f'aff k17ettle ba-
ıarılması itinin bu aGnkl 
mahalli idareler bGtcelerlle 

yürüyemlyeceöl kanaatine va 
rmııtı. Bunun için alınacak 
tedbirler dütlinülmOt •e ıu 
iki eaaı üzerinde mutabık 
kahomııtır: 

1 - ilkokul öğretmenle 
rlnln ma t, kıdem zammı, 

meıke bedeli, teçhizat be· 
deli ve idare 6cretlerl ılbl 
kanuni haklarının mahalli 
idarelerin kanunen maarife 

yarmak mecburiyetinde 
bulundukları bina ve arad 
•erglelnln yüzde 75 1 kar· 
tılık ı&aterllerek umumi 
muvazeneye alınmaktadır • 

2 llköfretlm maerafların-
dan yukarıda sayılanlardan 

eayrl olan •aıaat, tamirat, 
tetlıat •e müıtahdemln üc· 
retleri gibi maar flarıo bir 
maarif vey okul verglıt 

lhd e edilerek mahalli lda
r lerde k lma11 kararlaı · 
mııtır. 

TORIU>ILI 19 AtiUSTOS l9il 

SEH ER 1 
• 

BER 
e e 

ıya ro, sı em , o - Kurddereli 

er d hu iye üc etleri. Mehmet pe~linn için ni· 

8 1 d. 1 . d'I -k b'I b d 11 . . sanda mırasım yıpıl cak . 
8 8 IY8 erce llJln 8 l IC8 1 et 1 8JI UZ8rlndın Merhum Kurdderell Meh' 

yizd on r sim ahnacık. 
Tiyatro •e ıtnemalarla 

konıerlerden deYlet •e be 
ledlyelerce alınmakta olan 
damıa, tayare ve belediye 
reıtmlerlyte DarOllceze blı· 
eelerlnln miktarına •e alnı
ma ıekllae dair olan yeni 
kanun, yürürliiğe glrmtıtlr . 

u reni kanunla, halkın be
.ili ihtiyaçlarının taazlmlnde 
mllalm bir yeri elan bu 

6eueselerln mOlkelleflyet 
lerl azaltılmaktadır. Maliye 
Veklletl b• lauıuıta btr izah· 
name hazırlı1arak allkahla· 
ra teblti etmltllr. 

Ye•I bükOmlere ıöre ti· 

yatro •• sinemalarla koaHr· 
lerlD bilet bedelleri üserla 
den damıa , tayare •e bele 
dly reılmlerı1le darOlicese 
hlHeal olarak bir kuruıtan 
aıaiı olmamak Gzere yOsde 
on reılm alınacaktır. RHmln 
beaabında yirmi paradan 
aıa~ı keatrler yirmi paraya 
tbl&I olunacaktır. Bilet be 
llelınden maluat, bu verıl 
haricinde duhuliye ücreti 
olarak bu mahalleri tıleten 
ler tarafından alınan para · 
nın tamamıdır. 

Oıdue•lertnde yalnızca 

ıubaylar ve askeri memur · 
larla aileleri f ertlerlne ıöı · 
terUen sinemalardan reılm 
alınmı1acaktır. Bu ılnema 
lara, dıtarıdan ücretle ılvll 
lerln ılrmeal memnudur. 
Hayır cemiyetleriyle, ıpor 

kulQplerl, mektepler ve hal
ke•lerl tarafından tamame• 
paraııı: olarak halka •erilen 
konHr •• temııller •e ılı 
terllea flltmler reame tlbl 
olmayacaklardır. Bu reıtm 

biletler üzerine Maliye Ve
kiletlnce baatmlacak lauıaıl 
pulların 1apıttırılma11 ıure · 

tiyle alanacakhr. Pullar dam 
ı• rHml kanunu hükmü 
aatreıtade iptal edilecektir. 
Maliye Vekaletince tayin olu 
•acak yerlerde reımla bilet
lere matbu damga •ası ıu

retlle lıtlfaıı mecburidir. 
Rea•la tabıll ve kontrolü 
maliye memurları tarafından 
icra edilecektir .. 

inzibat ve kontrol için 
ali.kadar makamlarca me. 
mur etlllealer hariç olmak 
üzere yukarıdaki yerlere 
paraıız olarak 'f'eya tenzl 
lltlı Ocretle ılrenlere, otur· 
dukları mevkUn bilet bede 
ltoe göre alınma11 lazım ıe · 
len vergi miktarından pul 
veya matbu damıayı ha•I 
bılet verllmeal mecburi ola· 
cal tar . 

Ceza hükümleri: 
Yukarıdaki yazılı yerlere: 
1 - Bilet kullanılmamaaı 

veya bilet kullanıldıiı halde 
üzerine pulların yapııtırıl · 

m maaı veya matbÜ damga 
vurduıulmamHı halinde bu 
mahalleri ııletenlerd~n her 
oyun eya~ konıer devreal 
fçl bu mahalleri• alabile 
c 1 m ıteri ıaym kaciar 

yerine, her brrı iki lira be -
Hblyle realm •e bun•• !'i 
mlıll ceza alınacaktır . 

2 - Duhuliye icretl alaa
dıiı halde bilet verllmemeıl 
veya aahlan bUetlertn müt 
terlden alınarak Yerllml1en 
veya mOkerrer ıatılan her 
bilet için tabakkuk ettlrİle 
cek realm 'f'e alınan ficret 
ten ekıl)l bedelle bilet nrtl 
meal halinde alınan ftcrete 
ıöre nokıan alınan resim, 
bilet batına bet liradan aıa -
1• olmamak üzere bet t 
cezaalyle birlikte tahıtl edl· 
lecektlr. 

3 - Biletlere duhuliye 
6cretl•e göre yapJthrılmaıı 

lbım ıelen puldan nokaan 
pul J•pııtıralmıt olduju tak 
dtrde noksana atJ reıım, 25 
kuruttaa •talı elmamak 8ze 

·re beı mlılt sezuı ile birlik· 
te tahııl olunacaktır 

4 - Bıletlere yapıtbrı l n 

pulların lpt&l muameleal ka 
auna muh lı f oldufu takdir· 
de bir kat reatm miktarın · ... 
da ceza alınacaktır. 

Duhuliyeyi belediyeler tayin 
edecek: 

Yeni kanun mucibince alı
nacak reılm, bilet bedeline 
dahil edllemlyecek •e bilet · 
ler 'üzerinde ı6ıterılemJye
cektlr. Buna riayet edtlme . 
m11I •eya 1ukardakl eflea
ce yerlerin• paraıız veya 
teozıllth ftcretle girenlere 
oturdukları me•kte 16re pul 
•eya matbu damıayı ha•l 
bilet vertlmemeıl halinde 6 
ncı maddede yazılı cezalar 
tatbik olunacaktır 

Tıyatro, ıİnema ve kon · 
Hrlerden •••ki itibariyle 

alınacak dubulf1e Gcrett be· 
ledly•ler daimi encOme~lnce 
tayin olunacaktır. K6ylerde 
ı.aema ücretleri bütün re 
ılmlerden muaftır. Maliye 
•er• Dahllfye VekileUnce 
belediyelere telllti olunacak· 
hr. Tetkılrtn lıtlnat etttil 
heıap uaıurlarıaa beleclt1e · 
lerln itirazı bulunduiu tak. 
dirde ikinci bir tetkik icran 
iti• mQracaatta bulunabıle

cekttr. Bu ikinci tetkik ne. 
tlcealae g6re bulunacak mik
tarlara beledl1elerce lttlba 
mecburi olacaktır. 

Belediyelerce tayin olunan 
b•delden fazla duhuliye üc· 
reli alanlardan birinci defa· 
11 için 100 lira ceza alına 
caktır . TekerrOrOnde bu ce
za beı mlılane çıkarılacak
tır . 

Bu reılm tabıtlltından 
yüzde ytrmlıl damra reıml, 
yüzde otuzu tayare reıml, 

yflzde yfrmfıl belediye hf ı 
ıeıl, yflzde otuzu Darüli.c za 
lalaeıl olarak tefrık 'f'e dam· 
ga •e tayare realmlerl ald 
olduiu fazla Irat kaydolu 
nacaktır Darnlaceze bulu. 
nan yerlerde Darülaceze hlı· 
Hıl bu mü •HteJe ve bele. 

met pehlt•aaın vef ah tarihi 
olan 1 S alıan, her ıene 

ıKurdderell• alnl olarak 
anılmaıı •e yapılacak me 
rulme bütln ıporcuların 

tıtlrak etUrllmHI Genel Dl-

relıtirlüiü• emirleri lktfza
ııada• b•lunduia cihetle 

1au tarihin eHı tutulması •e 
ıerefll pehll•aaa yakııacak 

bir surette meraalm 'yapıl· 
maaı için biltln b&lgelere 
tamim ıelmlttl 

Bölıe bu lauıuıta icap eden 
teclbtrlerl tlmcltden almıt ve 
bütfin ıpor kuhlplerlnl va 
zlyetten haberdar ederek 
o gOnün ilzam olduiu &nemle 

kutlulanmaıı •• bazırlıkla 
rın daha e•velden 1apılmaaı 

nı blldlrmlttlr. 
Her kulüp, yapacalı me 

raelm proframını balıeye 
ı&nd rccekttr. 

Parti viliyet idare h yeti 
toplantısı. 

C. H. Partlıl •lllyet lda 
re heyeti bir ıGn önce Parti 
Batkanı Perte• Etcloilunua 
baıkaalıfıada toplanarak 
Partiyi llıllendlren itler Oz 

erinde ıörGtmüı, kararlar 
•ermlıtlr. 

Emniyıtte tıyinlır. 
Muvakkatan Hatay baı 

komleerlliine tayla edılmtı 

olan ııhrlmlz kıımı adil 
relıt Hikmet ErıOn tekrar 
ea"I vaztfeılnl alarak ıebrı · 
mlze ıeleeektlr. 

Tunceli Kiyi kazaıı em-

niyet komlaert Hüaeyln Tu 

uca ıebrlmlz komiser mu 
a vJallğlae 25 lira m aıla 
naklen tayla edilerek Yazl· 
feılne batlamııtır 

diye hl11eal de belediyelere, 
tabııl edtldlil arı takip eden 
ayın on betlacl 16nü akta · 

mına kadar tediye edilecek· 
tir. DarGl&cese bulua 11an 
yerlerde belde halkından 

f aklr ve yardım" muhtaç 
olanlara yapılacak 1ardım 

tara aarf edilmek üzenı Da· 
rüllceze hl11eal dabt beledi · 
yelere •ertlrcektır. Bu rea· 
mln tahıll •• kontrolünden 
dolayı belediye DarOIAceze 

•e köylerden h1ç bir m araf 
alıamıyacaktır . 

Yeni kanun mucibince alı 
nacak cezai rın t kip •• tah 
ılllnde demıa reıml kanu· 
nunun 1 1 'f'e 12 ncl faaılla
rında yazılı bOkümler tatbik 
olunacaktır. 

Memleketimize dıt rdaa 
ithal edilecek olan fllhnlerln 

gümrük ream nde, icabında 
tadil it yapmıya icra Vekil · 
lerl heyeti aalihlyet11 bulun · 
maktadır . Yapıl n tadilat 

• 
bir ay içinde Büyiik Millet 
Macllılnln taıdlklne arz olu· 
n caktır. 

Poatahane 
binası ihale 
edildi. 

Şehrimizde yapıl c• k Po 
ıta ·Telgraf blauının ekıılt- • 

mei• kenulclujunu yaz•ıı· 
tık. ihale ıaçea ıtin ıehrl · 
mlz Poata Telıraf BaımGdQ
rlllünde yapdmııtır. Hına 

kırk iki bin Hklz yGz 1et · 
mit bir lıra,a müteahhit 
Refete 't'ertlmlıtlr. ihale uı. 
ulen taadlk edilmek O•ere 
V ekllete 16nderllmlttlr. 

Posta-T ılarıfta mu~ısa
becilik teşkil adildi. 
Şehrimi• Poıta • Telıraf 

BatmüdlrlOfünde mubue· 
be maaaıı teıkllı itin emir 
ıelmlıtlr Şimdiye lıadar bu 
teıktl bulunmadığandaa 
21 merkez hesap cthettndca 
Buna lle m•ha berede bu· 
luauyorcl• 

Muhaaebeclltfe Ha,rl Ye· 
ter ta1ın edtlmlttlt. Muha'" 
ıebe 1 eylundan ltıbareo 

faall1ete ıeçıcektlr . 

~ğretmen tayiıleri. 
Aalıara, 18 ( Huıuıl ) -

Gazi Terbiye EnatltGıQ blJ 
yılki mezunları Maarif V •· 
k61etınde mQtetekktl komlr 

1011 tarafıodaa çekilen kurr• 
ile muhtelif •llly tl~re ., .. 
rllmltlerdlr. Bunlardan ıktıl 
Halakeılre isabet etmtttfr. .,, 
Oursun~ıy ~aym ~amhğı. 
Açık bulunan Ounuobe1 
•1makamhiına Yaylak kı1· 
makamı MGnlr Alkan t•• 
yln eddmlttlr. 

Haf ıadı tayinler. 
Dl1ar~akar baı fen m•lll.,. 

rlarında• Nihat Akalıolıı 
tehrlmlz nafıa bıt fea ..,, .. 

murluğuoa 55 lira m•••1' 
•e vlll1et1mız Nafıa fen .., •• 

ınurlarındaa ROttü TOrk8 '' 

lrsurum vı1lyetl fen me111ur• 
lufuaa tayin edil rek yaıl
felerlne baılamıtla rdır · 

Oaıi s uslarını artırın•~ 
için ahnacak tedbirler. 
Ecaebl memleketler• d•'1 

,,. 
ihracı yapan ihracat u:ıcc 

ları memleketimize her •1
": 

•tlyonlarca lira 1ıraıe•1" .. 
• fefJ"' ıebep olan der ılerfo 1 .,. 

toplanmaaınıa v hııır 0 

•- oı' .. 
maııoın önüne ıeçın•• .. or· re Ticaret VekileUne ID 

caata karar vermttlerdlr I'' 
dl Deriler kaHplar •• .,. 

keelcller tarafı.odan ha1::,
laran üzerJaden y6ı4lii ,.,i' 

blY 
bılılılzllk ytızoncl 11 b" 

l k •• 
ucuy a zedelenıne te rP' 
ylzden yarı yarıJ• fııY 
tladen kaJbetm kt~dfr · Jı' 

Tücoarlar VekaletteP rP'" 
rllerln bıçakla dejtl ,.,

11
.,d' 

ı bu•u• .,ı k a yQ:ıülmeıl 1 e•' 
kati bir karar veri "' 1;ıı' 

B tdıt I' 
lıtlyeceklerdır. u 1° p'l1 
ledlyeltı rfn kontrol ~~ı.ıı'~· 
leceklerl de ı l i•e e 1,ııc•11 ed' ,ıı 
tedir. Böylelikle ili ur'" 11 
ıtrecek mllyonlarc• ,dıl-' 
kaybolmama11 tea>l0 

olaeaktır. 
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Paris - Midi gazetesind~ yazan: ı 
General A. Nissel -----

TOltUbJ 

B. S. Hutu~ ~i~imliüi icra memurluğun~an: 
Atık artırma ile para1a 

çenllec.k gayri menkulün 
ne oldulu: Mecidiye mahal
leıfnde klln hane gayrime
nkulün bu1uoduAu me•kl 
mahalluı, ıokafı numara11 
Mtcıdtye mahalleıtnden Hiı 

Mutaf Alı, ıolu Alı Otmıın 

otlu Mtıbmet •e Ah 
met oflu SüleJmAn evlerı le 
mahdut 

18 eylul pazartuı - Hat 15 
1 - lıbu gııyrfmenkulna 

artırma ıutneaıeıl 17 8 939 
tarihinden ltlbaren 80 No. ile 
Baltkeal r icra dalr~ılnln 

BATPA ı 1 

B. s. Hu~ut ~itimliii icrı memurluğundan: 
Açık artırma ılı paraya 

enluıliln 
çevrilecek gayri • b 
ne olduiu· Tarlakııla ayıra 
namı dli•; Aradır• (C6kköy 
hududu dahilinde) Gaykrl · 

1 d -"u me• 1, 
m~nkulün bu u11 u1ı 
maheılleal, tokai1 nuaıııra~~ 
Şarkan tarik ıımalen tar 

b dert cenu •e dere ıar en ' 
' Ahmet ve 

ben Medine ve I l2 
tar aıı 

Hatip Hüıeylo Takdir 

takdir e1unaa kı1m•t 300 
OçJÜZ lira 

Artarmaoın yapılacalı yer, 
gln, ıaat: 18 - 9 · 93Y pa
zarteıt g0a6 aaat 15, 

Ha•acılıfın fnlıtıafı lngll · bahrtyeıl tıbtrhil yaparak 
tereyi adalaktan çılrardı, Bir baıhaa ltmaalan mOdafaa 
le,, aene evYel Balrl•ln: dn· eder. Bdbaua Cenubi Afrl 
ıllterenln hududu, bundaa Irada Stmouato•n •e 
•oııra Ren tberlndedlr» dl- Kap J ımanlan b6yle lt -

T11.kdir olunan kıymet: 
250 lira. 

Artırmanın yapılac:aiı yer 
rfin, Hat: Baltkeılr Sulh 
Hukuk mahkemetl kalemi 

muayyen numına ııodıı h .. r 
kea~n 1ıör bllmul iç o açık · 

tır. ı randa yazıla olanlardan 
faz la ına: umat almak lıtly 
enl•r. ı ıt:u ıart r.ameye •e 
80 doıya oumarulle mem 
url1et1m ı ze DlÜracaat etme · 
lldlr. 

2 - Artırmaya lttlrak lçln 
yukarda yazıla kıymetla ya. 
zde 7 ,5 nlıbetlnde pey •eJa 
mllll brr bankanın teminat 
mektubu te•dt edilecektir 
( 124). 

dönüm 225 ar~~ · Kırk 11 
olunan .k ı ymet: 

ra. 

* ile paraya 
Açık artaraı• k )On 

ltbu gayr!mınkulin artır · 
ma ıarloameaf 17 8-939 ta· 
rıhınden Ulbarea 78 numa
ra de Balıke1tr fc:ra daire · 

1 ı ntn muayyen numaraııada 
borkealn görebllmeal içi• aç· 
ık:ttr. flinda yazılı olanlardan 
fazla malumat almak lıtlyeo· 
ler, ııbu ıart•ameye ve 78 
doıya oumaraılle memura 
yetimize müracaat etmeli· 
dlr. 

h bunun için ı6ylerdl. Fa- manlardır. 
icat gerek lnıllla, ı•r•k do Bu ıtıa lnıılterenla hazır 
._layoa umumi efklrlan, elarak ıu ıemtlerl vardır: 
l•ılltereala tayareye kartı 15 Parça b6y0k gemi 
0 laa bu zaafı•ı pek ıeı far- 14 Hafı f kru•azar, 
lc•hnııterdtr 15 Ajır luunzör, 

Bohemya hldlHlerl Al 5 Tayare ana aemlıl, 
"'• tebltkeılnl bOUln aza· 166 Muhrip, 
llıııeUyle ılSıterdl Araa •ut- 54 Deoizalh ı•mlıl, 
1111lıa el atılmHlyle tehlike- 43 Denlye ve refakat ıe· 
llllııa Alcdeatzde de me•cut mııt, 
•lduiu ı&rOldQ Şımdı laıı 42 Mayın taraaıa gemlıl, 
lıı efklrı ııbı loıılız idare- 16 Motörlft torpil ıe~tıl. 
i11•rı tie aalamıılardır ki, 1939 ela loıtllz donanma 
~•ııltere, kendi ılyHetl için 11nı 8 bafıf krunzör, 16 
'•• •e deniz ordulara rıbı muhrip, 8 denizaltı aemıır, 

~h•de kara orduıu da bu- 4 ref~kat remtıı , J) mollSr-
'-•durmaia mecburdur. 10 torpil remlıl daha daiı-

lc Şuraıı dikkate ıa1andar lacaktar. 
I, lıııllterede ilk defa ola- 1940 Seneılode de: 2 Ztrh 

tllt kara ord .. ıuna tahılı lı, ) 1 hafıf luunzör. 4 ta 
•dıleD para deniz ku••etle yare ana gemlıl, 8 muhrip, 
;1ııae harcanacak olan para 6 dentza lh ıemlıt bir çok 

•ııa fazladır . "da 1ardımcı gomtler laıa 
lcaıthz dentzctllfl: loıılte edılmtı olacaktır. 

ttde bahriyeye earf edilen loıı l t erede hancıl ık : in 
:'''eller ılttllıçe •e durma· glltercnln bava bfttceel müt· 
el'' •r tmalctadır laıa halin· hıı ıurctle artmııtar. 1934 
• olmak Gzere: de hava bütceel 17 67 mil· 

!935 de ı3g 300 Tonluk yon loıll z lırHı iken, 1937 
1936 da 291.0CO » de 83.4 ru ılyona, 1938 de 
)937 de 375.700 » 134 4 mıl,ona, 1939 da 205. 
l933 de 547.000 » 951 milyon liraya çıkmııtır. 

d 1939 da 659 000 » 1939 dakl 205.951 lorıl ız 
._::

1
• harp va11taları hulun liralık h e. va bGtcetlne ılvıl 

' ta idi. 1114 den e•velkl tayarectlık ve bir kı11m me 
~ç Jıl zarfı•da lnıa edilen teorolojı itleri ıç ın tahılı 
ca;'1ı barp •uıtaları vaaatl edılen 5 m ilyon lira da da 
t, '''le eencde yalnız J 70 000 hJldır. 

jdu. Ha'fa orduıu da buna bea-
tlldQllllz habrlyelllerıata me• zer bir artıı gchtermlttlr 1934 

1~ " 1932 de ~9 21-4 k iti de havacıl ı kta 30 000 kııı 
ı3;' bu ıene bu miktar •arken, J 938 de bu H yı 96. 
tıtı ·000 kııtye çıkmııtar. la . 000 klflye çıkmııtır Bu ıe 
•,~ ı balırıyellıl ıönüllG ola . ne 22.000 daha artarak lu
ti ~·t~dtit kadar yeni deniz . gllfz tayarectlerln' n ıay111 
lıtı ulabllır Deniz tayarecl · J 18 OOo k•tlY~ bul acaktır 
1111 ' bu tayarelerde çalııan Buna tayare de meırul olan 
~-.'''•r ı mektepler 'fe Jfizu OD binlerce askeri memur Ve 
-..,1 olan ne kadar ıtvıl tıç ıler dah ı l daflld ır 
),,t'Qı• uru lag l ız b l hr . log ılterede muntam taya· 
~•tı l'le •erılmııur. lta•a Na rccıl ı f n yananda, bır de 
'tıııııı hlıııı matzeme temin yardımcı ve ıhtı rat hyare 
~,;lele llluyaazaftır. l:Sahrt · cıllk vardır. Bunlar 30 filo 
lıtı,~tettııade deniz tayarecl kadardır . Bunlarm elinde 
ı,,, b •••k •e idare etmek bulunan bir çok himaye bo-
t~d, 'thıcı bir lortluk •ft lonu btrhklerı 55.000 kiti 

fi t•Urllmtıtır. alacakhr. Yardımcı ihtiyat 

)''~~t111aıanıde De•o•aortde tayarecillk bu ıene 2 500 
•-, IQıan ba•uılar1, Sıaaa· pilot yeUıUrecektlr. Kara 

>,,11~~QI ta Cl11Clnde bir çok orduıu için yardımcı hizmet 
lı- I er Japalacakhr. logl· görmek için otuz bıı kadın 
~ lllL 
~ı, " fabrikaları çıkar- cemiyeti •ardır. Pflotlufa 

•ı,-.tıııaı bol hol loıılız bala bunlar da tıtlrak edecektir. 
)' iç~' •ermektedir. Bahri- Mekteplerde 14 tle 18 yaı 
\,la '•Dl bir barut fab- arHıadakl ıençlere aıkeıl 
)~,' ''Palmııtır. Top, ta talim •e terbı,. saıterllmek 
\ daf 1 ıll&bları yenilen· 6zere teıkıllt ,apıhnıthr 
\." ~, "' bl h l la•clterede, deniz ta,are-' •uratle a1rl r a e • 
\-l"'u t lerl hariç olmak Cbere yal-

\ Qlıılı111, ur). L h f I 1 ı"oız 111etropol dahılınde aaf~ 
~ \ on arın va r ye er 2 70 
L t tllıa denizci itil ile &de· tayarelerl bu HDe . ., 
'~~'bet halindedir. logl- olacaktır. Halihazırda Ftltı-
~~'~,1, .. l A 1 tin Mmr' Sudan ve Şarki \_ ~ .. , yut ura yaya, • I t 
1'\ l&Qd K d Afrıkadn bulunan fı o ar •f 

~"- • •• ana aya 1 " le,_. h 1 1 01 kumanda altına top aa-l'· l 111ar arp ıem ı 
' ''banda demlayon mııtar •e deniz aım mem-

~'-•••tlerlle laılllz leketlenlekl taJaH ıa1111 

500 ü buıacaktır. 

Tayare fabrikalarının •e· 
rlmtnl intizama koymak 
için lmallthaneler Qç, dört 
huıud gruba ayrılmııtır. 
Bu fabrıkaların her biri . ken· 
dlılae mahıuı muayyen tip 
de tayareler yapacaktır. 
Bundan baılıa Kanada da, 
A•uıturalya •• Yeni Zelin
da yeni yeni tayare fabrı 
kaları kurulmaktadır. Ame 
rlka ftırleılk Devletlerine de 
650 tayare 11marlanmııtır. 
Bu tayareler ıene ıoouadan 
e••el teıllm edllecelıttr 

lngılterede kara orduıu: 
lorlltere kara orduıu bütce 1 

ıfnl 111uhakkak kı çok arttı · 

rac:aktır . Çinko bu eeae 
mecburi aakerlık uıulOaQ 
kabul etti. Gerek kııla lnıa 
ah, gerek her nevl kara or· 
duıu malzemHI tedarik et 
mek için bftyftlr maaraflar 
yapılacaktır . 

10 000 Ktıı daha tll•e 
edilerek arttırılacak olan 
47 000 lctı ıllk H ınt orduıu 
bir tarafa bırakılana munta· 
zam logı l · z orduıunun me 
vcudu J 70 000 kltldlr. Buna 
bu ıene gön61lii olaıalc itti 
rak edecek olen 15 bin ki · 

ı t yı de ilave etmek llzımdır 
Bu mevcut metropol tle in 

3 - ipotek ıahlbt alaca· 
klılarla dlfu alakadarların 
•e irtifak bakin Hhlplerfntn 
ıayrt menkul Gzerındeld 

haklarını huıuıtle fatz ve 
maerafa dair olan iddiaları
nı tıbu ilin tarıh tndta iti -
haren rlrml ıün içinde ev 
rakı mOıbıtelertle birlikte 
memurlyetlmıze blldırmelerl 

icap eder. Akıt halde hak· 
ları tapu ılcllıle aablt olma 
dıkça ıabt bedell•fn payla 
ımuındaa harf~ kalarlar. 

4 - , G6ıtertlen ılnde 
artırmaya ltllrak edenler 
artırma ıartnaaıulat oku 
muı ve lüzumlu malft•al 
almıı •• bunları tamamen 
kabul etmfı ad ve itibar 
olunurlar. 

5 - Taytn edılea za•an· 
da aayrlmenkul üç defa .... 
tırıldıktao ıoora an çok 
artırana ıhıle edıl ı r. Ancak 
artırma bedelt muhammen 
kıymetin y6zde yet•lt beıt
nt bulmaz veya ıatıı lıtlye 

nln alacafına rOçlaaot olan 
diğer alacaklılar bulunupta 
bedel bunların o a•yrtmen 
kul tle temin edtlmıı alaca
klarının m•cmuundan faal 

aıl ı z dentzaıırı arazltl araı. aya çıkmazsa •• çok artı · 
ında bı11edıllr derecede bö ranın taahhüdü baki kaJmalr 
1Gom6ıtür Bu eene batında 
açılmaıı muhtemel yirmi 
bin kadar yeri doldurmak 
için çalııalmakh d1r fnıtlte-
re bu 1e11e ıılih aihada 

200.000 kiti bulunduracaktır 
Buna 140 000 kltllık btlyat 
kuvetde altı hak edecektir. 

Bi1ük BrJtaayada bugOn 
yürümefe hazır huıuıl ıekl 

üzere artarma on bet g011 
daha temdıd ve eabeııncl 
ıün6 aynı Hatte yapılacak 

artırmada btdell ıatıı tıtıy· 

enin alacaiıoa riçbanl olan 
dıter alacaklı ların o ıayrl 
menkul tle temin edllmıı 
al• cakları mecmuuadan fa
zlaya çıkmak ıartlle en çok 
artırana ıhale edt l ır Böyle 
bir bedel elde edtlemene ide motörleımıı bet piyade 

fırka11 bır maklot'!h zırhlı 
afır fırka bulunuyor. Keza 
lkf de hafıf z11hlı fırka teı · 
kal edilmek üznedlr. 

ihale yapılmaz 
talebi dBıer 

ve Hllf 

6 - Gayrimenkul kendi 
ılne •hale olunan klmae de· 

rba) veya Yerılen mtiblet 
içinde parayı •ermeHe ıha 

le kararı feıholunarak ken 
ndlılndeD evvel en · yilluek 

teklifte buluneın klmee arı:
etmlı olduiu bedelle alma-

çenll~cek ıarrl aıeD :da. 
ne olduiu Tatarbayıtı • 
Mandıra me•kUnd• Arap 

Kadir tarluı . 1 du 
Gayrlmenkull• ba unk I 

1 1 ıo • ı tu me•kt, mahal eı 1 R 
L lurt ısa 

numaraıı: Şaraall la Tahir 
•e Denıı Ali 01 

ı•ale• ıa-
ze•ceel Hatice. 1 ._ 

ırekl•• 
bibi Hnet ye f ındeD 
Ortamaadıra kari" udtr• 
lbrahfm, ce•ubıD 5~ artın 
1 J 46n6m 2 et' 45 ıı· 
takdir olunan lıı1m•t 
ra. 

* l par•J• 
Açık artır•• 1 • ı•kullD 

çenllecek ıayrl 111

11 
iDi 

ae olduiu: Abdulla el dı 
tarlHı (Gökkly budu u 

bilinde) &tulundu. 
Gayt lmenkulln 

1 
ıek•I• 

l u me•kl mahalle• 1 ' Ja&.lr 1 • 
numara11: Şarken bıll 

bo• 
malen ve ıırbe• t rlaıı 

b •••• cenubea aabl 1 ıe Tık-

ile mabd•t iç tlöaO;· ylr•I 
dtr olu••• kı1••' 
lira. 

* ar•Y• Açık artırma ıl• .:kullD 
çentleHk ıayrl • e•kl 
ne oldufu: Ma•cl1't 1~ Gak· 
inde Daiartiı tar • 
k6y hududu da&.dıodl• duıı;u 

10 bU UD • Gayrlmeaku o kal• •u· 
mevki, mahılleıl, •

0 t•alıo 
maruı: Şarkaa •• 'eaubın 
•e ıarbeo boz hali. c I 

Takdir o u 
tarih Oç cllo6• 

1 
Ur•· 

aan kıymet: 30 Otu 

* le parafa 
Açak artar•• l kulil• 

1 aıtD 
çenllecek ıaJr vkl 

el r• 1111 
ne olduju: Man 1 (Gök 
inde Y anıkdam ta~la~e) 
k61 hududu dahi 1• b.alua· 

Gayri meaku~::uııl, 10-
dutu mevki, 111 Dır· 
L • Şark•D 
••iı numaraıı. tarlaıı, 
•it llt oflu Y ab1a C 1 l k 

,. a 11 ' 
ıımaleo Sıv,U•f 

1 
ceou· 

gubea A.hm•t tır aıı, tık 
d" iilD a ben tarik · 5 · oD t· 100 

Takdir pluoan kıyllll · 

Yuz lıra 

* ıle par•JA 
Açık artırma eokulün 

çenllecek 1a1rl • d 
'd ~ G6kk&y0o e De O u.u: 1 

M d e'kunde Ahlat ı an ıra m 

Ma•erayı Erdıln ftltıtln 
•e M111rda hallhazarda 
2ô.OoO ktılltk piyade ku•
•etl fle dtfer teıekk&ller 
vardır. Bu miktar 10.000 
ktıt ile tak•tye edilecektir. 
M111r orduıa de beraber bu 
kıtala yakın ıarkta takriben 
66 000 kltlllk bir ku••et 
teıkıl edecektir. 

lnrllız terUoryal orduıu 
•••elce noluandı. 1938 de 
1 759 zabit ve 43 400 nefe 
rle arthrıldı. 1939 da ltu or· 
du,a d•lla bir çok taaan •ı 
Urak etti. Terltoryal ordu 
au blrlflderı teılcll eder 

I• razı oluna oaa razı ola · 
maz yeya bulunmazı• he 
men on lleı ıln mGlldetle 
arlar•aya çıkarılıp en ıok 
artıraaa ihale edilir. lkı 111 
ale afaıındakl farlı •• s•ç
ea sOaler lçla ,ısde 5 den 
heaap eluaac•lr fala •• clt
fer sararlar a~rıca hGkme 
bacet kalmaluızın memurı
yetlmfsce alıcıdan tabııl ol· 
unur. Madde (133) 

ıedık tarla11 (Gökköy budu 
du dahilinde) 

C•yrfmeakulüo buluodu· 
fu mevki. mabaUeal, aok•I• 
nu111ara11: Şerlıao dere ııma . 
len tarik sarben ve ceau 

' d6a0m atik 

Bet tayare dafl fırkHı 
buna ıkı fırka daha vücude 
getırılmek Ozeredır. 

bea ba1ır bet ıtO it· 
takdir eluna• kıymet 
, ... 

* 

2 - Artırma1a lttlrak lç
lo yukarda yasılı llıy••tl• 
yOzd• 7.5 nlıbetlacle pey 
'flJ• milli bir bankanın te
minat mektubu te•cll edile
cektir ( 124). 

3 - ipotek ıahlbl alacalr-
ltlarla dli•r allkadarlarıa 
•• irtifak hakkı eahlplerlala 

1ayrl menkul Clzerıarlekı halr-
larıaı h•ıuılle faiz •• mu
raf a dair ,(ola• iddialarını 
ııbu tlia tarlbtndea itibaren 
ylrmt ıün lçl•tie enakı •I•· 
lttt•lerıle bJrllkt• memurlye
tlmlze bıldlrmelerl icap .... r. 
Akıl haltie' laaklara tapu ıl· 

ccltle Hblt ol•atlıkt• ıataı 
bedellaın paylaıma1ınllaD 

hariç kalırlar. 
4 - C6ıterll•• ıl•ti• ar

tır••J• ı1t1rak ede•l•r ar· 
tarma ıartaamHIDI okum•t 
•• 16ıı:uml11 malumat al•ıı 
,.. buaları tama••• kabul 
etmıı ad •e itibar olu••r· 

lar. 
5 - Tayla etiılea sama•· 

da ı•Jrl meakul iç liefa lla· 
imldıkta• •••r• •• ~·k ar · 
tıra•• ihale edlllr. A•cak 
artırma hetiell m"lla•••• 
llıy••tlD yOade J•t•lt beıı
nt bulmaz ••Y• Hlıf lıUJe
•ID alacaf ıaa rOçlaaal ola• 
dtl•r alacaklılar l:ndu•u,ta 
bedel bunların o ıa1rlmeD

kul ile temi• eddmıı ala· 
&akları•ı• mHmuuallaa fac
iaya çıkmazı• •• çok artı
ranı• taablaüdl bakı kalmak 
ilzere artırma oa bet ıla 

daha temdtd ve •D ... ,. •• ı 

ınno ayaı ıaatt• 1apalacak 
artırmada, bedeli ıatıt lıtt · 
Jenla alacefı•a rGçbaat ola• 
dıjtr alacaklıların • ıayrl 
menkul ıle temta edalmlı 
alaHklar1 •ec:muuadaa faz· 
laya 9ıkmak ıarule, en çok 
artırana ılaale eclıllr. Ha1le 
bir bedel elde otlileme•H 
ihale yapılmaz •e ıatıı ta· 

lebl düıer. 
6 _ Gayrimenkul kendi 

ı lne tbalc olunaD klmH der · 
hal yeya verilen mGblet lçla · 

de parayı vermezse ihale 
karara feabolunarak kec~ı-
ılndeo evvel e• yOlraık t•~· 
lıfle bulua•n ld••e arz • 
mft oldufu beli• ahnafa ra. 

1 on• razı olmaz 
sı o ur•• ' 
yeyr. bulunmazı• heme• on 
farlı ve ıeçea ıl•ler içi• 
yGzde 5 den heeap 
fark ve eeçeo ıOnler fçl• 
yOzde 5 den beup oluaac:alır 
faiz ve dtfer zararlar ayrıca 0 
hlkme hacet kalmılrıızın 

memurlyetlmlzce alıcıdan 

tahııl olunur. Madde ( 133) 
Acem tarlHı yukarıda 16ı · 

tertlea 18 9 939 tariht n-On Oç piyade fırkaıı hu
lara iüzumlu olan efrat ha· 
zır fakat kadrolarda nokıa · 
nhk nrdır. Üç farka •daha 
viicude ı•ttrılmek üzeredir. 

- SONU VAR -

Hane yukarıda ıöıterılen 
18 • eyltal tarihinde Balıke
ıtr Sulh Hukuk mahkemeel 
kaleminde memurluiu oda· 
11Dda •ıbu ılln •e a6ıterl 
len artırma ıartnameaı dal 
reılade eatalacajı illa ol 

uaur. 

Açık artırm• il• paraya 
çevrllece~ sa1rt 111eokulün 
oe olduğu: Mandıra mevkı
ınde acem tarluı (Gakkay 
hududu dahtltnde) Gayri men· 
kulOn bulundufu mevki, m• 
hal!eıl, ıok•fı numara11: Şar· 
kan Abdullah tarla11 tlma. 
Jen der• sarben .. hıbı ıe 
net tarluı ıenedeo on dö 
aO• ••halle•: 70 06a6m 

ele Balıketlr icra memarluiu ... 
odHında lfbU illa Te r6ate
rtJen artırma farlDameıı da· 
lreııade ıatalacala tlln olu 
•ur. 
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Aç,tcr~. 1~:~·~~uü~~~~~~ 1 G:.:k'~~~'..r~~~:.ün i iTürkdili matbaası~ 
çendecek ıayrl menkulGn 1 Gff ZE TE zıt /v1 EC fa1 U/1 /an 1 sı 
ne old•iu: Gikköy6nde dö 1 ARADIGINIZ HER KiTABI 1 
, ... e.ııı me•kuade tarıa. 1 AKIN Kl.TAPEVI. nde ı 

Ca1rl menkulün bulundu 1 1 
iu •••iri, mahallHt, ıokaiı 1 1 

1 H u 1 • b t 1 1 r ı 1 n 1 z. 1 numara11 · Şarkan fiaeı Ta 
hır, ıtmalen Devrlı alı oll• 1 Aşağıdaki kit~~!:~IA;l~r~~~~i;ri~:.r yerine o' 20 1 
Yahya, ıarbea Meetan, ce 1 BERNARDEN DÔ SENPİYER ı BU GÜNÜN iÇTiMAi I 
•uben Hacı Ahmet, tarlaları il Pof ve Vir)ini MEZHEPLERi il 
le mahdut 22 d6oüm üç ev· 50 Kr. 
lek 256 arıın takdtr olunan il TOrkçeye ç,.vıren MEHMET AKiF il 
luym~t 70 lira KEMAL DEMIRA Y 

_. 1 15 Kr. Ferdi •• içtimai karakteri 1 

vıı&,et matbaası Türktltlı matb&HI adı .ıtaada ıazet••lzln ldarHlnde faaliyete 
ı= ••~mittir 
= 14 Seneden bert maatazaman çıkan ve k rderJne hizmet eden «TÜRKDILl:ıt 
~ eazeteal hu 8'aretle daha gentı hır tekilde çalıt mala baıhyor . 

Tiirkdili ıııatb<ıası 

Ucuz, temiz ve ıilra tle laerkeıla tbttyaçlarır>a ce-.ap ver ecel.. her kHt 
edecek btr ıekle konul Ufhlr 

Reımt Ye lıuıuıl mtıe1111elere td def ter Ye her lirli • dveller, 
davetiyeler, kartvlztler, zarf •• klfıt baılakları, zarif ıelslltl~ tabetlıllr. 

tm~un 

ekbuıdar, 

JıF 1 15 Kr. il 
Açık artırma tle paraya Meıh•r çocuk romaDlan: il ROMEO Ye JÜL YET 25 

9entl~cek ıayrl menkull• 1 . K. Koıtantlno• 1 ;; 
ne oldufu: Bostan tarla1ı 1 ROBENSON K 0ZOE 25 1 

Kitap Ye meemua baeılar, ctltyapılır . 

Gökköy6nde ha•eler ltUıa 1 BAŞIBOZUK- VATAN SORCONO 10 1 
llnde. 1 LAR ALAYI CANLI TARiH 10 1 

Gayrtme•kulün buluntluju 1 Çeviren: ATEŞLER iÇiNDE 5 1 
•••ki, maballeıl ıokalı au- 1 ZEKi TUNA80YLU 10 Kr. iNCiR AGACI 25 1 
m rası: Şarkan llyaı oflu 1 GENÇLER... MEKTEP BAHÇELERll\DE 1 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılpartı kaltul eder •• lıtentldlil ıektlde hazırlar . 

Dikkat : Matbaa ıılerlle allkadar her t6rlü mulııaaberat için ıu ıdrHe mü· 
racaat ~dtlmelldlr: 

Ahmet J• Teke otlu 1lya1 1 1 t 1 
haneleri ıtmalen Barutcuot 1 86tln mDn•••erler 8 TMlŞ SENFON 25 1 e:::S Türk dili n1atbaası - Ba/Jkesir 

tu tarluı, ıarbe aahtbt ... •, KOPU z Okuyoısr . Kr. ŞIEIR.aLtıA.Rdi~ M· u:·s •. tecaplıotlu 1 '1ımıııııııııııınıınnımıııııııııııınıınıınııınmınıRllllllllHlllllUllHrnııııımıııı ' uıııınıınınınıııınınııııııınoııııııınıııııuııııu ııunıınnıııınıııınıııııııın•ıuul 
net •• tlirelılıı haneıl ceou- 1 
ben tarıh talıdır olunaa kıy. 1 BOLŞEVIK.LI~ FAŞiSTLİK iLiM ve HAY AT SERiSi 1 
met 5o lira. 1 •• sOSY ALIST ŞEFLER •e 1 ~~OUHilUJIB * 1 DEMOKRASİ SOSY ALIZM I 

llBOltUIDWllllllllllllWIUIJIJllllllllllllUllllOillllllllllllllllllllUlllllUmlHUllROlınlllWllllUllllH. WIDH nıııııoıuıııııııııınınııııııııımınmınnıı 

Açık arhrm ile paraya 1 50 Kr. 40 Kr. 1 !: 
çeYrllecelc ıayrl mealculGn 1..------------------------.lı = K 1 R T A"S i Y E C 1 n olduiu: CllıköyGnde D6· 
ıeme alta mevkllade 16llii 
tarla. 

G•yrhaenlculla bulundufu 
me•kt. mahalleıl, aakalı u 1 
•araaı: Şarkan Hatip H6ae 
yln z••ceıl Medl•e, ıtmalen 
Yiiriilroflu Yahya ıarben 
YClrOk Alt oflu Ahmet, ce 
nuben tarih on dlrt d6nüm 
tarla takdir olunaa lrıymet 
60 lira 

• Açılı artarma tle paraya 
f•nlleeell ıayrl menlı11lftn 
•• oldufu haae ıayrl men. 
kulla bulundufu me•ld ma· 
ı.alleıl ıokalı aamaraaı Ba · 
lıkeılrln G6kk6yGntle Ca•lltl 
yemini aablbl ae•eciln Ye til· 
rekl11nı• boz laall tarlaaı ye· 
ıara Ye ark .. ı •• lnü tarik· 
le mahdut takdir ol\lnaa 
kırmet 200 Jtra 

1 - lıbu ıayrlmenlculG• 
artırma ıartnameıl 4.8 039 
tarlhl•dea mltarea 78 No. 
ile Bahlıeıtr icra daıreıtnln 
muayr•• numarHıncla her 
ılrebllmeal için • çıkbr 11&11-
da yazıla elanlardan fasla 
maJamat almak tıllyuler, 

•ıbu ıartnameye •• doıya 
n•maraalle me•urlyetl•I•• 
mGracaat etmelidir. 

2 - Artırmaya tıtlrak 
içi• yukarda yazılı luymetla 
yGzde 1 5 alrbetlade pey 
••Y• mtllt bir lıtanlranın te· 
mtaat mektubu teYdt edile
cektir (124) 

3 - ipotek ıahtbl alacalı· 
lalarla dljer alllıadarlarıa 
•• irtifak laaklu ublplerlaln 
ıayrt menkul Gzerlndelıı 
laaldarı•ı lauıuıtle f alz Ye 
manaf a dair olaa tdtllalannı 
ftbu lll• tarlhl•den Jtlbare• 
yirmi ıG• içinde ••rakı 
mlıbltelerlle blrllkte memu. 
rlyetimlze ltlldlrmelert icap 
eder. Akıl laalde laakları ta· 
pu ılclle ıaltlt olmatlıkça ••· 
ht ltedelfala parlaımuıntla• 
hariç kalırlar. 

4 - G6ıterll•• ıunde ar
hrma1a fttlralı ede•ler ar· 
hrma ıartnsmHlal ekumuı 

•• IOzu•lu mal6•at almıı 
•• bunları ta•amea kabul 
etmlt ad ••itibar oluaurlar. 

1 - Ta1I• edil•• zaman · 
.ia ıa1rl•••lıul iç 4ef a ba· 

Balıkesir Maarif 
Müdürlüğünden: 

1 - Atık ılulltmeye 1'onulacak i t aıncut ·ıutname 
muclbln•• Bahkealr •• Baıuluma tlkokulluı için mübayaa 
edilecek 50 to• ı6mlkok lı6•1rtıdür. Beher tonu11un mu· 
Ilı.ammen bedelt 30 ltra muvakkat teminata 112 lira 50 kuruı-
tar . 

2 - illa le l 1 - afuıtoı · 1939 tarihi•• rastlayan perfem~ 
he atini aaat 15 de ~tllyet makamında mtitf'tıkktl Daimi 
!nclmen husarunda Japılacafındaa lıtekltlerln muvakkat 
teminatları•• yatır.iıklereaa tlatr makhuz veya banka mele · 
tuplarıle muayyen glln •• ıa•tte Daimi Encümene •• 
ıutaameılnl 16rmek lıtıyenlerln Bahkealr M erıf MGdQr · 
1111•• mlracaatları lll• olunur . 

Balıkesir - ı•. "I.\ T. 
M iidü r lüğii n<len: 

Teklif etlılea betlel komıtyonca falııatı aöriildlfündea 
26 8 939 cumarte1l Hat 10 da ihaleleri yapılmak üzere 
lalıkeılr . K.epıüt •• Balılıeılr · Sı•dıraı arası oto poıta ıü
ricll6klert ~lullt•HI on 16n uzatalmııtar. 

Balıkesir Vilayet 
Dainıi Enciiınenindeıı: 

No. ıı Me•kil Hektarı Üç ıe•eltlıı: muhammen Te•l•ah 
rGıumu alıblıl . 

8 Aya yorıl 20 
86 Ma1ulıra 25 
00 8Gy6k maymun 11 

L1ra )u. 

3000 00 
ısoo oo 
900U 00 

Lira kr. 
225 00 
113 00 
675 00 

Erdek lıaza1ıada bulu1adukları me•l.llerl yukarda ya 
aıla iç parça rranlt taı ocatı Oç aene miiddetle •ıtettl 

mek Azer• açık artırmaya kenuldufu ve on ıGn müddetle 
lbaleıt uaahldılı halde talipleri tarafından teklif olunan 
laetleller muhamm•• beti•llerl•e nınran dun bulua•a· 
ııadan lheleılae ımkln sörtllmlyerek 1 l 9 939 tarihi•• 
raıtlıyan pazartHI ıl•I aaat 15 de thalelerl yapılmak 
lzere bir ay miidcletle pazarlafa bıralnldıiı llln olunur. 

lmldıktan ıoura en çolc ar 
tarana lhatle etidir. Ancak 
artırma hedell muhammem 
kıymetin ylzde yetmlt b•· • 
tini bulmaz veya Hlıf lali 

1•••• alacalı•• rlçhaal ol· 
an diler alacaklılar bulu· 

nupta bedel ltunlaran o ıayrl 
menkul ile temin edılmlt 
alacaklarını• mecmuuadaa 
faalaya ~ıkmazaa en çok ar
hraaı• terabhGdl .. akl kal
•ak l•ere arttr•• ea .._, 

ıun daha te•dlt ve on be 
tinci rGnü aynı aaatte yapi 

lacak artırmada, bede it sa· 
tıı lıttye•tn alecafına rüç-

lıa•I olan tllier alacaklalaran 
• ıayrl me•kul ile temin 
edllmlı alacaklarıaıa mecmu
•aundaa f ulaya çıkmak, 

ıart' le, en çok artırana lha · 
le edtlır . liyle bir bedel 
elcle edlleme:aıa lh le yapı · 
lama• •• ıatıı talibi d ıer . 

6 - Cayrt•ea1ı.ı 1ı •• .ıı -

KADRi UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesi~de 

Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 
min edebilirsiniz. 

te-

Mektep defteri - Kitap •Her çeşit kağıtlar 
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fUBtürk caddesindeki şu'bemde flyva/Jk ve Edremidin nefis 1 
zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente saldır. I~ 1 3 Sened•'n heri a<'antası hulunduAunı memleketin en maruf 

1 fabrikatörii Edremidli Karagözoğlu Ali Riza Bey fahrikasınm 

~ «KAH MARKA» en nefis saf ve tabii zeytirıyağ "~ sahuularım, Ra- 1 i lıkıısirin nefis lıırey:ı~larmı satışa arz r.Uinı. , 1 
~ Sayın hemşehrilerime bildiririm. 1 
İ 1. H~iç~n ~pı!ac~~ siparişlerde de her lüılü kolaylık gösterilir. ~ 
1 1 . llalıke~ir Es:ıl .Bakkaliyesi sahibi llaııtlırıııalı Esal .\karsıı. 1 
l~~~~~~;k.:~=~~ahııı~~~~~ 
tine abale olunan kim•• 
derhal veya Yerilen mühlet 
içinde parayı vermezıe lha 
le karara feıholunarak ken 
dlıladen e••el en yüksek tek
lifte bulanan klmae arzetmtı 
olduiu bedelle almal• razı 
oluna ona. razı olmaz veya 
bulunmaıua heiıaen oa beı 
ıün mGddetle artırmaya çı 

karılıp en ~ole artırana tba 
le edilir. ilet ihale araaıada 
kt farlı Ye ıeçen ıünler için 
76zde 5 de• heıap elunacalı 
f alz 1'e dtler zararlar ayraca 
bükme har.et kalmakıızıa 

memuriyetlmlzce alıcıdan 

tahıtl eluaur. Madde (133) 
Hane yukarıada ıöıtera!en 

5 eylal 9J9 tartlıalnde Balı 
ılr icra memwrlulu odaaıDda 
tıbu ilan Ye ılıterllen artır-

a ıartnamHI tlalreılnd ki 
ıatalacalı tll• olunur. 

•• 

Biirhaniye ı\ğııeık K(;yıı 
' Muhtarlığındıtfl' 

uo'' Ağacık köy\l okuluaun btr clerahane, ıalen, ıtr• " 
el ııo• 

oduı, yedi kapu ile dershane. aalo• •• lfretm•• o • 1 b _,., 
pencerelerini• kata •• çerçeveleri •• ta Tan •• ta • gj9 
14 8 939 tarıblncle• itibaren •• beı ıün müddetle 29 B 1, 
çarıamba ıünl ihalesi yapılmak Oııere açık ekıtlt1P:,. 
konulmuıtur. Taliplerin muayyen ıftnde saat 22 de .Al•1,,t 
k ı.- k l 1 -, .... 611 •OY uralı•a ıe me ert •• ıartnameyl ı0 

tlla olunur. 

--------------------------~~~ 
leyıp mDhir 

Tatbik mühlrQm6 kaybet 
tim. Y ealıtal çıkaracafım· 

dan eıklıtnla hükmü yok j 
tur. 

Ba11ltiılı yer: Ttrkdtll rnatbaa•ı -


