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1 I mtiyaz Sahibi: Ba/Jkesir 
Mebusu Hayretti!!_ Karan 
umum !'{işrıyat Müdürü 

Fi.jaf Bif a/ 
Giinlertnden Beıka 

Pazarteıı 

Yıllıgı : 800 
Altı Aylığı: !,00 
Sayısı: 3 Kur11ıtur 
Adrts: Tıirkdlll 

Bulrk~slr 

H~r Gun Çıkar. 

22 AGUSTOS SALI 1939 G'ttN'DELİX. SİY ASAL GAZETE 
ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4362 

Trakya manevraları mu- lzmir Enternasyonal Fuarı 
vaff akiyetle sona erdi. pazar günü açıldı. 

.......... Bu senekı· fuara 11 .... d .. e .. v .. l.etle yerli ve ~aban-Milli Şef İsmet İnönü dün harekat 
sahasında teftişler yaptı. c1 283 firma iştirak et~:.!~n~~:~· da. ,. 

lstanbuta gelen Mısır askert heyetile ecnebi ate,emiliterler lzmır, 21 < Huıu.ı ) - telır•f çP-k•1• 1ıur: 
lzmlr Enternasyonal Fuarı ı V ti f 1 1 

Yapılacak geçit resminde bulunmak üzere Edirneye gı•ttı·ıer. Mareı• •r•t o ' z• r 
d6a Hat l 8 de Ticaret ' beylenmtlel fuaraoı• a,ıl-
V ekili Cezmi Erçlnln nut· muı mGnaaebetıl• IOtfea 
kile açıldı Merutmde bta· ılnderflmlt olan da••tlre 
lerce halk huır butuadu. dolntıtle 8. B•hç•t UH 
Bılhana fuuan açılacejı 9 u11ıtml teıekk611ertnl btldlr· 
Evail kap111 önG fevkallda 
kalabalılııtı . 111ekted:r. Bazı ıebepler 
t d 1 dolaylllla 1azel lzmtrt bu 
Ul ııtdil ece İ:c nutuk arın bl · 

tün ıehtre yayılmuı t~tn defa zt1eret edemedlilnden 

roey•:i.anuı muhtelif yerlerine l' bO,üİ< teeuOr du,makta 
Ticaret Vtki 1 ı L 

bGparlör koıunuıtu. i oldutunu da lll..e ey emea· 
Ctzml Erç 11 

Aç ılm• merıulmtnde Valf, Hata tcedlr. 
Miıtahkem Mevkı Koıauta mehtap llelDI v•rdı· dur· 1--=-=---------

fııeklert . çarh ı felek'" .. 1 .ıe Alman Sov nı, F rau1a, :joyyt:l Ruıya ıuDI ıu" - • 
Yunanlıhı.n , Romuaya, haı- madan yanıruf,I pır•ılt t 
ya ve Polonya hükQmetle· ıc~ 

Manavralara işiirak 
IC Aalrara, 21 (A .A.) - Doa 

eden tanklarlmız 
lıtanbul, 21 (Hueuıi) - ı 

Milli Şef lımet la6nfı b u gün 

etlenceler yapı 11»1• ... ı- yet tı·care 
lnıleılnd~n ıerıçler 1 lar 

Bir Jıava dafi topumu: rtnta Ankarn aefJrlerl; lnıt •tl••• ffiU&hedeSJ• im 
ltz, Yuaan, tiel ... tka, lraa, ma11aa re ğme• 

llareklt uhuında tefttıler y ı d 
yaptılar . ~ •rlclarellnden ayrılan Milli 

vtffrtttı: refakatlerinde Baı· 

~·l&ıı •e dlier hlkü • .,t er• UmumAı nu·· fus sayımı ••ı oldufu halde manevra ., .. 
~ •11na ıhılerek iki taraf 

• :•:kltı h.1ııı11•d• M•reıaı için hazırlıklar. 
~ lier komutanlardan lza· 
't -hnıılar Ye bir m6ddet - ---

"''ııul olduktan ıonra Edır· Nllfus umum müdii.rl'iJğü la~ım 
~')I ıerefleodhmtıler Te 
''61r tezalailratla karıalan- gelen esasların teabitine başladı. 

~atlardır . Cumhurrelllmlz lıtatlıttk umum müd6rlii - h11lar icra-Vekilleri Heyeti· 
t elecltyede ıebtr harltuı•ı ID 1940 ıene1lode yapılacak nın kararlathracaiı eHılar 
ı::~lk etmfıler, lzalaat almıt- ela11 mnuml ntifuuayımıoıa dalrHlade •aliler tarafın -
' •e ı•hlrln mlıtakbel I•· lıazırlaklıuıoa baılamııhr. dan tesbtt Ye tayin oluna 
,.r har~ketlt11rt üzerh:ıde Baı · Nüfuı eayımı amıllyeıl, icra caktır. 
t;ltıı •e Nafıa Vekili de ıi Vekilleri Heyeti kararlyle Sa11• memurluiu •a•lf•-

1 .. lılerdl.r . memleketin zir I, HDal, u. ılnt makhul btr mazerete 
dı "1Iıı Şef !dlrnl'!;nln ıu der. cari faaltyeU hakkıada ma- müllenlt olmıyarak kabul 
tı "1 •e bundaki blyOk ıh lumat toplahlmıuıaa tet etmtyealerle tayım tılerl 
._''~ laakkında da izahat al· mil olunabılecektır . bakkıadakt talımataame 
~,;ılar, BaıYektl •e Nftfıa Ve- 1.ıatıltlk umum m6dür· hükmüne muiaylr hareket · 

1 il k 1 te buluunnlardan 5 Jırad•n , l e oauımuı ar ve eı· lüjü bu ıene içinde tecrübe 
• ı bı l l 25 ltraJ• kadar Ye ıayım 

•ı r ıurette • e • ınma- ıayımlara yapmak fçln ted· 
Ilı mem111rluiuna tayla olun D · 

1 
•lblr .. uyurmuılardır. kiklerde bulunmaktadır. ların bu Yazıfeyl kabul et 

.. •taaluıl, 21 (A.A ) - Halkın cevap vermlye melerlne ••al olanlardan 
Itır L h b 1 ı.ı l 't •ıaerl eyett Ye ecnebi mec ur o eıcaa arı ıual erle 10 lıra.ian 50 liraya kadar 

l,t''•'-lltterlerl dün akıam binalara numara konulma- hafif para cızaıı ahnacalır.-
1, '""uldaa ldırn•J• rltmtı- 11 ııbt aüfuı Hyımının n e tar. Bu cezalar sayım yapı · 
•dı, Uce1lnl temin• matuf bütiin lan yeri• ea .. ly6k mllkı-

~t ~''•lıetlerlnden vvel ken tedbirler lıtatflUk umum ye memuru tarafından tertip 
-- •ille Perapal&1ta ÇllJ 'Ve mldürlftiü ile Dahlllye Ye · eluaacak •e aleyhine itiraz 
''' ı ı. • ı t b il •e temy!z edtlmljecekttr. ~,tll "'• ar hakkında tuhat 11a et ace te1 it •e ta ma t-

ı -.ı1ur . namelerle t yln olunacak · Bu para cezuıaı •••mi 
t yenler hakkında en blyftk 

ı, •t, h l 2 ( ar· ''b • u , l Huı-ud) -
lt,L'•111aa T6rk orduıunun Nüfuı .ayımı itini yapmak 

mülkiye mcmuıları torafın · 
dan cumhuriyet miıddelumu 
mlhfloe yaı: lacak mlzekke. "-~ ·h 111anenaları bu ıün üzere memlekette okur ya 

tıt •,ff•lıtyetle ıona ermtı- zar her t•h11; •alt, kayma-
• 4_ L kam Ye nahiye müdftrlf'rl 1 ng"ılı"z gaze-

t'( •ıııı:erımız b.. maney· 
bıt'~d, taha•mfil kablllJetlal tarafnıdan kendtlerhıe vert
Lı ~, lecek Hyım •e kootrol me 
'l'llıa re daha lıbat etmlıttr. t,,,'" laı, bir erimizde JOr · murluiu vaz•feılal kabule 

'-le v~ g6ıterllecek \Haller dıı -
" eıerı ıörllmemltUr. 

L "•'il lreılade bu iti yspmıya 
~, 11'-Uı:un [dlrnede ya· mecbur ltulunmaktad1rlar. 
'•ı:tı bGyük s•çlt reunl Sayım tılerlal• temini için 
\t ~4 dedir· icap edene bir hafta-yı ••ç· 
~ ~ ıtışımililarler Edirnadı: ı' •emek Osere mektepler 
~~' .. ul 21 (Huıuıi) _ tatil edılebtlecektlr 
~'•de Yapılacak büyftk Me•lekt!tln uaylf Ye in . 
~\ '••aatnlle hazır b"luD· ztbat ııi~rtyle atili takthatın 
'~ la:ere clün rece l.tao· yapılaltlll7JHI ?e 11hhl Ye 
"-''' il• ı Lı t uaıu•İ hizmetlerle yG)uek 
~Ilı ,rı an ecn•uı a e · t 
~ '•tler Edlrneye var · ıkti1&di ıt\ertn bozu mamuı 
~.t,,, için o6fuı ı•yımı memur· 

~-· lı.e1ecaah. aeıell lul•atlan lıtlın.nll icat.eden 
l11ıı Jaıa•aktaciır . lalklm, 111••"' •Halr ı•· 

telerine göre: 

Avrupadamü 
him hlıdiseler 
bekleniyor. 
Lendra, 21 (A.A) - laıı · 

llz ıazetelerl 6al•Dzıie · 
kl ıl•lerde AYrapa için 
müblm kararlar ah•acafın · 
daa emla bul•a•akta Ye 
bu ınalerla ••zlyetl a1tlıD 
latacafını ~ılcilrmektedtrler. 
Guetder Baı•ektl Çem -
berll7nıa Lonciraya dö•I · 
ılaü elaemmlyetlt hır hidlıe 
elarak ka1detm•ktecilrler. 

Ruıyanın lıtanbul konıoloıtarı yapmıı *' .,. za}&DdJ • 
mehuılar, ı•zvtec ıler bulu•- filim& çekildi: ., .. 
makta ldller. Dün fuarın açıl•• •ekll-

F 1 it F 1 fiil•• ç man - So•y•t ticaret ••• · 

Berlln. 21 (A.A.) - Al-

uara ogı ere, ranıa ılmt, pavyon ar t •'eLılf· 
S R Y • h•.Jeıl tlln Berllntle lmsalaa· 

•YJet uıya, Yu- nıtıttr . Fuar Tıcaı• de • 
n.DI t R P l B C 1 E,,ıol• ••thr . 

ı an, oma•ya, o oa· mlz eırn bllha1•• 
ya, Almanya, ltalya, Belçı - ı6yledıklerl 1ıbl ye Almaaya, SoYyetler Bırll-
ka, flllltln, İran tıtırak et- ıeceleri çok oıuhttt•~ali•I fln• ıkt yGı •llyealuk bir 
mittir. Bu 12oelıl iz.mir En- cr:.zlbedar bir •••' kredi açacak Sovyetler de 
ternasyoaai Fuara ıeçea 1e- a,m,ttır. I rlfl' '9unuala Almaayadan mal 

Dekiler• nazaran çok mu- MarB'll Voro~ilıfun c'' •• ' bu: alacak. aynı zamaada 601· 
•aff aluyetlıdır. 'I 'I L k ı t d Al SoYyet 501yaltıt ._.

6
da· •lıdeal 1 1 ıeae t D e -

fuarı bu gün ellı bl1te J•· uıUI rn k il 
rlyetlerl Bırllil IY• l Vore· maayaJa ylz " ••• • JOD 

kın ~lyardçl ıezmlttlr. a ktl 

1 
f aa Komiseri Mar•I ık Elçi· markhk e11a ••r•ce r. 

Ticaret Vekili zmir tacirl1ri- ,ıloftan Tlrldy• lii1 • 

ı.~~ •. d:~"•:i•~!!!~~d:· - Tu""' rkı·ye sulh ce. phesı-
T•car•t Vekılt Cezmt ir-

ç•• bu eün ıebrlmtz tacirleri 
tle ihracat •• aatıı itlerini 
16r01mü1Uir. 

Bu s~nıki fuarda kıç mües
sese var: 

Bu ıenekl fuara lttlrak 
eden ftı-malaran yek6nu 294 
tar. OD btr de•let de rt9ımen 
ltUrak etmlttlr. 208 Yerli 
ve ecnebi firma ıerıl ıara· 

yının ıhandleraada yer almıı 
62 firma huıull pavyon yap'· 
tJrmıı. 24 f lrma da fuar ko· 
mltHlnla numarala pavyoa· 
farıoı l11al •Jlemlttlr. 

Zlyıfıt: 
Dün akıam fuar komlte.1 

relıl Dr. Behçet Uz •e l:ta
yanı tarafıadan 1aat 20 de 
Ticaret V elılllmlz Ye ıeflrler 
ıereflDe faardakt. ada ıaı:l 
noıuDda bir zl1af et Yerllm•ı· 
Ur Ziyafet, ı•ç •alıate katlar 
çok ıamlml bir ita•• fffatl• 
cereya• etmııur. 

Vıkllimlzlı tıdkikleri: 
TıcaHt Vekılımız ılrafet 

tea eoara fuar ıaha11adakl 
Ylllyetl•r, ticaret odaları 
SOmerbaalır, Etılllank, lı Ban~ 
ka11 Ye dıfer •illi müe1. 
ıeaelerl•lzln pa •J•nlaruu 
ltlrer l:tlrer ıe:amı,, tecUdk
lerde '9ulunmuı ve tedkılrle 
rlnden çok memnu• olmuı 

n e iltiha~ edıyor. 
~Th Christlın Solencı Moaltor ıazııesı ıızırer: 

Bostonda mont~-:- . b 1. I .1 k 
1_ k' . . 1 11taıi" ıktısdt ııını aııan ça 

• Jurh ıyeh. sı:i,~ııi bir ı11klı 11i1mi; •olunuyor.• 
ıl 1 8 Bm d ld kora Balkan Aata•tının en 

L ftdll0 e ' L l 
Harolcl Leycec• as teılr altıncla •U un•D •e 

otn ıarp h d 
muharrir TOrklJ• ki 1 en sallhtyetll bir ıa trl lr. 

' ıltıh• , e .J ~f 
Clemokraıllerlect 

1 
t•. Irak lra• yah•d •• A ı•· 

11yet D ' 1 
Yakın Şarktaki •• k 111 ntıtana atı betle A •rupa ı • 

• tıjl 1tbl O • L d 11• 
mamlyle dejıt Tlirktv•· yueUyle daha yaaın •n • 
ıu!arı nuarıoda da •L .. 1 kadar olan TlrldJ• Saada 

ok yu•s"' d 1 
nın mevkii•'" ç k bllyük .. at paktını tmza • en er• 
dlğlnl kaydcdere b . lnay k 0\muıtur . Tıpkı Bul-
b Tilrktyeala aı• 

arpten beri lrültüll pro ıarlı~aDı Balk~• Aataalı•• 
rılar1 hakkında 1 L L il ••k buıuıuau ı6•t•r· 

1 akla bera•er va • 
P•iandalar o aıam u mtı olduju ıa1rete •l••-

1918 de puça parça ollD t il bir hareketi• ıı•dl de 
Türkl1enfD b11•ln yakarh yeni 1 lrt• Mııırın llıJafhlıfıaı 
bfr T6rk1J~ laall•• ••111'1'•' 1bu•~: etmek fıtJ,er. Halılaa. 

d iri• • 
•61I01er ye ly•r k. xırclalrl •••c•d elaalartlaa 

H h ld• An ar•••• 
•klkat a 

1 
L IJ• ltaılr• tirli l.lr 1ealıtnl te. 

h d ter t • ta•Y •on mua • e 1 _ mln •tmelıı: Ozere HarlclJe 
edılmı1 ela• kudreti ye • S 

1 f .J ku• •ld· Vekili Şllnl araıoil• 
kla arı kea~l•ID ao d L K 

ıh t •iifaYlrl timdi e ulr « aratıle•I•• 
delJ• bir ırt • 

k • ak ıatttlatlı•· antanh pllatyle meııul ol
yazlJ•ll•• 01 

d . L alar AUn• Blkreı, maktaıbr ki laua•n içi• RWI· da ır, .. u ' 
SofJ•ı Belıracl, MoıkeYa, ya, Roma•ya •• l•lıarlıta . 
Kalatre, Bai.l•d, Tahra• ve aı• raıaları alı•mak llzı•· 
Klbtldır . dır. Bltla ... faaltret, Fr-

Yu1oılu·1a ııbı mlh•er anıa ile yeni ralntalar 

tur. 

de• korkuıu olmaya• Ye rtbüadea Lelalıtaala tHfı 
Yunanlılarla Ro•ealer ılbl etlllmıı olaa •IDaıeltetle 

Mıhtıp alemi: ele BulıarlıtaaıD ara&I iddia 1 teıkll edll•tı ıa.ıu ....... . 
Dl• ı•ce fuar Hlaaııa4a lan•• ••laatap • 1• 1r•• Aa· (lo•u fklaeı ••Jfa4a) 
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Y ni aremin l tbi şe fimüösterenTıahnam bütün 
de,let dairılarine t vzi olunacak. 

(Dünkü 1azının devem•) 
Y enl lnnuola memur ma 

aılarınıo ( 19) dereceden ( 15) 

dereceye lndlrllmui münıı 

aebetlyle J 2, 14, 16, 17,5 22 
45 Ye 55 ltf"alık aıli maeı 

lar kaldmldıiından, 1452 
aayılı teadGI kanunu mucı 
biace bu maaıları almakta 
olan memurların aalahtyetlt 
makamlarca 7enl tetkllit 
kaounlarıada blrer dereceye 
ithal edilmeleri icap etmek· 
tedlr. Bu suretle bu kanu 
nua merlyetl tarihinde mls
tahciem olan memurların 
yeDI teıkılit kadrolarına it· 

ballerlade ellerine ıeçecek 

para miktarı ••••ikinden az 
elduiu takdirde aradaki 
farkı, terfi ıuretlyle tellfl 
edlaceye kadar almakta 
deva• edecektir. 

MHeli; )'eal kanuaun 
merlJetlndea e•••l 16 lira 
asli maaıı ola• bir memur 
yeni teıklllt kadrolarının 
tatbikinde tayl•e ıelihlyetll 

makamca 15 lira asli maaı
tı btr derece1e ithal edilse 
bu memuruu e•velce 16 it 
ra 1111 ••at Bzerlnden tev 
klf at çıktıktan sonra eh ne 
aıçen 43 lira 45 kuruı ha. 
lea ıs .,lira asli maaıına 
nazaran verıller tenzil edil 
dıkten sonra eline aeçen 4 J 
lira 92 kınuıt•D 1 lira 53 
kuruı fazla olacafından bu, 
bu mem•ra terfi ıuretlyle 

bu farkı telif t edinceye ka · 
dar 1 lira l 53 kuruıtan her 
ay müktesep he.k olarak 
kadre taıarr•fatandaD teı

flye edilmesi llzım gelir. 
8- Yeni kaaunua 1 lacı 

çi maddesiyle maaı derece
lerinin 15 e indirilmesinden 
dolayı r••l kadrolarda eıkl 
maaı aııllarına nazaran e•. 
••lklnden az veya çok eski 
maaılı derecelere ithal olu
nan memurların ıerck ev
•elkl Ye ıerelue yeni dere· 
celert•de aeçea ve terf le 
•ta• olan h'•met maddetle 
rl eıkt maaı asıllarına en 
yakın olan Qıt maaı dere 
GHlnde geçmtı taJılacak Ye 
bualardaa 7ent kadroda aa 
U maaıları ,ükeelmıı olan 
ların maaıları yeni dahil 
elllukları derece üzerinden 
Yerllecektır . 

llHeli: (A) Fıkra11ada t 

misalde oldufu aıbi maaıı 

16 lira an 15 ltray lodlrl· 
len bir memuru• 16 ve 15 
lıra maaıta aeçen hizmet 
müddeti ZO lira ma ı dere-

eeaJnde ıeçmlı tayJlacağı 

gibi, maaıı 55 hradao 60 il · 
raya çıkarılkn bir memurun 
da 55 lira maaıta geçen 
hizmet müddeti 60. Ilı a m• · 
aı deracettnde ıeçmtı gibi 
benp edilecek ve bu ko · 
nuauo mertyetl tarihinden 
ttlbaree bu ıon memura 60 
lıra maaı üzerinden maaı 
verllec kur. (Afuıtoe 1939 
ayanda 55 lira maaıın cım · 
aall ba11lı olan 165 lıra Oze 

rinde •• eylul 1939 1ındDo 
IUbarea de 60 lira maeıın 

tutarı olan 170 hra üzerin
den Yertlecektlr.) 

C - Gerek 1 '452 HJılı 

kanurıa baa!ı kcdro cehe 
lıoıo tlk tatbiki dolaylıtyle 
maaı m ıktarları bzalanlar
dan balen bu vaziyeti mu 
bahza edenlerin ve gerek 

18 yeni kanuna ballı kadro 
cetveline aöre aıaaı mık . 
tarlerı ındtrtleoler lo tekaüt 
maı1arınta heaabında evv~l
ce aldıkları maaı mlldarları 
esas tutulacaktJr · 

Meseli: 1929 bütçe.ine 
ıellnceye katlar bundan ev· 
•eldl biltçelere merbut kad 
roiar muclbtace maaıı aıllsl 
11 O lira olan btr memur 
1452 sayılı teadül kanunly· 
le 3 Gacü derecealn maaıı 
olan 100 liraya ithal edil · 
mıı ve alea bu nzlJ•ll 
muhafaza etmekte bulua 
muı olsa, bo J 00 lıra m111 
e•velce almakta olduiu 1 l O 
lira maaıı aıllden nolunn 
buluaduiuDdan, 11 O lira 
maaıı aıll bir haklıı:ı mOlcte · 
Hp olarak 111ezkiif memu 
run teka6t maaıının hesa
bında ma hf us bulundurula . 
çaktır. Kezalik 1452 sayıla 
UiadGt kaaununa lstinadea 
22 lira maaı alan bir me 
mur yeni teıktlat kadroları 
DID tatbıktDde i 3 fiDcQ de 
ucenln maaıı elan 20 lira· 
ya ithal edilse, · bu memu 
run tekaüt maaı nıo hesa
bıda da eYvelce aldıiı 22 
lira maaı etH tutulHık. 

tar. 
Maliye Velıılletlaha b rem 

kanunu hakkındaki haıırln-

mıt oldulu tzabnamenln ay. 
nen neırloe devam ediyo-

ruz. Bu kmmda vazife Te 

memurlyetteD mitevellıt su 
çlar dolaylsileh ııten el çek
ttrılen memuruD ücretlllerta 

8ır1ceklerl vazifeler terfi ıe· 
ktllert huıuai bir •eılek 
btlıtılne ve ıhtııaaıD lüzu 
ıaıtereo ııler b kliında hG . 
kümler bulecaluıoız 

O - Yeni teadüı kınu. 
nuna ballı teıkılat ardro 
larlyl maaıları yilkıelea ıne 
murlardon vaziJelleri (B) 
fıkraaının ıumuUi herlclnde 
kalanlara, yenl kanuuon 7 
locl maddetlDID yukarı de 
receye terfi fçln en az dört 
sene bir derec de bulunmuı 
ve bu kadar müddet o de 
rece maaıını filen almıı ol 

mak ıart olduiu ve yfikaek 
mektepten mezuo olanlar 
için bu müddetin üç tene 

buluoduiu tarzındaki hG 
kümlf'rlne ve tcıktlit kanun
i rlyle bulundufu memurl 
yet dereceıl y-kselea mu· 
murların bu v zlyetlerl ter 
fj mahiyetinde addeddme· 
mek lazım ıeldtğl hakkın· 
dakt 814 sayılı 8Gy6k Mıl 
let Mecltıl umumi heyeti 
kararının 7 inci fıkraı ınıoda 

1enl kanunun merlyetl tarı 
btoden itibaren hükümden 
sakit olmuı bulunmuınp 

gör eski derecelerinde bir 
terfi müddeti bulunup bu 
kadar müddet o derece ma
aıını filen almsdıkça kendi
lerine yükıelen dereceler 
maaılarının verilmemesi fca· 
beder. 

- SONU VAR 
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Tlrkiyesulhce-m ~====================================!~ 
phes 'ne iltihak $ E H • R H A B E R L E R i 

ediyor. @~========================================~ 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 
dır. 

Ankaranın nokta! oazarı 
Da göre dünya emnl7dlnl 
ea çok al lk dar eden üç 
meaele •ardır. Bırtncltl Ro 
menlerle Bu lgarların Dobrt. 
ca üzerindeki mlaaaaalarını 
hallederek evveli. So(Janın 

Balkan Antaatana imzasını 

te la etmek. sonra da Kara
deniz paktına sempatisini 
celbeylf'mek; ikincisi de Mı
sırın Saad bat paktına lltt
haln totaltter devletlerin 
Arap ~ıkma11na mtldahale 
eylemelerlne mani olacalı 

hakkıncla Kabın,yl lkDa et 
mek •e 6ç6ncth6 de b61ük 
ıumdll7le Balkan Antaallnın 
mfiteca•I• mth•ertlen tiaha 
ziyade koruyucu bir ku••et 
oldufu bakkıada lelaradı 

ikna etmek; 

Kepsüt panayırı\ Valimiz 
teftişte. 

Panayl a b- yı iŞ ve- Valimiz Recai Güreh ıkt 
aln önce Bandarma, Erdek, 
Gönen, Manyas bavaltsınde 

reış çok pa lak oldu. tefuılerde bulunmak üzere 
ıelulmlzden ayrılmııhr. 

Nahiye idarecilerinin ve jan
darmanın gösterdiği faali
yet .. Bir mebusumuzun pa-

nayırdaki tedkikleri. 

fıt• Pran11z - TGrk mu•· 
hedeıl bu naktalar a TGrkl 

yenin mütalealarıaı mukni 
kılmaya yardım eden bir 

unsurdur. Bu muhteri• dip 
lomuide muvaffak olup ol· 

Kıps6t, 21 (Seyyar mu
habtrlmlzden) - Her aene 
yapılmakta olan KepıGt pa · 
Da yırı bu HD• de 18 afuatoıta 
açıldı . Pa•ayır, blrçek esnafın 
lıtlraklle çok parlak 
ıeçmlt ve btihana hay 
Yan ahı verlıl diğer aenele· 
re ıöre bu ıene daha fazla 
olmuı •• bir tok köylüleri. 
mlzlD hayvan al.:lıiı 

ıörOlmüıtür. Panayırda fev· 
kallde bir kalabalık 

mıyaclı ancak bir ümlltlr, göze çarpmakta ıdı 
Jlkln demekrasllerln dostlu Nahiye ıdarecılerl ve jan 

lu ye takdirleri ile manevi darma tarafıadan alınan 
bir surette ku•vet inılduiu inzibati tertibat do 
için ıtmdl tiab parlalıı: bir lay11tle hlç bir h&cUıeye mey· 
ümit h llndedlr. dan ••rtlmemlttlr. Kep. 

yar salı ılnl akıamına ka · 
dar (bu ıGn) bUmlı olacak 
tır. 

PaDaymn Gçüncn ıGaQ olan 
pasar gGnO Me uslarımızdan 
Hilmi Şeremetll rGf ek asında 

Meclisi Um11ml Daimi Eacil · 
me• •za11•dan Mustafa Kı · 

nık oldui• haltle Kepıüde gel· 
mitler •e kıymetli mebusumuz, 

N biye M6tl6rG ve Beledı7e 
Reisi Baytar M6dlrG ve Parti 

azalarlle birlikte panayır 
yerlerini gezerek Hnafın ve 

kOylOlerln alıı •erlılerinl ted 
kik buyurmuılardır. Mebu . 
ıumuz burada beı ıaat kal
dılıtan sonra aJnı g6n 

Balıkeılre avdet etmlı 

Gelenler, gidenler: 
Mezuaen lıtanbulda bulu· 

nan Ltıe D'rektörü 8 VI•· 
daal Ataseven dGD ıellrıınt· 

ze dlnmGıtGr. 

Sanat 
mektebi 
imtihanları 
dün yapıldı. 

Dnn Altıeylül tik okuluo
da Edirne b6lıe ıaoa t oku· 
lu lle Ankara lnıaat uıl• 
okuluna ıtrmek lstlyen allı 
ekul mezun,arıaın fmtıbıo· 
ları yapılmııhr. 

T ahrlrl olarak yapıl•" 

lmtlhanl1ıra Jlz elli kad•' 
talebe lıtlrak dmlıtlr. 

lmtthan kltıtları atd ol· 
duiu okullara g6nderllerelı 
tedkık edilecek, kazeaao
lar tlln edilecektir. Vaktlade hadtı olan uke- süt pazarına tundGf eti· 

ri faydaları bakımı•clan fr. en cuma ıüoOı açılan paoa· lerld r l. Kahraman 
aa11z - Türk ıı lrltil ya- ------------------ Orta okullar

Evlenme işle- da talebe kaydı· kın ıarkta derin bir intiba 
lııuıl etmı ıttr . 

Topr k m h
sıilleri ofısi ve ilk olarak T6rklyenln ye

ılne arazi tddlatmı bertaraf 
ıtmlttlr, zira H tayın iade· 
siyle Tirklye ile müttefik
leri ara11ndald btit6n ihtilaf 
sebepleri ortadan kalkmıı 
tır . Fakat lıkcaderua San· 
caiı ıevkülceyt bakımın

dan Çcıaakkale Ye Bofaz 
içi•• kıyaten çok daha az 
ehe111ml7et taıır. Avıupa 

tle ıark arasındaki aeçltte 
hiklm bulunan Türklyenln 
uhdeılnde bulunan meıult · 
Jetler bu ıün Akchnlzln iki 
büyük dealz kuvvetine sa· 
hip olan devletler tarafın · 

dan parlaıı t mıı bulunuyor. 
Bu vaziyet Türklyenfn 70 
milyon dolarlık milli mü
dafaa tabtlıatıının mühim 
bir k11mın1 kara tahkimata· 
na sarf etmesine imkan ve· 
rlyor. 

ltalyanların Türk toprak· 
ları ilzerlnde ıenlıleme teb· 
dtdl tll!Jdlye kadar lllç bir 
zaman Ankarada ciddi bir 
tehlike ıekltnde karıılanma· 
mııtar . Mıhverln askeri itti · 
falunıo kurulduiu 11r larda 
bır latanbul aıazetHl ıöyle 
demtıu: « .\dolf, Beni toyu 
Berlın mihrabının önfine 
ıürüklOyor.» Bu ifade mıh~ 
verin ikinci ıerlklnl tef kıl 
eden balyaya ne derece az 
ehemml7et verıldıfınt vecı z 

bir surette hulisa etmlıtır. 

Fakat balyanın Türklyeye 
tecavüzü bir zamanlar tehlt
kelt bir avantQr olmakla 
beraber mOmküa goruou • 
yor tdlyse de lau gün lngl 
lrz . Türk ve Fr naız - TOrk 

dooanmaluınm btrleımeal 

üzerine her türlü teblıke 

bertaraf edtlmtı bulunuyor. 

- S~NU VAR -

buğd y satışları 
lzmlr, Konya, Af JODlıı:ara 

bls r, Kayseri, Denizli ve 

Çankırı ıeblrlerlnda plJaıaya 
gelen bujda1lar btıhlike ki· 

f ı ı•lmedlilnden bu r•rlerde 
ve bundan sonra lht17aç ha 

.. ı olacak rerlerde toprak 
mahıullerl oflılnta bazı eıat· 

lar dahilinde bujday eatma
tı icra V ekıllerl Heyetince 

kabul edıloıııur. Bu eaaılara 
naz ran Orta An•dolu mın-

takaaın- ki ıehh· ve kasa a
ların ekmek lhUyeçlarıoın 

temtaJ ıçıa ••hal lod• oflı 

mubayaa teıkılitı olan yer

lerde of itin maballi mü., -
Jaa fiyatı ile •e mübayaa 

teıkilitı olmıyaa 1erlerde de 
teslim mahalline kadar abu· 

yar edtlccek Dakllye masraf. 
larıDın tli•e•I 111retlyle elde 

edılecek f tatla, lzmlrde ha
len mert ekmek narhın• ea11 

teılul edeo plyHa fJatı 
üserladea yumuıık bujda1-

ların kilosunu 5.875 kuruı, 

sert bujda1lar1n klloeunun 

5 ,625 kuruı üzerlı.ıden ofis 
depolarında teslim ıartlyi ... , 

lzmlr hlnterlindıo dahil 
yerlerden yeglae mübayaa 

merkezi bulunan Denizlide 
mahalli mübayaa ffahndao 

•ı•tı düımek kaydlyle De 
nlzll lzmlr teYk maartıfı 
nın lzmlr lçla tesblt oluna
cak bedelden tenzili suretty
le bulunacak fıatla ve hln
terlandıa dtjer yerlertnde tıe 
lzmırdvo tanzim lfttıfı y pı
lacak mahalle kadar olan ıe
Yk maaraflarının iJaveıl ıu 
t et11le elde edtlecek f latla 
satılacaktır. • 

rine dair bir 
kar r. 

IYlenme ıılerlode 1er de 
ilıtlrme tlmOhaberl arauma 
11nın uıul ittihazı hakkında 

Dahtltye Veklletlnden alaka · 
darlar bir tamim 1ı6oderd

ml1Ur. Paratız nGfuı cQzdan
ları bundan böyle mal sen · 
dıklaranca dejJl, nüfuı dai
relerince v rllecektır. Paralı 

evlenme nüfuı cüzdanları 

ı.e ~vfoı:ıdtrme memurları ta · 
r f ından ahnıp bedeli mul·•· 
bıllnde alakadarlara verile 
cektlr. 

Evlenme vakalarında ka 
liının erkek haı:ıctloc o kll 

enı olup aynı kaza halkın
dan olau çlftlertlen kadının 
evlenme ılmübaberj üzerine 
kocaaı hanesine yer deilttlr 
me muamelesinin de 1apıla 

cajı nüfuı klayuzunun 82 
ncl sahlfetlnde tasrih ecltl 
mtıtır. Gerçi ynı sahifede 
ayrı kaza h~llundan olanlar 
için yer deilttlrme ilmüha
berinin aranma11 blldırllmlı 

tae de 3686 aayılı kanuaun 
üçilocü maddesi evlenme 
akldlerlaln e•lenme tılerl 

memurlara tarafından doğ

rudan dofruya nüfut ldare
lerlne blldirllmeslnl imlr bu. 
luoduiundan thbıar k~yflyetl 
kocadnn evlenme m murlu 
tuna fntilı l etcnfı ve bu va · 
ztyc t karımnd yer deilıtır 
me a!mübaberl aramak ım
kaoının knlmamıı o1muı ha
ıebıyle keza haricinde kıyıd 
lı olnoların 1er değlıUrme 
muamcle\erloln d.?ıhl pulıuz 

ve harçsız evleame ilmüha
berleri üzerine Japılm 11 za · 
ruretl haaıl olmuıtur. B.na
enalcyh evleD n çtftlerdeD 
biri IDID kaza laarlcln e ka-

Orta okullarda kayıt 111&1" 
ameleılne eylulun btrıod• 
•e derslerde yın 25 tod' 
baılanacaktır. 

Maarif V cıki.letl bu hu•"' 
ıta Koltnr DJrektörlotü0 ' 

emir vermfıtır. 

Umumi nüfııı 
• 

sayımı çın 

hazırlıklar. 
(Baıtar fı birinci ıeyf ad•) 

e· 
re üzerine ıulb mabkeOl 1 el , 
ılnce ceza aö enlerlo k•P bl' 
lerl celbedtlmelulzlo her 

1 dl" 
Ura için btr gün hapıe 

•·tir· 
melerlne karar verilece• 

11t· 
Müddeti bir ayı geçelll e 
cek olaD u karar te1111 1ı 
tabı olmayacaktır 

1 it• . 
Sayım lçfn lüzun•lu t• . 

b .. t,e 
sat umum müdürlük u tJ 

tine koaulmuıtur. 4 JO ~;I< 
derecedeki umum mld6' , .. 
••murlarından olup o""' ... 

oo~ 
ratej ve ıayım ıılerl oı ı 
tebettyle hariçten ya:ııfe :" 

uO 
acaklardan 1 O ve 9 ~·· 
derecedekilere tlrtıer •e "''. 
ba yOksek derecedeki t&J' 

murlara birer ına•t10 fc:t• 
tarını aeçmemek o:ı•r• 11'' 
Vekilleri Heyeti karıır 

1ıtır · 
ikramiye verltebtlece O' 

1ıe" 
Yeni eayımın ıüol ~I' 

l o>' , 
teıblt edllmemlı 0 1ıttı"'1 
beraber ku•vetll bir 1 ~ı~e 
le göre, 940 ılkteırJ0 1 

/ 

ertasına raıtlıyacak~/bı' 
yıdlı olma11 halinde d,:,,~ 
suretle muamele y•P' 

~'" tır . il' -
Evlenen ç ftlerdeO eJ' 

•-ı ı arı" ,,,. 
baneatne naa in d0 jlf e 
erlre ten pullu yer ııı•'' ~. 
me tlmGhaberl ar~&'.) 

1 
ı•~·-

oı•• harç pulu yapı1t1r 

dar. 
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~lya icra 
memurluğun~ın: 

Borçtan dolayı mahcuz 
:'lJanın Ilıca nahlyealnde 
b a, •rakaaı, tmım bokı ka· 
' ahlat namı dlfer kıran, 
hbıocı, ıu, çıpraı k6prü 
'e lcöy ark11ı namı çömlek 
tepe lcif civarı namı dı§er 
detırmen dere ayvacık namı 
clıterı kızılcılık pınar, köy 
0116 aamı diğeri saya bafı 
hrlerlncle dokuz parçada 
tlrlalar paraJa çe•rllmek 
ltere 14 · 8 939 tarihinden 
itıı.aren bu ıayrl menkulle. 
tlaıı ııutnamelerı Balya icra 
daıreılnde herkealn g6rebıl
Qıı•ıl için açıktır, ll&nda ya 
•ıla olaalardaa fazla malft 
ııa,t almak lıtlyenler icra 
~'lreılne m6racaat etmeli 
~lrler . 

Art1rma 14 . eylftl g39 
:•rıembe ıGnü ıaat 15 de 
l llJa icra dalrealnde yapı
'caktır . ArtırmaJ• lttlrak 
lçıa her ga,rl menkule tak-

~'' olunan kıymetin ylsde 
?,5Q nlıbetlnde P•J vefa 
"Hllt bir bınkaDın temıoat 
"'•lctubu te•dl edilecektir. 
b ipotek HhJbl alacaklılarla 
1ler alikadarlarıD ve irti

fa~ hakkı aahtplerlnln ga1rı 
~•akul 6zerındekı laaldarıaı 

RADYO l ------- ANIARA RADYOSU ~ 
Dalga Uzunluğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7.Cm. 15195Kcs. 20 K•v. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcı. 20 Kvv. 

22 - 8 . 9J9 Salı 

12 30 Proinm 12 35 Ta 
rk müz ft: Yeni beatekirla · 
rın 1enl eaerlerlnden mü 
rekkep proğram. J 3 00 Me · 
mleket aaat a,an, ajanı ve 
meteoroloji haberi eri l 3. l 5 
· J 4.00 Mnzık ( kar11ık proi
ram - Pi ) 19 00 Profram 
19.05 Müzik (Oda mClzlft 
Pl.) 19 30 Türk müziği: fa· 
ııl beyıtt. 20.15 Konuıma 
20.30 Memleket aaat ayarı, 
ajanı •e meteoroloji haber. 
leıl 20.SO Terk müzlfl 
( Aakara radyoıu küme Hl 

ve aaz laeyetl ) 21.30 Ken
aıma. 21.45 Neıell plaklar 
· R. 21.50 Mlzlk ( Bır ope · 
raaın takdimi - Hatıl Bedi 
Yöaetıea ) 23.00 Son ıjaaı 
haberler~, zlraıt, Hham •e 
tahvtllt, kambiyo nukut 
bortHı (flat) 23 20 MQzık 

( Cazba•d P i ) 23.55 24 00 
Yarınki proğram. 

Banduma ıcra 
mımurluğun~an: 

Btr borcun alınması için 
haciz olunup yemlnlt eqll 
v11kuf tarafından beher dö· 
nilmüae ıckızer lira kı,met 
takdir oluna• Çonlu köy. 
ünden Yajia kuyu mevki 

llı .. ııle f alz •• maarafa dafr 
oı,.. iddialarını tıb• tlln 
t,,lhlatlın IUbareD ,hml 

~GQ içinde evrakı mlıblte· 
~'ile btrlekte memuriyetim 
'ıe bH•rrmelerı lcı p eder. 
~~ıı halde haklan tıpu ıt 
cıı inde ti punun lsinunuıanı 

b ile ıabtt olmadı"ça satıı 27 T 7• d 9 . ve J numaruında 
h' elini• paylıımuınden kayıtlı tarafları lımaıl, Mu 
''iç kalırlar 

harrtm, Melamet, •e lbra-
Göıterılen ıOnde arhrmı· latm tarlalartle mahdut tar-

)' 'ıttrak edenler artırma lının )6. hlHeal ( 29 d6 1
'ttnamealnl okumuı ve 10 nümdür ve ayaı tarih ve 

~'-ı.thı malOmat almıı Ye 20 numarada dtkme mev 
lt~~ları kabul etmlt ad ve kinde tarafları Köıe keıU 
lttı er oluııurlı r . 1 ayin edı yolu, Bektaı oflu M•hmet 
\ Zamanda gayri menlrul Kôıte•cell Emtn •e Muıtafa 
~~ defa bafmldıktan •onra ile mahdut 00 D. bir tarla 
~ çok arlmına ihale edtllr. nın, bfher d6nümüne 3 ltra 
'tlcalc attırma bedeli muh· takdir olunaa yan hl11eaı 
ı~ı.t~n kı1metln yüzde re· aynı tarih •• 21 numarada 
ı 1 eılnl bulmaz veya ıa- çamleklı mevkllnde tarafları 
,'!.l•t:)'H\ID alacağına ıüch keleı lbrahlm, fOH yolu 
~\ll o an dlfer alıcalrhlerın Hacı Mehmet ve Hacı oflu 
, '1oupta bedel bunların Mehmet ıle mehdut 6 O I 

'd~~1rl menkul ile temin evlekteo ibaret ve belan 
~ tnıı alacakları mec döolmü 8 ltra kıymetli tar· 
'ıtu'>l\dao fazlaya çıkmnua 
h,~Çolc arhranıa ra ahb&dii 
{)lt ~ lcalmak Ozere artırma 
~il beı ıin dahft temdit ve 
'' tııoct günü aynı saatte 
,,,~•ltıcık artırmada bedeli 
~, • lıttyenln alacaiına rüç 
t,t~~ olan dller alacaklı 
--ı, • ıayrl meakul ile te· 
111 11\ı ~dll111ı1 alacakları mec· 
t'ttı~dan fazla ya çıkmak 
'dı1ı e en çok artıranı ihale 
'~ti t. Böyle bir bedel elde 
~, ,.._eaıe ihale yspı1ımız 

''t ~ 11 talebi dftter. 

laoın; 

Aynı tarih •• 22 numa-
rada bağdereal meYkllnde 
tarafları mehmet fımaıl Ha 
cı Ahmet oğlu lımatl ve Alt 
ile Mahdut 4. D. 2 evlek 
Ye beher dönümü 9 lira kıy
metli tarlanın aynı tarlh 23 
numarada kö,altı mevklln 
de iki tuaf ı Mehmet ve dl 
fer tarafları Keleı :brahlm 
ve ııjıryolu ile mahdut 2 
D. 2 evlek beher dönQmO 
10 lira kıymetli tarlanın ay. 
(Sonu dördüncQ ıayfada) 1~,,t'trt menkul kendisine 

~~., olunan krmıe derhal kı fark •e geçen günler 
b't ~erilen mühlet içinde fçln yO:ıde 5 den beıap olu 

'tı '•ı f •@rmezae ihale kar nacak fa iz ve diğer zarar 
"·~~•holunarak kendlılntien lar ayrıca hükme hacet kal· ,111 ttt yOkaek teklifte makıızın memurlyetlmtzce 
~dıa "'rı klmH arzetmft alıcıdao tahıtl olunur. 
~t lll bedelle ahnala razı 9 Parça tarla yukarda 
\ı '' •tta razı olmaz •eya gihtertlea 14 · eyldl · 939 ,..... . 

"'llıızıa hemen on bet tarihinde Balya icra dalreel 
~l ~,ddetle artumaya çı ode tıbu tlln ve ı~ıterllen 
\.ı'-S> en çok artıranı ıha- arhrma ıartnameal dalreıl· 

14111 1 d nde utılacnğı ılln olunur. '" kı ihale aruın a · 

4lıkesir 1\skeri S•ıtın 
;\hııa Komsiyonundan: 

\ ı~' Aılıı:eıl haıtahanu ndekl tecrübe havvenlarınuı 
tıhç\ara için ekılltmeye konulan 18 - 8 . 939 da 

TOHDb.I SAYPA ı 1 

Balıkesir Ortaokııllar Satın Alnıa 
Komisyonu Başkanlığından: 

Erzalna chııı: 

Ekmek 
Sadeyafı 

Ptrlnç 
Koyun eti 

Sıfır ett 
SGt 
Yofurt 
Zeyttnyağa 

Toz ıelser 
Makarna 
Kuıkuı 

Şehrı,e 

) 
) 
) 

Horoz faeulyHI 
Nohut 
Barbu•ya faıul,eıl 
Un . 
Patates 
Bulıur 
Kaıar 
Yumurta (atlet) 
Be,az peynir 
Z•ytla daneıl 
TuHuz tereyafı 
~abun 

Soda 
irmik 
Konıene 
Çay 
ince tuz 
Reçel 
Kay111 çekirdekli 
Tabın hel•a11 
Tabın 

Pekmez 
Çelıdrdekıız Gzüm 
Ceviz içi 
Limon (adet) 
iç fındık 
Strke 
incir 
Soğan 
Salça 
Havuç 
Kereylz 
Elma 
Lebna 

Azı 

Kıl o: 
70000 

4800 
5810 
7000 
6000 
7500 
8500 
3000 
9500 

2500 

2500 
ıooo 
500 

3300 
7500 

950 
600 

ıooooo 

2550 
900 
100 

1950 
1500 
500 

Çoiu 
Ktlo: 
85000 

6200 
7200 
9000 
8008 
9000 

10000 
4250 
tıooo 

3500 

4000 
1600 

700 
4000 
9500 
1500 
900 

ı 15000 
3500 
1400 
150 

2500 
1950 
650 

2400 kutu 
15 

1400 
1450 

3000 
20 

1900 
1600 

700 
900 
600 
650 

550 
700 
450 
550 
850 
l25 

8000 
190 
700 
600 

5500 
500 
400 
550 

2500 
3010 
.cooo 

1000 
300 

10000 
250 
900 
800 

7000 
700 
550 
700 

3100 
4000 
550D 

Tahmini Pıat 

Kuruı: S. 
9 

ıoo 

35 
45 
30 
10 
15 
50 
27 

25 

17 
15 
17 
13 
ıo 

12 
60 

40 
40 

100 
15 
11 
25 
30 

340 
6 

35 
50 
35 
40 
25 
20 
40 
2 

100 
ıo 

25 
5 

20 
10 
JO 
20 

50 

' 25 

' 50 

Mu•akkat 
Ltra 

573 
465 
189 
303 
180 
17 

112 
15::1 
222 

65 

51 
18 

8 
-40 
71 
13 
-40 

107 
105 
42 
11 
65 
21 
12 

108 
5 
8 

42 
26 
23 
18 
12 
15 
9 

18 
18 
6 

20 
26 
10 

teminat 
Kr. 
75 
oo 
00 
75 
00 
so 
50 
38 
71 

63 

00 
00 
9J 
50 
25 
so 
50 
82 
00 
00 
25 
63 
94 
20 
00 
IO 
55 
00 
25 
63 
oJ 
20 
00 
00 
75 
75 
75 

, 

Elulltm••I• 
Şıklı: Tarihi: 

4 9.939 Pızarteıl 
ıaat 10, 30 da 

Kapab zarf 

)) )) » )) » • 
Açık ekıtlt•• .... g 939 Pızarteıl S. 14de 
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~1 ••ktırı, t••l•ab, tbale tekil •• 
l - Ortaokulların 31 · mayıı-1940 tartlııne kıdar tbU7acı buluDan 1ukırıd• • ' 1 ıarf ıurettle ekıtlt••J• tt· 

k•P11 
tatblnt bıldtreo (46) lralem ,ıyecek erz'aklar 15 ıln mGdtıletle açık 91 

2800 

Pıraaa 

hpanak 

5 
5 

10 4000 

00 
25 
50 
J3 
21 
50 
00 
63 
80 

4 
5 

46 
15 
20 
10 

karılmııtar 1 ,ırebtllrler. lbale4tll tkt ıaat 
2 d ber 1 D 

- Elutltmeye ltttrak etmek lıtt,enler ıartnamelarl 6iretme• okuhıD 1 erk•z malaıtltltrltll •HD•ılae 
ev•ellne kadar 6iretmen okulundan alaaakları lnall,e ile kıDuai temıaıtlırıoı • lıJOD• mClracaatları . 

k 1 k d kl kolll L 
yahrarn a ın•ca makbuz ele muayyen aüa ve aaatte maarif m0dlrl6llD e ka•uaun tarlfatı tılıhıllade ••· 

3- Bunl1Udao ekmek, uderalı eluıltmeıl kapalı zuf uıultle ,apılıc•l10d•D •velin• kadar kemlıyoa baılır••· 
l 1 ··' e r zır anmıt o an zarflar muayyen ılnClnde yukarıda yazılı belli ıııt.nde• l:tlr 1 kabul ıdllmlycc.11 ıllD • •••r· 

hiına makbuz mukabilinde •erllmHI ve bu aaatten ıonra ı•tlrlleeelr zırflırıD 4 -1-·254 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığındcıo: 

Vtllyetl: Me•ldı: Ctnıı: 
BalıkHlr KOç'1ktlere Tarla 

Hududu: 
Şarkan 

kah•ecl 
Bunala 
Rlıtem 

tarlaaı, ılmale• de· 
re ıarben Mehmet 
efen.il YerHttlnden 
oilu Arif tarlııı, 

ceauben ltoz hali 
Hudut ve bulunduiu yer ,ukarıda ,azılı tarlayı tıılık 

Ye pınarlık mahalden ihya tlm~k ıuıetlyle kan p SlltJ 
man oğlu Mcıhmudun haarruf Ye zlraatıntla iken J29 ıe · 
nealnde ö ıümlyle kar111 Zübeyde ve evlltlırı Alt Onbaıı 
ve Mehmet Rıza ve Ahmet ve Nefıae ve Naclye1e lral 
mıı oldufundan bahlıle namlarına aenet almak letedıUe· 
rındeo ve maballeal mGme111llerlnln ılmGbaber eaerıade•ı 
metruhata nazara• bu 1erla 310 •• J 11 aenelerletle aha 
ra aatılmtf oldulu meıruhah &serine mahallen tahkik ve 
tedlıı:ıkı ıçın 29 8 - 939 •aao mahalll•• memur 16•tılerl 
lecektlr. Bu yer haklnnda ta1&rruf lcldlaaıada buluaanlar 
.,.,.. bu glaler fçlade 1azı ile •lllyet tapu ılcll •uha
f ızhğana veyahut mahalline gelecek meD"ıura miraca atla . 
rı llio olunur. 

ihale edtleceil evnlce ilin olunan lahaa, pancar, buf. 
day ve kepeie talip çıkmadılından oa gCln daha ••atıl

mJ.thr. 
2 - 28 - 8 - 939 Pazartesi ıDnl ıaat 11 .30 da iha-

le ıtltlecıktlr . K•Jflr•t llln olunur. 

8 1 k sir Askeri Satın 
a • e l{oınisyonundan: 
A 1 lll3 l k ıarla ı zonu btrlllılerlaln llatl -

AJ'a ı · 
- Edre111lt ' 1 ti ekılltmeY• konulmuıtur. 

5 ııfır • 
yacı olan 1 to• 

0 
bıdıll ı 697.j lıradır 

2 - Muba1111D• 1 tı l ":i25 lira &2.5 kuruıtur. 
lı t telD na ' 

3 _ Mu,ak 1 

1 
f uıullle 8 9.939 cuma 16ni 

k pa ı sar 
4 - Etu·ltıD• ,: tD• ıatın al1Da komlıyonualla yapı -

saat 16 da Edr•• 

lacalrt·r 6 k tıtlyenler ber ıtı•ıt ıaatlade 
5 Ş alDe,ı 1 rme 16 

- artn aat ehlaler. Teklif mektupları•• ıaat 
kom '11ona IDOrac \ k 1 ona teklif etmtı olacalstar. 
dan bir saat evH om •1 1 _ 3 - J65 

Balıkesir Askeri Safın 
Afoıa Komisyonundan: 

•- ı baetahaneat ihtiyacı t~ln 30 toa 
1 Ezin• aıaer 

- it 
8

,.1k eluıhm• ıuretlle ıaha alaaacekhr. 
yofurt 25 toa • ... 200 

2 _ Yofurduo muhammen bedeli 4 lira ıCldGa 
111uhammea ltedelı 3000 lira 

3 _ Mu•aklrat temlnab yofurdun 315 lıra, ıOdCla 225 

liradır 
4 _ ih&leıl yofurdun 6 9 939 çarıamba glnO saat 11 

de ıüdüo 6 9 9J9 Ç&rfamba afini Hat 16 da Çaaıkkale 
müıtabkem mevki aatın alma komisyonu binasında yapı· 

lacokhr 
5 _ lıtekltlertn ihale kanununda Jazılı veutkle •• 

muokkıt teminat akçalarlle btrlılste ve muayJ•D a6a 
•• aaatt• mlracaatları illa ol•nur. 4 l 266 
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TPA ı '4 T0RKDILI 

mmıınıı uııııınıneımınınnıııııııınnnnııtt1111HHmın mmıııın ıımmınınıı~ 

;Türkdili matbaasıl 
Ban~u ma icra r------..,;:ı:-;;;;,-;----------ı 

m morluğundan: 1 AKı~+:)Kty ~~Evi 1 
(Baıtarafı ftçüncü sayfada) 1 Günlük - Haftalık .- Aylık - Bütün 1 
nı tarih 24 numarada taraf 1 GflZETE vt MECMU!i lan 1 
larm Hacı Alı Hre•esf Hacı 1 ARADIGINIZ HER KiTABi 1 
oflu Mehmet, dellr•en JO 1 AKIN KİT AP EVİ nde 1 
Ju Muharr•m tarla11 il• 1 B u 1 a b f 1 f r s f n 1 z. I 
mahdut Ç6mlekct •e•kllnde 1 \ .\KIN KİTAPEYİ 1 

~ 

~ 
= 

Vlli1et matbaası Türkdilf 
= ıeçmlıtlr . 

matbauı adı altında ı•zetamlzin tdarHlacl~ faaliyete 

- 14 Senedea beri muatazaman ç1kaa ve karllerlne htı:met eden = . 
9 ıazetul bu ıuretle dahe genlı 1:.ır tekilde çahımafa baılıyor. 

~l:~e~;.~:r ~::~:: beı al;:~ 1•
1 ç AR ş 1 şu BE s 1 1, 

tarih 22 numara.la Pamuk 
1
•

11 
me.-kUnde tarafları 86 1 3 Q AğUSt S 1 Ucu:r., temiz ve siiratle laerkealD lhttyaçluu:ıa ce·np Yerccelc, herkuı Gmnuo 

le1•an, ıarben, ıımalan, 1 O il 
1 a edecek bir ıekle konulmuıtur. 1 

~:~ubı~n ~w ~':!1ıe~e :~~~ 1 ZAFER Bayramında ı1 ! Resm1 ve buıust mtie1seaelere a td defter Ye her türlG cedYeller , rnakbu:ılar, ~ 
1 §1 davetiyeler, kartviztler, zarf Ye klfıt bııhkları , zarif ıekllde tabl!dlllr . 

.löalml 20 lira kıymetli hır ı Açıhyor 1
1 

§ Kttap Ye mecmua baaıhr, clltyapılır . 
tarlaaın ayaı tarih •• 33 C:azete, mecmua, kitap çaıltlerl•I; lla1aalarıa •• ili2: 

aumaratia kerplçltk ma-.kı 1 son elbls• modellerini: 1, 
iade tarafları 101, Aııklar Buradan lemin edelalllralalz 

ıar~ea yol C. Ahmet ıle ı Her nevi cilt işlerinizi 1 
Mahmut 1 D. helaerf 4 lira ı 1 

Akıa Knap•Yine ••rfnla - memaun kalacaluıaız I 
lu,metıt btr harman yutnın 1 Ba/Jkesir - Edremid caddesi No: 22 1 
16 32 hlHelerl 20-9 9]9 fa · _. 

b 5 ~---------------------~--· rıa• a rGnü •aat }. de 

Tiirkdili matbaası 
Her yerden slpartı kahul eder Ye latentldıtı ıektlde hazarlar. 

Dikkat : Matbaa tılerile lilı dar her türlü mu abeıat lc,;la ıu ~droae mü· 

E§ 

Bandırma icra daırealade 
atılı arttır1Ba rapalmak su· 
retll• uhlaukt1r. Arttırma · 
ra JıUrak fçfa ıayrlmea

kall•r• tahmin oluaaa kıy• 
••Un yüzd• 7 buçufu atı· 
betinde pey akced -.eya 
milli bir bankanın temlnet 
mıktui>u v rHmelıdır. Gay · 
rf•enkul üç defa bafı rıldılc
taa soara teklif edilen be
del har .. lrerlne tal:amia ol
unan k11metıa 1üz4• '•t•lt 
laeıl•I buldui• takdirde ea 
,ok arttırana ihale olunur 
ilk arttırmada bu miktar 

Balıkesir BelediyeReisliğinden:l 'Illlmııııııııı 
Elektrlk ııletm ... ı için 40 ton mu:ot pazarhkla satın ı 

Uff lllllllllllDIRllJflll 

Türkdili nıatbaası - Ba/Jkesir J 
1 1111111ıııııınınııuıııııııııııııı1::uııınnınımruıuomıınııınu111111111111uıııınıı ınmııınıııııııııııııınıınııuıın 

ahaacaktır. . ~mu 
Taliplerin 25 8 939 cuma günfl aaat 16 da BeledlJ• ı İf 

anclmenlae mlracaatlara tlln olunur1 i§ 
4 . ı . 249 e; 

::::1 

Göııen Saı-ıköy Nahiyesi i 
Belediye Riyasetinden: 1 § 

Sarı na .. lfeıl beledlreılace yaptmlacak mezbaha bina· 1 -

sıaıo 1 153 lira 68 kur•ıluk k11mı açılı eksiltmeye konul. 
•uıtur. 31 8·1138 Perıemhe gi•G aaat 14 te ihalesi ya 
pılacakhr . 4 ..._ 1 - 258 

ııııııınnı ııııııwıuııııııııııuuııııuuımıuııııın mnııııwıııııııuııııun"n;,ıı nımuıuıınııııınıııııınıııınmııımıuııımıım 

AD UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlü kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te ... 
• ıde •dı•m•d•ı• takdfrde Vilayet D<tim i 
arttırma ıs rün daha u•a · § min edebilirsiniz. 
ttlarak s ıo 939 ,erı•mbe Eneüıneııinden: ~ 
ıGnl saat JS ta Hlaf lsttye Mulaaaebet Husuılye tlatlyacı için (Kiiıt, bez, mukaYa 1 A6 ı_ .J (ı • • H • "' ., J 
nla alacaiına rüçhanl hah: hariç) 22 kalem defter Ye ceda-.llln tabı Ye teclldl 15 ıln ~ lneRtep cıe feri • !tap • er çeşıt agıt ar 
ltaıka alacaklı olupta aynı mlddetle açık ekstltm~ye ko•ulmuıtur . ~ 
~.::::~ .. ·a~:tf~~u::r~olr art· Tab ettirilecek evrakı matbuayı yapm•i• tal ip olanla i •ınıınıııııınııonıınııııuıııııııınıııııınnııııııııuııııııııııııııııııııımmınııııHRllllllllll·- ımnıııınıınnıınıHınnıııımı ııııuımenıınıııınmınnmııııııınıııın 

1 rıa ıhal• 16n6 olan 31 - 8 · 939 tartbtne raathyao perıem- !> 
'otek ıahlbt alacakhlar. be ıünü saat 15 te Eneümeal Dafmtye m6racaatları llln ~~~~~~~ ~~7~-~~~~~~~~ 

la dti•r alikadarlarıa ray- 259 11ı- s h • J • 
elu•ur. 

4 
-

1 - \( ayın hemşe rı erıın rl ••ak.al üzerladelcl hak- it. L 

::ı.:~f:e d~~;u1s~;,a::;~nı .:~ Balıkesı·r Maarı·t · 1 B A N O 1 R A 1 R A ! 
ralu •Osbft•lertle 0 eün fl 

~:ı~~. ·=~:. ~~~;:··· h~~~::: Mu·· duOtt rıu·· öu·· nden·. 1 flt~t~;tf:::;s:;~~~u~~:r~~~;f::/:~1~:r~fe%~m:::~,r~efis 
tap• sfclllerlle sabit olma & 1 f 

3 Seneden heri acanta~ı hulundu~um memleketin en nıaı·u dılıça satıı bedaltnta paJ ı - Açık ekılltmeye koaulacalc tı meYcut ıartname ' 
1 •ırauıatian hariç kalırlar . muctltlnce Bahk•ılr •e Bandırma ılkolırullan içi• mübayaa ~ fabrikatörü Edremidli Karagöıo~I U Ali Hiıa Bey fahri kasını il 

Hudut ••aaf Ye 111uham. edilecek 50 loD ı6mlkok kömlr6dür. Beher toDunuo mu it. «KAR MARKA» en nefis saf ve tabii zevlİll\'a~ ve salnmlarını, Ba-
mem lcırmetlerf yasılı 8 parça .. amme• laedell 30 lara •ıavakkat t•mfnah 1J2 ltra 50 kuruı · ~ • ' ._ 
tarla 1aı ... ı.r 1 tıbu flln Ye tur ~ lıkesiriıı nefii tereyajdarını satışa arı ettim. 
s 9 939 .. 1ı ıünün.ı•n uı- 2 _ ı1aaıe 31 - aıu•to•. 1939 tarıhıne raatlıyan perıem· j « Sa"ın /:ıemşehrilerime bildiririm. 
haren •~de llulaedurulan be rOol saat 15 da Ytllyet makammda mGt~ıelıkd Daimi ~ .T 

ıartname dairesinde sahla- EneGmen husurunda yapılacalından latekhlerlD muYakkat it. Hariçten yapılacak sipırişlarda da ~ır türlü ~olayhk gösterilir. 1 
cafuufaa fateldtlerfn Baad11• teminatlarını yataraıkları•a dair maki.uz veya bapka mek - 1 A D R E S : j 
ma icra dalrestaln 939 837 tuplarıla muayyea rln Ye saatte Datml EncOmene Ye . . . · · l l . . ,, 
nunıaraıı ıı. -u·racaat et· 1 6 mek 1 u 1 , 8 1 L 1 M ıf Mfidl ~ 1 - Balıkesır Esat Bakkahvesı sabıhı Batu ırma ı E~aı .\kaı·~tı ı - ıartaamesln ı r ı Jen er n a ıaea r aar r· it, . .~ . ... . 
melerl fil• olunur. lljlDe mlracaatları ilia oluaur. 262 ~ 2 - Bandırma ~uhesı Aıaturk caddesındt) ya~ salnııı satış ~rcrı_.d:l 

--------- I(~~~~~~~~- ~~~~ ·~~~r' 

S«ıtılık <~aın (()1Drıığ11 
" 

Devlet orman işletmesi Dursun
bey revir amirliğinden: 

1 - Dun•nit•J deYlet erman ltletmeal tıtuyo• depo· 
su•da lıtlfde meve•t ( 111 ) adet muadili ( 118 ) met · 
remlklp ( 944 ) dealmetre mfklp çam tomrui• açık ar· 
tırma ıle •ahlıfa .~ılcarılmııtır. 

2 - Tomrukla11• ayrıca baı k11me payları maYcut Ye 
lı lnakları ıoy•lmuı olu, haelm kaltukı-.z orta kutur ize 
rlnciaa lllHapl"nmııtır. 

3 - Tomruklara alt satıı ıart•ameal . Bahke•fr orman 
çe.-lrı• müdürllftiınden •• Dursunbey reYfr lnılrlljlnden 
ftteotlelttlır. 

To•rukları• beher ••he mlklbının muhammen bedeli 
( 13 ) lira ( 10 ) kur•ıtur. 

4 - lıtekltlerlD yiizda 7,5 mu•akkat pey akçalarlle 
birlikte 24.8 93g perıe•be aGnü saat OD b•ıte Duuunba, 
reylr l•lrlll••• •üracaatlara ilan oluaur. 

1 - ı - 2i7 

B«ılıkcsir <tsk ri s<ılııı 
itlma koıııisyo1111ndan: 

l - Bahkeslrde yapılacak ıkı adet ccpbanelık kapalı 
zarfla elulltmeyc koaulmuıtur. 

2 - T ahmla edilen bedel 5110 lira 62 kuruıtur. 
3 - MuYalcat teminata 387 lira 5 k.ruı olup it top-

tandır. • 
4 - ihalesi 4,9 939 pazartesi günl saat J 7 de Balı

keıtr Kor atın alma komfıyo•unda yapılacaktır. 
5 - illa, keıtf feanl v• huıuat ıutaameler Bahke 

slr Ker sat.o alma komisyonunda her g6n göriileblhr. 

6 - Ekııltme1e ıtrebflmek için bu ılbl kıymette in 
ıaat tılerl yaptıklarına dair •laltyet Yaılluuı teldıf zarfı•• 
koaulma11 lazımclar. 

7 - Talfplerf11 belli belıeler Ye altıacı maddede ya · 
zılı ehll1et Yeslkalarıaı Ye •••akkat teminatlarını havi 
teklif mektuplarını ihale aaatln.lea en ıeç bir saat ••· 
velta• kaclar komls1ona •alrltus ••kabili tesh• etmeleri 
lüzumu ılln olunur. (Poatatla •allı geçllımelar muteher 
deftldır. 

4-1 - 246 

R<tlıkesir <tskeri s<ıtııı , 
alma · oınis yon undt• '~,: 
- Kiltahrada yapılacak 2 adet cephanelik 1ı•P 

•arfla eluıltmeye kooulmuıtur. 
2 - Tahmin ed ılen beclel 4872 lira 24 Lturutll1'' 

1
,p· 

3 - MuYallkat te•lnat 365 hra 42 kuruı oJup lf 
taadır. 8,ıı· 

4 - ihalesi 4 9 939 paz1Uleal ıln6 aaat 11 de 
kesir leor Htı• alma komlsJ•Dunda yapılacaktır. ~ı' r 

5 - ilin, keıtf, fenai Ye huıuıl ıat•ameler 8•1' 
Kor ıatan alma komlıyonuada her ıön gör6leblifr. I~ 

tıe • 6 - Eksfltme1e ılreb llmek için b• ılitl kıy•• ,fı' 
ıaat itleri yaphlclarına dair ehltyet vaıfkuı teklif "' 

1 . ı' Koa11lmaaı lazımdır . 1,ı f 
7 - Taliplerin belli belieler va S el maddeci• ,,~ıı •' ,. ehltfet ·ve•lkalaranı Ye muYakkat teml•atlanaı h• t e"f 1 

mektuplarını ihale saaUaden eYYel en ıeç bir ı•• tllll''I'', 
llae kadar komisyona makbuz mukal.ilt teılt• e .,ı•b' 
lOzumu illa olunur. (Poıtada Tilki g•çlkm~l~l .... ';'~ 
deifl.ıır. 4~ 

Ba11l.&ılı J•r: TlrkdtU matbaaıı - Bat.kesir 


