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-· imtiyaz Sahibi: Balıkesir 
Mebusu Hayrettin Karl1n 
umu,;-ff;"şnyat Müdürü 

Fuat Bif'a/ 
G·nıertnden Baıka 

Pftzarteıt u 

Yıllı~ı : 800 
Altı Aylığı: 400 
Sayısı: 3 Kurufiut 
Adrts: Türkdlll 

B<ılıktslr 

Her Gün Çıkar. 
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ON DÖRDÜNCÜ YIL SAYI: 4263 

Milli Sef lstanbula Kayseritayare 
~ fabrikamız ge-

30 Ağustos Dumlupı
nar ihtif ~j.!!_e ha.zırhk. 
ihtifale viliyıtimiz adına ~ir. h~y~t va mılll kıyıl attı avdet buyurdular nişletiliyor. 

• İltan bul, 22 ( Huıuıi) 
-----------•••• •• •• •• Kayıerl ta yare f abrlkamız bir süvari mDfımsı ıştırık ıdıcık. 

Ordumuzun büyük 2eçit resmi ~:~i.:::~:D '1:~:~::
11

·::~: 
Hme hariçten ıetırll· 

- dır. 
Bu tbttf ale ıehrtmlsclen 

30 ağustosta yapılacak. ::~ y:;.;~~·ı.~: .. ~=::::; Parti laıkanı Pertev ltcl 

otlu, Avukat Niyazi A.kyG· 
• arttmlacaktar. 
lnönünün Mareşala mesaj': Yüksek sevk ve idarenizin bu me· ,.,,. rek ve Ulccardan Ahmet Necati 

•.ut neticesi için sizi ve mümtaz vazife hissinden ve kıyme- Antrepoloji kon 
tınden dolayı Cumhuriyet ordusunu hararetle tebrik ederim. gresi İçin ha-

A11kara, 22 (A..A.) - Bır lımet lnönl din ıtce 23 . 15 dan bulunaD ı:orl akların biç .. 

Uiur aıdeceklerdtr Ayraca, 
vı la1•t namına milli kıya . 
f etlerle ot us ıüvarl m6fre· 
seıt de tıtlrak edecektir. 

~dtadır devam eden bCıyOk Mılli Şefimiz Fıloryada kal azaltala\amıı olan ıartları zır/ıklar• 
l'tak,a manenalırı din mıılar, refakatlerinde bulu içinde kumındınlar, uyıun 30 Ağuıtos 

hazırlıkları. ''11• ermfttlr. nan Baıvekıl tle Vekfller Sır · Ye hıbetlt tedbirleri tle ve 
24 Aiuatoata kıritık , 25 keclde trenden lamtı'erdtr. kıtalar anlayıılı la:ı.lbatla ve 

'hıtoıta da blylk bir de İllaabula ıelmfılerdlr. yorulmaz faalfyetlert ıle te 
hçıt reıml yapılacaktır. lıtaabul, 22 (l.A) _ Altı mayüz etmtılerdır Tallm ye 

ı..111" • f 1 .11. terbiyenin en feyizli devri 111 ı ..,e manevra arı mu· ıOnden beri Trakyadakl bü 

~t•altıp lıtaabula müteveel· ve mOhlm mHelelerJn tel 
7ük manevralarda bulunan l 939 •• Edlrneden aynl•ıılar kik eahuı o arak 1 ma· 

• ..,3 1 Mı Ilı Şef inin fi maaevrala . nevra11 hakiki bir muvaff •· 
• 4 1 5 tle ıtaabula a Y-

dıt buyurmuılardar. ra• netlcelenmetl münaaeb· klyetle hitam bu\muıt•r -
u ettle Geaelkurmay Baılcanı y.11.ı. ı. k 'd t ... uıı Şef ile beraber dl· u•H• Hv ve • aren . 

'•• B k l V k 11 Mareıal Fent Çalcmaka :ı.la bu mHud netlceel lrla .a aıve l •• e 1 er " 
•• 'J•ı trenle d6nmlılerdlr . aıalıdıkl meujı ıanderml · ılsl ve mOmtaa vazife hlı 
't İıtaabul, 22 (Huıuıl) _ ılerdtr: ıinden ve kıymetinden do 
, t'kJa manenalarının Hna Dolıtntepe · Menek layı Cumhuriyet orduıunu 
h•ıııaeıt mlnaHbettle Cum ıe ıırtları hararetle tebrik ederim 
I Utretılmlz Mtlll Şef lı••t 21 - 8 939 Mılletl•lz emnlJet •e iti• 
~ta6DI Geael Kurmay Bat Sa1ı• Mareıal Fe•zl Çakmak ll11ıun meınedl olan b6yGk 
, '•ı Fenl Çakmaia bir me Genelkurmay Baıkanı orduDun kumandanlarana 
ŞJ ı6aciermlıltrdlr . Mtlh Altı ıGndea beri de•am ıubay ve erlerine ltlmad 
•f bu mHıjlarıada ertiuyw edea ltiiylk manevraları ar- •e iftihar duyıuları ile aa· 

~'"••ralarda ıiıtertllil a11I lzerlntle ve kıtaat için nılmu: btr ıurette haflıclır . 
;1llıarn ve muvaffalırlyeHen de yakıadaa takip ettim. Relılcumh11r 
~ı tebrik etm ıılerdtr Ordu manevraD\D tabiatın İSMET INÔNÜ 

ALMAN HARiCiYE NAZiRi 
MOSKOVAYA GiDiYOR. 
---------------------··········----------------h· Sovyetler Birliği ile Almanya arasında 

•~ademi tecavüz muahedesi imzalanacak. 

~vrupa mühini-kirarlar ahnmak 

arifesinde bulunuyor. 

-- loııdra, 22 (A A) - Al 

'" ~ lıtihbarat bOroıu Al· 

'" ''ıı.t fa ile Sovyetler Bırll-
\ı " bir ademi teca vOz pak
~,~:'-'t,lamal• karar ver· 
~' ~t1 l'll ve Alman Hariciye 

~it 
'''-•\ 

1 
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~. 0•h Moıkov. ya g 'ele· 
'"ı b l lldtrmektedlr. 

t'tı:•• •jınıı da bu laaberl 
l,t •tlllel&tedlr. 

~~ '"bul, 22 (Hu1111t) -
\ 1 ''bah Avru,adaa ıeh · 

t, l 
111~ le en yolcuların a1a-

~ı '''1•1. ıöre: 

'

' ' '-'••11.r •luıtoı •e ey
\ı,r'llket ayları adcledı-

' t . RtU\ln merkezi Av· 
~ ~, .. , korkuıu lçlntledlr. 

:ltular ıerek llmanya 
'"•le Macarlıtandan ı• Alman Hariciye Na:ı.ırı 

\~'" batın halin tellt Fon Ribtnirop 
~'' 16 .. 111nı'erdtr. Bulıar · trenleri bu ıabab iki aaat 
''t d, bu ıGn\erde ıoa ıectkmlılerdtr. 
~ı,' lıorl&u t~la4• b•lu• · Bu teabhure ıe•e merk
, \"tı ~. her an harp tık· ezl Avrupadakl ukerl HV . 

\ ı .. •lcledllılerl ılyleal· klyat dolayıetyle hatları• 
\, meııul bulu••••• .... ep el· 

'-'•• •e &.eavaaılJ•nel muıtur. 

Deniz yolları 
yeni vapurlar 
ısmarlıyor. 

l.tanbu1, 22 (Huıull) 
Uenlzyo lları tdareal vapur · 

larma buz do,apları kon 
ma1ını lurarlaıhrmııtır. 

loılltereye ıımarlanıcak 
on btr vapurun ıarlnameıl 

baıılmıı ve f lrmalara veril · 
mtıtır. Almanyada yapıl
makta olan 5300 tonluk Sa· 
••I •e Es•HD adlarıatlakl 
yapurların ıaıaah bıt•elr 
fher•tllr. 

Manisalıların 

iJzüm •ergisi. 
Manlıa, 22 (Radye) -

Manin.la ılzel bir lzüm 
Hrıtıl açılmııtır . Meraılmde 
lzmlr V allıl Etem A1kut da 

ilaa1r ltuhıamuıhu 

lıtanbul, 22 (HuıuıJ) 
18 ncl beylenmtlel antupo 
1oj 1 ve preıı torik ar keolojl 
konıretl 18 eyl6lde rıldız 
urayında top l anacalctır . 

Konıre hazırhkları tama· 
mlaDmak üzeredir. Konıreye 
ittir ak edecek tcnebl me · 
mleketler delegeleri eylul 
baııadan itibaren ıehrlmlze 
ıelmele baıhyacaklardır . 

Ressam Abi
din Dino vila
yetimizde ted
kikler yapıyor. 

O Grubu r••• .. -laruulaa 

Abıdın D•no, Parti Genel 
Selnelerlltı tarafından bir 
BalıkHlr h a v a 1 1 ı 1 o d e 
halk 11nat ı ı l erl üzer nde 
etüdl.r yapmak üzere ıeh· 
r mlze g6nderl l mtıtır 

Re11am Abtd ın Dıno ilk 
olarak Edremlde, Hıtedaca , 
Pamu&ıçuya ve Kepıüde 

ıltmtıtır Yakında civar ka · 
za ve köylere de giderek 
tedl. lklerlne devam edecek 
ve bu mlddd zarf ıada ba 
zırlıyacıfı tab lolarla ıehrt
mızde bır de 1erıt açacak 

30 Aiuıtoı Zafer hayra· 

191 haı.1rhldarana tthrlmtzde 

,ımdldea haılanmııtır 
Mılllkuvvetler caddeıln• 

Kolorclv taraf ıadaa bir tı il 
B kını d Balıkesir Parli aş yaptmlHak ve Halke-.ı e 

1-'ırlcv Etcf oğlıı l 0 ı••• t•r•f ıae bir te•ıll 
Ai t••'' • . 1 t .. k-Her yıl 30 uı rduo ·Hreeek, ılaema ıv• ere 

duiu ilbl bu yıl da J&I JeD tfr, 

muhtelif yerlerıedtD ':eki Temıll halka Oç ıece tek· 
heyetler Ounalupıoar rar edllıcelctlr 

'(i';·r·li~1d~;~·k~'·i-~t~a~le~b-e~le=:ri~-
· ı dönüyorlar. 

m~&eak tahsilden artık 
Almanyada ~ap~ek gibi görülüyor. 

hayır geln11Y8 
_ ıoiuk ve kaba muameleler 

r t b 1 22 ( lh11uıl) yapmakla kalmı1arak bu 
ı •D u ' kon••. k 

Bu ,abahkl Avrupa aoyad•D ıençlerl fabrikalarına da~ · 
ıl y onel trenıle -"1111 I b• 1 , . mam•i• batlam'tlardır u 
8 kıııl ık b ir Turk tıt e uslyette tatbikatlı& talaılle 
ubu ıelmııtlr ıir• dnımda hiç bir fa1da kal · 

,. ldıiımız mal611>•••1 k fa · maclılından artılı bu talet. • 
• çe ı d l Almanlar demir ., k oııre elerl• Almany•J• 960 er . 

brıkalarında çalı111>: tale· lme1lnden ıarfananr edılm
tahııle ı&nderlltD ıı k lDıt· 81t çok mubtemeldfr 
bl!!lcr loı lze kartı (Titr . ok k.v•elc• talebemizi• Al 

ıo11r• ç ld kl d-tır . ltz) anl a1111aıınd•0 - manyada ıatıD • 1 , ara ra 
1 -==-=-=========---=-=-==..;........;_=~-~- yaların dııarıJ• çıKarılma . 

Orta tedrl
esatta ıın• lzln veriliyordu . s.n 

zamanlarda bu mlHade 

I 
• Reglıter mark ıle tediye 

Yen•ı ders şek ı. met1leıl ılerl ıOrtUerek kal· 
dıralrnıt ve muhtelif baha· 

--- --___ ___.,.k mu nelerle ta leblm' ı. tuç ~dil· 
Sene orto.aında 2 5 günllJ u - mtıtlr . Hattl bazı Alman 

t gOmr\lk memurlara tıt hak· 
mi bir tatil kararlaf ı. aret derecHIDe kadar çıka· 

bu l ektlle deu t d 
Maarif Veklletlnln orta dar. Okullar b lıJaca· r••t ar lf · 

tedrı.at müe111?1elerı n tn den lere 25 eJIQlde aı k d Blr k11ı rn paeılyoncu Al· 
1aatlert üzerinde bez ı deilı- kla r ve 25 m•Y1•• a ar 1 maalar eYlerınde otura• 
meler yaptıl ı nı Ye orta ted· devam edeceklerdır . Gelel~~k Tcırk talebeye mtıafJrfere 
rlHt müeHHelerlntn tabah-. den yılı tedrJıat bir ey u kartı dloyaaın her ıara~ıa· 
lara öilcye katlar den J•P· den itibaren baılıyacakt~r k da •••t•rtl•••! m•tad o.an 
ma prenılblnt kabul ettıilDI Yıl ortaıında 25 ıla 1 lı u ••mamtyl• berta· 

b 1 taul .,.,11~c9lıtlr. • •• a • • h k 
yazmııh". Talim t~rblye lr umuaa r.f e.lerek bir takım • •· 
heyeti buna .ıd talimat r~t kellıaelerl kullaamala 
name,. hazırlayarak ·••kadar izmirlı'lar Ebedi Şıf in ın- .,.,1a ... ,1.,dır . 
mleu•ı•l•r• aaaderıl .. elr Taleltelertmhr Berlta e!~ı -
tlzere orta t ... , ••• t d•r•1116r· nısiıa gOzıl bir mızır ıııımııı:e .a,. ... ta •~chur 
lftfGa• havale etmtıttr. kal•ıılardır . El~ılılcte talebe 

Yent karara ılre J••i ıptlllf 
ı•kll teclrlıat bu yıl yalnız J • toplanarak keaclılerlae bir 
orta okullarda tatbik edıle l:ı111fr, 22 (Huıuıl} - Ebe· hlcllaeye meydan vermeme-
cektlr. La.eler ve tllr okullar d" Şıflmts AtatilrkOn vall · lerl btltllrllmtıUr. 1 BaJaa ZObeydealD Kar-hu ıektl çalıımalardan mtll deıl 

1 d 1 kd k da Soiukkuyuda vG-
bet netice • ın ı ı ta lrde ı•Yda a tırılen park içindeki 
oelecek HDe tatbik edebile cu • ı• l h 
• aaekberııl çok ıGıe uır . 
eekler.llr. 

Deuler ıabala Hat 8 den lanaııttır . 
Makbereoln Cberloeı o• 

iZ ye kadar 41 dakika ol k lttr ıraolt parçuı kon· 
mak Oızer• devam edecekttr. tonlu Bu kaJ•••• üzerlatle 
Teaefflı araları 10 .lakllaa- muıtur. 

ıu ıahrlar okun•alıtadır: 

«Eltedl Şef AtaUlrldla aa . 
aetl Ba1aa ZGbeyde lturada 
yatı1or.» 

Abide elvaraaın tan•lm 'f• 
imar ıı\erl yalrıada ltıtt
rllecektlr, 



b 

u 
k 
d 

rl 
D 

D 

Dl 

an 

rl 
m 
re 

et 
t 

SAYFA ı 2 

Barem k anu u-
nun izahnamesi. 

Yani Baremin tatbik sekİiDIÖösteıen-izahnama bütün 
detlet dairelerine tevzi olunacak. 

(DOolıü yazının devamı) 
Mue!l; y~ol kaouD mert-

Jete ıırmezden ev•el (90) 
lira aall ma•t almakta olan 
Itır umum - müdOriln mHfl 

kadroda ( 100) liraya çıka 
rılmıt olıa bu memurun •• 
zt1etl (8) fıkraıının ıumQlG 
Hhll harıctndeı lcalmekta 
bulanclutundan bu memura 
ancak (90) lira maaıta bir 
terf 1 mGddetl bu1unmut •• 
filen (90) Ura lzerladen bu 
kadar mOddet maat almıt 
lıe yeal kadro ile kabul 
edilen ( 100) lira aılt m••t 
•erllebtlecek Ye Hkt maaıta 
ltlr terf 1 mlddetl l buluama · 
mıı•• keacllılae '-u milddeU 
doltluranaara kadar (90) il· 
ra Qzerlnclea •e ancak mld· 
detl cloltlurduktaD Hora 
( 100) lira Qzertnden maaı 

•ertleltllecekUr. 

2 inıı muvakkat mıddı: 
Bu kanua•• merlyete ılr· 

dlil 1 temmuz 1939 tarihin
de umumi mu•azeae1e da 
htl (D) •• (E) cet•ellerlyle 
tayin eclılen kadrolarda m8ı 
tab4em buluDanlula (izah 
namenin 19 uncu madduln 
de ıayalan •• bu kaaun hn 
k6mlertD• tabi bulunmlyan 
lar hariç) mllhak bütçeler 
den (De•let Demlryolları 
ldareılyle, lnhlıarlar 'ıd reel 
••murları barlç) •• Buıuel •..1---•--•- ___ , .. ~., ....... .1 ......... 

ret alan memurları• atafı
dakl hakimler da1reeinde 
rlreeeklerl leret dereceleri 
•• alacakları 6eret miktar · 
ları teıltlt oluaacaktır. 

A - 8 Temmua ıV39 ta. 
rlhtade lcretle mOetalııdem 

olaa •••urlara• (lcretlerl 
miktarı •c el8raa olıuo) ıı 
recelderl Qcret derecesini •e 
alacaldar• lcret miktarını 

tHblt ederken g6z önGode 
buluadurul•aaı lca p eden 
eaaılar fUDlardır . 

J - Ücretle çalıtan me-
murların btdayetea maıtlı 
deylet memuriyetine ehnır · 

ke• tahıtl derecelerine 16re 
kaaUDUD •• bu tzahDamc:nln 
3 lacG mad4elerl mucibince 
rlrebıleoeklerl maaı derece 
led ne tıe ilk önce bu ma 
at clere~elerl teablt edılecek· 
tir . 

2 Ücretli memurları 
bu kanuna tabi tlatrelerle 
3659 ıa1ıla kanunun l oct 
mad4eılae dahil mGe11eeeler
de Y lauıuıt ••kteplertn ta
yin •e murakebeaı Maarif 
Veklletıne a ld bulunan mu · 
alllmllklerlnde bunlardan 
batk• bankalar, ıliorta tlr
ketlerl, emniyet aandıiı rı 

bi mali •• f abrlkalar ılbl 
11•al mOe11etelercle 6crel •e 

••atla ıeçen hizmet mld 
dıtlerl mecmuu (yükıek tah-
"ıtl 16renlerln her iki Ye r5r 
mlyenlerln her t~ ı nede 
btr nefa terfi edecekleri na 
zarı itibara alınarak) hcaap 
olunacak, 1 eayıla bent mu · 
cıbınce teıblt edilen maaı 

derecelerine bu beeap neti. 
cHlnde elde olunın mut 
dereceleri eklınecektır. Ka-

.aoayl kenunun J nıcl mad 
dea odeılndeki «detml veya 
muayy~o zamanlaı da içinde 
makine , eya , iletin ~e tn-

glhlar laneılyle herhangi 
hlr madtle vez• kudretin 
enaf ••Ya ~tklH luımen 
Yeya tamamen deitttlrlllp 
kı,metlendlrllmek suretiyle 
toplu ıma llt vllcude getiri 
len ve hu makHda tahılı 
edılen yerler bu kanuna 
ıöre ıınal mleueee addolu. 
nur, tartf ı bu maddenin tat 
blklnde de eıaı lttıhaz etiı-

lecektlr. 
Ücretli memurların biz 

met mOddetlnln beeabında 
lzabnamenln 19 ncu mad· 
deetnde sayılan Ye bu ka 
nuna tumalo harlclade kalaa 
hizmetlerde seçen mGddetler 
nazara alıumı1acaktar. ( Ma 
aılı •eJ• leretll memuriye-
te lnttıap ederken JlkHk 
mektep mezunu olmadıAı 
halde ltu kanun•n merlyetl 
tarıhtndea evvel yGluek 
tahı,llerlat ikmal etmit bu 
lu.anlarıD ka1ıuaun merlye. 
ta taarlhtade yQluek tahıll 
l t o'maları hraablyle htzmtt 
mlddetlerl ıtk vazıf eye ıtr 
dikleri tarihte• ltıltaren iki 
senede bir defa terfi eıaeı· 
na ıare hesap edıleeektlr. 

Tahıtl •eziyetlerine 16re 
ııreb ılecekleri maat dere· 
c ıladın claha •ıaiı bir de 
rece maaı ile memuriyete 
lnUıap etmıt olanların bu 
derecelerde ı•çen hizmet 
mGddetlerlnln, tahıtllerlne 
nazaran alınacaklara maat 
derecesinden ltlbarea ı•ç 
mit taJılmaaı; maaılıJ veya 
Gcretlt vazifelerde ıeçeo 
hizmet milddetlerlotn beaa. 
bında bir terfi mlddetındeo 
fazla kalan luımın ncret 
derecelerinin teıbıttnde na . 
zarı itibara ahnmaaı •e fa 

kat bu hizmetlerin. memurların 
ıırecekl•rl ilcret deuceetedo 
1•ntdea ıeçlreceklerl terfı 
mtıddettnden ındırtlmeıl il 

zırııdır) I 
Maaştan ücrete geçme f ark:t : 

3 Yukarıdaki ızıhata 

&Öre buluDacak maat de 
recelerlne, kanuaun •• bu 
tzabnaıııenln J:t l•ct mad. 
deaındekl bOkOm dalrulllde 
maattaa iicrete ıeçme farkı 
olarak bir derece daha zam · 
medılecektlr Bu suretle tea 
htt edlleeek Ocret dereceleri 
halen Gcretle çalıt•n •Ot 
tabdemlerlo Clcret derecele
ri olacakt". Bu hOkmnn 
tkl misalle izah edelim, 

Mesel&: K• unun merlye 
ti tarthtade ( ı 50) llra ncr et 

alan •• orta mekttp mezu 
nu olup 13 aeue dört ay 
maatlı •eya 6cretll h izmeti 
bulunan dır milıtahdem ta 

ta hail •azl ,etin• göre blda · 
yeten 14 Qnc6 derece maatı 
ile memuriyete elrebılecıfl 
ne •e her Gç HDede bir 
derece terfi edebılecei lne 
nazanD, 12 ıenede dört de
rece terf 1 ettlflnl kabul 
ederek maatıoı ( J 0) uncu 
addetmek ve bu mthtahde-

Dundaki ıınai müeeue tabi- me maath memuriyet dere 
JrtJle 1055 .. ,ılı teıYll&I ••·L ceılala bir 6ıt dereceılae 
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Doğumevi 
nası Liseye 
verilecek. 

bi- Muhtarlara V •· Balya idman- Daimi 
li Muavini tara- yurdu Sındırgı- Enc6f!1enin 

Bu 111 t•hrlmtz Ltaeılnde 
talebe mlkdarının ıeçea ae. 
ae1e nazaran tkHiç yOz kiti 
kadar fazla olacaiı taltmla 
olu•maktadır . Buna nasuaa 
tlmdıLı:ı blnalaran klfı gel 
mlyeceil muhakkaktır. 

B•au kartalamalr ibere 
Maarif Vekltett Deiume•I · 
nln tlmdlkl ltral etmekte 
l.uluaduiu blaa11 ktralamıt· 
tar. 

fından faydalı 
öğütler verildi. 

Merkeze baila k6y muh 
tarlarlle yazlfelerlne taallak 
edea ııler lıaakkında 16rOt· 
melr üzere bir toplantı ya 
paa Vali MuavlDI Abdllka· 
dır KHkln d6n Umumi Mec 
Ilı ıalonunda bir Hate ya 
kın faydalı 6fGtlerde huluD · 
mut ve muhtarlar tla ken
dtlerlal llıllendlren bu me•
zuu canla llaıl• dtnllyerek 
çolc lıUfade etmltlerdlr. Şehir Kulubii 

26 ağustoıta 
gardenpart · 
yapacak. 

Muallim mua
vinlıği imtihanı 

Şelılr Ku'6~Q ÖDl.mGzdekl 
cumartesi aktaını Atatürk 
parkında menimin tlk ıar

deaparUılnt 1apacaktır . 

Bu kır baloıunun neıelt 
ye ıüzel ıeçmeıl için Kul<ip 
tlmdhiea laaaarlıldara batla 
mıt bulunmaktadır. 

Susığuhk mal ü~üıl~iü 
Palo mal midirG Emin 

Ôıel Su11inhk mal m0d6r 
l816De tayin e.itlmttUr. 

Maıı ırtmısı. 
Sıhhat MOdürlOICi kltlp. 

terinden ~uurı SOm•r ıle 

Kemal Çl•lt,ıaın maaıları 
17 .5 dan 20 lıra1a çıkarıl · 

mııtır. 

alt maaı tutara Ocret olarak 
••rlleceiladen kendlılnla 9 
ncu dereceye alt maatıDın 
tutarı olaa l 20 Ura 6cretll 
dereHJ• konulmaaa lcab eder. 
Hıamet mGddetlndeo artan 
bir Hn• dlrt &JID da 120 
lira loret dereceılDde 1•ç-
111lt Hyılma11 zaruridir. 

Kezahk kanunun merlye · 
ti tarihinde 200 lira Gcretle 
çalıtan •e altı 11ae 8 •J 
maaılı veya 6crerlı hizmeti 
olup mezl&ur tarihte 3 yıllık 
yilkıelt bir mektep mezunu 
buluna• bir moet.bdemlo, 
tahıll •aztyetlne ıDre bıda 
1eten 1 1 inci derece maa 
ılyle memuriyette ılrebıle 
ceflne ve her iki eenede bir 
defa terfi edebllecejlae na· 
zaran 6 aeuede 3 derece 
terf t ettlllnl kabul ederek 
maatı.nı 8 fact derece1e çı · 
karmak Ye bu mletabde· 
me keıa maaıla memurlJet 
dereceılnln bir lıt dereceıt 
ne alt maat tuları ncret ol-
arak •erlleceftndea, kendi· 
ılnln 7 inci derezeye att 
maaııa tutarı olan l 70 ltra 
Ocretlt dereceye konuhrıaaa 
lcab eder. Hizmet mlddetfa· 
den artan 8 ayın da 170 
hra ücret dereceelnde reç . 
mıı nyılmuı zaruridir. 

«Her iki mtealde ıöaterl 
len müıtahdemlerln teıblt 
edtlen Ocret der~cel11rtle 
halen aldıkları ücretler ara· 
tındaki fark hakkında yapı-
lacak muamele •t"iıdakl 8 
f1rka11nda lıah e!lllecektlr.:ıt 

Ancak bu eeaılara 16re 
Ocret dereceet teıblt etllllr· 
ken alabtlccell maeı mlk· 
tarıaın taa11iln edeceil de 

(Sonu d6rdünoG ıa1fada) 

Orta okullara ahDacak 
muallim mua•lnlerlata im · 
Uhanlaraoa bir eylulden ili· 

haren ant• .. lte.le baılana

caktır . 

imtihana ılrmek (bere 
•erilen middet sona 
ermlttlr. Şimdiye kadar 700 
kiti imtihana ılrmek Ozere 
mlracaatta buluomutlardır . 

Enaklara Vekalet tJrafın · 
dan tedkik edilmektedir Ke 
ndtlerlne ay ıonuna 

tebltjat yapılacaktır. 
adar 

Tatii.nlerimi· 
zin kaliıeai. 
lohtearlar tdare•I yOluok 

kalitede tütOn yetııUrmek 

için yen' bir projram ha
zarla mııtar . Malum olduiu 
üzere Samıun·lzmlr •e dt
ier bir kaç mınt kanın Ui · 
tOolerl ı• yet iyi bir kaltte1e 
malik o'dukları halde md, 
trrca çok tütQn yetlttlren 
ltazı mıntakaların tQtiln 
kaltt•lerl dOtükUlr . 

Bu sebepten ilk olarak 
muhtelif mantakalarda ye· 
olden tütün lıllh lıtaıyon · 

lan açalma11 kararlaımıthr. 

Tohum ııllb enıtltll l erlade 

uzu• zamaadan beri yapı · 

lan tetkiklercleo alaaan De 
tlceler önümOzdekl yıl bir 
çok mıotakalarda tatbik ed 
ilecektır 

Maltep", Samıun enıtttil · 

lertde yenldttn teval edile 

cek •e memleket tht11acını 
karıılı1abtlecek bir •••iye · 
te ıokulacaklardır. Netice 
ltlharlle tGtünlerlmlzl 1alnız 
miktar ltlbarıle fazla defli, 
kalite itibarile de y6kaek 
yettıtlrmek için çalıtılacak 
tır. 

MiJrekkepler 
ucuzlıyacak. 

Mekteplilere lizım olan 
milrekkebfn ucuz olarak temın 
edllmeal için alakadarlar 
tarafından tedkıkler yapıl

maktadır . 

Bu ltle bizzat Maarif Ve
kili Huan Ah Yücel allka 
dar olmaktadır. Mektep! ki· 
teplarını, defterlerini ve 
kalemlerlnt ucuza mal 
etmeiı çalııaa Velrllet, 
mürekkebin çok pahalı ol
dufunu sörmGtUir. Mürek
keltla pahalılıjı b1llta11a ti· 

ya giderek bir 
maç yaptı. 

Sınclargı, (Huıuıt) - Pa· 
zar glnO Balya ldmaayurdu 
sençlerlnden 25 Lı:ttlllk bir 
kaftle kazamız• ıelerek bir 
futbol maçı yapmıtlardtr. 

Balıkeılrtlen settrtllen bir 
hakemin ldaree!nde baılayan 
OJUD, ba~anıoaakadarçok 

ze•kll ıeçmlıtlr. 
Her iki takımda da tak 

•IJe •ardı. :iıDdarrılılar Ba
hkeılrdea, Balya leo ftürlla
atye Ye Ha na odan oyuncu 
almıtlarclı. Samimi bir ba · 
•a lçenlade geçen maçın 
birinci devreıtnt O - 3 Sın · 
darııhlar kazandı. hııncl dev 
rede de bir ıayı daha yap 
talar. 

Oyuaun bltmHlne 10 da· 
klka kala Balyalılar çok 
ıOzel bir teref gol6 yaptı· 
lar. 

1 - 4 Gtbl btr farkla oyu· 
nu kazan•• Sındırıılalar ne. 
t• •• ıetaret lçenlnde ml
ıafırlerlne llzım ıelea lk
ra m ve lzazı yaptılar 
Gecı aaat IO da Balyah1ar 

ıporcu arkadatlaranıD eamimt 
du1ıuları ar .. ın.ia ufurlan 
mttlardar. 

Ayvalık ve Ed
remit takımla

rının maçı. 
Ay Yalık, (Huıuıl) - Pa · 

zar ılnü kazamız ldmaa 
ıücG de Edremit ldman)Ur· 
du ıeDçl erl araeında HihnQ 
Ural ıtadıada 1apılan maç 
pık iyi bir ıekllde ıeçtl 

ve oyuncularla birlikte ıe· 
Jlr edeDlerl de memnun bı 
raktı . 

Saat 5.30 da Ay•ahkh 
ıeaç bir hakemta lclarHlocle 
baılıyaa maç ıooa kadar ilk 
ıOzelllii•i mu haf aza etti 
ve aetlcetle idremlt idman -
yurdu Q.2 kasaath. 

T emls •• ıtırGltüıüz ı•· 
çea maç, ıerek oyuDcular, 
•• ıerekee ıpor ıevenler 
Qzerıode iyi bir c tH1r bırak· 

mııtır Bu rGzel ıkı kaza· 
mızm ıençlerl bG10k tehir 
lerla tleierll takımlarıaa 
birer nümuae oldular . Bu 
tekilde ıporda aranan temiz 
•• lyt •aııflar aöze çupı 

yorclu. 
Maçın bu kadar dOzılhı 

Ye çok samimi geçmeıl göl 
ıümüzü kabarttı 

. 
Bızlere lyl bir oyun aey· 

retmek farubnı veren renç· 
lerl tebrik ederken, ileride 
de daha IJI maçlar yapma
larını dileriz. 

ıe~lnden tlerJ g~lmektedır. 
A. vrupadan gelen bu ıiıe 

lerdeo çok yOluek g(imr6k 
alan maktadır 

Yakında bu huıuıta Ma · 
arif Velri.letlne bir rapor 
verllecektlr. Vekilet mürek · 
kek tlıelerlndekl gümrülü 
indirmek Gzere tetebbüılerde 
bulunacaktır. 

Btr ıtt• milrelrkebln en 
fazla bet kuruta tedarik 
edllebllecell umulmaktadır. 

toplantısı. 
Vıli.yet Daimi Eocümeol 

Vali Mua•IDI AbdOlkadlr 
Keıklnln batkanhlında top· 
lanarak Sındırsı ku:aaı••D 

Dl•ertepe nahlyeıtle Sl••f 
kaza11 arasındaki HacıhaıaO 
k6prClıllnGn tamiri •• Baodır' 
mada bir par9a ıayrl•••· 

kulun iç ıene mldtletle ıcı· 
ra ••rllmeelne karar yerll· 
11111 •• bunlardan batk• d•· 
lrelerdeıa ıelen ma1raf ••· 
ıalr en~k Oaerlnde tedkl· 
katta bulunarak toplantı'' 

nllııa1et •erslmlttl. 

Ekmek f iatla' 
rına 20 para 
zam yapıldı. 
BaidaJ ptyaıaeının bırd••" 

bire y6kıelmeıt ilzerlne ı•b 
rlmlzde 7 •• 8 5 kurut• 
eatılmakta olan ekmekler• 
ylrmtıer para ıam yapıl••f 
tır . 

O~un va kinç depolıu ıı' 
hir icindın kaldınhyor, 

e· Sıra çeımeler caddHI O•,. 
rinde hulunan kireç •• • ~ 
un depoları ı~htrde pl•11 

"'' •e toz yaptıaındao dere 
narındaki eakt tabakha11el•' 

b•f' ara11na nakledtlmele 
lanmııtır. 

Tek ıra~ılaı: . 
Şehirde mevcut tek ·~:. 

baların 6tede beride beis , 
1 •' meıl bir çok mütkOl er• 

beblyet •eriyordu. 
1
,., 

Bunu nazara ttıbar• • b•' 
belediye tek arabaları• ,~ 
dema DeTelooca11 ıundu~,. 
altında toplu bir hald• 

malaranı btldlrmlttlr · ,e· 
Arabalarla köylerdeO ,_ 

I•' tlrJlmekte olaa karpuı .,I•' 
Ht•t yeri de ekin pazarı 
calrtır. 

~ · --~'ilfiı--AÇL.,...-

1 ri Toprak mahsul~, 
·ofisinin nazarıdı~ 

katine· 
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E\..A.DTo ı ı sı NEMA: Vergilerde ihbarname-! ı 
ler nasll tebliğ edilecek D!~!~'u'!~!~~u= Bağdat hırsızı filimi renkli ve 

T.A~~:;.~~1~::;i~:.~;Kvv sesıı· olarak yeniden çevriliyor. Maliye Vekaleti nıühim 
bir izahname hazırladı. 

T.A.P.31,70m. 9'46SKcs. 20 Kvv. 

23 8 939 Çarşambtt 
12 30 Prolnm 12 35 Ta 

rk m6z•il - PJ. 13 00 Me · 
mleket Hat a1ara, aja111 •e 
meteoroloji ha beri eri J 3 J 5 
-14.00 Müzik ( Karııık prot
ram Pi ) 

Maliye VelılleU , verglln· 
de ıbbaroamelerln teblıt ıoe 
lttras •e temyla uıullerln• 
•• ttlras Ye temyJs komtı 
Jonları teıklllne dair olan 
3692 ıayılı kanun hakkın 
tla bir lzabaame yaparak 
teıkılltına teblıt etmtıtır. 
lır çok alikalıları olan bu 
laahDamenln mtlhtm k111m· 
lau ıualardu; 

Tablilıta ıi1 hükümler: 
Herbanıı bJr mOkellefe 

teblli olu•acak Yerıı ıhbar 
•••••I milkellefın 1ab11na 
te~lti edilmek l&zım ıehr . 
8ıaaenaleyh teblıie memur 
~laalarıa blDa, arazı, ha, 
•anlar, ••r•aet •• intikal 
••rıllert•d• m6kellef ID ıh 
baraamede adreıı fazılı bu 
l•aacak olan lkametılhına 
.,. dli•r ••rıılerde ticaret· 
ılbına rıderek keadıaınt 
''••aıı •e tlabarne•e1t 
l•bıen ke•dlelne teblıt et
... ,, tcab eder. Mlkellefe 
buralarda teeadlf olunma 
clıiı takdirde teblli kanu
••• ••caz •erd•ıı olan dı
l•r ıab11lara fapılır . Bu· 
•unla beraber teblli me 
ıı.auru m6kellefı tanıyor1a 
Utametılhıaın laarlcıode de 
lteatlıııne teblıtat yapabl 
hr. 

Tebltfln mll:elleft• ıabıa 
111

• Japılacalı ba1ılundakl 
lc,tdelerln bazı lıtıınalan 
•ardır. Kanunun bualara alt 
'-GkQmlerl de •ıaiıdakl 
ıı.aaddelerde izah edt lmiıtlr. 

3 - Teblıtıa, mOkellefln 
ltbıına yapılmHı ııut ol
llıııalda beraber, kanunun 2 
1'ct ıaaddeal hilkmine g6re 
bıımet erbabı nrıtlerı do 
1 
b''ııtle yapılacak teblıjla 
'-nları tıtıhdam edenlere 

hpdma11 llzımdır Bu mıd 
:•de baheed"en hizmet er· 
•bıoclan maksat kazanç 

•eraııı kanuaunun 24 cü 
~a.ddeaınde zikrolunan ıa 
\

1•lard1r. Bunların verıllerl, 
~rdro ile veya bordroıuz 

Q •rak malundıfına yatml 
~'•ı bu hahııte haizi tealr 
'llldtr. Ancak kaı:anç •er 

:·ı kanuaunun 30 DCU 

•ıJdeılolo ıon f ılrraeında 
:•ltlı olan ve ıayrlıaft lra-

1 beı yüz liradan aıafı 
)'rlerde Uca ret ve • uıat 
,,., h l 
~ •n ı• ıı ar oezdlndekt 
l 'lt•bdemler, ıeklt mOkel 

,~Jetlf'ri ıtllıtarty!c hizmet 
._ •bıadan madut bulun · 
t 'dıfı cihetle ıahıen •e 
-'trıııfı kazanç GHrlnden 
--~llJe tlbl 1'uluaaa bu 
t,~ ıt,b.temlere 1ap1lacak 
ı, hhtın ıah11lanna lcraeı 
ltlbdır 

'• l1t•111etıihta teblli bina, 

1~ '''· ha1•anlar, •eraaet ve 
,._•~al ••rıılerlade rap ılır. 
... ••rıılere alt tbbarna· 
ı.ı ,,, teblll etmek lbere 
t~~ellefln llramet.&bına 
\ •ıı. oıemur, keodlıloe ora· 
\ teııdof edemezee evrakı 
~1"dııı,ıe birlikte oturan 
\''1 efradından veya htz· 
~Cllerfnden müme1ylz olan 
ı"\ '9 teblti eder. Atle ef 
~~ı'd•n makıat. kendlılne 
\~I Japılacak f ehııla 
~ ••Ja yakın hmmlık 
\ ,._beu elan ktmHler 
' t•rek 11.alara. ıerek 

hıznıetcl lere teblti yApıla· 
bılmeıl lçlo evvell , bunla
rın teblli yapılacak ıahııla 
birlikte Hu met etmuı ıart · 
tır Mı eaflreten o laanede 
bulunan alua&alara Yeya 
blrltkte oturmayan hlzmet 
cllere teblı f yapılamaz. Sa. 
Diyen kendılertntn m6me1 
ylz olıua11 lizımdır. Kanu 
nu medeninin 13 11c6 mad· 
deıl h61rm0ne 16re, yaııaın 
kOç61ılOIO Hbeblyle yah•t 
akıl hastalıfı •ey-_ alul za
rıflıfı Yeya eerhoıluk ve 
bunlara lıienzer Hbeplerden 
biri ile makiil ıurette hare 
ket etmek ılrttdarmdan mala· 
rum bulunmıyan her ıabıe 
kanunu medentee mGmey-
Jlzdlr. Binaenaleyh mQkellef 
yerine tebl•iat yapılacak 
atle efradıoıoın veya hıa 

metcllerıo uaıaç ve akılca 
kendt lerlae teydı edelen e• 
l·akın ehemmiyetini anlıya · 

bilecek vaziyette olmaları 
icap eder. 

Alla f ertlerlna teblılll: 
lkametıilata bu 1ab11lar· 

dan biri bulunmadıjı tak 
dırde o hanede ikamet eden 
mucfr ıtbı klmıelere ve teb
lti yapılacak ıah11 otel •• 
ya panılyonda oturu1oua 
bu mahatlorl idare edenlere 
ka but et nıelerl ıarUyle teb -
l ıfa t yapılabthr. (Madde: 
4) ~ 

Kanun mQkellef ı n ken-::11· 
ılyle birlikte oturan elle ef 
rad ına veya h ızmetctlerlne 
teblıi yapılacaiını beyan 
ettlit hdde bu ıahıeların aa
cak kabul etmeleri ıartıyle 
teblıjln yapılmuıoa cevaz 
vermııur Muctr ııbi ktmee · 
ler tlbırı mal ıahlbı olan 
muciri •eya gayri menkulü 
handan lıtıcar ederek baı 
katına icar etmıı olan ık ı n 
el mucir ıtbl ıah11ları ifade 
eder Bunlara kabul etmele 
rt ıutı1le teblti yapılabıl 

meel, keodlılne teblti yapı 
lacak ıab11la btrlıkte aynı 

eTde Yeya apartmanda otur · 
malarınll bajltdır Kezalik 
otel •e pıodyozda ıkamet 

19 00 Profram 19.05 Ha
fif m6aık (Pi.) 19 30 T6rk 
mOzııı: Fuıl heyet• 20 J 5 
Konuıma 20 30 Memleket 

' taat ayarı, ajanı •e mdeo 
rolojl haberleri 20 50 TOrk 
mib:lfl. 

Okuyanlar: Mefharet Saf 
aak, Necmi Rıza lb11kaa, 
Çalanlar: Ruıen, Kam, Re 
ftk F euan, Ce•det Kozan 

1 - Y eeart A11m - Ht· 
eaz ıarln (Bilmem niye bir 
b~ıenİ)" 2 - Tamburi Cemil 
- Htcaz farkı (Hep eayel 
YHlınd• 16a6 ı) 3 - Nobar 
- Hıcaz ıarkı - (Ajlamıı 
ıGlmGt cefaya katlanm•ı) 
4 - Atık Muıtafa - Şeh
naz (F ınat bulHm yare da 
•arsam) 5 Şehnaz aaz 
eemalıl 6 - Rahmi bey 
Suztnak ıarkı (bir ıthrl ta 
rap) 1 - Mu1a SGrey1a -
Saztnak ıarlu - K&r etme 
dt zaltm una bu ahu eat. 
nim) 8 - Artf 8e1 - Ha 
cazklr ıat lu (GOldO açıldı 

yine ıOl yQzlG yar) 9 -
Halk lOrkChG (Mecnunam 
Le1lamı ı&rd6m) 10 - Halk 
- türkOıtl - (Yaldız) 

21.30 (Koouıma haftalık 
potta kutuıu) 21 45 Neıell 

plaklar R. 21 50 Müztk 
(ıol ııtleı) 22 00 MOzık (Ki 
çOk Orkeatra - Şef: Necip 
Aılcın . ) 

J Garl Ryd~hl Melodi 
2 - J Strau11 Rızde -
valı 3 - VV Czerotk Gii · 
zel sanatlar töreni (uvert6r) 
4 Max Schöaherr Alp köJ 
la er.oln danı havale11 5 _ 
VV alter Noack Romanın, 
u vertilr 6 Mıroıla v Sht 
lık lep•nyol daa11. 

23 UO Son aj ını baberlerJ, 
ziraat, eabam •• tahvıllt, 
kambiyo nukut bouuı (fi · 
at) 23 20 MOzık ( Cazbaad 
- Pi ) 23.55 24 00 Y ar1nkı eden ıahea alt teblıtın bu 

mahaUert idare edenlere fa . 
1
_P_,_0 _i_r•_m_. _______ _ 

pılabılmeel de onlınn bunu vara tkametılhını defııta· 
kabul etmeeıue mü ten kkıf- renler hakkıada ıu h6kGm1er 
t1r. Kabul etmemf'lerı ha- Yardır . 

ltode buolara tebl ıj yapıla dkacnetglb Yeya ticaret 
maz haoeılnt defıtt ıren 1ah11 bu· 

Apartmanlarda: 
Apartmanların vergıııne 

alt tebhfat apartman kapı 
cıııoa dahi J•pılabılar . (Mad· 
de: 4) Apartmanların ••rıı
el, bıaa nrılılnde~ ibaret· 
tir. Apartman aalatbtne ika 
mıtıihında teıadGf oluaa
madıtı ve lkameıa&bında 

lre•cllıtne namına teblıa ya

pılacak, 1ukar1da fıkralarda 
Hyılı ıah11lardan biri de 
buluomadıfı takdirde apart 
ma•ın bina ••rstılae aft 
teblltat, apartmanın lırapıer 
ıına da yapılalttlı r. Kapıcı 

ıapartman Hhıblnln mOıtab . 

demi •azlyetıade olduiu el · 
hetle nzıı kaoun buna da. 
teblJf yapılmaeına cevaz 
yermlttlr Ancak kati bir 
zaruret olmadıkça bu yola 
aıdılmemeet lcab eder. 

Yer dellştirmek : 
ize baımed• ttıaretbane 

nu •arldat dalreılotn mı•· 

takaeı hsrıc ıoe nakletmı ı ite 
bunu haber Yermekle bera 
ber a1nca, •arldat tlalreıl· 
nıa mıDtakuı dahtllode ken· 
dtıt~e yapılacak tebltilert 

kahule Hllbı1eth kılacalı 

bir ıah11 da ılıtermel• 

mecburdur. Bır U1Clkellefe 
yapılacak teblıtat, bu ıekıl· 
de birine fapılmak l&aam 
seline ihbarnamelere, mG 
kellef in adreataden beılra 
teblıll kabule eat&hıy .. tU in 
laoan ıaheın adı, ao,.adı •• 
adreal de yazılmak leabe 
der. 

htaobulda •• dlfer bazı 
ıehırlerde mOteaddlt tabak 
kuk ıubeet meycut olup 
ıehtrı n mahalleleri bu ıube· 
ler ar .. ıoda takılm edtlmtı· 

tir. S u ıehırlerde bir mn 
kellefın ıkametglhı vera 

tıcaretlaaaeılaJ, bir ••halle-

( E·nelkı yazı ouı devamı) 
N ıhayet ırmak kenarına 

~ajdat bırzuı fıl ı mı11ın de · 
lıoruna ıe ' dık. O •akıt Ba· 
idatta oldujumu anladım. 
ÔaGmüzde akan aeblr Dıc
leye tabavYll etmfıtl Arap 
san duklarıoa btr kıımı bu 
rma dallarından &rüll J•l 
kenlerlnl açmıf, alır aler 
ıldlyor Bar k11mı kenarda 
11ra1a dtztlmtı bekliyor 

Sol uhllde yerde hakiki 
bir btnbtr ı•ce ıehrl fııkır· 
mıı Be1az kubbeler. Ufuk
larda mlaareler . Kilç6k dar 
ıolıaklar. 

Korda, ıt6d1onda, Holt · 
•utta benaklt tekrar edılea 
bır uıule bat •urmuı. hazır 

laoan bir dekorla mltHd 
dld fılım çevlrl1or Baidat 
ve dtcle dekoru hem « Bat 
dat hıuızlt flllmlata, D611-
yanın 6b6r ucu» fılımtnın 

çeYrllmeaıne yerıyacak . AJ· 

•• dekor ve aynı ıtOdyo 
ilzerlnde 6ç ektp birden çalı 
ııyor . 

Sahnelırf tamamı1le renk· 
lı olaralc çenılecek olan ftl · 
mde ltaı kadın rollln6 June 
Durpez oynuyacak. Bu in 
glllz yıldızı Kordanaa bu!
duiu •• kendlılne b6yGk 
bir 16hret temtn ettlll bir 
kısdır . 

Vaktiyle Duılu Ferhank-
11a 6zerlne aldıiı Baldat 
hıreızı rolünQ ite « Hındlı 

tanda thtı l il var ı ftll111tnde 
n!llzarı dıklutl celbeden ıe 
nç Haodlı aanatlllr Sabu 
oynayacaktır . 

S hrlbn CaferJn ıabı l yeUnl 
Konrat V ayt yaıatacalt; Re 

lu Enıran Çın padlıahı ol· 
acak ve Con Jullen tımln-

de tlmdl1e kadar hiç oyna 
mamıı olan bir « delikanlı 

Prenı Ahmecll aanlandıra -
caktar Yla6 •e endamı çek 

ıüzel olan ltu 1enl ıaaatkl · 

rıo bu filimde aıu•affalı ol -

mHa btle ıüzellıtı HJHID· 
de bir çok eeylrcllerln baııaı 
döndOrebllecejl tabmtn olu 
nuyor. 

J<u ftlımde , ton defa ol 
arak f ıUm çevhen 80 Y•t•D 
da bir ihtiyar aktör de rol 
ahyor. Bu laaılterealo en 
eıkt unatkin olan Morto• 
Seltendır. 

den dljerlne nakletmHI t• 
hırde• a1r1lmadılı halde na· 
ktlden •••el ballı oldufu 
Yarldat datrealnln mı11teka· 

11ndan harice çıkmaaı intaç 
edebilir . V asu kanun, bu 
kabil hallerde daht mOkel · 
lefln eıkt •artdat da ı realaın 
mıntalra11ada teblıfatı lıa
ltule eal&laıyetll Itır lııım•• 
s6ıtermelr kGlfeH•I •Olrel 
laf• tah•ll eyle••ll ılt sam 
etmemlıtlr. Bu maluatla, 5 
net maddede, ıube teıkall· 

tı olan yerlerde bu rerln 
belediye budutla11 içinde bir 
Mmttea dlferlne Yalıt na . 
kıllerde, ıube mıntakuı de
lftmlt olıa bıle, ealcı ıube 
mıntakaaında tebhiatı ka· 
bule ıalihl1•tlı bir klmıe 
ala g&ıterllmeıt mecburi 
hulunmachiı taerlh edtlmtı 

tir. 
- SONU VAI -

22 ıf· ı mootıj tılne baılaaacaktar. 
Ftltmta ıoD parçuı - SON -

l •k ıoora 
uıtoıta çe•rl ec 

rarkıye ıulh cephesıne 
;ltıhak ed yor. 

•ııoı• dınmı) ur. 
(Dilnkl Y Alman Bu huıuıta l&zım ıelecek 
Dıter taraftı• Ak bir laaret.ll için ıımdıdeo H· 

· h b6Ju 
emelleri da • ıelılmekt• mln bazılanmııtır. 
ctddıyetle tedktk h tol• TGrklye, Franta de akdet· 
dır. Fakat ıulb c:P d:~aJı uıı anlaımadaa lktaadl 
temin ettlfl &beD 1Dlkelleft bakımdan da bir clerec•J• 
ılyle deoııdıld 

1 
Tir· kadar ııtlfade temin etmlı 

yelleri hafıfle•11 ° b:':ıutlara tir. lkt •emleket arHı•clakl 
ldyentn A•rupı alı tab· ticaret ımklalarının ı••lt· 
bGyük bir alatı•••Tlrklerln lemlı olmaaı•tlan •aada 
kim edıldtil tçla • ıamtıtlr. Alma•1ada, A vullurya •• 
eaclııelerl aırarlf L Çekyada •Hl tasylkln• ma-

el• elem o•. l T 
Suriye ye FılııtlD i rua kalmada• evYe Or· 

k ,,op• an y 
raıl aleyhıaclı 1 bl Ak- kı1edea ıtballl J•pan a-
dalar TOrlıd1ealD ı•r • hudller bundaD ıonra TGrk 
dentzdekı a.edıf •• .. ~·,:a mallarını ParlH çıkeHkler-
b .,ınrı 
trlıit arsuau•• içi• · clır . 

bir elemandtr · BuıuD Mı1tr1• l81ııta · TGrk anlaımaıı 
dır kı TOrktye tl~ıım•l•r• akdeclllclıtıntlen Lo•dratla 
tlemolsrHllere 1alı 1tterll•• aynı t•J vaki elmaktad1r. 
nın Hbebl olarak 1 r 11 1 1 . Blnaenale1la Fra•ıız • T6rk 

Surl1• YI ••yalak•· anlaımHını• da aJ•• ••ti· 
tin maadalarıaı• dtlıce· .. ,ı •er meılae m•hakkak 
tea kendılerıoe d••'' abte · 8 asarlle bakılabllfr. 
tı ı•1la11 buradaki 

1
;

1
,etl• Bu itibarla TGrklJ• ıalla 

hf mabfıllerde c U•• cepbeıtn• ılulaala ile ılyaıl 
tellkld ed lmıktedlr· 11,. a1kerl •• ıkuaadl "akım· 

• d ııoe L f .ı li mlyetle ı6ylıD 1 1taldutu lardaa çok cia.a • lıtt aa• 
bir çatıı•• yulıll laal la· btr mevki• trlt•lt "ul•••
takchrde Tlrkt1• "::r ııı•l yor. 
rlJ•yl hl••J•k&r Uf edecek -SON-
altına almaJı tık 

OvakÖY. Panayırı: 
·· Jbtıyar 

OvakoY Heyetinden: 
D 12 net maddeıl •uelltt•d• 

kaaunuou l 
idare yJIA1•1 ıd olup Um••I Mecllı kararı • 

b ıutlJ•Y• a 1 I 
baeılltı ıdarıl u k lun•• ye eyl6\Gn onuncu 1 D 

• ter o O L 
k6yilm6s ,.ndı ı•• GD el•••• edecek olan H•IJ 

d6rt 1 • 
kOıat edJlıcek •• ti ıreılnd• mevkii •l••J•tl•1e ••• 
panayırı ı•r•tt• &ellJ• • 

elun°muıtur. 
1 

L ı,.ı8 ~adır karmak ıart clelll•ır. 
•••• y • 

t - Rlı•• d r ye ıerıılertn t11al e1ledllt arHI· 
-•l• ,a 1 l Herha•ıl ıur.. hıı•P edtlertk ona ılr• rGıu• • ı••· 

alo metre murablıl•• ide tayin ve tadat otun•• rGıu•Ü• 
t cetYI 

caktar. Mlltıs • alihlfettar cılefıldır. 
baıka r011u• al•~.:..~ı •ubammealn Jlscie f etU lt•çuk 

2 - TaUpler 
1 

farkı yermele mıcburdar. ihaleyi •I· 
atıbeUnde te•ID• ıaatı kıtlye miktarına tblliı ve 
teaklp Jıbu mıktarl dtem ba•lııa mektubu veyahut •••al 

fçlD e ya f el 
rnittebakl kı••1 t trae eciene Jtrmt ıGn Hl ın a 
terhlal ıuretll• tellllD• klttbl adillikten rHın tanztm edil•• 

il dair 
tedı1e edecı a• I eceurdur. Akıl takdirde proteıto 
dA,ua Hoıdl yer•• ebml becet kalmadan ihale fHlaedt 

hokOlll teli ea e 
keııdeılne, 1 at kaJtt olunup panayır emaneten 
lerek temtnat ..... akç•lld r cbk aleyhi•• btr zarar hatıl ol•r 

Netle• • ıaD d 
idare olunur- Gteabbldln ırad kayıt olunacak temlnıhD •• 
••bu zarar 111 ca m6teabhıtten tahııl olunur. 

l f aılaeı a Jrl 
faza olurt•• t tl&nı delllllye, lıonturat •• 

3 - Mısa1ede ıaZt • • 
t mGlteatmtne aittir . 

muarıfı ıafreı h h Unce baddıllyık a6reldG 
4 - 8edelt k&y 1 tıyar eJe b • a eaat 16 ... 

16 talrdtrde ey.alon ~ ıncııha~:rı;::,:.: 
8

aser• ı2 I g;;9 
0Yak6f ıhtıyar lae1etıaee d F• ,,.s .. dtl••ıtır. 
tarıhınd•• mbarea .... ,,. • 3 - 1 - 270 

Balıkesir Askerlik 
Şubesinden: 

1 _ Kı•• hısmttt• tlbl olupta yed•k ıubay olmak 
bıkkını bats olan •• y61uek tabı le de•am etmly•cek 
olan ltıe ye 6fretmen okulu mezunlarından 1335 dofu . 
mu dahile kadar yeril •• 1abancı 25 afuıtoı·l39 .ta Je· 
dek ıubıy okulundaki hastrlık lntaıana ae•k edtlecelderdtr. 

2 _ Bu dofumlulardan yükıek mektebe de•am etlecek · 
)eri de banal mekteplere deyam , •decel&leue cle•am He
ceklerl mekteplerin lıtmlerJnl Hkerltk ıubeılne Y•zdıra. 
ealdarthr. 
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t!:~·~~:~· ü'~':t~: '~,:,~::! ı AKır~.!< 1! ~~evi ıı ~ Tü rk d · n m a baas ı ~ 
run daha H'Yel mHıiı bir Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün 1 § Jm 
vaztfede buluadutu ve bu 1 G/IZE TE llt M EC M Ufl lan 1 = ~ 
vazifede bulunurken aldıfı 1 ARAOIGl~IZ HER KIT ~BI 1 Vı!iyet matbaası Türkdllt matbauı adı altında ıazeteml2tn ıdarulndt faaliyete 
•••t•n aım ... ıazım ,.ıe ı AKIN KITAPEVI nde ı ;;:;;;; ıeçmııtır. 
ceflnl teablt edilecek ma . 1 1 - .. 1 t 

1 1 14 Seneden beri muntazaman çıkan ve l:arllerlne htzmet eden «TURKO L » •ıtan fazla oldufu aalıııl · B u l a b 1 1 f r ı 1 n l :& 
1 . . 1 eauteıt bu ıuretle daha geolı bir ıektlde çalıım•i• baılıror . dıfı taktirde 1452 numarala .\KIN KITAPEYI 

teadül k a a unun - ı ÇARŞI ŞUBESi ı1 ~ dan eYnl merlyette bulu-
•anların aldıkları maaıları 

ve bu maaılarıa meYaut .le. 1 3 Q Ağ t 1 
recelere telr•btU etmemHl ı US OS il 
halinde buna en yaknı ftıt ZAFER B d 
dereee mHtı•ı ....... lca- 1 ayramın a 1 
yıllar Ye ıartlar tahtında .. Açıhyor 1 
•Yvelce buluadukları •emu- Gazete, mecmua, kitap çeıttlerlal; lta1aaların eD 

1
1 

rl1et dereceılnl hakin mftk· ıon elblH modellerini: 
tea•p olarak tanıJan muYak Bura.lan temin edebllfnlnlz 1 
Irat (1) uDeu madde delile. Her nevi cilt işlerinizi 1 
tile) almaaı l&zım geldlll tes· 1 
bit olunan •••tın •Yvelce Akın Kttap•Ylne Yerlnla - memnun kalacaluınız 

1 ahaaa maa1 miktarına Yeya Ba/Jkesir - Edremid caddesi /Yo: 22 
ona en yakın Gıt dereee ma· -------------------- ----~ 
•ııaa çıkar1lmu1 Ye nrtlecek 
ftcretla de bu eıua ı~he 

lHbltl icap eder. 
SONU VAR -

lıh~ısir sulh hu~uk 
hitimliğin~ın: 

Balıkeılr poata •• teJıraf 
ldareılae tsafetle mldGrft Me· 
lth ingin tarafında• Jsmlrler 
mahalleıladea ıareon A bmel 
Erdir aleyblae açılan alacak 
tla •a11aı• g6rlllmekte elaa 
mubake•ealade davalı Ahmet 
Erdire Çoderllen daYetlye· 
nln ıhametılla mahalli me~· 
bul bulundulundan baltlıle 
bil& teblti ladeıt oluamaaı 
IHrfa• •ahkemece, tıltu 

teltlliatıa illa yolu ile ya
pılmaeı kararılr olmuı bu
lundujuadan Dtubakeme 
ıGnft olan 19 9 939 aaat 16 
da .la •alı Ahmet ErdlrlD 
mahkemede hazır ıtvlunma
ıı bulunmadıiı takdirde hak 
luada ııyap kararı Yerllece· 
il teblti makamına kaim 
olmak üzere H . U. M. Ka 
auounun maddet mabıuıuna 
te.fıkan tlln elunur. 

Kıyıp ıas~iknııı 
Baadırma rlıcltyeelofn 324 

uneıl mezuDlarındanım Ban 
tiarmanın harllrtnde mektep· 
den almıı oldutum tudtk -
namem yaadılından yenlıtat 
alacalımdan eıklılnln hük
mG olmadıjı ilin olunur. 

Band11ma Hacı Yu· 
ıuf mahıllHlndea 

Nazif oflu Mehmet 
fikri BabGr 

B<ılıliesir askeri satın 
alnıa koınisyonııııdan: 

1 - BahkHlr ve KGtahya gar11l&onlara fç :n ceman 
55000 ktlo bensin 900 IUJ•iı 291 O kilo muhtelif makine, 
motor yatla'rı Ye 550 kilo lıtOp'D ıa ı ın alınmak üzere ka 
palı ıarfla elulltmeye konul muıtur. 

2 - Alınacak yaf, benzin YeHfrentn muhammen bedel
leri Bahlıealr ıarnlıonu lçl11 7235 Ura ve Kltahya ıarnt 
ıoaY için 7953 lira 50 kuruı olup cemaD 15188 llra 50 
h:uruıtur. 

3 - Muvakkat teminatları Bahkeılr ıaralzonu için 
542 lıra 63 kurut, K6tahya rarnlzonu fçla 5g5 Ura 52 
kuruı olup eemaa 1139 lıra 15 lsuruttur. 

4 - lbaletl 5.9 939 eah günft Hat 11 de BalıkHtr 
Kolordu Satın Alma Komlıyonu btnuında yapılacaktır. 

1 - Enaf Ye ıartları lıtaabul, Ankara levazım imlr· 
ltklerl ile Balakealr Kolordu Satı• Alma Kom'ıyonlannda 
paraaız n her ı<i• ıcbllebtllr. 

6 - Her iki ıarntzo•• ald lıbu yaf ve henzlaler tçın 
ı.ırdeD teklif kabul edtldllt gibi Kütahya garnt:ıonu için 
ayrı, Balıketlr guolzonu için ayrı yepıluak teklıfltr de 
kabul edilecektir. 

7 - Taltp!ertn belli belgeler Ye munkkat teminatları 
haYI teklif muektuplarını ihale ıaatınden en geç bir ıaat eYYe
lıne kadar komlıyona ıaakbuz mukabili teıllm etmeleri IOzu· 
mu tlln olanur. (Poıtada nlrf gecikmeler muteber de· 
ilidir ) 4- ı - 2•4 

. 
Balıkesir Askeri S<ıtııı 
Alııı<t Kooıisyonııııdaıı; 
1 - Edremit Ye Aynlık ıarn lzonu blrhklerlaln ihti-

yacı olan 550 toa yulaf ekılltmeye konulmuıtur. 
2 - Muhammen bedelt 24750 liradır 
3 - Mu.-akkat teminatı 1856 lira 25 kuruıtur. 
4 - Elulltme kapalı zarf uıulde 11 9 939 puarteıl 

ıGnG ıaat 16 da Edremit tüm ıatın alma komlıyonu bı 
auıada Japılacaktır. Telcllf mektupları Hat 16 dan btr 
ıaat evvel komtıyoaa teıllm ecltlmlı elacaktır . 

5 - Şartnameyi ıörmelı lıtlyenler her g6n komlıyon 
tla 16reltlltr. 4 - 1 - 269 

ııı«t tl•<tası 

Ucuz, temiz ve ı6ratle berkeeln lhttyaçlarma cevap Yerecek, hetkul m••nıuo 
edec~k bir ıekle konulmuıtur. 

Reamt ve huıuıt mtıe11uelere a td d fter Ye her tOırlcı ednller, makbuzlar, 
davetiyeler, kartvldler, r:arf ve klfıt bathkları, zarif ıektlde tabecllllr. 

Kttap ve mecmua buılır, clltyapıhr . 

Tiirkdili matbaası 
Her yerd n ılparlt kabul eder Ye lat~ntld lil ıekılde hazırlar . 

Dikkat : Matbaa itlerde a llkadar her türlü muhaberat lçln ıu adreae mii· 

racaat dllmelldtr: 

Türkdili matbaası - Bal!kesir 

'limuuıııııııııııııııııııınıııııııııııınııııımıınnn ınıııııııııııımmııııııııııııııııııeııııınıııuuııııuııııııııııııııııııııııııııııuıııııııııınllllnıınnnıııııınnııunıııııı ıınııı 
~ııııuıııııın ınunııııııııııuııııııııııııınınııııııııııııııııonııııııııııınıııııııuıııııııııııınıııımuıuımuııuııııııınııı~ımnıııuınınnnın1111111111111111nnııttnıııttııınm 

KIRTASİYEC 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami c ddesinde 
Her türlO kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te

min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit ltdğıtlar 

ınıuııııııınıııııııııımıııııııuuı111111111111111111111111111111111111111111111nııııııııııuıııııııın ° nuııınııııııııııııııuınııııııııııuıııııııııııııınınınmıırnııııoııııınmıııınıııııı 

~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 

Sa)rın hemşehı·ileriın 

BANDIRMALI RA! 
fftatürk caddesindeki şubemde ffyvalık ve Edren1idin nefis 

zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente satt!ır. 
1 3 Sencd..-n heri aeant<cı bulunduğum ııwrnleket in t~n nıaı·u f 
1 falwikatörii Edremidli Karagözoğlu Ali Hiza Bey fahrikasınııı 
.c «KAH MARK.\» en nefis saf ve tabii zeytinyağ ve sabuularını, Ba-

l
lt. lıkesiriu nefi8 tereyağlarını satışa arz t~lliru. 

Sayın hemşehrilerime bildiririm. 1 1 A H~iç~n t•P~Bc~k si pır işlerde da hır tür il kolıylık gösterilir. ~ 

1 ı - llalıke~il' Esat Bakkali~ı·si sahilıi ll~ndırnı:ılı E~:ıı .\lı.al'~tı. 1 
2 - Harulırnıa ~uheı-;i Atat iirk caddesinde ~ağ ~a huıı satı~ ~1el'•.:~~ 
~~~~~~ ~~~~~ »ltı~~~ 

Riirhııni)re 1\ğacık Köyü 
Muhtarlığındıın: 

Bctlıkesiı· \T ila)r(~t l)•ıiııı ·ı 
l~nciiın(~ııinden: 

Balıkesir \TiJayet , 
Daiıııi F~nciiıııcniııfle•~; 

Ağacık köyil olıuluaun bir denhane, ıalon, 6fretmen 
oduı , 1edt k•pu ile denhane, aalen Ye 6iretmen oda11nın 
penoerelerlala kata Ye çerçevelert Ye taun Ye tabanları 
14 8 93g tarıhlnclea itibaren ea bet fÜD mQddetle 29 8 939 
çarıamba ıün6 ihalHI yapılmak (bere açık ekelhmeye 
koaulmuıtur. Taliplerin muayyen ınnde eaat 22 de Afıcılıc 
ka,ı köy kuralıba ıelmelerl •e ıartnameyl ıörmelerl 
llln olunur. 4-1 - 2545 

Ralıke~ir Askeri Satın 
i\lnıa Konıisyonıındıtn; 
1 - Edremit tftm birliklerinin ihtiyaçları olan 1.000 CJOO 

tea ••un elrılltmeye kenulmuttur. 
2 Mulaammen llecleh 8000 liradır. 
3 - Mu•aklsat teminatı 600 liradır. 
4 - Ekılltme kapalı zarf uıuhle 11 9 939 paaarteıt 

ılnl eaat 9 da Edremit tDm utıa alma komla1oau bina· 
11ada yapılacaktır. Teklif mektupları aaat 9 da kemlıJona 
teıll• edtl•lı olacaktır. • - 1 - 2t8 

Üç .enel ık rüıumu 
Hududu: Hektar: Nııbl yeal: Teminat: 

L: K: L: K: 
100 750 0(} 56 25 

Türkflt k6yü Şimalen kar8d · 
Maaaıhr re, cenuben &Ja 

yaaı, ıarken kum 
burnu takiben sa

la taı hat m(bta 
kim ıarbea leb derra. 

1 - Açık arhrm•ra konan it: 
Balıkeılr •lllyetlnln Erdek kaza11 hududu dahıltnde ve 

Türkth köründe hulunduiu meYkl •• hudutlarile ve bek 
tarı •• ihraç mecburiyeti Jukarıda yazılı bir parça ıranlt 
taı ocalının Gç aen~lik tearı•ır. 

' 2 - Artırma 24 8 139 tarihine rHlıran perıembe ıtı 
an uat 15 de Yllayet makı•ında m6tetekkll Daimi En 
cGmen huzurunda yapılacalıadan iatellltlerln yukarıda ya· 
aıh miktar Gzerlnden 19 HDelık rlıunu nlıblJeal tutarıaın 
JGztle 7,1 •ıktları11da •••akkat teminatları ı 1atırtlıkla 

No. 11 Mevkii Hektarı Üç eeaelik muhammen Te•119
' 

rQıumu afıbltl . ~r· 
Ltra lu. Lir• oO 

8 A. J yorıl 20 3000. 00 22~ rfJ 
86 Mandara 25 1500 00 t 13 oO 
00 86y0k maymun 11 9000 00 615 

1
_ 

Erdek kaza11nda bulundukları me•kllert yukarci• 
1 1 ıl 

sılı iiç parça rr nlt taı oeajı Gç aene mOddetle ~d~ıl' 
mek (izere açık artırmaya konuldufu Ye on 160 111il 

1 
o'' 

ıhalea l uzatıldıiı halde talipleri tarafından teklif 0 "_,. 

ltecleller muhammen b~d~llerlae naR nn dun ltuh>~ı;ıtı' 
ıından ıhelealae lmkln ıörftlmtyerelı 11 9 939 t•:,,.,-~ 
raatlıyan pazartHI glnl ıaat 15 de ihaleleri J•r 0.ır· 
lzere bir ay muddetle ~azarlıfa bırakıldıiı tlln o ;61/ 

~,ı· 
,ol ,. 

rıaa dair makbuz •• banka mektuplartle Encllll 8,h~ . 
•lr• ve ıartnamHlle kroktılnl 16rmek lıt11eol•rıo ,-o 

. l ,.,,. 
ılr Huıuıi idare. MGdürl6 tle Erdek Kaymak•~ ~-147 / racaatları llln olunur. 4 ~ 

Baaıldılı rer: TGrkdllı matbaa11 - Bahkeılr 


