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1 
R. b d .. M k- ı Yıldıray deniz-

M itli Şefe Mareşah 1 i ı entrop un os ova· ıaıtıgemimizpa· 
çektiii elgraf i ya vardı ve Sovyet· Alnıan ::':;~~7ıe~:~:-

l ~rd.u~ millet V~ hftküme-1 müzakerelerine başlandı. ~::::::·~~~::H~::~1::.~ 
tın ıtımadını hır kat daha 

1 
lerı tarafından ınıa ecUle• 

takviye azminded. Alman kıtaları p ;········· d A, llOtfı•• ••••UP tlealz-ır. y o onya hudutunda toplan •· attı ,........ tlördüaclıQ 
1 lıtanbul, 23 (A.A) - Re mezhar ola• ordunun, mU · v . t. h F n olan Yıldıray 6almüsd~k• 
~1'•11ıhur lımel loöolioe let •• Lükümelhnl•ln ilim•- azıye ın ve ameti üzerine Ingiliz ve ra . , .... ,ı.a ...... ,.ı ..... ,. 

t!tlel Kurmay Baıkaoı MB dını btr ka daha takviye } A t } f k ıe ıachrll•cektlr. 
~'t•I Feul Çakm ktaraha azminde bulundufunu ıar· sız par amen 0 arı evkalilde O}Qr8 Mor .. ımdo Mıllı Mldalu 

d ,._ •t•lıdakl telıraf gön· ıılmcz bir imanla an eder- içtima& davet edı• ld 1. 1 
Vekili General Naci Tıaas, 

btl1nı1t1r: ken Jilce •arlıfınıza eo de donan•• kuman~aaı Amiral 

s.YID Türkiye R '•lcum rln aayaılarımı ıunmalırla Moıko••. 23 (A .A) · - Sov- Şükrü Okan, Tali, mftll.I 
horu Mtlli Şef fım t loönQ: büyük ı ftlbar duyarım. 1etler Bırlif 1 ile Almanya ve askeri erkln laazır bu · 

l'rakya maııevraİaıı dola · Genel Kurma, Baık•Dl Mareıal ara11nda ademi tecavüz pak· luaacak; amiralimiz bir au· 

"•111 k k 1 ~ yft ıe 1 ttfabnıza FE.VZI ÇAKM4K hnı m6zakere Ye lmı;a ede tuk ı6yhyecektlr. 
= 

Güreşcilerimi~ 
ilmi re g i d e c k 1 e r. 
lilgı gürıı tıkımı bu iiifnasıbeül ayın 27 nden 
iti~ıren muntazam çahşmıları ~aşhyıcı~lar. 

cek olan Alman Hıutelye 

Nazın bu gGo ıut 13 de ta· 
yare ile Moıkovaya gelmtı •• 
aaa t 15.le Sovyetler Hariciye 
Koınlıerf Molotofla tik te· 
maada bulunmuttur 

lnılllz. Fra•ıız kabineleri 
diin toplanmııtır. Her iki 
kabine toplanhıından ıo•ra 
birer teblti oeıredtlmııttr . 

İnııllz telıaltjlae nazaran 
Alm n Kuı paktı fnıtltere
•ln Po(oqya1a karıı glrltUit 
taabhltler~ hiç bir Yrçhtle 
dokunmıyacakhr . 

Ticaret Velıili 
dlJn İz.mirden 

ayrıldı. 
lımlr, 23 (A.A.) Fua· 

rı• a~ılıtı mlnaıebetıle la· 
••rde bulunan Tıcaret Yeki· 

11 Cezmi Erçin bu 16• latan· 
bula hareket etmtıttr 

Büyük Btltanya bu taa-'1· 
hütlerıaı yflr!ne ıetırecekttr . 

Hilktmet yarın fe•kalade 
olarak toplanacak olan 

AYam ve Lortlar ka•aru ıa

lllan mllli mldaf aa lçJD fe•· 
kallde ıalihlyetlcr fltlye
cektlr. 

Alman askerleri ....... 

Sıhhiye Vekili 
T rab~ondan lı· 
tanbula hare· 

ket etti . 

't Böl!Jemlz: yüreşclferl 
;ı,t~:~;'e ıerbeat ıOreı bt · olaa bu kararı ıeç bile kal 
•tı eri için ıpor bölge mrıtır . Çlokü elde me.cut 
~'lık lhuplua eyrı lmııtır. güreıcller de•amlı bir ıurel 
~~,, (?•tr bölıed l:rmlr gru- te çalııtıkları takdirde lır:m· 
~~it ••rılmlı olduğundan frde kazanacakları muhale · 
•~t, tttı ı ~ı temıll edecek kaklar. 
~ı,t 1 t-ıuını 8 f')'lulde iz- _ ...,. __ .., __ 
1 tldtcektlr. JT 

~ı~~~ı,, Ma8ıaa, Denlzlı •e VSt'iJ.sfe iki &e-
''•t •tılblr; ıüreıcil~rtnduı ne kalan ta le
q\ 1 hlc&rn ırup 1 o eylul-
•ı t~ı d b ~l .. e karıılaıacak. bı- eler. 
~lı~~•lenler Türkiye bırt-
ı"t'~ı'"I için lıtaabula gl· Bır 11D1fta üıt6tae tkl yıl 
~, ttdır . kalan talebe imtihan tali -

\ ~•ıc!lertmlaln çalııma · 
\

1
k 'lduacla yaptıfuaıs 
't- g6re afuıtoıun 

\:d• Kuatepe mevldln
\ \ 6teı öjretmenl Sel · 

~ ~t llezarett altında 
~~ itap k .. rularllk mun· 
. \, •e enılı çalıımalara 
~ ~ ''-ktır. On ıü• dev · 

"•tek olau bu kampta 

~~ ~ ~ilıe tarafından 
~ tıdllecektlr . 

'ııı.ıaın çek )'eri•~• 

mataameılaln 47 act mad· 
deıl hlkGmlerlae s6re, 
okuldan çıkarılar, ltu tale
beler bir yıl daha huıuıl 

bir ekula ılrerek tahılllerl· 

ne de••m edebilirler. Fakat 
üçftacü yıl ıonunda da reı 
mi bir llıede imtihana titlt 

tutulurlar. Şımdt lçÜHtl yıl 
l•tfhanında eogele •eya 
bütGolemeye kalıp kalmıya

ukları hakkında Maarif 

V ekıllıjl•e alikaliarlar ta· 

Fı anıız tebltjında de ka
blnenla nzlyetl ve hariçte· 
kt Fran11z mlime11Ulerlne 
Yertlea raporları tedlcık et· 
mtıtlr 

Moıkovadakl Franaı:ı "Ye 
leııl!z el~ılerl düo So•1et 
Hariciye Komlıerlnden Al
man So.,1et ademi tecavüz 
pakhnın muhte•lyah hak· 
kı•cla malümal lıtemıılerdlr. 
lnılltere Krah bu 16n Lond· 

raya ıelmlttlr Yarın aabah 
Kralın riyasetinde saltanat 
mecltıl tep1anacaktır. 

Dün aktam Londraya ı•· 
len halıaerler• nazaran Al · 
manya Polonya mlaaaebet
lerlnfn nlalmlettlfl, Alman 
kıtaahnın SloYakyada ye 
hütGn Polonya hududu bo-
yunca toplanmakta oldufu 
merkezindedir. 

MoıkoYa, 23 (ltadyo) -
Slyui temaslarda buluamak 
6zeı e Alman Hariciye Nazırı 

Rlbentrop hu ıüa Moılconya 
relmlttlr. 

Mllsakereler laemea bat 
hyaeakhr. 

Londra 23 ( Ratılyo ) -
Y arıD toplaaacak olaa ı .... 
llz kal»taeal So•y•t-Alman 
lkUıatll aalaıma•ı •e atleml 
teca •Az paktı••• lmsaıı l~I• 
R.alarla Almaalar araıında 

de••m eden m8zakerelerdea 
te•lU etlen ha•• hakkı•d• 
rlrlıecejl ve mOblm lrarar-
lar lttıllaz ellecell k••v•tl• 

rafı•dap ıorulmuı •e ce•ap 

alı•••tbr. 
Bu talebeler e•ı•I •eya 

bltü•lem•Je kalabilecekler· 

~lr . 

mllbtemeldır 

Londuı, 23 ( Radyo ) -
Parlimeato yarın toplana · 
caktır . Mebuılar d611 alıta• 
Londra radyoıunun Hal 11 
deki haber bOltenıle itti 
maa da•et olunmutlardu. 

Bu toplanhda kablaenla 
herbanıı blr tehlike -.uku· 
uada mecİlltttn •ad ıalihl · 

yet lıtlyeceil ıöylenmelıte
dır 

Londra , 23 (Radyo) 
Perıembe günü toplanacak 
olan Lordlar ve A•am Ka · 
maralar1nda bilku~et milli 
•üciaf aa huıuıunda lüsumlu 
16recefı btlcümle t•dblrlerln 
btll mühlet allnma11 için fe• 
ka}lde ınlihly•tler veren 
.. lr kanun lifllaaıınan derhal 
mGzakere ve kabulunu lıtf
yecektlr. 

Bu kauunun kAbulnne ka 
dar da hüknmet yenı ihtiyati 
tedbirlere te•e116l e1ltyecek 
•e bılba11a deniz, kara, ha 
•• ku r•etlerlae menıup baza 
ıınıfları ı!lih alhna çrıiıra 
cakhr. 

Parls, 23 (Radyo) - Son 
ıelen haberlere ıöre Alman 
orduları Slovakyada Po · 
lonya hududu boyuaca tahat 
ı•t edllmitlerdlr Polonya 
orduıunun bu hudut ib:erla· 
deki f aaltyetı do bOtA• tici 
d•tlle deYam etmektedir 

Parla, 23 (Rad~o) Va-
zl~et •ehametl mu haf asa 
etmektedir Fakat siyasi 

Diyır~ık1r-C;zr1 hıtlındı· 
~i Diclı ki-rlsi ikııl 

e~ildi . 
ADkara, 23 (AA.) - Dı. 

yarbal1.1r- clzre battı lzert•· 
deki Dlcl• kipriıG din 

t6re•l• atıl•ıthr · 

mahfı ller ıon A •ruP b 
• ıal•• • · 

leleri üzer:nd• • . 
kı•111ekte 

Y"D etmekten çe Tra .. zon, 23 (A.A.) - Sıla 

dırler · ı.ı ~. V ek ılı H11luıl Ala tat dl• 
Londra, 23 (R•1'~) 11,:. aıseden Trabsoaa ı•l•lt, 11la 

lnııltz ılyul mahfdıl er ketum hl müeıMHleri ıösde• ıeçlr · 
ıi vaziyet hakkın : , sase· dikten ıonra lıh•~ul• ha · 
davreınmakla ber• •keıll .. e· rek•t etmlttlr. 
teler 6mtdin heo6J k ltlr 

ı ld pılac• •·t o ufunu, r• A up•f• 
ıulh letebbüıüoÜll •' ir 
kurtarabtlect>ftDI ılerı 1 

mektedlrler. ) 
L d 3 ( tla.11° -

on ra, 2 kııbet· 
V azlyettn nhaaıet hükô 
meıt üzerine loıılter• l 

dakl te 

F utırı iki giJncle 
7 4.280 lıifi ~;

yaret etli· 

mdl Malta ad•••• ,anı 
örrGlere elektrik cer 1 

•ertlmeıial emret111fttlr· 

İzmir, 13 (4.A.) - ls•lr 
fuarını tkl ıüade 74 280 
kiti ziyaret et111tttlr 

B d ına idmanyurdu Tek-
an ır k. t• 

1 karşılaşma ıs ıyor. 
spor~--. . . 
Yapılın teklif kl~ul edildiiı takdı!dı ••ll! UHI 

iyi bir ı atbıl nııçı sıyradmğız dı11ktır. 
B lcl-aa,urdu 1 16~6•1• ıo• kaclroı• titr lıaay· 

and1rma - ' 
TGrldye blrlaetllklerln• ba il zaylflamıı bulunuyor. 
zırlaamakta olan ıebrlmlz Eier çahtmalar ıayrl an~• -
Tekıpor kulObü takımı ile tazem ti•••• eder .. , T6rkı,e 
ekıenl z mahı,ettnde bir maç lıtlrlncılıklerfade 111 

.. u .. 
yapmak üzer• pazar sr••• ala••raeafl•· 
ıellrlaalse ı•IDJ•" ar•uaua.la 8aallır•• fdmaarurd••u• 
a.ulund•klarını bJldlr•

1 
ltl~r · it• telıllfl kabul eclaldlfl t .. c. 

cifr. Yalnız Baodırm• ı ıpor· 
eula• burada kalacakları miti · 
det zarfında bazı huıuılarıa 
temin edtlıp edılmlr•ceflaf 

1ehrlmlzdea ıor1D»tlarll1r. 
Bandırmalılaı tarafından 

yapılan bu teklif Tekıper için 
b•lunnıa:z Itır fıruttır. OD 
ıüoden beri yapılmakta olan 
ekıerafslerdeo ı,.ı bir raach 
man ahoa11>amaktadır 

çaokl. bir ~ok •yuncular 
laarıce 1ıtmff ve dllerlert de 

.... a 11.&ao beri aatr•a· uzun 
maDlar• ıel••••kte idiler. 

•• ,ı.cie• r.11 ••• , ku 

dır.le pasara iyi bir ma~ ıey
r•t••lıl• lleraller Teluper 
takı••••• lllt6a kuı•rları 

mertl••• ~ık•ıı olacal&tır. 
Bu te•aıın laer tkt tal11• 

için de iyi elaeaiı •ulaak· 
kaktır. -Gelenler, gidenler: 

Ztraat Veklletı •erke• 
tekaık •lfettııı Nıza•etUa 
Turı•Y dlD Ankara.la• t•hrl 
mlze ı•l•lttlr; Vtllyet , •• , •. 
ıla4e tecHdklerde L•I • uaa-
••khr. 
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--------------- Pohı dtrekt6r6 Yahudiler 
hakkında kahTe, lolcanta •e 
ıoı.ğazalarda, buılı umuma 
mahıue yerlerde tatbı.k edl · 
locek uıuilere dair btr kı 
raraame aeıretmiıUr Buaa 
ıöre, .. tr çok rerlere Yahu 
dtlerl• ıtrmelerl yaıık etlıl 
mtıttr . Bu ıtbl yerleri• H
hlplerl, Almanca ve Çekce 
elmak (izere, kapı ve cam~ 

Yani Baremin tatbik ş9kl ni gösteren izahnamı bütün 
deılet dairılerin tevzi olunacak. 

(DünLu yazının d~vam1) 

Mııh1e Vekiletlntn baum 
kanunu hakkındaki hazırla-

mıı oldulu lsalanamcnfn ay
nea neırloe de••• f!dlye · 

ruz Bu kmmcla vazıf e •e 
memurl1etten mlte•ell t •• · 
9lar dolayltlle ııten el çelr
tlralen memuruo Gcretlllerl• 
ı•recıklerl vaaıfeler terf ı ıe
ktllert buıutl bir •eılek 

bılıııtae •• ıbtıtaııaa IOz•• 
ıöıteren lt1•r hakkında bi 
kcımler bulacaktınız. 

M üte kaitlu hakkında bük Omlar: 
8 - Mntekaıdıadea ol•p 

ta bu kanunu• merlyett ta . 
rıbtade Gcretle mGıtabdım 

~uluaanlarıa lktltap ıdebı 

leceklırl tcrel derecelerini 
1 -~Mütehattlerfa tekaot· 

ltklertne m11net olaa me
mu~ı,et •e1a ı i.tbelerlaıe 

alt •••t clerecelerl buluna· 
cak; 

2 - Tekatlt edllcltklerl 
tarllatın ıonra yal•ız le· 
retle lıtlladam ecllldtklerl 
mGliclet ( Jtlluek tabıtl ıö 
realerln her ııı •e 16reml· 
1ealerl•. her iç tenecle bir 
terfi edebilecekleri eauına 

16re ) heıap olunacak •• 
aetlcetle elde edılecek maaı 
der celerl 1 aayıla beni mu
clbla•• teı.,lt edilen mı•ı 
tierecelerlne ekleaecek; 

S - Yukarıdaki izah ta 
16ıe bulanacak ma•ı dere
aelerlae, kınuauu Ye bu 
lsahaameala 12 lacı mad 
delerladelu la6k6m tlalrtııl• · 

.le maaıtanfi O&rete ıecme 
farkı olarak bir derece tla -
laı zımmıdtlecektlr. 

Bu ıuretle teabtt edtlecık 
Gcret dereceleri halen Qc 
retti •azıfelertie mltekalden 
çalııa•larıD ücret dereceleri 
olacaktır. 

Me•eli.: (35) ltra uli mı· 
aıı olan her baahı blr Ve 
kllet birinci mümeyyızltfln· 
dea tekaüt adılmiı bir sat 
ile 1Cne 2702 aayı:ı kanu
auo:mert1ete Tayıadaa ev
Yel ; (35) llra aıh mantı bu· 
lOaaa plzlaaııhktıa tekaüt 
olmuı bir kımıe telııltlük 
l•rıaden ıonra beı 11ne 6ç 
ay lcrctle hizmet etmtı ol 
talar •• balen 250 lira Qc · 
ret almakta buluaıalar, 16-
lnek mektep mezunu el 
cluklarıai farsetttf Jmla bu 
mütekaitlerin teka6tlOklert
m11net olan memurt1et Te 
rütbe maaılarıaa alt 1 O n 
cu dereceye ( tahıtl •azlyet· 

ıu&ll 4 ,-;_dan ~trıoe ayoen 
tekablil etmedıil takdirde 
1 . tacl muvakkat maddeoın 
8 fılnaaıoda tzah edtldtjt 
Teçhile yeni oaDUDUD 1 ncı 
maddeılndekt det•elde ma
•ıların• en yakın olan üıt 
derece maaıı a11l elarak 

kabul olunur. 
( Bu mtıalde vazlpetleri 

ya sılan mtltekaltlerln tubtt 
edilen 6cretlerl al• alsta ol 
dakları Ocretlerden oeksa a 
bulundojuodan aradaki fark 
hakkında yapılacak mua•ı 
le aıalıtla (ı) fıkraaın4a 
laak edalecektlr-

Harp sebıbiytı ayrılan y,dek 
subaylar: 

c _ Ylluek tahıtl ••ren 
bir mektepte okumakta llc
eo heDG& mektebi ıkmıl et 
mellen harp 1elaebt71e ... 
kerUıe çatınlarak Y etlek 
ıubaJ rlt6et1Dl kaaaa•ıı 
olaa)ardaa ıaal•• lcretle 
mtiıhbdem buluaaalaran A 
fıkraeı muctbtace lktııap 
edebtlecelı.larl lcret derece 
lerınd• taJID ederken bun· 
larıa 10luek mektebe ıır . 
meaden evYal haiz olduk · 
lan tahıil derecelerin• ıöre 
ilk defa alıuabtleceldeıl me. 
murlJ•t d•recelcri teabıt 
eatlclıkteD ıoara hizmet 
maddetleı lalll heH bında laer 
ıkı btzmet aeneıl bir derece 
ce terfl m6ddetl olarak ka 
bul olanacaktır 

K.anuaun metaıa.&elrı ıa · 
rahıte ırre, rüluek mektep 
ten her baaıi ı.ır ıebepl• 
ayrılarak. ta le .. • buluama 
dliı zamaada harp 11beltty 
le Hkerllie çalrılanlar •e 
Ja rükıek bir mektehe ok · 
umakta tkeo harp ıebebl1le 
olmakıızın aıkere cel~edt 
lenler .-eyabut 1üluek tala-
111 veren bir mektebe de 
Yam etmekte tkeo harp H 

bebl•le atk•H çaimldıjı 
laalcle redek ıultaJ rltba•lat 
kadaamıyanlar lau fıkra 
bQkm6ndea ııttf ade ede .. 
mezler . BuDlarıD her Oç 
btzmet ıeaeal bir derece 
tetfl mGdaetl olarak ıayı-
hr 

klnlara «Yahudtlerla ıtrm•· 
lerl yataklar» Yazıh le•b• · 
lar atmık mecburiyetinde· 
dtrler. Arllere atd •• mOt 
terlleri arl olan bazı lokaa 
talar.la cY ahu.itlere mahıuı
tur • Le•hatı aııla huıutl 
yerler a1rılacalıtır . Yapı 
YaZIJ•tl bö1le bu•uıt yer 
ayırmala mGaalt ol•ıyan 

lokaata •e kah•eler l~erde 
•e dııarda dıvarlara «Ya· 
hutlılere yaaaktır!I Le•haeıoı 
.. acaktar. 

Sahtbl Yahudi •eya mtlt 
terllerl•I• ekeerlıl Ya hu dl 
olaa lııahYe ve lokantalar, 
Y abudl müe11eaeıl» le•ha11-
aı taıı1acakhr . 

Y abu.itlerin u•uml •• 
laattl butuıl hamam •• baa 
yolara ılr•elerl artık 7a 
ıakbr. Bunlarda cY ahudıler 
ılremez.» ı e•baııaı aıa· 

caktar. Umuma malaıuı ha· 
mam ye ~aayolar, art ol-
mı7anlara mabıuı Itır yer 
ay1rebll~ceklerdtr H11taba 

•• •e deıüllcezeler, arl •e 
art olmıyanlana bır arada 
bulunmamaları için t~dbtr 
almak zorundadır . 

~abtplerl ve1a mftdürlerl 
Yahu dl olan dli•r mle11e · 
aeler «Y ahudl m6111e1eıldlr" 
le•Iİlaaıoı aaacaklardır Ka 
raraameye aykırı hareket 
edenlerden 10 korondan 5 . 
OCO korona kad r para ce 
za" ahnacak, 12 aaatten 14' 
ıüae kadar da h• ptı cnaaı 
•erllecektlr. 

lhtaf eden dtjer •hzıfele 
re tab•Jlleriade mlktuep 
bak teıkll etmemek Qzere) 
btr Gıt dereceye yeclrllme· 
lerl ealzdtr. 

Bu fakra hukmünclen iıU 
f ad• edecek btr memurun; 

1 - Kaaudun oeırl tart 
hinde m(iltalatlem olmaaı, 

2 Halen aldılt QcreU 
ntn,, bu maddenin (A) fık · 
raıı mucibince teablt ~dile· 

cek Clcretlodea daha fazla 
buluamaıı, 

3 - Bu kanunun Detrl 
tarihine kadar olan hizmet 
m6clcletl mecmauaun \iç ıe· 
ne veya daha ziyade olma 
11, 

4 - 1.bllyetla Vekaletçe 
tatdık -edtlmeıl lizımdır. 

Bu •aııflardan hcır ltaaıt 
blrlnt haiz ol111a1an Gcretll 
mOıtahdemler (A) fıkrA11 
herellace glrebtlece&. lert 6c
rat derecelerJalo bir dere· 
rece Ültilne ı•çlrllmez\er. 

Sporcular 30 
Ağustos Zafer 
bayramına ha-
zırlanıyorlar. 

30 Aiuıteı Zafer ba1ra· 
mı için ıpor ltölıeıl zenıl• 
bir pıoiram laazırlamaia 
baılamııtır. 

O 160 bitin ıporcuları
mız düzıGa kı1afetlerıle 

meraalme lttlrak edecekler · 
.tır . Akıam da laölıe tarafın 
dan ıporcular ıereflne Ata· 
t&rk parkında yQz klıthk 

lttr ç•J ziyafeti ••rlleeek· 
ttr. 

Bir bekci üc se , 
neye mahkum 

edildi. 
Dün alır ceza mabkeme

ılnde adam ildfirmelıtea 

ıuçlu bir bekcl 6ç •eneye 
malakGm oldu. 

Geçen CumhurlJ•t ita1ramı 
ıeceıl UmurlıHtJ mabılle•ln 
deki Kmmh Aliye all bir 
maiazadıo buj.lay çalarak 
araba1a yükleten Yakup 
k6ylndeo Nı1ası •• arka 
daılan o civarda ıezmekte 
olaa bekclJe te11diiıf ederek 
Qzerlne atllmıılar •e bekcl · 
nln muhtelif yerlerinden ya· 
ralamıılardır 

Bekcı lımı tl keadtal kur
tarmak lçto tabancuını çek· 
mlf, attıiı kurıunlardan bt 
rlıl Nıraalye raıthyara" &l· 
dürmltUlr. 

Yedi ayd11 mubakemeıl 
devam eden bekclnln diin 
ıon duruımaaı yapıldı •e 
Yaztfe halinde nehıaı nı6 

dafaa dtlflrıden 6ç eene 
alır hapıe mahktlm edlldt . 

almakta olduklara Ocretla 
ta .. t1e1ındea de•am olunur· 
Bü kabtl memurların almak 
ta oldukları lcretler, kao• 
DUD •• lzahnamenln blrloct 
maddelerinde yazılı m•aı de 
recelerlode birine t~kabül 

edı1ona o dereceyeo, etmı 

yona aldıkları lcretle en ya· 

kın buhınduiu dereceye da 
h11 olmuı aayılırlu. Aldık
ları Aoret miktar& tisi maaı 

dereceıtnto tam ortaıına te 
kabQl eden Ocretltler lıe 

(hl maGf derecnloe gfrmlf 
aayıhrlar . 

Susıgırlık pa · .t•······ .. ··············"' .. i Köylü,·ü i 
nayırı 25 agus : ,.. l : • 1eoruya ım. : 
tosta dÇlf lyOT• • Dnok6 nlıhamıada bul 

Suııiarlık, 23 (Huıuıi) daJ tOccar,arı•ıa blrbtrlerde 
Her 11ne atılmakta ola• anlatarak k6ylaoOn mıhı•· 
Suııiarhk panaym bu yal da luae 3.5 kuruıtan fazta f ıat 
25 aluıtoı euma 16aü açı - Yermedıklerlol yaırmıı ve top-
lacak •• beı ıln de•am rak malaıullerl oflıl•ln •• · 
edeeeldtr. zarı dtklratlal celp etmlttlk· 

Paaayırtla barvaa •• bll- Bu yaaı•ızı eku1a• bası 
umum •11a ahı Terlıl ya . k6JlG kartlerlml• bls• 
pılacakhr. mlracaat ederek ••ırt1atl'" 

mısıa 1erıntle elduiu•• 161· 
le•ltl•r, ıatıılar bö1le deTa .. 
edene çok biy6k zarar 
16receklerlal ili•• etmtıler
dır . 

Gönende köy 
katipleri teşki
latı ialah edildi. Bu ıtkl1et1 çek yerlod• 

Gönen,(Huıu•I) Geçenlerde buluyorua. Köyll1I koru••· 
kaymakam Yektlt lhtan Ôoe· iı kendine ea bl16k ti•' 

nla rl1aaettnde aahtye m8 edl••• CumhurlJ•t bükik•• 
dOırlerl, mubuelıtel buıuıt . ti Y•ıln• ıeltrl toprak olaO 

k61lümGzOn buidar ma bıu · 
ye memuru Ye bltGn muh
tarlaran •ıtlrakde rapdaa 
toplantıda halen mGıtaladem 
bulunan merkez kasada 
dokuz kltıbla d6rde, Bul
dayh nahlyealatlekl iki kltt· 
bl• ~lre ve Sarı aahtyealnt11 
oldutu ıthi b1rakılma11 ka 
rar altına alınarak kay it 
lert hakkında uzun l.tr r& 
rflımedea ıonra toplaataya 
ıoo •erAlm•ıur ihtiyacı o!ın 

köylertn kltfp tayinine muhtar 
ıerbeat bırakılmıı •• bu tıe 
lly ık olanların tayini llzu 
mu blldtrtlmtıttr. 

lu için bir f ıat tla teıblt et· 
mittir . 

Halb•kl bu ılo tilccarl•
rın •ercllll flat bunu• prk 
dGaundadır. 

Bu •azlyet karı11ıada btr 
defa daha toprak mahıullerl 
of ıılota aasarı dıkkattnl celP 
edl1or •• ıoru1oruz: 

HAKLI DElilLMIYIZ? 

Bahkesir T ıleba luru
mu Başkanhğmdın: 

Eıktdea en çok yedl kö- ı 
ye bakan bir k6y kitlbl • 

Kurum alzamnameıl 
muctbtııce yapılma11 ll 
zım ıelea yıllık konı· 

kadronu• tenlctıl ıurettle 
on k6ye bakmakla beraber 
köylude gGolok rıleıt ba· 
ıarabt1ttcek okur yazar bulun· 
mıuı do! ylıtle •ılerl yJne eıkl 
lntlzemla yftrGmektedır 

Merku k sa katlplerl•e ay 
lık tlcret plrml, D• htyelertn 
otuz liradır. IClllpler Gzertn · 
de yapılan bu defiıtlılık bO· 
tün k61 mubt.arlarının arzu· 
lan dtnlendtkten ıonra ya · 
pılmııllr . 

Gönen Halkevi sosyal yardım 
kolu köyleri geziyor: 

Halke•I Te Parti Baıkaoı 
Oıman G6oea köy ocakla 
rıoı t~ftııe baılamııtır Oı 
man G6oenle beraber köy· 
lere çıkan Halke•I ıoıyal 
yardım kolu baıkanı hüku· 
met doktorumuz da b~etala 

renin toplanma tartbl 
4 e1lul 939 ıalı ıünü 

ıaat 21 olarak teıhtt 

ecl ılmtıtır Kuruma k• · 
yıtlı btlümum aza tle 
bu aene Balıkeılr Llı• · 
ıtnt bltlrenle-rlD me:11&6r 

16n •• taatle Halke•1 

ıaloouoa teırtflerl rıc• 

olunur. ../ 
, ________________ .....,.,..., 

,, 
rı muayene etmekte 

t•" 
mtccantn tliç daiıtcn•" 
hr. 

Gönende havalar: 1• 
Gönende haTalar bir b•lı 

tadan bert yafııh ı1t .. • 1• 

tedır HaTalarıa yaiıth I 1 
lb•'' dııt tGtilncGlerı. bl ,, 
o>'1' 

beoüz harmanını bttlr cW" 
çıftçllerl diiıündOrme~ 

Meull: Halen (135) lira 
ücret alan •• orta mektep 

mezunu olup 15 ıene maaılı 
Teya ücretli hizmeti buiuoan 

Bir cas st 
p ede • 

ıc 

bulun 1a51 

asıflar. 
/ngilterede çal-;f mak istiyerı clJ; 
suslar neden çabuk ele geçe~; 

letiae ıöre her tiri aenede 
latr defa ter ti edebllecekl e · 
rlne Ye \icrette ıeçeo d6rt 
Hnede tkt derece daha ter-

U etttklerlat kabul etmek 
ilzam ıeldtfloe · nuıaran ) 

rs lael dereceye çıkarmak 

tktlza eder. Bu mlhhıhdem · 

lere maaıh dereceaın bir 
4ıt clereceatae alt maaıın 

tutarı olan 170 Jıra lcret 
derecealncl• ı•çmlt nyı1ma 
11 zarurıdır . 

D · Ücretle •Ü•tahdem 
lkea ukerltk blzmetl•e ıt 

renlerla •a•lfelerr1le lrtl · 
hatları k .. ılmekte olduiun
dan, Gcretle çalııtliı •azt· 
f eden aıkere celbedllmelıı 
ıuretlyle a1rılıp kanunun 
m~trlyete ıırdlii tarihte aı 
ker de buluoanlardaa H

kerlık hizmetlerini ıkmaldeo 
ıonra J•ntden ücretli vazı 
felere alıamak ııtenlleo !erin 

aakere çalmlmazdan e•Teikı 
btzmetlerlalo (A) fıkraaında 
izah edllea e.a•lar dalrealn 
ce hHap edılmesl Te bu ıu· 
retle ıkttıap edebilecekleri 
derece tle ftcretll bızmetle · 
re taytalertaıo ya,ılmaıı ca 
izdir. 

Bu aV1afı haiz o\maları 
hdaeblyle blr uıt dereceye 
geçirilenler inin de im de 
r~celer mükte1ep bak teı · 
kil etme:ı bu ilb!lerl• terfi 

6eretll bir memurun; tab•tl 
Te 11a1fJaa •e h tzmet müd · 
detlyle kaaunun 12 inci 
maddeal b6km6ne 16re teı 
bit edilen .lerece1t 8 olaca
fına ve bu derecere alt ma
aıın tutan da ( 140) lira bu 
lnudufuna nazarao; bu me
mura ( 140) lira üzerinden 
6cret Tertlmeytp (135) ltra 
ücretin tedt1eaıae de•ao.ı •
dllmeet •e der•ceatoıo de 
lcrettne en yakın 8 inci de 
rece olarak kabul o!unmaaı 

lcabeder 

loılllz ıızlt l.tıhbsrat ıefl 
olan General Sır Robert Ba 

den Pauel dilnyada ıklacl 
bir Şulok Holmee olarak 

t••1D1yor. lıttbbarat lı1erl 
aaha11nda bu ıeneral uzua 

bir derecede addedıtıo•~6( 
dtr Böyle bır cuu•110 t' 
düitl htzmeiler, ıtllh1" 61' 
tanı•• mOdaf aa ecierlıe" tlf 

lıı' 
enlerin laızmetınd•D 

d Jlittdl'' ..1 1•• daha aı•i• •• ~lr 

Ücret dereceat teıptt edt 
l cek miltekaltlerın teka<lt
lOlderlae meınet olan me· 

· murlr• t•erltbe maaılara 

yeal kanoaua 1 inci mad · 

deıı1l• t•"•lt •laaaa maaı 

E (A) fıluuı muclltln· 
ce ücret kaauou aeırl ta
rtbtnde hl•met m6ddt-tıerl 

üç Hne Teya ilaha zly de 
bulauaa •u ehliyetleri T«' 
lılletlerlnce taıdık ebtlen
lerto (terfi ve Govaa ••1• 
•e•url1etlala te\teddtllOal 

•• dlfer •ezıfelere tıbvıl 
lerıade (A) fıkra1ına lttloa-
dea tkt111p •ttlklt>rl dHece 
etaıtır . 

Halın aldıktan ücret yüksek 
olanlar: 

F (A, B. C •e O) fıkrala 
rı mucibince dereceleri le.
bit edlle!D ücretlılerln alabl 
lıc•klerl 6cret mtktarı halen 
almakta oldukları lcret mlk-
tarınaaa fazla lıe, .. unlara 

eıır arz bu m«' murun al 
makta olduiu 6cret \ 125) 
ltra olu, kendiıt oe (125) il · 
ra ücretin vertlaıHt be de· 
receıtoio de (9) olarak ta,t · 
ini lktlaa eder 

- SONU VAR -

yıltardan beri mütehu111 ola. 
rak taoıoıJor. Bu 1ılzll tıler 

etrafında General Pauel bir 
kaç kHa p orıretmtıtır ve 

bunlarden biri blihHaa çok 
entereHndır. 

G enerale 16re, nıürt•d 
cuuılnr bir tarafa bırakıl· 
clıkt•n ıonra memlekf'tt için 
çalııaa bir cuuı dlf•r mllll 
•lcahıtlertlen clahı aıalı 

Hattl, ıulh 1ahut
1 11\1~· 

zamanıodıı olıuo. gıs 1 ~fi' 
fi ~ 

baratta çahtaoiarıD 'fı/e ç0 
lerl çok mühımdır. 1 ,ıı' 

1ı• ~'~ dıldıat ve tnce •• el' 1 
Bir çok kereler hf'dl' '6'1 

f ..... ~· mOteaddtt mllıl • 01ı , 
bir ç •'1 bir OHUt ylae Jıl' 

reler öl6mle Jıart• 
ıelmektedtr . il / 

- SONU lJ/. 
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KEMALiZ
MiN MEF

HUMU 
l1tızuının altında • A.ulrara 

Gıılterılteeınde yı?oi Yunan 

''•bıyah profuör6,. unva-
:11aı lıullanaD AYram N 
'P•zoilu, ( Kemalısmln 

._tfbuaııu ) bııhiı altında 
1'•dılı beı ıCUunluk htr 
~'~•lede eliyor kt: 
lt lGrktyenlD blylk lnlu-
~çııının eHrl, canlı bir 

~ltlıls teıkıl etmekle bera 
I er tarıhte intikal etmtı bu· 
11111duıundaa f Qrk mllletlnl• 
•e bu ıGnldl laayah arasın-
4', hat yılnlaa •••ne tle , ' 
•taı •Gcude ıetlrtlen ıa1 t,, 

ara11ndakl mukayeae ,,_ 
1 llaak manl11z olmaz. Her 
tl~ıl&.p, aynı zamand• llem 
~1~11aak hem yapmak oldu 
~•cia•, b• takıllpta da yı 

'• ve yapılan ıeylerı 
~t'ıtaralım Haoıl lny1met· 
•tt L 
' Jıaı&mıı ve yerlerin• 

l '
111ıt kıymetler 1arahlmıı

ıt, 

' fi,, millet, keadt HYklta 
11•ı1aı11 aevlule, kendıne mab· 

'•• b ~ Qıuıtyetler doiurmuı 

1 '
111llebtlar. Meaell f ran11s 

1'•ıtı, lDıal ı zlerln ve Alman
t~'•o f eanl tarzı tefekli Grle · 

fltl&hdır (loaanl Yntan 
~~t·••h") eHrlDln ı rı hıbl 
'111.._ 
l l Z.yanın dOıünOı tar· 

1 
d, baıkadır Bu eaerde 

~6'6leo Tark enllekU TOrk· 
ı1:

11l tercim• ettık eri 11111-

ta '• r.111erıkao eHr lerıacıe 
ı, 1Clt11aemekted ı r . Bu ma · 
ı, ~ teylerı tekrarlamlJ• 

1 l
11 Cll a5rm0yoruz. Oımanıı 

ı'-'Ptr•torlutuoa atd luymel· 
•tıtl 
\ı J. Yılulme11 pek maldlı 
d ıt barekcıtti. Mılld ken 
~I irade •e hiklmlyeti 
• te12oal edecek mlme11ll 
~; hflerden mahrumdu. Ru· 
~Ilı ftıldtafını tzhar edecell 
ld ' bır y&bencı 111abıQtu 
,,'· k.ahramanhjı ve anı 
t, hıt11de kezı>cmıt ol dutu 
._l>'•klara (mema!tkt m bıu · 
~ta t•bane) unvanı altıo· 
lı~ bı, takım ecoeb.lerJe az· 
__ , lcttiele•·lala ellerınde 
"- •teıııleke tlblydl. Bır 
lll~tln rubu ay~k altıDa \lı" 

)t~ 'lb•ı Tabt~11uurun tn· 
"ııı,ı, •6cude ıetlr lt-cek 
l ..... ' ~,1 ••er, medreıe ve tek 

et b ı,1 ıı 1, tutunmaya ui· 
.,, d 

tlbı '' a, ıuıuz deitrmen 
~lltl a-.alıvolmıya mahkdm ,, 
"ıı"1ebaktmı Şerlye ile Nıaa-

t, 
ı,1 lllalrkemelerl ve med 
~~: lle •ek.tep ara11odakl 
t't,1ht •e ntf ak, laer an 
~ hrpıyordu. 

il~ lr laGlbQI veya ıOldea 
~,~'-' olan ıttr, düıünce ve 

~\tı 1 bır tarafa bırakıyor, 
~ı," '-'uııkııı bir UlrlO T6r 
)''-' •ıalaıamı,or, mtmart 
~-- 'lı bese benziyor, re-
\ t•hl çocuk ıtbl aorla 
~1,0t •• her tey rubların 
'cl•lcı lzUrabı mt>ydana , .. ,Q, 
~"'-'•ta kartı mücadeleye 
dı:'"•lr ıGlüoç aayılabt· 

\ lGr)d(ik bu dlımsn 
t,ı, it,,,,, «Rü1tık 611» ilk 

'•, ''-llıtmıyet mtlletlo · 
\ı dı 
111~ Ye haykırarak ıavııt• 

~· 
.. ,C&tlele•ID Hfhalo.. 

rını bütün mcdcoi ruı l 1 etlu 

bıldt~luıoden , t~krarlamı· 

ya lüzum görmüyorum. Ata 
türlıdln nutku falıh Rıhınıo, 
Y akup Kadr1nın, Ham dutlu h 
Suphlnln yasaları, bu mü 
cadelede iki tarafın nasıl 

çarpııtılaoı •• yeni dolan 
mılletın heyecanını meyda 
•a koymaktadır. 

Tark culllburl1e:Unln 15 
yıl lçlııde ha ıardılı tıler 

meydaadaclır. E••ell Ata· 
UlrkOn dehanın en yOluek 
derecede olduiunu teıllnı et

mek mıcburlyetındeylı 
TOrk lnl"llbıaın J 5 yıla 

l~lade e•vell aıerktz Aa
karaya taıınmııtır . Mıllet 

kendt m•bıttne çekilmek th 
tıyacıaı ht11etmı1tır Bu l ••1 
Ye temız ıehırdekt ctddtyet 
ve faah1et t eana entrj 
•ermektedır . 

f Ork dllı çıkma~a ıeplaa 

mııtı. Arap harflerıyle Oı· 

manh mantık •• ztho1 yetı 
TGrktyeyl btr Ç•nlt ayajı 

ııbt tazyık a ltına almıtlar 

dı. TabulUıten uzaklaımak 
mecburıyellnde kalan gençlıll 
aüo f t Çllkçe kiUp l•pt olu
yoıdu . Mıll.t cebren keodı 

6z edebıyauodeo uzakta 
kelıyordu. 

K~ma•ı ıt ankıllbı bunun 
la cıa 1110cadt:le tU ı. Tür" 
dala de haılıt-•rıııa lonıtu. 

Y eoı Türk.yedelu muaa 
zam brndar, demıryo lara, 
fabrı l&alaı Yt: bıı)atırı n.uh. 
ıea f tezahüratı, Tüıl&le ce 
Y•t•>ll muılııoıo neııl de 
i ıtıjıo ı iabua J..ifıd.r . Mu 
ld ıeyırcı kaldıjı llc11>l yık 
mıı •• Jer&oe kendı •htıya 
cat.na uyan bı r il~m yara t 
mııtır. O ealıLl zıbnlJeltto 

usaklaımıı olan Namık ~e 
malin taha11ol ett ı jı va 
tanı, bi1Gk AtatQrl&iin 
klayuzlutu aayeılade Türk 
milleti yaratmııtır: Medeot, 
ıulbcu •e t uıuptao azade 
bır yurt 

An N. Popazoilu 
Ankara Üo \'erııte 
ı ı nde yent Yunan 

edebıyıt• profeıöıil 

(Bu Yuna..> geocı ttmdı 

Yuoan! ıtaı:· d• bu ÜDl't.rJI 

kullanarak aeçtomtı•tedır. ) 

1 RADYO 

ANKARA RADYOSU -
Dalga Uzunluğu; 

1648 •· 113 Kes. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 15195Kc.. 20 Kvv 
T.A.P.31,70m. 9465Kc.. 20 Kvv. 

24 8 939 Puştmbe 
12 30 Proiram, 12 JS TOrk 

müzııı. Oiıuyan: Muzaffer 
ltkar. Çalanlar: Cevdet Çal 
la, Reftk Feraan, Cevdet 
Kosaa, 1 - Muha11er peı· 
reYI, 2 - Rahmi bey - Mu· 
bfty:rer ıarlca (Serapa bOıınQ 
en110) 3- f'aılc bey - mu 
ha11er ıariu (S n •.r•loa· 
sun ruhaarı eh) 4 - Tam 
burt Olrrü-Muhayyu t r · 
kı (Kır düflÜ bu ıOn uçlc 
r1ma) 5 - Halk t&ddhü 
(Ç ıme ıl!ntn ne belli. be 

110 
var 6 - Halk Ulrküafi 

(Şu dıtğluı delwelı , ıJ.00 
Memleket ııu:.t ayarı, ajau 

•• mete•roloJI laaberlerl, 13. 

TORUILI SATI'A ı 3 

Ve gilerd ihbarname
ler asıl tebliğ dil cek 

Maliy;v;kaıeti m ühim 
. hname hazırladı 

bıT IZO ) müttOr. H~r mahalde ıube 
· de••ırı• k ıı. • ı ·} • k f • • b d t (Oünlıii vuıoın G ıeflerloln ve ıube l•f ıl cah Parıs 1 erın ey ını azma ı 1 Meı?f& l.ıaobu ıda a olmıyan mahallerde de va-

1 
~ oye Zürher Saytung ı 

Gazetesinin hususi muhabiri Yar/sten bildiriyor 
Sayfıyelere çekıımıı ota• lu. K mıo hakh oıdutu her 

Parıılıler, 8,.rhtt'raaden ıöı· halde belli olacakt1r Harp 
terııı y0z6nden kt'yfıerını çıkmıyacak olur •e ılk teı · 

biç bozmadı lar. 15 ,, ;uıtoı· rtodo vaziyet yuzuh keabe· 
ta her ,.ı yapılan ananevi derse, parlamentoyu mem 
halk bayramı bu 111 da •uolyetle feıhedecea}lm.• 
tekrarlandı. Şu var ki. bu B .rbterıadende o lup hl 
yıl mlllt mGdaf aa bakanı tealer lvlce malQm defıldlı; 

tedbirini alarak, geçen yılın ancak, Partı ıu kanaattedir 
ajuatotuDda olduAu ııbı, ki, İtalya, Hıtlerln pllnları 
mObtmmat ve ııllb fabrika· nı lı6rl k6r6ne kabul etmt 
ları tatil edilnıed • : fıçt t ere y· eelcttr. Yenay eıerloln 
mOnanbe ile izin ~•rttdı. tahrip edılmeal buıuıunda 

Herhalde, h1ılk •le devlet her tllı tarafta da mOltefık· 

bOyfıls b ı r taya\ı.kuz ıç nde ti; Fakat ıtmdt, yeniden 
Jaıamaktadar kurma le bahıln me•s•u 

Dalıa d ı ye tat1l1ttı reçttm•k olunea, Almanya, .. ıkı ılı· 
nzere ı ı ttıf t Akdtn1Jt eeya lemin yerıoe çok daha 

dotç• olan btr slıteml ika 
batınrfao ıerl dôndG. Btr çok 

meye kAlkıoca Ye hu arada 
Jarın1n 16r61melerıne tama 

mı1te akıı olarak, o Anu 
p•nıo çok tehltkelt haftala 

ra dofru ı·tmekte olduju 
kaaeattade ıırar etmektedir 

bııka•ı par ll u entooun tem 

ılıdı moo .. cbetıyle kerıdııt 

oln aleyhıade buluna.olara 

ıuoları ı&ylemııttrs 

Soıyalltt ı erlr ilomüa•ıtler, 

beaım, eoternıuyooe.l •eat 
yetin tehlıkelt oldulunda 
münaıat• ~tt ltmt nnn·or 

15 1-t llO Miizıtı (~ .. rıııtt. 
p ı oironı-Pı ) , 19 00 Proi 

ram, 19,05 Mü:ı. ı lı. (hh kon 
ıedo- PlJ, 19 30 Tfük mftıı· 

ğı: lnct'ıu fu ı (Saf ıye To 
k yın lttlraklle) 20.15 Ko 
ouıme, 20 30 Memıaket ıa 
at ayarı, ajanı •• meteora 
ı ojl bab~rJert, 20 50 Türk 
müzlil: Oı.uyanlar: Mel~k 

Tokaös, Mahmut Karıodaı 

Çalanlar Ce,dct Çaila, Re 
fık Fenan, Cevdet Kozan 
l - Setaraban p~ırevi 2 -
Dede -- Şeterabbn tarkı (G6 
zQmden 16alümden baya it 
gltaıea) 3 - Falzo- Şetara 
ban ıarkı (8ade1 •uılat tçtl · 
ıtn klael f aifurdan) 4 - Ke· 
mençe ta.kı.ml 5 - Şetara 

baa ı•• kı l Gecemiz kapİla· 
ra) 6 Şetarabaa ıaz aema 
111 1 - Hüıeyal MaJ• (Ya
kına ı•l 1akıoa) 8 - HGHy· 
Dl ıarkı (Hattcem •açlarını) 

9 - Halk tQrktha (K.eve:.ıln 
1olu bu mudur?) 10 - tfalk 
Uirkü (O&ilar d•iamdır be
nım), ıl 3J Konuıma, l l 45 
Neıell pllklar -· R, 21 50 
Müatk (Operetler Pi ) 22. 
00 Mazık (~üçak orkeıtra 

- Şef : Necıp Atkın), 1 
V atdemar G bııb Çakır 
keyf am - Viyana ıarluıı 2 
- Peter fre •ı L .. j ıoner •• 
ker •ala, 3 - Hanı Sulıp 
Ma t 4 - J Strau11 HDy6k 
Yala 5 Vılctor Hrub' Vıya· 
na operetinden polpurt 6 -
Houb4'trıer Şarkdft 7 - Frans 
Lehar Oç kadınlı bir adam 
opcretıodeo potpuoi , 23 00 
Son ojanı haberleri, ziraat, 
eıham ve tahv ıllt, "ambt· 
yo nukut bor1aaı (ftat) 23. 
20 MOzık tTauıolar Pi.), 
23 55 - 2-i 00 Yarınki prol 

ram-

mOttefıkl olan balyaya va· 
tal bir devlet rol6 verllmeıl 
derplf edtllnce, lf ı•lrllol de 
flttlrmııtt. 

lıpanya, halya, Macarlıtan 
•• Yugoıla•y• tle yapılmak · 
ta olao mGzııkerelert ıma 

eden blr ıazete, 

Mıhnr de•letlerl, ıeçen 

yıl olduğu ııbı, berp de•l•t 
lerlnın Le .. ııtena l&uıı bır 

taaylk yapacaldannı veya 
bu devletlerin eti. lrı UIDU 

mlyeıt ıklye ayrılacatını 

umuyorlar . 
M hnr devletlerlalo pro 

paQanduındakt yeni faah· 
yut bı1huıa bu huıuıla ya 
kıodaD aıikatıdır kı, bu da 
F ranaaaıa1 16z6nden kaçma 
maktadır. Buaun en ıOzel 
mııall Otto Abetz acl•adakl 
ajaaın f raaıaya ıehp tek 
rar yerıeımei• kalkmaaı 

keyfıyetıdtr . S11a1I ıabııyet 
lere Ye batta alelade halka 
yenıdon broıiirler 16oderıl 
mekte .,ol dulu ıtbı, Frank· 
fu ı tdr..kı radyo tıtaıyoou ya-
kında Franıızca 

ba ı l ıyacktır. 
oeırlyata 

Bu ıüolerde bir Alman 
ıazetec:lıl, Parlı ıazetele 

rınd'ba bırıoı ziynet edtırek 
aj •D Abetzin f ooaa ıle td 

manyaaın ara11nı bulmaja 
çalııtaiını aolato ala çalıı 

m11 ve ıu burbanlara ileri 
ılrmüıUb: 

lnıtltere, Damıtı yüzQn 
d"a AYrupada çıkacak olan 

berbanrı bır harp dolayı 
ııyle me•cudıyetlnl tehlıke 

ye ıokmak nı1ettnde deill · 
Jır. Oauo 1eıiae hedefi bir 

hal tarzı bulmaktır Nedea 
Franıa da aynı ıuretle ha 
reket etmtyor7 Da•• •d• •• 
meofaaU olabılır? Daosıııa 

Lehl•taaa yeya Almanyaya 
ait buluamatt•da f raoıanın 
ne zarara Ye ne de btr kira 
"ardır. Gerek Rtltentropuo, 
.rorek Hnlerıo Franıız mtl
letlyle doıtça ıeçlnmek tı 

ted ıtt ha11maDe ta•ra ne ha· 
cet? 

A lman propaianda ajanı, 
Franuz mılletıola blylUc bir 
kıımı ve mak6l d610nen 
pollUlaacıları• bu f ıklrde ol. 
dukları kaaaatlDdelllr. 

latada bir dükklod• icra· rtdat müdürlerınto ve keza 
bir klaue 

yı t car~t edeo k tarda yınıdat memurlarının 
d L -,üoe 0 • t bl dükkenıoı Ka ••0 ID«"ıultyetı altında böy • r 

ılı yar•· 
leclerae bunu yazı j defter teı • ı olunacaktır . 

dat daıreııo• bı l::':U~.~ Tıbelluğdan kıçmmak 
mecbur ite de Gıla alaılıade « Kanunun 8 ncl mad· 
•lolo mıntakaıı dlibtyetlt detl tebelluid n tmtlaa laa· 
teblıl•tJ kabule ·~. mec lıode yapılacak muameleyi 
"•r 1ah11 ı6ıterı:De o tayin etmektedir. Tebellul· 

a. k bu .., l 
bur de;ıtdır. ,.aca Kadık6 · den ımttaa balıade, teb li 
kellefla dükk&aını klettıl ıDI e:.lılecelr enak. tebellufa 
J6adea Kartala D• 

1 
lıt•D· ıallbtyetl• kt•aenln önilne 

farzederaek, Kartı ' ha- bırakılır •• keyfiyet ltlr za
bul BeletbJe bududupUD bu bıt varakaat1le tublt ola-
rlcınde bulunduıuod~•tbb•- aur. Zebıt varakaıı, o ma
takdırde bem •akll~ yap:· halde taDtDIDll bir ıahıa ••· 
ra bem de kendtıtD Jl· ya sabıta memurlırından 

k bul• ıa 
laeak teblllatı • ~adı· btrloe de imza ettirilir. 
laıyetll olmak Oı~r:aıı da Tebellufda• tmU•a lıter 
k61 ıubHlntD auD a 6ster- bız•at m6kellef tarafıadan 
buınde bar kl1D••11 • • 

oltua. itten• milkellef yeri· 
meal mecburıdır. et· 

• tıcır 
lksmetılh yeJ• 

1 
do· 

hanelerin deilıtırll•'' 
111 

laylıtle tebhjatt• biri ':~ak 
lık vukua mahal k• • IDd• 
6zere her yartdat daire• ol•• 
lıllmaldeo kalthrıı111ıı t · 

1ka1P• 
defterlerden bırıDID 1 de " 
ılb veJ• t1caretbaD••

10 
d 

J fi rlD kaJ 1 i fthen m6kol e • k 1111111•· 
aa tab111 oluner• ' 91 

h fl 1 oıerlll• 
rtnın ılk ar er k ııJ 
aıfabe ııraııyıe açıl:':drı•le · 
f alara etki •• JfD do•· 
rlnln verııye t&bl '::ıı:: kay· 
ya numaraıtyle btı 6rGI 
.lolunaıaaı mu•afık 1 

ne keadtlerlne tebltlat icra· 

11•a kanuned cevaz 'Hrllmlı 
olan klmıeler tarafından ol· 
ıun, her ıklıl hakkında da 
yukarıkl ııkllde muamele 
Japılır. Aocalr l.u lsabaame
nla 2 ı l•cl maddeılnde J• · 

zılan halde poltı veya Jaa· 
darmanıa ••Y• muhtar veya 
tbUyar heyeti a:aaıınıa evra
kı alma•H•, tebılluldan 1•· 
tına addedilemez, çGnkü ka· 
ou• bunlara teblıfat yapıl
•••ına cevaz vermemlt ev · 

1 
(Sonu d6rdflnı6 ıayfada) 

~------
------------------- ~ 
B 1 k Qı·r Vila)ret Daimı 

a ı e~ .. . den· 
Encumenın • 

H .l'uıne tozum olduiu illa 
bet uıu 1 b 

Vilayet Mub••• tHI H eYrakı matl:ıua t e u 
edilen 22 kal•• defter, ~· altı yDz adet arnt mGkellof· 
kere m6atacelıD tı:ıulllb ~:ı: tnb•dtn tabı ve toclıdı 15 

ıl• ır 
ler hesap defteri ekıdt•efe koaulmuıtar. 
ıila mGddetl• .,.k atbu• u6munelert ve 1artaam11l 

l>efter •• ••rakı 111 
ttur. Y alaız tabı ve tacltch7HI 

aııtYCU 
tdarel huıuıı11d• SOo Ura olup 1Dzde 7 5 111uvaldıat 
l:ıedell mubaoı••0''1 

temtaata 60 liradır· 1 &hale olan 4-9 939 ıO•I•• ratl· 

Talip olanl•r•• ye•ID 15 de V1lly•t Daia>I Eaclm•· 
.. ıı ıaat H ı Ml-

lı1aa pnarttıl ıua k ozere Muha1ıbel uı•• J• 
6jrePllle 

nine •e ıeraltl 
1 

ılla olunur 
aıt ırı 

dQrlGjüne 1110rac 1 - 4 - 272 

---8-i--r-==T~a-p-u~S~icil Balıke Muhatızlığından: 
Ctnıl Hududu 

Mr.balleıl 

S !lllbatt lo 
Tarla Dolu Harosoilu tarluı 

bab aarf aklarlı Sabri ta. 

)) 

d~mtryolu kıble poyru:a 

lrep oilu 
Doiu: O kcukara mahal· 
leıtoden dr.flrm•DCI H~hl 
lbrehı111 bata Saclts•d• 
Mrhmet ... ,,., terleaı 

P ., 8ao.ılırm• fOHll oy re .. 
lublG Hamldtye mahal· 
Ieılnde laeçecl Mehmet 
terleıı 

k el ,azılı iki parça tartanı• H1ıet· 
E f eıl 1u ar l'i 

"•• 
1 

•• r J ı •·f!•frtn Saı6batt ı n mebalıHındee Ali 
1 

" 

.. ıkl ~~ •• 
sız 0 •r• :0 ı ._ ı :S34 yılanda 6lthntle 

h ( tiakkınan m• ı ıaeo 
ot•u oıa çı 1 M M b ...ıa•ene ve ev ltierı Qze yen •• e illet 
a1ır••• karı•• n 
Kadrettı r.ıl tı:ırk ed p buolerden b•ıl&a kenunl •artı olma· 

b Ue •ereae muttıler ndtn kalan ııbu ı•Jrt aıen
dıiı c f' 

1 ı,,.rnlarına IDUkalen tucıl ettıı mek lıted.klerınden 
kul erı 

1 mütkı1etl b"kkında 4 9 939 tarlhtae müı dlf bu ,er o 
d. m hallıne tahkık mt:munı 16aderllecejl•del) bu ,. 

eiln e ' 
Olk yeti h•kkında bır hak ıddiuanda buluoaolaı va

rıo m 
.. • 0 oiinüoden eY\lel T4pu Sıctl Mubafızlaiına veyahut 

rı• ııa • 
ıaoonde mehııll toe llt'lf'cek IDt'OJura evrekı rrıOıl.tteleriyle 
bırlık temlracaatlan tlln olunur 



SAYPA ı 4 tORKDILI 

------------------------------------------------
Vergilerde ih
barnameler 
nasıl tebliğ 
edilecek? 

(Baıtardı G9Bncu aa1fada) 
ra lu tHllm almalı Yastfeılnl 
tah•tl elmlıUr. Bu •azlfele · 
rina lf a etmlyenler hakkında, 
•ali ••Y• kaymakamlıi• mi· 
racaat oluaarak uıulen takl· 
.. atı lıan•nlye tcraeı llzım· 
ıeltr. 

:mttna halinde enakıa, te· 
ltelluta ıallhtyetll ktmıele
rln öaGae bırakılmuı demek, 
olabtleceft bir yere kon11l
ma11 de•ekttr Bu ıaluı tm· 
Una hakkında bir ıebep der · 
meyaa edeue bu ıebep ka
•unl Ye tebllfe memur ola· 
nın mwameleıt yanlıııa bu 
•adde mucibinde imtina :ıap 
h tatulamaa. P' araza tebUie 
••••r ola•, mtllselleft bu
lamadıfı fçln fkametılhın 
mükellefin hlzmetçııt oldu 
luo zanaaettlğl ıahıa evra · 
111 teblti etmek lıter •e bu 
1ala11 da kead .. lnl• mGkelle· 
ftn lalzmettnde olmadıiı•ı 
dermeyan edene tebellujdaa 
f•tlaa zaph tanzim oluna· 
•az. ADcak tehllie memur 
olan ktm1e, o zatın Jaf)&fı 

laaldlcat beyanatta buluadu
iunu aalarea nzl~etl keadt
ılae ı6yllyerelr: tebellui et
•Hlal talep eder, o ıal.11 
imtina edene bu takdirde 
zabıt Yaralıaılyle keyfiyeti 
teıltit •• ~nalu önlne bıra
kır. Bu zabıt varaka11nı o 
civar.fa lk•metslhı veya U· 

carethaneıl malum bir ıahıa 
•• yahut zabıta memurla
r1ndaa birine tle lmz• etti-
ril eti ıarttar . Alul halde 
lınUna keyfiyeti ıablt ola
maz Ye tebllfat da mute .. er 
addedilemez » 

Yabancı memlıkatlardı 
oı11ıır: 

luhnametle yabancı mem
leketlerde oturanlar bakkm-
da ıu h6kthnler vardır: 

- Kaaunun 9 ncu mad 
deaı muclblrıce yabancı mem
leketlerde buluaanlara yapı
laeak tebllfet, o memlelcetın 
aallbtyetlt malıı::amı veya • 
mahal Tlrlıı::lye konıoloıu •• 
yal.ut ılyol memwr vuata
ıl1le Japılır. 

Y abaacı memlelıı::etlerle 
TGrlıı::

0

tye araeında teblljatln 
ne ıuretle rapılacalına dair 
bir aalaıma •••cut lıe teb
lıt bu aalaıma daıreılnde 
ve anlaımada tayin edilen 
makamlar •aaıtaılyle, boyle 
.. r anlatma yolua teblıfl• 
yapılacafı mabaldeld TGrld
ye koaıoloıa veya ılyaal n1e
mura, yaal b616k elçi; ~içi 

•era mulahatıüzar vaııta

ılyle yapılır. Bunlar enakı 

lıanıoloıluk Yeya elçlltlı me· 
murlarıDdın biri •Hıtulyle 
tebllf ettirilir . Bu bGlıGm ya-
bancı ••mleketlerde bulu
na• ıerelc ecnebi tebaa11Da, 
r•r•k Tlrk tebaatına ıamll
dlr. Aacak Türk teltaHına 
yapılacak teblıfler, bittabi 
TGrldye llonıoloıluk veya el
~lllit vaııtaılyle Japılır. 

lenebl •emlekette reı•I 
Itır •aslfe tle huluaa• Tlrk 
m•m•rlarıııa~ o mahal Tir· ... 
lctye konıoloı• •eya ılyaıl 
ınemuru YHıtaılyle yapılar. 

Va:ılfenla deYamlı •eya •u · 
•aklırat olma11 lııu h .. ıuıta 
•l•11lr deflldlr.» 

- SON -
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BALIKESiR 1 

AKl~~~1I! A!.EVi 'ı 
1 (jfl~~~EH;;ta~Ei:1~~~ii;arı 1 
1 ARADIGINIZ HER KIT ABI 1 
1 AKIN KİTAPEVİ nde 1 

1 ÇA~~,· ~stiEsı 1 
1 · 30 Ağustos 1 
1 1 1 ZAFER Bayramında 1 
ı Açılıyor ı 

Gazete, mecmua, kitap çeıttlerlal; bayaplıuın en 1 
ıon elblH modellerini: 

1 Buracian temin edeltlllntalz 

Her nevi cilt işlerinizi 1 

L Akın Kttap~•ine ••rlnla :-- memDun kalacaluınız JI 
Ba/Jkesır - Edremıd caddesi No: 22 

--------------------~--
Balıkesir Askeri Sat111 
Alına K•lnıisyf>nııııdaıı: 
1 - Su11iırlık btrllklerlaln thtıyaçlan olan 225 ton 

odua açık ek.ıh meye , konulmuıter 
2 - Tahmin edtlen bedel 1687 lira 50 kuruştur. 
3 - MuYalıkat teminatı 126 lira 56 kuruıtur. 
4 - ihale 6.9.939 çarıamba gllnü aaat 11 .le Balıke· 

ılr Kor Satın Alma Komlıyonu bıauıada yapılacaktır. 
5 - E••af Ye ıartlar her ıüa komlıyonda ı~rllebtltr. 
6 - Tallpferl• bellı belıeler Ye mu•akkat teminatla· 

rlle birlikte mezkur gtia ve aaatte komtıyoaa •üracaatları 
l6:ıumu ilin olunur. 4 - 1 -- 250 

Balıkesir Asker'i S<ttııı 
Alma K()fDİsyoııundaıı: 
1 - Su11fırı.t, bırlılderl hayvaaatınıo lhtly•çları olnn 

160 t<'n ıaman açık eLcılltmeye koaulmuıtur. 
2 Tal:amln edtlt!D bedeli 2400 liradır. 
3 - Mu•akkat teminatı 180 liradır 

4 - ihale 5 9.939 talı ılnil 1&at 11 de "ahk eı lr Kor 
Satı• Alma Komlıyonu bınaaaada yapıl acaktır. 

5 - Evaaf •e ıartlar laer ıGo komlıyonda görllebtltr. 
6 - Tallpl•rln belli belıeler ve muvakkat teminatla. 

rlle birlikte mezkur ıüa ve 1aatte lıomlıyona m8racaatlar1 
ltbumu ilin oluaur · 4 - 1 - 251 

Balıkesir Askeri Satın 

Türkdili nıatbaası 
V1la1et matbaa11 Türlıı:: .. tll matbaa11 adı altında ra:utemlzln ı darealnd• faaliyete 

fi ıeçmlttlr 

~ 14 Seneden bert muntazam o çıkan ·u karllerJne ht7nıet eden <<TÜRKDlLl» 

1
§ ıazeteıl bu ıaretle daha eeDlf Itır ıekıldc çalıımafa baılıyor. 

'"l,üı·kdili ıııatb<tası 

1 Ucu<, temiz YO ıiira tle herkeol• lhtıyıçlırıoı <•••P •erecek, herkeıl ı ... mouo 
edecek bir ıelde konul uıtur 

Reamf Ye huıuıi mG~11eu lere atd defter ve her türlQ udveller, makbuzlar. 
davetiyeler , kartvhlller, zarf ve kifıl baıhkları , zarif ıekllde tobetlıltr . 

Kıtap ve mecmua batılar, clltyapıhr. 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılparlı kabul eder •• lıtentldtil ıekllde hazırlar 1 Dikkat : Matbaa ltlerlle a llkadar her türlü mubaberat içi• ıu adreae ma· 

ı racaat edilmelidir: 

liii5 
& 

Tl1rkdili n7atbaası - Balıkesir 

~ıumııııuıomttoıınııııum1111111nnttftnııııııımoauıııımmuı.._nıııınıtnnııınmıwı1111u11mmmı~1t1 
ıunıım .. llflllllllWIOffllBllllUllllllllllOlllllllWRIRIUIHrmınmnnuıomı1t1111RlltlUlflfllllllUllUHRINHlll••ııı 
1 KIRTASİYECI 

1 

= 

KADRi UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türhl kırtasiye levazımını burada ucuz olarak 
min edebilirsiniz. 

te-

li5i' Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

lll•m11muııımıııı111tıını111111uımnııııınm•ımmnu111101mııwu_..nnıın11H-111-1 . 
~. ~~i~ \• ~,~it~~ ~~~ 

Say111 hcmşehı·ilerinı 

BAN IR ALILARA! 
fltatürk caddesindeki şubemde flyva/Jk ve Edremidin nefis 

zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente satı/Jr. 
1 3 Senedt•n heri a<·autası hulmıdu~u111 uıcmh·keliıt en uıaı·uf 

' ~ fabrikatörii Edremi<lli Kara~özoğlu .Ali Riza Bey fahrikasmın 

~!\ima koınisy()llUDdaıı: I ~ ((KAR ~ARK.\ » Pn nefis saf ve tahii zeytin~·a~ ve ~alıuıılarmı~ Ba- 1 
l b ı ._ it. hkesirin nefi~ lerevai!larmı satısa arz e1linı. ~ 

1 - Sa ıkeelr lr l•lerlnln ihtiyaçları olaa 500 ton ~ • '-' • ~ 

•dun ka".1ı zarfla ek•lltm•y• ıconuımuıtur . 1t. Sayın hemşehrilerime bildiririm. rı 

~ =- ~:::k::·:::.:~;'~1~0~~.!·~~·d" 1 HariçlH yapılacak si•ırişlerda de her törli ~alaylık gösterilir. 1 
.t - ihale 2 g 939 cumarreat ıünl ıaat l 1 de Balı· it. A D R E S : ~ 

kHlr Ker Satın Alma Komlıyoau bınuında yapılacaktır. 'it l - Balıkesir E~at Bakkali.vesi sabihi Bandınıı«4lt Esal .\kan;u 1 
5 - [naf Ye tartlar her •ftn lcomlıyon .. a gchüleblltr. it, j 
6 - Taltplerın belli balıeler •e muvakkat teminatla fit 2 Bandırma ~uhesi Alalürk caddesinde yağ sahuu ~atı~ yel'i~' 

rını hayf teklıf mektuplarını ihale ıaettnden e• ıeç bir «~~~~~~iiAt-t.17.t»1.t~~~ ~~~~ 
aaat •••eline kadar komtıyoaa malıbuz mukabUt tealtm 
etmeleri lüaumu ilin olunur. (Poıtada •akı gectkmeler 
muteber defıldtr . ) 4 - 1 - 252 

Balıkesir ()rmıın Çevirge 
Müdürlüğünden: 

l - Balıkealr vtllyetlnln EdreGalt kasa11 dabtllode Aa· 
dızlaburun ormaaından 178 metremtklbı mlkdarında çam 
kereateltk aatııa çıkarılmııtır . 

Z - Satıf 8 9 · 1939 cuma güaü ıaat 15 Balıkealr Or 
man Çevtrıe M&dürlülü dalreılnde artarma tle yapılacakhr. 

3 - lelaer metremlklbıoın mulaammen flah 5 lira 
10 luaruıtur . 

4' - Şartna•e Ye muka•ele projeleri Bahkeaır Orma• 
Çe•lrı•, Edremit a. Ş . yerleraen alınır. 

5 - M•valrat te•lnat 6g lira 9 kuruıtur . 
f Satıı yalnız orman kaauauDUD 6 neı macl.ıeılnde 

6 - / yazılı olduiu ıekllcie ıatııa çıkarılmıı olu,, 2490 
\ eayılı kanu• ahk&•ı dafrf'ıfnde ıatıı yapılacaktı 

1 - J- Z64 

Baııltlıfı r•r: Tlrk.lıll matltaaıı - 8ahkeılr 

l)evlct Denıiı·y••ll<trı 3 neii 
İşlctıııe Müdürlüğündeıı: .,, .. 

; 940 Scneıl m a y11 sonuna kadar Bandırma fıkcleatade ve tlepoıunda 113Jkdar, 11• 
bammen bedeli Ye mu•akk&t temlaah aıaiıdakl ced•elde yazılı lıömlrün tahmil .,e !'ıf 
ll1e iti kapalı zarf uıulü ile elulltmeye koDD.\Uftur. Ekılltme 1-9 939 cuma aOo6 ıe• 
de 8alıkeelrde 3 ocii lıletme blnaeındakl ekıtltme ko•lıyonun.ia yapılacaktır. 1ııaı' 

lateklller ekılltme ıartaamealnde yazılı Yeılkalarla muTakkat temloat. bank• •• 33 
bu Yeya makbuzlarını ve tekllf mektuplarını ha•I zarfları 2490 ıayılı kanunu• 32, ... .,. 
maddelerindeki tartfat veçhile hazarla1arak ihale ılnl elan y11lsarıda yazılı •arlh "e 'iJ"' ,,,. 
de elr:ılltme ıaatlDden bir ıaat e•vel aaat l.t e kadar ekılltme kemlıyonu reı.Utıae k~·· 
baz mukabilinde teı llm etmlı bu!11amalara llzımdır. Peıtadald ıec!kmeler aasarı dl 
te alınmaz. 911· 

lu baptaki ıartname ve muka nle projeat Bahkeılrde :ıletme MGdGrllfü11den "e 
dırmadan tıtaı1on ŞefUftntie• paraeız alınmaladır. 

Yapılacak it ve yeri 
Rılııtamda mauaalardan va 
ioolara tahmil 
Depoda vafonlaulatı yere 
tahliye ve lıtlf 1 
Depoda lttlflerdea •aktae 

tea4erlerl•• talamll 

Mtkdar1 
tOD 

12500 

4000 

4000 

Bır toaun .......... 
bedeli 
Kurut 
15 

15 

15 

Muha•men bedel 
t•tarı 

Ltra 

3075 

" - 1 


