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Alman· Sovyet anlaşması imza· 
landı, Ribentrop Berline döndü. 

--------------------------------············---------------------------------
inıiliz - Fransız askert heyetlerinden bir kısmı Moskovadan aynldı. 

Fransa bazı ihtiyat sınıflarını silihaltına çağırdı. 

lngiliz kıtaatı Cebelüttankı işgal altına aldı. 
l>anzigdeki Ingiliz kOnsoı~;-;;·;; tabaası iJe Berlindeki İn· 

gilizlere Alman topraklarını terk etmeleri bildirildi. 
Pttoıkoya , 24 (A A ) - AL 

"1a11 So•yd ademi tcuv(hr 
~"ktı dla So•yd Har tcl7• 
•11alıer f Molotofl" A 1-

;•w. Ba!'lclye Nazırı V on 
1buıtrop ara11nda imu 

1
' 11••ttar. 
h "tuahede 1 ••ddel ıkttr. 

a. ınwahede mucfb ınee iki 
lktt taraf ıerck yaln z ola

~dc ı•r•k dtf•r devl•tlure 
~ lrlıkt• l:ttrhlrlerlne kartı 
h •r tftrlG cebirden, teca •tiz 
ltelcetınden, bOeumdan te· 

;•illrı etmeje, lkl lkıt taraf· 
t ltıı btrl Bçltacl bir clevlf.t 
~ltafından aıkerl btr hare 
a •te ••vzu teıkıl edene 
h~•lrt lklt taraf bu deYlete 
el ç bir teklldcı yar 

1"-da bulunm•ma71 lkt 
l~ıt tarafından hiç b trl doğ · 
:tıdaa dofruya •~ya btlva11 
' atekl lktt taraf. müte 
~tee ıh herhanıt Itır de•let 
•t ırubuna lıtlrak etme· 
ttıetı taahhGt etnıekted r 

Pakt on aene miiddetlo 
~~dedılmtıttr Hu mGhletıo 
'llt 
1~ 'llııodan bir ıene evvel 

1 lktt taraftan biri feıhl . 
'
1 

btldlr•edlil takcltrda 
"-ltt beı aenelık bir müdd 
't için ot•mot k ıurette 
"~'lıl•ıı olaee ktır 
b l\lraan Hariciye Nasırı Von 
'\ ı b 
lı '•hop Moıko•adan Ber· 
"- d6•mGıUir. 

~ fı.aıu en luıa bir :r.amaa 
, ' taıdtlı edılecelı Ye mu 
~'cid•k nüıhaların teallıl 
•rlınde Jap1laco ktır . 

... "oıkoH, 24 (A A) -
, ~•l<ovadald loıılız yr, Fr · 
'•ı ı~ t ukeri he1etl•rtadea 

, 
1
hr zat d6n Moıkovada• 

tlhıl•ıılard ır . Dıier an 
t ~dlltk Moıkonda llalmak· 
'dır . 

J '1oıkova , 24 {A.A.) 

'• ,1 °01ının Modıowa b(iyük 
tı çı,ı Alman Harrc.ve Nnı-

llıı._ "'el ıerek Moılcon1a gell 
•ı, ' lıtl&ıbalcle , ıerek Nazı · 
~~ lerefloe Yerilen ziyafeti 
~1.ıı'1t eden ıuvarede hazır 

:"l'Qa mııtır . 
.. •rlı 24 (A A ) Fraa
t ~- Ucı , Qç •• d6rt •uma· 
ı~ 1 -•kert veılkaları hl.,.ıl 
~1ht aınıfları ıtllla altına 
\ lır1111111 •• huıuıl aakil 
1'•1t-larıaa nzlyet ı~Ulmlt· 
• 
\~Otıdra, 24 {A.A.)- Ce
> Gtt-rıkta Hkerl meaunl· 
~ -\f tr luldml11uı. bfltün mu-
1~' •enderi kıtaat tara · 
'ıı '' l11al edtlmtıtır . LI 

'" '" tl•al m•t"•H 49 k'a 

l'# '"""""l!fi.~''l 

Hltlu bir molorlu kıtaııı frfliıte 

patalmıttır . 
Loadra, l4 (A . .1.) -· in· 

ıllhı: Ticaret Nazaretl bir tol& 
maden Y• iptida I madde 
tbracatıaı bazı lıtlınalula 

yuak etmlttJr. • 
Londra, 24 (A .A.) - la

ıtltere ba•kuı lılıonto fta · 
haı yCbde ikiden yGsde dörde 
ç1karmıthr 

Berlın, 24 (A.A.) - Ber 
ltnde İnrılls koaıoloıluiu 
oaemurları•a, Almaayada 
makim loıllta taltaaaını ro 
la ~ıkarmaları emtr nril 
mtıUr. 

Sofya, 24 (A..A) - Bul 

ıar hlktamıu bir t•"•m 
fpt!dal maddeJnın, ~111.aua 
tababette kullaaılaa mad 

deluıa 1 menıucat •e hay·nD 
yemlerinin t hracatıoı , .. ak 
f!tm'ıttr. 

Dırnzıı . 24' (A.A.) - Al-
manya Danzlgtcld nuyo· 
nal ıoıyıd ıt ıef lnf Danıtı 

ıcırbett ıehr l J vl~t re l alıtt· 

•• tr.ylo etmtıttr. 

Danzlıd~kı loıılla lııolonlıl 
•• vapurları n lnıtltz koa· 
ıoloıu bu ıGn Danztıden 
a Jrılmıılardır. 

Tokyo. 24 (A A.) - Ja · 
pon ıuetelerl Alman SoY-
1et paktının tmz .. ı•da• do 
l•yı ıtddetle hOoum etmekte· 
dtrler. 

Do11uıl ajen11 bu anleı· 

manın r:ntıkomlatern pak 
ttoıo tak Ylyeılnl lüzumıua 

l11tdıtını 9l!l Japoaya•ın A. 
rupa kar1111Dd•lll •aztyetlnt 

(Sonu Gç8nc0 ıayf ada) 

IngiltereAlmanyaya 
son kararını bildirdi. 
---------------------··········~------~----~~~-

Çemberlaynın mesajından sonra Berlin tebliğ ediyor: 

lngiltere Avrupa da verdiği g~rantilerle Alman
yayı haklarını almaktan vaz geçiremiyecektir. 

Berlla, 24 (A. A.) - İ•ıll· 
terenla Berlıo bOJük •lçlıl 
Hıtlere Cembeıll1nın bir 
meıajını vermtıttr 

Keaa Romadal&l loıtltz 
Fran11z elçılerl de ltalya Ha 
riclye Nazırına h6luimetlerl · 
aln hattı hareketlerini bil· 
dlrmlılerd l r 

Lendra, 2• (ı\ A) - la · 
ııltere aef ırt Henduıonua 

bu ıüa Berchteıaa.lende 

Httlerle ıörilıeoejl reaml bir 
menbadan teyit edılmekte
dlr. 

Ro1ter ajın11nıa dfplama
tılıı muhabirinin &irendljlae 
16uı dGakü lnıllts kabhıe· 
ılntn lçtlmaıaı mOteakip Hea· 
deuona f asllız hiUn1metialn 
meaalalnl blaaat Hltlere teY 
dl etmeel hakkında tall••t 
ılndertlmtıtlr . 8u m.-ajın 
eıH hatlarının din akıam 

kabin• lttlmaıaı mltealdp 
••ıredllen teblıle benzedlll 
6lreallmektedlr. 

Meujıo birer ıuretl Fran · 

111 •e Polonya hü"tımetlerl · 
ne aandertlmfttlr. 

Berhn, 24 {AA) - lnıll-
ter• Hflri He•d•n•• "• 

M. Çtmb1rldyn 
aahah tayare tle Bercheı · 

ıadene laareket etmfıttr 
Berlfn, 24 (RadJ•) l•-

sılıs Hftrl Hend•H••· bu 
Hbah refal&aUnd• Alman 
barfctye ••••r•tl •O•t•ı•rı 
Ve1sakar olduju halde tay · 

,.,. tle Berlateeıadene ııt · 
•lf •• Huler tafafıadan ka · 
bul edllmtıtır . 

Hendenon, Httlere bir 
me1aj vermlıtır. Bu meuj 
da; Polonyaya teca•lb edil 
dlll takdirde loallterenln, dt

l•r ••U•f ıkletlJI• .. lrltllte 

derhal mukabelede huluaa
(Sonu Oç6oc0 . ıayfada) 

Von Papen 
tayare ile 
lstanbula 
döndü. 

lıtanlııuf, 24 {Huıuıi) 
Geçenlerde Almanyaya ıl· 
derek Bitlerle ıörlı•n Al· 
mao b0y6k elçlıl Von Pa· 
pen don akıam tarar• tle 
ıehrtmtae d&•müttür. 

--11• -
Almanya mem
leketimizden 

hububat ve .za
hire alacak. 
lılaab•I, 24 (H•ıuıt) -

Alm••1" hlk6metl, hlkü · 
metlml•• mOracaatla mem· 
leketımlzdea kaılltyetll mllr· 
tarda hu'9ubat •• zahtre al· 
ma k lıtedtllnl btldtrmlıttr. 

Almanyanıa ıatıa almak 
latedlll mad.&ıler bir ltıtetle 

ı&aterll•tıtlr · 

Yurda . göçm~n nak
liyatln~~~slandı: 

Nazlnl vapuru ilk p~~gte 
Bulgaristand~n 2 

ö men getırecek. 
g Ç ) _ ı da J 400 m•haelr ııtlrlle · 

fdanbul, 24 ( Huıu•: ndaD cektır. 
Romaa,a ve Bulıarlı • kll Ro1naa1a.lao relecekler 
ıelecek muhacirleri• •• dı Kayakta ııbbl •••1•••• 
aı baı,anmııtır. 1 aeılen ı•çlrtldıkten eo ı ra 

Bulıarlıtıa mulaıclrle~ID Marmara Erefllıtnde kara1• 
almak Ozere Varn•J• ıt ~D ı ;.'•;,:k;;•.;..".ıa_c_•_k_t•_r. _____ _ 

tik kaf il• ı e I• 

Nunm vapuru llın••U· Tıa k F naız 
btr kaç ıGn• kadar Vapurda r . TQ 
mıza d6aecektlr n ıl• ticaret muahe-
2 Or·Q d f la 16çrDC 

' ı.ı en aı l et· 
110• • l d buolarıa :a ırutl "e vardır. Va deai ımza an 1. 

yaları, hay'fllD arıh •ç durıDJ · Parlı, 2• (A. A.) - Tlrk . 
pur lhuaauDııd• ·de· 

d 
t8ılıJ• 1 f ranıı :ı tıcaret muahetlul 

yac&. k, ojru kar•· l 
rek muhs.cır!erl or•1' çı h . dia akıaaı Parlat• lm•• ••· 

haffuı • t 
caktır. Buradaki ta kal•cak mıı "· 

:~:: .~;m~:ı~~:: .. ~ t;:,. Raınanyı hlkômılimiılı 
doluda yerlııltırıl:::,;:,. SiLi 188111 l.llİldl . 
lere a·e•k edl ec• da 1 il 

Diler btr ••Pu;, 11 Bftlsnf, 24 (Radyo) 
itu ılıılerd• K.a•t•0

1
11 ınuh•. Kral Karol. •asırlarll• •I · 

4ierek Roma•1ad11 k temadiye• koaaı•akta de-

clrle .. ı nakledecıktl~· ••"· ••• edlyer. R••••Y• hG · 
TeırtaHolye k• arlı bu k6metlata, TOrklye ile takı 

ltyata devam olua~c:ı ,;ıt••· btr temaı hallade buluaclw· 
mlddet lçlad• Bu •:,adan tu ı&ylenlyor . 
dao 12 oOO v• Ro•• 

Okullarda askerlik eh-
i. tnamesi kaldır1ldı. 
ıye - -- . 
T al;beferin aıke~lit ~r;le~ı 
hakkında Maarıf e d etı 

Y
,,.; kararlar aldı. 

d•k ı11lt•J uflık •Dı•ller 1 i' ttlls tın 
1706 Sıyılı 11 kıau· ıoarı, mezu• eltl•llları ••P• 

Ye atkerl m••url:ıdclı•lDI lı>•luaJulırlara mıatakalardalıl 
nunuo 3 1110 1 kı· llıe dtrekt6rllil•• miraca · 

701 .. , 1 1 lr def1ıt1ren 3 
1938 

_ J939 at ederek o ltıenl• ll 
aun muc ıbtne• aık•· tıkacaiı kampta tamamlar 

d attbareD 
deu yılan •• k ldarıl- 1.,. lrau edıaler ka•P sa-
ri elallyet•a••1•' a ma•ını beklemlyerek ya ta · 

mıthr. 
6
,
1 

okullar- ltm tabuilaraada ••Jalaut 
Bu ka•u•• ı l aıker· ıarntzon komutanlılclaranı• 

dan ml!suu olaD ırın 
1 1 dojr•dan mlna1lp ı6recell lutalarda 

l'k -ele er 
mua... kl .ltplo - ikmal edebilirler. 

dof ru ya ellerladı L 
kip edılece Bu maddeler ı,ı.clı aı.e · 

maluına ıöre t• l klmH· re çalırılıcık olanları• ka . 
il•dea bu•d•D b6Y • L 

llmlytc••· mp l~ln m11.raeaatlara kalaul 
ye ehlt1etaa111e ver "' u 

hh• aaaıeretler edllmlyıcektlr . 
tir. Y alnıı il • 

h l bir ye . Ltıe •e muadili ekull•r-
dola y ıal Jl• her anı ... J ti l•f . 

'a bir ka" dara yılı kam· da• mHU• ela• ar •• 
y -•lı••lr .... 11 •• 1 lar• dip· yertft• ••P• ,, 

pıaa ••r•••ft 0 aa ırm•lr ı.u,ealer 1 aeı 
loma 1ırlD• bir ••••lr• Ye r• • 

l9u•lar •ok .. • •aclcled• r•sılı ••ıllralarda• 
rılecek ye d ki ıekll · ldlfade edecekler4tr. 
lramplarıoı •t•l1 • 

de ıl&m•l ıtUkt•• ıoara 1931 S.aeafndı• •••el 
okul dırekt6rllklerl•• papı · hak ltasa••ıı Ye fakat her· 

1 diple••· b 1 hl lacalr tıar oser ne laaaıı bir •• •P • • lyetaa-
larını alalatleceklerdlr. mHIDI al•amıı olaa tale .. e · 

A _ LI•• ye •uadıll ek 
lere aekarl ehliyetname ••-

utlan bltfre•l•r 0 ,al Gal rtlecelltlr. 
it. ye rilknk okullala .. ,. 

ıırdlk lerl takdirde nokıan 
ka•PlarıDı, 11bhl maseretle· 

ll olduiu aaman talim rt sa 
L larıDd• tamamh1acak· 

ta••r 
lardır . 

8 _ Oal•enlt• veya yl · 

llıık elnallara ıtrealer de 

Hariçte• ltee •• orta ek. 
wl bitirme imtihanına ıtrea. 

lere aakerllk dalreılnde• Da. 
zari •e amell olarak 4era 
•e tali• ı&rdalderlne datr 
ibraz edecekleri •eaaık il••· 
ti•• dlplo•11 ••rll .. el&ttr. 
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Ba e ka unu-
• 
iZ h • 

esı. 

r ni arEmin ıaıbik şe İlnf göst ren izahnem bütün 
deılet airılerine ı vzi olunacak, B ı ma 1 ur Meri os su i toh m-~ 

(Dün 6 yaz1n,n devem,) 
Yıne aynı memurun cldı

iı ( 130) lira otduiunu lsa
bul eh k, bu takdirde de 
eDdlılne ( 130) lba tıcrct 

.... ,.ı .... ı .... derecHfDID fi• 

8 olarak tHbltl zaruridir. 
Şu kadar ki lcret miktar · 

ları bu auretle teablt edıl~n 

ldm1elerln umumi hilıl ler 
dalrHlade terftlerl de yapı

labıltr. 
C - Yukaradakl ( A, B, 

D Ye E) fıkralaranda ize b 
edllea •• ılar daire.inde tu· 
btt eclılea loretler 1 memur
ların halen almakta bulun· 
duklan tlcretlerdea nokHD 
ııe, aradaki ıark her aJ me· 
muruD GereUnclen 25 t• bı · 
rl lacltrllmek ıuret11I• 25 
a1da izale edilecektir. Ancak 
b• farkın 21 aydan •Yel 
tzaleılal talep edeD memur· 
larıa bu arzular1nın da lıaf 
edllmHI •• meı.ll dr f arlnn 
lıtelrlerl nçhıle daba 6nce 
ortadan kaldmlmuı lcabe · 
der. 

Maliye Veklletlala bar m 
kanunu haklundald h zarla 

mıı oldulu lzabnımenln ay. 

••• ••ırln• de•am edlyo · 
rus. Bu k111mda vazife Ye 
••murl1etten m6tenllıt ıa 
tlar dola7lılle rıten el çek 
ttrllen memurun Ocretlllerln 
ıtrtcelderl vuııfeler terf 1 ı•· 

klllerl h•.uıl bir mHlek 
btlıtıla• Ye lhtlıHıaa IOzam 
ı~.terea ııler baklunda hO 
komler bulacıkıınız . 

Şu kadarki bu keaılecek 

farkı• 1 k&nununal 1939 
tarlhtadea ıonra yapılan ta· 
yln •• terftlerden mOte•el
lıt lıımmlar lıe, bu k111m 
takaltlendırllmlyerelı derhal 
keılltr. Bu ıuretle teıltll edi
len eler••• ücretlerl•dea 
fazla 6crel alanlardan An
lı rad buluaanlara ar d ki 
farkın lzaleılae kadar mu 
vakkat tazminat •erilmez. 

H - lnbl1arlar Umum 
MüdGrlfttn kadroıuna dahıl 
olup kanuaun ntırl tarihin
de mGıtahdem bulunanlar 
laakkında bu muYakkat 2 
ln•I madde mucibince bir 
muamele J•palıcaktır. Bun 
lar halen almakta oldukları 
lcretlerl mu haf asa edecek· 
lerdlr. 

J - Halen mtbtabdem 
olanlardan Anlıarada bulu· 

naalara ( g -) f ıkra11 mucl -
blnce muvakkat tazminat 
alamıy caldarı müıteın ol· 
mak Gzere) tHblt edılen 

lcret derecelertaln bir de· 
rece danuedakl maaıla me· 
merların mu•alıkat tazmi
nata verilir. 
~ - Üeretle mtlttahdem 

olanların harcırahları (al
•alda bulundukları ücret 
miktarı •• oluraa ohun) 
yukarıdaki fılnalar muclbln · 
cı teablt edilen üoret dere 
celerl Qzerloden •erilir. 

3 ncü muvakkat madde : 
- Kanunun Te bu izah 

nameala (9) ncu maddeleri 
mucibince muvakkat m6d· 
d tlerle tfa11 teab eden •e 
daimi mahtyet arzetmlyen 
Clcretll hlımıtler ile rl • 

mezkur maddeler mucibln · 
ce bütçe lı aaununa bath 
(O) cehelfnde k lmaıı fca· 
beden 19 ııeu maddtye 
dahtl rnilteferrlk hlametlere 
aft k•droların tetklllt ka
nunlarına bailanmuı fart 
olduluna ve huıuıi bir IDH 

lek bılıııtn• ve lhbıa11n 
lhtlJ&Ç iÖllHED Üçntll lılK• 
m•tlertn de ylDO tetkll&t 
karaunlarına balla cehtller 
de 16ıterllecell keauaan •e 
bu tsahnamtnln 13 6ndi 
maddelerlode 1azılı bulun· 
duiuoa aer~; 1939 aı•li ,, 
lı muYazenHI umumiye ka· 
nu•una merbut (!) ctheh· 
ne dahd tettlplerdeo alln•a 
kadrolardan da 19 uncu 
matlde ıuma16ae ıtrmı, a· 
lerl thtl•a eden Ye Oeretlı 
tbtl111 meYkllerlDI dabt 861· 
ter.n datmt flcretll kadro 
lara miteailık llJlhatara11 
en ıe~ 1 ıktaclteırln 1939 

n teklifi kab 1 e ildi. 
Haftalardan beri hasretini cek-, 

tiğimiz maçın çok alakalı 
olacağı zan ediliyor. 

Ba•darma l.lmaayurdu ta· 
rafıadan ıehrlmlz Telupor 
kultbGne pazar ıünl bir 
fut.,ol matı yapmak için 
mlracaatta bulunul4iuluou 
J•zmııtak. 

Bu teklif T ekıpor tarafın 
daa kabul edil mit ve keJ · 
flyet Bandırma ldman1ur· 
4una blldırtlmtıtlr- Şu hale 
mazarıa puar ıthıii hafta· 
lardaD bırı laaaretınl çek4111· 
mis bir futbol maçı 

••Jredıcellz demektir 
Yalnıa Tekıporun aaaıl 

bir kadro çıkaracafını hen6z 

bllme•elde beraber ıelecek 
tıkımı• kuYYetla ohlufun• 

da •Jrıca lll•• etmek l& · 
zımdar. Şebrlmlzdekl me't'· 

c•t OJU•culardaa IJI bir 

t lum Japıldılı takdirde 

maçın lehimize cere1ıa ede· 
••ilnl tahml• etmekte1iz. 

Ztra $Oktan beri antre•· 
maalara ol11n1aa •1uacul ra 
tı kı da 1•r veraldtil tak
tllrde Jentlme ı:arurldlr. 

Onun lçıa, paHr ıOnQ ya. 
pıl cak maç T elııpor için 
t1l bir imtihan olacaktır. 

ameli esibaşladı 
ir ~uçuk aydın bari ~e,lmeden tohu lama ımeliyesi 

Osbıt nıticelır variyır. 

Merinos şefliği tarafından yttlştirllen Mulnoslor 
Şebflmlz Merlnoı 1etl1tlr- pılan •• yapılmakta ota• 

me ı•fllllnln muhtelif nahiye Gat.el, Kepekler, Karepar· 
•• k6ylerde açmıı ol4uiu çak, Oaıltelt, MuradlJ'' 
ıunt tohulllla•a lataıyonları Demtrlıapı, Yenllı6J, Kar•· 
bir buçuk a1dın beri faali mın, Alaca, Korucu, lr•• · 

•• Ye Çandsr mıntakalarıO" 
,.te ,.•çmlı bulunmaktadır. 

•"' da tyl netlcef er al.amııtır· 
Tohumlama amelty11ı ra-

V alimi• Recai GO 

~:~~::1:~1"'!::u1':::ki::::~ ,Daimi Encüme-
1 
Damızlık kısrağı bulunan 

dır. Bu l&yıhalar kınunt1ıt nİn dünkü tOp• I köy Ve çiftlik Sahiplerine ha-
keıbedtacıye kadar mu•ue 

relt do bu lıe ebemml1et yet· 
mfı •e btnat Halalca •e 
K.eplflt rıtaayon1araoa gıd•· 
r~k tedktk ve teftıılerde ı,ıı· 
lunarak, Merlnoı yetııttrD1' 
ba inada koyun aahıplerıle 
yakından alakadar olmUt 
lardsr. 

net umumlyeye dahli (D) ve lanfl81• ralard&D aygırlar Verilecek, 
(E) cehell rl rle taJID edı - Vıl&Jet Dılf ırıi E:ııcOmtnl 

don Vah Mua~ınt Abd.alLa· 
dtr Kukınln bııkanlıiıııd 
toplanarak Eıdekte Man&1-
hr mevkllade grantt tıı oca
lınıD paz ılıkla lbaleılnl, 
emra•ı ıarlye ile ml\c dele 
edtlm k üzere uhhat d lrul 
için 80 1. r lık illç mü. 

baya ıını, •tllyet 1ollarındakt 
köprnlerde kultuulmak iizo- 1 

re 6 Hndık çlvf mibaJ ft ıH 1 

lleüMubuebel HuıualJe me · 
murları için ı lcll karneleri· 
ala .,.. k6ylerln 939 Jılı ıı 

tak Ylmtnln tabına karar •er· 

lın kadrol r tçımdelııl ı bt . ıu 
me•lııJlert icra V t kıllrrı he· 
yetince tayin o1uDıcal&tır. 
icra Veklllerl be1etının ta· 
yla cdecell tbtluı m vkıle · 

rinde bu kamuDun merlyetl 
tarihinde mGıtebdem ücret 
itlerin (600) lira Gcretl geç 
memek üzere alm kta ol 
dukları Clcretlerde lıtıbdıım · 
l rana deYam oluoablllr . 

Bu madde hilkmü mül
hak bQtcell ıd relerle bele 
diye •e huıuıl idareler hak. 
kında dar tatbtk olunur. ... 

4 ncü mu~akkat madde: 
- K~droları 1939 mali 

yılı bltcelerlae merbut cet 
v ilerde ayraea ıöıterılen 

m atlı memurla kanun 
mevzuuradan hariçtir Bua · 
laun • aı •e tahıtaatları 
btrlettlrllerek bu aüo mev . 
cut hükümlere 16re kendi · 
lerln• Terıhr. 

Me11ll: 1939 mail Jıh 
bGtçe1lne ballı (D) Uıaretlı 
cet•elln oı,aaet itleri k11 
mıaın Ylllyetler partlılnde 

bulunan maaılı ••iz •e der 
ılamlarla AdhJe Vekllett 

lıtır. 

C. H. P. Kayı bey nıhiya 
vı Altay acağmm ıo lantıs1. 

C. H . P. Ka1abeJ nahi
ye idare he1et1 ıle Alt y 

ocak idare heyeti dün ak. 
ıam Parti nahiye btpuında 
toplanarak Parti itleri ftze_ 
rinde ıörGımelerde bulun · 
muılar •• kararlar Termfı · 
lerdır. 

k11mının vtll1etler partlıtn ı--------
de alıterllen maath mOba· 
tirler hakkında kananua •• 
bu lnbname hükümleri tat 
bık edtlmlyecekttr. Buolaraa 
m aı .,.. tabılHtları blrleı 

tiriler k kanunun n•trlnden 
e••elld uıul dalrealnde te 
dtyeılne de•am edllecel&ttr 

5 ncl muvakkat madde: 
1452 Sa1ılı teadül kanu · 

nun 8 lucl madd ılne göre 
(A) HrJılno terfi edebilmek 
için en az 15 aen• d vlet 
hizmetinde bulunmak •e 
yüluek bir mektepten me · 
zun olmalı t art idi Ancak 
1 eylal 1929 tarihinde (B)" 
aerfılnde olup yQluek bir 
mektepten mezun bulunmı· 
J•n memurların htzmetlerl 
20 aeneyl ıeçmek ıartlyle 
(A) aerltlne terfllertne cc,ı, · 

vai verllmlttl · Şu kadarltt 
u ıuretle (A) aerlıt e ı · 

çeoler içi• terfi haddi 1 in 
el dertce1t Ye 1452 HJıl: 

kanunun tatbikinde (A) ıe 
rlıtade bulunan •• yilkHk 
mektep muzunu olmı1an 
memurlar için de bulunduk 
lara derecenin iki derece 
fevklnl tecavGz etmezdi. 

Yeni kanunun ( 7) inci 
maddesi lae, {bu lzahname. 
nl• (7) lnct maddealnln (O) 
f 1kra11ada izah edlldfil Yeç 
hile) buadaa ıoara 5 inci ve 
d ha yukarı der cedekt 
m 111url1etlere terf lan ta in 
edilecek memurların mu 
hakkak ytikıek bir me tep 
ten mezun olmaları icabet. 
tlftnt ve y6kaek mektep 
mezunu o\mıyanların 6 ancı 
dereceden yukarı1a terfi 
edeml1ecelderlnl 16ıtermr1-

tlr. lıt• bu hükme, k n• 
(S u 69QacO ı yf ada) 

Zır at Veklletl. damı:ılı btıdcl lnde aJgırla.r Y•rJleeelt 

Proiramlı btr ıurelt• de' 
•am eden bu ıııa IJI baı•· 
rıla bıimeıt t~ln k6y lülerıoıts• 
hydah d ırektıfler vermlt •" 
oolara, bu ııe dart elle ••' 
rıl rak M rlnoı cinııot" 
çoialtılmn11n1 ve buP"' 
dan edilecek lzaml lstıf• • 

ı r• deleri tebarüz ettlrm =ı e 
dtr 

Vl!lyettmfzde bir ıeııede" 
... e. 

beri f ahJette bulunıD ,.. 
rinoı yellıttrme f ,fı •00 

d•· çalıımalardan çok iyi r•D 
man aldıklarını 16yle111elıt' 
vı kaylelerlanlztn de ıoe~: 
DUD kaldılclarına bıldirnıe 

tedlrler . 

ncf ıoı haiz 0 1rml be11 ve t i i l ı 1 · t 1 k 
' w r . 11 "' P cmne ıa 1 ac Oe/enler, gidenler: 

daha JUkarı miktarda kıı- ygırl rın ırkları Ziraat Ve hl' 
r kh köy, çiftlik sahtbt ,. kalet lnH tayla edilecek •e Şehrimiz Korkomut•D/ll< 
yetııtırlcllere ald algılar için Kurmay Bıık na RGıt6 J 
muayyen fıatlarla haralar devlet haralarında &ygır bu· prim, Malatya piyade • ;.: 
daa aygır vencektlr. lunduran ıl11larda ııfatlat , 1 llomutanhlına taylo • •. 

Yirmi beı ktsrağı bulunan Ziraat V eklletınln ta yln ede· lerek dOnkQ trenle yeal • 
ı1ıılalara 250, ellt kıtrafı cefl herhangi bir fen me- 1 zlfeal baıı•a ııtmtıtır. uo· 
bulunanlara 200. 75 lnar•t• murunun neztretl altın.la * Umaml M.chı 0°;0·· 
olanlara 150 .;., yüz k11 · ve nreceil direktifler daire bey azuından Medıba 

1
,e· 

rafı bulunanlara da 100 lira ıtnde yapılacaktar. tecaplı, dOnlr6 KütahJ• 
------~11!1!11-~maı-ııım--mm-- nlle Aakaraya ııtmfftfr· 

Garde parti 
yarın ahşan 

veriliyor. 
Yarın akıam Atatürk par 

kında Şehir Kul6b6 tarafın-
dan Yerilecek ıardenpar
tinto b6t0n hızarhkları lk 
mal edılmtıtl. 

Menimin ı l k kır balosu 
ııun neıelı 2eçece§I mu· 
hakkaktır Biletler bu vnn 
't'e yarın akıama kadar 
aatalac lıtır . 

İn isa la 
aş iJdürüniin 

teftişleri. 
lnhlıarlar Baımüdür6 8 d- j 

rl Şakir Ya lter, tef Utlerde 
ulunmak üzero Bıfadıce 

ıltmlt •• oradan Sanotep ye 

ıe mittir . 

ürhaniye 
Şehir ulubü
niJn yıllık 
toplantıaı. 

80rhan1Je, ı4 ( HuıuıJ ) 
Kazamızıa neElh bir 

mGeuueat olan Şebtr 
Kulubü, evvelki kıam yıllık 
toplantmnı yapmıı 't'e bu 
mey oda Gyeter yeni ıeçl 
l cek idare heyetinden bır 
çok cllleklerde bulunmaılar· 
dır . Toplantı ıamlml bir ha 
• lçcrı l nde . ı çtl Kulubün 
daha en ıh btr surette llor -
l meal lçfn yeniden bir çok 
kar r alıodıkt n sonra ldar 
heyetl tP.çlmloe geçlldt 

idare heyetine aı a ifıd ki 
zevat a çllmıı1erdlr; 

Hilmi Çil, Muıtııfa Çnlur
oğ l u, ROıtü :-; rp r, C nglz 
Uygur, abrt Er n .. 

Tur~ tabiiyetine 
t labal r. 

geçen 

•• Y altancı ilk okullarıD 1'..,ı-
orta derecelt rabaDcı .o de.· 
ların ilk kmmları•• b•''' 
Tam eden yabancı t• ı.ıf' 

d 10'"' bulunan talebeler eD 
1 
jııı' 

oumhurlyetl v•t nd•t 
1 
etti 

k •"' ıeçenler muhakka ..,,~· 
ilk tabılllorlnl TGrk bılrl' 
teplerlnde yapmak .,,ec 

yellndcdtr . o"~• 
b k• 1 

Bazı Teltlerln u "''''IJ 
rlByct etmlyerek coC~ r' d•' 
yine yabancı mekt•P eo ,,f· ,,... , 
vam ettirdikleri 1•P 11st'1f 

d 01ıı o· 
tııler neticesin • cı 10 6t' 
hr. Bu gibi tolebelerb•fııtd' 
müyvekı d u 1ıh blrıı1ı1' 
teıd knamclerlyle .,.Jılıı'1; 
reım1 okullara de\ff ,,bll 
lerl büt6a okuller• 

edil ittir. 
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Alman -Sovyet anlaş- Bir casusta bulunması Londranın nd· 
fuıu teıbit 

tnası imzala dı, Ribe- icap eden vasıf 1 r. edildi. 
1938 Seaeıtnd• Loocfrada 

yapılan umuır.I oofuı ıay6ı · ntrop Berline döndü. 
(B•ıtıuafı birinci ıa1f&da) paktı akdetmek ntyetındedlr. 
:~~lllda turıh edtetllnl Katt1en bir tecavOıe yardım 
1 dır11ıektedlrt paktı defli.. 
~ Vııtaaton , 24 (AA) Aynı mabfıllerde tebarilz 

"•rtka Cumhurrelıl Ruz ettlrlldf~tne g6re SoYJetler 
••it V •e Hariciye Nazm Hull Btrllilnln tlmdtJe kadar ak 
'•1•atona dlSamOılerdlr. detult biltün ademf tecaYOz 

P Varıo•a, 24 (A. A) paktlaranda ıu •t•iıdakl ka· 
010 

11111 
•Ja \'aZIJet dolaytılle ,,d meYcuttur: 

•11alekettn mGdafaaaun t•- «lkt lklt taraftan .. ,, blrlıf 

dlier btr de•lete karıı bir 
tecavO.e lcalkarH 6hkl 6ldt 

~ • lllatuf yeniden bir ta-
t ... tedbirin almıla lıuar 
•;ıııııııı •• tkl 11n1f daha ıbtlJal 
' '•dını ıtllla altına ~alrıl._,, 

•na te•eeıDl etmltllr 
~1 "oılcoya, 24 (Radyo) -

llı~•DJa Harlclr• Nazırı Vo• 
~I •hop malrettndekı 32 
~ 11111ı beretle dan 11at J 3 
,• b•raya ıelmlt h•va lıtu 
t .. a1ada Pote•kln, Alman 
: ltalyan ıeftrlerlyle ateıe ... ııaı 1 
J •r1erl tarafından karıı · 
'111 rw.ı1tır. 
v "~ 0 a Rıbentrop; doiruca 

taraf paktı ••velce baber 
\'ermedea feabedeblltr.ı 

Herhaltle bu karıd Al · 
man-So\'Jet ıJ>ıktıoa da lco
nacıkhr. 

En ziyade nllhlyettar 
Sovyet mabftll~rlnln f ıkrıa 

ce Almanya tle bir ademi 
teca•tiz pılı.h ımzaaı {iç ta· 

raflı Franuz - lngıtız So•~et 
paktının lmzHı ıle tamamty 

le kaittll telıftlr Franaız 
fnıılfz ~ovyet paktı eler 

i 4. •uıturya eefarethaDe· 
'''-• Almanya teca.,ız nlretlerın 
ıaı, ııtmtı •e Alman ıeffrJ · de de•am ederae AlmDnya 
I bazırladıfı ziyafette bu· 
""'duldan ıonra Hat 15 de ya ıem •urmai• yarıya 
l\p• 1 cakhr Fakat f'fer Almanya 
" ID in ıarayıoa. ııderek 

ıolotof tarafındın kabul 
Q il 

"'-'uıtur. 

-~'Yon Rıbentrop Molotof la 
1'1b ıeç Yakte kadar ko 

'"•••u.aıla rdtr. 
!( St l manya Hariciye Nazm 

,1' hı tarafından da kabul 
11"'eaktar 

~, "0•1'on, 24 (A.A) - Ha-
• •hnıı bıldırıror: 

ltı iolc ıalihl yettar .Sovyet 
tG' f 1 11erıntn ı6yled1Atne r, S 1 
._ OYJet er Bırlıfı Al· 

'•1a ile ademi tecavQz 

bir ademi tecavOz pakt& im 
zalamak lıterıe Sovyet mab· 
ftllerlne a6re iki memle-

ket araııoda ıerı n ba•ayı 
teeklne farıyacak olan bu 
jeıU yapmak yerinde •e faJ 
d1.tlıdır 

~ovyet mahfı l lerı ·So.,yd 

ler Bırlıfıoe komıu küçQk 
dcYlctlcr ı a korkularının nıi 

aıuız oldutu fıkrındedır . 

ÇaokO Sovyetler förl ıjl bun· 
lan bu gGo Alm ulyn ile 
nnlaımıı.aıaa kutben ~tmeık 

ntyetlnde dfğl ld ı r 

lngiltere Almanya-ya
san kararını bildirdi. 

(d, t 
t,1 1 &rafı birinci aa7fadı) ll1aın A•rupaoın vozlydl 

'~•ı' b,kkında loallfz kobt - hakkında mahlm.t verm ıl 
,,, ~ce •erilen ıoo karar kuYvetlc milhtemeldlr 

1 1 idi. Green wood ıle Sıncılalr ~iti 
'ı\d •rle lnııha Hflrl ara- ıöz alacak olan belli baılı 
'\p~lcı müllkat, çok luıa haUpler araıında bulunacak· 

"'·~ e, •• b• ••nada b19 bir tır 
tıt. ' 1••• cere1aa etmemlt· Tabmlo edddlilne 16re 
a ••• , milzakerelerfa ıonunda AY -

,~._ la, 24 (Radyo) - Bu am Kamara11 fe•kallde ıa -
~lt - lotııar eden reıml albtyet proje1lnl tetkık ede-
~,--~•blıtde; laıılız 1tflrl cekUr. 

~ '"•onun Hıtlere bir Lord Hallfakı ıaat 15 te 
~ ... 'J ••rdıtt bu me19jın, toplanacak olan Lordlar Ka 
,,~IQıan mlıalunın imza. mara11nda be1nelmılel \'azl 
~ıı,,'lı btr ıırada tevdi Jft hakkında beyanatta 
~'· 1 tı kaydolundukten ıoa· buluaacaktar. 
't4,;allterenta, AYrupada Londra, 24 (RadJo) 
!')ı ~ ıaraatılerle Alman Gazeteler, b6t0o loıllız mi-
'- •lılarını almaktan Uettaln hOkQmettne derin 

''-" ltçtre•lyeceft ala Ye 1ta,ı_ bır ltlmatla ballı olduXun· 
ı ıııı:tadır. • 

ı, '<Olld dan •• •aztJete •mntretle 
L llıı'1a ra, 24 (A .A) - Par· baktılından bahtıle uzun 
'1\~1 to mahfıllerlnde 161· makaleler razmaktadır. 
~flıııe 16re milli mDdafa NIJ6z Kruntld bir harp 
~,4'•tlne hakamete fev çıkaraa Httlerln feci ıurette 
~' •allhlyetler •eren aldanacalından bahHdlyor. 
~ lllı llyıhaaı yarın oldoiu Londra, 24 (Radyo) 
\ ~••an Kamaratı tarafıa A•am kamaraıının :rarınld 
~ ~lb .. t edilecektir. 8• fe•kallde toplantmnda mG 
\~ '1ıı1a yarıa alııım Lord· hlm kararlar alınacağı ı6y· 
~''-araaına da tevdi tdl· leDIJor. lçthnada bOtOn me· 
~ lcabullal mQteaktp buılar baztr bulunacaklar· 
~~''•fıodan da taavfp dır . Orduda vazife almıı 
~''' llluhtemeldlr. bulunan Eden, Düf Kuper 

lh, b b .,. dP'er bazı mebuılar ma· u andan iti aren " 
\~,'~•t kHbedecektlr fe•klerlnden izin elınılnızın 

t.._ "'" 14 45 ıelerek toplantıya ııttrak ~L Qııraıı ıaat . 
"••tıktır. Çem1'tr- edıttklerclır. 

~~~~~----~~~~~-

lngilterede çalışmak istiyen ca
suslar neden çabuk ele geçer? 

Çf0 8 D 
mıoın net ceıl 1' hl 1 
&lln edılmlrtl'· Loodra ıe k' 
dünyanın en b01Dk v; ; 
labahk ııbrıdır. Loo '~ a 
8.650 OCO nOfuı •ardır !"••· 

(DOnlırO yazınıo devamı) 

En dalerll casuslar: 
loıı lterede 1akalaaarak 

aekerivmabkemeye verilen 
Alman caıuılaranda• Müll 
zım Kari Loda, mahkeme 
rlyaaetıne ı&aderdıtı bir dı 
lekçealnde ıuaları 1asmııtı: 

«Sızdea af •e merhamet 
dilemiyorum Yaptıklarıma 

nadim deilltm •• bu ılln 
içinde bulundufum alır ha 
rat ıeraltlne de mOtee11lr 
olmıytnum . Vatanı için ça 
hıan aamuılu bir ln11n 11. 

fatt1l• arkadaılanma bı1a· 
net edemem. Onlana lılm
lerlat ıl:ıe Yermlyeceilm Bu 
•azlfe1e beni memur eden 

lerl ele •ermek namu11uzluk 
olur. Ben Yatanı h zmetımt 
pua mukabıhnde yapmadım. 

Bu hizmetlere mukabıl mad 
dl bir ıey almıı d•i•ltm 
V ataoımın eel6meU için bu 
muhataralı iti kabul ettim. 

Bıllyorum ki, bayahm her 
dakıka keıkln bir lnlıcıo 

Qzerınde bulunuyordu. lbu 
mal \'ermek lıtemem ki bu 

fedaklrlıiı bir laıalız Japa 
bılmıı o ıuol» 

Bu ı6zlerl ı6yl : y•u •• 
idam edılen Alman cnuıu 

nun lımt IDııllz parllmen · 
toıuada baht• menuu ol. 

muıtur •e «bu Alman cuu· 
ıu, tıplu harp c~phnlnde 

ateı hattında 6len ••tanper 
ver btr aaker ııbl öldü» den 
mrıtt. 

Demir iradı, keskin zeka: 
V ataopener bir caauıun 

her 1e7den 6oce c11ur, ıo 
iukkanlı •• ıaklo. enerjık, 
daıancelerlnde ılratl tntıkal 

Hhtbı Ye b6ylk tece11Qı 

mahareti olmaaı lcıp eder 

lHhl• bir fıt ıhbar elema 
oı, YazlfHlne enıel o1m1Ja 
cak derecede aabhat Ye de 
mir iradeli olm&11 icap t'der 

Blr cuuıun timi bılıiıl de 
latOn olmak l&zımdır, çün · 
kil, muhtelif ıeklllerde kar· 
ıılaıacıfı, muhtehf Yaka Ye 
hldtHlerde, meaell, bfr ka .. 

lenin, mlıtahkem bir meY· 
klln nzlret Ye ft-klt, Jeoloji 
bazı deitıtlı.lllderln Ye bun

' 7 rntlyon· 
yorl&un oüfuıu tıe b.c. 

bir 111• dur . Şayanı dıklut 
dıee olarak baldlrılcltllD• 16 

arlı ine· 
re, Londra ıehrıulD f 

· 3 .. ıbır •• 
mında yaloız v d 
150 laek •ardır. Şehir t 
hıltndo ztraatla 111ıııul 0 am· 

1 1 t21 dır. 
farın ıayıaı ya oı 
Şehirde 13 fa1toD buluau 

lara mOmaall btlıılerle mi· fer. 
cehhez olmu• tcap ~df!r. • 

Vatanım satan casuslar: . 
MGrted camları btııbOtOn ı~u l:z Kralının yıjınlırı 

baıka kateıorı,., 1601m•k ıı1 1. J I~ 
icap eder. !'unlar •ı•lı •• . Harbiye Nızmnıın ul -
16ren 'ltcdan11zlardır •• ken· I k• Lg ıl~lllJ. 
dı \'atanıarının 1ız1t ı1ıerını ar me ı Uu 

1 1 dOımanlar• Htarlar Bu tir• lnıtltere KraııoıD 1ıte• er 
l 1 1 1 Hırb•1• 6 eaıuı arın yaphfı k6Ul- ıeçen ıOn oıl ıı 

1 
1010 mazur 16ıterecek btç Nazmndan bır mektup a 
b b ı. 8dılerl lr 1e ep ıöıterllemez. mıılar "• Nazırı• •• 

1 0 1.,111· 
General Pauele diyor ki: ae mektup yol a••f 
« - loııltzlerın karakteri na kendileri de laa1rıl et · 

•alanını aatmıya mlHlt de· m1ılerdlr. ıkt 
fıldır. Bunun fçlndır kı, in • Fflbakdıa Nııırı• bu 

s•UIDlD 
ıtlterede çalıımak lıUyen ıeııce mektup J• ektup 
bOUln yabancı cuuıtarm bır Hbebt nrdır M 

bl batır ıor· y0zde doluan dokuıu dalma ZılDaedıldlfl il Stf· 
ele 0eçmııur . Bu cuuılarao maktan •baret deiıldfr. 

0 hl r ma• 
loıılız kara ve deniz ordu aktı mektup btr 1 da Kra· 
ları araıından bazı zabıt ve hıyetındedır. Şu bal • 

1 
bir 

aıkerlerl eatın almak teıeb hn yef•nlerl ıcabı oııı 
bthlerJ daıma oetıceaız kal ıuç ıılemıılerdlr. 
mııtır . M 1 ıle baılttlr. 

ue e g•Y• ılll mi 
Dtfer bazı memlekdlerde Kralın tkl J•fıol • t 

lae karakteratz baın ukerle dafaaya ald bır 11rrı orıre · 

rln m~vki ve müıta hltem 
meYkllerlo pllrılaranı baılıa • 
larına Hllılı aörOlnıOtlOr. 
Meıell, A Yuttur ya devleti 
heiôOZ lrlEVCUt iken bazı 
AYuıturyıh ze.bltler Buko 
•faa cepheıtndekl bazı mey
ktlerla pllalarını ıatmıılar. 
dır. 

-SON-

fakat ne 
mtılerdır. OtyorUlı Is 
rede? TabııllırlDI 1ap••d 

1 de ttD• e 
ta oldukları ıı• kO · 
heı, on defa fıkardıkları 
çdk ıazatede. h 

oı ı6• • 
Şa poirafla tkl '1 ııetede 

kadar ba11l•D bu 1 dGf 
Kralın iki yefenl lıllr tı•• 

.ı klırı 1•11 
eHrl JH:mıı olall 

1118 
bl Nasırı 

dan dola11 Har J• (ar 
ıhtarıaa •aruı kıl••I 
dar. 

Barem kanununun izahnamesi 
(Boıtarafı tktncl ıayf ada) 

nun mu•akkat 5 tn~I mad · 
deıt1le bır lıtlına yızedtl 
mııur. 

Yaluık mektep mezunu 
olmıJ•D •• fakat kanunun 
merlJet me•klloe ı rdıtı ta 
rlhte devlet blametlade 
mOıtabdem buluaaa maaılı 
Ye tcretll memarlar kanun 
Ye l&abnamedekı eı81'ar 

daıreılnde 3 Oocl 4ereceJe 
kadar (100 hra dahil) terfı 
ettlrdobıleceklerdır. 

Halen 3 üncü ve daha 
yilkHk dereeede olan 111e 

murlarıa lıe bulunduklsra 
derecenin bir derece üıtüoe 
terfderıntn yapılma11 caiz· 
dır. 

6 ncı muvakkat madde: 
Kanunun (7) Jacl madde· 

tinde taerıh •e bu lzahoa· 
menin (7) inci maddealnd• 
izah edlld•tt Osere memur· 
ların bulundukları derece 
dea bir Oll derece:re terfJ 
edebllmelerı için az d6rt ıe· 
ne o derecede kalmaları ve 
bu kadar mOddet ayaı de 
rece muııaı fUlen almıı ol 
malan ıarttır. YOkıek mtk 
tt!pten mesun olanlar lç•n 
bu mflddet no senedir. An· 
cak kanunun 6 ancı munk 

kat •addeılD• ı&re, kaau 

oun merlyet me•lıUae ılr 

d ı ği tarihte \'azıfe batında 

buiunan maaılı memurların 
bı ful maaıını almakta ol 
dukları derecedeki terf ı 
mQddetlerl (JtUuek mektep 
mesuııu olanlara ·A ıerhlne 

terfi edebılmelerl fçtn 15 •• 
rOluek mektep mHunu ol 
mıyaaların da keza A ıerl 
ııne ıcçebtlmelerı rçın 20 
ıene hızmet etmrı olup ol 

madıklarıoa balulmaluızıD) 
1452 ıaJılı kanunun 8 tocl 
maddeıı1le kabul edl!mtı 

olın 2 •eJ• 3 aenelık terfi 
mlddetlerloe ı&re heıap edl 
lecektlr. 

- SONU VAR -

Bılıkesir T ılebe Kuru
mu BaşkınlıjındJn: 
Kurum nfsamnameıl 

mucibince 1apılmaaı il 

sım selen 1ılhk lronı 
renla toplanma tarıbı 

4 eylOI 939 Hh ıona 
1aat 21 olarak teabıt 
edtlmlıtır Kuruma ka
Jıtlı bllQmum aza ile 
bu HDe Balıkeılr Ltıe 
ıfnl bitirenlerin mnkar 
ıOn •e ıaatte Halke•I 
aalenana teırıflerı rtca 

olunur. 

Mesılı ııdlr? 
1 aıh 

Halbuki ····l•D • oddıt 
ıaret baeıtur. Bir k:dakları 
evYel iki kardıtlD 0 

fi topu 
lıeere btr tayar• d• •ı 

b 1 deri ıv 
l etlrllerek tıle '' k 1 ar· 
tertlmtı . lkt 1e1ıtec f de 

ıatı a 
deı bu f ıuatl• 11 

Qkımaıe· 
ederek tayareJI iP 

l •e ıu• · len tedkıls et111lt ır 
telorln ılk nOıhat••da bu 

b ıı ede· topa iki ıOtun ta 1 
1 Plla ar 

rek lnokıler ye ' ı t ıs ile bfttOn buıuıtyıt erto · 

ah etmıılerdır. 
G•zetıc·llk cıheUnden fe· 

•kallde munff ek olmaları 
na rafme• mtlil mOdafaaJ• 
aH bir ıar aeıretmıı oldu•. 

1 d Harbiye N••ırıaıo araa an 
ıbterıaa uframıtl.,dır. 

Bereket ven'D ld meYzzu 
bablı top rıslı melsem• Ilı 
teılae dahil d jıldl 

V alca Loadrad• cluyuluo 

ca herke.ıo hoıua• ir'l ' ff, 
a11cak çoculdarıa bab••• bu 
meıeleden bıç de memnun 
16rOlmemı1ur . 

Derhal bir aile toplantııı 
yapan çocuklarJD baba11 
Lord Hanud, bundan ıonra 
ı.uetenın yine faallyetfne 
de.aauoa, ancak bnton ya 

1 JD keodt kontrolOndeo 
aı ar 
ıet••IDe karar ••r••ıttr. 

IAYPA ı 1 

RADYO 

AIURA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 •· 115 JCca. 120 Kn. 
T.A.Q.19.74m. 1S19SKca. 20 KYY
T.A.P.Sl,70m. SM6.5Ke1. 20 X:n. 

25 - 8 939 Cuma 
12 30 Profram, 12 :15 TOrk 
mDzljt - Pt 13 l'O M~m
leket eaat ayarı, ajanı •e 

meteoroloJı haberleri, 13 15 
- J .. 00 MGz•k (Suuııılı 
protram-P ). 19 00 Prof 
ram, 19,05 Müz k ( Daaa 
mOz t• - Pi. ) 19.30 Tlrk 
mlzıfı:f aaal heyeti 20.15 Ko 

auım•, 20 30 Memleket 
ıaat ayarı, ajanı ye meteo 
ro ojl laaberlerl, 20 50 
TOrk mOslll: Okuranlar: 
Muaaffer lllıcar Çalanlar: 
Vecibe Daryal,Fahıre Feuan 

Refık Fereaa, 1 - Raıt P•
ıre•I 2 - Dede- Raıt kl· 
rı Natık ( raat ıetlrlp feadl· 
le) 3 - faik heJ - R11t 
ıukı ( Jaleler aaçııa ) 4 -
Artf ber - Raıt ıarlu -
Vuılatınla c ıayrl el çekti• 
5 - Kanun takıtml 6 -
Şllkrl - Ralt ıarln Uyu· 
ıam 16iıO•e ko11am ı• 
hummalı bııı 7 - Refık 
Feraan - rut ıarkı - Af 
erle ıuçum ey ılllter . 8 -
Mahmut Celllettln P•ı• -
raat ıarkı - f Uaeler ıt• • 
lenmtı 9 - lar. ıemaiıl. 

21 30 Ko•uıma, 21 45 Ne· 
ıell pl&lslar - R, 21.50 
MOztk; KIJaHUcumbur Ba
adoıu - Şef: lbıan KGnçer 

1 - C . Urbtal - Marı 
2 - f elıx Godl• - E1l6l 
V alıl 3 - Glıaka - Ha,a· 
tım Çar için opare11aın I•· 
ertOrl 4 - A. CallGalka
K.alp •• ıOller 5 - Cllopla 
- Clııoplata•a· 22.40 llG
sık( 6pera arJ•ları) 23 00 
Son ajanı haberleri, •lraat, 
e1ham \'e tah•lllt, kambl• 
yo - nukut bortaıı (flat) 23. 
20 Mazık ( Casbaad - Pi.) 
23.55- 2.t 00 Yaraakl prol· 

,. ... 

Edremit ıul~ hukuk 
11ıhteıııindıı: 

Eclre•lciln Ha•ra• aa .. I• 

111tnl• Tekke •ahalleıla · 

dt• Emin da11 lıı:ızı A,.e · 
ala mlcldeaaleybler o ma · 

halleden Recep oi•lları 
Nuuh •• Haaan •• lbrahtm 

"• lımaıl •e Mehmet karm 
Nıftse aleyhlerine a9hlı 

mal tıkılmt da•a11nın icra 
kılınmakta olan muhakeme· 

ılnde •Oddeaaİ•ylalerdea 
Recep otlu lımall •a•••• 

k l ,ır•P JıaraııD•• 
çı arı•• 

dıam••••b•D•D .,oçhul ltu 
l•adufued•• blll teblll ia
de edıhn't olmakla ıllnea 

teblıtat lf1»11•• l&arar 

yerllrrek mubak•melerl 
26 9 939 talı rClaQ 11at o•a 

talık edllm ı oldufunda• 

mumaıiel h lımaılın talık 
lulanan ıOade ya blaaat ıel

meıl •eya bir \'ekili kanuni 
1611dermeel selmedffl \'8Ja 

vekil de s6ndermedttı tak
dirde bir daha mahkemeye 

kabul edllmlyerek ııyabuıda 
muhakemenin ılı Glecefı 
l•Y•P karara malramına ka
l• olmak laere lllD oln• -ur. 
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Kayıp ş h d inam 
926 Senesinde Balya ilk 

okulundan r.lmıı olduaum 
tudtkoamemı zayi ettim. 
Y enııtDI alacıfımdaD eald· 
ılnln hakmü knlmadıtı ılaa 
olunur. 

Balya Kocacamt 
mahalleılncle• Oı· 
man Ç a vuı ollu 

Muıtah A•daç 

Balya iırı 

.. l .... 

ıılıkesir As 'e · ik 
Şııllesiııd l .. n: 

1 - Ktaa hbaute tlhl olupta yedek ıubay olmak 
halıkıoı lıalı: olan •• yülnek tıhııle devam etmly'c~lı. 
olan itte ve 6fretmen okulu mezunlarından 1335 doju 
mu tlahtle kadar yerli •• yabancı 25 ıjuıtoı·U3Q da J•· 
dek ıubıy okulundaki hazırlık lntuına ıevk .. dıleceklerdlr. 

l - Bu doiumlulardan yüluek mektebe devam edecek 
lerl de haoıt mekt~plere de·um t>deceller'e dtvam ede 
uklerl mekteplerın fı!mluınt Hk.rlılı ıubu 1ıe yczdna· 
cddardır. 

nıııımııım nııımıımıınu ıunıııııınıuııuımımı nıınıııınfrıiffilllmmıııııııııııııııııııınneıını nııuınıı nııı 

r li at aası 
Vilayet matbtıa11 Türkdllt matba sı adı !tında ~· n ıderuınde f aallyete 

ııçmlıtlr . 

14 Seneden beri muntazaman çıkaa ve karllerlne hizmet .elen (\TÜRKDlLh 
ıautetl bu ıuretle dah geolı bir ıekilde çalaımafa baıhyor . 

memurluğun~an: ·---------- Ucuz, temiz ve ıüratle herkeıfn lhttyaçlarıoa cenp •erecek, heıkul m~mrun 
ed cek bir ıekle koaulmuıtur 

Bor~t•a dolayı mabcua 8 J k ... ı• • A k ı • k Balyanın Ilıca nablyeıtnde 3 1 e S J S er ) Reıml ve huıuai müeueaelcre ntd dflfler ve har türln ccdv ller, m lıbuıılar, 

davetiyeler, kartvlztler, z rf ve kliıt bet' ıkl rı, zarif ıelıllde tabedılır. 
k~y arkuı, lm•m bakı ka· S b • d 
ba ahi l namı dtier luraD, ~ u esın en: Kttap ve mecmua batılır, c ı ltyt:pıla? 

1abaneı1 ıu, çapraz lrlprü 
•• k&J arka11 namı çamlek 
tepe k6y cl•arı namı dlitr 
deilrmea clere •Y••cık n••• 
dlierl kızılcık pınar, k6y 

IDD namı cljferl aa ya balı 
yerlerlade clok•3 parçada 
tarlalar paraya çevrilmek 
IHre 14-8 g39 tarllatnclın 
itibaren bu ıayrt menkulle· 
rfn ıartnamelert RalJ• tera 
daıreılnde herkeıln r~hebil
meıt ftln a~tkhr. illada ya
•ıh olanlardan f azl malü
mat almak lıtlyenler icra 

dalrııtne 111Gıracaat etmelt· 
tlırler. 

Arhrma 14 ey lal · 93G 
perıe be rloQ 11at ) 5 de 
a.ı,a icra dalreıtnde yapı
laeaktır. Artırma•• lttfrak 
için ıayrl me•lıule tak· 
titr olunan kıymetin yüade 
7,50 nfıbeUnde pey veya 
mtlli bir hankanın teminat 
mektubu tevd' edtlıcekllr. 

ipotek ıahlltl alacalchlarla 
diler alllıadarluın •• frtl · 
fak haklıı tahlpl rlnln ıayrt 
me lcul lzerlndekl haklarını 
huıuılle falı ve maerafa dair 
olan lddfalarını rıbu ılin 
tarlhladen itibaren yirmi 
ıla içinde evrakı müıbltc 

.fertle blrlıkte memurtvetlml· 
ze btldlrmel rl icap eder. 
Akıl laalde haklara tapu ti· 
ctltle eabtt olmadılıç• 1&tıı 
b•dellnıa paJ!sıma11ndan 
hariç lulırl r. 

G6ıterileD ıctade artırmı-
ya ittir k deal r rhrma 
ıartnamHlnl ok•muı ve 16 
sumlu malOmat almıı •• 
bunları kabul etmlt ad ve 
itibar olunurlar. Tayin edi
len zamanda ıayrl menkul 
09 defa bafırıldıktın ıo•ra 
en çok arhra a ihale edilir. 
Ancak athrma bedeli muh
ammen kıymettn yOzde ytt· 

mit b tfnl bulmaz ••Y• ıa · 
ht fltly Din alacafın rOçh 
ani olan diler lacakhların 

bulunupta b del bunların 
o ı yrl 111enkul tle t mln 
• ılmıı alac k1arı meemu 
undan f zlaya çıkm zaa en 
çok artıranın taahh6dü bakt 
kalmak üıere artırma on 

h eı ran daha temdit ve on 
beılncı güaft ' aynı ıaatte 

yapılacak artırmada bedeli 
aatıı l1U1enln alacalına r6ç 
haat olan· diler alacaklıların 
oy ıayrJ menkul · tlı temin 

Y dek piyade aatefmenl olup hıfmeolıfe terfi ctıaemlt 
•• terhtılnden iki Hne ıetmlt olan ve Hrbeıt meelek u 
habıodan olma,ıp m aılı memur olaniar 45 ıünUUı his · 
met lçta ~atrılacaldardır. 

Devlet devafrl ve m~e11eıattle bank larda bulunan bu 
ııbt yedek ıubaylarıo 26 luıtoı 939 ela ıubed yoklama
lar1111 yaptır111ak laere huluamaları liaımdır. 

Bandırıııa Eski Sığıı·eı 
Köyü Güz Panayıı·ı: 

20 • EylOI · 93V tarıamba aünü açılarak 3 alin den• 
edecektir. 

Panayırda harvan her Uhlft •IY• ı tııı yapılae ktır. 
Gal lr.ADArrnda •iaçh hır meılre yer e!an p DAJlf& 

ıeltteeLt alıcı ve aatıcnlara her tOrlü kol"yhklar raıterJl 

Hkt!r. 3 - 1 2so 

633 Sayılı Souhlar Tarım 
Kredi Kooperatif;·nden: 

iltihak etmek ııircttl (338) ıayılı butdayh Tarım 
Kredi Keop raUfde btrl ıttğindeo Koopt ratıftmlzlo lnf! ı h 
etmf t oldufanu ıla ederlı: 

T. C Ziraat Banka11 G6nen eja tına b ilı 

63J ıayılı Souklar Tarım l'-.redl Koop ratıft 
tdare meollıl. 

B<ılıkesiı· Askt,ı·i. Satın 
Alın.a Kornis~'()Jıtından: 
J - Edremit •• Berııma ıarnlzonları btrlllclerlnln ıh 

u,a,ları olan un elutltmeye konulmuıtur. 
. 2 - Etremlt uau (51()000 kilo} mubammt<n bed il 
57375 lira muvafık l t•rnlnatı 4304 liradır. Bergama uau 
(400000 kilo) muhammen bedeli 48000 muva kat temi· 
n h 3600 liradır . 

J - Ekl!tme Edremltte tüm aahn alma lıomlıyonu 
btnaaıncla yapılaeakt·r. 

4 - Ekılltme lcapalı zarf uıulıle 13 9-939 çıuıımba 
ıOal aaat 16 da, tallple.r teklif n ektupluını bir 11111 t ev•el 
komlıyoaa teılfm edecelderclfr. 

5 - . Şartna eyi r6rmtk lıt11enler aer ıOa komlıyon 
da 16rülel:tlltr. 

4 - 1 273 

Balıkesir .Jıında rm<t 
Koın11 l<tıılığından: 

Merkeal Bandarmı, Edremit olmak özere ıkt kazaya 
telefoa f5n memuru alıoacafında11 müeabal&a tmtıhanuıa 
ıırmek ve ıerattl 6ir~amelr Gzere fıt~lılılerio vl lyıt jın· 
darma lıomutanlıjına rr.lracutları. 

Türkdili matba sı 
il r yerden ılparle kabul eder vo ietcntldtll ıekildf'l hasırlar 

Dikkat : Matb iti rtle a llkadnr her türlü muhabeuıt içle ıu &dr .. e mO· 

raca t edtlmeltdlr: 

Türk dili n1atbaası - Bal!kesir 

nu ııunııııınınnnnııııııııııunınınıııımınını ııııııuııııııııuuıııııııııııuu · · uııııınıu ıuıııııııııııınnııımııuuuııuııomınnı munnunıın 
~.11tttttttttiffff~llfftlftiffftmnnıııınııııuımnıınmıuınıuıııııııııııııııııııııııımıınııııııunınıınuınııııınrnınııı ın rnuıııımmıunıwmunnm muıın 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami cadd sinde 
Her türlü kırta iye levazımını burada ucuz olarak te ... 

min edebilirsiniz. 

e ep efter· - itap .. Her ç şit ağıtlar 

HUHDllllllHlillllllllOllUllllllUUllllllllUllllDllRllllllllillllllUlllllOUllllnılUDllllllllll uıııınınıııııumıu H ıuıııınıııınoıı ıu 111 l 1 llllUltt!ffllD:;;J 
~~~~~6l~~ 'il~ ~ ~ .,.,,.... 

Sayı ı heınşehrile im I 
1 A 1 RA! ~ 

fltatürk caddesindeki şuben1de flyvalık ve Edremidin nefis 
zeytinyağ ve sabunlan toptan ve par~~kente safl/Jr. 

3 Sened~n hPri a<·anıa~ı hulurnhı~unı memleketin en ıuaı·taf' . 
fahı·ikatödi Edremidli Kar·agözoğlu Ali Hiza Btt~ fahrikasıııırı J 
«KAR ~IARKA» ~il rıefis ~ar V(' tabii zeytinya;! \'(• sahunlal'JllJ, na- ~ 
llkt•si riıı ueris ı ereyağlarım satışa arz ettinı. '-

Sayı hemşehrile i e bildi irim. J. 

Hariçten yapılac ~ sip rişlerde de her türlü ~olayhk gösterilir. 
A D R E S : 

~ 2 - Bandırma ~uhesı Aıaıurk cat.ldesıncl•~ yag ~ahuu satış yerı:nJı 
«~~~~~~~ • ~~~~~ ~~~ 
B hke iı Ticaret ve r-~-----;:~-;;;;-;--------

. s ·02 i o~ ındgn: 1 G~~:~~~.'.~ ~pylı:-~!tün 
Bahke lr Ylliyotl mcrkeı:I 

nlrı Altı y ıııah lle&lnlD Eğ I GflZETE vt MECMUfl lan 
rek ıokağında 16 numar 1ı ARADIGINIZ HER KlTABI 

hanede oturan Tür~lye cum AKIN KİT AP EVİ nde 
hurlyetı tabao11ndan olup 1 

d t 1 Hulabtllrelnlz 
Abacılar için eki 6 numa· 1 .\KIN KİTAPL:\'İ 

::~1 ~~.~:zn~~~::et~;;ı ;: 1 ÇA Si $Ur.BESi 
lından beri kntaılye ve kitap 1 
çıtak ucareuıe ı,uaraı euıııuı 1 8 O Ağustos 

edllmlt alacakları mecmuun · ----------------------

beyan eden lbrahtm oalu 1 
NecmettlD Bale.banın un•aoı d 
llc rctl bu k re (Kırlaılye 1 z AFER Bayramın 8 dan fazlaya oılrmalc ıartlle 

en ~ok " artıraDa ihale edilir. 
Bö1le bır bedel elde edlle
••H• ihale 1apılamaz •• 
eatıı talebi d6ıer. 

Gayri menkul kıadtılne 
lbale ol•nan khnH derhal 
••1• Terilen mOhlet içinde 
parayı ••rmezH llaale kaı·a· 
rı f eıho1uaarak keDdlılnd n 
••••I o 1lluell teklifte 

buluaan klmte arz etmlı ol · 
dulu bedelle almaja razı 

oluna ona, razı olma• veıa 
buluaamazıa hemen o• beı 

ııa •Gtidetle artırmaya çı

L.arıhp en colr utıran .. ih .-

le edilir. iki ihale aratında 
ki fark •• ıeçeo ıGnler için 
yGzde 5 den beıap olunacak 
faJz Ye ~tl•r ıtararlar •Jr&· 

ca bOkme hacet kalmakıızın ve ltapcı Necmettin Bala il Açıftyor ,_ 
memurtyetfmlzce alıcı an ban) olarak tescil edtldlğl Ciazet , mec ua, kitap çeıltlerlal; barao1&'1" 

tahıtl oluaur. b b k ıı 1 u unvanıD imza ıe · ıon elbise modelierlol: 
9 Parça tarla yukarda it de Türkçe el yaz11lle (N. Buradan temin edehlllralnlz 

16ıterllen 14-eylül 939 teri · B ı b ) 1 k ı k 8 a 11.n ° ara t coret • · Her nevi cilt işlerinizi ,ı; 
h&ode Balya lera dairesinde nuounuo 42 net maddHlne ~ alc••0 

lıbu lllo ve ı~S.terlleD artar ı6ro BalıkHlr Tıcnret ve S Akın Kıtap.•vin~ veriniz . memaun k_alaco: 2Z ı' 
ma ıartnımeal d lreıtade ıa - neyi odo11oc 21 8 939 ta L BB/Jkes1r - Edren11d caddesı !Y 
tılıcıfı ilin olunur. ı rlhinde 1096 ılcll • ymo , - - -- ~ 

J J 270 Jıl dil &il ıl olunur. 1 Ba11ldılı yer: TGrkdtlf matba ıs 


