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

1 -· 

26 AGUSTOS CUMARTESi 1139 
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Balıkesir 
l.ımuı;-Fi;;rwat Müdürü 

Faal Bilal 
P 1 G

(lalerlnden Batk• Her Gün Çıkar. 
azarteı 

ON DÔRD0NC0 YIL IA Ylc 4261 

POLONYA KITAA-.-, ı .--....-~ 26 A G u s Tos 1922 ., 
........... Q"'Ö'NDELİX. SİY .ASAL G A ZETE 

Kahraman Türk ordusu-

ıtaıya 10 sınİf efradını bir- yıl o·· nce~ bu gu·· n başladı. 
den sillh aıtına çağırdı. -

G --- b" "ğünün ardın-

L 

Polo11ya er1l111undan hlr motorlu kıta 

, ~•'t•••, 21 (A.A.) - Daa •11keıl •Hflmela t~I• mula· 

' ~- ı•• Alm••J• · Pel••· telff yerl~r• Hllht,et ••· 
>, lıı ~ 
~ ••ud•ada ~••• ••••il rll•lttlr. 
'~' .. ler elmuıtur. Tekyo, 25 (AA.) - Ja · 
8tr Poloaya farkHt Dan· 19oaya, Alma"J• · Sn•Y•t 

'
11t ••••1ttaa •• ••••••• palltıaı Almaaya nezdinde 
''t••tbr. proteıto etm•I• karar Ter· 

llelebethür yaşamak için and içen ve en .. uy~h hayret 
dan, onun izinden koşan bütün Türktuk cı anat .. yap ı 

veren emsalsiz ayaklanışını bu gun · 

ı... ••••· 21 (Radye) - •ltllr. 1 
"'•6 Moık•••, 25 (A.A.) -
19() ••t Y••l bir ••frle Soyyetler Btrllll Harhtye ite 
~~ l clea 1913 ••lu•lulara mlHrl Martıal Voroıtlof bu• ~ 
._, '' elaa 11aıflar1 altı si• laıtll• •• Praa1ta Hke· 
't lurııa•• ıtllh alta· rl heyetleri relılerlal kabwl 
~·••t •t•ekte •• d .. ı. •t•fıllr. 
-.ttı •larını tak•IJ• tle S5 ••••• J& (A.l.) - Pa· 
ı ' la~•ruaw tla ıllala al· it• akı•• ra41••• 1\llla 

'"• I' lıa•ar lluluaıi•racakttr. lelata•• lttr httaltıtle ltul•a r ballıa 200000 ... ••ıt••· 

~eiliz meclisi hükCıme
te vasi sal~hiyet verdi. 
~~hrliyn 11 Hİlıtlh•KiecHii ıukuindalaailta
-ın ~ili 11re~dDt harp ld1C1ğini btiyıtla tıkrırlıdılır. 

Loadra, 25 ( A.A ) -

A•am •e Lortlar Kamanla 

rı d6a top\anmıt ..,., hülc6 

mele f evin lada aalihl retler 

••ren kanunu ka'9ul dmlt 

•• buDlar derhal merlyete 

rlrmlıtlr. 

fta ı•ekıl ÇemhN llya J...v· 

un Kamara11ada be,aaatta 
bu lunmuı . Hariciye Nasm 

Hal•f akı ta ratl1oda bir nu· 
ı tuk ıö1lemtıttr . 
1 ~ I • , 

~filli 
Çemberli1n lteyanatında: 

«Aol bir harp tehllkeıl kar · 
z Hariciye Naıırı 

aks 1111ndarıs. Aıkeri hasırlılıdar 

Q tedafüıdtr . 

(1 Qrala na do- Alman1•••n metrü •en 
~ • faatlerhıl tehdit etmlyoruıı: 

, llnmayın» Ancak aorbalıi• karı• lr.eadı 
ı, lerl•I mlda(aa eden doıt 

cınuaaı top· •• ,..... yardı• etmek lıtl 
~ IQf f /J yor•ı• · Demııttr . 
ı'~ ırı ı. Hallfakt• İoıtlteranla 
,'~ı ul, 21 (Huıuai) mlteme d1 ı.orhahkla A •ru· 
1 

1
"•fta • ., •• ı laUıar h ı t dettıttrmek 

~ ' , d pa ar aıını 
~ ,.,,",. «Bu aul•n• o ~ t•ıeltblhlerht• liarıı durmık 

' ıt adındaki mu 
\ "• •Bddoh•••11tl· m"burtretıade elduiuuu ıöy~ 

)I, t•plathrıl••thr. 1 l••lttlr. 

. I atı te{llş ediyor 
Ehedi Şef .4/alürk, 17 yLI önce. bliytik taarruzdan eımel k ı a 

d hiir ve müstakil bir vatan 

17 Yıl önce bu gün, kahraman Türk ordusu Atatiirkiin yüksek kurnaodıt•l altın 
8 

yar~tmak için dünyanın en bUyük savaşına atılmıştı. . . d koşan bUtön Türkltik ciha 
ilelebet hür yaıamak için and içen ve en büyüğünün ardından, onun ııın en 

na hayret veren emaaJıiz ayaklanışını bu gün yaptı. . d n sayısıı inkıliplarla yeni b~t· 
Yokluklar, mahrumiyetler içinde kazanılan büyük zaferi, bu 7.aferi takıp e ; 6 ajustoıunda ka.zandık. . 

tan kurulan Türk yurdunu ve nihayet bu günkü mevcudiyetimizi 1922 yılının da asırlardan berı devam edıp 
Türk ordusu dünyanın saygile selamladığı en ulu dehanın kumandası altın ·yen bu "dUn 11 bir daha hort· 

gelen feliketleri, iztirapları süngüsile bu gün devirdi. Mchmetciğin yumru;unu yı 
Jamıyacaktır. istiklal meşaleıi yord ufuklarını 

26 Aiustos 1922 de en büyüğiimfiziin yaktığı sönmiyen ve ıönmiyecek olan 
en gür ışıiile aydınlatıyor. osuz ışık içinde kutluluyor. 

Bötiin Titrkiye 26 ağusto, 1922 yi, biiyiik taarruz gününiin yıldönümünii bu ıo * * . k hrarnan ordumuzu, onun de· 
17 Yıl önce bu ıün mukaddes davayt başarmak için ateşe ve ölüme atsl~f1 r~adaşı Milli Şefimiı muhterem 

rerJi kumandanlarını, tarihin eşsiz dehaıı Atatürkü ve en yakan nıesaı a 
, kurtuluş yolunda can veren şehitlerimizi saygı ve minnetle seJarnlarıı. 

nr~>:alirS'li~'"'::~···-

•
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y eni bir sulh teşebbüsü z;urum hattı 
---------------------··········~------~---------- ferşiyatı. 

.Amerika Reisicumhuru Italya Kralından 
Romanın sulh lehinde tavassutta 

bulunmasını istedi. 
Vatlnıton, 25 ( A.A ) ·-

A.. • e r 1 k a Cumhur 
retı l Ruz• elt d6n hat,a Kra-
lına telgraf çeker•k bu ıln 

111 buhrana bir hal tarzı 
bulmak laere ta~a11utta 

bulun•aıını lıtemııtır. 
Loadra. 25 - Amerıka 

Cumh•rrelıl Rus•elt lıalya 
Kralıaa bir meeaj 16adere 
reis bu 16nk6 buhrana bir 
bal çanıt bulmak •• harbi 
aal•••k lç4n m6dahalede 
buluamuını rica etmlıtlr . 

RuzYelUD hu meaajı Roma · 
daki Amerik•n Hflrl lara
ftndan blnat Kra la te•dt 

ed•hnıttlr 
R••Hh •Ha)ıa4a dly•r lılı . 

Amtrllca Cumhurrtiıi Ruıvılt 
tBıatm •• Amerikan 

1nıllet1a•n kaP••tı ıudur kt 
ıla •• .. ılra•etlalc ıuUıu 

1 
kurtarmakta bl1Glı ltfr Amfi 

Amerika A Yru 
olablllutnız . d ıttıkJtJ 
p• mllletlerfDlll • 
h ,_1 tık 0 JduklarllH 
••arına 111• 

kabul eder Bu ttıbar la bu 
lıtıkl& I h lsk bG1lk mtll•t 
ler içi• :ıd~I• kadar 116· Aalrua, 25 (A.A.) - Er. 
çOk milletler için el• tanın· zıocaa Erıurum laath rar 
malıdır. • ferıtyah Erzurumu• 21 
Ruınlt buadan tonr• teh k ilometre meaafeıl•e rel 

clld ı lyaıetloln dO~~ılt b~r mittir. Ôn0m6zclekl ••zar 
t ,,lmadıfıoı 101 •••t ıJL I:." ılyaeo i a tren r::.rzurum merkea 
Ç.ıı ıen• nlıaD ayın a •• ı• oabtyeıl olan llıeaya ••rmıı 

lslr ıulh konferanıı•ın top· bulunaeaktar. 

1 
,,.10 yapmıı oldufaı 1------------aomaıı ... ı 

telıllfl hatırlat11uıtar . teıebblıft •arıa A•erlkanın 
Anıertk• Cumhurrefıl bir bu teıebblı ••J• 1troJere 

aulh lıooferaıuı için ltalyaaıa hftlGn kı.a•vettle mlaahtr •laea. 
heri.•••' bir proJ .. ı ••1a ıuıu da tll•e •t•tıttr . 
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Y ni aremip t 1~ik şekilnıgöst ren izahnam bütOn 
de,let irılerine . t vzi olunacak. 

(DOokn azının devamı) 

E - Maı emıal hc11h
aın eklalf inin Der et olarıı k 
ita kılıaabllmHI; haklın da 

vcut bu,un o eellhlyet-
ler, kanunuo m rlyet m v· 
ktıne llrdlil tarıht n ıtıbn· 
ren lu.ldmlmııtır. Artık muh. 
telıf daırclerln teıktl at ke· 
"uo1arıuda m vcut bu & bfl 
hükfünler istinaden yen•den 
ücretltlcrla m aı geçlrllme 
ler!r.e, he.:lçten mu nıen de 
recclcrc meoıur terin edtl 
m ıloe, me tlı kodrolcr 
me ı emaalt heulıoın tama 
ou veya fazla veyır.but elut. 
il verllm k ıuretll Ocretle 
memur tayinine lmk&n yok
tur. 

e. ncı muvakkat madde: 
- 3499 ıayıh a·"ıkathlıı: 

kaDUDUDUD Öl•cl maddeeln 
de; maaı veya tlcretlerl 
Devlet, Valay t veya bütce· 
lerladen veyahut devlet, vl · 
l&,et veya beledlyt)Hlo ldn. 

re ve murakabeal alhndalrl 
daire veya mle11He veyA · 
hut tlrketlere ald •ı'erde 
avakatlık edebilecekleri ya 
zılıdır. 

l1r nııufı f&len lmc~te ol· 
o ~e fftkat hizmet müı!dc:tt 

15 ıene bulunmtyrın bir ,.ük 
ıck mektep mezununu (70) 
lira muıtıı 2 en kıılmıı 

1 

olm 11 suretiyle (80) ltrala 
muı derece ine terfUd n a

pılm u calzdır . ı 
Yükıfk mektep n nunu 

olmayıp kcaıunua met!yet 
mevklln glrd!öl tarihle ktı 
z (70) lira rnatıfl fi!eo 11.l 
malda o!nn we fakat hizmet 
mliddett 20 en" bulunml 
yan bir memurun da (70) 
lire hk mcr. ~ deıeccıhıde 3 
bulunmu olmıuı ıaıtıyle 
(80) liralık maaf derecealn 
terfi etttrtlmeıl ka bıldır . 

Kanunun cırlyet mevkl 
huı ıırdlfl t rihte diler de 
recelerde buluaan (Jakaek 
mektep eauou olaa veya 
olmtyan) bilumum •ılı 
memurl 11D dahi bllf ul ma · 
aııoı almakta oldukları de· 
recelerdekt terfi mGddetlerı 
iki veya üç ıene et 111ta 16· 
re heup edilecektir. Şu ka 
darkl bu kanenun merlyetl 

tarıblDdea evvel lerfılerl ye. 

pıldıiı halde ukl maeı de 
recelerlnde mu yyın terft 
mtlddatıot doldurmamıı ol 
malarından veya 1108 ıayı 
la maaı kallUDUDUD 1 inci 
madd ıt muclblnce ter.fılert 
nt takip eden ay lptldaaıoa 

loUzar etmekte bulunmala· 
randan doları, kanunun me
rlretı mevkltn• ıtrdlil tarih· 
te terfi ettlrlldıklerl derece 
maaııoı henzz bılfUl alam 

ı 

TDR&DILI 

ığrh 
. .. 

Swufj1Tl1ktan 
S11ı•lırlık, 25 (Huıuıl) -

Her eene kez mııda l:uruL 
maktar olan pan yır, b ıe· 

n de bittin huırlı lerı ikmal 
edilerek bu ıGn (dün) bir f•k 
eınafın ve muhtelif yerler
deD ıelea nlıcı ve"' ıahcılarıa 
ııtırahlle açılmıthr 

Btlbat1a hayvan ahı ••· 

• 

inhisarlar Baş-
müdiiriJnün 

teftifleri. 
Bahkeılr merkut m•ntn 

kaeıada UUGa eklcllerlnta 
tarlal rıad t tQnlerl k6y 

lbtlyu heyeUle bırlıkte tah 
rlr ve.,. tahmin e1leme fçla 
eıkarılan lnblıarl r ziraat 
tfthrtr memurlarının tıhrlr 
ve tahmınlerfnlo mah lf erin · 
de tedklk ve tü~6n ektcıle
rlle J• ıad u .,.temaa etmek 

Aynı kanuaun muvakat 
aeklzlncl madduinde ti•, 
mezkar 5 facı madde bO· 
kGmlerlnln tatbllsfaln Oç ıe· 

... teblr tdtlebıltctll a6ı· 
tertlmtıtlr. Binaenaleyh bu 
5 inci madde hOkmünthı 

muvakkaten 8 inci madde 
tle tehir etlıldtil mOddetçe 
devlet, umuaıi hueuel ve 
m6lhak llCU~elt idareler a vu· 
katlarıaıo mez&. Qr dafreler 
hulclad• kalın müentaele· 
rla a•ukatlalrlannı der•hte 
etmeleri catzdir. Bu takdfr
de keadtlerlDe a •ukatlılda · 

rant yaptıkları daire •• mü· 
•11eıelerdekl Qcretlerlntn ta
m m olarak •erllmr.et ll
zımd1r. Bunlardan tayin 
ı rtları mO•alt olanlıu eer 
beat tı almakta d.s devam 
edebilirler. 

mı olaa maaıh memurların 
•azlJetl 6 ıocı uvakk t 

madde hilkümlert barlçlnde 
lralmalcta olduluod n bun 
lar terfi ettikleri dereceler 
maaılar1 terfilerinin J•pıldı
iı t rlbtc hü ·mCl mert bu 
lun&n 14~2 aayıh kanun hcı 
ktlmlul e ıöre aynlmıı olan 

Gızere üç ıinden beri luındı, 

Meıell: Hazine avukatlıfı 
derubde etmtı olan bir kim · 
Hnln avukatlık kanununun 
HklalDcl mu•akkat madde · 
ılndekl tehir m6ddetl içinde 
Zıraat Banka11nıo •e1a se · 
merb olu~ avuketlıAını da 
rapmaeında bir mahzur ol 
madıiı ılbl, kendlılne hem 
amu 1 bntcedeo ve ht.m de 
Ziraat Bankaaı ve7s Somer· 
banktaD tam lcret verllıtr. 

Ayaı aamaDda bu avukatın 

har iki d•lredakl tayin ıartı 

mOıalt fıe, aerbeet it alma· 

11 da caizdir. S r bea.t it JI P· 
maıınıo Ocr tlerl tealrl ol 

" maz. 

9 ocu muvakkat madde: 
1 - EylOl 929 tarih inden 

en·el ma ılı devlet memu 
rlyetlnde buluamuı ole 1 r · 
daa kanunun merlyetlndeo 
ıorıra yeniden memuriyet• 
ahaacoklarıo: 

A - 1 Eylül ı 929 tarı 

h tn :len evel fden Aldıkle.rı 

muı1tu halen me•cut maeı 
derecelerinden blrtnç tama, 
men teka Ol ediyor ıa bu 
d r ce ıle, 
Meıel&: Kanunu werJy t 

m vltll e ılrdtil tarlht (70) 

9e k ftUOUD merly•tl e• 
kllne ıtrdtil tarıbte •asıfe 

baıında ltuluDmaJ•P ıoara · 
dan lntlıap eden memur!ar 
da bu bOkGmeden lıtlf ade 
edemezler. 

Kaaunun merfyet mevki · 
n• ıtrdıAI tarihte maiyet 
memurlulslarıoda muıtahdeml 
olanları iki buçuk ıene ıl 1 
tej müddetlorlnl ikmallerinde 
terfi edeblleceklerldtr 

7. nci muvakkıt madde: 
- Muhtelif dairelerin t f 

kil h kaauol rıoda; 
A. - Ücretlllertn, 1452 

aayıh teadül kanunu hOküm 
lert haricinde ol ralıı: maaıı 

ıeçebtlmelerl; 

8 - HarJçteo alan cald 
rın, 1452 111ıyıla hanun hii 
kOmlerlne t bı tutulm lı11 
:z:ıo muayyen derelere tayın · 

lcrl; 
C - Mut emnl buılı 

nın tamamının 6cret olarak 
verJlebılmeıl; 

O - Mut emıel haıı!ı 
nıo yQzdc 50 • ya btr mi ıtl 
f zl ıının veyahut kııdro 

maaıtle müılabr.k oldukl rı 

derece maeıı rırımndallt f r
kın Qcret olarak tedfyc edt· 
l bllmeıl; 
lıt füc, bu zntın evvele 
aladıiı (30) llrc.. m •t hal 

Sa•aıtepe, Ça@ıı nahlye 
mıatakalarilc •lllye:t merhe 
&ine ballı tütOn ek!ml olen 
k6yl re ıttmlt olan lob ıı r 
lar BaımOdOrG Bedri Yal 
tar dün a•det r.tmtıtlr. 

1. Hayrıttin ~Kırın 
Mebuılarımı•daa r•••te· 
iz aahlbl ve baımuharrlrl 

B. Hayrettin Karan dün lıtan 
buldan ıelarlmlz• relmfıtlr. 

Milli ~ankalırdı tasarruf 
haııplarmm artışı 

Merkez bank ıı etGd ıer
vlıl, mll.t b ok lard tu r· 

ruf bar ketlerinin lokltafına 
d~ır çok eat re1&n bir lıta -

tısuk bczırl mııtır . Bu lı 
taltıtl~e göre eon beı aene 

içinde tuarruf hH~pleraoda 
niıbet bakımından ea Clk · 

• k rttı kaydeden milli 
bırnka TOrk Ticaret bnoka· 

ıının 9~4 de 549,493 lir 
ol n t anrruf le df h 938 
ı neal ıonuod 6 37 mlıh 
bir rtııt 3 329 544 lir ol 
muıtur 

muvcut maaı derecolerlnden 
(11) lnct dereceye tamemeo 
t k büi cttlilnden keadtıt 

nıa ( l 1) inci derttceye it 

(30) llr mR•tla t · yfnl ka
bildir. Ealcldeıı (30) llrn 
ma ıta k ldıiı ( 1) sene (7) 
Ayın da, teyfnd o tonrc ( 1 !) 

{Sonu d6rdüncil tayfada) 

1 
• 

1 • ş 

ı6 Aausros uu 

ih fa i 
~heye . ece 

Viliy ti iz heyeti, Smdugı v iğıdıçten 40 ~i ilik milfl 
~ıy f etteki snv ri mof r z si iz mir yotire hare~ t tti. 

bir 'görünü~ ,,,,, 
rııtnfn dtfM ıenel re nazaran 
daha bzla olacafı u•ul. 
maktadır. · 

Panayırda feYkalAde btr 
kalabahk ı&zeıar,maktadır. 
Kaymakamlık tarafından 

atanan ln•lbat tertibata ile biç 
bir b&dlHDID vulcuuna e1· 

dao verilmemektedir. 

Talebe 
urum unun 

toplantısı. 

Her yıl 30 A uıtoı Zafer 
bayramında Dumlupınar 

ıehıtllflrıdekl lbfdeJ• yur· 

dun muhtelif yerlerinden 

ıel~o heyetler taraf andan 

çelenkler konularak aziz. ıe · 

hltlerln ruhları tezi:& edil· 

cııelcted!r. 

Bu 1ıl da Dumlupınarda 

aynı ihtifal daha parlak bir 

ıektlde yapılacaktır. Burada 
vll&yeUml•I temıll etmek Oıe-

Gardenparti 
bu kşam 
yapılıyor. 

Şehir KuhlhOnOa ıarden. 
partlıt bu ıece AtaUhk par
kınd Yerllecektfr. 

Şayet ha•a lnl olarak 
laozaua ıardenpartl tehtr 
edılmlytıctk, Şehir Kuldbtl 
bahçe ve ealonlf\rıDd yıpı 

lacaktır. 

Bnlılıeılr Talebe Kurumu 
nuo ıent·llk topl• utııı 4 ey · 
hil aalı ıOoG Halkevlnde ya
pılac&k . KurumuD bir aene· 
ltk fa llytl raporu oku· 
nacak ve bu yıl lht11acı ol
an •arldo.t m nbaları oraoa 
cck, VılAyet, Putt •e Bele· 
dtyeden yardımlar lıten~cek 
v bılaher yeni ıd re heye 
tl ı çtleaekttr. 

1 
iki t ltfon fe 

ıhnıcak. 
mı UfU 

Edremlt ve BaDdar a 
merkezleri için lkt telefon 
fen memuru alınaoaktır. 

Yorganl rın 

sırıa sakla-Sıb~iyı mut Bitişi şehri iz~a. a 
nan para. Sıhhhe Vekllett müfettlf 

lerlnd a Doktor Faik dGa 
lzmtrden ıehrlmize ı lmlt· 
Ur. 

Sıhhly mlfeUltl tl ol 
ra Meooleket Haatabaneal tle 
Oojumovlnl teftıt tmfıt ır 

Buğdaylı 
hiy ·nde 

faaliyet 
Buida1lı, (Huıuel) -

Nahlyem ızln Cumhuriyet 
lanaoa eçea yıl ekıleD 

fıdanlatın hemen hepıl tut 
muıtor 

Çok ınzel bir m nzara 
ara den bu •eydaahia 
bu yal da muhtelif 
fidanların ekıllmeel ve 
orta tarafın da bfiyGk 
bir ha•uz yaptmlarak park 
baltne ıettrilm ıl mu
vafık ı&rOlcrek f llyetc ge
çılmltllr 

Nrıhtyemlzln dıfcr n h ı· 
el ere bir örnek t f kıl de· 

btlmul için nahiye rnüdür6 Ü•· 
maD bılbuı çalafmoktedır. 

Buğday temizleme mekinesi: 
Zıre t V ck•lcU tarafmdl\o 

onhlyemfzc göndcrtleo eelek 
tar bufda v temizleme m 
kı elae köyl\l taraf ıodan 
huıusi bir nngar yapıhnııtır. 
Harmıımoı b tiren kavlü er 
akın a 1n buAdcylan J te 
nılz\emek fçln n h!yey 
me t cllr. 

Aıleıı Trabzonlu olup 
Sabdıkeılar aruıada 1org&o· 

cılık yapao Mehm t oilu 
Ahmedin dükk aın yorıan 

lmak ü:ı.ere ıeleo Çanak 
kalelf All ollu HalU lımln 

de bir ıab11 aldıiı yorganın 
paraııaı •ermek için cazda 

nını çıkarmıı ve dalıınhk 

seri cGzdanı orada bıraka 
ralr gltmlıtır. 

Yorıaacı ~bmet dGkkln 
da kelau 76 lira pllr&Jı 

yorganlann eır 11na ıahlamıı, 
. Çaoakk leli Alı tekrar dGk· 

klD aelerek: 

- Bir z evvel almıı oidu 
ium yora• ın pare11nı 

verdfilmde cOzdanımı bu-

rada uoutmuıum . içinde 
76 lira vardı, d mııttr. 

Ahmette b6yle bir para,ı 
garmedı ğıot fddıa edine , 
Alt derhal potıse o ıkl1 t 

etm!t ve diikk&nd yopılan 

ar ıtırma nr:ıUcoalnde p r · 
lartn yorgenlar ıırıuında 

s klı oldu(iu meydDna çı 

mııtu 

Yorg ncı Abmet ha!ıkı 
da derhal zabıt v ro.kuı 
tanzim cdtlerek meıhut cü · 
rümlcr m hkcmcalne vcrll 
mfıtır. 

Dnvt1cı, d v sındnn lıtln

kaf tttğlol ıöyHyerek mah 
Emenin &u utunu l ıt mlı 

v but 1 p kab 1 edil ltUr. 

re Sındırıı ve BıtadıçtaD 
40 atlı mllli kıyafeti rtle 
tıUrak edece lerdlr. 

Şıbrlmfzd o, Umumi Meı· 
Ilı :namın Parti Baı ını 

Pert • Etcloğlu Parti namı· 
na Avukat Niyazi AkyGrek 
ve Belediye Damına da ttı•· 

cardan Ahmet Necatt Ulur 
düDkO lıtanbul ekıpreıll• 
lzmtrdea Dumlupınar• ııt .. 
mek Qzere ıebrtmızdea ha· 
reket etmlılerdlr. 

Kalp paralar 
hakkında bir 

karar. 
ıoo, 50 ve 25 l&uruılulı 

16m01 paraluıD zuhur ed•SJ 
kafpları hakkında Mall1' 
Vek&!eunden •tllretler• bit 
tamim g&nderılm ttlr. Buod• 
dentllyor kı: 

Boyabat keza11 b6kunııt 
binası ınıaat1cda ç h••" 
amelelerden Mehmet oilU 
llayramın elinde tOpbe Os•· 
rln bır cdet yGz kuruılulıı 
ıOmOı p ra yak l ndığı •e 
yapılao tedkıkat ve tahkik•• 
netlceıtnde bu paranın kah' 
olduiu aohıılmuı Ozcrıoe 
icra kıhoea takıtietta pat•' 

~ı. 
nın kıml r tar fından ıBr&J 

1 
d610n0n ~irenllemedıtı bl · 
dlrllm ktt!dfr. 

Şu ıırelarda benEerlD• te 
.lf • 

aadOf olunan bu ne•I hia o 
ıelerln failini ile date:>I o>Jll 
cadele için yalnıs mah• 
ubıta ku'fntlerloln allk••' 
le ıktıf" edılcmlyecejlad•" 
bu ku•vctler bir yardı11' 
olm k (iı.ere bıldmum dd' 

ehi' 
let m~murlara •• par• f 
vermek •oalfeılyle mu ıt' ,,. . 
bulunan bütün nzoedor t 

rın bu ııde as mi baH••11', 
1 I•' 16ıtermelerl, ka p par• 

111 
plyaıara ıfirmek l1tı1e111•~1, 
derhal zabıtara teıllıı>l 1 b&J' aetlceden mahalli cull'l tı• 
yet müddelumumılıfıot f ~ 

•a ı berdar eylemeleri mu 

ı&rGlmOıtnr 

Oavre -not .... u -ılımıJI~ 
talebeler. d'. 

Devam11zhk dolay1•1Y1~ılı 
vr• notu alamamıt o1• 0 

,oo"' 
okul t lebelerln s ne ,eo' 
nda veya mBteaklp 1~ıııt1 bcıında mütacaet et~ ,;ol' 
zam n lmtth oda elı• 1 g6' 
larının vertlmcıl uyt"0

10
Jt' 

ntdüXQ M erJf Vek&lel ""' 
IS f f1'fJ ( 

allkadaı lıııra bildir ,~• • ıt 
Bazı okull&rd de'' 
komfıyoolnrıne. 0 ıı''~ 

ı't o 
ihllıum olmır n 16' 
da mQ eyylı uçtldli

1
ddlf1 ,, ,~ 

lmüotür. Sırrnvları0 ft' 1~ 0 

tle ye pılm~ "'" tea1 ııJ' t 

her deulo ıoıUh 11 " 6~'' ı 
d udc lhtf aaeı ol 

0 ıı ,ef;1 
menlerd<?n mürıı 11 ı b11 

dllff1'' mealne itina e 

rllmlıtır. 
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.l!!.nı: 
Çölde tatlı ıu 
elde etmek ça
reai bulundu. 
Sovyetler Btrlıtı ilim aL. a · 

dı111111, orla Aıyaoın çöl Ye 

:••tı ıtep mıntakalarını 
11111etleodfrebtlmek çarele· 

tlıu, tencluden bert, t,dkık 
•tQıelctedlr Fılhaktke, bu 
•tepferde güzel otlaklar 
'-'e•cuttur Y alnıı. lçıleb.!e 
~•le tat l ı ıu yoklufu, bura 
''dı ıeolf mlkyllıta h JHll 

htııurme f aalfyetloe set 
Çtlc11ıektedh, Bu ıebeptec 
de •u me..r.leıt, bırJncl de 
t' 
'C:•de bir ehemmiyet ku· 
b~tr\\ektt dır. 
I lıım akademtefnln bura· 

b''' göndt:rdlil ereıtırma 
ettılcrlolo raporletır.a, Or· 

1
' Aı1a ç61ln1Dde ıu tcıma· 

"alJ]e çok d•l•ldır; falıat 
;ldul&ça çok topuk altı ıu 
''••ın lıt tabakalar mObfm 

1111111ctarda tuz tbtln etm~k· 
ltctır. Meıell, 8'-.ara - Kum 

'61Gnın merkez mıntalula 
'11ada ıudakl tus litrede va· 
"U 20 lll 25 ıramdar, Ja 
'-l bu ıular, Hazer dentst 
"'1•rıDdaD btr buçuk, iki 
'-1•lı dıba tuzludur. 

Bu 160, itten Akademlıt 
~lrafya enıtıUbGnden S 

•Herin ileri ı6rdOIO bir ıl-
tıaı 1 d uıu teklıfı ile, buralar 
' tatlı ıu e•de ed lmeıl me· 

•et b 1 ll •ıı a ledılmltllr Helin n 
b•rı ıGrdüjG uı•I, malam 
it f • ıtk •• kimya hldfte 

~11119 da1anmaktadır . Bu bl-
1'lıe b t • ıu1un uz tutmakla, 
~1'1•u kaybetmeıldlr. S 

•Her, buralarda hulu na· 
'•le taalu ıulann lnı mey · 
•ı- lnde, huıuıt mahallere 
~tırılaıeeı burada tabii ıo· 
~ .. ~la buz tutturulma11 •e 
b •uretle de tu:ıunun key· 
•ttırılrneetdlr 

' 

~lc•demf, l 937 l938 kı. 
lQıj b 1 '• u uıulu, Kua·Bo 
~: Gı1 mıntakuında tec 
ııı.ı ' mahtyetfade tatbik et· 
b ' •e bu tecrGbeler, mCh· 
•t 

1111 
neticelerle n •bayetlen 

,:ıtır Gıçen kıı ta aynı 
t '''belere, bu ıefer deha 
~:lalı mlkyuta ve Karo · 
•ı '-un merkez mıntalcala~ 
'd l ' devam olunmuıtur . "•l ''• • ıa, kuyalardan •e dı 

'' ll»uhtelıf menbalardaa 
~'''•k bu ite tahı•ı olu 
~I~ huıull araslye ıevk· 
1- -.aı, Te burada da •• Or

~.~ ~•ya çöllerıode kııın 
tı, 6 ııı ıüren ıoiuk havala 
it~ teıırıyle donmuııur . Bı
~I ''e Yazın ıelmeılyle ta 
~'•ı~Utette er•yen buzdan 
~'f olan ıular, aylarca mu· 
'~a:, edebılecelr kıp.ala 
l" •ealere nakl•dtlmııttr. 
~t tGbeler, bu uıulle laıao 
~) •e bay•anlar için çok 
'~:k aıtktarda içilecek ıu 
'-ıı. edılmeıt tmklalarını 

ltalya bir 
harbi gö
ze al bi-
lir mi? 

F«tşist J~ejiıniııiıı hu giiıı
kü vazİ)1etine biı· bakış. 
1 ftlariannedaıı 1 
ftalyenın vaziyetini iyice Donanma mühım terakki 

ı.mhyabılmck lç'n ba11 yapmııhr onım", tahılnhız 
haklketları orte.ya koymak lık yOzüDdr.:n huı lcf&at l• · 

gerektir ahi.ur flmlı bulunuyor Mo· 
Mu11011nl ~nılı netlcelere torlaıtmlmıt olen kua or• 

't'Armak, percet 1j nl ku~vetlcn· duıuDa gelfnce ıon talımlu 
dlrec k muvaff,.k•yetler el· kati mahiyette olmamıttır 
de etmdı ıh lzııcmdcsdır Şa- Bundan maade, Alm•n-
yet harb etmdu: zıu h .hdll yeuan biltün kunetlerlol ken• 
ve tıınte:ıln bu neticeye di budutJarı içinde muhafa 
Tarabllırı~. yerinden knnıl- ca etmealoe mukahıl ltal · 
de mıyaccıktır Fakrl tehdit· yan Habeılatanda Libya da 
lerln klmaeyl lıokutmadıfını 12 adada \le Aroe.•utlulıta 
16rGree, o zaman bfr ıeyler mükım miktarda ku•etler 
Japmaia kalkııacalı, bulundurmıktadır. 

Çanl.a Muıolını için d~ ltalyanın bitin 
baılra hal çareıl Joktur. O 
da Haler gibi, cehennemi 
bir datre Jçlnde bocalıyor . 

Bu ılne kadar hariçte ıt 
rtıtttı tııebbüıler ııcararlı ot 
muı •• ftalyın mılleU bir 
hayali ıukutundan lUelılne 

gtçmlt dur muıtur Ha bet'• 
lan, çabuk kllybolan büyOk 

aa"eıl 
naurl1ut «Jılchram harbi» 

bir ıeraph Jıpany•, belki de 
kaybolmuı telakki edtlebl 
lecek bir partidir. Bınaeoa 
leyh halyan dıktatörO. te· 
raftarlannı kirh bir kaç 
«fetıb» ıunmak ihtlJacında 
dır. 

Torlnoda Yerdtil nutukta 
ortaya üç meaele atmııtır: 

Tuouı, SGveyt Ye Cıbutt. . 
Fakat bu, l9tahuınıo orada 
durabaiıaa dellltt etmez 
N~tlce Uıbartle onun nrınr · 

ları bılhıuaa ıu t'eya bu 
meael' fizertne dıkılmlt de. 
fıldır Ooun lıt~dlil A lede· 
nlade ihUialOk. ftmalJ Afd 
kada hlklmt1et ve loıtltere 
ile Freoıayı tezltd r Bu ga 

yeye Mı11 r Yeya T•nca yo 
ltyle. yahutta Tunus Tcya 

e.ııar adaları tarikiyle var· 
mak onun için bilyük bir 
ebemmlyett ha iz değıldır . O 
aun akı, f ,krl, bu muaz 
zam ve «romalıca)> hedefe 
Yara bilmekted ir. 

fakat bu m6htm nokta 

Ozertode f tklrlerlo hemen 
bemen hepıl menf ıdtr. Ha 
b•t lılıın ve Aroa9utluk me. 
cer•ları hiç bir tef fıbat et 
mfı olmuyorlar. Umumi bir 
harpte faılıt ordulr.ır müh•m 
•e kudretli orduların eade· 
mealoe uçrayacakludır. it -
alyao ordulara belki bir kaç 
a1dan fazla mukavemet 

edecek balde deilllerdır. Za-
ten bu bakımdan Alman 

lıreoerallert bedbindirler. Ta
yare, ltalyanıo malık oldu· 
en korkuuç ılllhtır. Fakat 
oauo karıı•ında da birinci 
11nıf ha•• donanmaları ••r 

nda mlndHnfç bulunmak 
tadır. Fakat bu tiri kelime 

boı laftan ibarettir Bu Da -
sariye muctbfnce lnıtltere 

Ye f ranıa ıtbı mllldlerl bir 
kaç rtıın •eya btr k,gç unt 

1çinde korkutmak, dcvlrmea 
ve yumruk elt ınde tutmak 

ftkrt , ancak çok bayalperaet 
d&mailıuda yer bulabıltr. Ot 

fu taraftan bGtGn halya 
yarım~daaının &ııJıf olduiu 
nuda unutmunak ıerektlr 

Muuollnl Ctarıo polıtı kaeı 
ıkı unıur iizeıloe lıtınad et 

mektedtr l · K6rii laörüne 
itaat etmedtklerJ lakdcrdc 

kendileri için bu fe} la blt
mlf olace lı feılıt ıefler ıu 

rubu 2 Hay .. ıı bilmeye•, 
reıml propelanda ıle ah 

nıaklaımıı ve kendıoden 
geçadı olan bu k111m ıenç 

ler. Bu iki muhit lıtfana ed 

ılırır, halk macerafardoo 
unn ıUıftar, harbe düıman 
dır •e bOtün vattlerl ttlm&t· 
ı zlakla karııhyor. 

Mıbvere ıelloce, ltalyan 
iarın yüzde gg u ltalyanın 
Bitler Almanyaeaaa t&bl ol 
maaı keyfıyettaln 'latanın 

mınfaatlertne kartı baktl&I 

bir ıbanet olduiu buıuıun 
da mutabıktır. 

Peki, hakıkat bu mer· 
kezde oldufu halde ltalyan 
mıltett ulç•D lıyaa etmiyor? 

ÇGnkQ rejimin polıı t•ı· 
klllta dünyanın en kuvvetli· 

lerlndeo blrıdır •• a1rıca 
•aztyet, bir ayaklanma 
için klft derecede «olıun· 
laımıı» def tldlr. 

lıtıkbalde ae olacak? 
B Gtün zeyahlre raim•n 

rej im yıpranmııtır. Eier bir 
maceranın tehlıkelerlal de l' 0 loak tıbat etmlıttr. 

"•ı'~lllk Ye ekonomik he 
\t~ 't da, bu uıulua s~nıı 
)I ~••ta kulla•ılmaeı ıure 

\ t, ç61 mıntakaleranda r-------------ı 
~•, .. yetltllrllaıeılnlo pek 

1r6ze alına buaun fç'n 61A
ml• neUcelenelttltr •• oraya 
J'•DI k•••etlerl ~ıkarabdır. 
Bır lrar••tahk çıkmaeından 
•eJa komll•lzmla ltalyaya 
yerleımee'nden çekinmek 
ıaçma bir feydlr . 1 iOr bir 
ltalyan modern ve dıaamlk 
bir demokraıl HJetlnde ça · 
lıtmakla ıeçen bir ıulla Te 

e1uıot ltal1an - Fran111 doıt 
lujunun tıtkll '9dtcetı beJ 
oelmılcl bir f ıbtrllil aayuln 

de pek &la laun.a bulıbılır. 

~ teaı11eulebllecritol te· 
r •ttııındeo halen Kara 
~-- . ~ ç61Q mıntakaaıodakt 
~ ~oı ve ıovkboılar 1üzu 

\~'dar buz tutturma aa· 
\. ""ı ha&ırlamıla bııla-
~lt 
:'\ \ · Bu kııtao itibaren, 
\ ~l •rhk tamımlyle tat· 

''~'•a•a ıaulıal edeoek 

ve Kara Kum ç6IO, çlllGk· 

teı> ıealı bir haynn yetlt · 
t frme mıntaka11na tahan•61 

edeceldlr. 
Bu uıulun tatbtkı, çöl 

mıntakalarmda bulunan en 
düetrl müeueaelcrl için de 
bllyOk faydalar temin ede· 

eek ••hlrettıdtr · 
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ahkeSir Maarif 
Müdürlüğünden: 
ek•lltmeye konulacak ft menut ıutn••• 

l - Allık Bındarms ıllıo•ulluı fçlD mOl:ıayaa 
b 8 hkeılr ve . 

mucl ince • aınıkok kömQrCldür. Beher tonunun mu 

13 30 Prolram, 13 35 Türk 
edilecek 50 ıon 'ıırı muvakkat teminatı J 12 lıra 50 kuruı
bammen bedelt 3) 

mOzlfl: Okuyan Radife Ne.,. tur I 1101 J 939 tar h ine r~•tİıyan perıerıı · 
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da yıpı • • 
Femın Encümen huzurun kl dair makbuz Hffl bıınlu rnek-

t rdı arına 
J - Kürdıtı htcadıiır pef teminatlarını ya 1 eo •• ıaatte Daım1 EacOmeoe •• 
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Ş~meetllo ZtJa - (Gcı.en· 
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(Bır güo ratadık) 6 - KGr .l.!J f} C - • 
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14 00 Memleket ıaat aya 
ra, ajıını Ye md~oroioj ı ha 
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mOzljl - Pl) 15 00-15 30 
Müzık (Şen Oda MGzlil -

lbrabtm ÔııGr "" Ateıb6 
ceklerı) 

18 30 Prolram, 18,35 MO 
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1 - Mendel11ohn Vene · 
dık Gondot ıark111 •e llk
ba har ıarlr111 2 - Tıclaal· 
kowık1 GOfteılz ıarkı 3 -
Emmerlck Kalman Graf ın 
Marfça operet ınden potpuri 
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19. 10 Turk mnzıfi: Fe,ıl 
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2 - Refık Ferean - Hihe· 

Jnf terin (8fr kaçt btrleterek) 
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tarkı (Af eyle ıuçum) 4 -
Şevki bey - hıeaıı ıarlrı 
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5 - Hıcaık&r peıre•t 6 -

Bol ahenk Nuri bey - Ha · 
cazklr alır eemat (8en 'm 
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Ccmll - HlcezkAr ııulu 
(Lıqıım mı una) 8 -- Udt 
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hatun - HlcazkAr ıulu 
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21 40 Konuıma, (Dıı po· 
lltlka baberlerl) 21 55 Ne. 
ıelt plaklar - R, 22 00 
Haftftlak poıta lcutuıu (Ec 
nebJ d ıllerde) 22 30 Müzık; 
{Danı mflzlfı) 23 00 Son 
njaaı haberleri, zire.at, 

eıham Te tahvlllt, kamltl· 
•o nukut boraaıı (ftat) 23 
20 Maaık ( Cub, nd -Pi.) 
23.55-24 00 Yarınki prol
ram. 

Bıh~asir T ılebı Kuru
mu laıkınlli11,ın: 
Kurum nlsamnameıl 

mucl .. ıace ~apılma11 la-

bel Huıuılyra'n• llıum oltluiu tlla 
Vtli1et Mubate tnl ve enakı matbua lle bu 

edllon 22 kale• d•ft•r, ~· n altı yDz adet an•I mlkellıf
kere m6ıtacelea ıııu• 1°11aat tevhld•D tabı ye teclıdı 15 

ti• bir e 
ler beaap deft•rl kıllt•eY• konulmuıtur. 
ılo mGdd•tle ·~ık • L 1 uamunelert •• ıartnamHI 

lu •atvu d 
Vefter ye ••'' ttur y al•ıı tabı •• taclt IJHI 

d aı•'IC:U • 5 ı_L 
ldarel huıuıı1e • 800 lir• olup 10zcle 7 muna.at 
bedeli mubam111•D••' 
temlaatı 60 liradır· 1 thal• olan 4·9 939 ıDDlne raıt -

Tallp olanları• 1••• t 15 de Vıll1•t Daimi E•cDme· 
oaı ııa H M• hJ•D pasartııl • k aıere Muhuebel UIUllJ• ... • aır•n•• nine Te ıer1lt ıll• olunur. 
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. . et v. iç Ticaret 
Tıca~. ı\füdürlüğündeu: 

· •akliyat, bayat •• kaza ıllorta itle· 
TOrkı1ede 1•••1

"' kaDUlli hCUılmler dahettnd• tea-
r!yle me11uı olaı•k ose:e t laalınd• bulunan lttıbah Mallı 
cll edtlerek bu ıOa fıa IJ• Oracaatla Edremit acente&ıııne 

b k•rl ID l 1 S forta Şırketl u kll,at ye ba1at ı forta it erlJ • 
ıırket namın• ya•l1

"' ••1 den dotauk da•alarda bltDD 
bu lf er f 

m~11ul olmak •• add•aaleJh Ye GçO•cG ıalaıı 11 at· 
mtbkemelerd• .. addel, • Oımaah Banlraııaın Edremit 

' 111ak oser• 
larlJl• basar bu an 101 btldlrmtttlr. 
ıu~ealnl taJID e1ledll k tlerleln teftlı murakabeıl hakkı•· 

Keyfı1at ııtort• 
7
11' "ıhll kanunun hGkGmlertae mu••

J9Z tar 
dakl 25 hulr•D akl• ıll• olu•ur. 

fak ı~hBlmDf oh•-------.:.----------

" 
\ 1·1,, ret Dalını 1 3 J Encüıııeninden: 

ıhtlyacı tçln (K&tıt, bes, mulıa•a 
Mubuebıf HuıuılJ• cednltn tabı •• teclıdı 15 ıl• 

defter "8 
hariç) 22 kaleıD 

11 
koamuttur. 

mlddetle açık ekılltıD• k atbuayı yapmıla talip olanla 
. k e•re ı 111 b 

Tab ettfrlltce 
31 

8 939 tarihine ra1thyaD perıem • 
un ıhale gQnO 0100 

1 DataılJe mihacaatları tlln olu 
E c:omeD 

ıil•ü aaat ıs t• a 
nur. 4 - 1 - 259 

8 . 1 kesir Vilftyet Nafia 
d 

1 Müdürlüğünden: 
b·kcımet kona lıoın ıkmah lnıaata açık 

1 - M•DJal u 
elulhme1e konulmuıtur. 

2 - lıın bedeli keıfı 1600 llrad!!',· ı bordro•u •• me· 
lr ıuDlard1r: r • 3 _ Bu ııe aıt evr• d 11 nal•• J'•PI ıılerl fenal 

1 k tf hul••• c• ye ' 
aah s cet Y• 1 • •ı L dırhk ııterl ••nel ı•rtnameal tnamea!, uSJID 
.,.. u ıoumi ıar lıavele 6rr.ctı, o!up fdlJenler bu 

lr ı toameıl, ınu 
• '

1 tme ı•' 8 ı keaır Nafı~ MOdGrlOIOnde ıarebllJrler 
••r~fıı h r •Do a ı 1 • 

4 e 1 15 9 039 tarthıne rHt ayan cuaıa ıOaG - Elıuı tme 
t b 

u 18.,..1 bokam~t lronalıada ka1ma"•nılılı 
ıa• on eıte rn T 

'- d teıekkQI edecek Nafıa eluıhme komfıyonu bu. 
••••mın • 
surunda J'•pılac•f•ndan lıteklflerln me:ıldir lıomlıJoaa 
.aracaatları 

5 _ fatekltferı n bu tıe a lt 120 liralık mu•akkat temi· 

zım selen yılhlı llonı 
renin toplanma tarihi 
4 eyl6l 939 ıala ıGnQ 
eaat 21 olarak teıb!t 
edllmtıtlr. Kuruma ka· 
yıth bllumum aaa Ue 
bu aeoe Balıkulr L,te 
ılnl bıtlrenlerln mesk6r 
ıiio •re ıaatte Halkevl 
ıalonuna teırıflerl rica 

aatıaı ~an1u malundıfıaa yetırdıldarıDa dair makbua 
Y•ra bu miktarda ı•J•nı kabul banka mektubu ile ihaleden 
en 100 sekiz gOn enel Balılceıl!' va~tlıf rne mOracaatla ala
oalrlara ehll1et Yetttkaat Te tlcuet oduı •eı kaaı ile btrlı&c:
te yukarıda yazılı ıih Ye eaatte ekılhme lrornlayonu r • 
hltflıt• 1D0r•caalları tlAn o'urıur. 

olUDUf· 
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B. Sulh ~u~u~ hat imliği 

icra memurf u~undan: 
Aeık ut•rma ıı~ paraya 

çeYrllecek M•Jı ı menkulla 

ne olduğu Balıkeılrra Mecl · 
diye maballeılade lı&la ahı 

oda lkl ıofa11 havi •• ıen1t 
bahçeli e• ıayrlmenkulQn 

bulunduju mevki, mahalleıl 
ıokafı numaraaı: M•cidlJ• 
mahallealnd• ıajı Kel Meh· 

met e•I •e a•luıu, ıolu 
Ômer kar111 Emine ••I r · 

kaıı H önü yo\. T akdtr ol•· 
nae kıymet: 700 ltıa Arthr· 

manan yapılacalı yer, 16n, 
aut: 25·eyl61 939 paurteıt 
... , 15. 

1 - lıbu ıa,rtmenkulG• 
artnma ıutnameal 25 8 939 
tarthloden ltıb ren 79 no. 
ile Balıkealr icra dalrHfnln 
muayyen numarasında her · 
keıln ı~rebtlmeal için açık· 

llf. llloda yazılı olanlardan 
fazla ma16mat almak lıtl · 

yeDler, tıbu ıartnameye •e 
doıya numar ıile memur& 
yetimize mOrt.caat etmell

dtr. 
:l Artırmaya ltllrek için 

yukarda yaz!lı kıymetla yGı· 
de 7 ,5 oiıbetıode pe1 Yeya 

mlllt bir ban\canın teman l 
mektubu te•dl rdıleuktlr. 

( ı 24). 
fpot~k sahibi alec11k l ılarla 

diler allkadarluın ve lrll · 

felı hak" ı ıahıpl~rfnln ıavri 

m okul ilurtndekl haki rı nı 
huıuıllc fttiz Yam tl'&fa dtıır 
o lan ıddialarını 19\ıu ılan 

hrıh ıaden ıubaren y trtnl 

ıan içinde evrakı müıb1te 
leril• btıltkte meaaurlyetlml· 

ze blldırmelHI ı c•p eder. 
A&uı halde hakl ra tapu ıl· 

ctltle aabtt otmadıl.ça aatıı 

bedeltnta payleıaıuındao 

hariç kalırlar. 
4- G6ıterllea ıGDde artırmı

ya lttirak edealer art1rma 
ıartnamealnl okamuı· •e 16 
sumlu uıalCırnat almıt ve 
buotarı k bul elmit ad ve 

ltıbar olunurlar 
5 T yln ~dılen 

zeme11dıı ıayrl me kul 
ÜQ def b tmldılrt.a ıonra 

eo çok utarao• ihale dılır . 
Ancak artarmn bedeli muh

ama:a.o lnymetfo ylr.de yet · 

mit beıtnl bulmaz ·nya •• · 

tıı fıtly•nln aleeafıoa rOçb 
ant olan dıfer alacaklıların 

bulunupta bedel bunların 

o gayri menkul ile tf:mln 

edllmıı alıcak lara m~cmu 

undan fazlaya çıkmu•a en 
çok artaranıo taahhOdü halıt 
kalmak ÜHH artırma on 
ilet ıOn daha t mdtt ve on 
beılact aıüoü aynı 1&•tte 
yapılacak ıuhrm~d bedeli 
ı taı lıtt7entn alıscai ıaa rOç· 

hıal olan dlier alaaakhların 
oy ıayrt menkul ti• tt!mln 

edllmlt alacakları mecmuun· 
dan fazlaya çıkmak ıartıle 
en çok rtaran ih•l• edlltr . 
Böyle bir bedel elde edile · 
mezH ihale yapıl11mu. •• 
eatıı talebi dOıer . 

6 - 0ayrl menkul lt•ndlıtne 
tb le ol11nan ktmee derhal 

•er• ••r•len mahlet içinde 
parafı •ermezee llaale lraı a
rı feıholuaarak keadlılnden 

•••el en ylkıelr teklifte 
bulunaD klmH arz etmtı ol 
dulu bedelle almafa razı 

oluna oDa, rozı olmaz veya 
bulııaama:aıa hemen on brı 
ıla mftcldetle artırmaya çı

L~ırılıp en ~ok artır••• iha
le edtllr. lkt ttıaale ara11a a · 

la ıkt~sir As r tı.ı·lik 

Sııl•es· ıdeıı: 1 

\'.) 

l - Kıaa hl:ame.l• tlbı olupta yerlelı ıubay olmak 

hııl&lunı haiz olao v• yüluek tehs.le den.m etmlyecek 
otan flae .,. afretmen okulu meaunlarınd•n 1335 dofu 
mu dahile kadar yerli ve J•baocı 25 eiuıtoı 939 da ye 
dek ıubay okul11adalıl hazuhk &utH•n• ıevk edlleccklerdtr. 

2 - Bu dofucnlulardan y<lluek m•ktebe denm edecek 

lerf de hanıt mel&tl'pl.,e dey m ultce .. terse clt-••m ede
celderl mf'kkplerln tıimlulDi •llltrlıli f\Jbuı ı:e yızdua · 
caldardır. 

Balıkesiı· Askerlik 
Şubesinden: 

Yedek pi vade aıte meni olup leimeoltie terfi etmemft 
•• terhlılntien lkt nne ıeç111lt olan ve eerbeet m'!tll'k et 

babından olm•l'•P m•atlı •ea:ıur olen!ar 45 ıünlOk his 
met için çalnl~eaklardır 

De•let de••frt •• mae .. eaatıle bank•larda bulun n bu 

ı& .. I yedek subayların 26 aiuıtoı 93g da ıubcde yoklam · 
larıaı yaphr,.alı lzere huluamalan lisımdır. 

ıınıııın ınınnımmııı ıııınıııuıııııııuııuıııııı 

Vtllyet matbauı Tiirkdtll matbıHı adı ıılhnda ınett iz.in ldıırealad• faall7ete 
g çmtıttr . 

14 Seneden beri muntazaman çıkaa ıve karderfne hizmet ~den <ıTÜRKDlLb 
ıuretlc daha reotı btr tekilde çahımaja baıh1or . 

~ 

Ucuz, temiz ve ıGrııtlc berkceln ıhtıyaıçlaıına Cf1'r.p ~eıcc:~l.:, h .. ılıul 

decE k htr ıeklo kooulmu§tur 

Reımt ve hunul mO uuelcre ald defter Y(l her türlü eedvfl!ller, makbualar, 
ve tlyt!ler . kertvh:tler, z rf Ye lclğ\t bnı1 ı kle.r ı , zcuif ıelıı.tlde tflbrdıllr . 

Kitap ve mecmua bıaılır, elit cpılır 

Ttirkdili matbaası 
Her verden ılparft k-abul eder Ye l eteoıld ıit oektlde h sırlRr 

Dikkat : Mı.tbaa tı 1er:le al&k du hM tütıü DJuhııb~ıftt .ç • ıu drue mi'ı· 
raca t dı lmeltdlr: 

Türk dili matbaası - Ba'ıkesir 
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Morkeal 8~:.~·:d~~~~·o~:.1k1 !.~.·~k~:~~.:: a 1 TA S 
0 

Y E 
teletob f~n roen•uru alınıc"i • nc n u-.üıabnka imti hanına 
ı•rmek Y• ıer Hl 6ğrenınek uzur. fıhk ı lofn •J 6)~1 jen· 
d 11 rma komut• nl ı tırıft n: Qu caatl eı ı. 

Ov kö Pa 
(,v ıı:köy ilı t iya ı· 

1-le)re l İllfleıı: 
§ 

er türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türh1 kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te

min edebilirsiniz. 

Me lep defteri - Kitap - · er çeşit kağıtlar 

ld., e v ı I i n t k e rl u D \i o u D j 2 n c 1 w t4ddea1 ro u c binde ~ mı ıııııııııınııuıııınnıııııııııııııııııııııııııııııııınıııınııııunıuııııınıııııııııwnıııınıın~•ımııııııHtlUDllHlmmınııunan ıınıını~lttlll1""'mıuını 
huılitı ldorel huıuaıyeyc a :d o iup Umunı i Mecl!ı kaı r ı l ~ ~"7~~ 'il!:# ""~'t" ı:~~ .. ~~ ~ ıt',: '.f.\~~ 

köyümüz .. ndıi••· terk olun•n •e cyıa no onuncu gilnü , • St· yıı h ... ~mşehı·ı·ıerı· m 
küıat edtleuk n d6ıt rün devem edtct'k olan Ove.köy ..._ .., '"' 

pana1ırı ıerattl ld lJe dafreılnde mev"ll mGza:v•de) e vaz.- N 1 R A l I R A ! 
o luomuıtur. 

1 ROıum almak için çadır kurm k ıart dt:illdlr. 
tlerhan.rt ıuret l e çad•r Ye ıeretledn ftaal eyledıil arn:at· 

nlo metre murabhaı h~np edllt!tek ona a6re rüıum alma· 
calıtar . Mftltezlua cch'elde tayın ve tadftt o lunan rüıumdao 
bı.ık• rüıum alm•it ır.llh!l'ettar de~ıldır. 

ı - Talipler bt-dch rnuban:un~nın yOzde yedi buçuk 

a lab tinde .te. •inat fıu kı nrmejl! m~cburdur lhale yl m6 

teaklp tıbu mtfıtarı t.,mlnatı katı e mlktatıaa ıbliiı YEi 

mOtebakl lııımı tçlnde J• han'5a lll"ktubu veyahut emv l 

terhlnf aurettle temin t lrae ~derse yhmt ıun zarfında 

t diye edeceflne dair kltıbt cdı11ık ten reee o t"nz.lm edilen 
d6yun ıenedl vermefe rnec urdur Akıl takdirde proteıto 
keııdealn•, hükihıı tıtıhı le heeet k lmad•n ihale fuh di 
lerek teminat akçuı Irat kayıt olunup panayır emaneten 
ldare olunur Neticede undık aleyhine blr zarar hea ı l olur 
y~ bu ı:ıUar miltHhhldfn lrad kayıt olunacak t emla&hndao 

f•:ıla oluraa, fıu.luı ayr1ca rn«ituhhıttt o t.hııl o ı unur . 

3 - MG%ayede l«LHte tllnı, delilli)•, L ontuı at v• 

muarıf ı salreıt m6ltealmtne aittir 

4 - Bedeli köJ ihtiyar beyetlnee haddlllyık ıorüldü 
iü takdtrd eylOlün 6 ın~ı çerırımba ıOnii ıaat 16 da 
Ouk6y ıhtıyar laeyetfncc thale edılnHk üure 22 8 9~9 
tarihinden itibaren miza yedeye •azedılmııtır . 

3 - ı - 271 

Gönen Sarıköy Nahiyesi 
Belediye Riyasetinden: 

San .... ı,eıl beledireıtnce 1aptırılacak mezbaha btoa 
tının 1 1 S3~ 1tra 68 kuruıluk lu111u açık eluıltmeyc &conul 

muıtur. 31 8 ·1938 Perıembe ıflal aaat 14 te ıhaleal ya 
pılacakhr. 4 - 1 - 258 

kı f arlr •• ı•c•n ıaoler için 
1Gzde 5 den beup o!uoacak 
faiz •e dıfer zararlar ayrı · 

ca hlllıme hıcet katmakaızın 
merourlyellmlıce alıcıdsn 
tahııl olunur Madde (133) 

Haae 1ulıarula ılıterllea 

25·9 939 tarihinde Balılseıfr 
ıulh hukuk mahkeme1l ka 
lcml icra memurlulu oda· 

ıınd e. ltbu llln •• ıöıt~rl 
len artarma ııartnameal dal 
reılndekl Htı l cııiı illa olu· 

••r. 

fltatürk ca.ddesindeki şubemde lfyva/Jk ve Edremidin nefis 
zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente satr/Jr. 

3 • Puedt·n lu~ri «wautaıo;ı huluuduğunı nıt-mılt·ketin eu ruaı·uf 

fo hı·i katörii Edrenıidli Kaı·agözoğl u A 1 i Biz~ B'~Y fahrikasımn 
<1 KAH ~IARKA» Ptı rt(•fis saf ve tabii zeyıirayağ Vt\ ~alnıularım, Ra
lıkt~siriu nefis tereyaglarmı satışa <tl'Z etlinı. 

Sayı hemşehrileri e bildiririm. 
A H~iç~n ~ap~ac, sip ıi;lerde da hM ıürlü kolaylik gösterilir. ~ 

1 1 - Balıkesir Esat ıı_akk;ıli_~·.-si sahihi. Baııılır~ıı;ılı Es:ıı .\kar~tı. 1 
~ ~ Bandırma ~u besı A lal urk caddesıwit~ ~ a{l sa huu ~alış yeı·ı. il 
«~~ı~-Atı~~~ lt.6' ·'~~~~ı~ .. ·~»7iı~~' 
8aı em kanununun izahn mesi 

(Baıtarafa ı inci ıayhd ) 

inci dereced geçlrmıl lezım 

gelen t~rf ı müdd~tlnfn hua· 1 
bınd nazara tttbere olın• 1 
alıamıuı llz ı rndır. fi 

C - Kanunun merlyetln 

den ıonra ( • •e B Jılual rı 1 
mucibince mnaı\ı vazifelere 1 
teyto ~dilen memurlaran C· 1 

yvelce f ılcn aldıkları•• mük· 1 
tuep hnk sayılan muılard 1 
g clrdHderf müddeıl {'r, ,eni 1 
glrdtklerJ mnat . derecelerın -

1 de geçmtı ıayı\acaktır. 
Meeell; 1 Eylül 1929 t&· 1 

r ı hınden e.el (30) lira ılı 1 
maaıı ( 1) nene (7) ay filen 

almıı olen b'r klmıe ltana 
gua merfyetıuden ıonra ye 
nfden memurlyete 1ıomak 

den evet tılen aldıkları ma• 
aılar helen n1eTCut mıuıt de· 
r ce!ertodcn blrtne tekB b61 
etmtvona buna en yııkın Oıt 
CDQ&f derce: ılyle to.vanl rl 

cal•dlr. 

---------------------BALIKESIR 

AKIN KITAPEVİ 
~~l-0$1--'-

Günlük - Haftalık - Aylık - Bütün 

Gf1ZETE ut MECfa1Uf1 lan 
ARADIGINIZ HER KIT ABI 

AKIN KİT APEVİ nde 
Hulablllrılnlz 

AKIN KİTAPEVİ 

Ç· sı U ESi 
30 

ZAFER 
Ağustos 

Bayramında 
Açıhyor 

G 1 
. .. 

n te, mecmua, kitap çcıltlertot; baya• erıD 
ıoo elbı .. modellerini: 

Bura.lan t~mln edeblllula!z 

1 

Her nevi cilt işlerinizi J 
Akm Kttap.-vine verlnla - memoun kalacakııo•• 
Be/Jkesir - Edremid caddesi No: 22 _, 

---------------
, 

Baeıldı!• Jer: TQrkdlll matbaHı - lahkealr 


