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Ordumuzun manev
raları sona erdi. 

Yapılan büyük geçit resminden sonra 
t.1areşal Fevzi Çakmak, Mısır askeri he
~eti ve atetemiliterler lstanbula döndüler. 

l.ttrne, 26 (~.A ) - Ma· 
'-traları•ı bl1lk bir mu• 
,,,, lı 

.. • tyetle blUrea kahra· 
t '• ordumu• dla Edirne.le 
••t llaurmar Baıkını Ma· 

''ili Fe•al Çakmalı• lauzu· 

~llıda itGyOll ıeçlt retmf al 
'P•ııtar. 
~ C~ıt reımlnde y61&1tlı 
'••ntla be1•U, M111r aıke· 

ti " d la •r•tt. atııe•lllterler T• 
~' • Itır çok HYat huır .. , .. 
~l Dtauı Te aalıa1a ahmıı 

1111 G ı, 1D tıca •I• bır halk top-
~ııtar. 

Ea Jenl ıtllb1arla mlceh 
heıı ordumuzun bu baımetlt 

ıe~•ıı coıllun tezahQrat 
arHında eaatleree deYım 

etmııtır. 

Gtçlt reımtadea ıoura 
nOmune f ldanhlında ordu 

tarafında• btr ziyafet Yerli 
mit Ye ha •IJafetle M11ır 

aıkerl heyeti Ye ateıemllı 
terler hasar bulunmuıtur. 

Mareıal f eyzl Çalcmall: 
otomobıUe ve Mmr 
aakerl he1et1, ateıemlftterler 
treale lıtaobu1a d6amGılerdfr· 

HARP RIZIKOLA Türk-Alman tica-
• ret anlaşmasının müd-

.. RI Y_O_K_SELPl. deti yakı~da bitiyor. 
lngıhz, Fransız ve Amerikan siğorta kum- --=temdid edilip edilmiyeceii 
panyalar1 Almanya ve ltalyaya sevk edi· Anlaşman~ karar verilmemiş olması 

lecek emtia siğortasını kaldırdı. hak~ındad 1~ereddüdü mucip oluyor. 
lıtınbul, 26 (Huauat) - 1epın baaı ftrmılar anlıı· pıyasa a ) _ rıh baluamaktadır. 

'Loodrı ıliorta kump••Ja• ma etrıfıada malQmat al· latanbu•, 26 (Huıuıl a Almaa1• ti• •ı 1apaa lt· 
lan bu ıGoden itibaren harp mak arzuılle Par lele uzun Memleketıa1tı!• :.:::r.. laallt •• ahracat~alar arHı• · 
tebltkeeıoe kartı ıllorta had· telefo• mGlrllemelertne 11• arı11odakl tıcar .ıddett ela b6yle bir temdlcl Japıl· 
lerlat fe•kalide arthrmıılar rlımııleullr Bu membılar · lere ahl aDlı1•••1• t bal· dıtına ••J• yealdca •laa
dar. Alma• •• ltalyan •• elan ıöJlentlcltilne ıare a•· 31 aluıtoıta aıbaJ• kerelere ıırıııldtll hakluacla 
purları içi• ıllorta kallJ•• laıma JOzde doluaa takaı maktadır. ertyett• bir .~IQ•at •ewcat olma-
ka bul edtlml1ecelstir Bır Haed•• tterl • 1 le tlıfıadan. Itır lerecltlld ha11l 
...- ---- •• JGzde on aerbeıt d6,ız b leketl• 1 _sı1aıl •aaıretln ıldıiı ıon ulunan •• ••• •• olmaktadır. 

ı. 
1 

eaaıına dayanmaktadır. Sı Al k &.yaıtarJ• t••l lktiıadl hareketler manya, " 1 ,.. 1 • Bu f ırmalara• ltaaılan Al· 
1111 Yaıt1ette •uzub hual ol· s d k raılıl•• f Gzerlade bGyOk aldıler yap· G et ıfımrG • cllr· maa1aclaD alclddara •• ••· 

mııt.r. ur olmaE, ıerell hu anlat••- mil olaa lau aaleı••;; ,ıh lıımaaın bir ee•• daha k••· 
Bu cılmleden olarak harp nın •• ı•rekıe laııltere ile dQacO •add••••d• her tkl tltlfll•tlen temdtd etltlec•ll 

teblıkHln• karıı ıtlorta yapılacak mGtemmtm aalaı· Mayıı ayı :aarfıad~ ••••· Jeluadakl mal6mata lıtl••"' 
primleri elaemmlJetlJ ıurette manıa ihraç faallJetl Gze· bOkOmet arHıa.I• 191a •a tleYamh •e usun mlld. 
ylkıelmııur . O 25 •• O 50 rinde derhal ıeatı tHlrlerl 1111 J•DI bir •ıdd•t 1,.. detlı anı•Jmanlara ıtrtımek 
olan harp rtzılıoları Akde- ı3rftlecefl tahmin edtlmek- temdld edilip eclll•tf~:r• temaylll ılıt•r••ktl. bH•· 
nlz ltmanları tçln l.Sü, l.1ıı- tedır. nla karerlaıtarılı••I• • = ları da bu buıuata mltereti· 

tere içi• 2 Y• Bı ltık liman- 1 tlll da•tranmalıtadar 
ları fçln Jüıde 3 çl bulmuı- Kredı· ı·ıe naı·ıtereden Maamafıh aalaı•a ..... 
tur. luaclan bıtk• laııltz, la cletlaln bıtmeıln• bir hafta 

Fıanıız •• Amerikan ıtior 1 11 kaldılı 19ln bu ılalerde bu 
ta kumpaDJaları Almanya a a c a aı m 1 z m a ar e yaslJetlD reıml kaJDaklaıca 
•• ftalJaJa 11•k edlltcek l:t ardıalatılacıılı muhakkak 

emtla•ın ılıort• edilmeme· Krtdidın ismadı tdectk müesseseler tesifidlldl. .~h6lmekıedır. ı ... u.ı ıO• 
ıl emrfnl almıılardar. - ıebrlmlse dört ktııltk •• Al· 

Bılbaua bu V&&lytt alivre Milli Madafaa Yık'leıı· ,.,-, Devlet Oııı'rıottın. Hııı- maa ıkt•ıadi mehafıltae ···-
eatıılar üzerlndf' fnkallde 1 ıup blr ticaret beyetıDla 111· 

mfteulrl olmuıtur. Alman. yollın vı Dınizyollırı krıdı'den ı'stı'fadı .~ıcı~lır. ttııı •• ,ı .ı • .,tur. 
ya •• tal1a ile ,, .,.,anlar o· b la l , .... 1 

r 
uD u uıuı a a •• •••• 

Beledl
•ye bu•• dcelerı• araıında tereddOtler harta ıtanbal, 26 (Huıuıl) - dıreceklerdla. 1ıt1da •al6mata ıire s•l•• he1et 

ıektldedlr. loaıliz kredtır ıte lnıllte Uu mekt•P ••1• MallJ• ıelarlmlıdekt Al••• Uoa-
ft Diler taraftan btr müd- redın alınacak malların nıa bır kopJ••• d• adlr· retlaaaelerfal• ml••11lllerll• 

Ul~İIİJI V L•ı ı· b ı d' '--:--' • d L f deltEn bert pl1aeada aetl· meml~ketlmtze muaft1etle Velrllell nakit ıılerl • te•H• ııçmtı •• A.lma• 
L lıl 1 1 e 8 ıya erın aoz önün e uU undurı- celonmul b&,olr hlr allka glrmeol •• , ..... klerl•r. ,. 

16~··· Yerılee•":~·;..... •• at•ı• kommenlJ•ll neadlede 
~ılın eııslır LıLL d ilk .1 1 1.. t . ıle beklf!nen Türk - frannz reLee konteııjeD kayıt farına Dılltereden • ı 

1 

de• ııtl repılaD bir toplantıda •••. 

,5 

il ııln 1 8 lılr ıra ulr amım y~ptı, tfctıret aafatına11tun imza- tlbl tutu~mllmlll kararlaf · a(acaiımız kredi lf .. Jer de lekttlmts plJaHları Te yeDf •n 1 d 1 h b f atle edecek •I•• .. \ı. vv Sayılı BeledlJ• lıa 
1 

d V k l · ao ı ı • eri pl1a1ada umu · mııtır. 8 lır· yıl •lhıul YHIJ•tl haklu•· •Ilı• ıeae ea e e l etten mOea 1 lale 1 kararla1m11tır. UDd.~lletl, d 6 0 Ol 0 t6 
\I 11•n 117 acl mıddeet· ı d ı ub ı ttlkl " 0 

• •Y• 1 rmem'ıtlr. Bu mühim karardan itti y~• • 1 ' 1 
81 

1 '· 
la 16 f •- b • • 1 18 • erinin Ye ' Buoua ıebebt d~. ıon tlıı fade •.ı•c·k al&ka .... arlar Milll Mıdafıa lr D••· Bu beyetl:ı ihzari mahl· 

~ ••1 1•rHı mucl in- fetlbıal edılmft olaa mlıa· 1111 
"" • SGmerhaak. itıb•D 'ı t Ha· 

"'- "•111ur Ye mOıtahdem adeti Ot dcltd 1 160 zarfında ılyui vaalydla tahriri müracaatlarla mahal- let D•mlr1olları, D•• • ol yette bir teclkllıat yaparak 
~,, en m •a H•e er •ldıiı nhımete yakın hldl· "' '-~ •• Clcretlerfnln lsaml ı1ıttfede etmft olan lteledfJe• aelerdır. ii ıOmrftklere bıı •uracık ••yolları, De•l•t D••ı~',,: J•Df aalııma etrafı•da •ır 
ıı.... tlı •artdahnın yuzde 30 er eeamlılnfn tıca•Oz ede• M f h lar ve ıetırmekte olduklırı 1 1 h ı Sular 

1 
rapor taaslm ..a .. ılılerl •• 

,.. t,. • l b l uma 1 Franıa 1 lJ ar1 •• ıttut u .ı L h t lıı. •Oua ettiren he edl· alt el eri rl•l•rlr bir cetul- 1 e it aıa uın c nı n nnlnl bil- ıldlr. _ a1rıca a.aml••••
1 1 

raR 
'-'et' Veklletten mlıaade le birlikte Velrllete blldırıl- ••••l•l•d• yapılan ı••lt 
~'lene mecbur bulun· •Hl leteamfttfr. ru·· rk bug\J dayları nı·çı·n ihracat fçlo allkadarlarla ı.ı., '1 hılda lıuı boledl ••• ı&rOt•••klerl tlJIHmekt• 

l~IL. in ~u kanuni l&slme)'e Fransa ile tica· dır. ı-.,"' •lmodıklerl •• ı.a... sı, .. ı ... ı,.ııerdekl ... . 

\:'•da bir defa tıUhul ret anlafmQBf. ı·hraç edı·ıemı·yor? rıtuıı!ıia rafmtD IOD tllD 
'LL. 'bı ı•kılde 1:ı.zd• 30 1 lere kadar iyi bir ıektlcle 
""' u .., llaı:ıbul, 26 (Huıual) 1

-l d -.ı-,1tı1a1 teca vGz eden bQd ıılemft olan a ertaıın ıım 1 
~ tatbık 

1
_ Franea ile aramızda ba- dra ıonra da temdtd ıure 

1
_..,._t meYatlne ko1· ı:ırlanın 'ent trcaret anlaı· .. •••• ••••----------~ ... ' oldulclıuı aalıtılmek- muı mQzakereletf tç•n Pa· Dünya ~uğday i~tiyacı 20 mihon ton. ~al~uti istıhıala"t 40 mı'lyınu ıstı. dtl:~ı ~::::ı::fp~;!:.:.

0

~~. 
~~. rlıe giden lktbat V eklleU • d 'tı leçen kaaunua 117 erklnından Hakka Nez•hl ı (jJ J ' -••••••- uml bir mahly· tt~ lr. 

~:•dde.ıaın t& •• , fık dtıo ı•hrımız. danmiıornr. S ısa alın azaltıhnası diişünülüyoı•. Almınyadın yeni slpaıişlll 
"!it lllenuu ber eene Ankarıı.ya gidecek Vekilde ~:::·1• ••mur Ye mOı· anlatma hakkında IHhat Yakında beynelmilel bir buğday kongresi toplanacak ve fiat ıldık: 
"'~••1:.~::11•;,11:::~tl•~:: nreeekllr. •• , düşüklüğün Ün Önüne geçif meğe çafışıl acak. Al:~::~~~:

6 ( ~~;::ı!., .. 
•-ı,,' bulunm11ıaa 16re I smarlıvaca - lataabul, 26 (Huıual) - 1 -~·- !'•••d•• ·•h•• .ıparııler 
\1. ' b• T Dlnya b id f ı ' " ..,, ' -•r•l••ıur. E1IOI arı ıcıatl• 
~~ •r aene1e mOnhuır u a1 tat arın· ... St,tbGıaadelarla mGteakıp g., lmlZ yeni VQ• da umumi bir dGtGklük •ar· ıeılfm ıarUle mulateltf hu "' '• d K bubat •• zahir• teldıflert t 't•t teımıl edllmHI le ır. anada, Bırleıtk Ame-~111 Dahiliye V•klle· pur/ar • rlka, A•Jaatıa •• battrol •• ton ıordal1a lıahklan it · 
\ıq al&kaılerlera bıl- lotaahl, 26 <Huouot) ••da Na •-•lor •••f•ada toHtltllr T•fllk. Japa .. , 
1t."1ttlr. la•lltereJ• ıamarlaDacak DormaldeD bir •lalı da .. • bafırealr, ceylz kltljG llaraç 
\..~-._, 11 s••lye aiti ıart••••I• fasla ıatllaaal J•11tılma_11 bu edlltull ıtbl J••I ılparlı . 
"' teca •llıGaftn her rlo lnıtlrıc• nChhatarınclaa flat dllılklGiCln• .. bep ol lerın •1161Gn ıoau•a kedar 
~it b&dcHlrle beraber ylraıf taaeel Loadra aef are- •aktıthr. ıiadertlmHI içi• yeni mi 
l'~ tta m011atleılne arE timiz• ı6ndertlmtıtlr. faal DlaJanıa bir eenellk ıhtl · ıaadıaamelerfa rola çıllarıl. 
·' IDuwafılı ~ıtlhıaUn lts ffrmaları buradan tart- 20 dıfı bıldırtlmeLt .. dtr. ~ yacı mll1on ton oldufu • .., 

' '• bldcelerl• tatbik nameleri alabıleceklerdır. SOYJtflar dO Ok fi fi ı. ı, ı. 1 k d halde ıon •aa•y•tte lıtlhı... ıtreo dcv :rt!er •r•eıod .. bl Eı•••D bu Jlzden haJlı t 1 8 Jlpllh 

~'il• • •onma11 zaruridir. Teırl• e•v• ta onuna • ar • " .. ' .. • y g• 
.. , L fi ld k llt bunun iki mtıll oluak JÜk bir kopgr4' J•pıhnau pahalı olan TOrk buidayla almak istiyor· 

\.'." •t chblltadekl itele· ltGtGn te.H er ae 1 ten ıon· • 

~ ~d<alerlnln todklkll• ra tehrlmlzde hır komlıyon 40 mllroa tona çıkmııtır. kararloıauıtır. Konırede it ,, da ıbra~ edıle•emekle· loıaa~ul, 26 (Haı~tl) 
110 ' L a kurulacak ye tekliflerin tD Fıat dütlklllOnQn lnOne tlhulltıa aultılmuı Gserl• . dır oonr• plJHUI blH ,a SoY1•t Ruı,. ıı. ola .. 
L • ıuetlnl tecaY ıı .ı ... •tleclırelerf• laaaıl muyafılıDı 11çHekttr. ~ıeçmık iti• )'ukar~a lı•I de 16rltGlecektır. r• çok •t•i• ır (S.•u ltl•ol ••Jfada) 
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ı. izah 
Yeni B re in t t~ık se~ilnıgôster n iza~nam bDtün 

derlıt dair leri a tıvzi of unıcak. 
(Dftaka JUIDIB devemı) 
Keaalıı.: l eylul 1929 ta

rlhlndea eYel (18) liralık aı 
il maaıı (9) ay fılea almıı 
olan bir klmıe kaauouD mı 
rlyetlnd•n ıoara realdea me· 
111url1ete ahnmalıı lıtenllıı. 

bu aıtJn eYelee aldılı (18) 
ltra maaı balea me•cut ma · 
•t derecelerladea blrlDe te
lcabll etmıdlfladın, ke•dl
ılnlo, maaıına en yakın ü" 
m••t dereuıl olan ( 13) fta
c6 dereceye aıd (9) ayın da 
lcesa tayinden ıoara (13) 
G c6 derecede ıeçlrmeıl il· 
aımıel•• terf I mQddetlnln 
he1altı•da nazarı itibar• aha· 
•••• li•ımdır. 

D - l E1lal ı 929 tarı. 
htadea e•el aaılı deYlıt 
memurlyetlade hulu•muı 

olaalardan, kaau•un m rlye
Unden sonra yeniden memu 
rlyete ahnacaldarın eYılce 

ltulunmuı oldukları memu 
rlyete veyahut bunun ma · 
•na uıdlll olan dlier hır 
haaıı bir m murlyetı tayln
lerl de caizdir. Bu takdtrde 
kendilerine .. u ıuretle tayla 
e.ltlcltlclerl memuriyet Ldere
ceıl maaıt verilir. 

E - (D)fıkraıt muctitln · 
H yeatdea maaıh •azlfele· 
rlae alıaanlarıa bu memurl 
Jet 111aatları eıkl aaılat1D· 

ciaD ytlktelc lıe, lıtualarıD 

mafeYlc dere eye terfilerinde 
••else :~ıdık1ara ma ılarcla 
ıeılrdlkl rl üddotln naz rı 
Jtıbara aha amıuı •e yeni 
tayin olundukları mHf de· 
r a.tlode mu yyen terfi 
mfldd Unt Jlnnal tmel rl 
ıarttır . 

M ı il: t Eylıll 1129 ta 
rJhlod n ance her h aıı bir 
Yekllet kadrouında (26) lı 

ra .. ı i m .,1. birinci ma e· 
yla olar lıı 2 ıeac btıhdam 

dtlmıı bir 1 .. •DUDUD 

111erlyetladın ıonra yeniden 
memurf1ete alınm k lıtoDir 
11, bu z tan balen {10) uncu 
derecedeki (35) lira aaılı 
laJrfncl nıil••Yrlali lerden 
b lr!n Yeya birinci müm y · 

ylzlflln fO mu dili olaD 
(35) lira dtter her ha ıı bir 
memurlyole taylal ve ndt· 
ıtne b m••ıın verllmtel 

ftmkfindOr. Şu kadarki ba 
111 murnn (9) uncu d receye 
tcırflfnde eskiden (25) ltra 

ıta kaldı ı iki ıeaenla 

naz ra IUbara alın il 1'e 

( l O) noeu derecede y nhlea 
bir t rfl mldd ti g çir Hl 

IAzım ıeltr . 
Ancak bu m dele hükmi 

1 e1lul 1929 tarlhlndeo e1'el 
maaılı tleYlet emurt1eUn · 
de bulunmuı •• ıeae 1 e1· 
10.l 1929 tarlbladen enl Ya 
•lfedea ayrıl•ıt olanlardan 
8 temu• 1 g3g · tarllalndea 

ıoara reelden me url1ete 
ahaacaklar hakluada tatbtk 
edllH ktlr 

1 1110.I 1 gzg tuJhlndea 
ıo ra mııaılı tle1'let memu. 

· rlreUnde bulunmuı olaalar 
IH, eHHD 145] 11yıh tea· 
dül kao•au muclbl•ce muay
yea bir maaı der cHIDI lk
tlıap etmlt old.ıklarıodaa 
bu kabil memurlarda o 8 te · 
••• 1939 tarlblacltn ıeara 

yeniden memuriyet• alına 
caldarın evılce m••ıını filen 
a lmak ıuretıyle lkttıc p et · 
ttlrlerl derece maaılylcı tayin 
•dtlmelerl ye mafe•k drre · 
ceye terftlerlnde de o dere· 
cede .. kıden ıeçlrmlt olduk 
Jarı mGddotler dt dahtl ol
duju halde bu kanunun ter 
fle HH olaralı kabul ettlil 
ilç n1a d6rt HD•JI ikmal 
etmeleri iktiza eder 

10. ncu munkkıt madde: 
Kanuauo mu•akkat ( 10) 

uacu madde1I l 7) ncl mu· 
Yakkat madde ile kaldırıla• 
1alahl1etlere lıtlaad n 8 tem 
mua 1939 tarıhındea e•el ta· 
yia edll•lt ola•lar haldunda 
Japtlacalı muameleyi ılh 
termektedlr. 

Muhteltf clalr.lırtn teıkı · 
llt kanu•larında; 

A - maaı emealı hatılı
aın tamamaaunııı; 

B - Maaf em•ala hHılı
n•n fazla• ı aın Ytıya kadro 
ma tiyle mQıtal:aak oldukla-

rı derece •••tt aruındalu 

farkın; 

C m••t tmıalı laıuıhnıD 
ekılltnln; 

Ücret olarak Yerllebllecejl 
yolunda me•cut olaD eala 
hlyıtl re m6ıttatdeo 8 tem · 
muz 1939 tarihinden öne• 
tavın tdtlmlf elaalardan ha · 
len mfhtahdem bulunanlua 
buıüa Yerllmekte olan ti• · 

retler tle mu•akkat t•zml-
atlarıa aynı nzlfede lcal 

chkları lddetce Yeya bu 
lunclukları derec nlo maa11nı 
al aya bak kazanıncaya la
dar ıabhıi raaa mi haıır el· 
m k laere yerilmeatne dı · 
1' m olun btltr . Bunlardan 
k dro aılyle m ıt hılıı 

oldukları ti rece m•aıı ara · 
ıındald farr!rı Ocret olaralc 
al nlara baıka hir •azlfeye 
aaktilerfnd ılc tfaap edebile 
celı lerl derece mantı Hrlllr 
Qer tle mihtahde olanlarıa 
dtfer herha•ıl bir cret1ı Ya· 
alfeye nakli h ltnd ı .. hak 
larında ha un ve hu izah 
namenin muv kk t (2) net 

addelert muclbfaca mua. 
ele 1apılır. M ılı Ya:ı ı fe· 

lere ı~ırtlecek el aların d• 
ı•oe muYahkat (2) ncl mad 

de1e ıöre ıırebtl eeldert t!ıc · 
ret dcrnoelerl tHbll edildik · 

ten ıonra k uonun •• bu 
izah eme in ( 1 ~) Gncü mad 
delerin lıtln den alabıle· 
oeklerl •t d recelerloe na 
killeri caizdir. 

Bunlardan h r baagl bir 
ae'9eple yazlfel rhıden ayra 
lanlarıo yerin• 8 temmuz 

1939 terlhl•den •••ra •F•• 
ıartlarla memur ta1tn ecil · 
lemez. 

- SONU VAR 
---'Dı:ır---· 

Duble bira bar
dakları. 

lıtanbul, 26 (Huıutl) • 
Memleketin her tarafında 

.. tra buhranı .. ltüa tldd tıla 

cle1'am etmektedir. 
Allkadarlara her 

muhtelif ıehlrlerden bu 
da ııklyıtler olma kt 
Buua, llluı, l••lr Ye 

ıün 

yol· 
dır . 

tll -

C. H. P. 

laza ve Karaiıa nahiye 
idare h y Ueıinin toplantıst. 

C. H . Partltl kasa idare 
heyetl 25 8 939 cuma ılntı 
Jdare hey•tl relıl Va· 
ıtf lıpartalınıa IHıkaahiın· 
ela toplanmıt v11 muhtelif 
itler üzerinde 16rütmelırde 
bu\un•Ylı kararlar vermft· 
tir. 

C . H . P . Karalı• nahiye 
ltlare heyeti de düa A•ukat 
Sabri Koçelın baıkanlıjında 
topla mııttr . 

Dr. Çavuşoğlu 

Borııit madeni hakimliği
ne tıyin edildi 

Tıb f akftlttttlrıln bu Hnekl 
meaunlarındlln Doktor M. 
Eanr Ça v uıoilu, Boraılt 
madeni beklmlillne tayin 
edil mittir. 

Deierh ıenclmlze auvaf · 
f akıy tler dileriz. 

Doğumevi ya
kında yeni bina·ı 
sına taşınacak. , 

lnıuı bitirilen Doium .,.., 
Çoıuk BakımeYf, K6y Ebe 
mektet:.ı blnaeının Hlıh bir 
ıekle ıetlrtldtll düa ic:n heyeti 
tarafındıın yapılaD mua yen 
aıtıcealncle leıblt edtlmlt ve 
kabul tallmatnameıt hGkGm · 
lerllnı ı6re blnr.oın tııallne 

m6•aada edllntlttir . 
Doğum Ycı Çocuk B kım · 

a1'i •J baıtnd• yeni blnau 
na taıınacaktır. 

Manyas hüku
met konağı 
ikmal i şa tı. 

Manyat, 26 ( Hu1ı uıl ) 

K • ızm btUsumct kon-. 
anın yarıda k lao hııa h 

ıun bu y tl bıtirllmeıl 

ltl 15 11lftld elulltme ıu· 

retlle pazarlıi konulmuıtur. 

Mesut bir evlenme 
TdtuocO Mehmet Bulca 

o lu N ztHI bat a fabrı a · 
ıı iplik dalrul t knl yenle· 
r'nden 8 Ahmet u lca ti ı h 
rlmtsla tanınmıt ailelerinden 

manlfeturacı Ce•at luıt Ba. L · 
me.nın nllclh meret mi dün 
het iki tarafın yakınları 

aratıDda B ledt etie yapıl 

mııtır . 

Geaç evltlerl tebrı k deriz . 

i•r bir çok ıehtrlerde l•tan 
bulda oldujY t lb! bira bul 
mak mümküo dettldır. 

Dlfer t raftan 1•tanbul 
beledlyeıl •ilence yerlerinde 
açık olarak 1atılan blrelara 

flat kontrol6nli kola1 
bir ıurette yapılabilmek 

için kullanıla• . dublelerlo 
her t rı rafta aynı b0y6klükte 
ol uı•ı k rarl §tırnnıtır . 

Bu lauıuıta ıtıe f abrlkHIJl 
le•aa 11Ulmalltıtltr 

• 
ı kor 

he 
ma 
el. ec e ı _ a 1 

------------------------••m•••• ••----------------------
Hav ~om~ar~ımamndın gelecek hasar v zararı n kaldırmak. gazh ve yarıhl rın 
y rdırmn koşmak üzera ~in yakm v tandaş pasif ~orum yardımcJsı olarak aynldt 

Yurdumuzda tik defa ha- !onunda ıazlardan "•- Va korunma kDDUDU a 16re OÇ 
aydan alh a1a kadar ınatı· 
kd edtlecektlr. 

Yaya karvı korunma cleaeme· 
lerl lst nbulda 23 aiuatoıta 
yapılarak lyl neticeler elde 
edıldt En büyük tehirleri 
m tzden biri olan lstanbulun 
hava7a kartı 16ıterdtfl mu
vaffalnyet •• alııkanlıiı 
mucibi memnuniyet Ye dl · 
ier 1'illy t1er f çln de bir 
aümune teıktl etmektedir. 

lataabulda J•pılan bu tıc · 
ribelerln neticeleri Dahıli 

ye V eklhıllne ıönderılmlt· 
Ur. P k yakında Ylliyettmlz
de de V eklletten ıelecek 

emirlere göre pHlf korun a 
teciirbelerl yapılmuı muh 
temeldir. 
Eıuen Valimizin ve Sefer· 

berılk Müdftrün6a lttlralıtle 

yapılan toplantılarda haYa 
bombardımanından gelfcek 
huar Ye zararları ortadan 
kaldırmak , yaralı ve ıazlıla · 

rın yardımına koımak üze· 
re bine yakın vatan 
daı ıehrlmlııden pulf koru 
ma yardımem olarak ayrıl · 

mıılardır 

Bunlara ıtmdıd n tebllfat 
yepılmakt dır, Yakında 

nzlfelerl de öfreıtllecekttr . 

Her Tnrk vatandeıını n ptıılf 

h a va koı unmuını bilme 1 

ı rtlır Y akıad11 Halke vl lft 

unulmaaı Ye ona kartı ala 

celımız teclhtrlerln ne ıuret · 

le tatbik edtlecefl ha il kında 

lıonf eranıi r vertlecalc •• 
kural r açılec ktır. 

Bu faydala kunlara ı l · 
melde ihmal röıtereoler ha 

1 1 

Şehrimizde de yapı1nı••1 

muhtemel havaya kartı k0 

runma t tblluıtını• dah si· 
yade pratik ol•catı tab 

mln edilmektedir. 

a y dV 
Te spo maç1. 

Günlerden beri-~eklen n ö18ç bu aôn saat 15 ~' lli
hikmetp şa stı~mda y pıl · ca~. 

Bandı1m idman yurdu 

bu ıün uat 9 30 da ıehrl· 

mlze ıelecek 1'8 ı at 15 de m"Ç· 
larını yaparak alııam tek. 
rar Bandırma1a d6necekler. 
dtr. 

Bu ıftnlıG açın çok ha
raretli olacaft anlatılmakta · 

dır . Bandır a takımı ıam· 

piyonluk maçlerı•da Tek 

ıpora yenllmlıtt . Bu 111ün&1e 
betle hem om çın re•anıı Ye 

hem de ıo• aylar lçtır l ı ' nde 

lıtlr hata çektlen T kıpor
l ulerıa forden kuvv tlt l ıe · 

lor de formtarınd ol ayıı 

ları, Bandarmalılar 

aYantııj olac kt11. 
11
. 

Tektpor bııa a,.çta yeti 1 
ti" memek lçta lzaml ıayre , 

earf etmekte Ye takımda ye' 
alacak 01uncuları arır••"' 
ıüçlOk ~ekmekt•dlr . 

,ıe 
Teluper mevcut b' 

mani arı ayrı a rı tecr• ~' 
etmek ıuretlle takıCO b~ 
tleğlıtklik yapacalııul•" bit 
ı&okl t kımıo a11l te• 
edild iği elll deltldtr. ~ 

e•' B nd1r•n t lumınıo f 
Bırhkl ı Htlmt ile Muıt•f''4 
kadro! rana a le.c kları -
b lkl de dı er b eke. 01~,ıl 
cule rlo. t kYIJ il ıolt'icek 
Q i t ed il ktedlr. 

f' Bu ytbd n bu ıtlnka d1,ıı 

ç i ı r. , pıl co.k çın çok ıd tı'' 

Kmnun t tbikine dair oıannızanin ıne m riynt girdi. 1 

• h yet. nlı olacıajı elP 
alıd ı r 

- •'/' 
ş rat ve 0 --Mahrukat fiatları tesbit ve halkın bllmasl için ilan edilecek. 

Mahrukat karnanunuP tat · 

btklae dair o lan nll~a a

me yürarlftğe glrmlt bulun· 

makt dır Mabruk t lcnnu · 

ftUDUD tatbik dılece~l yer 

l rde ve nunun ıum6lü 

ne g ir o bina •• müe ıeıtı · 

lerd y11kılm21&1 mecburiyet 

alttna konan nıahrulcat ile 

buuJau yakmaya 

., ıılal r hab ınd 

m hıu 

yapıl · 

ea mu m le olııamn me 

hlk mi rJn tibl olac lıtır . 

ı 1 rin mahrukot ve teıhln va 

11ta larJylc bu 1' ıı tıı i aran ku· 

nılma Ye lıl tllro lertne IG 

zuml u maddeler i • et ma k 

veya ıftttırmak Qzera tev~ıl 

ed c il ojan veya b ylltk-

(Sonu üçftncü •~ J f Rda) 

o o 
1 

dürüc aJJe 
kontrol0 

c1d•'' H ıare.t öld6reıı roo b' 
r lo lizım ıeleıı t ıtrlerl bll 

leri 

1 d t•• 1 t:r; olup o ma ısınıo rl ı 

i ı Vektll r He ti k•'
0 ~

Sıh lll V ek letlnln "'"'" 

li 
Ettb ak her ı ne eylu\ 

ayı içinde a aiıdl\ki huıus 

ları l kttıat Veltil t ı n e bıldt 

recektır: 

aleb 
bu 

iği. 
'si · li talimat a 
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yı tatbik diliyor. ,,, 
teb' 

Ôeretmealerto ta 1 01" 
A - ihtiyacı karıılıyaeak 

mahru etıu Ytnl, flat va 
temla ı kıllerlnt, 

8 - Yabruk~tk nuaunun 

blrfact matldHI ile teıblt 

olunaa mahrukat yalı.ae k 

Yeıattln en"f 1'e flatl rım, 

C - Mahrukat •• teahlıı 

Yaııtalarınıo llt ıhıalt Y tey· 

ııll lçto alın o tedbirleri Ye 

ıat.ıı için yapılan huırlıkla 

rı , 

Etıba k, mahrukat kanu 

auaun ıu CalGDe ılr•• 1er 

Orta oliull rda tal benin 
t bt oll\ca~ı eni hilkft l r 
hakkında M rlf V kllett 

Şura k rarlle bir tnllmato · 
m huırl mııtır. Bu tahmat 
name bu den yıla batından 
lttbaren itte ve orta o utla r· 
da t tblk edtlmefe baılaoft 
caktsr. 

Yeni t limatoamede ta 
le benin derelerinden ll yı · 

kiyle lıUfade tdebtlmclerl 
lçln ·alınacak tcdbfrler izah 
dıldılsten o r talebenin 

okul '~ inde Ye okul d191nda· 
kt hareketleri cic ~aaılt ıu 

r•tle turlh edil ekt clfr . 

tun mlnıul yle nı•tl" t~eP •. ır• P 
bılmelerı için her 1 kı,r-'' 1 
okulda m vcut ha ullf'~: 
bir of biltüo ıne• l Q\ 
deruhte edecektir• BlJ 1 1' 

10"' ~· le okul 6ğretnı•Pıer ( ~ 
11 

talimatnam de bir •
101 aııı9 

d • ' alltmltfl ıekll Jh • ~ 
olmaktadır. ,,1 1ı'~r 

d 
,.,.. ~ 

Se•e batın • 0J' 
1
, 

1 ptt•I ( t mvalltmler top a 1 oı ~O' 
öxr tm nin alaeal• '{ıtı ,j' 

15 510• • 
bit edilecektir· ııod'" 
tftn ıçttmBi faoltfe 1ı•tıl· 
ret••n ••ıul ol•c 
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~. günlük hayat: Dilcilii<: -----
Sovyet mili t· 

leri dillerio 
Dağ yolu, 
bQğ yolu .. 

Yanuunn ortHıoda ;6rft· Sovyetler Blrllll ilim aka· 
"'" Y•tıllılıler ı~ınde üzeri d mlılne merbut dil ve fi · 
ç'•dar ıapı örUilO bir çar · kir eoıtltllil hal n So•1et. 
'•ia ıltmek (bere tozlu ter Btrllllnde yaııyan mtl· 
Pell,,1 ı•çerek kıvrılan dal letlerln ddlerl•ln tam bir mo· 
Pol,uıu tırmanıyorduk nojraflıt üzerinde çalıımak· 

T • •-t k ı tadır . Bu monoiraft, deha •ı ı ı"° ar içinde ı•rı aa, 
d
1 
''•lıp ıeatıllyen d ~ yo hatl JHlll olmıy n dıtler ~e 
llQ 1 dahil olmak uzere, 160 ka. 

L lln etrafındaki çiçek er, 
""d dar dilin eau karakteristik· ayı aabll etlerın kuru-
"-u d il h d k lerl tle tarlhçeılnl ıaıtere· 

~•:ııan\:::~ler, 1::, •l:~:n cektır. 
k •1lnran aiuatoıı bacel&lert 
I ili akları dolduruyor, çın
'tı1or Ye karıtkl tepelerin 
•terinden merkeblne btnmlt 
~it çeeuiun tir. bir Hıl 
~. dalıalanaralc bu gulıa · 
1'Y• karııı1erdu. 

Sılr tnelr afaçlarının ıöl 
hledııı dai yolunun ·ose
tl11de yere Hrtlmlt bir huır 
fiıtlnde OJDlJlıD altı kltlDfD 

ten lc~hkahalıul •e blllıa11a 
~\'inler ara11ada bulut.an dtl
•lı Ye fakAt zeki .. lr delt · 
k,nlının oyun ara11ndakl 

'••ıaç ve hiddetlerini ı6tte · 
'en hareketleri ve yClsla~e 
~••rtlıp açılan hatler lttr kat 

dllaa t•nllie can veriyordu. 

TJJ.rk - Alman 
ticaret anlaş-

ması. 

(Baıtarafı ~trtocl Hyfada) 

ticari m6auebetlerlmlzde 
1 S milyon ltra kadar borç· 
hı Tazlyete· dOtmfit bulun
maktaylz. 

So•1etler bu f~rkı lıapat · 
mak t9la memleketimizden 
yeniden kfilllyetll miktarda 
yapafı almak lıtemlıttr Fa
kat teklif ettikleri f~atlar 

çok oldufuoclaa hiç bir tüe · 
car mal ıatmamııtır. 

Halbuki yerli fabrikaları 

mı z dOn Jlne 25 bin kilo 
1opalı 56 kuruıtan plyaaa· 
d6n toplamıılardır. Sovyet 
lerln •erdlil flat bundaa 
aıılıciır 

incir •lacı•ın yaprakla
rı lraaıadan ıfiziUerek akan 
RGııeıın kızrıo zlya11 ıölge 
lerle birlikte yolu ıüılü bir 

hat, t•kltDe -'01mu11 bir ez 

'''iıdakl bai kultıbeılnln 
h11cerelerlnden 11zan ıra· 
11\cafoautı çatlak ıeıl de ku· 
l,ldara ak1ellityordu. tinin manzarall daha earlp· 
Şimalde usanan ı!nl te u. 

hltrla üıtö lurarmıı, matem Ortıuı çökGk bir çatı 6zo· 

it bır gönftl ılbl bul•tlar rlae ahlmıı, ftaerl çavd r 
••bararak blyGyordu. Yal· tapı 6rU11Gı la•nrlnaımı ıu· 
11\ur yajacak. hayır oraya JU ı6amlyecel1 tabii idi. 
Uif••az yaAmur bulutu d Yandan •uraa Y•imwr ıl 
tıı gibi mOnakıı•lara biç de clmleri 11tatırken lıtml ayolr· 
lldttmıyan kara bulutlar ta kimi biiktilm6t duran 
i("•ll b!r ıultın ıtbl hök · 

1 altı kftfDID aaçtan akan IU 

"-6tıı(i yıp1nak nurcı l:ıuyl l • rı tenekeleri doldur i• 
dt\tcfl! b6y61nr, ıarba doi - ı çalaıan dılılze bakaHk gGI · 
tı.ı d•llan o üncıln yG:ıdloü mel•rl •o hal hekclıln n 
1
Rlce, urlf tülleri örtme · k6pcğlnlr. ltai tçlnde zıplf\ma-
lt baılıyodu . 11 da bir nıanura zevkine 

t•t:t, hak.lketeD rüı:air yakın bir hay ı m ccraıı 
~eaıuptan eıtlilne RÖre belki idi 
blutları deha uzaklara eQ Sıiınak bulmnk içi• ko 

11;•t•lıt1. Ha1ır hfç te biy'• ı•nlar, mOt uev•I hueket 
~ •4ı. Şimal rüaılrımn tld· ler ıaze 9arpıyordu . 
~ •tlt almıtm bat ı~ht rmif, A uıtoı ayının yajmur u, 

11 ııır tkt rGaı&rın ~arpıım ın ıeçllil yerlerdeki ıtJdetl 
t e huıule gelen tahaYvull ıöıtererek ileri me"te ve 
~ ~•uiye4en hortem vOcul bir teırahao (aııktnı e.f et 
~ utaıuıtu Hortom yerden mit mahbube ıtbl) açılan 
~\l'U1a1uı otlarl, çala, çırpıları ıllneıln parlak ziyası; Y•P 
'ldırnor, bir sel halinde raklar ilzerindo kalao dam· 

~'hlre . doğru götürü1ordu 1 cıklara akıetmlf, zemin 

~1 ' o ıoııra tehirin lçlnden el ı tarl 11 kad r pırıl paral 

ıı'ldırdıil tozl · r dumen ha pmldayordu 
'd• ıöklere ylk,elt1ordu. G6ı.G ejlarken yfi:ıü ıfi 
'itim ur yatacaktı Şım len lotlı btr ctnıl llttf ıl 

~'~l r çakıyor, sı6k ıOrO)tü· m 11 k•der gülgOn bJr ç~h 
d•ıı huıule ıetlrer k uiul re arz eden maoz rn, t bil 
l!)or, bGtin şiddet ve &H· ze•kl rl ile dolu hJr göz(in 

11~tı ile ıaldıra• tabi tın rüyet, ı huı öoünde canlan 

t' Javaı, yavaı ilerliyordu mıt •e hayolt HYklerl ile 
t

61 
ite tabiat arzuıunun öo coıan kalbla• doya doya 

t ''L Y almur taneleri yep · akıyor ve doluyordu Dertli 
t~~ltra vurdukca ıes1erı ltl 16Düllerln ıaz yaıı d6ktük 
~ Yordu. CGneı bulutlarla ten ıonra her ıayden &zade 
~ 'l>lıııp açıldıkca utanan kalclıtı •lbl yer yüzü :rık:aD 
it ıella manzaraaıoı yeri• mıı. pak v• temiz bir 116011 

t, d k kadar tanrıııaa ttakın c•• il t u. G6nı~ te apaamıı , 
tt t•raf kar•lar içinde ıtd neli temıtl ediyordu 

~ Tozlu yollar çamur olmuı, 
'llt ya.ıc.mur ı{clmlerl dur . k l 
~ " iıkarptnlerl toprafın ızı 
'dan ajaç ve balların D 1 

) reDılne boyanmııtı. • 
'S>ra&r1arını yerleri kırbath 

1 )~td yolu .. Bal yo u · 
1\ u. İıte bir 16nlük hayat; 

~ 'iın köıealnde bulunan ll)azfohı derınliklerlne ıa 
~ tcl'la atfı nuar e.lolım. 
~ t '• ••Yel kehkahıları ile miıltıp ılttl 
't 1•lmnı ılı1l1•• altı lıll· 

Amtl· Gfi.ltr 

- • A 4 ga:çLQ2fa 

Balıkesiı· Ortat>ktıllar 8 tııı Alnıa 
Koıııi 'yonu Başkanlığından: 

Erzakın 

Ekmek 
s.deyalı 

Plrtnç 
Ko1un eti 
Sıltr ell 

Süt 

Yoiurt 
Ze1t1n1aiı 

Toz ıeker 
Makarna 

lnıı: 

) 
Kuıkuı ) 
Şehriye ) 
Ho,os faeulyeal 

Nohut 
Bar.,unya faıul,.eıi 

Un 
Pat Ate• 
Buleur 
Kaıcr 
Yumurta (adet) 
Beyaz peJDlr 
Zeytta daaHI 

Tuzsuz tereyalı 
Sabun · 
Soda 

Azı 

Kilo; 
70000 
4800 
5800 
7000 
6000 
7500 
8500 
3000 
9500 

2500 

2500 
1000 
600 

5300 
7500 

9.50 
600 

100000 
2550 
900 
100 

1950 
1500 
500 

Çolfu 
Ktlo: 
85000 
6200 
7200 
9000 
8000 
9000 

10000 
4250 

11000 

3500 

4000 
1600 
70{) 

4000 
9500 
1500 
900 

115000 
3500 
1400 

T hmlnt Fıat 

Kuruı: S. 
9 

ıoo 

35 
45 
30 
10 
15 
50 
27 

25 

17 
15 
17 
13 
ıo 

J2 
60 

40 
40 

50 

25 

Muva!&kat 

Lira 

573 
465 
189 
i03 
180 

17 
112 
159 
222 

65 

51 
18 

8 
40 
71 
13 
40 

107 
105 
42 
il 
65 
21 
12 

teminat 
Kr. 
75 
fJO 
00 
75 
uo 
50 
50 
38 
71 

6J 

uo 
oo 
9J 
50 
25 
50 
50 
82 
00 
oo 
25 
63 
g~ 

EkılltmealD 

Şaki&: 
Kapalı :ıarf 

Tarihi: 
4 ı.939 PaaartHf 

aaat 10, 30 da 
)) ,. . » • • • 

A~ık •kılltm• 4 g 939 Pazarteıl S. l4tle 
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Hal g 
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• . .. . .. irmik 

Koaıer•• 

Çay 
2400 kutu 

15 

110 
2500 
1950 
650 
3000 

20 

100 
35 
ıı 

25 
30 

340 
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42 
26 
23 
18 
12 
15 
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00 
25 
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ince tuz 
Reçel 
Ke.ym ç~klrdelch 
Tabın h lnıı 
Tahıa 

Pekme~ 

Çeklrd•lulz thü• 

C••lz ıçı 
Ltmon (adet) 
iç fındık 
Sirke 
incir 

Soia 
s lçı 
Ha•u~ 
Kerevl:r. 
Elms 
Labaa 
PıraH 

lıp11nak 

1400 
l-450 
510 
700 
450 
~50 
850 
J25 

8000 
190 
700 
600 

5500 
.500 
400 
ııo 

2500 
30 o 
.. ooo 
2800 

1900 
1600 

700 
900 
600 
650 
ıooo 

300 
10000 

250 
900 
800 

7000 
700 
559 
700 

3100 
4000 
5509 
4000 
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21 
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..ı .. ıktarı. temlaata, thale ıekll •e 
d• aaı. uı elsıtltm•Je ,,. 

1 - Or\noltu\lerı 3 J m•y11~ 1940 tarihine kadar lhtl1~eı bulunan yuk•
11 

• kapalı sarf ıure e 
talhlı.ıl blldtren (46) kal•m 1tyecek ernlcl"' J S ıGn müdd~tle açık ' 

111 ıarebllhler. lhıledı• tlal 11at 
kuılmııtır . 1 nd• ht!r ı 1 lalrllll •t1Dt1lae 

2 - ElutltıııteJ• ittlrak etmek lıttyenlu tartnunelerl &jretroeD oku " 
1 11 .. erkH ma m 

1 l . k t 11111 arı mCbacaatları 
eYYehne kadar aıretcrsen okuluodıııı al•Hldara ına iye 1 e •n•n telll d kt 1ıo1111•Y00• h l d h 
yahrarnk ahoacek makbuır: ile muayyen aİın ve aaatt 111aarıf müdlrlOllD ~ d•D ka•unuD tırlfah tlı 1 l~ e lr a~ 

' 

1 1 laca••11 il kadar kemfıyon 111
•• • • 3 - Bunlaıdan ekmek, ndoyalı •lntltmesl kapa ı zorf uıu t e J•P1 ıaat ı•ve ne 

1 1 ,., 
b il d • ltlr L l dıl•l1ıeefl ı in o u• . zırlanmıı olan zarflar muayyen ıGaOnde yukonda yazılı • l ıaat ıD 1 ,,fları• ka•u e 

4 
_ 

1 
_ .254 

hfına makbuz mukahtllnde •erllmut •• bu aaatten ıonra a Urlleeelı 1 

Mahruk t kanununun tatbik;için çahşmalar. 
mıktan muaJJ•D aalktarı 

(Bllıtuafl ikinci ıayf ada) 
lerl Teya ehn D tedbirleri 
o yerin en büyük mOlklJe 
Amirine bıldlrecektlr 

Eubank yakılm111 mtc· 
buıl mabrukatın, ıoba ve 
ı lr teıhtn vatııtQl&rınm •• 
bunların kurulup l1tetlfm1.
lerloe IClızumhı mal&erıuuıln 

flatlarını t dktk ve teabıt 

ederek müfredatlartyle bir· 
ilkte lkttıat Veklletln o taa· 
d•kl li e ara edcuktlr lktiHt 
Veilaletlnce kabul edtlea 
lzami aatıı fl&tlan mahru
kat kanununun tatbtk edıl 
mekte oldutu ••1'• ecltlece 
il illn rdılen mahallercle• 
tamim yeya ayrıca ılln ol• 

nacaktır 
Nlzamoam••ln d!l•r hü 

kümlerl ıunlardu: 
«Mahrukat kaaUDUDUD 

tatbtlc edtleeeit illa edtlen 
yerlerde kenuaun o mahal 
ler lçln merlyete ılrdlil ta · 
rıhteo itibaren lhtlyaca klfı 

•ahuıkat, ıe"• •t.ıalr lH 

hin •aaıtalarının bulunup 
bulunmadıiını mahallin en 
ltüy6k n16lkl1e memuru ted 
kik erder Ye bulunmadılı 

notlceetno vardıiı tııkdlrde 
lle1flyeU lkUu.t Veklletlyle 
Eubanka btldirlllr Eubank 
bu mahallerdeki nokıanları 

tkmal eder. 
Her aevl taı kömQrü, u 

Uıt, lfnylt, turp ıı bt tabtl 
halde madea kömlr· 
lertyle kok, yarı kok aıbt 
muemele ıı6rm0t kamerler 
ve bnnlard•• blrfkel sıbı 
ıılenPJff ıektllerl t .. hın mad· 
delerJdlr. 

Havaııası, p•trol, müıtak
ları, taı k6mtlrQ •eya linyit 
dııtllleyoa müıtaklara ıle ar· 
tıklan •• elektrik dahi teı 
hin maddeıl olarak luıllanı 

hr. 
Mahrukat kanuaunun fU 

mulü•e llreG Zeyt4ayajı fab· 
rıkaları pi.la mut bullıuı, ••· 
luk (Meyan klkü balı) çı· 

kar•• fabrtkalar, tırfar fab 

, 1 kere1te bt ka"ı btlr• 1.,.memık Oztr• ' y 
rlkalara, mo .ıılı ee•IZı çel Y k • 
imal eden, fıP• h ullerl lu btrltkt• karıtık olar• a 

il m• 1 kutlanabılecıkt!r. 
ttk ve eaua f brlk• •• 
ran •• ayıklal'ae I a ıtbl teı· Etıbank, ••hrukat kanu· 
mfhı11eıeltrlct buD :~ulla•ı\a ououn tatbik ıdllcllll Jtrler· 
lato maddtııl olır• k fabrl· do elde ıdtltD aıttcılerl 
bıleeek artılı bır• a:~ıklarını her takvim 11ne1talD t\k tkl 
lıalar btleaıuoa ı ILtl 

b 1 kullaoablltrltr. aw& lçtndt bir rapora • • 
tu to tç n L ~ itil 1rtır 

Mahrukat kanununu• 1ti sat V eklleH•• .,ı ,... · 
rlool maddeıtrle yakıl••" Ettlta•k h .. ırhlrlar;•• d•· 

b il tutulan •addel•rlD ., •• •l••lıl.dlr 
mec ur ti ı-----------
tutuıturule11 .. ı ~~~::;r•·,:,~;~ Kıyıp ı'kımıtglh tızkınıi 
taht• parça~ d k kabufu, 
&öre tal••· ID .,~ em•••• ar· 7 / 80 SaJılı TGrkı,_ ••• 
P•mulı ko••

11 
d,j ıkamet eclec•ll•I •il'-e1-

hklar t11hı1turuc" ma e 
l yl• akamet tesker••• ka1. olarak kuHaaı ır » 

Tutuıturu•u ..,ad.ie!er, yal- bett1111. Bulaa ••raa •talı· 
aız yakıl•••' mecburi mah· dakl a•re•l•e 16•derllmt1I· 
rukatla btrltkt• •t•iıdakl nlı· al rlea ederim. Akıl takdlr4e 
bet dablltade lrnllanılacakhr. ıı .. u lka••t teakerHIDI• btk. 

Tabii antraılt klmlrlade mi lıalmadılı lllD ol•nur. 
yaz kiloda 20 kilo kok, ya· Btrhanlye Mahk•· 
rı kok lıomlrlerıade 10 ki· aae mahallHta•e 
loda ıs kil• tutuıturucu mukim Ab•urra .. · 

111add•. •a• •llu Akif Şafak 
r11ıuıt11rucu •allitletle 
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RADYO 

klRl RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

1648 •· lM Kes. 120 Kvv. 
1 .A.Q.19.7•m. 1519SKca. 20 K·n 
T.A.P.31,70.. 9'46SKca. 20 Kn. 

27 8 9.19 Pa:•r 
i 2 30 Proiram, 12 35 

Tlrk mGzlfJ (Eıkt eHrler
tleo ı eçt • m1.t ıarlular) oku· 
'anlar Ye çalanlar: Aalıara 
Rad1oıu küme beretl hlare 
edea: Meıut CemıJ, 13.00 
Memleket taat •rarı, ajanı 
•e meleoroloj ı haberlert, 13. 
J 5 Mlzllr (K.6ç0k orlleıtra, 
Şef: Necip Atkın), 1 - Pa· 
ul Llaclıe danı me!odftf, 2 
- Gerbard Vınlıler Kema· 
••• •ık ıarlntı 3 Amedel 
uz çalaD •tık ını t ındea · aık 

rG1a11 4 - Kul Blum• ıa. 
••td• •a lı 5 Paul Ltncke 
••D•H·•alı i - Ber•haul kut . 
Hh çtıan faatezfıl 7-Han· 
•• llbr bllyalı ıece - walı 
lntermesso 1 - Oıcar F t tr aı 
Ruı mGzlilnd•n r. ktıter, 
14.15 · J.C.30 MOzık (daat 
m6ztll · Pı), t8.30 Pıolram, 
18.35 Mazılı (Danı mOıılil 
- Pi), 19 05 Çocuk taatf, 19. 
35 TOrk m6zll1 (Fatıl be. 
J•tl), 20. r O Neıelı plaklar -
R 20 15 M6:ı k (kalıare 
mOzııı · Pl ) , 20 30 Memle· 
lrel aut ayarı , •Janı Ye 
meteoroloj i baberlHf, 20 45 
T6rk M6all1: Okuyanlar: 
Radife Neydık, Sadi HoııH. 
Çalanlar: RGıan Kam, Ve. 
cıbe Daryal, Refik Penan, 
1 - Oıman bey lafce• bu· 
ma1un peıre•I 2 - Şe•kl 
ll•J htcas ıarkı (Bdmlrorum 
bana ne oldu) 3 - Ce•tl 
ltay lalcu ıarlu {Ne kOatln 
ltlaebtp b6yle) 4 - Reftk 
Peuaa blcaz ıarln {Cthaada 
l»lrlctk te•dlilm) 5 - Refik 
Fena• hleaz ıarl11 (E1 ~ • . 
•I• ıonca ıtllm) 6 - Re. 
ftk f ertan takıtm 7 - Udi 
Alıımet ıu•lnalı ıarlu (Btr 
ıGeab etli••• caaa) 8 -
YHarı ıuzl•ak tarlu (Ayrı 
dOttOm teYdıflmden) 9 -
Yeıarl ıuzlnak ıarln (SeD 
besmlmlze ıeldıtın •kt•m) 
10 - Ye1an karc•tar tarkı 
(Atkı pGnhaa ede em) 1 J 
- Y eaars lrarcllar tGrlst 
(8at• ıe1dım ay ~ıkh) 21 
JO Mlstk (Danı mGzllı • 
Pi.), 21 45 · 23.00 Son ajaaı 
lııalııerlert TO yarıakt proA 
ram. 

28 . 8 · 939 Paıarltıi 
12.30 Profram. 12 ~5 

TGrk r.nOzlil (Pl ), J 3.00 
M•mleket aaat ayarı, ajanı 

•• ~meteor oloJı b& ber1 fi 13 
15 - 14 00 MO~\k (Senfontlc 

•6ılk Pl.), 19 00 Pıoi 

r 1 16 05 Mtlıll k (Danı 
müztll • Pi ). t 9 30 Terk 
mlzlfl: (ince tas fasit), 20 15 
Koauım•. 20.30 Memleket 
Hat ararı, •i•n• • met• 
orolojl haberleri, 20 50 Türk 
mlatjl; Okuyanlar : M uzef· 
fer hkar, Çalanlar: Vecihe 
Du,al, Reı&t Er r, Rlıea 
Kam, Ce•det Kozan, 1 -

auf Yekta bey Mahur 
pıır••I 2 - Llttf A 1• Ma · 
bur ıarlu (Talıf edebılttm) , 
3 - Rıhmt be1 mahur f Hlu 
(Sentnnım HJret çıkauı 

oyuna) 4 - Şükr6 Şenoıan 

•abur ıulu ( "u nvda ae 
tatla yalın) 5 ŞGlu ü Şı -
nozan ka•uo takıtml 6 -
Klıım u~ HGınm tnlıı 
(Beaaemeıııln ktmaeye) 7 -

A ~•tarı Hlnam ıarlu (Btr 

TOIUlDiLl 

Blılıkesiı· Vilayet 
aiıııi ~nciinıen ·n•leıı: 

No u Me•kll Hdı tarı Üç ını elık muhı•lli n Temfnıh 
r{bumu atıbttı 

Ltra lu. Ltra kr. 
8 Aya yore l 20 3000 00 225 00 

66 Mandıra 2S 1500 00 113 00 
00 8Ch6k mavmun 1 l 900U 00 675 00 

Erdek k zat nda buluedukları mewl&Uerl yulcarda ya 
sıl ı aç parça e reoit tıı ocafı Aç tene mGddetle rılettl 
m•k Gzere açık artırmaya koaulduiu •• on ıGn mflddetle 
ıhaltt t usataldıiı halde talfplerl tarafından teklif olunan 
bedeller muhaaımen bedelltrlme naHnl> dua la•lua•a
ıandıa theleılae lmkla 16rl!mı1erelr 11 9 939 tarthfne 
r ıthyan pazartHl 1106 ıaat 15 de ı halelert yapılmak 
lzere bir ay mOcldetle paıarhfa bınlraldıi1 ılln olunur. 

281 

Balıkesir Askeri .Satın 
Aloıa Komisyonundan: 
1 - ldreİnll H Aynlık ıarta ı :ıonu btrltUnlaln lhtl· 

1ıcı o\an 75 ton ıılsr ett ekılltmeye koaalmuıtur 
2 - Muhammen bedeli lt975 liradır 
3 _ Mu•akkat teminata 1 :'\25 ltra 6215 kuruıtur. 
4 _ Eki itme kıpıls zarf uıultle 8 9·939 &uma ıthıO 

Hat 16 da E-lreınlt tOm utın alma komCayonunda yap1 

lacakt r 
5 - Şartnamey i 16rmek fıttyenler h•r ıon ·ı Hatlncle 

kom !ıyoaa m6racaat elılnler . Teklif mektuplarını 11at 16 
daa bir Hat evHl komhyona tıklıf etmft olacaktır. 

1 - 3 -- 265 

Balıkesir Askeri Sııtın 
Alına Konıisyounııdan: 
l - Balıkeılr merktz btrltlderlnln ıhttyı cı için 145 

ton ot •• 11 O ton Hman aç k elcııltmeye koDalmuıtur. 

2 - Otan mubamm•• ~ed•H 4350 Ura. teminatı 326 
lira 25 kuruı1 tam••ın muhamme• flatl 1650 ltra, muYak
kat teminatı 120 llradır. 

Türkdili matbaası 

vaıa,et ••tl.aa11 T6rlulılı 111atltıatı adı elbada l•Hltmli lll ı dufll•'• , .... , ••• 
ıeçmlttlr. 

14 Senedea beri muatazamın çıka• n karJlerlD• h•&met ~.ı o "TÜRKOILb 
ıu.etul bu auretle daha ıentı bir ıektlde çahımafa b tfıyor 

Tiiı·kdili 111atl,aası 

Ucuz, temiz •• ıOntle lııeıluıla lhtly• çfauDa enap ureu~, herllt1t sıra ı un 
edecek bir tekle konulmuıtur 

Reemt H huıaıt m6c11Helere ald defter •e hır tilrll eedveller, makbuzlar. 
da•etlyeler, karhl&tler, zarf •• kllıt battaldare, zarif tekilde tabedıltr . 

Kttap •• mecmua batılır . oılt1apılır . 

• 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılparJı k~ bu l e du ve latentldlfl ıekt lde husrlar. 

Dikkat : Matbaa ııluıle al llıadar her t6rlü mua.abeut ı çıa ıu adrue mü· 
racaat edllmeltdlr: 

Türkdili matbaası. Balıkesir 

KIRTASiYECI 
KADRi UZKUR 

Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 
Her türlO kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te ... 

min edebilirsiniz. 

Mektep defteri • Kitap • Her çeşit kağıtlar 
3 - ihale 13 e1lul 93g çarıımba ıOa6 ıaeıt 11 de 

Bahkettr Kol' tatın alma komlıyonunda ayrı a111 fıpı1a 
caktır. 

4 - Enaf •• ıerelt her ıla komlıyoımnda ıörüleblltr. 
5 - Taliplerin ana•akkat temlnatlarlle birlikte mtz· 

ln'ir ıDn •• Httte komlıfo•a mlraceatları llia olunur. 

n1111111onn ın ııumıııuıınoıınınınınının1D111ınıınnıııı ınımııın ımııUBoıınmınoıınıııınıııınııım mınmıumuınun 
~~ ~~~~ .~ı~·a•~~~~~~~~fdC~ 

Sayın he01şehrilerinı 
4 1 276 

ıDl bulamam) 8 Lemi lı:ar 
eller ıarln (Glzel la•r ıa 
dan bellidir) 1 - Lemi mu 
laaryer tQrkl (Dama bulıur 
Hrerl") IO - Halk tQrklıO 
muha,J•r tlrll6 (Kera•ftl 
olıcaluın), 21 JO Konuımı , 
21.45 Neıelı pllklar · R 21. 
50 Mazılı (Operetler) 22.00 
MIElk K.6ç6k OılrHtra , $tf 
Nec ıp Atkın ) , 1- Franı le 
har E•• Operetinin •alıleri 
2- Brano Hartmarm Parlak 

ter• 3 - Fratra Leh-.r Çare 
wlç operetlatlıa po1purl 4-
Taehalko•ıky basın tarlu 

(Op. Mo. 2) 5 - J Strau11 
Rıttter pat••• komi ope· 

raaıaıo bat .. ı 6 - Haıu Sc· 
hnelcler meıbur refre•ler · 
tlen (potpuri), 23 00 Scta 
ajaaı haberleri, tlraat, u · 
ham Te tah•lllt, ka1Dbl10 · 
aukut bortaıı (flat), 23.tO 
Mııak (ead11nd Pt) 2J. 
55 • 24 00 Yarnakl prot~ 
ram. 

1. fltat! ~d~si~e!i ~b~d~~~a~ık ve~d~m~} nefis 1 zeytinyağ ve s11bunlan toptan ve parakente satılır. 1 
3 Seneden beri acantas1 bulunduğum memleketin en maruf 

fa brikatöril Edremidli Karagö1,oğlu Ali Hiza Rey fabrikasmırı 

«KAR MARK.\ » en nefis saf ve tabii zeytinyağ ve sahnnlarını , Ra
hke:;;i rin nefis tereyağlarını 8atışa urz ettim. 

Sayın hemşehrilerime bildiririm. 
1 Haıiçlen yıpılacıt sipııiılardı da her ıoıl kolaylık göslerilir. 1 

A D R E S : 

1 l - Halıkesir E~at Bakkaliyesi sahihi Bandınnah E:-<ll AkarF11 
2 Bandırma şulıesi .Atatürk caddesiudo ya~ sahuu satış yeri:~~ 
~~~~~~ ·$.~~~~~ ~~~~ 

Gloet ıı ılında darı• le 

Devlet l)eıı1iry•,llıtrı 8 neii 
işletrne ı\lüdiirlüğü.nden: 

1940 s~nHl may11 ıoouna k dar Baodtrme lık eleı lnde ve depoıunda m ikdar, mu 1 
hamm D bedel! •e lllUYakkat temin h a tiıd ki ct d• ide yazılı L ö ınürün hhmıl Te ta h · 
lire it i kapalı zarf uıuln ile e ıtltme10 konn.uıtur. Elulltme 1-9 9 39 cuma g6nu ı a ft t 1 S 
de Ba lıkeı lrde 3 neO l1la t111 bin 11ndslcl elu ıltm komlı1oounda yapılsc ktsr. 

lıtekllter • alltme f rloameı•nde ya:ı . h •eılkalar fa munlckat teminat , banka 111ektu• 
bu TeJ& makbu.:le:rını •• teklif mektuplarını hal'i zuflan 2490 ıayılı' lcaeunun 32, 33 
maddelerin deki tartfet •eçh ıle baztrlıyualc thale glo6 olaa yulumda y zılı tarih ve gün . 
de elulhme aaaU•den bir uat e••el Hat 14 (1 k•d ar luıltme komtıronu retıl ıt ıne mak
buz mukabilinde tHllm etmlı bulunmaları 11ıumdtr. Poıtadalıl ı•clkme14'r nıauı dıklca · 
t• alınmu . 

Bu baptak' tarloame Ye mukaYele projeet Balıkeılrde ;,fetme M6d6rl6lüod•n Te Ban 
dırmadan tıtaa1on Şefllflnde puaaız alaom lıdır . .. 

Bır toaun 
muhammfn Muhammen bedel MuTaklı•t 

M tlrdarı bedel l tutarı teminat 
Y epılacak i t Ye 1erl toa Kurut Ura Kurut 
Rıhtımda maunalardan • 12500 15 ••• 
loa' ara tahmil 
Dıpoda utoıılard•n yer• 40 15 3075 2306J 
tabla,. •• fttifl 
Depoda htıf l erden aaaklnf! 4000 15 
tender)erfne tahmil 4 - 1 - 253 

--- -- ~--~----------BA Ll KESIR 

AKIN KIT APEVİ ....... ~ 
Günlük • Hafta lık - Ayhk • Bütün 

OllZETE ue MECMUll lan 
ARAOIGINIZ HER KiTABi 

AKIN KİTAPEVİ nde 
Hu{ab l llrılnlz 

.\KIN KITAPEVİ ı 
: ÇARŞI ŞU BESi 

Ağustos } 
Bayramında \ 

.. 
30 

ZAFER 
Açıhyor 'ı 

Guete, mecmua , kitap ç•ıttlerl ı ; bayaplsn" ,_ I 
ıon elb ıte . model!erınt : 

Buradan temfa edehıltuln'z 

Her nevi cilt işlerinizi • 1 
Alun Ktt.pHioe verlnlıı - memnun kal•calııJP~ J 
Balıkesir - Edren1id caddesi No: 2 ""'" 

---------------------~ 1 8a1ıldJ#ı yer: T6rk~~l _
1
matbaa11 Bahke~ 


