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Milli Sef Ankarada Sovyet • Alman paktında 
gizli bir proto~ol muvar ~ 

~ 

Vekiller heyeti dii~·B;Şvekilin riyasetinde 
uç saat süren mühim bir toplantı yaptı, 

G. 1. t k 1 -···0···htevt1ratı ııelerdır 
latanbul, 27 (A.A,) -

~•lı •cumhur lımet lnöoCl diln 
:kıatn nat 18.30 da refa 
•tlerlnde Baıvekl 1 ve Harı 

cı 

3hVekıll erl oldufu h alde 
'••\rona yaUle Ddrloceye 
hç•ııler ve oradan huıud 
lt•tıle eaat 23 te Ankaraya 
illılihevecclhen hareket bu · 
tlar._uılardar . 

Aalcua, 27 (A, A.) - Rel 
•' •cunıhur lımet İoönil bu 

"• ••at 1 l de beraberle 
'1tıde 8eıvekıl Dr. Refik 
'-1.tam, Hariciye Vekili 
llkrü Saraçoilu ve maiyeti 
•ld ~ Ulu balde Ankaraya av 
•t b-.yurmuılardar. 

b ~lllt Şef imi% lıtuyonda 
li1Glr Millet Mecllıl Reı · 

•! A bdolhahk Renda, Ge 
'•l Kurmay Baıkanı Mare ••l p evzt Çakmak ve ıehrt-
11lltıle bulunan Vekrllerle 
"•buılar ve V ekl !etler ileti 
~•l•olert tarafıbdaa karıı· 
~ıılar, lıtaayonun fç ve 

Bnşvtkll Rdil< Saydam 

dııını dolduran kalabalık 
h ı: lk kOıtlt>tl tarafındaa 

tlddetle ftlkıılanmıılardır. 

latanbul, 27 (A .A.) -

Rumi tebllf i! 
Relılcumhur Ankara ya 

ha reket ehalı ve teftltt• ••· 
ya lıtlrahatta ltulunan icra 
Vektllerlnta de merkez• av

detlerl tabl1i oluamuıtur 

Bu tebltf beyaelmtlel va-

Bandırma - Tek spor 
'1ıaçı çok zevksiz geçti 
letı,orun 1-4 yenıasin.--rıiıen oyunda tı~niktın 

· ziyıdı kay~olan bir ın11ji vırdu. 

(l 1'eıupor futbol takımıntn geçen seneki kadrosu 
~~ı'"l•rdın beri merakla , aldıkları Hilmi ve M•ıtafa 

'dıthnl• Ban•hr•a lcl- ile teıldl ettıklerl takı•la· 
\t 'turdu - Telupor maçı rıada hiç hır anlat•• :r•k
~ht pazar ıünü nlıltl tu. 01unda teknikte• zı:ra 
\ ~'l•hahk önGncle, tahml· de, kayltolan bir eaerjl 
\ 1•cltıı çok •f ılı ve zevk· vardı. 

~it l.l Telnpor takımı .la he••• 
• •urette yapı ••· 8 ı ki ha•· 
~~'t 15 40 d Miinlr Ye '9•Da 1alundı . 1 mem 
~ ,_ • 1 dG 6acelue lıtln .. le• ta . 
'~ ldıueatnd• baılan•• 1 ~ 1 t kıl edllmtı. 
\..•• hıç de blzterl tatml• lum 6y • •ı 
l~~I li d .& Tlrklye blrlactltklerln• ha -
~' · er iki takı• an • . \ takımı• 
'\ 111 btr o un ae1retmell sırlanmakta o an 
l~'lt y bu 01unu HJlreller Q:aerla-

~''•alılara• araları•• (Seau l9lacG ıa1fada) 

i ztyeun efkarı unumı1ec• iZ l p ro O o 11 D m ., 
1 malum o

1
ao halinden baıka - • • u· fuz mıntakası-

huıual bır .... h.m.ıın ıca'-• Ik dd d lı n 
detııdır . ıncı ma e e yazı B )kanlar ital-

Düo1a nalJf'tlnln •iırlı nın taksı·mı·nde Tu· rkiye ve .a 
fı ve nazlkllil &nünde me 
ıul devlet rlcsllntn ,, ba· 1 Jecek.ınış. 
ıuıda bulunmuı tabll 16 yaya verı Al••D alfus aıataka11: 
rllmealadeadlr. ç aıkerl R y Loadra, 28 (Fraaıısea Madde 1 - ta• MaHrlıtaa, •••nJa, u· 

Ankara. 28 (AA.) - Ve lıtaabul) - Oatly ExprHlll ve tktııacU yayılaa• il• •
1 ıoı\av1• 1 Yuaantıtan, Tir· 

klller Heyeti bu ıGn ıaat d I 
1 1 

Uıık Şarkta klJ• Bulıarlıtan1 , 
iti ela Baıvıklfette e.,. Nev1ork muhabiri , Berlln CI • • ' D h eklt , " 

1 0 .. ,et Ruıy•Y• ar So•yıt nilfuz mıata 111: kil O R flk S d den SoVJtl· Alman ademi " 
ve r. e ay a Baltık tleYletlerl, 
mın rlyuetinde toplanmıı tecavüz mlu~ı•a ltıilı ıtzlı Hrbeetlıl, aaı•. •Aı 
ve ıaat 19 sa kadar ·müza- protokolun metnini 6irea- Madde 2 Nlfuı Mad4e 3 - P-.,oayaaıa 

_ parıalaamuı . itli Pelen-
kk!er~e~le~r!d~e_!b~u~Ju~n~m~u~ı~tu~r~===1=,~m~l1~t~lr~. =========--=======~t~a!k!a~11~t~a~k!ıl~m~I~: _....--~~-, J L = ya Ukran1aıını • an.tar. 

Romanya· Macaristan 
ademi tecavüz paktı. 

Muid• 4 - i•rJ•t Ruı. 
,. Baearaltyayı ilhak ..... 

eektlr . 

Ingilterenin 
Bitlere cevabı 

---------------------··········-------------------- Loadra, 21 (A .A.) - la· 
ıtlıa lrablaHI ltu 16• toplaa
••I• Httlere verl1ıcek ce
••~• taıdık etaıetır. 

Romenlerin teklifini Macarlar kabul etmedi· 

Akalliyetler meselesini ortaya süren .M~
carla ra göre böyle bir müracaat eskı cı- leılltereDI• lerlla blJftk 

elçlıt Headeu•• it• ce•altı 
'9u ıle \af ar• ile lerlta• 
ıltlr•ektttllr · 

dallere yeniden başlamaktır. ., .•. , .. 
BCUıreı, 28 ( A. A. ) - b•luadulunu 161leml1ttr. lif lal nazarı ıultır• dl f 

Romanyanın aidatı aakert Haber alıadılına ıöre, Hfı lte1a• edd•~t:ıtl:lltrl /ıpanya bitara 
tedbirler dolaylıl1le, M•ca · Macar hlk6mett bunları Romanya11ı• ıı d L l /ı 
rlatan aııueı nezdinde te . k11bul edem!yeceil ca•abı•ı unutmak •• 1s .... ıl• bira .- "" aca • 
ıebltftate bulunarak eadfıe- •ermlıtlr. mi taca fÜz aoııak• h:~:~:: Matlrlt, il (A A. ) - le•••· 
lerlnl l%bar etmeıl iiaert•e Budapeıte, 28 (A A ) - teklif etmlf ehlul•• I J• l.lr laarp vukut1ada bl-
Romaaya laOkOmetl, eeneltk Bu akıam reamcıın bıldırtl - Macarlataaı• 1kıllt1~t ,,. taraf kalacalıaı blldlr•lttlr. 
manevralara fftlrak eden dlitae rBr• Romanyauın (Sonu Oçüncl ıı!!_a_ • - ============ 
kıtaları talim ve terbtyeal bir ademi tecavüz mtıalu ·ı r nedense 
için b1.1 tece tnmllerln yapıl- akdi için yaptıtı teklı fe ce Gu·· reŞCI e 
dıfını va bu tedbirlerde te· ••P olarak Maearlıtaa ekal d 1 
c•vftzl h!ç bir makul bulun •• ,.t •• r hakk.nda ... r uz'··- kamP yapama . ı. a .. r. 
madıfııu blldtrmlıtır. ma akdı tekl ı flnde bulun 

Romanya hftil6metı, kom muıtur . ~ • 1ıı 1 ~ı rlft 
:::!:;;h.~:k~~.!: •• ,~:.·ı::~!' .. :~~::!·.D~:n(:A.A) -- Ha lir ~aftı ıanrı istirık. •~ICIİİllZ ar.upLılırıncı ~·, ' -
rftz ettirmek için de Roman- l,ı malamat almaktft olAn d L z'ıyıttı nıııcı ılaııııll Ilı 1 Ylı lr. 
ya ıle Macaristan araaında mahfılcje Rom••1•• ın •~Al· 8 UU VI . ler için Karatepe mevlıllade 
Itır ademi tecavüı lı1etler hakkında Itır mlıAk GGr•ı federa•J•DU tara iti k••P kurulacılıaı, JID• 
paktı imza ~tmeie hazır akdine mfit eaUık Maear tek fından .. t"rtıp edil•• TOrkt• ' ü tualarda yazmıı •e 

- blrloel· aynı 1 

1 TA 
1 ye ıerheıt ıoreı ırup 1 mirde anıa••· dolayı memleket ••. 
1 fı k leri otg 10 ey!Old• 

1 
B•h ••D• Htlnç duymuıtuk . 

O l M lzmlr H b 
en l :ı '· ısnlıa, d J• . Ôfr•adlttmlu ı&re, u 

I kuir bölıeleri eİ~~··:.:.ıan kamp buı aebepler dola . ISTANBULDAKI 
LYAN VAPURLARI --- -------

Alelacele hareket eden vapur:
larla birlikte ltcılyan atefemili

teri de memleketine döndli. 
lıtaaltul. l8 (Huıuıl) -

ltalyadaa selen .... ..., 
••lrle ll•••ımısda ltul•••• 
ltalyaa baadsrala vapurlar 
alelacele ltal:r•:r• .. areket 
etmtılercltr. Bunların arHıD

.la h•lunan ıllepler dallı ya
rı taaarruflarını al••t• yarı 
11•1 almamıı Itır halde lıle
rlnl heme• barakmıılartlır. 
Yoltu va1turları da ltal1a1a 
htlet alan 1olcıulara almadan 
ve hoı olarak ltalya1a ha
reket etmıılerclır . 

Dl• akı•• lt•a•ı•ıı.&aa 

laareket ede•ek ltal:r•• ita•· 
dwrala Çita .it ltarl •apur• 
.la selen emir •seri•• alrıa · 
mı iteklemede• aı•· lzerl 
sıtmtı . Trakya •aaenaları
•• fttlrak eden Hkerl llıta . 
larımuun Edırnedekl ı•çld 
, ... ı ... e hazır bulaana• ltat 

1an .. fareli •t•ıemılttert ile 
h• va,•rla memlelretiae d6n. 

mtlıtır. 

ltalya• vapurları111a ... 

vazlJetlerl laarp tehlllrHla
tlen ileri ıelmekte~lr. 

1 
pı le.cıflD1 eT'I lıtle lc.urulamamıthf · 0. Jls· 
mıı:da ya sr.maıtık · ' 1 t · 

1 

d k 1areıcl · ••• 4le 1Che1cı erim. 1~ an Gruplara ıı ece .l _ 

rea•ınlarına de·nm ••e•• 

Yükae/ı Sovyel ••ktıdırler. Halbukı , ıru, 
'91rlaelltklerl•• ıekt•-•• ıil• 

meclı·,,·nı·n k••••ıtır. ırı. ııltı a;ı sa••• 
.ı •••••• •lr•ıcl yelr · 

toplantı•ı· 
· 28 (A.A.) - F••· 

Moıko•• • d vet etll · 
lcallde lftl••• • il 1 
len p8kHk lo•J•t :::.:. · 
bu •0• teplan••ıtır 

1 
la 

•••l•de mecl9url aık•r 1 
1 • s..,.t 

.. ,. .. l•ılle A 111•• 
paktıaıa taıdıkt yar.ılmr. 

Almanya 
hudutlarını 
kapatıyor. 

lerlla, 28 (A.A. ) AL 
a Hellaatla •• Daal· 

maakJ hudutllarıaı kapat•ıı• ••r • ,.,. 

ert••• 
Efer ıeura" edeHk IHk 

•lrefCllerl derhal ı•ttrUp 
faalı1et• ıef••lr llaımdar. 

Zcra phıma.&an, laall-
ha•mlald va•l1•U• ıruplara 
ıttlereek t•lr acı aettceler 
alaHt•••• •ulaalrkaktar. 

Çok ı•ref it Itır maalJe ıa
hlp ıır.. ıpora•••u lz•lr 
ıılaı kalabahk Itır •ulaıtte 
klçlll llGılrmek ht•l•I• 
için •lır olaeaktar. 

Alllııadar •J••ları• lıtu 111 
Itır •• ••••l hall•••••I 
•••leket •••••• bir l&a
•••t elaeakhr. 
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SAYFA ı Z TOR&DILI 19 A~USTOS 1139 

n • 
1 ah EHIR HABERLERi 

Yeni Bare in t tbik şe lmlgösteren izahnam bütün 
dsılet ~airelerine tevzi otunacık . 

Val 'miz 
teftişten 
avdet etti. 

Bir ekmekci kazaen 
ark daşını öldürdü. 

Mebuslarımı -
zın tedkikleri. (DOnlın yazının devamı) 

Yukuıkl (A, B •• C) fık
ralarına dahil olup da daı
mt olarak Ankarada bulu· 
naa memurlarden halen 
yalnız rn6ıtah k oldukları 

derece mıaıına zamlmeten 
bu maaı ile kadro maeıfar1 
ara11odalrl farkı ftcrek ola· 
rak almakta bulunanlara 
mu•akkat taımloat ••rtl 
111ekte old•iundan, bu me 
murla ra bu kanunun aeı 

rlndea ••·Hl •erılmekte olan 
mu•akkat ta:amlnatların ı• 
ne aynı miktarlar tlzerlndea 
Yerllmeılne de•am ol•••· 
caktar. Bu macl•e ıGmulüae 
ılren Ocretlı memurlardı n 

mu•akkat tasmlnat almı 
ya•lara l»a kanuaua merl-
1etl•4l•a ıenra da muYak 
kat tazminat •erilemez. 

11. ncl muukkıt madde: 
3656 Sayılı teadll lrınu 

auna l»aila (1) numarala teı· 
kıl&t kadro cet•ellaıdekl 
memurl1etlenlen 1939 mall 
1ıh sarfında me•kuf tuta. 
caklar ka•uaa baill (3) ıa· 
1ıh cet•elde 1l1terllmı1t1r. 

Ba (3) ı 1111 .. d.,el 1939 
•all yılı zarfıada, bu yıl 
mu•asenel umumiye kaau 
DUD& bıflı (L) •ıaretll cet 
•el 4elll, mezltar (3) eayıla 
Hl'lel tatbik edılectktlr (3) 
1a7ıh ced•elde 1azıh otın 
••••rlJetler me•kaf tutul 
tluluada•, J 939 mali yılı 
içinde lıu 111drolara memur 
ta1lal caiz deffldlr. 

1940 mali 7111 ile mGte· 
akıp yıllarda •••Luf tutu· 
lacak me urlyetler fıe, ıe 

•• teall\111 ettıklerı m•••· 
zeaeJI umuml1• kaaunuoa 
batlı (L) tıaretlt cedYelde 
ılarllecektlr. 

12. nci munkkıt madde: 
Kanua •e lzahnamıola 

(23) lncO maddelerinde zı k· 

rolunduiu veıbıle mülhak 
lalt9ell idarelerle huıud 
idareler Te beledl1elerde bu 
kaaua bakamlerlne ta ı 
IHler de kaauaun ( 12) inci 
mu•alakat maddeal bu ida
relerin halen merl olan t ı · 
ldllt kadrolarının J•DI lıa · 
aun hGkOmlerlDe g6re tadil 

edtllacey• kadar tatbikine 
de•am elunmasa kabul adıl. 
m'ı buhıa akta •• mGlhak 
bGtçeh idarelerin yent lıa 
aun blkümlerl dalreılnde 

tanzim edllıcek teıkillt 
kadrelarınıa da en ıeç 1 
teırlaeaal 1939 tarihine ka 
tlar 8Gy6k Millet Mecllıloe 
ıunulma11 ıoap etmektedir. 

Huıuıl ıdar lerle beledi· 
1elerln ı•ne 3&56 ıa yılı ka· 
aun hGkümlerl dalretlnde 
tanzim edilecek teıktllt 
kadrol rıaın da k zallk en 
ı•t 1 tetrlalıanl 1939 tarı 
hine kadar BftyGk Mtllet 
Mecllılae ıunulma11 icap et · 
mektecllr. 

Huıuti ı.tarelerle beledi· 

yelerln gece 3656 aayıh 
kanun hiskhıoleri datreıtnde 
hozlm edilecek teılıil&t 
kadro1a;ının d kezahk •n 
ıeç 1 teırtnlHDI 1939 tarl
htoe kader icra Veklllerl 
He1ettne to kdtm edil meal 
l&zımdır Bu dairelerin bu 
ıttnkü kadro! nada yapıla· 
cak tayfn Te terfi muame 
leleri de yenl kanunun Hu· 
lan dalreıindc icra edile· 
cektır. 

Boş zınnıdllenk ~urcalının tüfek birdenbire ateı 
aldı ve feci kızı vu,ua geldi. 

Dfta ıehrlmlzde dikkat· 
ıfzltk yGailnden bir ekmek

cfnla &l8mÜDI HbeblJet Teri(• 
mittir. Ôlreatıltllmlze ılre •a-
ka ıöyJe cereyan etmlıtlr: 

lıiına dalaa fasla tahammal 

edemtJeD Hamdi folda 61 · 
mGıtGr 

BuaaD lzertne 

derhal yakalaaarak 

ıle bırhkte adllJ•J• 

edtlmtıur. 

Htıına 

tOfek 

teellm 

Mebuılanmızdın lımatlHa"· 
kı Uzunçarıılı, Hilmi Şır• 
metli, Oımaa Niyazi Bar 

cu, R•hml ~elçuk Edre111ft, 
BarhanlJe ve Ay•alıkta bılk· 
la temaı ederek dllelılertDI 
ıormuılardır. 

Şıhrlmlse a Ydet edı• 
mel»uılanmız eli• de Sındır' 
ııya ıttmıılerdlr. Orada d• 
UlUlacllerln lhtlya~larıaı dl•' 
ledtktea ıonra '91ı1 ıGn ııb
rlmlze döaecf!klerdlr. 

· Eıkl BeledlJ• 111eydaaında · 
ki Gayret fm•ına k6J ko 
rucularından bfrlıl kendine 
alt çifte Ulfellnt emanettn --------------------------bırakmııtar. fmnın mOı 
tahdemlerlndea HoınG ta· 

icra Vektllerl He,~Uace 
yarfdatlan 11>Chalt 161ülmt· 
yen beledl1eler tanzim ede· 
ceklerl ttıkıtlt kadrelarıa· 
da ka•unun (23) ncO mad 
deılne aılılen!drn 15 frct 
derecealo duaunda mımurl 
yet tbdu edeblleceldtullr 

-~ 1. Vali Recai Gürtll 
fıil alarak hamurlaane1e 
çılrmıt •e orada çahımakta 

olan arkadııı Hamdiye ti · 
f etin IJlhilnl Te bere 

herce .,.. sltmelerl· 
nl 161lemelıte ve hem de 

Köy sınırlannın 
çizilmesi meselesi. 

13. ncü muvakkat ııdde: 
Kanunun •e i.u fsat.na 

me11tn .(12) inci ••dtıltlert, 
3656 ıayılı kanuııun mert· 
yet me•kllae ıırdlit hrıh 
ttD ıoara 6cutll nı.lfeftte 
tik alıaacak mur. urların te.· 
yln ve terfi ıtkiller ınt hae 
elmtkle; mu•aU&at 2 lııcı 
madde de 8 tımmuz 1939 
tarihinde Qcretll vazifcltı de 
çahıınlar balikında Jlpıla 
cak muameleyi ıöıtumelıte 
•e hııhnımenln (9) uacu 
aıuvılskıt maddHl dahi, 1 
E1l6l 1929 tarihinden · 6Dce 
maeıla Devlel mltn.urlyttın· 
de buluDmuı olanlardan 
3656 HIJılı kıaumun merl
J•tl tarı hinden ıonra yenrden 
moeılı mtmurlyetlere ala -
ceklarıD tibl tutuluaklara 
•uamele7l tuh eyle tkte 
dır. 

a TemlDU& 19S9 tuıhı -
elen e••l Gcretle lıUbd m • 
dtl tı •• fakat kanunua 
aeırl tartblndea •azıfe ba · 
ıında buluamamıı olanlardan 
(2) inci mu•akkat me.ddatn 
(D) fıkra11na dahil olanlar 
harld 8 Temmus tarllliadea 
ıoara tıkrar ücr th ••1a 
maııh bir vastfeJ• taJID e 
dılecelderfn ıtrebıleHklert 
maaı Yef a tıcret dereceleı I 
IH bu •a•akkat ( 12) üacii 
maddede rasıhdır. 

Bu madde btkmüne ıörı; 
8 Temmuz 1939 tarıhıo 

den vel Ger ti• tıtıhdam • 
dtlmıı ve fa at 3656 HJıh 
kanunun merl et mevkllae 

ıtrdıtı tarihte ,. sif• baııa · 
da bulunmamıı olanların 8 
Temmuz l 939 tarihinden 
ıoor ahnabtleceklerl maaılı 
veyo Gcretll dere~ ler, 3~56 
aayıh kanun b6k6mlerlae 
•e tabııl vaztyetlertle a•ç · 
mlı hizmet ~Oddetlerfne g6 
tayla edıl Hkttr. 
Nuıl kt 8 Temmuz 1939 teri· 

hinde ilcret alan bir memurun 
muvakkat (2) ine\ mıdde 

muclblnce alrebllecell ücret 
derecealnl taıblt edlyonalı; 
yeniden Qcretll bir •azifeyc 
tayla edeceffmlz evelce 6~ 

Valimiz Recai GGrelı yaD· 
larında mebuıl arımızdın 

Hactm Muhittin Çarıklı el 
dulu balde MaaJH, Ban· 
tin•• t G6nıD kaaa ve "6y 
lerlade oa aladın beri ted· 
kık •• tdtııltrtle bulunduk· 
tan ıoara dil• ıaat l 4 de 
ıebrJml•• d6nmOılerdır 

Valimiz bllh111a kızalu· 
da hallın Hallinltnıe top 
lıaıak ıurttıle 4lıleklerlnt 
tllnlımlı ve lca p edeD direk· 
lifleri ••rmtıttr. 

K61lerde tht11ar heyeti 
oda,arıaı ıdJarel ederek, 
~6110 ile 11•uaıi hubıhal 
leı de bulunmuıtur Çok nG· 
fuılu lröılerde JtDl aıtkh p 
.,IDal n tmı111111D IGıu~ha 
olduiuau tebaı Oz etUreıtlt 

k &1ltı0Gn '1u huıuıt• ki fi 
kirlerini 61remmfttfr. 

Bunlu dan boılıa b öy 
biUcelerıle k61 tılnt hak · 

inada muhtarlardan aldıiı 

maliimattan Vallmlz çok 

memnu• el•uılardır. Valimiz 
k61llalD pek yakında refaha 

ka vuıı ca klarını Te ne ııbı 
nok11nlıklar ht11etttklert 1 

ıormuı ve icap eden tedi.lrlerln 
alın111a11 hakkında aıOıfık 

ıOzler ı&ylemlıtır. 

Köyl6lerh:a Valimizi arala· 
rıatla ı~>rmekten mQte•elltt 

HYIDÇ du1ıuıu 6lçOı6zdGr. 

BJr baba ııbı k61IOaün her 
derdini dınll1ea V allmhıln 
bu tamimi harrketlerl bttüa 
ıezdtfl yerlerde derin bir 
HYll uyandarmııhr. 

ret almıı bfr ktmıeoln de 
a1nı 11&1 datrealnde •• fa · 
kat 16luek tahııl ıörmlyın• 
lerl11 4 11oede bir •e yük 
eek tabıtl 16ronlerln ve Oç 
Hnede bir terfi edebilecek · 
lerlne 1ı~re alacakları Ocnt 
dereceılnl ta1tn etmekllil 
mlz lcabeder. O zatın bu 
ıuretle bulunaoak Geret de 
receılle ta 1ln olunmaeı ca 
lzdtr . Şu kadar kt yukaradıı 
iz h edilen tekilde buluna 
cak dereeeoln Ocret mtkta 
rı o dereceye tayin edfücek 

(Sonu üçOacü ıayfada) 

t6f •lln 6t11lnt "erlılnl kur· 
calıyormuı. 

Boı ıannetttl• •• tlfell 
bir den bire patla1ınta ıaç· 

mal ar tııle me 11rul olan 

Hamdiye lıahet ederek alır 
ıurette yaralamııbr. 

HOın6 nere utradıiının 

ferin•• •arımamıt •e arka· 
deıından kanlar akhiını ıö· 
rOnce tıaılıütüo ı•ıırmııtır. 

SJllh ıulne ve yaralı Ham 
dinin acı acı bafırmeeu:ıa 

•t•iıdakt çılııın dtfer 
aı kııdııları ıelmııler •• der 
hal ecz hı11eye Te btlibere 
karakola haber Termtılerdlr. 

Orada yapılan tahkikat 
ve muayene1e ıöre, Ham

dlnlo yaraaı al1r elduia 
anlıııl•ıı •• hemen Mem· 

leket HutahanHlne kaldml· 
mıthr. Aldıiı yaranın afar· 

---'il11ı..---

30 Ağuıtos Za-
fer bayramı ha
zırlıkları ikmal 

edildi. 
30 Aiuatoa Zafer ba1ra

mıaıo ıehrlmlzde muazzam 

tezah6ratla kutlulaama . 
eı için Kor Komutanlıiı 
tarafından · bir profram 
baznlanmııtır. 

Bu mGnaHbetle ıehlrfa 
muhtelıf yerlerlae ı6tunlar 
yapılmakta ve btlha11a Ordu 
••I •• Komutanlık dalreelle 
etki Beledly• meydanına 
1apılan ıfUualar dıkkall 

nazarı çekmektedJr. 
O gee111lo ıeref loe Kolor

dumuz Orduevi bahçeı'n 

de bfr kır baloıu Yerecek 
•• uker tarafından da fener 
alaya yapılacaktır. 

Yarın Dumlupınardakl 

Meçhul asker lbtdeılne.de vl· 
!&yetimiz nımına giden he 
1el ile dıfer vlliyetlnd•n 
ıeleo lie1etler tarafından 

çe1rnkler konulacabtır. 

Köy işleri üzerinde Dahiliye 
Vekaletinin miJhim bir tamimi· 

KIJ 11nırlarıaın çlzllmeıl 

ııraıında 16z aaıade tutul· 
m&11 fcıp eden e1a1lar hak· 
kında Dahılı1e V ekllttln· 
den Ylllyetlere bir tamim ıön· 

derllmlttlr. Bunda denlllJ•' "" 
Köy kanuau yGrlrlOI' 

ıtrell on beı yılı geçtıJI 
halde bu kaDUDUD 3 •'! 
maddnlade ilk ıı olar• 
ıöıterıldlil köy 11aırlarıo10 

Gar~e~paıti m şeli Dl çti. çızılmHI bir çok ,erlerdi 
blll baıanlamamııtar. 

1 CumartHl ı•cHI AtaUhk 
park1Dda ~ehlr KuldbG tna· 
fından verilen ıardeopartl 

çok neıeh ıeçmlıtır. Baloda 
mubtelıf eileacelerle yapı 
lan numaralar bllba11a o 
geceDfD DtfHIDI bir kat 
daha artırmııtır. 

Biı birlerini uöğmüşlar. 

K6y0n hGkml ıahıt1•t 
de· 

aaoak 11nırla tekemmGl • 
ccıllae aöre eıom çlzlh11l1•" 
kö1de kanunun tatbıtıto' 

ıJ' 
beo6s baılanılmamıı oldUi 
na htıkmetmek 1anlı1 ol· 
maz. 

0 lu halin ıouoıomoı b 
ıı·· yQk davaya ne kadar •1 t 

r1 olduiuau izaha h•'' 
Ele mahalleıtnde oturan yoktur. . 

eaklcl İbrahim karm Nazmi· Sınır çızılmHlnla bakk;:, 

ye, aynı mahallede• Sıddıka, 
ılmttcl Ömer, Hatim, Eml· 
ne Te Ô•er kızı 13 yaıla· 
nadaki Nacllde lıll'lrıdekt ıa
hıılar aralarında çıkaa mnoa· 
zaada 1elldiitrlerlnl dôid6k
lerl iddia ve ııklyet olun 
dujundan dltyere verllmtı · 
lerdır. 

Bisiklıtten düşmüş. 
Bantiırma cıddHlnde bl · 

ıtlıletle dolaımakta olr.n laö 
nG mahalle.inden 14 1aı
lannda Turban lımıode bir 
çocuk, lni olarek düımOı 

Ye ıol kolu kıralmııtır . Te· 
da vl altına alınmııhr. 

da ileri ıQrülen mazeret , 
aıalıdakl noktalarda bulA• 

edilebilir: lf 
l - Bazı köylerde ~ , 

kanununun tatbtk edll&S>t 
meıı, 

2 - Bazı k61lerfo 
n6a mala olmayıp 

mahlyeUnde olmHı, tı'~ 
3 - Eıkldea kalırıtt 

bir eıH bulunmamaıı, 41• 
4 - Sınır ıbttllf ı • 6' 

memt1I, , . 
5 - KôylOlor uzl•t" 

111••'· dıklara lçlD lflD usa fe 
6 - lhullf ın mahk"01

' 

latlkal etmft olmıı tll·· biri ' 
Bu noktalardan hlçll ,,, 

nln köy 11aırlarıaın 11 

1
' ,,ı 

ı6riiocemede bırık• ı:rıde' 
futbolcu Şev~et f anar~ah- için klff sebep teık11 e 

mtyeceil ıGphraizdlr· 0ııo 
ÇIJB girdi. 1-2 - Kö, k•11u0~6,. 

Şebrtmtz Tokıpor kultıbu- çerçenıl dııınd• kal•P o"" 
d kaol.l 

fut .. olcularınden bek Şevket lerlo çenetin • bal~ 
Kutbay, bu defa lıtanbula tatbik edıldfi! k61_!!!,.;;;.,· 
glttlğlnde Fener · bahçe kultı · r& dftakü ekıpreıle 
bG tarafından beienllm&ı ve bula ıltm ttlr. b0tcıl' 
lıtanbulda kalmaıı lçta kea· Bu kıymetli fut ııd'" 
dlılne müıald bir teklif ya· oun memleketl~ıf'P' 
pılmııtır. a1nlı11 bura için bir bf' ~~. 

Şevket, Fenerbahçe ıle Feocrbahçe tçıo de ,o 
1 1 blf ti 

aolaımıı ve burcdaka ku?ubü unçt&r Şevket 1 çılıf~, 
tle allkaıını keımek (bere ren6rün nezaretıode ..,ıı-' 

1 
d ~ f.I 1ıır · 

ıebrlmlze gelerek 1111101 •e rıldıiı takdir e 1 ıc"" 
bonıervlılerlnl aldıJıtao IOD • fQkHleetk bir f utbO el 

Yu d 
T ~· r 

f Türk milletinin hava kuvvetlerimizin takviyesi lüzumunu idrak ve şayanı takdir fedakarlıklar 
• rüştü siyasi ve medenisinin en büyük burhanıdır. 

ibraz etf11e 

,,o' 
zar11 9 

ÇOC iY J Her itte olduğu gibi, havacıhkta da en yüksek düzeyde, gökte seni bakliyen yerini az 

• dolduracaksın.1935 K. A TAT(Jftf{ 
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Bandırma - Tek spor 
maçı çok zevksiz geçti 

Barem kanununun izahnamesi. 1 RA.:CTO 

- UDU RADYOSU 
D•lu• Uzunluğu: 

1648 •· 185 ICca. 120 ICn. 

1 

(Bııtarafı birinci ••Jf •da) 
dı lyt bir tetir barakmadı. 
Nızaaı ve euıh kadroıunu 
Çılcarwak ve ona ı&re ak · 
11hn Jerlerlnl takviye 
•t-.uı lb:ım ıeltrken neden-' 
it ıırf o rOa 1enmelr arzu. 
ltledır ki takımını, ıruplara 
lttırak etmfyecık 01uacular· 

............. 
' 'P ııaırları bunlara ulaıa 
tıtına •e haJ••• ılrkau
llha naent hakkındaki kanun 
llbı d•ier me•zuat da her 
~l11n ıınırıaın belit ol•aıı 
1
•tl1aam etttltne •• kly ka-

"'"nun 89 aca maddesi •alt 
•ı lra,malramlara bu ka -
111'-nua IOzumlu maddelerlnl 
~·~•le k61lere de t•tbık et
tıt .. e(c aallhlJetlnl •erdtil· 
1111 tire kanunun 11narlara 
llt hlklmlerlncl•• hariç ka· 
1
•tak k6J taıa••ur edıle · 
-~. 

3 - Köy 11nırlarının eıkl 
~·•• lıalma eHılardan ziyade 
~ llDkG Yasl1et Ye ihtiyaç 
'•• ı&re çlzllecell •elhasıl 

•lacalc IGsum •e ihtiyaca 
~ltı tlefııebllecefl kanunun 

•et maddeılndea anlaııl
~•kta olduiuadan eıkıden 
•lnaı eHı olmamHun te

•tttdıt •• ıhttlUa yol açmı· 
~lcalc bır kola1hk olarak 
•bQ( ehnek fcap eder. 

4 - Sınır ıbtıllfı glhOl 
~•Qıeıı ıınarl• rın belınlz 
16• 1rıea11•1 •e muhtemel lhtı 

f lcapılarıoıa açık bırakıl 
'-•ııoı lıtılsam ettirmez. 

dan tertfp etmtıtl. Şehrlmlx
de me•cut oyunculardan 
bö,le bir takım 9ıkaralarak 

blrlnclltklere ltUrak ettlrtllr· 
11 çok ıüliıa~ o1 ~r . 

Kadro teıktl edtltrkea 
memleket ıereff ile mOtf.· 
naılp •e bntan ıahd 

düıüncelerden lr1 ola· 

rak 1apm•" ümtt edulz. l,ı 
neticeler tevlld eder. Yolue, 

adam kayırmak maluadtle 
teıktl edilecek takım, pazar 

ıtınk6 maça bınzer ki, bu da 
beldemhr için çok zGI o' ur 

Birinci devrade Telupo 
run takımı ı6yle id i: Rafet, 

Sami, Mah\nut, fbrablm, 
Sabrı, Ali, H0111 ı n, Htlta· 

yfa, Necati, Şerif •e Salim. 
Bandırmalılar: Ziya, 

Emta, Hoae,.111, Şır ban, Hll 
mi, ŞtUu6, Rafet, Muıtafa, 
~alm, Nuri ve Ramazan 

Ma9 kırk dnkıka tld ta· 
rafın ıuQraua oyunlartle 
ıeçtl. Her ılıı tak m da l.u• 
••tce btrbırlerlne mGeavl 
861le olm111Da rafmen 
01uaa bir lıtllcamet verıle 

mlyor, herkeı kendi kafa 
11na aare hareket ediyordu. 

O Junun bltmeılne beı da 
ktka kala Baodnmalılua 
bir penaltı oldu ve bunu 
Tekıporlular gole çevırdıler 
ika dakılıe ıonra bunu ikin· 
e l bır aol daha takıp ettı 

Bır az toora btrtocı devre 
O 2 Tekıporun lchtne blt. 
tt. 

5 - K61lerln 11nır •tinde 
'-•l•urıalerı balın.tf.) yepıla lkıncl deneye baıhıodıiı 
ttlc nıu,,aıtleyı ltaııunl!n 5 Takt Telupor talıımı Nı · 
'tı 

* 
~ •addcet ı&atermı ı Te yezı , Ala •• Hılroıyı almııh j 
'- taun altı ay fçlıJde bitiril Roıılr Baadnmaınn lehıode .• 

•ıt111 •mretmlıllr. Band1rmahlar daha ıerl, 
tll6 İhtıtlfı 11nırlann çl · bununla beraber btr urtltk 

"-a '-'•ıı mahkemelere alt g6ze çarpıyordu . 
~ 'J•p idare heyetlerlne raci Takımlar ilk de•ereye gö 

a 1'1•dufu •ek&, kanununun re, daha ı~herek oynam•I• 
t 

11
tQ maddtalDID ıoo fık- baıladı . Ve bu arada Tek 

,~.. l 
Ilı. ' ı&re ıınar kliıdınıa ıpor aleıbıne bir peoa tı 
~ •biıtme llimıDa delil mah oldu. Bandırmalılar bu fır 
- •-.e tllmının aınır kliıdınn uh kaçırdılar 
~taa,,, llzım ıeldlil cıhıtle Bundan ıonra Tekıpoılutarı 
~ te cıhu:ınıD bu huıuıta akında g6r0yoruz . Hılmı, Ne 
~'-dıııne dOıen Tasıfeyl mah cıtl kombtnezonu kartı ta 
-- lllıle.t,n beklemeıl neticesiz raf mOdaf ılertnl bir hayU 
.,~'-•leler, m11rafJar, ııdtp ıaıırtıyordu. Yıne böyle 
''" taatlerlo köylüoGo ezilme · akınların birinde Hıtmt 
~ Jo1 açması demektir. Oçlocü ıolü kneadudı Bu 

-) •t11f (lzerlnde ter~ddüt nu dördOac\hü takfp elli. 

ıı.:lld1rın noktalardan en Orun bundan ıonra her lkt 
~,~1tbmfnfa Hkl hallne ve talumıo da ıonıuz d ıdfımclerı 
,,1

1•t, dair iddialar qldu aruında ve O- 4 Tt'kıpor 
~lılauıktadır . luların yeomealle nelfcelea 

-., 67 ıınırları içinde ke.la n dt 

~/'• baltalık gibi orta mt l · -------
~-~llıa eıuen de•let malı Kayıp ıs~erlik Yesıkaıı 
'~~ 11ltlfa haklarının ihtiyaç J 320 Dofumlu1um. Yedi 
~'iı'll11de lı61lera teık edtl mdekl aakert tezkue111I ka 
~it ~. bunda detıımn zaen zayl ettim Y enlıina 
-.... '->ıhıut o1mı,e.cıfı aJacalımdan eakıııntn h6k· 
\'tuılll•maladır. mG olmadıfı ilin oluour. 

~-,~ 111den kay kurulm&11, . Gök k6JOnden Huao 
'•tııGlerın birleıUrllmeaf, oflu Muetafa Kara O. •, -'•ı, bir 1erdea bir 1e 

(Baıtarafı ı k lncl 1&yfeda) 
kimsenin ••elce ıon o1uak 
aldıfı Gcret mU,tarfle tayini 
yapılabllır. Şayet bu zat 

maaıh bir kadroya taJfn 
edılmek lıtenlllyoua, teıbıt 

edılecek ücret derecesinin 
bir •t•lıaındakl derece ma 
aıtle tayini kabildir. 

14 ncü muvakkit madde: 
3656 Sayıh kauunun ( 15 

inci maddeat G•retltlerdın 
Ankarada bulunanlara al 
makta oldukları ecret dere · 
ceafntn btr derece dununda
ki maaıla memurlara nrll • 
melde olan mu•akkat teml 
natın maaıhlar hakkındaki 

umumi b6kGmler dalreılnde ' 
tedlyeslıl•l amirdir. Yal nız 

3656 nyılı kaaua 1939 mall 
yı!ı b6tceıl çıktıkta• ıonra 
k•bul buyrulmuı oldutuodan 
&crethlerın mu•akkat tas 
mloetı için bOtçede ayrıca 

tertip açılmamııtar. 

Binaenaleyh Qcretll me 
murıara •erilecek muva~kat 

tazmtaat 1939 ma li yılı ıçtn 

.le Ocretıllertnın taallQI& et 
tıjl tertipten tediye edale 
cekuı 

1940 Mali yılında lıe bu 
elbet biltcelerlo ın tanzlmlDdf 
nazara itibara ahaacafından 
lcretlt memurlara 1 6-_1940 
tarıhındeo itibaren Yerllmeıı 
llzım gelen mu•nakkat taz 
mlnat b(itç•lerdeıı terttpl 
mahıuıuoden •erllec~ktlr 

15. nci muvakkat madde: 
ı u madde lie konulan bO 

kGm 3656 1ayılı kanunun 
•eı,ınden •••el yurtta 10luek 
tahııllat bıttrdıkten ıonra 

ecaebl aıemlekette de aynı 
tahıllı yapmıı YctJ& yapmak· 
ta bulunmuı olanların ilk 
terf ı mGdcietJerlnın ikinci 
tahııl mOddetl kadar k11al· 
tlhcalına •e ancak ikinci 
tahıtl 111lddeUne oluraa ol 

Romanya-Ma
lcariatan paktı 
(6aıtarafı birimci aayfada) 
mOteaUık hır mlaak akdi 
haklundaki teklıfının bu el 

dallerı yeotden aç&caiı be
yan olunmaktadır . 

8Gkre11 27 (A.A.) 
fyJ malQmat alao mahfılde 
hatl olarak temin edıldıfıae 
ı&re, Koman1a hGkQmeU 
Macarfttanın bir ademi te 
cavOıı pakta yerfae bır allat 
lı1etler anlat muı hakkında 
ki teklıflnl nazarı itibara 
almıyac&ktar. Macarlıtan 
mueleyl def ittiriyor •e her 
taraf ed:lmek fttenllcn mG 
nasaayı tekrar açmak ar 
zuıuodadır. 

Fılbakıka Macar ar l. ındaa 
Komanyalalar da, o:Mtlii 
taahhOt cephuine» tlt ı hak 

etmtı olduklarından artık 
Romanyada g6r016lecell bır 
akallt1et meHleıl kalma· 
mııhr 

~ ~lldıralmuı, b01Bmut, 
,,Q'Qıeıı, ıtbl halleri s6z 
~"de tutan kanun •nııoın 
~ •ene g • bı k11a bir aıüd 
\ lçııı.de deilııcek ihtl 

Bürhııniye Ağ<tcık Köyü 
· Muhtarlığındıın: 

\ "'ı bu~ ihmal etmedtil 
\ lôre ıınır çızılmetlDde 
~ :aı•hilmuınde en haki· 
~'-llın lQzum •e ihtiyaç 
\ '' l&ııaı ıeJdıjtnden itin 
\ ~ol&tada mutaleaelle 

'tıı e•••l ınta •e lıırı 

""'''· 

Ağacık köyü okulunun bir deubaoe. ıalon, 6fntmen 

k ti dershane, ulon ve 6frotmeo oduıoın dası yedi apu e b J 
1 

0 
' k e çerçevelerl Te ta•an ve le an arı 

aacerelerlaln 818 v 2 8 939 
p 3n hl d ~tlbe ren OD bet (IÜn mQddetle 9 14 89 '11 tarı n enı I 

b Ü • thaleel yapılmık üzere açık elut tmeye 
çarı•m • a nu 22 d At k 

1 t Taliplerin wuayyeo günde saat e acı konu muı ur. ·· 1 ı 
k6 6 köy kuralına ıelmelerl •• ıartnameyl ıorme er 

' 4-1-211 illa ohıaur · 

ıuo tik terfi mOddttlntn iç 
ıeneden fazla, k11altılamı1a 
cafına mütedatrd ı r. Bu hak 
me naz.aran; 

A - Yurtta yfiluek tab 
ılllnt tkm,, l etlikten ıonra 

t!cneH bir memlek~tte de 
meseli lkt Hne mftddetle 
aynı taluııll J'•pmıı olan b r 
ktmaenln tik d Pfa m~murt 

yete tAylntnde ı•rebılec•i• 
derecede (l 1 tabıtl görmOt 
olduiuaa g&r") bir Hne kal. 
dıktan aoara tht dereceye 
terfii m6mk6ad6r. 

8 - Kanunun neırt tart 
hinde ikinci tabılll vapmak 
ta bu1unanlaraa bu madde 
btkmlnden lıtıf ade edebtl 
melerl ikinci talulllerlnt llr
male mGtevaklcıftır. 

C - Kanunun neırt tart· 
htecle ecaebl bfr memlekette 
tktncl 1tUı11k tabıılıaı yap 
makta olan ktmaenla uhte· 
ıl•de bir memuriyet •erıa 
ba memara• b• matlde 
hftlrmftnden lıtifade edel.11 · 
meal (B) f akra11nda tasrih 
edfltıl•I• •eçhtle te hılltafa ılr
mal ile meırut olmakla be 
raher ılk dabıl oltlufa. me· 
murlyet dereceal•de de terf t 
16rmeml1 olmaaına mtlte•ak 
kıfhr. 

D - Bu madde bOlıımGn 
den lıtıf ade ederek Git de 
receye terfi balııkını kazan 
mıt olanların terfılertnıa oto 
mattk bir ıekılde icrası il 
zımgeimeJlp kadroda m6n 
bal olmak ve aalahlyetll ma· 
kamlarca terfii teaılp edil· 
mıı bulunmak gibi blklm 
ve eıaelara tabi bulandul• 
nun ı6z öaOnde tutulması 

llzuadır 

16. ncı munkkat madde: 
Ehliyetleri •e ılctllerl iti 

harlle terfi• hak kaundık

ları balde kadroda münhal 
yer olmamuından dola71 bl" 
derecede iki terft maddetl 
ııçtrmeılae ral••n terf~ 

edemt1en memurlara her 
derecede bir defa mahıuı 

olmalc Ozere bir tbt derece 
maaıının •erll•oeil 3656 ıa
yıla kıaunun 8 lnol madde · 
ılnde yazılıdır. 

Bu madde hGkmOnO• tal · 
blklDde ıeçtcek terf t mGd· 
detlerlnln mebdei 8 temmuz 
1139 tarihinden itibaren hı· 
ıap olu•acakbr 

Yeni maaıh memurların 
8 temmuı 1939 tarJ · 
hine kadar ltalunduk 

lan tlerecede ıeçlrdıklert 
mlddet bir dereee yOl11ek 
maaı vermek için ı•çfrll 

meal llzımıelen terfi mnd 
detlnla heaa bında nazarı iti· 

bara alınmayacak 8 temmuz 
t 939 tarıhtndea ıtıbarea 
yQkaek mektep DIHDDU •• . 

anlara bir d~recede altı ıe 
ne ve 10luek mektep m•· 
zuau olanlara b•r derece.le 
altı ıeae Y• yGkaek mektep 
mezuau olmıya•lara da ke· 
zalık bir derecede alta 1ene 
kaldıkları •e chtt1etlerl ve 
tlclllert ıtıbartle terfre hak 
kazandıkları halde kadroda 
mGohal 1er buluomama11n 
dao dola11 terft edemedtk 
lerl taktirde her derecede 
bir dereceye maheaı olmak 
tzere bir Oıt derece maaıı 
verlltcıektlr. 

Mariyıf H icra maddeleri: 
Madde: 38 - 3656 Sayı · 

la k•••••• "'' iti ~arlle 

oaıra tarlhlad• tatbık m•• 
k bul eluamut 

kılne ıtrmeıt • ı ye 
d ..... 1 

tıede m••t er d ' 1apılan emealt ha11llar1• a 1 1118 

1 •••• • 
tayıl dola111IJ • I rı•d• 

tutar • 
murlaran ma•I f slahk 

J f olaD 1 
vücude ge • 1 yertlrcek 
larıa, Gcretlılere 

1 
, 

ınıtıa e 
mUYakkat tal• Ufbar•D 
IQI 1939 tarıhındeD ec· 

• 1 Dll'811 •• tedlff'llDe bal• 
365

6 ıaJI 
rf'tlı memurlaııll 

11
,, 

lı lra nua hO" 0111lerınb•l-ek . 
k '

ıre ı ... 
tHn•f edtler• 

1 1 1 .. 1• 1 taf n " 
lerl dereceler D 

1 
edil•••• 

&.ır zamaa kaba cıbetla 
zaruri ı&rllerelr bu ıhıad•• 
de 1 e1lOI 1939 tar inde 

k t aetlc" 
itibaren tatbl a beıla· 
Ocretlılerla te•ldfıae k••• 

1 ralarıD 
••cak o •D pa ltaıl• 
ilk m•z"Ar tarıbt•• ol-

L bulu•••I muı muyafıa 28 ncl 
duiuadaa kao••u• •uclhe 
••ddeıt bu eabaltı 

l •• , •• ,. 
1• ıöre hasır aD • .. .., .. , 

Baı maddeJ• l ka•UDU 
3156 HJılı teadl aıted• 
4253 .. ,ılı retlDI •• ı 939 
n•ıredlld•t• 8 t••,:

1
:. 

tartbtuden mutelt• •uclbl• 
Ancak ba ka•UD 

ce: a.ıııllarıD 
A - Emeall • ) art•••• ( maaı tutarlara ct.rec•-

dan ue bası •••f delaJ• 
lerln n ıl1"1nd•• 1,11,ıuıD tedtyeıl ıcabedıD 

Yertlmeılne; rtlıcek 
B - Ocretlller• ••, dtJ•• 

mu•akkat teaatnıtı• • 

ılae: 2 acl 

T .A.Q.19.74m. 1519SKca. 20 Kn. 
T.A.P.51,70.. '465Ka. 20 Kn. 

27 8 939 Pazar 
12 30 Profram, 12 35 

Tlrk m&sıtı: Oku1ao; Ma 
zeyyea Sınar. Çalaalar: Ce• 
det Kozan. Kemel Nıyazı 
.=ıeyhua, Vtc he DıırJal, 1-
Hıculllr P~tr•'' 2 - Udi 
Mehmet - Htcazklr ıukı 
( Seal •••dan tenrlm ) 3 -
Hacı Arif bey - Hıcasklr 

ıarkı ( R•JHIZ ceımJ ahu1• 
ae•erdım ) 4 - Lemi -
Hıcnklr ıarkı ( Son •ılu
mı caalaadıra• ) !5 - Halk 
tGrkOı6 - ( bir ltahçenn ) 

6 _ Kemal Ntyası Se1bua 
_ Hlcazklr ta• Hmalıl. 

ı J .00 Memleket Hat a1ara, 
ajanı •• metıorolojı haber· 
lerl 13 15 • 14 00 MOslk 

ı..arııals prolram Pl ) 
19.00 Prolram 1 90& 

Mesık (Pl.) il 30 Tlrk mi· 
ı•ıı: (Fa11l be1ett), 20.15 
Koauıma 20.30 Me•leket 
ıaat ayarı, ajanı •• met•· 
orolojt babulerl 20.So TDrk 

81ıaııı ( Kllılk prolra• -
Ankara Radroıu kl•e •H 

•• 1111 heyeti 21.30 Ko•uı· 
ma 21 45 Neıell plaklar -R. 
21 &O Mlstk ( Opna arra· 
lan ) 22 30 Mtıaık ( Daaı 
•l•lll • Pl, ) 23.00 SoD 

ıja•• 1talterlerl,1ılraat, u· 
bam •• tah•lllt, kamhlı• 
au"ut lı•HHJ (flat) 2~.20 
MO••k( Casltaatl • PJ. ) 23. 
l5. 24.00 1arıakl prol-

C - Muvakkat l.,ak 
b • J•P' ram madde mucl ıoc 1 ttNk•· ı~;;:,;::~------

6cretlllerta der••• D bati••"· 
lu ka•ua •ctltt•c• e• · •ı• lcruıaı; .terrH· ) d 

D _ OcıetlılırlD ti · ıal haıılı (tutarı aıtaa e · 
dıh11tıl •• receler de 12, 14, 16 17,5 lerlntn teablt • lılertnd•D 1 

L 0Cfll 2" 45 Ye 55 lfra •• f •• • cul olara• f rklanD * 
teazlll llzuD ı•I•• • aıll derecelertiır. 

-SON-keıılmeılne; tarllıalnd•• 

t Eylu\ itli ---------------

Bahkesir Maarif 
üdürlüğünden: M koaulacok lf mınut ıorl•••• 

1 - Atık ekellt••~:adırm• ilkokullara içi• •llıaJ•a 
muclltlnce Bahk••1' •: k k6mlr6d0r. Beber toDUDU• mu · 
dilecek 50 to• ,11111 o kkat teml•atı 1 12 lira 50 kuruı· 

e 3) lir• ••VA 
bammea bedeli 
tar 1939 tartblae ralllıJaD p111em· 

2 fLalı 31 - atuıtoı • kamında mlt~ıekldl Dat•I 
- • 11 ,tl&r•t ma kk 

he ıüal ıaat J5 • a ı1acalıntl•D lıteklllerl• mu•a at 
Enc6men busurunda '1 p ...1aır makbuz ••Y• ba•ka mek· 

dık ıra•• • E a temlnatlaraaı ,atar D ye ıaıtte Datml ne •e•• . •e 
tuplartl• muıJJ'11 ! 8

1 tlJenlerl• Bahkeılr Maarif Mldr 1 
ı lr111•• 1 26'2 ıutaameıla 1 ıll• olunur. 

llflae mlracaatlan 

Satıhk çam tomr uğu 
b Alaçam 0. Orman 

Dur•an ey. reoir dmirlığmden: 
.. ,ıetmesdı J t orm•o ltletmeıl lıtHJeB depo · 

b•1 •• • 9..ıı •-a J - Daaraua d (158) adeJe muadıl • metrem ı a p 
d fd ... uu 1 ıu• a faU • lb •m tomrutu açık art"•• 1 e Htı 

(J03) deıı111etremlk 1 ç 

lal• çılıarılnuııır b k ıme p&ylan me.-cut •• 
2 - Tomıuı.hr1• ayrıca •t e 

l b ım k•hukıuz orta kutur Gıe kabukları ıo1ulmuı o up ac 
d•D hHaplanmıthr. 

rlD T ki it ıatıı 1artaameaı Balakeıla· ormaa 3 - omru ara a 
ltlG ıoıa Dura•ab•J re•lr lmlrlıilade ı6rGle-t•~ırıe m r •• 

bilir. ki beller metremlklbının muhammen bede Tomru arın 

il (13) lira (35) karuıtur. 
• lat•k ıler•• 1Gzd• 7,5 mu•alckat P•' akçalerJ1e 

39 asarteıl ılal Hal 15 tile Durauabe, re•lr lmlrllll· 4 9 9 
P ... _ ıl&a el•ur. ... ,,. ... 119n 
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Balya icr 8 · J ık esi ı~ t r ııı•• ı Çe '' i ı·ge 
memurluğund n: l\rl ii (f ii r 1 ii ğ ii ı d cıı: 

Borçlan dolayı mahcua 
Baly nın Ilıca nahlyHlnde 
lıı6y arkaaı, ımauı bGkl ka
b ahld n mı d!ler kıran, 
Jabancı, ıu, ç praz klprü 
•• k6y arka11 namı çimlek 
tepe köy civarı narın dliH 
deflrmen dere ay•acık •a•• 
dlferl kızılcık pınar, kiy 
lnG namı dtferl ı ya balı 
yerlerinde dokuz parçada 
tarlalar paraya çevrilmek 
6a re 14.8 939 tarllalndeD 
itibaren bu gayri menkulle
rin ıartoamelerl Balya tcra 
daıreılnd herkeala g6re'-1l • 
meal için açıktır fllnda ya
•ılı olanl rdan hzla malu
mat alm k fıtlyenler fcra 
tlalrealne mlracaat etmeli
dirler. 

Artırma 14 - eyltıl · 939 
perıembe 11•6 1aat 15 de 
Balya tcra dalrealnde yapı· 
lacaktır Artırmaya tıtlrak 

için ı yrl meakule tak· 
titr oluaan kıymeti• yüzde 
7,50 nfıbeUnde pey veya 
milli bir bankanın te1nlnat 
mektubu teYclf edtlecektır. 

1 - Balıkealr •lllye\lnin EdretDİt kanat dahilinde An· 
dı:slıb.aruD ormanından 178 melremlklbı mık darında çam 
kerellelık Htııa çıkarılınııtır. 

2 - Satıf 8 9 · 1939 cuma güoü aaat 15 Balakealr Or · 
man ÇeYlrıe Müdürlülü datremtnde artırma tle yapılecakhr. 

l - Beber metremtkibuun muhammen flah 5 ltra 
1 O kuruıtur . 

4' - Şartaame Ye mulsaYele projeleri B lıkcılr Oımen 

Çe•lrı•, Edremit B. Ş. yerlerden alınır . 
5 - Muv kat teminat 68 lira 9 lrnruıtur. 

(Stıtıt yalnı~ orman kanunuaun 6 nGı maddeılnde 
6 - ~yazılı olduiu ıekild 11tııa çılıaralmıı olup 2490 

\ eayıla kanun ahklını datreılrıde ıatıt yapıl cekta. 
1 - 3- 264 

Ba.lıkcs·r Askeri 8<ıtııı 
Alııı•t Koınisyon1111d<ın: 
1 - Edremit tam bltlıkl rlntn thtlyaçlırı olaa 1.000.COO 

ton odun elulltmeye konulmuıtur. 
2 Muhamm n edeli 8000 liradır . 

3 - Mu•akkat temlaatı 600 liradır . 

-6 - Ekıiltme kapalı urf uıullle 11 9·939 pazarteıi 

ılnl ıaat 9 da Edremit tüm aaha elma komtıyonu bina· 
11•da yapıl caktır. Tt'kfıf mektupları uat 9 da komfıyona 
teıllm edılmtı olıc•khr. 4 1 - 268 

B•tlıkesiı· Vila)ret D<~inıi 
Encüıneııinden: 

Vilayet Mubuebet Huıuılyeslne lüzum oldutu llln 
edtleo 2l kaleın defter, cehel ve enakı matitua ile bu 
kere müıtacelen lızum olan alh yG:ı adet arul mlkellef· 
ter heaap defteri ıle birltkte te•htdt'n tabı Ye teclldJ 15 
ıi• m6ddetle açık elntltmeye kooulmuıtur. 

Defter •e evrakı matbua nOmunelerl •• ıutnameıl 
tdarei huıuılyede mevcuttur. Yalnız tabı ve taclldlyeel 
lullell muhammeneıl 800 lira olup yfl:ıde 7 5 muvakkat 
teminatı 60 liradır . 
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r li a baası 
Vı!iyet matb a11 Tiir dlll matb.aıı adı altn:ıda i•n•Eml ... ln ı d rtt1lnd~ faaliyete 

~ ıeçmlıttr. 

14 Sened~ beri muntazaman çıkan •e karllerlne hizmet eden <(TÜRKDILh 
bu ıuretle daha aıenlt bir ıektlde çalıımaia baılıyo• · 

lllil tbclllSI 

Ur.uz. temiz ve lihatle hcrliuln thtlyıçl rına cevep Hıtc k, hulluı t ı tıı 

edecek bir telde koaulmuıtur 

R ırnl ve huıuıl md 1aeaelere ald d (ter Yt! her türlQ cedveller, makbuzlar, 
dav ttyeler , kartvlztler, zarf ve klfıt baılıkluı, zarif ı elıllde tab dılır. 

Kttftp ve mecmu b ıılır, clltyapıhr . 

Turkdili matbaası 
Her yerden ılpartı ka.,u\ ed r Ye letentldtii ıekılde hnırlar. 

Dikkat : M tbaa iı lerıle allkadnr her tü rl ü n-.uhaberrıl fçin ıu ndreH 

racaBt edtlmeltdlr: 

mü· 

Türkdili matbaası - Ba/Jkesir 
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AD UZ KUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlO kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te-
m in edebilirsiniz. 

Mektep defteri - itap - Her ç şi ağıtlar 

ipotek ıahlbl alacaklılarla 
dller alllradarların ve lrtl 
f k hakkı ıahtplulnln aayrl 
•• kul lzulndekl hakl"rı•ı 
huıuılle faiz •• masrafa dair 
olan iddialarını ltbu ilin 
tarlhfaden tubaren Jlrml 
ıln lçlade e•ralııı müıblte 
lerfle blrlıkte memuriyetimi· 
H bildirmeleri icap eder. 
Akıl ha

0

lde hakları tapu ıl· 
ellile sabit elmadıkça ıatıı 
bedelinin paylaımuından 
hariç kalırlar. 

Göıterllea ılDde artırma· 
J• tıtırak edealer artırma 

Talip olanların ynml ihale olan 4-9 939 ıGnftne raet 
lıyan puartHl ıünG eaat 15 de Vıllytt Daimi Encilme· 
nine ve ıeraltl ölrenmek 6:ure Muhuebcl Hu11.ıalye Mn
dOrlOjüne müracaatları illa olunur 
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ıartnameeJnlrı ok•muı •• 11 
zumlu mal6mat almıı •• 
bunları k bul et it ad ve 

itibar olunurlar. Tayla edilen 

zamanda ıayrt meakul 
ü9 defa baimldıkten aoara 
en çok artır na ıh le edthr 
Aoeak artırma bedelı muh. 
amm•n kıymetin ylztle ,et· 
mit ~eılnt bulmaz ••Ja ıa
hf lıtı,anla alacaiına rliçh
anl ol n diğer alacaklıların 
bulunupta bedel bunların 
o ıayrl menkul He temin 
edtlmtı alacakları mecmu 
undaa fazlaya çıkmazea en 
çok artıranın taahhftdü baki 
kalmak üıere utırma on 

iteı ıln daha temdıt ve on 
bEtlnal günü aynı Halle 
yapılacak artırmada bedeli 
11tıı lıtlyenln alacalırıa rüç · 
hani olan dtier alacaklıların 
oy ıayrl menkul ılı temin 
edtlmıı alec lıılara mecmuua· 
dan fazlaya çıkmak ıartıle 
en çok artırana ihale ttcllltr. 

Böyle bir bedel elde edile 

mezae ihale yapılamaz •e 
aatıı talebi dOıer. 

Gayri menkul kendtılne 
ıhale olunan klmıe derhal 
veya verilen mühlet lçlnde 
parayı •erme:ıee ıhale kara
rı f eabolunarak kendlılnden 
evvel en yGkaek teklifte 

bulunan ktmı• arz •hnlı ol 

dulu bedelle almai razı 
oluna ona, razı olmız veya 
bulunamaua h men on beı 
ıüa mftddetle artırmaya çı

L.arılıp en (lok uhran• iha
le edilir. iki ihale arasında-
ki fark v ıeçen ıDnl r için 
Jüzde 5 elen heeap olunaealc 
faiz •• dlier ır:ar rlar ayrı-

ca hOkme huet kalmak11zıa 
memurlyellmlı:ce nJıcıdan 
tahııl olunur. 

9 Parça tarla yukarda 
16ater ilen ..... ,ı ul 939 tart . 

hinde Balya :cra dalre,tnde 
ltbu illa ve göıtertl~n utır 

ma ıartname.I dalrf'dode ıa
tılecefı llln olunur. 
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Sııyııı h(~tıışelıı·ileriın " 

1 fltatürk cad~sirıde!i ~bemd~yva,ık ve Ed~m~} nefis 
zeytinyağ ve sabunlan topton ve parakente safı/Jr. 1J 

8 Serwd.-n heri acautası huluııduğunı tıH'ml<)ketiıı en maruf ~ 
falH'ikatörii Edrenıidli Kaı·~gözoğlu Ali Hiza B•~y fahrikasrnııı ~ 

~ «K.\ H MA HK.\» en nefis ~af ve tahii zeytinyağ ve sahunlarıııı, Ba- 1 
it. hkt~siı·in nefis tereya~l~uıuı ~atışa al'z eltim. 

ı 

Sayı he şehrilerime bildiririm. 

Bakkali vesi sthihi Ba wlınnalı Esa t .\ ı..nrsu 1 2 - llanıhrıııa ~ulwsi Ataıiirk catldcsiııık ~a~ sahtııı satış yı:l'İ~~ 
__ O_v ___ ö--P-·--·yı ,_ı_: --B-,-,-ı,-k-t~-s-i .-. Ask:'h~~~~~~!--~~~-;- -~~~I 

Alııııı I'" oıııisyc, 1 1 AKIN "KITAPEvi 
()v ıak()y i lı ti yar 

11 e Jr (~ti 11(1e11: 

ldar vlliyet lıa ununun 12 ncl mt.ddeal mucibinde 
huıllh tdıırel huıuslyey •ld olup Umumi Mulıı kuarıle 
ka7ümO:ı ı ndıfıo terk oluna• •e e1lcı1 no onuncu gGn6 
kGıat edilecek •e dört ıün de•am edecek olan Ovakö1 
p n yırı ıeraltl ldl7e dalreılnae mevkii mlzayede)·e vaz
•'unmuıtur. 

l - ROıum almak için çadır kurmak ıart deflldtr. 
Herhanıt ıuretle tadır •e ıerıllerln l11al eyledlll arazi
nin metre murabb .ı hea p etltlerek oaa a6re rüıum alına· 
ealııtır. Mnltezlm cetnlde tayin ve tadat olunan rüıumdao 
baıka rüıum almaia 1allblyettar deftldır. 

2 - Talipler bedeli muhammenln ylzde 1edl buC}uk 
alabetlnde teminat farkı •ermele medturdur. ihaleyi mil
teaklp lıbu miktarı teminatı katlye mllıtarnıa ıbliğı •e 
mütebaki kaamı içinde 7a banlca mektubu veyahut emval 
terhJnl ıuretlle teml•at lrae edene yirmi ıl• zarfında 
tecllye edecellne dair klttbl adıllıkten ruen tanzim edile• 
d61un Hnedl vermele mecı.urdur. Akıl takdtrde prote•to 
keıldeılne, hüklın lıtıhıale becet kalmatla1a tllale feshedl 
lerek temlaal aktaaı Irat ka71t el•ntap ••••1ır emaneten 

Edr mil ve Ayvalık garnizonu birlılder l nln ıhu

yacı ol n 550 ton yul f elnıltm ye konulmuıtur . 

2 - Muhammen bedeli 24750 li r.n dır 
3 - Muvakkat teminatı 1856 llra 25 kurnıtur 

4 - Elulltme kapalı zarf usul ı le 11 9 939 paurteıl 1 
10116 eaat 16 da E.Jremit tüm natın alm komlıyoou bl- 1 
ınaında yapılacakhr. T ekltf mektupları 1& t 16 dan btr ı 
aaat evvel komlıyooa teılhn edllmlı olacaktır. 

S - Şartnaıneyl ıörmek lıtlyenler her gGn komlıyon 1 
lia 16re llir. 4 - 1 - 269 1 
~~~~~~--------------~--------~--~-• 
idare olunur. Netice.le eandık leyblae bir zarar haeıl olu 
•e bu zarar mQteahhtdtn lrad ka1ıt olunacak teminatından 
fe:ıla oluua, fazlaaı r.yrıca mlteahhltteo tehıtl olunur. 

3 - MG:aaye~e ıazete lllnı, delllllye, kontur t •~ 
maearıfı aalreıl m6lteatmlne aittir. 

4 - Bedeli köy ihtiyar lıeyetlnH haddıllyık ıorOldü 
iü takdirde ey?Cllün 6 ınu çarıamba ıtına ıaat 16 da 
Ora"öy ıhuyar laeyetluce llaale edilmek üzere Z2·8 939 
tarihinden itibaren mGzayede1e •a:ıedılmfıttr. 

3 - 1 - 271 

1 
1 

Giinlük - 1 Iartalık - Aylık - Hiitiin 1 
GflZETE 11t MECı'r'fUf/ lan 

ARADJGINIZ HER KiTABi 

AKIN İT AP EVİ nde 
Bulabllirılnlz 

.\KIN KİT.\PEVİ 

ç $1 ŞU ESi 
80 Ağustos 

ZAFER Bayramında 
Açılıyor ,~ 

Ciazete, mecmua, kitap çeıttlerinl; ltaJaDtıır•" 
ıon elblıe modellerini: 

Buradan teml11 edeblllulnfz 

Her nevi cilt işlerinizi 
1 

lı•·-· Alım Kttapevin verini• - memnun kalaca. ıZ 

Balıkesir - Edren1id caddesi f'lo· _,_,"' 

------------------~--8 asılcl ılı 7er: Tiirkdlll matbaası - Balıkeılr 


