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1 

BULGARiSTAN O 
ASKERi FAALiYET 
Sofyada caddeler eferberhk ilanlau yapışt1rıldı: 

Mareşal Smigly Ridz dün he- ' 
yecanlı bir hitabede bulundu. 

• 

Milli Şef Jnö~ünün çok 
k metli bJr yazısı 
ıy tanfmdan orıredllto Belle 

T tb Kurumu 
T6rk ar fevkaiide bir nyı olısrak, 

t939 .. yııı, - -
30 yaşına kadar olan kim-
seler silah altına çağrılıyor 
lrakyadan Türkiyeye kara yolile geçmek 1 

istiyen yolcular geri çevr"liyor. 
Sof ya, 7 - BulgarJıteoıo 

Fıltbe ve hududumuza ya 

"'• rnıntakolarda baıle.mak 
llıere o an maoevral tı için 

bil1ük hazırlıklar deum 
tdıyor. 

Otu~ yatın kadar o!au 
htıçler ıllah alhaa çajml· 
"'•ıtır . Sofya ıokaklarıoda 

hpııtırılao cetvellerle, kara, 
deot:ı ve hava ku•vetlerloe 

memleketimize geçmek lı 

tlyen yolcular geri Çf'.Vrtl
cnektedlr Bu tOrlü yolcul eı · 

rın manevra s hosındnn 
geçmeleri vauk ed lmtıtir. 

liıırfce g par 'ı edıl~n 200 
bin gaz rnaakeal ılvll halka 
adedi J 20 levftd11n tevzi edı 
leceft tllo edılmektf!dlr . 

"-••ıup ıhtı1at zabit ve aa 
kerlerln umumi seferberlik ' 

"uk&1unda hancı kıtalera ne· 
telerde lltthak edecekleri 
btldırılmektedlr. 

Sulruhtanda yerli mu
ke imali için harırlıklar ya 

pılmaktadır Feket hal"a 
bu rnukeler paruız verile · 

cekt lr. 

Komsoyarııo Oobruca hu 

dudunda de Romen ordmu 
maaevralara bıtılam k üze 
r~dlr 

Danzlydtn yôriinur. 

Cracovle, 1 (A.A) Mu muko.vemet edece!J tlr . 
azzam bir halk kü tul. Ma. 3 - Polonya lklfındly 

....._~ara yoltle Trakudan 

Tiyençin meselesinde 

lngiltere ile Japonya 
arası da itil~f oldu. 

liyıbcindeki lnailiz ıınıikaSındS erzak azalıyor. Ja
ponlar iti İngiliz ıapurunu batudılar. 

l.orıdra 7 (A. A ) 
)od ' 
1 •o bıldırıldıitne 

Tok 
göre, 

yarelorf bu ıün iki defa loan 
ıı bombardıman etmtılerdtr . 

ratal Smtaly Ryd:ı.l n Polon· 
yanın lıtıklall için mOcade· 

leye ııtrlımek Qzuc P ıhud

kyntn kumaoduı altında ha· 

reket etmıı olan blrh:ıcl Po· 
lonya. l~jyonuuun hareketi· 

1 

DID 25 DCC yıldöoümü mü 
n ıebettle ıöylemtı o1duiu 
nutuk, u Oanz' g, Polonya h-

ı dır, Polonyalı kalaceıktu» 
nidalftrlle alkıılaa1ııtır. 

Mareıal Smlgıy , ü ç eıaa

h fikir ortaya atmııtar : 

1 -· Şıddete ksroı tlddet· 
, le mukabele etmt k, 

"tllt d, ere ile J ıı ponya araıın 

ı,f S>renılp itibarile bir iti· 

l' baııl olmu§tur. 

iıd leQteln meteleıtnde, aıa 
'-'u llcı Yedi nokt üzertode 

ikinci taarruz eenaaınde 
İngiliz bandıralı Ktnagvo u 
ŞhtYO vapurlarına hava tor- ı 

pıllerı lı bel etmlıtır V . 

2 - Polooyacın katlyen 
teea•ibt niyeti yoklur, fa
kat kendhlne kutı doiru
dan dotruya veya doloylılle 
yapılacQk her turla tn rru:ıa 

ite.bık kahnmııtar: 
'-'t' -:- hoei Hıı K ng gü 
fi, Lh komlterlnln kettlleri 

t"'l J t,,
11 

apon makamlarına 

2 ._ edılecektır . 
"-il - Japon al yhtarı ko 

l\let 
ıı._ elemanlarla ıuretl 

--.1 Q~ı:nı1ede lngllb. imtiyaz 

c, 1 '-a~kaeına iltica eden mü 
\it, erın kontrol ve nezaret 

n, al 
~-~ lll«D~ıı için Japon 
lı, 1 'tnlarde belediye mec 

3 teırUcı meeai edecektir . 

J,h - ltHUm tatbiki •çto 
.. 011 i \t'• ve oaılız makamları 

f hıd b 
'''ı:v • lr irtibat oraanı 

• ttte bulunacakhr. 
tıQd - lrnuyaz auntakala · 

•J ~ıt, 4 Ponlar aleyhlode 1a 
~,le h 

•ı~, b er UlrlQ faaliyet 
l,t'~tlr ltontrole tlbl tutu-

5 ır 

J'Sao - Polıı teıkılihndakl 
"'tıf Q ''•1htau memurların 
~Lt ' 1••1ne nihayet verile 
~ lr. 
~ 

~--.(); Belediye mecllıtocle 
'"- S>olı, imtrlerl lıtlh 
7 ~dllecektlr 

J,s.,._ Belediye mecllıtn• 
tıt. 'ı• kabul edılecek· 
lı ~, .. h 
''•: ' ''• 7 (A A ) - Re· .._._ 

' .. o•bardıman ta1-. 

purlar ateo almı ve tama

mtyle harap olmuotur 

lngtlizlcrden ölü yoku da 
bir çok Çinlinin ölmüı ol· 
maaı dan korlıuluyor. 

Ttenhfn, 7 (A .A ) in 
glllz msntakuınan laıeılode 

ki müıkt ı lt gün geçtikçe 
artmaktadır Bir çok otel, 

lokant ve me~aza yly cek 
aatamadıklarandan veya ye 

mek plıtre~edıklcrloden do 
layı kapatacaklar ını ilan et 
mcılerdtr . Bununla beraber 
un ve p irinç ıtoku bir kll ç 

ay dab• kifayet edecek 
miktardadır 

Fraoıız mıntakaaında me
varldat mütenevYI deillıe 
de vezlyf!l çok daha iyidir 

Ftatlu fevkelide yGluektlr 

Mussolini ile 
Hitler 
görQşecek mi? 

Berlln, 7 ( A A. } l,ı 
MalCım•l almakta olan m~
hafıl, buı ecnebi guetele 

rinde Mu11ollnl ıle Httlerln 
yakında görüıeaeklerlne da 

lr lntltar etmlt olan haber 
haklundeı ademi malümat 

be1an etmektedir. 

Yakalanan . 
ita/yan 
memurları. 

Parlı, 7 ( A A. ) - Pet ı t 

Parlıteo ıu:cteelnln Niceden 

lıtıhbarme ıöre , ltaly o ko 

nıoloeluk memurlarından 

Crtapuoll v C lldont blolk · 

letle giderken Ralot Loulı 

hudut kt\prüıünde keodıl · 

rlne durmalerı fç! n ver len 

ltaretlere ita t etmf!dtklerln 
den ve durdurmak üzere 
yanlarına gelen pollılere te · 
kme ve yumrukla muka ve 
aıet ettiklerinden dolayı te · 

•kıf edllmlıler ve Nıce ha· 
plıhaneelne ıevİ< otuomutlar· 

dır. 

ltal1aa 
keyfiyetten 
mittir 

baıkooao1oıluf u 
haberdar edil· 

Macar -Yugoslar ticareti. 
Belırad, 1 (A.A.) - Ma

car Yugoılav ticaret ltlllfı 
Yugoıla v ya ve Macnrlıtan 

maliye oazırlar1 aruıoda 

teati edilen bir nota ile 3 l 

ılkkluun 1939 ıa kaear 

te•dlt edllmlttlr 

tamn akc l§erl olan Dtıozfg , 

Polonya lçln ha vatı bir za

ruret Ur. 

Saııınv, Po ooyanıo lıtik· 

lal devrealnln mebdei olao 
6 ağustos tarih ini t ıblt ile 

ıöze baıl mıı ve ıöyle de 
mfvtlr: 

Bu d evre ti"' bizim terfht
mlzdc yen! bir fasıl açılmıı· 

tir, bu fuı \ olmaoydı z.ul 
metler içinde kal c ektak Bu 
güo çok mOh\m netlcel re 

ver m ittir. 
1 Polonyamn hıtıklalı-

mütoo llık olan rnüıbct D 

neticeler 
2 Polonya mil ı et ve 

devletıoln uıu haklnıımn 

( .. onu üçüncü sayfnda) 

lzmir Fuarı. 
lı:m !r, 7 ( .A. ) - Do 

kuzuncu entcrnae) oonl lı.· 

mir Fuarının bu ıenekl açıl 

ma merulmlnln onOnd yn · 

pılacak 9 Eylül kapını ln~a

atı lkmnl edılmlıttr. Bu ka 

pınm üzerine yapılrın gazi

no da tamaml nmıı bulun 

mektadar. 

Macarist mn ~u~~ y 
ıhrıcat1. 

Budapeıte, 7 ( A A ) 
«PeıU Naplo» gazetealnla 

bildlrdlfia• gare, hükümet 

bufday mehıuUi fazlasmı 

ecnebi memleketlerine sat· 
mala muvaffak olmuıtur. 

Dahlll lıtıhlakl tecavüz 

eden miktar 10 milyon ken· 

tahlfr Bunun 8 9 milyonu 

iki mihver devletine. takrh 

beo bir milyonu da levlçre· 

ye ihraç edilecektir 

Buiday mahsulü yapılao 

100 rcımi tahminlere göre 30 

mtlJo• kental kadardar. l 

tenin N ıean AtatOrkfln aziz hlhrA11Da ithaf 
tarihlo bOyük yspıcısı 

• olunmuotur. ilde sayıyı 

rumuz Mılli 

önünün bst 
v ı n etmf'k· 
ca Mııarıf 

Hasan Alt 

Bu fevkAl 

• R· alcumhu 

Ş~f ismet Lı 
ynzılorı t ez 

tP.d r Ayrı 

V •kili m 1 z tör Cemil 

Ooıveulted 

Prof eeörO P l 

Afet, Profe 
H ıan Cemil 

Yücel. R k 

Rılsel, Jönf'V 

• Antrepoloj 

• hrd, 8 vao 

sör Bayur, --A tlirküo ıahılyctl mevz uu etrft 

+ Çukbel bu ıayıdn ka~:lor neıretm'gterdlr. 
~ fıoda muhtelıf OJA b avıd&kl deferll yazılara pey 

ı& U 1 I ş f 
! O l u vuc11lsrımı d ken tik olarak Milli e imi · 
4 ad e er '- b 

d rpey vermeil va hil aıına tthaf ettlil büyü• lr 
ıs ır k b 

zlo At türkDn 41 fi ola• yarılarını 1 ti •• 
ıyet 6rne 

•1 kıvmet ve umlnı • 
ediyoruz: .. "ız ha· tırasına ·· kun az Ata tur b nüshada bir toplaoh ter 

K umu u • 
Türk T rıh ur b pimiz hOrmet ve muhab 

Buoa e 
• tıp etmlt oluyor k CeDJIJet kurmak. cemiyet için· 

betle, koıuak geld~ kün ıevdlğl bir &deli ve çok hu-
k Atatur h ıad · • ne konuıma d Bu toplantadao onun ru u 

euel bir mehrıretl 1f l. ti yerdi il lç 'n de Türk Tarih 
B bu ırı• 

olacaktır ııe kl<Ür etaıellylz. 
.~ .KurumunA tııe nıtlll kültOrOmDz, küllOrel 
., h l(uruoıu, -

.~ Türk Tar 1 derecede faydah btr mueuc· 
~~ blrlOC ( 1 

' ~ terbiyemiz için kJ ıta enterou ~ ona n•ır • 
Geolı m · d 

semiz ohnoıtur· ıknl ra ve arkeoloJ l'.?e a-
l ye veı 

y ta, eıkl e•er ere 
11101 

ve ıdeal ufkumuzda yeol 

yan o raıtıroıaltırJ, 4lletln eo bOyük kaybı, keo· 
Bir m d k alemi r açmııtır ıdır Cumhuriyete ka ar t 1 

• k ybetıne · 
:~ dine ıtımadıoı • ki bu memleketin okunıuı ge· 
• kıodır ' d ~ yüz ı neye Y" d ıvet kq,,v•etlerln lnanm an 

d a:rıe eo , 
+• çlcenlerl. ktD 1 

1 1 
mtlll hayatını hararetten mah· 

Tnrk er l1 l l koouıurlardı. bir 1abııncı ed blyeıtın zehir 1 te 

rum etmek ııttyen Idujunu ıı:nnneden ılım muhitleri 
• ki t, e dtkkatll :fıtı. TOrk Tarih Kurumu, Atatür 

m zde btle yerleı teılrl ıayeılnde, ledkllılerlnde 
:~ küo hueual al6k••1 ,e hüküm verir bir müıtakll xıh
• ~oor ve k ~ be ı1ı b111ın• dnıu 

1 
tır . Bu, mtlli llültür için büyü 

-z etrll ı K k k niyetle t e roafU l bir c•utır urumun, lf 

kazanç ve qok ıağ &~it fikirler kartııında tereddilt 
1 ve ıa 

yıllık hurafe er I 1 bulmnk ve ı~ylemek ceıare · 
etmeksizin, hakikat elr 1 lıterh:. Türk Tarih Kurumu, 

etırıe• D 
tini muhafaza d • kabiliyet ve hlımetlerlnl, in 

l 1 iP Dle erıı l 1 
Tü"k mtl el n h derken 1enl nul lerln tem z 

de teırl e 1 
nnlık al•rııfn kattılındtın emin olobl lr. 

dtı taze GIO 
ldeallerıne b di AtaUhL! 

Sevgıll E e d hekledlflo makıatları, biz ve . ~ h Kurumun an d x. 
Tarl l kler ctk fle takip e ecel§lz . 

8 ge ecr ı • 

~ blr.df!D ıonr 1 smet 1 nönü 
TÜRKlYE REiSiCUMHURU 

Amerika darı 
Avrupaya 
24saatte. 

Londra, 1 (A.A) - Am· 
erlkan «Cllpper» denfz poG 

ta tayare•I bu 1 nn 6~1eden 
ıona Ne•1orktan Southamp 

ton ıelm!ttlr. Tayare 

bu ıeferlı;de Ştn ali Atlintlk 

UDda yeni bir relcor le 
uç uf 
ılı etmfıtır. Nevyor Southa · 

mpton yolunu yirmi d&rt 

tt D 
bir az daha fazla bir Ha e 

mliddette ka teylemfıtır. 
Tayarede 39 kiti 'Vardır . 

• 

• 
tayareaı 

tlaıtii.. 
Baraelooa, 7 ( A. . A ) -

Dün Heıpıtalette yere dO· 

ıerek parçalaDan üç mcıUh · 

16 Alman tayaresl Madrlt 

Berlln muntazam bava poı 
tuıoı yapan teyaredlr 

Tayare ılı içinde yolunu 

ıaıırmıı ve bir yere çarpa· 

rak sal kaaat ve nıot6rQ 

tayareden •Jralmıthr Bu· 

nun üserlne de tayare al 
evler içinde yere dOınıüt 
tir. 



r 

IAYPA ı 1 

:8 a r e m k a n u n -
n iz·a h namesi. 

Yani Baremin tatbik şekllnlgösterın Tzahname ~ütün 
devlet dairelerine tevzi olunıc k. 

(00ok6 7azının devamı) 
Mallye Vek&letfnln barem 

lı:ananu hakkında hazırlamıı 

oldufu lzahnamtnfn tik ln-
11mlar101 neıretmtıtık. Ya. 
ba11cı dıl bilenler, hunların 

tmUhan -.azl7etl, yabancı 

memleketlerde okuyanlar, 
yedek subay okulundan çı 

kanlar, sonradan yabancı dtl 
6lrenenler, bazı lruıuli me
muriyetle, terfi mtlddetlert, 
daha •t•lı derece ıle mem• · 
rlyete tayin ıhttıaı memuri-
1•tlerl, kadrolar -.e Ankara 
lç'a -.erllmekte olaa meıken 
zamlarına ald hilkQmlerl de 
bu ıtın n•tredl7oruz: 

Bazı hususi memuriyetler: 
Madde: 6 - Umumi mO 

fetttıllk, valtltk -.e elçıhkle · 
rle rlyasettcumhur dairesi 
memurlu111arıaa hukuk m6 
ıa -.ırltklerlne kalemi mahıuı 
m6dlrl<Uderlne -.e mOtercl 
mtıklerlna teadGl kanunu 
hOkGmlerlne tlhı tutulmak· 
11zın ahnacak memurlarla 
fevkallde mal7ette ılyHt 
sebeplere veya idari zaruret 
lere ve yabul mesleki ıht1-

1aılara mebni (B, C) .erile· 
rlndekl h•r dereceye icra 
V ek tileri heyeti ka rarlyle 
bidayetten tayin edilecek 
memurlar için 1452 11yıh 
kanununu• 7 nel maddHlnfn 
4 ncl fıkrutyle kabul edı ı 

len lıtlına! hilkGm yeni ka
nunun 8 ıncı maddeıtyle 

deilttlrllmlttfr 
6 ıocı madde hlkm6ne 

ı&re: 

A - De-.let me•urlul1111a 
tik defa alınacak olanlar· 
daa, 

B - Ev•elee de•let me 
murlyettnde ltulaaduiu 
... ide btllhare a7rılmıı •• 
en az beı seneyi mü.temi 
ren memurluk haricinde ı•· 
çtrmlt olanlardan; Umuaıt 

mtlfettıılılr, Rly&1•h Cum 
hur dalrHI memurluklar1, 
huıull kalem mtldtlrlilklerl 

mlltercımlıklerl, e!çıltkler, 

•altlıkler ve hukuk •Ota 
•lrllklerlne ta Jln edıl~cek 
lertn menıelerlne ve tah 
ılllerlne hakılmaluızıa ve 
kanunu11 3 Ü•cO maddeıfn 
deki kayıtlara tibı tutul 

maluızı• r•receklerl kadro 
d akı dereoe maaıtyle tayin· 
lerloln 1apılma11 caizdir. 

C - Dalretfnln baih bu 
lun datu veli tlete tlbt alelu 

mum teıktl6.t hartclnde dıter 
nkllet teıktlltına dahil yu 
karıda sayılı memuriyetler 
den bırfne allı defa olarak 
tayin edilecek herhaoııl bir 
derecedeki devlet memurla
rında keza kanunun 3 OncO 
maddesindeki kayıtlara tlbl 
tutulmakuzın kaclroda"I mrı
aılarlyle tayinlerinin lcruı 
mümkünd6r Maddenin bu 
eaua taalluk eden h6kmüne 
ılre menli Itır mallye me
murunun •allllfe, ıene bir 
maliye memurunun mahyt 
•eklleU kalemi mahıuı mO· 
dü,lüfGne aetlrtlme1t caiz • 
ııe de Dıı btltye VeklleU me 
murlarından birinin .,allllie 
ve dabıltye hukuk mGta.,ır . 

lliloe ıetlrllme1ı tecviz edl · 
lemez . 

D B ıuretle tayin - u 
edilen memurların bulun-
dulıla rı memurlyetierde mu 

ayyen terfi rnftddetlerlnl 

doldurduktftn sonra aynı 

.,uıfelerln yOluelc derece 
lerlne terfileri yapılabilir 

E _ Yukarakt fıkralara 

g&re yapılecak tayin •e 
terfiler adı ıeç~n nıtf ele· 
rln filen ıfaılyle mukayyet 
olduiundan bu madde hil\c
mGoe dayanılarak vıılıhf 
ıettrllmtı olen bir zatın 
mtHel& dahili ye veklletınıa 
merkne alt v•zlfelerlnden 
birinde fıtıbdaan yoluna 

gidilemez 

Müktesep hak sayı\mıyan 
vaziyet : 

f _ Bu hG~dmlere tıtlna
den: Meaıelerln• ve tabıtl · 
lerlne ı&re rırebllecekltrı 
maaıla memurluk derecele. 
rlaln fevkinde bir dereceye 
lttlıoaea taylo edilenlerle 
,nı vazifelerde lerf l 

ınüddetleı ıot doldurdukiara · 
adan dolayı terfJ edenlerin 
bulundukları hu derecel r 
hH bında ve dıjer D.Jemu· 
rlyetlere 08 ktl ve tah•lllerl 
nde mOkte.ep h~k HJ1lmaz 
Bunların naktl ve tal"tlle
rlad• ve tekaütlOklerfnde 
tah11l vaziyetlerine -.e e••el 
c bızmetlerl aaeab11k dejl 

IH lıtlın••• tayin •di~dlk· 
lert vaıslfed• ıeçen btamet 
m6ddetlarlne rlre •e e9•e· 
Jce mtı urlyett• bulunmu1 
lana fıtlınaeo taylD edtldık· 
lerl vazifelerde ıeçen hiz
met mGddetlerlafa e9nlce 
memurtrett• ltulundulrları 
sırada ihraz ettikleri dere
c•J• J•pacafı teılr ı&z &nQ · 
ne ahnmak 1uretlyle lktı1ap 
etmelerf l&zun ıelen derece 
maaıları esatlır. Bu eıua 
göre t bıllt tııe dtrtceılrıde 
olan ve bu kanunun n~ırın 
d~a ıoora ılk dffa d •let 
memuriyetine 90 lira IDaa. 
ıh 9alllf le ılrlp ıonradan 
ı 00 lira ya ç1ktıi• ve hizmet 
m ücld !ti de 28 ı •oe 1• bal il 
olduiu f arzoluaan bır aıe 
morun tekaGtllğüode •e 
baıka memurtyete nakil 
•e tah•lllnde kendlıl fçfn 

hakk1 müktelt'P teılcıl e~
me.I ilzam ıelen maaı rntlc· 
tara ( ıOO) lira deftl tahıllt 
lise derecutnde olan! r için 
d ö t 1enede bir tu f 1 euu1 
kabul edllmft olduğuna r6re 
[60) lira olmak llzım gelir. 

Buna mukabil eı&ct tea 
dül kanununun müHlt ha. 
kümlerloden l.tffade edertk 
yirmi 1enellk memuriyet ha . 
yatı zarfında ( 70 ) lıra rna. 

eııı oaıl olan .,e bu kınu 

Duo neırladen ıonra da 
100 ltra maaıla yalıllfe ta 

yln edilip döıt sene valılbte 
bulundulctan ıonra tch.,ıleo 

b$ılca bir aıemudyete ta 
ylo edilmek ,.tenılen •e 
tahıllı de ll1e dereceılnde 

olan bir memura kanunen 
vertlmeıl lazım gelen maaı 
miktarı 70 ltralak ma • t• 
evvelce hak kazananı ve va · 
ilkte de bir terfi müddeti 
bulunmut o1duiuna ıöre 

60 lire olma11 icap eder. 

G - Y ~Dl kanunun J 3 

Gö 
bi 

TORKDILI 

lı 
old 

atil jandarmanın faaliyet· ile 
kısa bir zamanda yakalandı 
G~neo, ( Hu u.ı ) - İki 

rOn ev l kaz mızın T :ıak
çı lı6yilnde emHlloci raet 
lanmamıı bir cinayet iti D 

mtıttr. 

Vaka 1ö1le olmu tur: 
ÔldOrQlen Tuzakçı köyGo

den o\up henOz aıkerdeo 

1enl gelen l brahım oilu Hü 
ıeyln Yıldıztepedlr Katil 
lıe ay ı k6ıden 18 raıl · 
rında H tand1r. Sanların 

her lklel de bir komıu kuı:ı· 

nı sevmeleri yOzünden bir· 
biri rlne dOıman olmuılar

dır. Makt61 HOıcyl11ln k6y 
kenarındaki harmanına yat· 
mak Ozere ııttljlnl ıöran 

katıl eline. bir balta alarak 
harmana 11tmı1 ve or d 
uyumakta olan zavalh Hü 

Ucuz b·ra 
satışı 

hazırlıkları. 
15 Afuıtoıdaa itibaren 

tatbik bati n ca olan tea

sıllth bira fıatları lçla ha-

zuhklar yapılmaktadır. Bu 

makıatlrı bira eatanlerın el

lerlade ne kadar bir bu · 

lundu u bu yın on betinde 

inhisarlar idaresince lt:abtt 

edılec kur. 

Bu suretle bha sata lar 
ellerlndeld ltlra mlkdarınca 

15 kuruıun farkı 
6denecekur. Bira 

nakden 
tltelerl 

üzerine Jenl etiketler de Jft· 

pııtaralaufı anlaıılmr.ıktadn 

6nc6 maddHIDdıe yazıla lhtl 
sat medtllera hariç •lmak 
lzere artı fe•kalade ma · 
blyette ıt asi ıebeplere •e· 
ya ıd ri zaruretlere veya
hut mulekt ıhtııa1lara meb
ni icra Vekiller• heyeti ka
rarlyle 6 ıocı dt>recey~ ka · 
drr bıdayeteD momur ta1ı 
DI cals dellldlr. 
Şu kadar kt, 1452 sayıla 

tea~Ql kanununun merJyt:U 
zamanı da bu ıebep ve zaru 
retlere lıtlnaden hakkı m6 
ktuep teıkll etmemek ıartl 
le 6 ıncı dereceye kadar le 
ra V ekllletı heyet• kMarlle 
tayin edılmft olan memur
lardan h&lcn bu vaz ıfelerde 

üıtahdem bulunanı rG bu 
rO• ver ılmekte ol1ı o mu ı 
lan tle muvakkat turuln t 
tarın, ayn1 vazifelerde k l 
dıkları mGddetçe ıahıılarına 
mGohaıır olmak ıar ttyle te 
dtyulne devam olunacaktır 

Terfi müddstlerj: 
Madde: 7 - 1452 ayı l ı 

teaaQI luınunuoun 8 inci 
n>addeıı~·fe; yül<eek mektep 
mezunu olmıyaolar için en 
• 
az üç ve vGluek melltf p 
mezunları için de en ez tk• 
atne olarak kabul edılcn 

terfi rnüddetl yeni kan"unuo 
7 lnct maddeaıyle birer nne 
uttmlmııhr. 

Badema J' kuı der ceye 
terf 1 lçlo en az d6rt ıene 

ııeylnln k f aann balta ile 
p rçal m k ıuretl le çok 
f e cl blr ur \te ö ldürm6t 
tür. 

Vakadan hab rd r edilen 
C . mQddetumumlıl, jend r
ma 1 um ndan v klh ve hn 

k ôm t doktoru ti bırlıkte 

valra mahalline giderek bl· 
dt ıeye el koymuol rdır. Bu 
mey nda ve tik e-.vel kati
lin 1ah11 mfçhul olduiu btl· 
dırılmlt lıe de C ilddel
umumlıl jandarma kuman 
d nlatma bCUQn jandarma 
erlerinin seferber edilerek 
24 sa t zarfında mutlaka 
f allln ulunmu1nı lıtemlıttr. 

atll çok geçmeden yak · 
laoar k adliyeye •~rılmıı . 
tir . 

Düşürülen 

bir para 
cüzdanı 

aranıyor. 

lkı ı n ön ıehrlmlzde 

tçlnden hır mlkd r p ra tle 

u.hlbt için lüzumlu olen 

b zı evr k bulunan siyah 

renkte k6çilk bh' pnr 

d nı dilıürülmüıUir 

cQz 

Cftzdaoı bulan 1ahlhlae 

verilme Qıuıre tdarehanemtze 

getirine parl\ tle mükif at · 

landırılnca it hr. 

bir d recede buluomuı ve 
bu kadar müddet o derece 
maa ıoı fıleo al mıt olmak 
ıarttır . Yftk t k btr n ktep
ten mnuo olanlan için bu 
mOddet üç sene olarak ka 
bul edllml~hr Şu kad r ki 
müddetıoı ıkmal ctmedea 
mOabal bulunan mafe9k 
derecede bir memurty te 
terforn taylo1 icap edenler 
bu memuriyete tay in edtle 
bilin d e a g ar i te fı mOd 
detlerlo ln hı te mınn k d r 

eek1 derece maaılarını 

ahrlar . 
t5Htarz l lJ uncu derecede 

buluoau ve yüksek mektep 
mezunu olmıyan b ır memu
run henüz dör~ ıene o de 
recede hızmt"t etmeden •• 
m efın1 ft len almtiıdan bir 
deıfce fevkindek i 9 uncu 

derecede mOnbal bt r memu 
rlyete terben tay ını 18.z m 
gelıe , bu mf'!mu r uD 9 uncu 
dereceye toıfıt y&pılabıl ır. 

Ancal 10 uncu derecedeki 
htzmct müddetl dört ıene 

oluncıy kader lu·ndıeıne 
9 uacu d erecede Hl uncu 
derece moa anın vcrllmeıl 

ve 1 O uncu derece mısaıını 
fıl"n dört 11cue ald .ktan ı on 
ra da yeniden bir mucip 11. I. 

m k ızın otom tıkmen 9 
uncu d erece mneıınan ltdl 
yeut laz ım g e lir 

-- SONU VAR -

ürh n ·yede 
halk için kon

f e ranalar. 
Bürhanlye, (Huıuıt) 

8Drhr.nlyenln bemıerılerln 

den Şark6yl0 Ahmet Ra 
sim Kocab f bu gilo bele· 
diye parkında kesif bir ka
labalık 6oQnde proj~lıılyon 
yardımı ile •erem mevzulu 
btr konferanı vermtıtlr. 

Halkın bQyQk bir dikkat 
le dtnledlil ve takıb ettlil 
bu, ctddl ve Ozerlndc all
k tle durulmela deler ba. 
htı et re fanda herkesin an
hyabilecell kadar açık ve 

nla t ıth bir dlllft geoit mile 
ya ta malQmet veren Ah· 
mrt RHlm Koc bat konfe 
ran11n1 blt ırtrkeo Cenevre 

1 hrl ve 1616 hakkında 
perde O zerinde lza hat ver · 
dikten ıonra, Edremld, Bor· 
haniye, A v-.ahk ııbı Zf!n· 
ıtn ve hloterllndları gen'ı 
Oç mühim kaza merkezini 
ihtiva eden körfeı:fo Cenev
re gölOoOn bulundufu mıo· 
takayı muhtelif cephelerden 
çok andırdtğlDı ı6ylemtı •e 
yetmtı mil uı:unluiu ile ıa · 
natoryum ve prevantor7um 
lar1n kurulduiu Cenevre gö· 
10 Hhlllerl uzunluğunda o\an 
Ka:r.daiı dt?klerlnde de bir 
tr n ıelfp çok büyük btr th
tlyacı kartıhyecak ol n bu 
s1hhBt müeueııelerlnfn kuru· 
laca4ını ve o zem n İsviçre 
glbt bOtüo dünyaca mf'ıhur 
d ğıl~e btle hiç o lmeua 
lromou memlek tler ba1ta· 
lıuın" b•le kuceiını "~ecak 
derecede lnklıaf cdı: ceğlne 

olan lnen11ının çok kuv•etlt 
oldufunu tebcuQz ettlrmlt 

tir 
Halen Bahke1lr Ltseıl T6rk 

çe öiretm ol buluaan Ahmet 
Ratıt Koc bet tatıl zamanı
nı faydalı btr çelıımaya 

h 1ret lf, bntcın ma1rafları 

•ı ıahıl bOdceıtnden ödemek 
sureta,le Bahkuır vlliyet 
hududu dabıhode konferanı· 
lar vcrml1e Ç•' mııtar . Yaran 
ıece tçln lçkt Te fenelıkla 
rındaa babıcdecek olan öi· 
retmenln üzerinde durduiu 
Ye halka 161terdlil ve an -

lattaiı mevzulartD hepıt de 
mtlıi büoyemtz içte ve kor · 
kuoç aurctte tahrip eden, 
kemiren gör , nmez düımao 
l rdır ki, bu tahribatın ön
lencbı l cıl ancak herke1ın 
bu huıusla bllglll olmuı ve 
ba1ıu dan nma11 ile k bıl 
olacaktır. 

8 . Ahmet R ılm Koca 
bat çok lstıfndeh konferanı 
ıerlılnl tertip ctmc:kle iki 
def h: brtk ve teıekkürc 

llyılclar . 

Halkamıza, kuvvetlt lrıat 
ve telkin k billyetl ıle 

fenalıklardnrı ve h111talıkİar 
dao ipti n1ardao koruoma 
nın yoller1n1 ıöıtermeıl ve 
öz Halkevlı o larak ortay& 
çıkarak müoevverlerlml:ıe 

örnek oluou ile uyıo öğret· 

mene tuttulu gü•el olda 
daha f<t.ydalı o \,na tmkaolııu 
lıoz:aomtıaına ternenot ede 
rız 

Bürhoolye, f u gün 
ka l balık bir dınleylcl 

kiti ıl önünde B. Ah 
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Terbiye 
Enstitüsii. 
imtihanları 
aşladı .. 
Gasl Terbiye EnıtltGıüoln 

her yıl ilk okul 61retmen· 
lerl ra11nda eç\lan kabul 
ımtıh nlarıo dOnden ltlba· 

ren baılanmııtar 
D&o edebiyat ıub~ılle ta· 

rlh cotrafya ıubeıtoe ılr· 

mek lıtlyenlerla imtihanları 

yapıhnııtır . 

Sualleri Veklletçe 1611 · 

derilen ve Maarif Mndüril 

Nazım Ôre1unun baıkanh 
iınde. Jnpılan bu 
tmtıhanlarda edebiyat kıı 

mına 3, tarih · cofrafyaya 1 l 
ılk okul öiretment ltUrak 
etmlıttr . 

Bu gün de riyaziye lleJ ta· 
bilye ıub~lerlne rlrecek 61-
retmenlerln lmtthanları ya· 
pılncalchr. 

Hıfzun~man Raşit pazar 
günü gitti. 

Mezunen t•hrtmlze ıelt'tı 
Maarif V ıokllett ılk tedrfıat 

ıube mftd6rlerlndt<n Hıflır 

rahman Raılt Ô1men pas•' 

gGnü letanbula dönmüıtür. 

İlk te~risat müfettiş iüi 
tayinleri 

Gazi Terbiye Eoıtltü•iİ 
pedagoj ı ıubeaı e~uDI•' 
randan T JY•r ile ŞotırO 
.,ıı yet tik tedrlıat müfettıı· 

ltilne tayin edılmlılerdtr· 

Maarifte bir tayin. 
M arif Müdürlülü lcltf P"' 

lerlnden Zeki Erden 20 ltr• 
ti• 

asli maaıla terfian Nec• 
op· bet Ôirctmen okulu kOl 

hane memurlu~uoa t•1
1
" 

edllmlftlr 

Nişanlanma 
Mehmet Bulc' TütQocG 

tıı•I 
oflu Nuıllı buma febrl 

ytfl 
tphk dalu ıl te' nl• 

auıc• 
uıtelarındın Ahmet aıt•· 
tle ıehrlmlzln taDıon>1 1 t 

C•~• 1 erinden maoıfoturacı 1'' 
•arı a kazı Lemaoın nltrıP ,1ıt 

ı~m sut 20.30 d• her el• 
111' 

tarafın yakınları ar• 

yapılm1ttır. 

Para çaldırmış. 
0

,b• 
Çay mahalleıtodeP 

1
,,J• 

nan c.,bınden para ç• bl'ı 
d d• lddlaatle Yvnuı a ıP ılrfl f 

.,er 
yakalanarak adlf f ye 

tir . d ,ı:ı· / 
Gençleri tebrik e c ~-

--------.---soıb' 
met Raaım Kocabef P'" 
niye be-ledtye park ıod• 

0
d•" 

la rı " jekılyonlu konferan• r.1t•ı 
ıkıocııını •ermJttfr. ) ıcll 
( lçkt ve fenahkları ,,,ı~ 

Deferla oireıme~e o''~ 
Balıkeıhe gıd~cek .,,,t:' ,... . 
dan da yakında toP kod'' 
t cılık pr" o an Edirne arı k .;e !J) 

ılne . tıtırek et111e ( ,4 ,,,ılır' 
jekıl onlu olarak 

1 
•' 

f an•ııı ) mevzulu kon er f•cf• 
(Sonu QçüncO ••1 
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Birleşik devletlerin 
--- -

İtalyan · Japon - Alman tesanüdüne 

indirdiği ağ1r darbe 

· " Da zig Polo, yahdır 
Polonyah kalacak ~ .,, 

Japon1a ya karıı Amerl 
~anın verml~ o1dulu trca
rıt muahedeafal fHlh kararı 
bttGn enternHJoaal mahfl • 
Herde mubteltf mlaalarda 
tefıtr edilmekte devam edl 
Jor .[Demokratik memlelr•t
lerde bu jHt Japon emp.r
hllamlae bir ihtar olarak 
btıtı. kı1mettyle takdir 
•dllmektedtr. Totaltter rejl 
•it meml•ketlerde burıu b1-
lba11a 8Gy0k Brltanyaoın 
1'olcyo bOk6metl11e -yapmı· 
h mecbur kalmıt olduğu 
ta•ıaler 16sQaden garp de 
•letlerlnln uzak ıarktakt 
lttbarlaraaı tehlikeli ıurette 
haleldar edebilecek bir vazı· 
Jett lıllh teıebbtlıü olarak 
••llldrl etmek lıt11orlar. 
ll•an ve ltalyan matbua· 
tının b• huıuıtakl mOtelea 
ları bu bakımdan dikkate 
l•Jandır. Bunlardan ıu in 
lUaa haaıl •lmaktadır lıt 
A11ıerllıanın bu bereketi 
~l•an ltalJaD . Jıpoa teaa · 
"idi için en atar darbe ol 
-.auıhu ve Japonya 
Qın ltalyan Alman 
lttıfakına tıtırakl ıhumallnl 
bthbQUln ortadan kaldırmak 
"•tıceılal dolurme ktedır, 
çGalcQ Tokyo hClldlmeU g6r 

llıııeaıeılllııtea ıelmtye pek 
'-•11al oldufu ha kılla tle b ı r · 
de1ı bire karıılaımııtır Bu 
itibarla llrletlk 0e•letler n 
191 l Japon - Amerikan ti· 

~''•t ve aeyr6ıef er muahe 
'•ini fııhetmekle almıı ot. 

~lllu •azlyıtın en11un Bn 
tae d6neo ıuu&llyt! Htt le· 
•hı B Von Rtbbentropla 
hptılı ıörOımede bOyOk bir 

''' tutmuı oldufu tahmin 
01Uaabtltr . 

~ 'f olcyoda B. l~ooıeveltln 
lltelcett bılha11a hayret 

'-hbdurnııtır. Jıpon matbu· 
~tı 1911 muahede.inin feı· 
Qf ı . 
"') t Jaratılmıı olen vazı. 
''ti" d 
1 el di oldutuou ve 
'-'Plltatorlufun umumi tktl · 
l\dı t, 

1 
hh Qzertnde yepacalı 

,1' titrden baıka derin ılya · 
tı~"lslerı de olıbllec-i l nl 
llld •1tıı1or Gatıp eelen f•ktr 
~ "' lrt Blrletlk De•letler 
'••b 1 1 htk •ba , oıı terenin Uzak 

)ıft · •alcı •azlyetlnln za 

tadı~lb\a111a11nın tesiri erini 
~•b olınak ilzete, burada 
ı, ' •zlrnklr ılyHete bet 
ı,~ktadır Japonya ile Sırt, De•letler aruında ti 

'•t lıl, CllU•azenetl Amerika 
'

1
" 1 h d ld t 1 8 

e in e o ufuna ıö· 

~'t Rooıeveltl hu hare 
ı,t ' ••~k eden ılyul ıebıp 
lla._~lduju anlaııhyor. Ja 
•ı, ''10 Aıya kıtaeında te 
~ı, 'taaek lddlaaında oldu. 

tı 
t'•d ı kYcı:ıı nizamı kabul ve 
~., •tUrmlJe uıeyal btr 
ı,,1 '

1'••et lhıerlnde nOf u• 
~,,1 •ııkar olan u 

~.,, flıahrtllerl btlhHıa 
l'ı lldGren bu huıuıtur. 

''" '-'tıtt - Çıo h&dıaeıloln ı'ıt•· 
l"tll •urctte tatlımarı1le 

tere \ı , JI Jormuı oldulcları · 
'd '-l . il,, lıııı; •ra bir ıırada Ja ., 

it '"'~ •aıızıo karı• kayma 
~,._ lnııı olan bir Amerl 

"~,,~"•eliyle karıılıımak 
J,_, 

'--. 
0

" dıı bakaohiınıo or· 
•laa ıazete 

ouo ılerl ıürdüfQ ıebeplerln 

1911 muahedealnhı ıadece 
tadili içinde ileri ıQrOlebtle 
cellnl ve bu eebeplerfn 
muabedenln kayıhız ıart· 

ıız fealafol mahzur ı&ıtere· 

cek mahiyette olmadıfı•ı 

1&1ll1erek Japon de•let 
adamlaranın hayretine ter 

cOmın olmuttur Bu gazete 
uaek ıarkta yeni bir vazı . 

Jetin ıtlratle lnk ııaf ettıf . nl 

ve TokJo hObQmetlolD usun 
z'maa dtfer de•letlerfn bu 
vakıayı kabul edeceklerini 
ummuı oldutunu tebarOz 
ettlrt1or; Bırleıtk Devletler 
blkdmetl J,,aponya tle baı

ka bir ticaret ve aeyrüıefrr 
muabedHl akdetmek lıtedı 

il taktirde Usek ıarktakl Je· 
nl •azlyetln icaplarına uy 
ıun olma11 ıarttle, TokJo 
kabtneılnln buna memnunl 
1etle hazır o\duiuou tllve 
ediyor. 

Ôyle g6rQn0yor ki ıultefe· 
bhüm bu noktadadır. Veı ı· 

nıtoa , l 9 I l ticaret ve ıey· 
rüaefer muabedeılnt Japon 
yanın Aıya kıtuı üzerinde· 
kl g~ntılemeıl y(izQndr 11 

tehlikeye dOıen Blrl•ılk De
•letler meofaatlarlyle «açık 
kapı» atyaaettnt korumak 
m•luadı,le feahetmtıtır To· 
k701 bllaklı, mOnlıere ve 
akted1lecek yeni b r anl•ı· 
manın Jap0Dye11ın Çıncte 

alllh kuv•etlle tulı etmlt 
0

1dufu 1•nl 11 !11anın çerçe· 
Tcıl dahılıoda taaerlenmuı 

icap ettlffot tddlb ediyor 
Bu iki ayrı ıörüıO uzaklaı 

tırmak ruüıkOI ve Japonlar, 
Btrlef'k De•letler bırdenbtı ~ 
alm ı oldufu vaziyeti tadil 
ehuedJfl takdirde yeni bir 
muahedenln akdt için p~k 

az Omlt kalacalını glzleml 
yorlar. Bu iddia lıbata mu 
btaçt,r . 

Nıpoo dıplomuııı icabın 

da hidtaelere latıbalı etme· 
alnı •e aıüoQn zaruretleri 
6oihıde boyun ejmuı ot pek 

All bilir . lık beyecenın tul 

riyle, Japonyanın yeni ml

ıakerelu~ gırfımtyeceğl ne 
kadar iddia edılıe de ılyad 
icaplar n uulı meof a tlerı 

korumalı. f'nd ı ıul Tokyo kabl· 
nHtnı h ç ıOphulz hld11elerl 
daha realtat brr z ı hnlyetle 

mütah edeye ın k edecektir. 
191 1 Jopon Amerika• 

muaheduınlo feıhl keyf IJ• · 

tfoln Tokyoda de~am eden 
lnıılız Japon mGzelserelerl 
üzerindeki akitleri oe ola
caktu? Arata Cralıle ıhıan 

anlıımuı, malumdur kt, bit 
Jahıhrma ha YH1 J&ratmıı

hr, fakat mOzakerelerln de· 
vamı, Ttyen · Çın mueleet 
nln devam ' ı btr hallı areılırı· 
lırlıen c•ddt mOıkOllerle 

karıılaımııtır Burada a ake 
ri makarnlaran nCifu•u, bir 
aolaımaya pek az mihalt 

bir mloada kendini hı 11et 
tlrmektedır. fogıltzler J spon· 
larıo log lız imtiyazlı mıo · 
takuı dahılındekl Çto ban· 
katarına yahrılmtf ıümüı 
me•duatan nakit huıuıundakl 
taltplerloe kati ıurette ttl 

raı etmektedirler Japonlar 
bııkıkaueo zıyade zahl1i ga 
riloeo bir aolaımada loııllz 

(Baıtarafı birinci aayfada) 
•ilcude aıetlrtlmeıl 

Hatip ıöy!e dcnm etmtı 
tl r : 

Şiddete karıı mutaarrıza 

«medenı1etlnlz ıayHlnde 
kazııomıı o'dufumuz birta• 
kam mezlyet'erlmfz •ardır» 

rak ıu ıur~tle ttmln etmlt· 
ttr : 

Bürhaniyede 
halk icin kon-, 

feranalar. 
demekle veye hut dıter mil [Sonu ikinci ••Jfada J 
letlere milracıat etmekle mek Ozere hemen Edtrneye 
m6dıfaa edt\mn hareket ed~cektlr . 

Şıddete verilece(( bir ce ' 86rhaotye ldınao~urdu A.1 
Yap vardır: Kuvvet ve f d 1 vahk ldmanıOcO bırıoct futbol 
det . Bu kuvvet fıf! ukerde ta\cımıoı bir maç 1apmak 
dır. Bunun fçlo vatan Tatno Qure davet etmlftlr, 
uiıunda dö•Oımrıını ve al- 25 Haziranda Bürhanlye· 
mHlnl bılen aıkere malik illerin A1valakta yaptıkları 
olmak llzımdır. maç ztyaretlnl iade edecek 

Mereıal, Poloayanın ıulh olan GOç kult\bünGa 13 af. 
ve mukavemetten tbaret uıtoıdakl maç için hazırlan· 
olan muzaaf ve arzu ve makta o'duğu ıöyleomekte 
lradealne ııaret e~mıı •• 41r. Her maçtan ıonra kar· 
ı&yle demııttr: deıllk hıılert biraz daha kuY· 

Oıfer mtllet1er ııbt biz ••tleoen ve birbirlerinden 
de ıulhu takdir ediyoruz, mOteaklp temHlar tçln ı6z 
fak&t hakkın bazıları için alarak ayrılan Edremit fU· 

almak •• haaıları fç'n ver · ~ kuru ı~nçltk topruıarıodın 
mek mloa11aa gelmekte BOrhanlye •e AyHlılın bu 
oldufuna hızı ı"n• edecek kertılaımalarının ze•lc •e 
hiç bir ku•vet mevcut .le. 1 beytct.oının yQluek derece
illdır. ılnt ıtmdlden tahmin gllç 

Mareıal Polonyanıa itti· deiıldır . Her iki takıma 
faklarıaı hatırlatmıı ve de· halkımıza çoktandır özledik· 
mtıtlr kt: lerl tempolu, teknik bir OJ 

Dertn bJr memnunlytt un ıchtermelerlnl temenni 
hl11I lle beyan ederim ki, ederiz. 
doıtlanmıa biat anlamııiar 

Yt!' bııe karıı hareketlerini 
aç ı lııca tHblt etml~ lerdlr. 

DAozlje telmihte bulunan 
bat p yumruklaraoı mHaya 
•urarak ıöyle demtıtır ı 

AıırlarıD PoloD)'aJa baf
la11111 olduiu Danstı, bizim 
tktıaadi büo1emızın akcıje 

rltlır . 

Smııl1 Rtdzln nutkundan 
ıonra halk el 'erlnl kaldıra 

ere itimat verecek mahire 
tte 'otmıyan raııtalaria loaı · 

ltzler Ozerlnde bılvaııta taz 
yık yapmak lıtemektedtr 

ler. Jıponyanıa kootrola 
a ltındaki bütOn Çın merke 

zlerınde lnr ı lız aleyhdıuları 
nümaylılere yeotdea baıla 

makh ve her ıGn at tmak 
tadır •e ıkı tarafta ınete· 

letlo hOcumları, Tlyen Çın 

hadı ıelerl aruındakl ıtdde 

t . nı yeniden bulmuıtur 

Londra matbuata, logllte 
re.-ıln de Japonyayı yola 

getirecek vuıtalardan mıh 
rum olmadıfını anlatmak 

lıtlyor. Amerıka ııbl lnglltz 
Japon ticaret mu•hedealnln 

feshi lml.cioı ileri ıürül üyor 

Bu alakalı lnıllfz ma 
kamlarınrn ıtmdıd.-n tedkl 
ke koyulabıluekfert bir 
tedbirdir- Fakat bu tedbl 
rln ancak Tokyoda yapıl· 

makta olan mOıakereler 

aldm kaldılı talrdtrde alına 
c:afı umlabtltr. Mubalclıak 
olan bir t•J' •ana Londra 
tle Vaılngtooue dansııkla 
hareket ed~ceklerl alyaıette 

birbirine m\luherel ede 
ceklertdır Bu da Tokyo· 
nuo tahmin edememft oldu 
tu bir realitedir Amerika · 
nıa Japoo1aya yapmıt oldu 
fu ihtar, onları dOıOndOr 

meh, ıtyael ve ıktle&dl em 
p eryalızmın vahim tehlike 

lere maruz kalmadan •ta 
mıvacaiı bir had bulundu 
juou oolara anlıtmalıJdı. 

RADYO 
ı-------ANKARA RADYOSU 

Dalga Uzunluğu; 
1648 m. 183 Kes. 120 Kn. 

T.A.Q.19.74m. 1S19SKcı. 20 Kvv. 
T.A.P.51,70m. ~65Kcs. 20 Kvv. 

R 8 YH9 SaiL 
12.30 Pro§ram, 12.35 Türk 

müa!fl, 1 - . • . · HOıeynl 
Pftrevl, 2 - Nuri Halil 
Poyraz - H(beJol ıarkı -
Artık yetlılr, 3 - ..... -
Hüıe7ol ıarkı - Sndtilm 
dtmalln çGnkl 16remem, 4 
- , ... .. - Kanun talui 
mı. 5 - Taoburi Cemil - Ho 
ıeynt ıarln - Görmek lıter 

ıözlerlm, 6 - Saadettin Kay 
nak- GOllaar tQrkü - Bal 
rıma taı bHaydyım, 13.30 
Memleket aaal ayarı, ajanı 
To meteoroloji haberleri, 13. 
15 · 14 MOatk (Kanıık proi 
ram - PL), 19 Oo Profram, 
19 05 Müzık (Oda mQaljt -
Pı.), 19.30 TClrk mllatll (Fa 
11l heyeti, 20 15 Konuıma . 
20.30 Memleket aaat aya 
rı, ajanı •• meteoroloji ha· 
berlerf, 20.50 TQrk müzlfl 
{Müıterek, ıolo teıaeoılu ve 

oyun ha•aları), 21 .30 Ko 
ouıma (Verem hakkında -
Doktor: Muhit 1 Qmerkan 
tarafından), 21,45 Neıell 
p 1aklar - R. 21 50 Müzl!ı 
(Senfonik pllklar ), 22 30 
MDzık (leabare veaalre Pi) 
23 00 Soa ajan• h• berlcrf, 
straat, eabam. tahv•llt lu m 
btyo _ nukut borauı (ft . 

at), 2:.:f 20 Mnzık (Caz· 
band Pi ), 23 55 24 Ya· 
rrnkl profram. 

Zayi sıhıdetname 
KepıOt ilk okulundan al 

dığım t•hadetoamemı kay · 
bettlm. Yen'ılnl alacafımdan 

eeklılalD hOkmCl olmadıfı 

ilan olunur 
K•pıOt tik okulu 934 
rnezunlarındao 140 
11 umaralı lım•ll otlu 

Raıtt llkılıç 

SAYFA ı 1 

Susurluk Çocuk Esirgeme 
Kurama Başkanlığından: 

lltüt p!~lirın güreıf ıri 
k nda her ıene 2S alaıtoıta açılan 

- Suıuiırhk uaaı oOade açılma•• mukarr•r bulu-
• de aJDI e 

panayırın bu ıen ıle ıle buılatı kazadaki Ç E K. men-
ndufundan bu .,eı l k ozere 27 ajuıtoı · 939 pazar 

faatlne mnnhuır 0
.:· gür•••··· J•pılacaktır. 

güoQ büyük pebltv it " 25 ortaya J 5, kilçOk ortaya 
50 bıf a ID 

1 

2 - Bat• ' d cnQnaıtp miktarda ılcraınl1eler 
l O lira •e dıferlerlne e 

verdecekttr ek ıkreıntJe miktarı 250 liradır. 
3 - Tevzi edıltc bil •ınulll pehlınalarıD hu huıuıta 
4 - Gelecek ol•D 

1 ı tlla o!uour. 
memltnun edecek er S • • ı 
Balıkesir 'l'ııpu 1~1 

Maballeıl : 

lzmlrler 

NI ubafız lıgından: 
Cıaıl: Hududu: 

MetklU 
Mahall•d• 

Ev Şerkan Salıh ot 
lu Demirci HO ~ 
HJtD ••tı Gar· 
ben Haoı Meb· 
metlerin e•t: ŞI· 
malen çıkmaz •• 
kak: Cenubea 
Kara Mebmedın 

kı•ı Nacı1e •• 
Hatan otlu Mu-
barrea ••I· 

'
ukarıcla 1asıb eY lalıkHI· 

l dntu 1er ı 1 l 45 Hudut ve bu aD d urat Kadir ol u ımal 
rha lzmlrler mabıll••'D •1

11 
1erfal ( 5) mad•ol llraya ••· 

L daD e• D l k h 1 aeae e••el Takaor ille .,. paraat e mu en aae nıa 
tan aiarak kendi ••'19 

.,. bıll niza hüıaOnlJ•tle mu
etmek ıuretıle btll ,eaet 1938 tarihinde almeılle • ., ... u 
taHrrıfı tkea 27 ·Mart) Ha1•• •• Mehmet •• Ane •e 

~llt arı d 939 karm Naciye .,e • ., bunlardan tadırentn e ıene· 

C il ' ar adrf Je kah SenıGle kaloıiı bıllbare em e •e ~ ti kısı . 
ılode ölmeaıyle .,erı•e temmuz aJında almHIJle ye· 
ŞeoılllClodr 939 ıe1~ .. ~=Ja kalmakla 40 Hn•JI mClteoa
raıetl babaıı H&ıef k blel nfat murıılerl •• badel 
vız bir zamandan berld a verılılDI yermekle zllhyet ıde 
vefat vereıeler farafıD ~8.,1çhlle namlarıma lnttkılea hı· 
ıelmekte olduiuad•D 

0 

1 bu evdeki bOtGn 16relıl bu ev· 
çtllnden ıoora bu krr:u:aa.ıllnd• Balıkeeln~ Suıurluk 
lerlol 400 lir• bed• hl eılalD caaacık köyOadı• 611 
kazaıanın ômerk61 na 'kaUJJ•n lııeJ ve temlik ıde 
Şaklr oflu Nıllll f(oJ~:aıJ . 8 . 939 ıGnl mahalline me· 
celderloden tabktkl iç hakkında tuarruf lddlaaında 

Bu 1er h 
mur ıaodertlec:ektlr· 1 ınd• yuı de tapu ılell mu a · 

b ı l bu •oalır ç el••ek memura mGracaatlara 
u unaD arın oııballlne ı ... . 

f ızlıiına •e1abut 
lüzumu tllo olunU·~'----~-----------

memUflUğUnd&n: 8ahk8Slr lC(I a dırmelerl icap eder. Akıl 
tle pıraY l l 

Açık arbrm• eokulOn halde hakları tapu ılcl l e 
çevrilecek 1a1rl ~ 

10 
Ha aablt olmadıkça taht bede· 

a• olduiu: Balık.,' kll• lıolo pa1la1mHrnden hart~ 
midiye maballııtod• bu· kalırlar . 

kul OD 
baoe Gayri ID•D bılleıl. 4 _ G6ıterllen ıD•de ar· 
luodutu m••"1• ••

0 101 k d 1 ar 6D hrm•Y• ittir• • en er . 
ıolraiı numaruı D•r•lt tarma ıartoam11lnl okumuı 
arkan dere, ııl• ıolu ,.. lGzumlu mal6ınat almıı 
Mehmet baa••

1 
":aoe•I ıle V.e bunlara tamamen kabul 

arabacı Halit D kıJ· l 
Ld T dfr olun• et•lt ad ye ıtlbar o unur-

maa ut. ak Arllr111aaıD 
met: 150 Lir• · ıat• lar. OD • • 
yapılacaiı 1•'• 1 p~rıembe 5 - TaJID edllea zaman-
7 e1llll 93g da aaJri menkul Gç defa ba· 

ıaat 15. kulOD lırıldıktan ıoora en çok ar-
1 - lı~u ı•~e~•D5 . 8 . tırana ihale edıllr . Ancak 

artırma ıarta• ıb•ren Ba artırma bedeli mubamme• 
939 tarıbtodeD ıt . 

k dalreılnde IDU kıymetin yOzde yetmlt beıtal 
lı eaır icra d berke· 
ayyen oumaraııD a bulmaz •eJ• ıatıı tıt11enl11 

1 1.-ın açıktır. 1 d 
ıla ıörebılmet "' alacaAına rüçhanı o an lfer 

lı&oda vazıh olanlardan alacaklılar buluaupta ltedel 
faz la malumat almak lıtl · 1 111enkul 

ltunlarro o ı•1r 
yenle,, tıbu ıartnıme ve ıl• te111I• edıl•ff alacakları· 
77 doıya oumaraıtlı11 m• mecmauedao fazlaJa 

Q 1 •l· DIO 
murtyetlJlll•e at racaa ç lunaua en çok artıranı• 
meltdlr. tırak taahhOdil baki kalmak (jze-

2 - Artır111aJ• 11 
re artırma on beı gOo daha 

16'fn yukaı·da ,azılı luJmde b 
T temdit •e on rılnel gODtl 

tin Jibde 1 5 ntıbetlo c 

1111 
bir banlıaoın aynı Hatte yapılacak arhr-

pey •ey 111 d dl mada, bedeli ıabı lıtlyenla 
temln.t mektubu tev 1 e . 

J alaeafına rOçbanl olan dl· 
leeektır. ( ı 24 • 

3 _ ipotek ıabıbl ala · ier alacaklıların o ıayrf 
cakhlarla dtfer allkadarla · menkul ile temin e.fılmlt 

ve trtıfak halıkı .. hıp alacakları mecmuundan fa · 
rıo 

1 
nefti menkul Ozerln· zlaya çıkmak ıertıle en çok 

ferin o • h J 
deki haklarından buıuııle artırana 1 ale edl lr . Bö,. 

mauafa dair olan ltı bir bedel elde edllemt · 
fal• .,. ~ 
ıddtalarıoı ı1bu plln tarihi · IH ıhale Japılamaz ve ••hı 
aden itibaren yirmi 1ı1a talebi dOıer· 

d eYralu mOıbltelerlle 6 - Gayrımroku\ kendi · için • 
ltırlıkte memurl1et1ml•• bil· (Lltfea ıa1fa1ı ça•lrlnl:ı) 
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Edreml d~a~~~~:~~!e~:_ı G:.~~I.'.I ~~~-::tün 11 Tu rk d ı 11 mat baas • ı 
halleetnden Eıref karm Ha 1 GflZETE llt MECM(ffl /an 1 -
flze Son kaldanıD mncldela · ARADil;JNIZ HER KiTABi 1 V•li1et matbaası Türlı:dılı matbıa11 adı ıltuıd• ıautem l zl n ldareı lnd~ faaliyete 
le1bler Turhınbey mahalle· • • 1 · 

1 AKIN KITAPEVI d 1 ıeçmlıtır. ılnden lbralaım oilu Ali •• 1 ll e 1 14 Seneden beri muntazamın çı&cın ve karilerin~ h'zmet eden «TÜRKDILI» 
Rıza kar11a Fatma •e Halil 1 B u l a b ' l j r • t D 1 z . 1 e12eteal bu ıuretle daha gentı bir ıekllde çalıımaja baıhyor . 
karm Ane ve morla 61ü 1 Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0

, 20 1 ı 
Zeynep lrocaeı lbrıhlm aleyh·' 1 tenzilatla gönderilir. 1 
lerlae ikame eyledıtı mal 1 BERNARDEN DÖ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 1 1 uı<ılh<tası 
talutmf daYHIDID icra kıhn 1 Pof ve Virjini MEZHEPLERi 1 1 

T6, Lçe"e ç••ır•n 50 Kr. · Ucuz, temiz. ve ıiiratle berkesin thllyeçlarına eenp ur ecele, htı lıauı 
makta elan mubalıemeılnde 1 • , """ '"' 1 
morlı OIG Ze)'nep kocall lb· 1 l[EMAL DEMIRA y MEHMET AKiF 1 111 edecek bir ıekle konulmuıtur 

1 l e: .,r, f.,dt ••içtimai kan"tul 1 İi RHmi ve huıuıl mtle11uelere ald defter ve her tOrln cednller, makbuzlar, 
rahimi• 3 8 g39 perıembe .., ~ 15 Kr. 1 ı 
aaat JO da Edremit ıulh bu 1

1 
M•ıhur roeuk ro11>anlar1: il I dıvetlyeler , kartvlıtler , zarf ve kliıt baılıkları, zarif ı~ktlde tabed ıllr. 

1 
T ROMEO •e JÜL YET 25 I ~ Kttap ve me~mua baeıl.r, etltyapıhr . . 

kuk mahk~mealnde hazır K. Koıtantırıov ROBENSON KR0ZOE 25 -= 
buluamaklıtı hakkında tll 1 ŞI BOZUK 1 ı== 1 BA - VATAN SÜRCONO 10 1 
neteblttat ıcra edtldtll hal I LAR ALAVI CAf\LI TARiH ıo l ı e 

Tiirkdili matbaası 
de ıelmedtflndeo hakkında 1 1 1 
ıayap kararı •erilerek mu· 1 Çeviren: ATEŞLER iÇiNDE 5 i l E Her yerdeo ılparlt kabul eder ve lıtenı l dti l fl'!L<llde h tı :r.ı rl a r . 
hakemelerl 24 8 939 perf•• I ZEKi TUNA80YLU 10 Kr. iNCiR AtACI 25 1

1 
1 Dikkat : M•tbaa ltlerıle a lllıtadar her tOr lü ır.uhcbeıtıl çı n ıu adreu~ mü 

be ıaat 11 • t•hkt icra edt\. 1 GENÇLEK... MEK. TEP BAHÇELER it- DE l ı recaat edılmelldır: . 

mit olcluiundan m6dde1ale1h
1
1 8Gt6n lll6oe•••rler BiTMiŞ SENFONi 25 1: Türkdili nJatbaası .. Ba/Jkesir 

lbnhlmtn •aktı meakGrde 11 KQPU Z Ok.uyor. ŞiiRLER · · · · 1 ~ 
,. a.ısza t ıeımee• veya bır I ı 15 Kr. Eaat Adil Müstecapııoa-ıu ı ~munıınwuımınnıınnııııı1111111maınıııınıııııınıınıııın1111110110111uıuııınnımmınıııuınuııııoırnnuıımınııııunınuııınnıııım1J1Jrnııınınınımmu 
vektlı kanuni ıöadermeat ıel· I BOLŞEViKLiK. f AŞISTLİK. ILlM .,. HAYAT SERlSl 1 
medlfJ Ye Yekti de 16nderme 1 .,. SOSYALiST ŞEFLER ve 1 r•ıı••nııutııınnııııııııııoıııaııınıuuııuoııııııııııuııııııııııııııııııııuııuıımıııııııuııııeııııuuııuiıJuım•ııınn111muıııııııııııHHIJlllWUllU 
dtil takdırde muhıkementa 1 DEMOKRASİ SOSYALiZM 1 • 

::;::•Dk::.,~:::~lln:cl:::: .. _________ :~r~---~-. :_ ___ ~e:.~J1ı i K 1 R T A S 1 Y E C 1 
olmak üzere ılln elueur. e • 

----1939 da en yenı hAdıse· ~ 
ıtne ihale olu nan lrlmH der 
hal ••J• •erilen mlhlet f~la · 

.le parayı •ermene ihale &ca · 
ran feıholunarak kendlılnden 

•••el ea y6ktek teklifte bu· 
lunan lıılmae arz etmlt oldu
lu betlelle almaf• razı olur· 
ea ona, raıu olmaz ••Ya bu
lunma111a hemen o• hat ıl• 
mGddetle artırmaya ~ıkar1hp 
•• çolı artırana ihale edtllr. 
llrı ihale araaındakl fark nı 
•• ı•çen günler için yOzde 
5 den heHp olunacak faiz 
•• dtier sararlar hOkme ha 
cet kalm~luıJ:&D memurl)'etl· 
mlace tahıtl olunur Madde 
( J 13) 

Yukarula •o•tertlea B ah
lceılr tcra memurlufu oda · 
11ada ltbu illa ve ı~hter!lea 
artırma ıartnul · dalreelnde 
ıatılacatı illa olun.,. 

Güzel İzmirin Enter~ 1 

nasyonal Fuarıdır. 
Tamamlyle modern :r.nke ve unıta ıöre tanzim 

edilen 1939 lzmlr Eaternaıyoaal 1-·uarma büt6o yurddaı · 
larıauı ela •etltdtrler. 

Y eallllrler, caalbeler. aGr prlaler, karlı alııverlı •e 
mftteneYYf elleneeler, Fuara lttlralr ve &lyaret edecek 
lere sevkli ve tıtıfadell zamanlar gl'çtrtecektlr. 

20 Atuıtoı - 20 EylQI aruıoda güul lzmlrJ ve İz 
mir Eateroaeyonal Fuarını herhalde ziyaret ediniz. 

1 De•lz yelu ile lzmlre ıelecekler için ıtdtı · 
ı•ltt biletlerinde yü:ıde 50 teozıl&t yapılır. 

• 2 - Oe .. let Demlryollar1 tarifelerinde yGzde 75 ten· 
ztllt yapılar . 15 Cünl61r hal&ıt ticaret blletlert: 

1 ncl me•lıl il el me.,kl 111 c6 mHkl 
J 7 ,50 12,50 8.75 

Kuruta aatılmıktad1r . Bu bıletlerll' lunlr EnternHyonal 
Fuarına uiradılıatan ıonra bltün TOrklyeyl dolaıabtltnl 
nls. 

KADRi UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlQ ktrtasiye levazımını burada ucuz olarak 
min edebilirsiniz. 

te-

Mektep defteri - Kitap - Her çeşit kağıtlar 

nnııınııııınıınıııınnıııııııınuııııınınınııınıııınııuııunmınııııııııııııııınnıııııııııı~ııınınnunııonınıuınmıııımıııııııu1111unH111uıımııı~ıım1111111111mın 

~~-~~~~~~~~'f!dl. 
Sayın hemşehrileriın 

BANDIRMALILARA! 
fltatürk caddesindeki şubemde flyva/Jk ve Edremidin nefis 

zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parakente satıhr. 
1 B Seıwdt>u heri aeautası hulundu~unı nıemleketirı eu nıaı·uf 
1 fahrikatörfi Rdreıuidli K<ıı·a~özol(hı Ali Riza Bev fahrika~11111ı 

Balıkesir '"l,apu Sic.il 
Muhafızlığıııda n: 

Kayıp mühür 
(lımatl Akbayılc) adh mühu

·ramcı lcıybettım. Yenlılat 

alacafnDdao hGkm6 olma· 

dıfı ılln olunur. 

~ ((KAH ll .\RK.\ )) Pi) uefi~ . ar·;(' tahii Zfytiuyağ Vfl ~~•hunlat·ım. Ha-
lt. lık.t·~iı·iıı ucfit~ tt·ı·~~H~larrnı ~aıışet ~rz t1 tlirn. ! Sayın hemşehrilerime bıldiririm. 1 

Mahalleıl: Ctaıı: 

Sılc1r1a Ev 

Hududu: 

Safı Muıtaf a oflu Süley 
mın Uzun oflu e•• •• hah 
çeel, ıolu Elma• kar111, Rıu 
kızı Ser••t KôkDJen evi lsah
ÇHI arkuı Alt Oımao Efe 
otlu •• ~kmelcçl .Ahmedln 
ahir •• bahçeıt onl yol. 

Hudud •e bulunduiu yer yukar da yazıh evin yeri 
ÇenıelHde lımatlla tarlHı tlıen parçalar• bölmek ıuretll! 
ahara ıattıjı ıarada bu yerlde 40 HDe ~nce Salih oilu 
A.bdl Akıüoeıe aatmıı oda ana Ozertne haukeU aı zdan 
1anl 313 deD G, .. ne 1011ra Dakdlle •• yapıp o tat 1 hten 
beri Haehlı mGlldJ•tlade oJduiundıo bahlıle namına ••· 
net almak latedlfladen tahkik ve tetkiki için 18 8 939 
•6a6 mahallin• memur .ıandertluektır. Bu Jer hakkında 
lHarruf iddlHında buluoaalar •a11a bu ıGaler içinde yıza 
ile •ll&,et Tapu Stcıl Muhafıahjıaa ••1ahut mı ha iline ıe- · 
lecek memura mlracaatlar1 IGzu•u illa olunur. 

Kepsüt Belediyesinden: 
Her ıe11e Kepıüt •ahı1e merlrealnde açılmakta o\ao 

( h&J•aa pıaayırı ) •luıtoı ayıaıa J 8 acı cuma 1606 kü 
t•t edilecek Ye beı ııa de•am edeef'f' illa olunur. 
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Bıl1a Kocapıaar köy 

thttyar heyetloden ibra 

htro oflu lımıll Akbıyılr 

11. Hariçten yap ilaca~ siparişler~e de her türlü ~of aylık gösterilir: 1 1 ADRES: 

~ l -- Balıkesfr Esat Bakkali~ esi ~ahihi Uaudıl'nıalı E~Ht ,\ ~aı·:.;ıı 
~ 2 Randırma şuhesi Aıatiirk caddesiıult• yaA sahuu satış yeri~ı 
~~~~~~~-~~~~~~~~~~ 

Balıkesir Vila)ret l)«ıiml 
Encüınt~ninden: 

Üç Haellk muhammen 
No: Me•ldl Hektar Rtbamu ntıblyeıt T~mlrıah 

8 Aya Yorıl 20 3100 225 Llra 
66 Mandara 25 1500 1 13 • 
00 B. maymun ] 1 9000 675 » 
Erdek lırasuında bulundukları me•lıdlerl yukarıda ya· 

aılı üç parça ıranlt taı ocakları Oç ıene m6ddetle ıılettlmelr 
6zere açık artırma)'• konulduju halde teklıf edilen bedel · 
ler haddi liyık gör&lmedilla.aden 10 8 939 tarihine r .. th
yan perıembe ıGnii aaat 15 de ihaleleri icra kıhnmak 
üzere arhrmalarının on ıln müddetle uzafıldıfı ilin o~u-
aur 4 1 ~ 239 

Belediye Reisliğinden: 
Bııçeıme, Tabakhaneler, Park cl•arındı tahminen 825 

araba kadar ıtıbre btlmüia,ede ıahhja çılrarılmııtır . Tek 
araba flıtı 10 kuruı •• çlft araba flah 20 kuruıtur. Ta
lip olanların alacakları ıGbre mıktarına ıöre kabunl dl · 

Rıt lı kesir ı•. T. '"I~. 
Miidürliiğiiııdeıı: 

Mu.akk•t 

Cthett Nevi: Muhammen bedeli teroıoıU 
Bahkeılr Sıod1rıı Oto 600 Lira .f~ Lir• 

» Kepaüt » 400 » 30 » 
» Çanakkale )) J 800 » J 3~ • 
» Edremit » 800 »· eO » 
't AJYalık >) 1800 » l 30 • 11,t 
Y L d h b ııou•• u.arı a el eti, nevi, mu ammen bedeli ve ıaı· 

temlnıt mıkdarı yazıla poatı ıOrOclllüklerl 2 8 -939 d•: •'' 
barea 16 8 939 ıtınü Hat 15 de ıhaleet yıpıla>•k u:I•' 
15 gü• müddetle eluıltcne1• çılrar1lmııtar Şırto•111

0,. 
meccanen verıltr . İıteklılerln P. T. T. M6dürlOf0D• Ol 

caatları . 

4 - ı- 2V 
--------------------p•l'o'' 
cümenlade yapılacakbr. l:Sedell ıbaleyl ınOteaklp h'.i_.,t 
tedt1e edılmHt mecburidir Taltplerlo •e fazlı 7•.,0 , 

almak lıtlyenlerlo Beledtyeye mQracaatları il~ 
22
°

4 
.f~u _,,.,,. 

4. ı:::..----
poatto yatırmaları lizımdır. 

lhaleıt t8 8-939 •••• ılal eaat 16 tla Belediye Ea 1 Bat1ldıla yer: T6rkClılt matbaa11 Bahkeıar -


