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l/,;;T{yez Sehibi: Bahkesir 
1 M~busu Hayrettin KBren 

umum tii;rıyat Müdürü 
Fuat Bifal 

Yıllığı : 800 
Altı Aylığt: 400 
Sayısı: 3 Kuruştur. 
Adres: Türkdlll 

Baltkeslr 

PRzerteıı Günlerinden 8aıka Her Gün Çıkar. 

Gt.t.N"DEL!X. SİY ASAL GAZE E ON DÔRD0NCÜ YIL SA YJ: 425 l 

CumhurreisimizBoiı:.dan 
Ankaraya avdet ettiler. 

• 
Vekiller Heyeti Er ün kanunu esası-
diJn ~a~eş ~ın • d tadil~t yapıldı. 

1 da ıştırakıle ın e -
toplandı. Hükümdar Emir Ab~ull~~ ----------------------··········---------------------

Milli Şef Bolu ve havalisinde tedkiklerde 
huluJidular, halkın dileklerini büyük 

alaka ile dinlediler. 

b k ınandanlık vazıf esını 
aş u . ld de üzerıne a ı. 

T Amman, 8 (A.A.) inat 
Amm n, 8 (A.A) - ef lfz Maverayı Erdfio muıbe 

4nlura, 8 (A.A .) - Üç 
ll11deo beri Ankara kaza la -

~' 1 Qda ve Bolu vflayet mtır 
•tt ve kanlarında btr telidir 
lf 41~lıt yapmakta olan Refıl · 
~u..,htır lımet lnlhıü dün aa-

"b ıaat iO da Bo!udaıı ha · 
~tket hllrurarok •e Gerede, 
llılcahamamdaa reçerek :'•t 18 25 de Ankaraya 
6aaan,ıerdtr . 
~1111 Şef Gerede Ye Kı 

•ılc,h, mamda halk mQ 

~·••tllertle temae ederek 
G UQların muhtelJf mevzular 

._l''11>dekl dtlelılerlnl dtnltı-
1tlerdtr. 

ti Botu, 7 (A A.) Şeh . 
ııı.. '-'iıııı rnlaeflrJ bulun 
~-~ . , 1 ta olen Cumhurr ı-
ô '-'la lnönü bu rün 6fleden 
a.-ııce ref a aUnde vell Naci 
"•cı._, 1 dı •n o duiu halde bele. ,, 
t ' Partf ve h lkevlot zf. 
''et b 1 ettnıı •e yeni yapılaa 
' ıedıye otel tol ıezmlıUr. 

d, ~lıı Şef &f leden ıoora 
ttıı olu kaplıcal11rıaı gez

h 
1 

"• lrereate fabrılcalarıaı 
tt •-..ııur . Bu fabrikaları 
t,1~

1 tlerı eınuınd Cumhur. 

hOkümet kouafırıa teırıf 
eden lımet İn6n0, Akçakoca 

DOzce ve Gerede kazaların 
dan ıelmlt ulunan heyet · 
lert ve holunuo çiftçi ve 

eınaflerlyl garüımftıler ve 
Bolu vUtiyetlerlolo her eınıf 
hılkmı temsil etm kt~ olan 

bu b yet1er bly6k ıeflerlne 
dlleklerfnt açıkca ff ade y 
lemıılerdfr. 

Retalcumhurumuzuo bü · 
yük bir alika tle dinlediği 
ve muhtelif menuler Gze
rlnde muh taplarma ıualler 
levcıh ettiği bu ı~rOımeler 
araıında dilek eahtplerl, 
maden ve odun köınürii lr 
lerl, Bolu ve civarı yolları 
ile Boluyu Aokeraya ve 

Adapaz.arıaa baflıyen on -
1oller, otrnrm nhsfsrında 
devlet orm o emaoe-jmao 
ftlerl ve devlet ormancılıfı 

nın bir an evv l feall~ ete 
aeçlrllnıeıl, tütün ohm lft• 

''"'' f ı,tı a: abrlk•ların ihtyleç- zce heyeti de z!raet mah · . 

il~ "• kereste tmallta lılerl ıullerlnln aa tııı. haı mea 

tlmı Ozerlnde durdurmuılar
dır Gene bu arada Gerede 
heyeti, tiftik •e orman lıle· . 
rf tle küçCik unatlar ve 
yOn tpltft meaelelerfoe, Dü· 

rica ettiler. 

Milli Şef ile görüımek 
ıerefJoe n il olan ve v:llyet 

merkeztnlo muhtelıf ımıfla 
rını temıtl edenler fıe, he-

men bütftn vtliyctln br ılıca 
bir çalııma mevzuu olan 

ormao emantjooan iti tle 

ınobllyectlik ve mensucat . 
m~• leleri üzerindeki dilek· 
lerfol bıldJrdfler •cı Boluda 

btr menıucat fabrtka11 ku· 
rulmaıı ftUrhamında hulu

' nerken vlliyelln baıhc ıh. 
tıyaçluı orasınde. buluns 

iplik tıtoe tenuuı edecek 
lp\ık fabrJk larımızdu 6 7, 

8 ve 1 O numftr ye kedar 
iplik çtkarmalarını fated, IC"r. 

Cumhurrefıfmlz Bolu vill· 
yeti halkın1n bu dıleklcırlnl 

ceç vakte hadar dınl~mfı 
ler Ye hüküm~t lconajından 

a1rılırken de Boluda •• Bo· 
lu vlla yetinin muhtelıf yer. 
lertDde 7ap1lacak olan bina 
fa ran malcetlerlnl 1alnn bir 
alika He tetkik bu,urmuı· 
lardır . 

Haşutkll Refik Saydttm 

Ankara, 8 (A. A.)- Ve ı l . 
ler Heyeti bu gün 15-30 da 

Baı•ektl .Dr. Htt:fak Sa)'· 
damın ti yaıı<:Und top-

lenıJHt ve MarctıRI Fevzi 
Ça mağın da lt1tfralsıle ruz· 

d da lngtllz 
rU mecltı. Lon rt. Erdün dedoln tadili üzerine Ma 
hüktimetl tle Şarki ,_ vernyl Erdünde dfin yeni btr d VUKU8 
hBkumetı arasıu • r(ljlm &:urulmuı ve habrne 

çerçevetl 
elen eolaım& lıt lfa etmtıitr. 

ıde yepı 1 
içinde k o unu eılll Kral, Jıtlf a eden Baıvekf 

.. k reılz it 
lan tadılah muze e Tevfik paı Ebulhuday• ye· 
tıhkle teıavlp eyltıın•ıtlr nl kllblneyt teıklle memur 

h dev· ı 
Emir Abdullah . em et mittir. Kabine, ıu ıekl de 

d ordunun 
let ralıt hem e kt dır tr~akkül etmlıtır: 

1ma 8 • batkumondanı 0 
, Baı•ekAlet, herfcfyo ve • yııp• 

Hnkümdıu, kcınuoıııra adliye Tevfjk pafl\ Ebulbu-
bıkatı a ne· h 

ve imaların tat b da. mllli taltm ve tar iye 
lır• na• d h namedeki mevcut mesele!ert zaret eyler N r.ır h Ahmet Ale•i Sakkaf, a 1 

ıf lerl u glhüımü•tOr. ve ııı.zleyler. Vaı 0 ltae Ye mlllf müdafu Ra· 
r .. tle teı- J 

ıuel bir nızamnamhQk(ımet, fit poıa Madfal, ticaret ve 

Fransız. donan- bit edtlecek olan karfl me- ziraat Nıklolft Ghamme, 
yaln 7. hükihndua münake.lll Alı paıa Kaid 

ma sı Baş kuman ~u~ıc1ü~!·-=.:..====-~-===-----~~~=7-7-~ 
d d 1 · ua--rbiye Japonyada in-anı 'iin Lond- /ng 'liz rıı 

raya gitti. Parise giliz aleyhtar-
azırı . . lığı artıyor. Parlı. 8 (A.A ) Frnoıız 

dooanma11ı Baıkumandanı 
logllJz flloıunun Atlu 

Okyaaoıunda yapacağı ma · 

nenalardo huır bulunmak 

(lzere Londraya hareket 
et mittir 

gıfll• _ Har· Londra, 8 (A A.) Japon· 
· Londra, 8 (A ·A.) B il yadaki loılllı aleyhtarhlı 

~ re e ıa, d 
biye Nazırı B. 00 k nOmaylılerl gPntılemekte lr. bulunma 
k11a bır ziyaretle 

1 ket etm ı-
lh:ere Parlıe har~ biç 

parlıte 
Hr. Kendisinin •. üı 

Çin Hariciye Nazın
tle gor -

b ir ıııyıui ınhelye 
1 

btld,rll· 
meler yopmıyacaf 
mektcdlr. 

Göbela 
Venediğe gitti. 

nın bir beyana ı. 
Amerika Çinden mühim 
miktarda gümüş muba
yaasına karar verdi. 

L•ndra, 8 (Radyo) - Çto 
ejaD11 bildiriyor. 

bayaaaı ılyaaoUoe durma
dan devam etmek azminde 
bulundutu ıeklınde leftir 
etmekted•rler. 

" 

Barem 
vaziyeti tesbit 

ediliyor· allı· 
,._ k d ._.erıleo en 

n. lir ao r devi t da· 
mata göre bütuo kaouou· 
lrelerı yeni bareın 

1 
klar• 

haıır ı na pymak için da 
Su &ra 

baılamıtl8rdır b re 
pi & • 

Mal iye V ek ileti ye i 
me ııöre tayloleri yapma a 

baılamııttr . 

Çtn Hartcly~ Nezırı verdt 
ğl beyanatta, Japon Ame · 
rlkan ticaret muka•ell'llnln 
feıhlnt ıne•zuubahı ederek 
Amerfkanın bununla btr adım 
daha attıAını, Çtn mllletlaln 
Amerikan mılleUne ı r11lmaz 

Bu aeneki tiJtün rekoltesi. 

inanı bulunduiunu ıöylemlı· 
tir. 

Va§lrıglon, 8 (A A ) 
Atnerlka Maliye NazareU 

altı milyon onıluk Çın aü· 
111016 almafa kırar vermlı · 
Ur. 

Şimdiki ffatla Ç•n hlku 
metinin eline iki mllyon do 
la.rdlln fazla para seçecek
tir . 

Amerika mallyHlafn bu 
kararı Vaılnaton elpaıi mah· 

fiJlerJnde AmHllıantn; Çt 
rılD, Japonlara kartı muka 

.. 

inhisarlar depolarwda lıitı1!1lu lşle.nlyor 
Ankara, Bu ıcncıkl 

tltGa rekoltem iz geçen 
dur. 

Dr.~Göbels 

Venedık, 8 (Rad10) 
Almanya Propaianda Nazırı 
Doktor Göbelı, yarın açıla · 
eak olan yedinci ılnema 

ıerglılnde hazır bulunmak 
üzere bu ıGn buraya ıelmlt 
tir. 

fnumz bahriyesinds iki 
hasusı kıtı daha vucuda 

gıt iriliyor. 
l.ondra, 8 (A.A.) - lnıi 

~ltz amlralhk datreıl cientı 
ku•vetlertade fld huıuel th· 

Uyat kıta daha •Dcude re· 
Urmeil kararlaıtırmııtır. "'•rıbde tetkıkatta bulun- makloelert ihtiyacı, ay çlçe 

,,~! bu rneuleler üzerinde jl, pancar klml mevzuları 
"'~ el Ak ı. 11 d f •emeUol artırmak mak • ~, • arların mDtalealarını na ve ça.oca ı ar a ın · 

dtl b ı h t f 1 ıadıle Çto ıümüıü mu 

tene ye nlıbetle fazladır. 
l~rnlrde geçen ıenenln .13 
mtlyon 420 000 kıloluk re · 
kolteaioe mukabil bu yıl 
34. 730.000 ktlo tQtüo elde 
edllmfıtlr. 

Marmaıa rekoltHlnde 7 
milyon 887 000 kdodao 12 
milyon 600 000 kıloya çık lnoiliz hmfilosu Fran

sa üzerinde geca uçuşlau 
yıpıcak. 

B elclerlnt diolemtıtJr. dılr tıtl ıa lt ve 1 raca • (! l===-===-z=====•"-

f.t, ~ ... J takıbeo Milli Şef, yol •ılertne temH eylediler. 'talyan manev-
~" b,~ ormanlar.nı tetkılr ı Akçakocalılar dıleklerl ı j 
--.~Uto.uılar •• Bolu orta ara1mda adltye teıktlitana raları bitti. 
Ş lebıoı ıezmtılerdlr. ziraat banka11na ve kazaları 

t,,1'~ı, •e •harandaki bu ., içinde yapılace~ reııml bıa - Roma, 8 (A.A) - ltal1an 
tı, .. tatıı•tfndeD ve tetkılcle· alara Cumhurrelıtmlzln yG- kara Orduıuoun manevra 

'' d6•1ıl•rlatie defruca kHlı alnlıtalarıaı bllhı11a ları .il• bttmlıtır . 

Geçen 111 12 320.000 ki. 
lo mahıul veren Keradenı 

zln bu 11nekl rckolteıl de 
17 mtlron 370 OUO kflo 

mııtır Şark mıotakalarında 
heoOz kati rakam elde edı. 
Jeoıeınlttlr Rekoltenin bu 
kadar hazla ol111a11na raf· 
men ıatıılar da o nlıbette 
hararetlidir. Rekoltenin mQ · 
hlm bir k11mı tlmdlden aa· 

tıl•ıthr 

Loadre, 8 (A.A) loallhı: 
ha •a flloıu bu rlo 

0 

ilk de . 
fa olarak Franaa Qzeri•cle 
IH• uçufu yapacaktır . 

1 



SAYFA ı 2 

Barem kan u-
e • 

le nu izahn 
Yeni Bıremintatbik şekİlnfuösteren izahnam bütün 

devlet ~aireleıin te•zi oluna c k. 
(OOnkQ yazının dev mı) 

Maliye Vekaletinin barem 
kaouou hakk1nda hasırlamıı 
oldulu fzahnamenln tik in· 
11mlarını neıretmtıtık. Ya. 
hancı dtl bilenler, bunların 

tmtıhao •azlyetl, yabancı 

memleketlerde okuyanlar, 
yedek ıubay okulundan çı 

kanlar, ıonradaa yabancı dil 
6lrenenler, ba%ı huıuıi me- ' 
murlyetle, terfi mtlddetlorl, 
daha aıaiı derece ile mema· 
rlyete tayla tbtlıaı memuri
yetleri, kadrolar ve Ankar 
için Yerllmekte ola meıken 

zamlarına ald bOkümlerl de 
bu ıGn neır diyoruz: 

TeaelıQllft derece ııraaı ıa

ktp etmlyen memuriyetler
de her da:re teıkıllt •1tı 
memurin kanunu ahklmına 
a&re bir memurun Azami 
Oç derece mafevk memuri
yete t.,fla• tayinine bu ıu · 

retle 6ç der•ce mafe•k bir 
memuriyete tayin olunanla · 
ra ikinci Ye bir terfi mOa
detlnl doldurduktan ıonra 

da BçtlacG derece mafe•k 
m• ıının Yerllmeılne ceY&Z 
•eren teadOl kanununun 8 
tacı maddHlntn 4 ve 5 in· 
el ftlcralan yerine kaim 
olan yeni ka•unua 7 inci 
maddeılntn 4 inci fılnHtle 
her ae ıaretle elana ohun 
hlr dere .. dea fazla terf 1 

eeaaı lraldırılmıthr. Bın en 
ale,la. 

A - Arhk teıelıtlll de
rece ııraaı takip eden ve1a 
, tmlyen btlumum kadrolar 
lla her ne euretle oluna ol 
ıuD Itır dereceden fasla ter. 
fi calz deilldtr. (Ancak 1452 
.. ,ıh teadGI kaDUDUDUD me

rlyetl zamanında teaelıOIQ 
derece ııraaı takip etmlyen 
2 •eya 3 derec maf e•k 
maaıh bir memurlyt>te tu
fla• tayin edtlenletdea he 
nGz eakt derecelerinde bir 
terfi müddeti bulunmamıı 

olmalarından Yeya bu mGd 
detl doldurmuı oldukları hal 
de 1108 aayıh maat kenu. 
nunun 1 ncl madtleaıae lı· 

tlaadea terf tlerlnt takt p edea 
ay lpttdaaıoı beklediklerin 
den dolayı kanunun mertyet 
me•kllne glrdtil tarıhte ıkl 

derece mafevk muııaı ala· 
mamıı olanlara (kanun btr 
dereceden fazla terfU meoet· 
tıtı Ye l:tunlarıa terfılerl IB 
dab ev•el tekemmt\l etmıı 
bulunduiu için} kanunun 
neırt tarihinden ıonra de ev

velce terfılerlofn yapıldıiı 
ılıt derece mafeYk roaaı1ara· 
nın •erllmul tktlza r.der. 

8 - Şu kadar ki. bund n 
ıoora 7 lnct ve da ha JU 

kan derece terden, yani. 60, 
7Q, 80, 90, 100, 125 Ye 

150 lıra aıli maaılı memu 
rı1etlerden birine, ı•fıdııkl 

derecede kadroya r6re me 
murlyd olmadıttı •eya t-hll 
memur hulunmııdıiı taktir 
de iki derece aısğıdakt m 
murların terf tao t ylol 
mü111küodOr. Aneıık bu au 
retle ski derece yubuıd ki 
memurlyf'hı tayin olunan · 
lara e ıkl derecelerinde btr 
müddeU doldurancıya ka 
dar o derece maaııa •n 

bir terfi müddeUnce de 

nradnkt dt"ce m&eflD\b 

verllm il ve bundan sonra 
tayla dıldıklerl derece ma 
•ıınm it ıı icap eder 

Bir misal: 
Ru hü mu bir mlaalle e 

izah edtllm: 
Her h1ı ngl bir dair kad-

roıunda 7 ocl dereceden 
ıoora 6 ıocı deuc~de bir 
memuriyet olma11m Vt! yo 6 acı 
derecede bir fAl murt et ol 
m veya 6 1acı der cede 
bir kadro ouluadulu halde 
bu derecedeki memur 5 inci 
derec ye terf ı edecek llt. 
yette buluaauua; bu kadro 
da 7 inci dereceyi t11al eden 
bir memıirun 6 ıacı dertce· 
yl atlıy rak 5 ıncl derece1e 
terfian tayini caladlr Bu 
takdırde me~kür memura 
7 f acl derece maaııaı bir 
terfi mQddetl f 1leD almamıt 
ite bu maddeli dolduruncaya 
kadar 7 inci derece maatınıe 
ve terfi m6ddettnl tkmal ıt 
t•ll tarih\ takip eden ay ip 
ttdaaıodan mbaren de btr ter 
f 1 müdd~ttnce 6 ıncı rlcr tce 
maaıınm vertlmeal Ye bun 
dan aonra terffaD taJiD olun· 
dufu 5 tncl derece maaıınnı 

ıtaaı lbım ıeltr. 
ıscak bu meaaure her 

d•r•cede t rft m6ddetınl 
doldurdulu zamaD bir dere 
ce mafe•k •a•ı1• tediye 
edılebılmeıl için 1enlden 
mucfp alıamaaına llaum •l· 
oıadığı ıtbl, bu memur ter. 
fi D ta ytn edıldtil ıkt cierece 
mafevk maaıh snemurlyetın 
un.anının (dalla dun derectt 
maaıını aldılı •i1dcletçe de) 
taıar. Yalnıs tkl derece ter · 
fıto aradaki derecede kad 
roya a&re memuriyet olma. 
maaaodan .,e, memuriyet 
meYcul olduAu halde 0 de · 
recede ehil m mur bulunma. 
m ııadaD dolayı teulz edtl· 
mit olmaııaa ı6re iki dere
ce terf H bu ıebeplerden bt. 
rln• lıUnat eden meauı· 
run bat•• daıreJe nakıl Ye 
tahYtlınde kenc611l tçıa terfa 
etttrıldıil defaJ, maaıını al 
mala baılamıf olduiu dere 
cenlD hakkı 111\lkte,.p t•ıkıl 

tmeal icap eder 
Bır de aradaki derecede 

kadroy ıöre memuriyet 
olup olm dığıoı ve memurı· 
yet oHu u hald o derecede 
ehıl memur bulunup bulua 
madılıoı veklletler deiıl, 
vekltetlere nıt müdürty tıer 
kadroıunun Y zlyeUne gche 
h•lletmek ıcab eder Ancak 
bu ıuretle herhınıı Lır 
müdürJyette aradaki dere 
cede memurıyf!t oJm dığı 
veya memurtyet olupta o 
derecede ebıl memur baiu 
nmadı ı takdirde (deha •ı 
ajı dereceden terfi yapıl 

m 11 mOnhat olan memurl · 
yetler tıbıl mamur ıettr e-
y: temın fçın tecviz edılmlf 
olduluna 1rlhe) iki derece 
yukarıya terfi ettfriltcek 
memurun hf'henıeh"'ll o mO· 

dllr6yet m tı murlarından ol
muı lcab etmeyip vekalt-tln 
dlfer mudür lyetlerl aıemur 
larınden b e ı baoıl blrhloln 
tkl derece terfi ıur tıy le, 

mfinh 1 olen o memuriyete 

TORU~I 

ız sanat 
okul açılma 
hazırlıkları. 
Mıuff Vekiletl tarafta 

daa bu 111 ıehrlmlzde açıl· 
ma11 dlt0D6len kız ı aat· 
okalu blna11aa alt tcap eden 
malamat vilayette h znla · 
narak Vekllete ıiadeırtlmlt· 
tir 

u okula ıt diki ebe oku · 
luıı n ltulunduiu htna tah· 
ılı edılecektır. 

Eb okula da bu den 11-
hna kadar y nl cloi• eYt 
bınaaıoa ı çmJt ol cakhr. 

T rbiy Enstitüsü 
imtih nlan. 

Gasl Terltlye E111tttOıl rl · 
yazlye, t bllye imtihanlara 
don yapılmııtır. 

Rıyazlye ıubeıt lmtlhaaı· 

Da 09 6lretmea, tabliye ıu· 
bHlne tle bir liretmenle 
iki llH meau•u ııttrak et· 
mııttr. 

Nüfus mcmurlan pışin pa
ra ilı AB ıa ilde harç pu

lu ılıcak? 
Har9 pulu •• kıymıth ev· 

rall. ihtiyacını peıl• para 
ıle almak lıtlJeD nGfuı •6· 
dOr Ye memurlarınıD kefa · 
l te tl"t tutulmamaları ka 
rarlaımııhr Y alnı• aGf uı 
müdGrlerlnln her defaıında 
50, ka:ıa alfuı memurlara· 
om 25, aahtye •lfuı me 
murlarıaın da l 5 Ura da• 
•t•lı olmamak ve beJlJ• 
aldata Yerllmemek f rtlJle 
kefalet kaauau•a ti.bt tu 
tulmı1aeaklardır. 

retlrllmeal de caizdir. 

o aha aşağı derece na memur 
tayini: 

C - 1938 Malt yıla bida-
yetin& kadar, l 93 1 mali 
yıla büt..,e kanunuoua lg 
uncu nddealne tıUnade• 

Ye bu tarıbtea ıoara .ta 
m eliti Alice lttlhar. Luyu
ru:mut olan 590 aayılı ka· 
raran 1 lact fıkra11 muct 
btnc 1ukarı derecedeki va · 
sıf eler maaıata karııhk röı

teralmek ıuretıl• aıaiı Ja · 
relel rdeo m mur tayin 
e ilmekle lcU: 

Mah ulleri 
ko umak için. 

M mleket dabtllade yett
ıen her Ulrll •ebatları hH 
tehktan Ye aararlı böcek 
lerden koruma bakkı•dakl 
2906 aayılı kanunua ikinci 
madliHI muctblnıe yurda 
ııroıeme i 1 zım ıelen haıe
r ve hıut hklara alt ltıte 
Z ra t Veklletlnce Ylllyet 
l re blldlrllmtıttr . 

Bu ltıte atlkadarlarca ı&z 
6nGade bulundurularak fcap 
eden t rtlbat ahnacnktır. 

~ 

uaUim m ktepl rin ~u 
il ahn2cak tale~ıler. 

Geç a yıllarda olduiu 
ıibt bta 111 da muallim me 
kteplerlae kadre boılaiu 
nııbetıDde paruaz yatılı ta· 
lebıele ahaacaktar . MOreca 
at edeceklerin 1aıı mualiım 
mekteplertala btrlncl aınıf 
ları içle 17-21 olacakt ı r . 
Alınacak talebe ıınıhnı pek 
lyl ye IJl derecede bltlrmlt 
elanlar arHından Hçllecek 
tir. LtHlerln ikinci ve lçQn· 
cü ııaıflarından muallim 
mekteplertaln muaclal ııaıf · 
laraaa ıeçmela lıttrenler ve
rıldıklerl mekteplerde meı · 
tek denlaclen imtihana tlbl 
tutulacaklardır. Muallıml•r 
mecllıl l eJldlde toplanarak 
müracaat edeD talebenin 
nztrettnı tetkik edecek Ye 
l ıuler 3, muallim mektep 
lerl mealek kıımı 5, mual 
l ırn m~kteplerl meılelr k1t · 
mı 5, v llvet merkezinde 
l lıeıl buluoan orta mektep · 
ler 2, dtler orta mektepler 
4 namzet ıececeklerdu. Mu 
alltm. Muallim mekteplerine 
ıeçıl cels talebe bir t•ahhüt 
••nedi yaparak Yerlldıfl 
melrt•p idaresine Yerlldığt 
mektep ldareılne •erecektir. 
TeehhOt ıenedı alınmadıkça 

talebe mektebe ahnmıyecakbr. 

hiç btr h k baht tmez. 
D - 1452 Sayılı teadul 

k ou unun 8 tncl macldetl
ne ıöre A .. rıatne lf'rfl ede. 
bilmelc için en az 15 ıene 
deYlet b ızmetıode bulunmak 
Ye yQkıek bir mektepten 
mazu olmak ıarttır. Yeni 
kanun tle A ıerııl Ye bu H · 

rl1e terfı edebilmek ıç i n 15 
sene hizmet k ydı kaldırıl· 
rını buluomaktaJır. 6u tali · 
watn menin 6 ıncı mıdde
ıloln muhtelif f ıkralarıoda 
lzeh edilen ft:kllde umumi 

mOf ttitllk~ere, kıyueU Cu· 
mbur dalreıt m•murluk1srı· 

Yeol kanuuun 1 lacı na, hoıuıl knlem müdürlük· 
maddeılnln 7 inci ftkrHlle terine, mütcrclmlıklere, elçi· 

6 ıacı ve daha aıafı dere· l ıklere, •altlı kl re ve buk•k 
c lordekı, ,.oı 70, tiU, 50, mGıavlrlı lrlerlne ta yln edılenler 
40, 35, ~O. 25, 20 •e 15 mthteına olmak tizere bun 
llr• aıli mııaıh memuriyet dao ıoara 5 lacl ve daha 
le~ bu dereceler karııl ık yukarı derecelerde 1 memu 
göıterHoırk farhle tlıb rlyet l re terftaa t~yın edıl 
ııalı dertcc ile memur to· cek ne:nurluıo muhakkak 
ylofne Cf!HZ •erilmıt olJu· yQkı k bir ekl.cpten mo· 
ğuodan beıdemn . bu oıemu &un o ımsl n ıc,b etm ktedlr. 
rlyetlerde yüksek bir dere · Yülucp mektep tnezunu ol· 
c meaı lı rııhk göııterll- mıy olarm 6 ıncı der~ct'den 

mak auretı ' e deha eııığı de yuk rıyo terfi etttrtlmt'!lerl 
ı ece ıle memur tayını mO- mOmküo değ ldır (Bu kanu 
mküodür oun me.nurtvetl t rlhinde 

Bu ıurelİe tayin edilen · devlet hlzmetınde müıtah 

memurlıu, kıır91lak glhlerilen de cn olup yüksek mtıktep 

derecenın defli, tayın edıl· mezuou olmıyan,arıD vazı 

dtklerl ve maaıını lalacaklan yeti taltmatuameaın muYa 
dereceye a•t meruurlJ et Ün· kluıt 5 inci m ddealode izah 
v•oını taoırl .. K ııılık göıı· ed.lml tir) 
terilen dcrec kt:udilcrhıc SONU VAR -
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Okullar: 

Lise ve orta okullara parasız 
yatılı talebe alınacak. 

1 - 915 No: lu kanun lTı U· 
ctblncı Ltıe ve Ortaolcul· 
lara paroıız yatılı olarak 
ıırmek lıtfyınlHID kayıt 
muameleılne bu gladea ftl. 

b ren baılanacakhr. 

2 - Talip olanlar 26 •i
uıtoı 1939 cumarteal ıonn 
ıaat 13 çe kadar Vıllyet 

merkezındead L• .. lere ve 
lııe olmıynn yerlerde orta 
mekt~plere, ortaaıe~ tep bu 
lunmı1an •lllyttte K.cıltür dl
rekt~rlültlnQ birer l•tlda ile 
mGracaat edecekler Ye tıtl 

dalarına: 

4) Nofuı teaker•ıı, 
8) Fakirlik mazbataa• (6r 

Df! il oku lluda VP rdır J 
C) Çalıtkanhk Ye ablak 

belgHI (6raefl okullarda va 
rdar] 

D) Saflık raporu (arnf'f I 
okullarda vard1r) ek llyfcek 
lerdlr. 

3 - Seçm., ıınavlara 1 ey· 
l6t J 939 cuma ıft•I yukar 
de ı~hterll~n okullarda va· 
pılacakhr. 

4 - S•çme 11navlarına 

ılrtceklerln ıu ıartları taıt 
maları llzımdır: 

A) TOrk olmak, 
b ) Llıe ve orta olrnllar 

talimat•ameatnfn her 11nıf 

itin teıblt etttil 1aıda bu• 
lunm le, 

c ) Bed •ce •e ruhça haa· 
h, 1 letl ı. ıakat Ye kusurlu 
olmamak, 

d ) Okutamı1acal. kndar 
Baba Anaaı fakir olmak, 

e ) Zeklıı, çalııkanlıfı, 

ahllkı, talabeıl bulundufu 
okuldan alacalı fotofrafh 
hlr belge ti teıbıt edilmek 

f ) Sıoıfıacla kalmıı olma · 
mak 

5 - D&rdOocO maddtınfn 

(a) ve (b} fıkraları 1tüfuı 
hilvi1et cQdanlle, (c) fılıır aı 

okullara vertlmıı olan repor 
ôraek erlaefine 1lre 11DftYJD ya 
pıldıiı okulu bulundufu ye 
rlo hutabftne ıııflık lcuıu~ 

lunca doldurulacaktır. ( Ro 
ntgen elaa ,erlerde radyof 
rafı de aldmlı.cakhr ) ıai 
hk kurulu olmayan yerlerde 

' bftkümet doktoru tarafından 
yapılacak mue yene ıooundn 
do1 durulıacak ohullarda mev 

cut kilçQk kıtad ki raporlu 
(d) ftkrau beledlyelnden, 
k&ylü he kör ihttyar beyf't · 
lerlnd n alınacak •nl · 
kalarla (e) f kr .. ı okuldan 
alacalı 6frt!tmenler kuıulu 
mnbahulle tublt olunacak 
tar . 

6 Seçme aına•ları 
( TOrkçe Edebiyat ) •e 
( M tama tık) deralHtnden 
y zıh olarak yapılncakhr 

7 - !ıeçme soruları her 
ıınaf için ayrı ayrı olmak 
üzere V ıektlltkteo gönderile 
c ~ tir. 

8 - SınH· komtıyonlnrı: 

Okullard okul d ırektörü 

nOo, kii lt6r dairelerinde 
KG tür Direktörünün baık•n· 
lıiı altında üç öjr•t111eode.n 
teıekkOI •ıdecektır. Ltıe v~ 

orta ukul boluamıy n vılA 

yettc ilkokul <'iıdmt.olerl 
v ya ilkokul lıpekterlert o 

mlıyonlara alınır Komlıyon 

Batka•ı gerekli 16rOdlne 
komlı1on ozalarıaı çoialta · 
btlır . 

9 SınaYları Japecak 
olaa komfıyoa baıkanı uıu
l&ne uyıun olan dllekçelerf 
kabul ile tartları taııyanla 
ran adlarını •• kOnyelerlol 
teabıt ederek kendilerine fo. 
tolrafh bir belıe •e her 
baaıı bir 1anhılıla me1dan 
yerllmemelı tbere bir de ıı

ra aumara11 verecektir. lu 
ıır numara11 11naYa giren 
talebenin her tGrll ıılerlnde 
kullanılacaktır. Ancak bu 
fotoirafh belıf'yl 161t renler 
11na•lara kabul edtlecekler
dfr. 

10 - Vekillikten ıand• 
rilecek olan ıoru zarfları 11 
nav komlıronlarınca talebe 
6nünde tam aaat 9 da açala 
rak talebeye blldırılecekttr. 

11 - Soruların cevapları 

bu aınavlnr için rönderllmtı 
o\!ln kalıtlara vazılıcaktar. 

12 - Sınav klfatları mil · 
hOrlenmtyec~tı ııbı hıç bir 
ıur tle de fıaretlenmlyecek· 
tir . 

13 - Seçme ıınsvlara 161 · 
le yapılacakhr: 

") Soru zarfler1 açılmadan 
önce komi ıyon her talebeye 
matematik 11naYl için bir 
kalıt, 1 ürkçe 11na•ı tçın bir 
kifıt daiıtecaktır. Müned 
delik kl§ıt lıuilooıla>1yecak
hr Y alnı• matematik 11D•
•• için mGı•eddehk Yerılı.
bıllr. 8u iki deni• eevıpla
ra aynı kliıda yastlmıyacalr 
tar. lılmler her ıkl kllıd• 
da yasılacakt1r . 

b) Her talebe keedt kA · 
iıdının nl köıealDdekl yer• 
adını , ıne ııumaraırnı, ıuıo · 

va ıtrdlil okulun adını, ıı

nıf ını mürekkepl yazdık· 
tan ıcnra komtıyoauo 
bakımı alhnda kapayıp , ... 

pııtıraca ktır . 

c) K.iatlar1n k6ıelert010 

her talebe tarafından ta~1 ; 
amen npııtırıldılı b• 

1 . dl • 
olduktan ıonra teabtt e 
m'ı olan ıa tte zarf beık•" 
tarafındftD açılacak 'fC ıor\J 

1 
lar komisyon u: ııod n bir , ... 
tarafınd a t&htaya yezı 

cakbr t 
d) Talebeye dıkd• •tl'', 

l bt•f lectk 11oru çıkarea • • 
d i ro' yazılma!i•P dorudan o · 

talebeye yazdırılae&h tır· fı 
") Klatlenn b~r ıkl t•'1',r do 

ctı•ap 1 da tam11ıaıeD l\J 
Ye yeni bir klfıt.J&zılll 0 1e 

•eri 
r ılrtucı bir lc&lıt kil't 
cekdlr. Bırden fasla ,eı 
ların birbirine ıfot:lerıt11 
gere tfr. eıı•t 

n Sınav için ayrılaP I• 
i ti r toP 

bltu bıtmez ki 1 •ııdtlı''" 
mıcak ve kontrol ed k•''. 
ıoora zıufa kooarek 

tılecaktır , 
1 
b~o'" 

ı) Sınava kaç ta ~ uı:O 
l 10 ı 

alr"1ıll ıoru zar arın. ,ı.J'• 
1 çııro8 "' nnıod~ ftÇI ıp etth~ 

ıınaVJD na11l c~reyao 0 hJ 
d teeblt ı bir m nzb ta a 6,oıJ' 

D c ktır (Mazltat• f•d•) 
(Sonu QçOocO ıaJ 
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1914-1939 
-···-

Büyük bir fa
cian ın 25 nci 
yıl dönümü 
1 Le 'ferupsteu 

• BüyGk harp baılaoııcJoıD 
25 inci yıldönümii bızı cıdoi 
••rette dOıQaceye ıe•k edl· 
Jor imparatorluk AlmanJa11 
d6rt ••neden . fazla de•am 

tdecelc •• medeni dOnya11 
bu lcadu ffcl ıurelte alt 

lıı edecek olan dOn1a har
bıaı açahdaa beri btr çeyrtk 

'••r ltçU 

O de•frdeo but, bt. ttl ha· 
"Pten ıonra da, mllletlerlD 
halukı ıulhu tanımamıı ol · 

dulctarı daimi bir lıtıkbal 
•ı.dııeat ı,ınde tehlikeli Itır 
ba1at yaıamaktan kurtula· 
-•dıldar1 ı6rleneblllr Bu 
Jlr1111 beıtacl 1ıld&nQmlnde 
tarıbın •n kahramanca mo-

tad•Uerlnden birini anıı ıon 
d ~ ''•ee baıı:ln bir bltıra teı· 
il •der. Harpten yirmi aene 

••nra •Jnı harekat nokta 
:•Da •aralmıı oldufunu dD· 
IG1aa11ce lnHn muassep 
•lu1or. 

l111paratorluk Almanya11 

"•n llleıull1etlarl bitaraf ta 
•lh bakımından lutl ıurette 
~•btt olmuıtur •e hldlıe· 
•rıa ht9btr tarafıtrane tef 
•trı · I •çık hıkıkatl tadil edı. 
t,''fllıs. Avrupada normal 
1
' tala•nnn teılıl fçla it 

'~llllu Jatııtırma anuıu, le 
~ fet111ı1 ola biliriz, fak at 
qlr I 

il••t ıonra bıle, rneıult 
ttUer( unutmaya hakkımız 
)olctur, Alman dlplomaılıı 
'hı Jef •uçlu rolü Frenıu•a Jo 

... -'•uıturya • Macarlıtanı ... ._ s 
~I •ray Boına cınayetl Sır· 
d •tt11 aleyhinde ıonuna ka 

b;• lıtlı1Dara •••k etmek, 
t tlraf •• dOırGıt Helçtka 
.. : .. t•lclarına tecavQz etmek 
tıa IQaont ku••etlerl lu 

~'~~· ıll&h lıuvYetl1le ta
t, L Grn etmek lıtlyenler 
)qıll 

dıı e ayaklandıran bOtftn 
~,t'" hatalar olmuıtur. fa

lçı, "'ı•mak llıım oldafu 
'"-' tn•lletlerfn nizam •• 
lhtı''ht içinde çalıım•Ja 
bıaıı tıçlara oldufu için har 

·~ ~Yaaadırmıı olduiu lcın 
.. , R•yızları haftfleımtJe 

() 
16lldGrmı,e çalıııldı . 

Jı,.19 ~•der h•tln brr ener· 

ı,,1 botuımuı olan mtllet 

ı,," bıuıımalara lmlc8oıDa 
)et~ltlık lıtentldı Medeni . 

~'l tı bu aOnkO tnL.ııaf mcr. 
'• d ~-~tılıtQ e herku fçlD mOıa•I 

l,~tıf lcarııhkh ttımat "ol 
tı, e11anıyet prenelbl Oıı:e -
l ' •ııt Qı._, •rnaıyoaal cemiyeti 
Q~ld •tınelı mGınkOn oldufu 

iud11n çok yOkıek ııler ıör· 
cUi& (iımek ııtendı "e •erebı 
leceftaden fazlHı talep 
edıldt. 

Milletler Cemfyetl ıulh 
ılyHetl kollektıf emnl1et 
Adıl e111lar Ozertnde eoter 
naeyonal ltblrllff ıtbl kendi 
ndea belılenea y(lluek ıaye 
lerle blrldde yolundan çıktı, 
•e ıtd ıtde zayıflameıtlyle 
19i8zefertnta vermlı olduiu 
bQUln Qmttler de ıuyrı dl 
,uı 

Harp ıonruının bu ka. 

dar lnktıar u1andmcı 
lnkftaf ıDın derin eebebı bu -

radadır Realitelere 16• JU 

maralr ideal 11ha11aa bajlan· 
mak lıtendl V • hldı1eler 
bizi klmaentn 6n· 
lemek l k t ı d a r ında 
ollbadıiı realttef ere irca etU. 

« Mukaddu hodbtnltkler» 
fo yeniden u,aoııı tklleadt 

•• ıt1aeı rekabetler, huıuıl 
menfaatler aruıadakl ayrı 
1ı1,ı.,, ıonra en muht•llf 
teıdllcrde dcvl.tler 'n iç ha
yatlaraoı alt Gıt eden ıhtl · 
ili ruhu bntOn bunlar ener· 
jılert ı6ratle tOketmeye en 
emin dokttrfalert yanlıı çı 

karmaya hOkdmetlerl ve 
milletleri d001aoın lçlndo 
bocaladıfı manevi Ye ılJul 
kuıııklıfı artıracaıı ance
den malum olan tecr4be 
lere kırıımele ıevk elti 

Her neye mal oluna ol 

ıun ıhtılltlara mana olmak 
arzuau o kadar umumtydı 

kı dalma kendinin aJnf olan 
Ye merhale merhale, muva.f 
fakıyet thtlmallerlnf uına ile 
beuplayarak ıulh muabede
lerlal tahrip ede11 bir Al 
manyanın cGretl kartmndft 
ıevıeklık 16ıterıldl Aacak 
aıkeı 1 lııudretlal tamamen 
yenılemlf, tatmin edtlm•mr1 
bir ltalyanın yaıdımını te• 
mlo elmtı, merkezi •e tar· 
ki A vrupada mutlak btr Jıe . 

gemon'" kurmalı huıuıun 
dakı eelııl cermea bayahae 
1eotdea bel baflamıı l.lr 
Almanya emriYakıt karı11ıa· 
da koldıtı zamandır kı A• 
rupa uyanııbıldı 

lkt ıen~den htorl NıuJo · 
oıaı - Soıtalııt ve Faıııt 
kudret•oın ku•vet yollyle 

ıeolılemeal t~bdıdı kart11ı· 

nda bulunuyoruı; iki eenede
nberl harp umac111 milletle
rin r4yalanaa ıırı,or ve on· 
lan btr harp çıktılı talıdlr~ t 1 b 1 '''"d tı eatldl. Harbin er· 

"'ı-.1 •, :J•nl bir dftnya nlsa 
t~ı, toktan paratmak tcap 
' Ct b dı ~ u ite rırsıılmelc ,.,,,. 
tt._ llletlu cemiyeti bu 

de ku••ete kuvelle mulıabele 
etmek Ozere hıah btr tem 
poyla ılllblaamaya HYke .. 
diyor. 

•tt t 
Ct'tıt eıebbllıten doldu. Bu 
lfi,,..'~tln vazlful ıulhun 
l ~~ı L 
"'rb tıe nezaret etme:g, 
1 ~tıl&~ı tQ,111 olmftk, bütan 
lı._, •tın ıulh yo\uyla hal· • t,._, 
' Qııtı rt etmek ve bılh11 
-·~, •tlerı r't ıtde artan 

ti t 
tQ~Cl tçh z,tlanam ıtır 
" "d• 1. "'""'ı il aurtarmak tçfn 
~.,,,.._ •ll&b11ılaomayı ha 

~Q,11 'lrtı. BüyOk Cenevre 
il~ , et''•I Vaz!feıtnl tahak 

,._ tir 
''-• •aııedf, çQnkQ ooa 

••rll111ı1 elaa •Hata-

Yırmt beı ıene faııla ile, 
fetih Ye letll& de•letlulne 
lrarıı aynı hor de.,JetlerlD 
blrlllt tPfelı kGI etrnel&tcd!r; 

bfr çeyrek ıu rhk bir ara ile 
aynı maddi •e manevi ıar

tlar içinde a,ın f acla kl'n 
d ınl g(htcrl~or , fakat hu 
dtfa y~nl olen bir cihet 

daha nrdır kt • da ıu ' hcu 
milletlerin hldlıf ler tarafı· 
ndan ıafıf avlanmalarına 
mııuade etmlycceklertdlr 
1 J39 da, kOçOk farklar!a, 

1914 laareket aekta11na da-

TORK:DILI SATI A 1 

lise ve orta o~ullara pa
rasız yatılı ıalehe ılmscak 
(Baıtarafı ikinci ıayfada) 

· okullara g6odertlmfttlr ) 
14 · Vekillı k, numara 

ö 'çüJerını bir J, ttlı mdı ıa ye· 
si Y I" sınav lı lf ıt !arını bir 
koınlıyona lelkık dllrtc ck 

tir Bunuo lçltt ııına•m ıo 
nuoda cnap lslatları t&labl 

bulunmadıjı rçın açılmıyan 
zarflarlle beraber bır zarf 

I içine konarak mQbürleaecek 

1 
ve reamt teahhiUIQ olarak o 

fOn ortaöfretlm ıenel ti trek 
t6rlül6oüne 16nderılecek •• 
zarfın Burlne p~ruız J'8tıh 
talebeye atd oldufu yazıla · 

1 caktır. (Diler eYrak okulda 
kalacaktır 

15 - Komiıyon baıaluuu 
11na• klfıtl rılo bırlıltto ta 
lebeofo adlara •e baba ad. 
larıle s~çlm durumlarını, er 
kelıs •oya kız oldulduıaı 
ıöıterlr ve not yazılmıia 
mabıuı hıte1ı hazırlayarak 
ıöodnecektlr L•ıtede baıkan 
her talebenin ıeçlm durumu 
hakkındaki hanaahnı da J& 

zacaktlr (Ltıte 6rnt'klert 
ekuilara 16oderthnf1tır ) 

16 - Yukarıdaki ıartlar 
içinde paruız yatalı ıınala 

randa kazaoaoların adları ı•· 
zeteler le illa edılecel& tir. 

17 - Kazandıiı okullara 
teblıl edilen taleb,den bu· 

lundukları Jerlerde 11flak 
kurulu olmadıiı için kO~Glı 
raporlarla 11na•lau ıı rD>if 
olanlar dıjer mufuaal repo· 
rları ııhbat kuruluna doldu· 
rdacak rad1olrafı de aldı
racak •• Hilam olciulu 
anlaıılırea kabul edlldtll 
okula gıdırcektır 

18 - Kazanan talebe nO 

muoHI okullarda mevcut 
taabbGt aeoed!nf tınz m 
ettirerek nrıld ı lderl okulla 
ra beraberlerinde ıötlrrce 
kludır 

19 - Sailam olmadıfı 
lçıo •e1a herhaaıı bı ıeb•p · 
le verı l dtfl o~ ula gldeml· 
1ecelc olan talebenin adı 
derhal Vokllltfe btldtıllecek· 
tir . 

nmGt bulunu}oruz Fakat 
bu &üo, ree.lıteleıe ıuQrla in· 

tıbak elmlt man••I kuvYet 
lerin uyaoıklıtı Yardır ki, 
o zaman ıöaterm ı ol1a1dı 

biç 96pbu!z medeni dGoya· 

1• bupler n en mGtb •ıtnl 
tuarruf etmek lmklnını •e· 
rfrdl . 

RADYO _________ ....... .....,,.._.-.--~~-
- ANKARA RADYO U 
D11lga Uzunh1ğu: 

1648 m. 183 Kes. 120 Kvv. 
T.A.Q.19.7_.m. 1519.SKcs. 20 Kvv 
T.A.P.31,70m. 5M65Kcı. 20 Kn. 

9 · 8 ~139 Çarşamba 
12 30 Profram. l 2.35 Tark 

müz•ıı - Pi 13 00 Memle 
ket Hl\t ayerı, ajanı ve me 
teoroloJı haberleri. IJ 15·14 
M6zlk (Kanıık profram -
Pi.) 

19 Oo Protram, 19 OS 

Susurluk Çocuk Esirgeme 
. Kurumu Başkanlığından: 

Bürüt p ~I iv an gü 'eslıri 
k nd. her ıene 25 ııfuıtoıta açıle.o 

~ 1 k a1aı1 
- Suıu•H 1 ıOnde eçılma 11 rnu1cerrer hulu· de ayuı 

panayırın bu ıene I h ıılatı &<nadaki Ç E K. ırıeo-
b ' tle 1 e e . 

nduAundao u ~e• 
1 

k (jzeuı 27 aiuetoı · 939 paur 
f h ır o aı• 
aaUne müo aı 

1 
&D ıüreılerl yapılacaktır 

gllnü büyük peb iv lt • 25 orta•a 15, kOçlk orta1a 
50 bat a ID , ı 

2 - Bat• ' de rnGoa1fp miktarda ılna.ılJ•ler 
1 O lira n dıferlerıoe 

vertlectkttr tcek tkraaıtye miktarı 250 liradır. 
3 - Teni edıl btl uaıum pıhhnnlanD btr huıuıta 
4 - Ge1ecek ol~Dıllo o'uour. 

me::nlloua edecekler MOztk (4aftf müzik - PL) 

19.30 Tark mls 'lt (Fa · 1 8. a ı'nşaatı 
111 be1eU, 20 15 Konutma. il f n 
20.30 Memleket ıaat aya p T T 
r•, •j•aı •• meteoroloji ha- ı Balıkesir . . · 
berlerf, 20 50 TOrlc mOzttı 1 ( •il •• du•• rlü wündeıı: 

1 - Tatyosuo - Suzıaek ll'.111 ~ 
peıre•I 2 - Arıf beJ - j dtlecık P. T. T. btaa11 lrıpah 

' l k 1rde IDt• 1 
Suzinak ıarkı Beal bizar l 1 - Ba 1 eı çıkarılmııtar. 
ederken 3 - Arif bey _ 1 aarf uıulıle ekıllt•el• d it .C830S hra 37 kurut •• mu 
Htcezklr te.rk1 - Bir balet 2 - Bu iti• k•t

6
lf lb• •olup ekılltaaeel 14 aluıtoı·939 

362 ıra -r T M-da ıoıo ıle ı6adü yfne. 4 · Hırıato •akkat teminata 16 d• Balık11lr P · u r 0 

- Htcazk&r t•rkı - G6rQa- pazarlHl ıünO ıaat ı1onlla rapılacaktar. 
ce ıerdaoında, 5 - de tıtekkGl edecık koıDk•. • 
Ud takıfmt 6 - ..... - 3 - Bu tıe al t 

•• , •• 

Hfcu.klr türkO - Akı•• A -- Projeler ıaha cednll, kıtlf hullıa ced 
olur gQnet gldt"r. 7 - . . . B _ flat berdroıu, Ol• 

. . . - H•cazklr Saz ıemaltl veli. 1 ıartoamıler. 
8 - Oıman Nıhat Kftr · C - Fenni •• huıu• kı 242 kuruı bebıl mOkaltıltn· 
dılıhıcazklr ııukı - Akıam 

ıOneıl 9 - . . . . . - Halk 
tarkOıQ Meıell mııelı . 

21 .30 Haf talık poıta ku 

tuıu 21,45 Netelt p 'lklar- R. 

21 50 Mozık (Tarıolrır -
p,,) 22.00 Mozık (JCQçOk or 

bu e•ra 
Olup fıtıyenler MildOrlOIOadea ala~llfrler . 

de Balıkl'llr p, r. r. .. D •D az eeklz ~Ga ••••••• bu 

4 - lıtekltler 1~ ~ıralık yapı itini bir defada ba. 
ııe b•nzer aııar1 50 1 ıle Bahkeelr yaUlıllne mOra-

fer•D• ar d Is 1 ıardıklarJDa dair r• a.ıı,et .,. ticaret o Hl •11t a .,, . 
cact ıd.rek alacakl•rl 

1 
t .,ıaahnı muhte•I ıı:erflartaı o 

oı ve kı.ounl aıu•aklıat ~la• yani eaat f 5 e kadar mH• 

keıtra 

kı•) 

t •••• 1 1 il 
a(lo ihaleden bir ••• _ .. kabılınde nrmlt oma arı • 

- Şef: Necıp At· • LbU• _ .. 
l&Qr komılyon• as•• 

1 - Hanı 'fh•lu - Ku
kuk polka 2 - Aubert -· 

G6beklılu ruwl geçid ı 3 
Robert Stolz · Pratcrde 

•taçlar tekrar ,.çek açıyor 
4 - Emmeıich Kalman -

zım geleceil tll11 oluaur 
~---::---~.--;-:=----

B · 1 ,,Csir Askeri Satın . 
a ın . dan· .~ 1 ~oınısyoııuıı . 
-'-~ ına bl liklerlDfD bir aylık ihtiyaç• 

.J Berı••a r l 
l - Edremlo, 1_ h ı:arfla elutltm•J• koau muı· 

4 - 1 - 222 

Camb11hane prenıeeı ope- iara olan 80 toa 11• 
ua ••P• 

retınden polpurl 5 - Gan muıtur. bedeli (Bergama unu için (4725) il· 
ılber ger - BeDlm le üçGk 2 - Muha•lll•D (3675) lira olup lklıl birden ca· 
teddt ayım (Sakıafon par· radar Edremit 11011 fçla 

çuı) 6 -- Emmerlch k8 Iman man (8400) ltr•· taah Serıama unu için (364) lira 
- Ah aen, Hn (•alı) 7 _ 3 - Mu•akkal t•~ au tçın (275) Ura (65) k•ruıtur. 
Bru11elmaaı - Felemenk (40) ku:uıtur .d Edr;;.~.: ( 640 ) lira 5 luaruıtur . 
ıüıtı No. 3 karlı m•nzara Olup il'1ı l bJr •D 39 OaQ eaat 17 de 8ahlıseıtr kor . ı ıt89 • 
8 - Leopold Karlıbad 4 - Iha • bfoa11nda Japılacaktar· 

t l k mtı1oau ı b 1 biitıra11 9 - Jıac Grlt - H ın " ma 0 h r ıün komlıyonda •6rl • 1 lr. 
f •• 11,tlar e 

Marı 5 - Ene b 1 eler ve 0>unkkat t~mlnatla• 
bılll • • b 23 00 800 ajanı haberleri 6 - Taltplerlo 

1 01 
ıhale ıaatıaden en ıeç lr 

ziraat, eebam , tahv•llt kem 

blyo - nukut bon111 (fı 

~t), 2:.i 20 Müıık (Caz 
band - PJ.), 23 55 24 Ya· 
ranlıt profram. 

.~uparı l 
rıoı havı teklif dl komlı,on• makbua mukabili teı im 
uat 41YYelfnı "adar l (Poıtada yakl rıctkmeler 

ılln o unur. 
etmeleri losumu 

muteber defıldlr 4 - t - 225 

Balya icra 
meınurluğıındıııı: 

B. 1 kesir Askeri Satın 
~• 1 

• odan· Aloııı ioınısyonu . 
k hutabaneel eeneltk ılaUyacı f ç'n 5980 

Cıoıf, nevi, kıymetleri •t•lıda yazılı mallar bir borç 

t•n dolayı açık arttırma ıle Hlılıcttııc'rr. arttırma Bal· 
yanın Gölunuıa k6ylnde J 2-8 939 ıGnl Hat 12 den 15 ı• 
kedar icra olunacaktır lıttrak edeceklerin 16ıterıJen eaatte 
mezkQr mahalde bulunmaları ltln oluaur. 

Kurut Adet Ctnıl 
15500 31 Ko1un 

80() l Merkep 
8000 2 inek 
<C 120 O Muht•llf Hhlre 

3 ı 

Veteriner 
tUüdü ı·Iüğiindt~ıı: 

l Açık elıılltmt'ycı konulan it: 
Damızlık avrırlarıo btt r~nelık ıhtlyacı olrın 25000 

kılo yulıtf ve 30000 kı o kuru çayır otu 29 temmuz 939 

eüniodeo itibaren ektıltmeye konul•uıtur. 

Yulaf ID bthttr lılloıu•u• rartcl 4 kuruı 60 ıaDll• ••. 

l - Kor g~~r k:~o butdey, 5983 kilo havuç 5980 ki• 

kilo kepek,5~80 kılo laboa açık ekıtltmeye lıooulmuttur. 
lo p2ancsrT. bmtn edilen bedeli ] 136 ltra 20 kuruıtur. 

• ' 85 1 25 kuruıtur. 
3 _ M11Yakkat tem~eah ıra 

0 
'
0 

•••t J J .le ICer 
4 - fbaleel JS. 8 - U39 cullld • ~.p~facaktar. 

K lı1oau b•n•••• • , 1 Satın Alm• 0111 b •aaı komfı1onda ı&rG •· 
5 _ E.,af 9 e ıartları er 

bilir. 
6 b 111 bel reler •• muYakkat t•mloatla • 

Talipler n • 1 1 
1 • mOracaatları lazumu 1 An o unur. 

rlle birlikte kolll •1°• 4 _ 1 - 231 

84 lira 40 kuruıtur . Kura çayır otunun yakkat teminatı 
ra.,ıcı z kuıuf 50 Hatim m&1Yakkat teminata 58 lira 25 

kuruıtur. 
2 . iha!e 14 •luetoı 939 puarteal ıOnO •lllret m•· 

karnında mOtctekkll EncGm~nı Daimi bururunda yapıle 
'·t Şartnameyi ı&rmek lıtlyeoler her ıOa Veteriner caa ır. 

MGdOr1Gf6ne, ekılltmeye fttlrak edeceklerin mu•akkat I• 

rnlnatlarını yıt brdı klauna d~dr n-ıa k buz •e'" ba aka mek . 
topları ıle 14 8 939 pazutul g6n0 11at 15 de Vıllyet 
Dalrni Eocümenlae mGracaa•ları illa oluDur. 

4 - 1 - 232 



U.ll'A ı 4 

Bahkeıir asliye ~uku~ 
ha~iınliğin~ı~: 

Balakealrin Edrtkuyuaıou. 
lar maballeat~den Muıta fa 
kızı Fertha tarafında• ayaı 

••halleden olup halen tka
metı&bı belit almayan Alı 
Burdur al•yhtne açılan ıbtar 
davHıaın yapılan duruımuı 
ıonuada 

MOdetaleyh Alt Burdurua 
•rtadan hiç bir ıebep olma 

dıtı halde iki •••• ••Hl 
da•acı kar111 Ferlha71 terk 

ederek ıltUfl •• evlenmenin 
kendlıln• tnhmtl ettlil nzl· 

felerl afa etmed•i• ıahadetle 
anlaıalmaeıaa ve cla•acı J•· 

aında bulunan evJltları Kl· 
mil 'H Klmtle •• y6,uek 
•e kendlılae nafaka takdir 
edllmeılnl lf ade etmHln• bl 
naea kanun medeninin ] 32 
acl maddesi muctbtnce •ld· 
delaleyhin bir ay zarfında 
davacı karı11aı e•lne elma 
ıı IOzumunun ihtarına •e 
taranar btr1eıtnc 1 ye değin 

d• vacı ve üç çocuju için 
içer liradan mahiye on Ud 
lira nafaka takdirine ve 7g2 
kuruı maear,fı mahkeme •• 
illa harcını n mOddetale1h 
Alt Rurd•r• aidiyetine kabili 
temyiz olaıak Clzore 19-7-9J9 

tarllalnde karar •erilm•t •• 
ınDddelale,hJn Usametılhı 

meçhul buluamuı oldutua · 
daa lllm teblıfı mıkamı•a 
lralm olmak Gaere keyf ı1et 
illa olupur. 

Kıpıp şahıdetnımı 
340 Seoeıl Kepılt ılk ol& u · 

landan e ldıfım m~zual1et 
ıabı.d~taameml kaybettim. 
Yenlılnl alecafımdan bok 
m6 olmadıfı illa olunur. 

KepıOt Camtt atik 
mahalletl ZiihtG •I· 

ı. s ••• 

TORltDILI 9 AÔUSTOS rn •9 

r --------8 A---~-,----------.. ~uınıııııııwııııııınınııııııııııııuıııııHııııııııııınımııııııııuııııııuıııııııııuınıuınıınııiı111uııonıııııınıııuınııımmımımıuınnııınnHHnıın•ımuıııııııw 
L 1 K E S R 1 ,,.-

1 G:.:~~~-~~liin ı1 1Türkdil. i ma_ tbaası 
1 

QflZETE ve MECMUA lan 
I ARADIGINIZ HER KiTABI 1 
ı AKIN KİT APEVİ nde ı 
1 1 

1 
B u 1 a b l 1 t r ı ı n t z , 1 

Aşağıdaki kitaplar Türkiyenin her yerine 0 20 1 
lenzilAtla gönderilir. 1 

1 BERNARDEN DÖ SENPIYER BU GÜNÜN iÇTiMAi 

1 Pol ve Virjini MEZHEPLERi 1 1 T6rlrçeye çe•fren 50 Kr. I 

1 KEMAL DEMIRA y MEHMET .lKfF 1 
5 Ferdi •• içtimai lıranktnl 1 

l kr. I 
1 15 Kr. 

M•ıhur çocuk romanları: il ROMEO •• JÜL VET 25 1 1 IC. Koıtantıno., ROBENSON KR0ZOE 25 1 

1 BAŞIBOZUK- VATAN SORGONO tO 1 
1. LARÇeAvır· LenA: vı CAl'\LI TARiH 10 •,' 

ATEŞLER iÇiNDE 5 

1 ZEKi TUNABOYLU 10 Kr. iNCiR AGACJ 25 1 
1 GENÇLEtc.. MEKTEP BAHÇELERtf\DE 1 1 Batan smOoe•urler RITMIŞ SENFONi 25 1 

Vtliyet metbaa11 

ıeçmlıtlr . 

Türkdtlt matbauı adı altıada ıneteml :t. lıa ldueılnde faallyete 

14 Seneden beri muntazamın çıkan "e kartlertne h izmet eq .. o 
ıuetHt bu ıuretle daha aentı btr ıektlde çahımaia baılıyor . 

uTÜRKDILb 

ıııatb<aası 

Ucuz, temiz ve ı\intle he•"••'• ihtiyaçlarına u••P •ertuk, hetk~ıl ıramnun 
edecek bir ıekle konulmuıtur 

Reaml ve huıuıl mae11uelere a ld defter •e her ttrltı cednlier, makbuzlar, 
daveUyeler, kartvlatler. zarf •• lılfıt baılıkları , zarif ıelcilde tabed ıllr . 

Kttap ve nıeemaa buılır, clltyapıhr . 

Türkdili matbaası 
Her yerden ılparlt kabul eder •e tetentldli l ıektlde hn.trle r . 

Dikkat : Matbaa Jılerıle a lakadar her tQrlü muh berat için ıu 
racaat edtlmeltdtr: 

adret~ mü· 

Türkdili matbaası . Ba/Jkesir 
K QPU Z Okuyor. ŞllRLER . · ·. . 1 

15 K r. EH t Adil Müsteca plıotl u •, ~umııııuııın1111&11mınıııım1111D11111mın111111ıuınmııııuuıuımıoll1UllllJIJl8fillnoıt8llllDlllIDDllDllllDHHllllllUOIJllJIJWIHIHDllOROJUllın•wU 
lLIM •e HAYAT SERISl 
~OSYALIST ŞEFLER •e 

DEMOKRASl SOSYALiZM 

~--------:!·~--------~~~J K 1 R T A S ı ·y E C 1 
Hayvan panayırı 

llıır unbey Belediye 
Riyıtsetinden: 

Kuab•ID•~•D h•J••n panaym ••nllıf ıuıeler ıı bt bu 
tebe ylD• 10 atuatoı Petıtnıbe ıürı6 ıçılıcılı, 14 ıjuıtoı 
paaar aOaü k•panmak 6ıere b•ı ıüıa dt um ed•cektlr. 
De•let Demır1olları Jdarut Balılsee ı r - Ala,u11t aruı•d• 
elmalıı tlzere paea1ıra tıUnk tdtcelı •ınaflarıa malların· 

dan ylsde 70 •• kta4111uınden yüzde 50 teaılllt yı p -

mııtar. 

" - 1 - 235 

Kepsüt Belediyesinden: ı 
Her •e•• Kepıüt •ahiye merkezinde açılmakta olan 

( ha J•a• paaaym ) •luıtoı ayıaın 18 acı cuma 1CiD6 lcü 

KADRi UZKUR 
Her türlü kırtasiye Paşa Cami caddesinde 

Her türlQ kırtasiye levazımını burada ucuz olarak te-
min edebilirsiniz. 

Mektep defteri - Kitap - Her çefİt kağıtlar 

~~ 

1 

11 
ı•t edıl•cek •• b•ı ıln deva• edeeell tlin olunur. 

5 1- 241 

-----------------------------------~--------------------------~ ! 
fttatürk caddesindeki şubemde 11yva/Jk ve Edremidin nefis 

Bıılıkesir Askeri Satın 
Alnıa Kt•ınioy()Otından: 
1 - KGtahyada 1apılacalıı ıkı ad~t bır nuaaarah ıar&j 

IQf&ab kapalı urfla eluıltmeJ• konulmuıtur. 

2 - Tahmin ecltlen bedeli l 2G4 l 5 1tra 30 kur•ıtur. 
J - Mu•akkıt teminatı 7720 lıra 78 lcuruıtur. 

4 - lhaleıt Zl -alu•toı-939 pazarteıl ıOD6 saat l 7,30 
.ia8alıke•lr Kor aaho alma komtıyonunda yapılacakhr . 

S - Plio, lceıtf, fenol •• buıuıl ıartnameler lstaıab .. I, 
Ankara Levazım lmlrltlderl •e BuhkHlr Kolordu Hhn 

al•• komlıJonunda her ıü• paraeıa ı6rO(ebillr . 
( Ve 650 lcuruı mukabili Baltlceılr Kolordu lnıaat ıu 

beılndea ahnabJlfr.) • 
6 - Ekılltmeye ılrebtlmek lçla bu ııbı ~ıy•ette lnı•-

at ıılerl yaphklarına d•lr ihale 16nOnden en es aelcta 
ıDn o••el •lllyet nafta müdOrlGiOuden ahnmıt ehlJJet H 

ılkaeıaı• teklıf zarfına konulmaı bulunma11 lazımdır. 
1 - Taltplerla belli belıeler •e altıncı madded~ JIJuh 

ehllJet Yeılkalarını ve muvakkat teml•atlar1m bayi tek· 
hf mektuplarını ihale ıaaUDdea bir ıaat ••••ltae kadar 
komtı1ona makbus mukadill teallm etmeleri IGaumu llia 
olunur. ( Poatacla ••ki ıeclkmeler muteber delildir) · 

4 1 - 229 

Zıyi 
zeytinyağ ve sabunlan toptan ve parnkente satı/Jr. 

1 a Seu·etf Prı heri a«anla~ı hulunduğurn nwmleketiıı (lfl maı·uf 
uı~op!:~:.~:~~~· ı~ar~~:: ' » falwi.katörii Edremidli Kaı·a~özoülu Ali Hiza BPy fahl'ikasuırn 
ıtade almıı olduium •• 928 c; <C KAR ~IARKA » eu nefis ~af ve tabii zeytiu~·ağ Ye ~ahuularmı, Ha
Hneatnd• Balatta Molla aıkı it. lıkesirin nefiıs tereya~larmı satışa c.rz eti.im. 
mahallHlnde "Yulıu bulan ~ ~ 

1••1ında , •••• , olıD tu· il Sayın hemşehrilerime bıldiririm. 
dllınameml• 1erlne yenlılal ı 

~:::~.~~f ::.:·~::~·::: 1 ı A ~~;~~:i~~~:rıı:~:~~',~:.:~ :: h~~: ~:~~ti ~~~~~'.'.k !~:~e'.~1~1~ .. ~ıı 1 
••dele mıntakaeı ııh- 1 1 2 Bandırma ~u~esi Atat Ürk caddesinde '.'a0 salnuı satı.. .yeri".~ -J 
hat memurlarından • e • ~" 
Akif Cemal Tetik ~~~~~~-~.~~~ ~~~ 

Balıkesir \ lilayet l),ıimi 
t.~nciioıenind.en: 

Üç Hnellk muhammen 
Ne: Me•kU Hektar Rlıamu ntıblyeıl Teminatı 

8 Aya Yorıl 20 3000 225 Lira 
&6 Mand1ra 25 1500 113 • 
00 B. maymun 11 9000 675 » 
Erdek kaauında kulunclulııları me•kllerl yukar1da J• 

Bıılıkesir J\skeı·i Satııı 
Alnıa Koınisyonuııda••= 
t - B.hkeatr merkez btrllklertnla bir aylık thtl18~ı·· 

rı olan 95 ton un kapalı zarfla elutltme konmuıtur. 
2 Tahmin edilen lııedell (9975) liradır . 
3 Muvakkat teminatı (748) Ura (15} kuruıUJf· ,- · 
-4 - lbale 1 1.8 .939 ıGnG ıaat 11 de Balılıetfr 1ıor 

tın alma komlıyonu blnaaında 1apılac• ktır. 
1 iti tr. 

Balıkesir ·Askeri Satın 
lnıa Komisyonundan: 

ıuh üç parça ırantt taı ocakları Gç ıene mlddetle tıleulmdc 
lzere açık artırmaya konulduiu halde teklıf edılen bedel 
ler haddl li1ılc görOlmedliluden 10 8 93g tarihine ruth
Ja• perıembe 10a6 nal 1 S de ı halelerl icra kıhomak 

ilzere artırmalarının on 160 mOddetle uutıl rfılı ilin elu-

5 - Ev .. f •• ıartlar laer ıla komlıyoada girlle ti'~ 
uı• 6 - Taltplerln belll belgeler ve muvakkıt talP ı-' 

ranı h ını teklif mektuplarını ihale Ha tinden e•vr.1 b~~ 1,ı· 
bir aaat ••.eline kadar komitJODa m•kbuz muk• '""',.. 
ltm etmeleri IGaumu llln olunur· (Poıtada va ki ıtC 1 - Suıılırhk ltlrlıklerlal• ~. ,.anatınıa ıbtlyacı ol•• 

314 ton yulaf kapalı zarfla ekılltmeye lıronulmuıtur. 
2 - Tahmin edilen hedelı 14915 liradır. 
3 - Mu•akkat teminatı 1118 lira 10 kuruıtur 
-t - ihale 28-8 939 paaarteıl aaat J l de Balık .. tr kor 

ıatın alma komtıyonu blaa11nda J•pılacalltır. 
5 - EHaf ve ıartlar ber ıGa komlıyonda ılrOlehıhr 
6 - Taliplerin belit belıelerle •e muvakkat temlnat

larlle btrhllte lromlıJoDa mlracaatluı ltzumu tllD olunur. 

' - l - 231 

Dur. 4 1 - 239 
4 1 - 224 

Belediye Reisliğinden: ~ 
'------------------~-------------- ıp•' 

Baıçetm•, Tabakhaneler, Park cl•arıDda tahmlaen 8'Z5 kip p•f • 
araba iratlar 16bre btlmüzayede ıatıhia çıkaralmııtar . Tek cilmenlnde yapılacaktır . Bedelt tlaaleyl mil•• hllllf' 

tediye edtlmHI mecburidir Taliplerin ye fazla 111

1 
• .. .,r 

araba flab 10 kuruı ve çift ara\aa ftatı ZO karuıtur. Ta- ı• o o .. 
almak lıtlyenlertn Beledtyeye müraHatları t ·~ 

2
, 00 _/ 

llp olaDların alacaklara 1Gbre miktarına ıöre kanuni dl· 4 ı ~ 
,ozlto yatlrmalan llaımdar. 

lhaleıt 18 8-939 •u•a ıl•I ıaat 16 .la Beledlr• Ea 

ler muteber deilldır ) 

BHıldıiı yer: TOrkdtll matbaaıı Balakeılr -


