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Beled Konferansı Macaristanın Si~ 

lahlanmasını Kabul Etti. 

GÜNDELİK SİY AS.AL GAZETE ON ÜÇÜNCÜ YIL SAYI: 3968 

Danzig yüzünden yeni Alman-Çek İhtilafının 
Bir Hadise mi Ç ı_k ı yor?.. 1 ç Y ü z ü N e d i r ? 
Polonyada Binlerce Kişi Nazileri 
Protesto İçin Ayakland1.. 

Almanyanın Bütün Gayreti Ve Hedefi; Südet Almanlar1na İstik
lal Temini değif, Tuna Avrupasında iktisadi Hakimiyet Tesisidir· 

"ileride uzun müddet Tu· 
na Avrupuının ılyaıi ıekltne 
hiklm olacaktır. Rbtndlind 
seri alındı 1 garpta her ıey 
yoluna gidiyor; Avusturya 
ılhak edilmekle cenup tahtı 
emniyette bulunuyor Tabii 
75 milyon halkın enerjlılntn 
müzaheret ettlit ıahlmerdan 
ıtbl Alman ılyıueU, ortalıjı 

çlğolyerek Karadenlze ıtden 

ıu yolundan, Tunadan aıa· 

ğı baıını almıı gidiyor. 

bir ittir . Relch büyük bir bellerde tehlike de vardır; 
eoc! üıtdyel memlekettir ; fa bu devletlerin büy6k mlltta
kat muhtaç olduğu ylyecefl· riıt Reıcbtn lıUh lik kablll
nlo hepsini yetııttremlyor. yetıne muhtaçlıkları, müıta

Tunah devletler baılıca zira- kıl mevcudiyetlerine bir teh
atçidir'er v~ Tuna bunların hke getirir, çok pahahya ka· 
hepılnl blrtbırioe bağlar. Bu zanılan ecnebi hiklmlyettn· 
sebepten mavnalar yiyecek den haliı bunlara pek mu· 
ve canlı hayvandan ibaret kaddeattr. Yeni lnktyad •e 
yülderlnf bın bir zahmet ve itaat ihtimali pek korkunç
meıakkatle nehirden yukarı tur. 

Varşovada Tertip Edilen Bir Mitingte Hüku
ınetin Danziğe Asker Sevk Etmesi istendi. 
Varıo•a , 23 (A.A.) - Ha 

"•• IDubablrlnden: 

40()() Kiti buıün öğ· 
leden ıonra nazı memurları 
tarafından Polonyalı ekallt· 
Jete karta tatbik edilmekte 

olan uıullerl proteıto etmek 
lbakaadtyle tertip olunmuı 
btr ıınlttnıde hazır bulun. 

lbuılardar . Mıunı Polıka Za
todnt1a adındaki Polonya 

te111ı1eu tarafından tertıp 
edıl11aı1ta . Yol dan geçenleran 

te111ı1et liderleri tarafından 
•61lenecek nutukları dinli· 

hbılmeleri için lçllmam ak 

tedllrntı olduju binanın ha

ricine oparlörler konulmuı 
ldt. lu nutuklerda Ye içti· 

lbaın ıunundı kabul edilmıı 
olan karar ıureunde Dan 

ııe IDemurlarsnın Danzigte · 

lcı Polonyalı ekalllyete kar

tı tnuamelelerini cezri ıu 
rette dejlıttrmelerl ve Dan 

mtyet tarafından tertip edtl
mlı olan mitinı eanumda 

nümaylıe lıtırak edebilme
leri için oazl memurları ta 

rafından tatbik edılegelmek

te olan uıuller al.eybinde öi· 
leden ıonra lldncl bir pro· 
teıto mitioıl terttp edilmiı · 

Ur. 

Bu lçtlmaın ıonunda biri 
Relıicumhura dljeri de Mara · 

ıal Smtıh Rıçe ıöndertlmlt 
olan, lotızar ve ıükdt te · 

ılı etmeai için Danzlıe as · 
ker ıevk etmelerini talep ed 

en iki telırafoame okunmuı · 
tur. Her iki mıt1Dgde ha· 

zır bulunmuı olan ve tak
riben yedi bin ki tiden iba · 

ret bulunan halk, Danzlıe 

dojru ıemboltk bir yürüylı 

yapmağa hazırlanmııtır Fa. 
kat Polonyah cemiyet liderleri 

1 

buna mani olmuılar ve btlhas 
sa ıu beyanatla bulunmuı-

tardır: " Bu mlUor, tertip 
etmtı oldufumuz ıon ml· 

tlngdlr . Eier hükumet Dan 

•••••••••••••••••••••••••• 
! ATATÜRK ! • a . - - . • • 
;Başvekili Ka-; 
i bul Buyur-
• · dular. 

• • • • • • • • • 

Bunun arkHında ikinci 
hareketin Danzlgde olabile
ceğini akıl kabul ediyor, 
çünkü bu gün Tuna üzerin· 

de ilertlemek zor ve Dan· 
Ankara, 23 (A.A.) : zıg bariz bir muvaffakıyetl 

• Dün Savarorıa yatı ile : ucuzca temin edebıhr . Al 
Bandırmadan lstanbulu man ılyasetlnin ıaye1I Tu. 
avdt l eden Boşvekil H. nalı devletin üzerınde de ıl 
~elô.L /Jayar, Haricıye Ve- yaıi ve akuıadi hllumtyet 

J 
kili B . 1't.vfık Ruşlü elde etmek tçin de bu dev 

• Arasla birlikle yallan çı leUerln ıulb zamanında baı • : karak Dolmabulıçe sara· . ı lıca Almanya için yetııttrU· 
: yzndu Reisicumhur Ata- : melerl ve harpte de onun 
: turk larafrndan kabul bu· : diltmanlara araımda bulun-• . 
: yurulmuş ue aeyahatı bak : 
: kında Biiyiik Şefe ma- : ı • •• : ruza/ta bulunmuştur. : 

'·······················-' 

mamaları lizımdu. 

Alman f tkrlne ıöre bu 
ıağlam ticaret ve coirafya 
delillerine isttnad eden tabii 

Almanyaya ıetırir , Alman Küçük devletlerin baılıca 
çiftlik makine~erlnl, lokomo- zlraatçi olmaları, tarlayı ıür· 
tlflertnl ve motor, arabaları- meyi ıevdıklerınden delil 
nı oehır aıafmna yaj gibi makine devri baıladıiı za. 

man yabancı hlktmlyeU al
akarak getirirler. 

( Sonu ikinci aayfada) 
Bu cerhedılemez kuvvetli ı====::::mıı:====-=== 

bir dehldır . Reıcbln Tunalı 

devletlerin mahıullerlni lıtlb 
lak kudreti pek büyük, Tu
na emtia mtlbadeleaine çok 
el ve ritla bir caddedir Alman. 
yanın Tuna üzerandekt kuv 
vetlı ajırlığını eade cenubu 
ıarktye meyjdtirmekle Jıte · 
dtjı her nevi ıul hperver va 
11talarla Tuna ve Balkan 
Avrupuıodan temin edile · 
bilecek kadar büyüktür. 

Tunah uf ak devletlerln 
Relcb de ılyaıl ve tkttıadi 
11k ı münasebetleri büyük 
faydalar taıır. Bu münaıe-

Fransız 
Hava genil kurmıy bııkı· 

m Pırise döndü. 
Partı, 23 (A.A.) - Fran11z 

bava genel kurmay baıkanı 
General Vulllemlo, dün taya
re ile Almanyadan d6nmiit 
ve ıaat 12 15 de Villa Co
ublayda karaya lnoı tıtlr . 

Sovyet Japon 
ihtilafı .. 

Beled Konferansı 

Eski Avusturya 

HOtômeti erkim yü~sek 
deılet divamnı ııık 

edılıyoı lar. Tokyo, 2J l A.A) - Har · 
l>lye nezareti namına ıöz 

ligin IDuabedelere tevfikan 
•rtalt Polonyaya tabi olma11 

talep olunmuıtur 

Varıova, 23 (A.A) - Ha · 
"'• ajan11 muhabirinden: 

zlgde nizam ve asaylfl te · söylemeğe ıalihiyettar bir 

Macaristanın Silahlan
masını Kabal Etti .. Berltn, 23 (A A.) - Reı· 

mi ceride, dün "eıkl A•· 
uıturya federal hükumetleri 
erkanı ile cürüm ortakları· 
nın meıul lyetl" hakkındaki 

kanunu n eıretmlttlr . 

Gdtnyadaki Polonya ce 
lblyeu bina11nan önünde te· 

••kkuf halinde bulunan ba
-!!.., kı1naerlerln, mezkur ce· 

mln ve teslı etmlyecek olur 
ıa bu iti bizzat bizler de
ruhte edecejlz." 

Bu hıtabe, halk tarafın 

dan uzun uzadıya alkıılan· 

mııtır. 

Südetler Lideri Haynlayn 

zat Havu ajan11 muhabiri · 
ne beyanatta bulunarak mii · 
terekeden bir kaç ıün ıon · 
ra Sovyet taya relerinin 
Mançuko ve Kore toprak
ları tlzerlnde keııf uçuıları 
yapmaları bir tahrik mahl· 
yetinde olduğunu ve Jıpon 
ya hükumetinin keyfiyeti 

•• Moıkova nezdinde protesto 

Hitlerle GörüşmekUze- ·d•c•t•n• .a,ı.mı.ıı .. 

re Gizlice Berline Gitti .. 
lard RuÖçiıRan, yaptığı ledkiklar ve ~.k-Südet ihtililı 

etrıf mdı bir plin haznhyor. 
londra, 23 (A A.) - Sunday 

"'ontkl ıazeteslotn Praidao 

~&ber aldıiına göre, Dr. 
•1nlayn, Lord Runçlmanla 

~Örüımelert hakkında Hit· 
ere tnaluma t vermek üzere 
tlılıce Berllne ıttmlıtlr . 

lle.ynlayn, Südet partlıl ıe · 
taltlnde yapılmuı Lord Run 
ÇlQı 

lln tarafından telkin 
edilen tadılits kabul edip 
td 

eroıyeceğtni ıoracaktır. 

Praı, 23 (A.A) - Vazi· 
~tlln ciddi olma11na reğmen 
I Ord Runçlmao tle arkadaı 
t•rı Grnidlerınt kesmemek 
•dtrler. Runçlmao heyeti 

la aettce .. •I btr 

muhtıra ıekllnde teıbtt et · 
mittir Muhtaranm birer ıu 

reti iki tarafa •erilecek •e 
icap edene alakadar dev· 

letler konferanıına tevdi 
edılecekUr. 

Prağ, ~3 (Radyo) Lord 
Runçiman ıtmdtye kadar 
Südet Almanlara ile Çekoı 
lovakya hükumet rlcalınin 

ıöyledılderlnden aldıfı inli 
balar haklunda bir plin ha 
z1rlamaktadar. 

Lord Runçlman. bu plana 
kendt kanaatini de tlive ede-
cektir . 

Pıin perıembeye 

bitecektir. 
kadar 

8. Daladiyenin 
Bir Nutku .• 

Parlı, 23 (A.A ) - B. Dala· 
diye, dün akıam radyo ile 
neıredllen bir nutuk ıöyle 

mlıtır : Mumaileyh bu nut
kunda "Harpcuyane ihtilaf 
lara ve hallhazarda millet 
lerln kaygılarını teıktl et 
mekte olan beynelmilel oi 
zalara,. memleketin nazarı · 

dikkatini celbetmlıttr. B: 
Daladlye, hiç füpheıiz har· 
bin vukuu mukadder oldu 
juna inanmamaktadır. 

B. Oaladlye, frank kayme· 
tinin yeniden indlrllmeıine 
v'e kamblyolarao kotrole ti · 
bt tutulma11nft taraftar de'. 
ğlldir. 

Hatip, demlıtlr kl: "Bu sa· 
hada vukua gelecek her ne· 
vi buhran harbi lıtlyenler 

için müıaatd bir fırsat adde
dılecektlr .• 

Macaristın da Küçük Antınt d~ılıtlırilı ~ir a~ımi 
tecavüz misıkı imzılıd1. 

Belgrad, 23 (A.A.) - Kü· 

çuk Antant daimi kooıeyl 

içtimaı nihayet bulmuıtur. 

Neıredilen resmi tebliğde 

Macariıtanla yapılmakta 

olan müzakereler netlceıin

de Macarlıtan ile KOçük 

Antant araaıoda her türln 

kuvvete müracaattan karıa 

laklı ıurette •az geçmek kay 

dıoı ve Küçük Antantı teı· 

kil eden Qç devlet tarafın · 

dan Macarlıtanın ıllahlanma 

bahılnde hukuk müsavatı 

oı ihtiva eden anlatmalara 

varaldıfı bildtrllmlıtlr . 

Belıırad , 22 ( Radyo ) -
Küçük ttılif konseyi yarın 

da toplanacak ve Macarlı. 

tanın ıılihlaoma11 keyfiye· 

tini kabul ettlii hakkındaki 
kararnameyi imzaladıktan 

ıonra bir teblli neıredecek. 

tir. 

Yugoılavya Baıvektlt B. 
Mtlan Stoyadinovlç, bu re · 

ce konıey delegaıyonları 

ıereftne mükellef bir ziyafet 

•ermlt •• bu zt1afell illr 

kabul resmi takip eylemff· 

tir. 

Ziyafette nutuklar lrad 

edllmlıtlr. 

Belgrad, 23 {Radyo) -

Küçük antant konıeyl, Be. 

ledde toplanmıı ve ilk cel

ıede, Macerlıtaotn ıtlihlan 

mut keyfiyetini kabul et · 

mlıtlr . 

KüçOk Antant de•letlerl · 

nfn bu kararana karıı Ma· 

cariltan da birer ademi te · 

cavOz miıakt lm:ıalıyacak 

ve antantı teıktl eden de•· 

letlerln hiç birine teca •üzde 

bulunmlyacaiını taabhüd •J· 

ll yecektlr. 

Macarlıtaoıo Belgrad 1e· 

ıPf iri, küçük antant konıe· 

ylnin bu kararını derhal 
Macarlıtan hariciye nazare
Une blldlrmlıtJr. 

Belgrad, 23 (Radyo) -
Küçük antant konıeJI, dün 

de müzakerelere deyam 
eylemlt ve uluılar ıoıyeteıl· 

nin 16 ınca maddeıl etrafın · 
Cda tedklkatta bulunmuıtur. 1 

Bu kanun, ıiyasi f aallyet· 
lerl esna11nda milletin hu · 
kukunu ihlal •eya millete 
kartı haamane harekat icra 
etmek cürmünü lrtlklp el · 
mtı olan bu hükum~tler er · 
kanı ile cürüm ortaklarının 

Vtyanadakl yükıek devlet 
divanı huzuruna ıevk edile 
ceklerlol natıktır. 

Araplar 
On ~in kiıilik bir ~avvıt 

tııkil ıttilar. 
Kahire, 23 (Radyo) - in · 

glllzlerln, Flliıtlnde aldıkları 

ıtddetll tedbirlere bir muka· 
bele olmak üzere, lrakla 
Ma ver al Şerladan Flllıtlne 
üç bin 16nülHi ıeçmtıtır. 

Muhtelif Arap memleket· 
terinden bu hafta on bin in· 
glllz liraıı lane toplanmıı ve 
Fılıılln Arap komitesine 160-
derllmııttr. 

Araplar, on beı bin kiti· 
ltk muazzam bir ordu teıkıl 
ve haklarını ıonuna kadar 
müdafaa etmeie karar ver 
mlılerdlr. 



Almar -Cek ihtilafını' 
iç Yüzü Nedir? 

(Baıtarafı birinci ıayfada) 
tında bulunup geri kaldık· 
larandandır. Klmbllir bugün 
ztraatçillğl muhafaza ve eo
düıtrlden ihtiraz etmeleri 
belki akıllalık oluyor. Fakat 
iyi, yahut fena epey zaman 
ıonra bunların kendi endüı· 
trtlerl olacak kömür ve de· 
mirlerini kendileri iılete • 
cekler, ucuz fpeklt çorapla 
rını dtı macunlarını, loko
motiflerini, tank ve tayare 
lerlnl kendileri yapacaklar · 
dır . Bunlar da endüıtrtleı
mlye doğru teıvlk kuvvet 
Ildır. Yugoıla•ya, Macarlıtanı 
Romanya ve Bulıarlıtanda 
m6temadlyen yeni endüstri
ler kök salmakta bulunuyor. 

Bu memleketlerden ma· 
mulit değil, yalnız ziraat 
mahıullerl tsttyen Almanya· 
ya lkUıadl muhtaçlık, bu en 
düıtrlleı me itini durdurmak 
ve bu memleketleri topraia 
bajlamak lıter. Hakikatte 
bu bir ıekll köleliktir; hatta 
atideki ılyaai hakimiyetinin 
ileri dofru uzamıı bir göl
geıl de olabllır. 

Çekoılovakyadan gayri bu 
devletlerin hepıl lhracatlar1- 1 

nın Sugün yiizde 40, yahut \ 
daha zlyadeılnl Almanyaya 
ıönderlp karıalığında para 
değil, dahili endüıtriyl lnkl 
ıaf ettirecek Alman mamu
latı alıyorlar. 

Londradan Tuna ve Bal. 
kan devletlerlle malı ve ık 
tlaadi mllnasebetlerl genlılet 
me vaııtalarını tedkık etmek 
için Government lnuter De
partment al Commtttecnlo 
teıktl edildiğinin blldtrilmeıt 
aıaiı Tunada, ıevlnç bağı 

rarak ihbar edtlmedlıe de 
iyi karıılandı. Niçin? Sebep 
bu haberden ıüphelenen ve 
bunda Almanyaoın üıtün ola · 
caiının evvelden mukadder 
ve hakkı olduğu fikrinde 
bulunduğu bir ıahada Al· 
man nüfuzunun yayılma11oa 
küçük devletlerin karıı dur 
maaını kuvvetlendirmek ha -
reketlnl ıöreo Relchde bulu
nuyor. Alman iktisadi geolı

lemeılne karıı Londra için 
ihtimal tik hakiki müdafaa 
hattının Yuıoılavya · Yuna· 
nlatan Türkiye olduğu kana · 
ati beılenlyor. Son ilin edl· 
len TOrklyeye lnglllz ıllah 
kredlılnln bu fıkrl teyld etti 
ğl görülüyor. 

Almanya, Avuıturya zap 
tında Pa11andan Tuoanın 

•ıaf111na doğru Bratıı Lava 
ya muhteıem bir ııçrayıı 
yaptı. 

Nehlrln uzun bir parçaıı 

buınn yalnız onun kontro· 
lü altmda bulunuyor. Ken 
dlıl gibi öteki Tuna devlet 
lerlnln de ıulh konferanıın · 
da teıkll edilen beynelmilel 
komlıyondan çek!lmelerlnl 
aırf fuoahlardan mürekkep 
bir komisyonda kendisine 
lttlrak etmlttl, nehirden lı 
tıfade eden fakat nehtrln kı · 

1ılar1nda bulunmıyan dev· 
letlerln komisyona ıokulma
malarını lıtlyebılır . 

Aynı zamanda birçok ae 

nelerdenberl uyumakta olup 
timdi fJld Maraıal Görln · 
jln dört ~enede tamamlan· 
mHını emrettiği muazıam 

bir proje Rhlne-Maln · Tu· 

na kanalının inıası , Şimal 

denizinden Karadenlze Av· 
rupayı apaykıra kateden 
bir ıu yolunun açılmadle 

Tunanın ve Almanyanın Tu· 
na üzerindeki mevkii çok 
artacaktır. Bu ıu yolu hiç 
bir suretle Süv~Yf ve Pana
ma kan11llarınd11n aıağı kal· 
m1yacaktır . Bu nehirde çok 
istifade eden ataiı Tuna 
devletlerinin Almanyaya 
muhtaçlıkları da aynı ıuret 

le artacaktır. 
Birçok alametle r, büyük 

gümrük ittihadı fikrinin it· 

hamına Almaoyaoın emtia 
ve nakliyat mübadeleal ide
al bir varlık ve emtla11na 
ideal blyaaa olarak gördüğü 
ziraatçı Tuna devletlerinin 
muhteıem endüıtlrl ~el Rel 
ehe bağlanmas•na tammalyle 
müsaid bulunuyor. Fakat 
buna büyük btr Çel< oı\ovak · 
ya maniası var. Bu genç 
eumhurlyeU amanaızcasma 

aılnthrmaya sebep, Südet 
Almanları da•aaındao ziya· 
de, bu mania olma11dar. 

Baıhca ziraatçı olmayan 
yegane Tuna devleti Çekoı · 
lovakyadır; büyük ve kuv 
vetli bir endihtrlsl vardır. 

Bu sebepten Almanyanm ih· 
racatının ahcı11 11fatıyle ik
tiaaden ooa öteki devletler 
den az muhtaçbr Fransa ve 
Ruıya tle olan ittifaklara 
vaaıtaatyle de hpkı yukarıda · 

ki gibi Retchden müatakll 
dır. Yeniden batlıyan Alman 
haklmlyett tehltkellne en ya
k1D kendfılnln olduğunu htı 

ıederek buna bovuo tğmey ip 

kartı durmağa karar ver
mittir. Daha uzaktaki öteki 
Tuna devletlerinin de itaat 
ve inktyad elmlyeceklerl gö 
rülüyor. Tunadan aıağı doğ 
ru nüfuzun derhal kendi 
mevcudiyetini tehlikeye ko· 
yacağını bunlardan eD evvel 
anlıyan Çekoılovakyadır. 

Almanyanm Tuna aıağ111 · 
na gentılemeslnlo hudut ve 
vüıatl bu mücadelenin ne
ticesi muallak bulunuyor. 
Çekoslovakya mayııın 21 
lndenberl müdafaalar1Da aa 
kerlnl koymuı ve bunları 

faaliyetle kuvvetlendirmekte 
olduğundan Avuaturyaya ya 
pılan modelde seri bir akın 
ile bu maniaya ezmek, ağır 
harp etmeyi ve umumi bir 
harbi tıtemek olur. Alman · 
ya, Çekoılovakya meıeleılne 
bir yol bulabilirse, ılddetlt 

olmıyan usullerle kendi nu· 
fuz medar1nı genlıletmek 
va11taları, bu tehlikelere gir 
meslne değer olmıyacak ka· 
dar büyüktür. 

Ôtekl imkanlar nelerdir? 
Çekoslovakya Milletler Se. 
natosu Südet Alamanlarına 
Çekoılovakya devlet binası· 
nı içinden yıkacak imtiyaz 
lar verecek ml? Amanaız 

tazyık ile Çekoslovakya, 
Fran11z ve Rus müttefikle 
rlnden ayrılmıya mecbur 
edilecek •e belki bir vasaal 
latıklilty le müte11ellt olup 
Alman nüfuzu altına getiri · 
lecek ve bu suretle Buda · 
peıte ve daha ötesine yol 
açık bulunacak mı? 

Tun& hattından •§ağı doi 
ru bulunan herkes bu ıual 
lerl ıoruyor ve Çek · Alman 

.... ' , 
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Sanköy e Köycülük Bir Köyde Bir Çocuk 
İşleri Hızı 1 e i yor.. Gaz Lambasile Yandı .. 
Ha~iye mer kez inde~i ((Ay~ut)) şosas ı bitmek üzere. Altı 

~öy~e de heyet odası inşasma başlandı. 
Gönen, (Seyyar Muha

birimizden) - SarJköy na· 
hlyeslnde son bir • tkı ay 
içinde köy tılerlnde büyük 
bir faaliyet göze çarpmak 
tadır . Nahiye hududundan 
beı kilometrelik btr mesa 
feye kadar sekiz metre ge • 
nltllğ inde güzel bir ıoıa 

yapılmaktadır. Burada 
ıeklz beton köprü de yaptı· 
rıldıktan ıonra ıoaadan lali · 
f ede edllmeğe baılanacak · 
tar. Bu yola, nahiye belediye 

. encümenince "Aykut yolu ,, 
adı verllmesl kararlaıtml

mııtır. 

Nahiyenin köyler inde de 
bariz bir faaliyet göze çarp 
maktadır. Dereköy, Hafız 

Hüseylnbey, Armutlu, Kör · 
peağaç, lfavutcuk, Mlsakça 
köylerinde heyet odaları 

in1a11na ba§lanmıt; Ulukır 

köyünde de bir ilkokulun in 

çektımeıtntn nellceı lnf bek · 
llyor, çünkü Tunanın öteki 
havallsintn mukadderahnın 

buna muallak olduğunu bi 
llyorlar. Bazı değlılklı kler 

olacağını btliyorlaraa da, 
bunlarm ne olacağını timdi 
den keıtlremlyorlar. Çekos 
lovakya parçalanacak mı? 

Harp mi o!acPlk? Bfr uzlaı 

ma halline ümld var mı? 

Herkes bu yolları tedktk edi
yor ve hiç kimse de ceva· 
bını bulamıyor. 

lıukbal ne ıekil hal ıu · 
retlol taııraa ta111ın, Maca · 
riıtan, Çekoslovakya ile be · 
raber ~uracak ve düıecek. 

Eğer Almanya , ıu veya bu 
tekti de, Çekoslovakyayı ita· 
at ve iokiyada veyahut ken· 
dJ kampına getlrmlye mu · 
vaffok oluna, herhalde Ma · 
carlatan da bütün menfaat· 
lerl ve ananeleriyle merbut 
bulunduğu Alman medarma 
geçecektir . Çekoılovakyanın, 
uzun müddet uğrathktan 

sonra nihayet Avuıturyadan 
aldıiı kendi kendini idare 
fıtıklalinl muhafaza edeceği 
farzedileblllr . Fakat kuv · 
v~tU Reich blrkere onun 
kap111na geldi mi, tam güm 
rük ittihadı ve eakt Alman 
- Macar imparatorluğundaki 
Avusturya ile Macaristan 
arasında mevcut tam askeri 
tesanütten baıka bir ıeyle 

iktifa etmlyeccktir . Roman · 
ya ile Bulgarlıtan çok ıiya 
de mukavemet gösteremlye 
ceklerdtr. Yugoılavya bir 
istıfham tıaretldtr; burada 
Tuna Avrupaaındakl Alman 
ile lsla v arasındaki güref 
tekrar bathyabllir Bunların 

hepsini Berlfn ile Prağ ara 
11ndakl mücadelenin netice· 
ıf huıule g~tirecektlr . 

Mesele fnsanlarm fıtri his· 
ıettlklerl glbl, " ~üdet Al· 
manlarına istiklal idare., de · 
ğll, Tuna Avrupuının lııllk 

balldlr .. 

Yazan: Douılaa Reed 

• 

ta11 için faaliyete geçilmek 
üzeredir. 

Nahiye merkezinde de bir 
haftaya kadar . hazırlanan 

planlara göre bir parti bt· 
nuınm lnıaaına baılanacak 
hr. 

Nahiye müdürü 8 . Hakkı 
ile belediye reisinin nahiye 
ve köy lılerlnde gösterdik 
lerl faaliyet takdire değer. .............. " 
Belediye 
Meclisi Bugün 
Toplanıyor. 
Beledly~ meclisi bugün 

saat 15 de fevkalade olarak 
lçtlmaa davet edilmlıtır . Bu 
içtimada belediye meclisi 
ıntıhap müddetinin tesbltl 
ile belediyeye ald diğer bazı 
itler görütülecektlr. 

Belediye intihap günleri · 
Din yaklatmaaı dolaylıile de 
belediyede intihaba ald ha· 
zırlıklar devam etmektedir. 

Manyasta 

Bir kaçakçı yakaland1. 
Bırkaç gün evvel Manya· 

ıın Salur köyünde azılı 

btr tütün kaçakçısını cür
mü meıhut halinde yaka -
lanmıthr. 

Kaçakçı , ötedenberl bu it 
le tıttgal eden, fakat bir 

türlü yakayı e 1e vermiyen 
Hancı Ahmet lımlnde birf· 

dır Ahmet bir gün önce 
muhafaza memurları tara-

fından tütün kıyarken cür 
mü methut halinde yakalan 

Dut ve bir havanla otuz· 
knk kiloya yakın tütün mu 

ıadere edilmtıtir . Kaçakçı 

Manyasa getlrllmlttir. 

Gayrimübadil 
Komisyonları 

Tcplanıyor. 
Gayrlmübadil lstthkakla · 

ranı teıvlye eden kanunun 

tatbik sureti hakkında ha 
zırlanan tallm"tnamenln Ve· 
killer Heyetinden çıkarak 

meriyet mevkilne girmesi 
gayrlmübadtl itlerinin biran 
evvel hallı bak1n11ndan ala 
kadarlar araaında memnu · 
niyet uyandırmııhr. 

Teıvlye itlerine baılamak 
üzere defterdarların riyase
tinden teılıtlt mukarrer olan 
komls1 onlar toplanarak he· 
men faaliyete geçeceklerdir. 

[ vkaf müdürü 
Diyarbakır evkaf müdür· 

lü~ünden naklen ıehrimlz 
evkaf müdürlüjüne tayin 
edilen B. Tahir Arın gelmiı 
ve dün vazifesine baılamııhr . 

Zavalh yavru, ~ir gün sonra da af dıüı yaranın 
ıesirila hastahanede öldü. 

Kepsüdün Akça köyün· 
den lımail oğlu dokuz yeı· 
larında Hasan adında bir 
çocuk, ana ve· baba11nın 

harmanda bulunduiu ıı · 
rada ihtiyar nlnestle birlik 
te ıeceleyin evde uyurken 
yataı}ının bat tarafıopa bulu· 
nan gaz lambası üzerine 
düımüş ve elblıeıl atet al 
mııtır . 

Büyük bir korku ıle uya · 
nan çocuk acı haykırıılarla 
beiarmata batlamııtır. Ço· 
cufun feryadına gelenler 
zavallı Haaaoı baygm bir 
halde bulmuılardır. 

Çocuk hastahaneye getl 
rilmtı, fak at aldığı yaranın 
tealrile b1~ gün sonra öl
müıtür 

Jandarma hadiseye vazi
yet etmlt ve tahkikata baı · 

lamııhr . 

Taşla yaralamış. 
Eğe mahallesinden Osman 

karısı 30 yaılarında Fatma· 
nın ı aralarında çıkan kavgada 
komıusu Fevzi karm Ha 
ticeyi taıla yaraladığı tiki· 
yet olunduiundan hakkında 
tahkikata baıtanmııtır . 

Dumlupınar tnahalleatnden 
İsmail oğlu Oıman da, ç~cuk 
kavgası yüzOnden Sakarya 
mahallesinden Süleyman oğ -

-~---

Demiryollan memurlanna 
verilecek harcirah ve 

tazminat. 

lu Mehmedi taıta baıındaO 
yaraladığı ııkiyet . oluudıı 
fundan yakalanmııtır. 

Tahkir etmişler. 
Kayabey mahallesındell 

Ahmet oğlu Ali ve kar111 Z•· 
Uyenlo k o m t u l a r ı Ali 
karı11 20 yaılarmda Rabla11 

ıözle hakaret ettikleri ıddl• 
olunduğundan haklarınd• 
tahkikata baılanmııtn . 

............ -----

60 Yaşında 
Tabanca Taşı" 

}'an Adam. 
Dün gece saat 21 ııral•· 

randa Gündoian mahalleılO ' 
den Yusuf oğlu 60 yaılarıo' 
d& Mehmet ıüphell bir "" 
zlyette görGlmüf, yapıl•0 

aramada üzerinde bir tabası'' 
bulunarak alınmıı ve hak' 
kında tahkikata baılao0J 1 f 
hr. 

Su~aylarm motosıkletlere 
biniş tarll nizama ~ağlan~ı 

Subayların motosıkletler' 
binit tarzı bir nizama bai' 

lanmııtır . Kararlaıan eı••' 
lara göre büyük tehirlerde 

subay, moto~ıkletl bt~ı•t 
sevk ve idare ettiği zalD110 

tek başına binecektir ÇW 
meli veya getrlı bulunacalıı 
reımi kıyafetle sebepli ,,e· 
ya ıebepıiz motosı ki ete ka · 

dın veya çocukla bın111ı1e · 

Devlet demlryolları ve il- cektır . 

:0:~~~~ ~~::: ~::.:~ 1 l ISTANIUL RADYDSô"f 
demlerine verilecek harcırah . 1- ~ 

tazmtnat ve tahılıatlar hak· 24 - liiustos-1938 Çarşamba 
kındakt nizamnamenin 45 6 

net maddesindeki (bllaf a11 

Ja) kaydı, Nafıa Vekiletl · 

nlo talebi üzerine ıurayı 

devlet tanzlmat dafreıi ta 

rafından bilifaaıla tabiri tes 
cll edildikleri lılrlhten itiba· 

ren hizmet müddetleri bir 
seneden beı ıeneye kadar 

olanlara verilecek üç ay 
mezuniyetin tavsifi makaa 

dile yaZ1lmıı olup bu kay · 
dın haatalığa matuf olmadı· 

ğı meydanda görülmekle Bü· 
yük Millet Meclisince me 

murin • "anununun 84 ncü 
maddeılni tevılr ıuretlle it· 
tibaz edilmlf olan kararda 
kullanılan bılatnkita temadi 
eden hastalık tabirindeki bı
lainktta kaydlyle aym ma · 
hlyette görülmesine ve bu 
hallerhı nelerden ibaret ol 
duğu izah suretinde Maliye 
Vekllltğlnce yapılan tebllğat 

ile alakala telakki olunma11 
na mahal olmadığı mütalea 
kalınmıf ve bu mütalea ıu 

rayı devlet umumi heyetince 
mu•afık ıörOlmüıtiir. 

ÔGLE NEŞRİY A Ti: 
12. 30: Plakla Türk srııl · 

ılkltt. 12 50: Havadis. 13.05: 
Ptakla Türk muılklıl ıJ .30: 
Muhtelif plak neırlyatı . 

AKŞAM NEŞRIY ATI: 

18 30: Plakla danı rıı'1 
ıikiıi. 19. 15: Konferarı•: 
Fatih Halkevl namına Vıl · 
dan Atlr ( Sporlar, ee0ç 
çocuklan na11l yetııtırelio>)· 

20' 19. 55: Borsa haberleri. ' 
d· Saat ayıuı: Grenvlç raı• 

hanesinden nalclen. Faize "e 
arkadaıları tarafından Türlı 
muılklsl ve halk ıarkıları · 
20 40: HaTa raporu. 20 43· 
Ömer Rıza Doğrul tarafırı · 
dan Arapça söylev 21: Sa 
at ayara Bedriye TüzÜl1• 

e· 
ıan, stüdyo orkeatrası r 

oı 
fakatile. 2 l. 30: Vedia " 

• f d•" za ve arkadatlar1 tara ıo 
Türk muslkiıl v~ halk t•' 
kıları 22. 1 O: Müzik "e 

varyete: Tepebaıa Beled~O~ 
bahçerloden naklen. 22 . · 
Son haberler ve erleıl gii 

nQn proiramı 23: S••' 



TOR DIU SA'iFAı 3 

r···;~~-~~~:,:;;···l Seldnik Anlaş- f İ;İık~"sj;·j;j;b;1·;;0·~~-~ 
'························" 1masının Kıymet: Başkanlığından: : 

M E S L E K Ve Ehemmiyeti i Kuruma ald bıtzı meıe· 

insanlarda kendini begen 
ille ha11uı ezlidlr 

Herkeı kendini azçok be 
ienır. Tekamülü bir gaye 
edinenler, ileriyi dalma gör 
rnek iıtlyenler, kendılerlnl 
daha az beğenenlerdir. 

Sahte kahkahalarla sen 
bole edtlen bir n~ıe. haktili 
neıeyl yaratamaz. Nese bt 
raz sonra etrafında bir ıo · 
iulduk, fakat bir lztlrap ıo· 
nunda muhakkak btr haz 
Yaratu. 

Meslek ıeçerken yalnız 
fazla kuancını, gösterlflnl 
düıünenler, bir de çok yoru 
cu fakat göıteritılz ve ıo 
nunda derin hazlar yaratan 
D:leılekleri gözönüne alan 
lar vard1r 

lıtedlğlnl yapacak kadar 
•zhnkar olanlar arzularına 
UY1ıun meıleklere kavuıur 
lar. Btr arkadaıa bir gün, 
dlfer bir arkadat ıoruyor: 

- Lfıeyl bitirince nereye 
Rldecekııln? 

- Yükıek öjretmen oku· 
luna gideceilm; ccvabmı 
alanca: 

- Öğretmen olunca ille 
diğln yere kendini ta yln et· 
tirebilecek mlıin? Dlyor. 

Yü\uek öiretmen okulu
na gıtmeyl gaye edinen, ze· 
kt ve çalııkan arkadat ce· 
~ap veriyor: 

- Ben öğretmen olaca 
iıoı ve nereye gönderirlerae 
0 raya gidecejim, demekle 
kııa fak at en yerinde ceva 
bı vermfı oldu. 
Aynı arlcadaı yeni tanıt 

hfımız için bir aralık bana 
d• ıordu: 

- Sız hangi f akültede1l 
tıf z? 

- Veteriner fAkülteslode· 
Yhn, diye cevap verdim. 

Evveli veteriner kelime· 
•inin maniımı bir çok 
0 kur yazar cahıller gibi 
0 da anlamadı. 

Kendlılne veteriner ve 
Dledclne untversal kelimele
rinin manalarına mümkün 
olduğu kadar anlatmağa 
Çalııhm 

Bır çoklara gibi, meıleğl · 
Dllo diğer bütün meılekler 
den yükıek olduğunu ıddta 
edetek değlllm 

Fa!:at hiç bir meılekten de 
aerı olmadığını hatırlata
caıun Ber me1lek kendi 
brantında büyük rol oynar 

lnıan oğulları dimağlarını 
Çalııtırmak için albumlnli 
maddelere muhtaçtırlar . 

1 
Albumlnıfz gıdalarla beı 

eoeo vücutlar ancak mi · 
hanı~ i bir it aörürler, 

Dırnağı zorla çalıttırmağa 
lliraınıak vücudu hırpala
lbalc.tan baıka bir ıeye ya · 
tıırrıaz 

1 
liugün her mlllet, en faz. 

~• albumın sarf lyahm göz 
o .. --.uode bulundurmal<tadır. 

Dıter taraftan aalgm has
talıkların bir çoğu meıela 
flrengı, ruam, ıarbon, Mal 
t, h 

urnmaıı vesaire . Hay 
\t'r>larla tnaanlar arHında 
~Gıterektır Bunlar hayvan 
b'rdan insanlara ııeçerler ve 

1 
6J61r &tellere ıebep olur· 
'r. lkttaadi bakımdan ve 
l~rı fl'!r ilminin ve nıeale§I 

ilin Y•Phiı itleri, ln1an· 

1 albumln temin 

L' lodependance Belge : - . leler! görüımek üzere An 
kara - İstanbul ünlversl 
te ve yüksek mekteplerin 

Brukıcl gazetesinden: • • "Bulgarlıtan Baıveklll Kö : 
ıe lvaoof 7 temmuzda ~ob· : de okuyan talebe ile, bu 

ranlede . l?ulgarlıtan mec : ıene ltıeden mezun ve il· • 
• llıl mebuıanı · Balkan an • • 

tanlı ile Bu.lgar!stao arasın· : 

ıc son sınıfana geçmtı olan 
arkadsılarao 25·8 938 per 
ıembe günü saat 21 de 
Halkevlnde• yapılacak top· 
l8ohya gelmeleri rica olu-

dakf münasebeti bir takrl· : 
rinde atağıdakt eaaılar dal 
resinde Jfade etmtıtı: 

Balkan antantına girme· 
mlze mani olan ııebepler 

elan mevcuttur. Fakat Bul-
ıar hükumeti devletler eru
bu olan Balkan antanta ile 
Bulgarlıtamn menf aatlerloe 
muğaylr olmıyan aaye, ı, 

Ye tezahürlerde anlayıf ve 
teırıkt mesai bağlara kur . 
muttur. Niyon ve Montrö 
de de tahakkuk ettirilen 
eıu bu olduğu gibi, diğer 

mümull hallerde de bu ola
caktır. Sulgarlıtanm Balkan 
antantına dahil olmak11zın 

onun ılyuettne muvafık bir 
ıl yaaet takip ettiği aöylene 
bilir. Bulgarlıtanın Balkan 
antantına gtrmemlf olması 
nan bir takım mahzurlara 
vardır . Bilmukabele memle· 
ketimlz Halkan antantmda 

derpif edilmtt 
muaftır. 

vazifelerden 

Bu ıözlerfn muhtevaıı 31 
temmuzda Seliolkte M Kö 
ıe lvanofla Balkan antantı 
konıeyl reisi ol1&rak hareket 
eden M. Metakıas arasında 
kt anlaımanın hiç olmazsa 
hangi hava lçeıslnde imza 
landığmı göstermektedir. 

Bu anlaıma:un ehemmi · 
yetini fazla büyQtmemek 

lazımdır. 

Köıe lvanofun bizim na· 
zan dtkkatlmlzl çekmek is· 
tedlğl Bulııarlıtanm yeni 
hiç bir mükellefiyet ahına 

glrmemlt olmftııdır. Sade 
Milletler Cemiyeti, Brian -
Kelloğ paktlarlyle Yugoılav· 
ya ve Türkiye ile dostluk 
paktlarının kendiılne tahmil 
ettiği mükelleftyetlert tektd 
etmektedir. 

Diğer taraf tan Balkan 
antanta da uzun Zl\mandan-

berl kendi kendine tanıdığı 
hakların müsavatı ve tek 
rar silahlanmak hakkını 

Bulgarlstana bahıeyllyen 

btr vaziyeti taadikten baıka 
birıey yapmamııhr. 

Bununia beraber Selantk 
anlaıma11 ehemmiyeti göz
den uzak tutulmıyacak ye
ni bir takım elemanlara th· 

liva etmektedir. 

Evveli. muahedeleri doı · 
tane bir revlstonla ıade Al· 
manya ve İtalyadan değil, 
tlmdıye kadar bnı kayıtlar· 

·la it yapmıı olan Çekoılo· 
vakya, İngiltere ve Franıa· 
dan da badema levazım 

mübayaa11m itikar btr su
rette yapabılmek tmkanmı 

bahıedecek olan Bulgarlsta· 
nın gizli ıllahlanmuı müp· 

etmek ve dlmeği faaliyeti 
artırmakla oynadığı içtimai 
rolü görmek ve anlamak iti· 
kardır. 

Her mesleğin, kendi ıa· 

hat1nda büyük ve mühtm 
rol oynadığını inkar etmek 
inaanların ancak kendlledni 
ve kendi mesleklerini beğen 
melertnden I' erı gelir. 

Haıan Ali Türker 

• • • • • 
: nur. • • • •••••••••••••••••••••••••• 
,. ••••••• ! .............. .. 
: TURKDILI : • • 
: Pazarteılnden batka her : • • • ıiin çıkar. Stya .. ı gazete •• • • • ! Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı A1lıiı:400 • : 

•• s 3 •• • ay11ı : • • 
: Günü aeçmtı ıayılar 25 : 
: kuruıtur. : 

i ADRES: i 
: BALIKESIR TÜRKDILI : 
.......................... 

hemlyettne nihayet v~rl yor . 

Sonra, diğer Balkan dev 

letlertyle Bulgaristan ara 
11nda yakınlaıma yolunda 

ileri bir marhale teılı ettiği 
glbJ "Balkanlar Balkanlala· 

rıodır., prensibini mevkii fi· 
ıle koymıya gayret eden ve 

lı~lklallerlnl tehdtd eden ya· 
bancı ıiyaai ve iktiıadi te 

slrlere mukavemet eden ce· 
nubu ıarki devletleri bloku
nu takviye etmektedir. 

flk defadır ki t lmdlye ka 
dar sadece ıkl tarafla pakt 

ların akdini müdafaa eden 
ve Sofyada keodiılne kartı 

yAp1lmıı olduğu söylenen 
böyle bir tetkllatıo mevcu 

diyetini tanımak istemiyen 

Bulgıulıtan Balkan antantı 

ile dostane bir anla§ma im 
zalamaktadır 

Balkan yarımadasında 

birleıme ve aıayJı devri te . 
ıiı ettiğini ve umumi sulh 
itine hizmet eden bir anlsı
ma olduğunu ilin ecl~n im 

zadan ıoora Dl!fredllmlt olan 
Selanik anlaımuımn ahlaki 
ehemmiyeti mühimdir. 

Şüpheıla: Bulgaristan iı· 

tedıklerlntn htç birlıinden 

vaz geçememlıUr. Ve yine 
ıüpheılzdlr kf, Sofya ile Ati· 
na, Sof ya ile Bükreı ara
sında halledıluıemtı meıele · 
ler muallaktadırlar Ve nt 
ha yet B11lkaa antantı an· 
laıma ile Bulgariıtana p 1a 
tonik bir imtiyazdan baıka 

birıey vermemlttlr . 

fak at Selanlk anlaı ma11 
çok geoit bir fikir anlatma 
ıanı, kuvvetli bir irllbaıta, 

çok canla bir tesanüdü, glt 
tikçe t•ddetl artan bir ıu · 
rette k6çüklerln büyükler 
tarafındsn tehdtd edildikleri 
bu zamanda Balkan de~let 
lerlntn ıelametınl mucip bir 
aksülamel teıls eden men 
faatlerde müıtereken hare
ket etmek ıuurunu gösteri

yor . 
Baıka yerlerde dlğerlerlnl 

yaralamak tehllkeılnl göı 

teren ılvri dikenli mihver· 
ler yaratılırken Balkanlarda 
- hendeıi mefhumlardan ay· 
rılmamak üzere merkezt 
Sofya olacak ıekılde bir 
daire çlzildıği görülmekte· 
dlr.,. 

AlphQDıe Barthel 

Vatikanla Mus- 1 Uncukırı Osmaniye ve Mahmu
solini Arasında diye Köyleri ihtiyar he yel inden: 

lht~'la.f •• 
Pravda gazetesinin 10 

ağustos tarihli nüıhuıoıo 

beynelmılel mevzular sütu· 
nunda "Vatikan ile MuHo · 
lioi arıuıoda çıkan ihtilaf,, 
baılıiı altında lnttıar eden 
makalede ezcümle törle de· 
nılmektedlr: 

"Bütün cihan matbuatı, pa 
pa tle faıtıt diktatör araım· 
da anaızın zuhur eden thtl 

lif hakkında hararetli ıu· 

rette mütalealar yürütmek 
tedir. Bu ihtilafa sebep .,ırk· 

çılık nazariyesi" olrnuttur. 
Makalede papanın "pro. 

paianda Fıde.. kollejı tale · 
belerlne hitaben ıöyledlğl 

ıözlertnden, Mo11ollnlnln 
l 932 ve 1935 ıenelertnde 
bu nazariyeyi tenkid elmlf 
oldujundan, timdi ise Hıt. 
lert taklid ederek bu naza 
rlyenln en ateıin müdafi ve 
pr opafandacaaı keslldlilnden 
baha ve makaleye ıöyle de· 
vam edllmitllr: 

"Zaman, ltalyadakl fatlıt 
diktatörlüğü için fena bir 

ıekılde deilımektedlr. hal· 
yada vaziyet gün geçtikçe 

daha çettnleımektedtr. Ha· 
betiltandakl ve timdi de Is· 

panyadaki yıkıcı harp neti 
ceılnde devlet hulneıl git 

tıkçe zayıflamakta ve hal· 
km muhtelif tabakaları ara. 
sında ademi memnuniyet 
büyümektedır. ltalyan emek 
darları hayatlarım fatlst rü 
eaaımın menafU uğuruna fe 
da etmek istememektedir. 
Bunun Ü7.erlne memleketin 
idarecllerlnt- mengeneyi da 
ha fazla sıkııhrmak ve 
memlekette, eıasen ıtddetİi 

olan, terörü ahrmak zaru 
reli haaıl olmaktadır. 

"Fatlıt dılctatörlüğü reh 
berleri Yahudilere karıı taz· 
ylk ve bahuıuı Yahudi çocuk· 
larının halyan mekteplerine 
devammı men edf!n emlrna 
me gibi tedbirler. almıı bulun· 

Uncukırı Osmaniye ve Mahmudiye köyleri araımda 
lnıa edi lecek ilkokul blnaaının ustalığı 15 gün müddetle 
ekıtltmeye konmuıtur . 

Talip olan ustaların tartnameyi anlamak üzere her iki 
köy heyetlerine müracaatları tlan olunur. ihale tarıbl 
8 · 9 - 938 perıembe günüdür. 

4 - 1 - 290 

B<tlıkesir Evkııf 
1\'liidiirliiğ·iiııden: 

Emvali gayri Muhammen 
menkule No: Nevi: Mevkii: Lira Kuruı 

18 Dükkan Cami çetme 100 
19 (( Sü1üklü çetme 200 
29 (( Yeıillı çıkmazı 1000 
30 (( Bığadıç caddeıl 400 
53 (( Sobacılarda 500 
75 Bahçe lıtaayon anbarı 500 
76 4raa 400 

9 - 10 Dükkan Şamlı caddetl 560 
ve ev 

17 Han araaıı Eskiciler 3000 
1 ıo Tarla Paıaköy çayır 200 
118 .. 

Paı., köy Keklik 200 
çayır 

120 .. 
Paıaköy aıçıdereaı 700 

121 .. 
Peıaköy tataltı ıs 

125 .. "' Tahir çeımeal 150 
127 .. 

" Ulu mezarlık 500 
128 .. Or haniye Aıçıde 200 

reıl . 

129 .. .. .. 50 
Yukarıda yazılı emvali gayri menkule on gün temdit 

edilerek ıhııl~sl 20 8 938 cumartı!ıl gününde de istekli çık· 
marhğandan tarihi mezkiirden ltlbaren btr ay nrfında çı

kacak htekllılne vertlmek üzere yüzde yedi buçuk mu. 
vakkat teminat akçaıile müracaatları ilin olunur. 

maktadsrlar. Faılıt profesör 
lerJoden Paıkuela Peootzl 

• 
"Rf!clm f •t•ıta,. gazetestnto 
11ütunlarında ltalyaolarla Ya· 

hudllerin evlenmelerin o ıtd 

detli cezalarla menedtlmut· 
ol ve 8.ri ırkına mensup ol · 
mıyanların halyan vatan · 
daılıfı haklarından mahrum 
bırakılmalarını talep etmekte 
dır. 

"Vatıkanla Mu11olini ara· 
sın da ki bu ihtilaf f aııst 

diktatörlüğünün 6nüoe çıkan 
yeni yeni güçlükleri lezahGr 

ettiren bir delıldır. Aynı za 

manda terör ve zulfim r•jl· 

mine kartı hoınutauzluk da 
htç durmadan artmaktad1r. 

Dtğer taraftan papa ile 
faıflt diktatör ara11nda çı· 

kan bu ihtilaf Httlerin, ltal
yanın değil yalnız harici, 
hatta dabılt ılyuetlne de 
ne derece tesir yapmakta 
bulundufuna da bir delildir " 

Balık~sir '"fı1pıı Sicil.~ ıı lı<t fızlığ·ın<l<t ıı: 
Köyü: Cırııi : 

Bereketli Tarla 

.. .. .. 

" .. 

.. .. Bağ 

" .. Tarla 

.. .. 

.. .. Hane 

Ol .. Tarla 

.. .. Bahçe 

.. Araa 

.. ., 
Tarla 

Mevkiı: 

Çayırda 

KaleJe nam 
Kocapınar· 

batı 

Ç ftlik Dere 

~öy altında 

Erik Boğazı 

Çıftitk Dere 

Köyde 

K.ızılorman 

Astağıbah · 

çe. 

Köyde 

Kaca raz 
yurdu nam 
Çıftlikder~. 

tlududu: 

Dofu ve bahıı Muıtafa. poyrazı Musa, 
Hasan. 

Doğu Hüıeyln, batm Baiyah Mustafa, 
Kale, lnbleaal Kopuz oğlu Süleyman. 

kıbleıi 

poyrazı 

Doğu Kara Halil, b~tuı Hüıeyin, poyrazı Balyalı 

Mustafa, cenuben Buzajlık . 

Doiu Koca lbrablm, oflu Halil, bat111 ve poyrazaı 
köy tarlaları, kıblesi Balyala Muıtafa. 
Doğu Topal Alı. bataıı bayır, poyrazı ve lublest 
Balyalı Mustafa. 
Doğu Velı Çavuı, bat111 bayır, poyrazı Muıtafa, 

kıbleıl ~üseyJn. 

Saiı ve önü yol, solu Toıbıyık, arkaaı Kemaneci 
evler!. 
Doğu Berber İbrahim, batııı yol, poyrazı bayır, 
kıbleıi Hüaeyln. 

Doğu 1 apal ApU, batı Balyalı Mustafa, poyrazı 
yol, kıblesi Hüıeyln . 

Doğu Topal Aptl, batısı ve poyrazı yol, kıbleıl 
köylü bahçeleri. 

' 
Doiu ve batm bayır, poyrazı Muıtafa, kıblesi 
Hüıeyln oğlu Hüıeyln. 

Hudut ve mevkileri yukarıda yazıla (11) parçadan ibaret gayri menkul Bereketli kö
yünden Kara Halil oğlu namı diier Berber oiullarından lbrahim otlu Sadıfın, daireye 
ibraz olunan llmuhaberde beyan ve izah olunduğu veçhtle muhtelif cihetlerden intikal 
ve ham topraktan ıhya sebeplerine mihtenlden 40 ıenedenberl unehiz ve nfzuız tatar· 
ruf ve zlraatıncla iken 327 de ölmesıle karı11 Slddtka ve nlAtları Mt'hmet ve Sıdıka, 
bunlardan Mebmedln 328 de bekar ve Sıddıkamn da 330 da koca1ız olarak ölmeılle adı 
aeçen yegane varlı Siddıka kalmıt oldufundan bahisle Sadık tarafından ıenede raptı ve 
teıcillerl istenilmekte olduğundan. bu gayri menkullerin taıarruı ıebebt ve hukuku cihet· 
leri teıbit ve tahkik edilmek üzere 3 eylül g38 pazar günü mahalline memur ıiindertle

cekllr. itirazı olanların bu müddet içinde Tapu Sicil muhafızlıfına veya mahalline ıe. 
lecek memura milracaatları lOzumu ıllo olunur. 
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Biğadıç Belediye 
Riyasetinden: 

Blğadıç nahiye. inin tahminen 40 hektar mealuln 20, hek 
tar gayri menkiil kısmının halihazır harltaaının alınma11 
19 - 8 - 938 tarihinden itibaren 20 gün mOddetle açık 
ekılltmeye konulmuıtur. Meıkfın kıımın hektarı 25 ltra, 
gayri meakun k11mın J 3 lira olmak üzere muhammen be
deli 1260 liradır. Ekıiltme 9-9 938 tarihine tesadüf eden 
cuma günü saat l 6 da Btğadıç belediyesinde yapılacaktır 
lıtekltlerln 94 lira 50 kurut muvakkat teminat vermui ve 
2490 numaralı kanunun tayin ettiği veaaıkle Nafıa Veki. 
(etinden almmıı bu gibi münakasaya giren ve mütaabh ıtlik 
vtslkaıman i brazı ıarttır . 4 - 1 - 278 

Balıkesır Belediye 
Rıyasetinden: 

1 _ Çay deretl kanalizasyonunun mevcut proje •e ket · 
Hne göre inıaaı üçer yüz metre tulünde ve üç kmm üze 
r loe münllkasaya çıkarılmııhr. 

2 - Beher metre tulünün bedeli keıft 10 lira 75 ku 
ruıtur. 

3 - lhaleıl 2 - eyliil - 938 cuma günü saat 16 da 
Belediye encümeninde yapılacaktır. 

4 - Taliplerin yüzde 7,5 dıpozlto vermeıl mecburidir. 
Fazla malumat almak ilttyenlerlo belediyeye müracaatları 
ilin olunur. 4 - l 280 

Balıkesir Vılayet Daimi' 
EnciJmeninden: 

1 - ldarel huıuslye akaratından temhken satılıia çı
karılan BIAadıç oahi yeıınde metruk mektt-p halen müdür 
evi 8 eylul 938 tarihine rastlayan perıembe günü saat 10 
da ihale edilmek üzere 15 gün müddetle açık artırmaya 

koomuıtur. 

2 - Muhammen bedeli (400) lira, muvakkat teminatı 

(30) lira olup ihale bedeli pefindir. 
3 - İhale hükumet binasında daimi encümen odaıında 

müteıekkil Daimi encümen tarafmdan yapılacaktır. 

4 - lstekhlerın ıhale günü muayyen vaktinde mu 
vakkat teminatlarını malaandıiıoa yatırdığına dair mak· 
buz veya ıayanı kabul banka mektubale birlikte vilayet 
daimi encümenine mOracaat l arı ilin olunur. 

4 - 1 - 287 

------------------------------------
8 alık esir Vılayet D"ımi 

Encümeninden: 
J - Eksiltmeye konulan tı: N~fıa dalreılnin otomobil 

leri için dört dıı, dört iç lastık lertn 8 9 938 tarihine 
raathyan perıembe günü ta at 1 O da ihale eri yapıl mak 

üzere l 5 gün mijddetle açık eluı ltmeye konulmuıtur. 

Muha m men bed eli (544) ltra (50) kuruı, muvakkat 
tem inatı (40} lira t84) lıuruıtur . 

2 - ihale mua yyen vaktinde hül&umet bıoaıında mü· 
teıekkil vila yet daimi encümeni tarafından vapı l acekt ır. 

3 - Bu l~e a td eartname yl görmek ve öirenmek istı

yenler her guo Nclfıa Müdürlüğünde veyahut daimi encü
men kaleminde görebı ltrler . 

4 - Ekılltmeye girebilmek fçlo yukarıda yazıh mu· 
vakka t teminatını maJaondığma yatırd ığına dıHr m a kbuz 

veya ıayanı kabul banka mektubı yle blrltktf' müracaatla 
n ılan olunur . 4 l 288 

Tapu Sıc l Muhafızlığından: 
Köyü: Me vkii: C inai: 

• Hotoılar Köyde Ev 
Hududu: 
Saiı kirf!çll lımail oğlu 
Mehmet evi, solu ve önü 
yol, arkHt Klre~·lt Alt 
Oıman oe u Ahmet evi. 

Yukarıda hudut ve~evsafı yazılı ev lımatl oilu Ah Oı 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Ekılltmeye konulan Balıkeılr-Bandırma yolunun 
86+sOO-s3+6oo ncı lcılometrelerl aruında 7900 metre · 
ilk tamiratı eıasiyeıl olup 27 ·ağustoı 938 tarthtne rastla
yan cumarteai günü ıaat 1 O da thaleal yapılmak üzere ] S 
gün müddetle' 't'e kapalı zarf uıuhle ekıltmeye konulmuıtur. 

l - Bu tamlrahn keııf bedeli 13.277 lira 89 kuruı ve 
muvakkat teminatı 996 liradır. 

3 - Bu ite ald evrak ıunlardır: 

A - Keııf buli.ıa, flat bodroıu, metraj cetvelleri ve 
malzeme grafllderi 

B - Huıuıl ve fenni ıartnamelerle, ekılltme ıartna 
meıt 

C - Mukavele örneil 
İıUyenler bu evrakı bergQn Vilayet Dalmt Enc6men 

kalemınde veya Nafıa MOdürlüjüade aıörebtlirler 
4 - lhale bırlncl maddede yazalı gün ve ıaatte Balı· 

keıtrde hükumet datreaınde Vdayet Datmi Encümeni tara -
fından yapılacaktır. 

5 - İıteldUerln Nafta Veki.letlnden 1938 yılı için alın
mıı ve bu lfe aılrmek ıalibıyetfni veren müteahhıthk ve 
ııkaaı ve 10.000 liralık tı yaphiına dair veılkanan Nafia 
Müdürliiğü tarafından taadıklt ıureU ve muvakkat temina
tını malaandığına yatırdığına dair makbuz veya ıayana ka 
bul banka mektuplarını 9240 numaralı kanunun 3ı in 

" ntde dört defa bu miktar ıızerinden kura ile dağılı· = 
>' lacaktır. ilk keşide 1 E11Itıl 938 dtdlr. ~ 
~ ~ •••••••••••••••••••••••••• 
'#~~~~~~~~~M\~~~ 

1 Okumadan Geçme- I 
1 yiniz Mühimdir . 1 

ci maddesi ahkamına tevfikan zarflanarak ıhale ıaatınden · a, · § iJ.7",~- ~ -~ 
1 btr saat evvel Vilayet Daimi Encümen relıltğtoe makbuz ... ~ '~~-----'=---------==-__ _ 

mukabilinde vermesi llzıDJdır . 

6 - Poıtada vaki aıecikmeler kabul edilmez. 

---------

4

- - -

1 

-

26

-

9 

-
1 ~ kalı Buğday ()alkaları. 

Balıkesir Vilayet Daimi it 

1 E 
• • _J 1 Harman zamanı ıelmiı olduğundan her rençberl, 

ncümenınuen: ~ köylüyü, değirmenciyi ve zahtreciyl düıündüren ••• 

1 - Ekılltmeye konulan it: Manyas . Aluakal yolu · ! il.. bir buğday çalka makinul almaktır. Fakat lıtanbul· 
DUO o+OÜÜ- 15+ 285 ncl kilometreleri arasında ve muh- 1 dan ambalajlı almak, makinenin ne olduiunu btfme· ı 
telif kmmlarda parça parça yapılacak kaldmm tamiratı mekUr. 
olup 25 Ajultoı 938 tarihine rastlıyan perıembe günü 1 Biz, Balıkeılrde ayağınızda murafaız ve açık ola· 
ıaat 10 da ihaleıt yapılmak üzere 15 gün müddetle açık ~ rak bu methur olan ( EMlL MAROT ) fabrlka11nın 1 
ekıiltmeye kooulmuıtur. it. bu~day çalka makinelerini bu ıene de lttaobul fıatın. 

2 - Bu tamirata aid keıtf bedeli (8787) lira (25) ku ı dan yüzde yirmi ve yirmi bet nokaanlle ve ehveo 
ruı ve muvvakkat teminatı (659) lira (4) kuruıtur. flatla ıatılmaktayız. 1 

3 - Bu tıe aid evrak ıunlardır: 4, 5, 6 Numaralıları, tek 't'e ıkl parçalı clnılerl 
A Keıtf halasa11 de mevcuttur . 

B - Ô çü çlzelgeıl Mahsulata 9 kıama aymr, katiyen yabancı madde JI 
'C - Ekılltme ıartnameıt bırakmaz. ~ 

LJ Mukavele örneği ~ Yedek parçalarını derhal ticaretbanemlzden ted•· 
istekliler bu evrakı her gün Vıllyet Daimi Encümen it.. rlk edebtliuiniz. 

kaleminde veya N .. fıa Müd6rlüğünde görübılırler . i Bedeli için de ayrıca kolayhk gö&terllir. 
4 - Bu fte girebilmek için ıartnameslnde ydzılı ol· 

duğu veçhıle l 9J8 yalı için muteber olmak üzere alınmıı 
müteahhıtlJk veya bu it için Nafıa Müdürlüi6oden ek- ~ MAKlNELERiN YAPTIGI . iş MlKT ARI: 
ılltmeden 8 gün evvel alınmıı veıikanın ibraz edilmesi ~ 

meıruttur ~ No: 4 5 6 
5 - ihale hükumet da ıreıınde Vılayet Daimi Encümeni ~ 

t araf ındcio yapılacağından llleklilerln bu ve1alk ile bir ~ 
lıkte muvakkat teminatını mal saodığma yatırdıfına il 
dair makbuz veyahut ıayanı kabul banka mektubtle ~ 

Saatte yaptığı iş ıniktarı: 250, 500, 600 
kilo mahsul calkar . . 

muayyen vaktinde Vtliyet Daimi Encümenine müracaat ~ 
ları ttan o lunur. 4 _ ı 210 it. flhmet Ve İbrahim Cu(71alt Kardeşler 

maoın atasından fntlka len ıenehlz mali olduğu halde 340 j ~ Ualı luılr: Çiviciler Çarşıst 1\o: 12 ~ 
ıeoealode ölümile verHett karıları Fatma ve Medıne ve ı ~ Demirciler Çarşısı No: 63 
evlltları Ayte ve Emine ve Safiye ve Ahmet ve Mehme ~ 
de kaldığı ve bunlar da fntikalen teıçil lnl istemekte olduk . ·~ 1 
larandan bu ev hakkında keılf ve tahkikat yapılmak üze- ~~~~~~~~~~~~~~ 
re 27.8 938 cumarteıi ıüoü mahalline memur gideceğin- ' Sahibi ve Baımuharrirl: Balakeslr Mebuıu H. KARAN 
den bu ev hakkında tasarruf ve bak iddtua olanların "Y· 
nı günde mahallindeki memuruna ve bu mOddet içinde Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Bİt.'AL 

, tapu ılcıl muhafızlaima müracaatları ilin olunur. 8aıım1erl: Vtliyet Matbaaıı - Babkeetı 


