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Çekoslovakyada Muhtar 
bir hükiimetdahakuruldu 

Başvekilimiz . 
Istanbula 
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Ankara, 10 (AA.) - Bat 

-----------•••••••••• vekil Celal Bayar, dün akıam 
~ • K f K f J R LJ .. L 1.50 trenine bağlanan huıu 
enı uru an arpat ara tı usyası cıURUme· ıi vaionla latanbula hareket 

INGIL Z · ITALYAN 
ANLASMAS MERi· 

YETE GiRiYOR. ti Mümessilleri, Merkezi Hükıln etle Müzake- =~~!.~::~:·::=~~e:.:~·u:;· 
relerde Bulunmak Üzere Prağa Gidiyorlar. ~!~ıtarafındanıeıamlanmıı. General Frankonun da Mu-

ç · .. 0 ....... • • vafakatileGönüllülerin Geri 
ekoslovakya Slovak işlerini Devretti. /ngilter~ Fi/isti- Alınması Kararlaştı. 

'· Perat, 10 (AA.) - Çe· muıtur . Bu beyannameye 1 muameleıt uıullerinl tubit ne takoıye kzfa-
-.lc Parlı, 1 O - Romada fogl-

' aJanıı tebllf ediyor: nazaran Karpatlaraltı Ruı etmtı ve Slo.-ak kabinesinin .. d . ltz ıefırıle Kont Clano ara· 
L l(,rpatlaraltı Ruıyaaında J'HI Slovakyaoın nail oldu- aıağıdakt tarzda kati olarak atı gon erıyor. 
l{lı 11oda İspanyol meaeleıi etra 
~ Q Üzharda Karpatlaralh ğu hakların aynına malik teıekkülünü tuvlp eylemlt· Londra, 10 (AA.) - lo- fıoda cereyan eden müza· 
"'Jayı meobualarıle Ukray olacaktır tir. glltere, fillıtloe yeniden tak- kerelerin müıbet bir surette 

"' birinci merkezi mecllıl Rraj, 10 (A A) - Çete- Tase, Batvektl ve Dabtll · vlye kıtaatı aöndermeiie ka- netlceleomeıl burada mem· ., l 
I 11111 l mecltı deleıaayon- ka ajanıı tarafından neıre ye Nazırı; rar vermlıtlr. nuolyetle karıılanmııhr. Ga. 
•tı •raıında yapılmakta olan dilen btr tebliğde Çekoılo Cermak, Maarif Nazırı; Bu takviye kıtaatı ile fi zeteler münıhte müteva11ıt 
lllGıakereler, düo akıam bir vak kablneıloln toplanarak Durcanıkl, adliye. 11hhlye liatlndekl askeri kuvvetler rolQnü lfa eden Mu11ollnlnln 
.._Ulca•ele kaleme alınmak Slovakya tılerlnln derhal ve içtimai muavenet nazın; o~ yedi piyade taburu, iki fıpanyadakl gönüllüler me· 
'''•tile hitama ermlttlr. Slo.-akya kabınHlne devri Teplanıkl, ziraat, nafıa, ıüvarl alayı, bir topçu, bir ıeleılnl halletmek ıuretlle 
p 8u mukavele mucibince baklunda elde edilen anlat· ticaret ve tnaliye nazırı; de mitralyöz batarya11ndan ıulh yolunda baıladığı ese· 
sı''I merkezi hüln1mettne mayı tasvip etmııtır. Naktl Vıhner. münakalat nazıra . . ıbaret bulunmaktadır. re devam ettlitnı tebarüz 

0 • ld 1 ettirmektedirler. 
lttıh:a :~:~me~t=:~r•a:a::,: Hitlerden Yeni Bir lht&r Ve Tavsiye: Ôvr aıazeteıı bu huıuata 
e~llecek olan bir karpatlar- • ıunluı yazmaktadar: 

~,::.~··:ı:·;.~~~:~:~d~-:~: · Alrr~anya, lngilizlerinMürebbilik Ha- m,;!~::· g;:::aha:; ~:~ 
'tele ur zlranda imzalanan Fr-

Q · k t • A t k T h •• ı E d anıız logtllz ttılifı mucibince 

":::~11~;:~:~1:;; ... mü· re e ıne r 1 a ammu emez. :;~t~~:~~ .. :·~~'oôôc;~.~~ 
'-'e••lllerı, teklıflerlnt merke- ı •••••• .,. ••--------- lü ve Franklıtlerdeo de bir 

:' hGkQmete btldtrmek üze· <cSiyaset Adamlarının· Başkalarının Deg\J il nlıbet dahtlınde bir mıkdar 
d • Pazarı eıl ıün ü Pr • i• ı I· ı ' ' 

1 

ıöoüll ü geri ahndıiı takdir . 

e~elderdlr. Kendi işleriyle Uğraşmalarını Dünya Sul- Fder·nv~rolle.aceflkatrlırndBaun ~~~:~r. odoeo 
il bkant, Prai hükQmetl • .. " 
~~ltıa b•r beyanname oku hu Namına Talep Edıyorum.» kı,ı ıerı alınma .. lazım gel· 
~ mektedlr. 
'tomen Sarrebrukken, ıO (A ~) - larca kiti ılztn çektiğiniz ay rln batında bulunuyorlar HükQmetçll"rln elinde bu 
ı,,,,. Dnn, Kurtuluı meydanın na tztlraplara çekmtı ve ıon · Ve bu baıka adamlar ıul- ıuretle ancak 10.000 bin gö-
f\.QbinesinJe da muazzam bir halk top radan da ıızln duydugunuz h" o kadar baila olmıyanlar · nüllü kalmıı olacaktır .• 

1 d Gazete, nettce olarak lı 1' lantı11 yapılmııtır. Hıtler, bahtiyar ığı uymuı ur. dar. 
Ueğişik[ik • yetmlt beoı huıuıi trenle bu Hnler, Alman yadan ayn Meıell, lngllterede Çem· panyollar kartı karııya bı -

8 b l l ı ı rakıldıkları takdirde Cumhu-d Glcreı, 10(A.A) - Kral. : raya ıetlrılen 2JO biDden . u unrnuı o an on mt yon her aynın yerine bir Duff 

rıyetçderln bir kaç ay için· 
de muzaffer olacaklarını 

yazmakta dır. 
Burıoı, 10 (A..A .) - Ge

neral f ranko, kendi orduıun-
da bulunan ve on ıeklz ay· 
dan fazla hizmet et mit olan 
İtalyan aönüllülerJnln derhal 
memleketlerine dönmelerine 
muvafakat etmft ve ladeıl 
hazırlıklarına baılaıoııtır 

Roma, ıO (A A.) - Sa· 
lahlyettar mehaftlden bildt
rıldlilnc aıöre lıpaoyada on 
ıekiz aydan fazla hizmet 
etmtt olan gönüllülerin der 
hal geri alınması hakkında 
verilen karar oradan on bin 
kitinin çekilmesini mucip 
olaıcaktır. 

İtalyan hükQmetl, ltalyan
lnılllz anlatmalarının mert 
yete ılrmeıt için meırut ol· 
an bu gönilllülerln evveo.be · 
evvei geri alınması hldiıeıl· 
ol ciddiyetle ele alarak yu
ka,,dakl kararı vcrmııur. Ba 
ıuretle. ltalyan bük6metl lo
gillz • ltalyan anlaımalarao1n 
bir an evvel merlyele alr-
mealnl arzu etmekte oldulu· 
nu 16ıtermektedır. Buna mu· 
kabil, hemen ltal1an 
lmparatorlulunun tanın -

(Sonu üçünc(i sayfada) 

~ llıta birçok ılyaai rlcah fazla bir halk kütlesinin ön . ' Almanı da kurtarmak itinin Copperln, bir Edenin •eya 

.. 1~buı etmlf •e bılhat1a ha flnde ıöyledlğl ıiyaai nutuk tahakkukundaki ehemmiyeti bır Çörçtlln gelmesi bunla-
11:ty ve vehametl kaydettlktea rın derhal bir dünya barbt· • nazırı Komnen ile ta ezcümle demlıtır kt: 

" ıonra sözlerine ıöyle de•am nl açmak hedeffnt takip et-
t ı~tı mülakatta bulunmuı· " - Eğer buıünlerde ıtzl melerine kanaat getirmek "t - ~ lı b et mittir: • aıorn1e.e ıe yorsam. unun için klftdlr. Btnaenaley, Al· 

So ı d b b h f ı .. - Nihayet on mılyon D IÜD er e, ~Dternaı ıe e t geçen IOD a ta ar manya fevkalade müteyak
ktz davranmalı . Biz daima 

Karadenizde Büyük Bir 
Liman Yapılıyor. 

~OQlll ılyaıl bidiaelerle ali zaıfındald hidlıelerl ı z, ka Almenın ve yüz btn kilo 
d '<i•t olmak tbere kabine· 1 dın ve erk,.k Sarhlar kadar metre murebbaından fazla 
t' defıttkltk yapılacağı rl hiç klmıenln anlamıyacağına toprağın Almanya ya ilhakı 
l ''etleri dolaımakta oldu- kani olduium tçındlr Çün- ıulh içinde temin edilebil· 
,:"dan Romanya ılyuet kü ıtz, Almanyadan "Yrı mittir. Muharrıklerln ve bey·I 
~ 'tnlaranın Kr•l tarafından buiunmanın ne oldujunu nelmllel fırsatçıların bütün 
lbulü derin bir a laka uy- pekala bllirelniz Almanya ümıtlerJne rağmen bunun 

~maktadır. ya tekrar kavutan milyon katlyen kan dökültnekılzln 

ltıhisarlar Memurlarının ~:~:~.k·~;ı:.·: 
0

~:::;·d:: 
bahtiyaı ız. 

Maaşlarına Dair Proje.. Bu meıelenln muıli-
D . - -- · bone tarzı h a l 1 1 n d e 
aırni Memur Ve Müstahdemlerin Ay- yardımıerı dokunan dığer 

hklan Derece ile Tesbit Edilecek. 1 devlet adamlarından bahıe 
fi derken evvı•lbeevvel bugün 

'- Gküaıet,lnhlıarlar Umum kanuna baflanma11, bu fda· malik olduğumuz yeaane ve 
G <ldürlüğü memurlarının rede çalıtanlıtrın halıları ve hakiki dostumuzu. Bentto 
c:I Ctet ve dereceleri hakkın - vazlfel~rlne baflanmaları 
l' bır llaoun projeıl hazır noktasından çok lüzumlu bir 
-~ tıtı •thr. Mucip ıebepler la ıhu yaç hallol aldıiına ı1a 

L '••tıda, flmdlye kadar ret edilmektedir. 
Qet 1 
t •ene büdcealne bağlanan Projeye aıöre nhl111rlar 
'ltd l l ro •rda derece ve ücret· Umum Müdürlüğü kadroıuna 
eti -

il loıterllmekle iktifa olu. dahil dataıt memur ve müı· 
G '" ltıh ııarlar memurlarının 
.,

1
"ceden hizmete alınmala 
tıd 

•ti e ve ıonra terfi ve yiik· 
d l'.Qeler&yle ücret ve mık 
'rl, 

dtııd rının tayin ve lahdi 
t,~ e aranılacak tartlar ve 
J.t ip edilecek eaaıların dev· 

111••urlarıa• lu7aala bir 

tahdemlerln ıerl ve derece
leriyle aylıkları tU tekilde 
teıblt edilmektedir: 

A ıerlılne 6 derece dahli 
ol1tcaktır . Birinci derece 600 
- 700; ikinci derece 500 · 599 
3 ncü derecede 400 · 499; 

( Son• ikinci ıa1f ada) 

Mu11olinlyl ztkretmellylm. 
Fakat aynı zamanda musll· 
h ane bir tarzıhal bulmak 
tçln cahtan bu büyük İtal 
yanla ve bizimle birlikte 
mllyonleuca Almanın hakkı 
nı v~ dünya ıulhunu temine 
çalııan diğer ıkl devlet ada · 
mıodan balııetmek lıtertm. 

Evet, bugün Almllnya 
ıu1h 11tlyen devlet adamla 
rlle kartıl"tmıı bulunuyor. 
fakat, bunlar her an yerle 
rioe baıkalarının gelmesi 
muhtemel olaD memleketle 

ıu\h lıtlyoruz. Fokat, her 
an kendtmlzl mOdafaaya da 
hazırız . 

Bunu içindir ki, garp tı · 
tlhkamatımız n lntlatına aza . 
mi enjeri ıle devama karar 
verdim. Şimdi müıtahkem 

mıntıkalara Achen ve SAr 
mıntakalaranı da dahil ı de· 
ceğım Bu tedbir. Almanya 
nın emniyetini artıracaktır. 

Eıaaen bir kaç aüne kadar 
buhranlı aylard" almıı ol-

duğumuz tedbtrlerln kaldın 
lacağını bildirmekle bah· 
Uyarım Bu yGz blnleorce 
kitinin ve thtivatlarımızın 
yudlarına dönebtleceklerlnden 
dolayı mernnuoum . Keza, 
büyük bir merdltkle hareket 
eden Alman milletine teıek 
kür etmekle de bahtiyarım. 

Almanya bu kuvvetli ve 
kudretli devlet, doıtlarile 

bir anlaıma ılyaıetı yapma
ğa hazırdır . Hiç blrtey arzu 
etmiyoruz. Ancak, Alman
yanın tstedlil blrıey vana, 
o de herıeydf!o ziyade 
İngiltere ile olan münıue · 
batına taalluk eden bir hu· 
ıuıtur. 

~~~~~-------~~~~-

12 Milyon lira sarf ire vücuda g&tirilecek olan Çıtalağzı 
limammn inşası için haznhtlır baılıdı. 

Ankara, 10 ( Huıuıi) -
Y ent ekonomik kalkınma 
pllnımazın tatblkıoe baılan 
mak Ozeredtr. İlk yapılacak 
tıler arasında Karadenlzde 
Çatalatzında •Ücude geliri 
lecek muazzam liman rel
mekt .. dir. 

Bu limanın rolü, 6nümüz· 
deki ıene içinde f aahyele 
geçecek olan büyük demir 
ve çelık ıaoayltmlzln en ta 
bit ihraç ve idhal limanı 
olma11 bakımından f ev kal 
lde mühim bulunmaktadır. 

Etıbank bu muazzam tt 
için hükôınetten aldığa dl 
rektlf üzerine lnıaata glrtı· 
mek üzerf' çalıımalara bet 
lamı ıtır. 

Çatalağzı. teçhizat ve te 
ılıab ıtlbartle dOnyanın en 
modern limanı olacaktır. Bu· 
rada ıon ıtıtem botaltma ve 
yükleme tcrtibah vQcu. 
de getlrllccetır. 13 8ü
y6k vapur Çatalağzı lıma· 
nı rıhtımlarına aynı za 
manda yanaıabllecek 

•• ayDı zamaDcla yükilDil 

boıaltacak veya yQk ala
btlecekttr. Bundan baıka il· 
manda bu 13 aıemlden baı · 
ka 25 ıemi de barınacaktır. 

Çatalaizı limanı takriben 
11 12 milyon Türk llrHı 

aarflyle (iç senede ikmal 
ı edilmıı olacaktır K&mür1 

maden, maden ce.-berl, ma · 
den ve dlfer ticari 
etya yüklemek ve botalt
mak ve i e m 11 e r e 1 la -
raklye vermek için ayrı ay 
rı •e elektrikle miltebarrlk 
teılaat yapılacaktır 

Yeni limanımız, kömilr 
ıevklyatımızı çok ıentı mlk· 
yaıta arthracakhr. lnıaaı· 
na bir an evvel baılanacak 
olan Çatalalzı limanı bu çok 
miiblm yokluiu tamamen 
aılderecektlr. Ltman, tren bat· 
larlle yurd dahlhndekJ bG· 
tün b6yük merkezlere baf · 
lanacaktır . Limanda bütün 
bunlardan baıka yolcu ıa 
lonu, ılhhl teda•I yerleri, tah
llılye tertibatı Ye daha bu· 
nun ıtbi tilt teafaat da •ü· 
cade ıettrJlecektlr, 



SAYFA 2 

ı lıisıırl ·ı • eıı1ıırlarının 

a< şla ı ,. 
~ Baıts.rafı birinci sayfada ) 
dördüncü derece 350 · 396; 
5 nc1 derecede 300 · 399; Ô 

ncı derece 275 299 lira 
yhk Ocret erdır. 

B trlı ne 7 . 1 1 inci de· 
rece dah l ole.c ktır: 7 ncl 
de ece 250 27 4; 8 inci de· 
rece 275 249; 9 uncu de 
rece ~00-224, 10 uncu de· 
rece 175 199; l 1 net dere· 
ce 150· l 7 4 lira ücret ala· 
caklardır. 

C serisine dahil olan 12 
18 inci dereceler ıunlardır: 
12 inci derece 125 149; 13 
üncü derece 100-124; 14 
üncü derece 90-99; 15 inci 
derece 80 89; 16 ıncı dere 
ce 70· 79; 11 net derece 60 
· 69, 18 tnci derece 50 59. 

D aerlılnt teıktl eden 19 
uncu derece üç tiptir: birin 
el tip 40.49; ikinci tip 30 · 
39; üçüncü tip 20 · 29 lira 
ücret alacaklardır. 

A ıerlılndekt dereceler 
yükıet mektep;. B ıerlalnde · 
ld derecelere llıe veya mua 
dllı meı\ek mektepleri; 
C ıerlslndekl der celere 
de orta mektep mezunu alı · 

neca tır. Yüksek tahsili 
olanlar tik h izmete garl~te 
13 üncü ve yüksek bir mek 
tepten mezun olmakla be
r ber yabancı bir memle
kette yüksek bir lhtlıa mek 
tebindeo diploma almıı 

olanlar 11 ncl, llıe veya 
muadili meılek mekteplerin
den mezun o lanlar.._ 16 ıncı 

ve orta tahıill görenler 18 
inci d receden hizmete ah· 
nacaklardır. 

Bunlardan 13-16,_ 18 ncl 
dereceye alınacak olanlar. 
den garp:lısanlanndan biri 
nl bildlklerl •imtihanla belli 
olanlar bir derece daha yük· 
ıeğe alınabileceklerdir. 

o ıeriılndeki ı 9 r uncu 
derecenin kısımlarına .. kabul 
olunabilmek için en az Türkçe 
okur yazar olmak ıart ol ca
ktıt . Umum Müdür ve kıeım 
müdürleriyle hukuk mOıavırl, 
a vu ati r ve müheodl lerın 
tayinlerinde derece kayıtla . 
rına brıkılmıyacafı aıbt_ıda· 

ri z rureller veya meıleki 

ihtluılar dolaylıtyle 8 ve C 
aerilerındekl her devreye le· 
ra Vekilleri. Heyeti ·ar rile 
dıemur alıoabHccektlr. 

icabında hizmete alın cak 
yabancı müteha1111l r a~a 
mi aylık hususunda bu ka 
nun hükümlerrne bakılmah 
ı•zıa hu usi bir mukn vele 
ile lın bileceklerdir. 

Devlet memurlarına ka 
nunen verilmekte olan meı· 
ken tazminatı, lohlaarlar 
umum müdürlüğünün Anka· 
da ikamet eden memur ve 
müstahdemlerine yoı hü· 
küm ve nlıb t dair ılnde ve 
rllecektlr. 

Btda yeten t yln oluna 
cak memur .ve müatnhdem · 
lere a lınacakları dP.rec~nln 

en az ~l ığı tah fg olun cnk 
tı r. Üç sımf ayrılmıı olan 
l 9 derec enin her ııoıfına, 
b!da yeten alın bilecek müs· 
tahdcm o sın ıfın z az üc 
reli ödeueceklır lnzibftt ka · 
r rl r v ya idari l<abılıyet 

slzl ık l r dolay ıl}• l e yahtıt 
k endi e.rzularlyle bulunduk
( rı derecelerden aıa ı bir 
vazifeye kaldmlmıı olanlar 
için evvelki dereceleri mük 

P ıaoje •. • 
J 

tesep bir hak teıkil etmt· 
1ecektır Ancak kadem hak · 
lllrı mahfuz olacaktır. 

Bir derecede iki eene ka· 
lan memur ve müıtahdem· 
l re eıaiıdakl eıulara göre 
kıdem zammı verilecektir: 

A - Stcılli müsatd olan ve 
bulunduğu derecede iki ıe 
neyi dolduran, her meoıur 
ve müstahdeme aldığı dere· 
cenin en yükıek miktarına 
varıncıyı. kadar Cumhuriyet 
bayramında ıenelık kıdem 

zammıom iki mJıll verilecek· 
tir. Kıdem zammında 24 
üncü aya giren hizmetler 
iki ıene addolunacaktır. 

B · Bu ıuretle evrilecek kı· 
dem zamları Cumhuriyet 
bayramını, takip eden tklo
clteırin ayının batından 
muteber olacaktır. 

C · iki ıene içinde muh· . . 
telif mezuntyetlerle altı ay 
dan ziyade . ııteo ayrılan 

memurların bdem zammı 

aelecek ıeneye bırakılacak. 

tır. Vazife icabı olarak ka· 
za ve haıtalık halleri bu 
hükümden müıteana olacak

tır. 

O · Kıdem zamları cezai 
tedbır olarak .tehir ecitlebl · 
lecektır veya verilmlyecek· 
tir. 

T erft edeo memur ve 
müstahdemlerin yeni aylıiı 
ıağıdakl esaslara eöre ta

yto olunacaktır. 
A. - O lmi..,htzmetl on ıe· 

oeyl geçmtyenlere terfi et· , 
Uğl derecenin en azı veri· 

lecektlr. 
8 - Hizmeti oo ıeneyt 

acçenlere terfi ettlii dere· 
cenin en az mlktarlyle on 
ıeneden fazla olan her tam 
hizmet ıeneai için o derece
nin bir ıenelık kıdem zam
mının mecmuu verilecektir. 
20 den fazla hizmet aen~

leri beıaba katılmıyacakt1r. 
C - Yukarı dereceye terfi 

için ... bulunduğu derecede en 
az üç ıene ıart olacaklar. 

Yükıek mektep mezun· 
ları için bu müddet akı ıe · 
ne olacektır. Müddetini dol
durmaktan yukarı dereceye 
veyai;J birden fazla yukarı 

derecelere terfi edenler, u· 
ki ve ııraalyle aradaki de· 
rece.aylıklıklarını terfi müd· 
detince almadan geçtikleri 
derece aylıklarmı alamaya 
caklı:rdır . 

D · İkinci maddede .. (göı · 
terilen ı rtlan haiz olduk 
lan halde, bu oartlara göre 
alınabılecoklert dereden da 
ha af ağı dcreced,c ~bir vazl · 
feye tayin edtlmlı bulunan 
ların o derecelere kadar 
terfi müddet kaydına tabi ol 
mıyıscalttır . 

Harcırah, vekalet tahılıa
liyle, haatalık, aakeıi hlzoıet 
için ayralııta, mezuniyet, knd 
ro açığında verilecek ücret 
ve tazminat ile teıbıt edile· 
cektir. lohlaarlar memur ve 
müstahdemlerine vcrll::cek 
harclroh ve tanın cak diğer 
haklar devlet memurların
dan farklı olmayacaktır . 

Projenin merlyet tarihin· 
de B eerlalnde bulunupta, 
yüksek bir mektepten me· 
zun olmıyao memurların eh
liyet ve lıyake tlerl görülen · 
ler A serisinin 6 ıncı dere · 
ceıine kad r, kezallk C ıe · 

rlılnde bulunanlardan ehli 
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SEH 
B ntihabı Ne icle di. Ortaokullarıtı 

Müfredat 
Halkımız; Reylerini, Müttefıkan Parti Namzet
'lerine Kallanmak Suretiyle Partiye OlanBağ

Proğramı 
Kültür Hakanlığı yaz tatili 

mentmlnde Ankarada toP· 
lılıklarını Bir Daha cıkladılar. f o· lanan_bır komlıyon tara ~f· 

1 - Teırlnevvelde:baılıyan 
ıehrlmlz Belediye mecllıi aza 
intihabı dün saat 12 "de ıo
na ermtıttr. lntıhap encüme
ni saat 16.30 za kadar ça
lııarak reyleri tasnif etmiı · 
tir. Bu taenlfe göre mevcut 
müntehlplerden yüzde yet
mtı beıt intihaba ittlrak et
mlı ve ittifakla C.H.Partlıl· 
oto gösterdiği namzetlere 
reylerini kullanmıılar, bu 
ouo dııında tek bir rey 
kullanılmamııtır. Netice, dün 
Vilayet ve Parti Baıkanhğın. 
dan, Dahiliye Veki.lett ve 
Parti Genel Sekreterliğine bıl
dlrtlmlıtır. 

Bu Beçlm vesllestle, Balı-

keılrlıler, Partiye olen aaraıl 
maz bajlıiıklarını ve ... ıevıl
lerinl bir kere daha göster· 
mitlerdir. 

~Valimi zin .. söylevi: 
V lamız ve C. H. Partlıl 

Baıkanı B. Etem Aykut, ak 
ıam ıaat 20 ........ de Halkevt 
hoparlörü vaeıtaılle Beledi 
ye seçiminin nihayet bulma-
11 dolatyılle halllımıza hita · 
ben bir ıöylev vermıılerdlr. 

B. E t e m A Yı k.u t, 
vıliyet merkezindeki ve 
mülhakattaki müntehlplertn 
kamtlen Parti namzetlerine 
reylerini kullanmıı oldukta· 
rını ıöyliyerek, 17 ıehir ve 
kaeabada bttmlt olan ıeçtm · 
le vilayet balkının Partiye 
göıterdtii yüksek bağlalığı 

ıfade etmlf,_ buh netice ile 
halkın siyasi rüıtüoü bir 
kere daha lıbat ettiğine 

lfaret ederek demlttir ki: 
"Bu neticeden dolayı vi · 

liyet bölaesındekl balkı I 
tebrik ederlm. Bu, çok yiik 

sek neticeyi en 1üksek ma· j 
kamlara, Partiye, Hükumete 
8alı1'eairlllerlo en büyük btr 

yet ve liyakati ola!1lar, 8 
ıerlılntn 7 net tilereceıloe 

kadar ~terfi edebileceklerdir. 
Projenin merlyete girdiği 

tarihte mevcut olan memur 
ve müıtahdemlertn tahılh de· 
recelerlne bakılmıyarak ün · 
vanlara derece ve derecele 
rl ıöyle tayin olunacaktır. 

A - Her memur ve müı· 

tahdemlo almakta olduiu 
ücret; hangi dereceye teka 
bül ediyorsa o derecenin en 
az mtktarlle o ücrete geçtiği 
tarihten kanunun yürürlü 
tarihin~ kadar aeçen her 
tam hizmet ıeneıi için o 
derecenin bir ıeoeltk kıdem 
zammı yekönu verilecektir. 
Bu suretle tahakkuk ettlrl 
lecek ücret, memurun al 
makta olduğu ücrete t l! ka
bül eden derecenin azami 
haddini geçemlyccektır . 

Ancak bu madde hükmü 
ne göre leıbit edilecek mık 
tarl r her memurun almakta 
olduğu ücretten fazla fse, 
farkının verilmesi 9lmdtkl 
ücretinde· bir terfi müddeti 
geçlrmiı olmasına bağlı ola. 
caktır . 

, 
ıadakatı ıekllode arzedece· 
ğim.,, 

Valimiz, bütün mtlletio 
peflnden ayrılmadığı ıevgl 

ve saygı ile kendıne bağla 

bulunduğu Büyük Şef Ata · 
türkün adını HJ'I• ile ana · 
rak ıözlerlne son vermtıtir. 

Valimizin çok içten gelen 
~u değerli ıözleri halk tara· 
f ıodan alaka Jle dınleomlt· 
tir. 

Müteakiben HalkeTi Relal 
8. Fcyzt Sözener, Belediye 
ıeçlmloe tıttrak edenlerin 
adedini ve Partinin gerek 
aıU ve gerekıe yedek aza 
lığa göıterdtğı namzetlerin 
aynen kazaomıı bulunduau
nu halkia bltdırdl. 

beJedıye mecllıi asıl aza 
lığına seçıienlerın adlarını 

yazıyoruz: 

Bayan iffet Deuiz1 8. Na
ci Kodanaz, Hayan Cavıde 
Ağabeyojlu, BB. Ra11m Ça. 
ğao, Faık Oevecloilu, Tev· 
f ık Baıaran, Zühtü 
Melek, Azmi Sakol, Ah· 
met Saraçoğlu, Necati Uğur, 
Va11f . lıpartah, lımall !:>af a 
Kasapoalu, lımaıl Ttrltoğlu, 
Mehmet.Keklik, Ali Kırımlı, 
Sıtkı..,Şeremetli, Alı Üz.kan, 
Cevdet Kaptanoğlu, Cevdet 
Karaoğlan, İbrabtm Madenli, 
Necip Attar, Kemal T aoay, 
Emın Hacıemlnoğlu, Şeref 

Eiınll, K.aaım Güneı, ibra. 
him4 Sami Kayyum . 

Mülhakatta seçım: 
Dursunbey le GönendeD 

baıka beledıye teıkılatı o\an 
bütün nahiye ve kazaları- · 

mızda ıeçim ... neUcelenmlttir. 
Seçim l:Sandarmada da dün 

bttmlıttr. Reylerm tasnlft ge· 

ce aeçt vakte kadar ıürmüı· 
tür. 

Muhtehf yerlerin ıeçlm 

oeticelerlnl btldlrmııtak, 

buaün de. Suııjulık, Edre
mıt, Sındıraı kazalarlle Sa· 
rıköyün belediye mechılerı · 
ne ıeçılenlerln adlarını ya· 
zıyeruz: 

susığırlıkta: 
Rey:ıırasıle ıeçllenler ıun · 

lardır: 

İbrahim Çaylak, Hüıeytn 
Tunalı, Muataf a Üstündağ, 
Hamit Kepekler, lbrahlm 
Gülen, Hamıt Sözer, Rıfat 
Gürkan, Süleyman Gençel, 
Şaban Temizer, Mehmet 
Ümit, Balım Kaptan, İbra · 
hım Altınbcn, llüınü Aykut, 
Oaman Kayıran, Hüıeytn 

Açan, Kasım Bıdat, Nuri Ak· 
yol... 

Edremitte: 
Muzaffer Akpınar, Cevdet 

Denizer, Feyzi Evin, lımall 
Eraüvenl!, Hüsnü Kara, 
Muu Karagözoğlu, Ekrem 
Eğe, Sabit Ertür, Ahmet 
Akıllı , Hüseyin Toker, Tev· 

fık K.uttef, Snlth Denızer, 

İbrahim Ôzcın, Yuıuf Efe · 
oflu, Ihsan Eren, Sabri Al· 
tay, Zıhnt;Mert, Osman Ace, 
Refik Molva, Hasan Cengiz, 

Ziya Sümer, izzet Odabaıı .. 

sındır gıda: 
dan llıe ve ortaokul IPu 

redat proframı ve der• ••· 
atlert üzerinde bazı • dei11 

meler vücude getlrlllfltlt· 
b0' d~iiımelerl l 
bl. 

idarelerine 
Yapılan bu 
tün okul 
dirllmtıtlr. 

,ı· Türkça dereleri blrtncl 

Kemal Gökıldan, Emin 
Ajaoğlu, Alı Arkun, Ahmet 
Hamdi Kozan, Muıtafa Pu· 
lat, Ômer .. .._Aslao, Muıtafa 
Aıtrkeıe, Mehmet Varol, 
Mehmet Erol, Htlmt Yaza · 
ner, Vehbi Derebaı, Meh· 
met Nevıehirh .. 

sarıköyde: 

nıflarda 5 aııatten' 6 ıaatt'{e 
~llıe edebiyat kolunun fel•e 

•• dersleri 6 ıaalten 7 1 
1 

lımıul Şentürk, Halil Ha
liç, Azız Soykan, Eıat Ger 
glo, Mehmet Çetin, Hüseyin 
Baykal, İsmail. Güven, Hü 
ıeylo Durmaz, Akıf fıcan, 
Şaban Eryılmaz, Halil Kut · 
cuoğlu, İbrahim Ôztürk ... 

Posta- Telgraf 
Memurluğu 
imtihanı. 

Dün poıta telgraf baımü
dürlüğünda, posta . telgraf 
memuru olmak llUyen orta· 
okul mezunlarının yazılı im 
Uhanları yapılmııtır. 

imtihana memur olmak 
ıeraitlnl . haız birt ba· 
yan olmak üzere on iki 
eenç tıtırak etmlttir. Suatlar 
kapılı zarfla umum müdür· 
lük tarafından göoderllmtı 

tir lmtıhan evrakı umum 
müdürlükce. tedktk olunacak 
ve kazananlar 20 ·25-30 lira 
ücretle evvela ıtajıyer olarak 
muhtehf poıta telgraf mer
kezlerine verllecf' klerdlr. 

Staj müddetini muvaf· 
faktyetle bltlrenler açık me · 
mur!yetlere tayin edilecek 
lerdlr. 

ate , llıe ·matematik dertler 
ıoo sıoıfİarda sekiz aaat çı· 
karılmııtır. f• 

Orta okulların" ıon ııı>' 
larında fen bllglıl ve kio>1' 

k 
,e 

deralerı.,de bu yıl f izi 
kimya olarak ikiye ayrılo>•f• 

•• her bir dera haf tada üç • 

at olarak~k bul edilmtıtlt· 
Uundao baıka bütüo der• 

ler müfredat proğralJJlı'' 
kıamında yenilıkler yapılffl1:; 
tır. Bu yenilikler muhte 
bahislerin gerek tedrlıfot 
gerekse taksimatına antit· 

Ma~usl r ~ün ista bula 
gittiler. 

e' Şehrimizde bulunan OJ 
tfO buılanmızdan 8. Hayret 

Karan, B. Cemal Eıe11e'' 
dGO B Osman Niyazi Burcu. 
dl' Handır maya gttmııter 

tı 
Mebuılar, oradan lıtaobı.I 
geçeceklerdir. 

Güç - Birlik maçı. 
Pazar [günü Btrlık - G6: 

. ..ı•' B takımları6araaında bir .... 
yapılmıı vetalaka lle t•~1

1P 1 e 
edilen oyunu 1 - 2 ıaY• 

tı' Birlik takımı kazan~ 

O· Şime ··fer Bir 
1 

Ar ba le Çarpış ı .. 
Hayvan öldü,A7abaParçalanJ11 

Arabacı endini Güc Kurtara'' 
Dün saat J 4 dü~S geçe ı 

lzmirden mutad aefer ıni yapan 
ıürat.katarı ıehrlmlze yakın 

bir mesafede bir aral;a ile 
çarpıımı§tır. 

V aka ıöyle olmuıtur: 
Cum lı oğull rıvın ya. 

nında çalııau lzmirler ma
hallesinden tek 11rabacı Hüı· 
nü, Atatürk porkı civarında·· 

ki kiremithane yanınd çl 
mento yüklemek makHdlle 
tren aeç dinden karıı tara 
fa geçuı k ıateml~tlr. 

Fakat bu 11rt!da lzmlrden 
gelmekte olan sürat icat rı, 

birdenbire ooune çıkarak 

düdük çalmeğa bnşlamııtır. 
arab hayvanı ürkt~ğün 

den ileri doğru atılmıı, 
bu yakın teh\ıke karıısında 

Arabacı Hüsnü dizginlere ha 
k im olmak fstemitse de mu 
vaffak olıımamıf, hayvan 
halt eirmif, ıtmendürer de 
araba tle hayvana çarp
mııtır. Hüsnü hayvanı dur· 
duramayınca müeademeden 

' dl 
evveJ, ölüm korkuılle keO b~ 
ılnl bir anda yere atmıtı I 
ıurct'e '"trerıln tekerlek ı~rl ' 
tında feci bir ıekllde parç• 

lanm ktan kurtulmuf, "
0
0 

cak baıından ... ve koluod• 

ynralanmııtır. I 
BeyelrJe, arabn tren•o ~~ 

tınd 1 30 metre~ kadar süri.l 

lenmiıUr. 

Hayvan bu yüı:den ölO'Of 
ar ha da paramparça olııaı.Jf 
tur . 

Y nralı Hüsnü haıtab&O~ 
ye kaldırılmııtır, 11hhatı 11 
dlr Şımendüferde bir arı• 
yoldur. ,, 

Vakanın pollıe haber 
0 rılmeıt üzerine Kısmı }. 

Relıl B. Hikmet, kaza ıil~ 
halline giderek ılk t hkllı' 
yapmı§tır. f 

1201 Num ralı lokonı0tl 
bağlı ve maktnlıt Eınio 1' 

l' cabalkanın ld resinde 0 ıl 
trenin hareketi bu ka~a 
bir Hat kadar ıeclkaıltl1' 
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leısay mua~edesi le parçalanan Orta Avrupa, bugün tebar biıleşi f or. Aynı mu ı 
~ede ile teşkil edıt n Yeni hir hü~Omel; ~e~oslova~y parçalara aynhyor. 

Buıun Avrupanın atlattı 
iı buhran, bundan yirmi se· 
ile evvel yapılan btr mua . 
hedentn hataları olarak ıö -
tülaıektedlr. Nıteklm, Ver
•ay muahedeıl ile parçala 
ilan orta Avrupa bugün 
tekrar blrleılyor. Ayna mua· 
hede ile teıktl edilen yeni 
bı, hükQmet: Çekoslovakya 
Pllrçalara ayrılayor. 

Lo,d Corcun Veraay mu· 
ahedeıl hatıraları da bu 11 · 

'•da neıredılerek tam za 
ltıanında ortaya çıkmıı bu 
lunuyor. Veraay muahedeıl 
teokıd olunurken onu yapan· 
lardan baılıcaaınao bu mev· 
zu Gzerlndekl flklrlerint öi · 
renınek ıüpheılz ki, faydalı 
olacaktır . 

Bır Franaaz mecmuasında 
l.oyd Corcun bu hlbralaraoı 
lozden reçlren bir yazıyı 
'l•fıya alıyoruz: 

.,Bıı Four" (dört biiJük· 
ler) den biri olan lnalltz hü· 
lc6ınet adamı, orta Avrupa 
devletlerinin mağlubiyeti 
\h:erıne glrlıttğl dahili ve 
harici ıly&1etlnl, tabii, mü -
dllf aa etmeğe çah,ıyor ve 
lyt bir avukat oldu 
iu için, hemen hemen ıu 
lcanaaU •erir gibi oluyor. 
Oauo yerinde kim olsa baı· 
lca türlü hareket edemezdi .. 
Avrupanın l:iugün baıına ge

lenler, Veraay muahedeıloln 
detıl, bu muahedeyi tatbike 
lneaıur o!anlarao eooradan 
hphkları kabahatlerin bir 
beUceıidlr. 

lnıaoın gözüne çarpan tik 
ley, Loyd Corcun Vtlıon 

ha&clcındakl ıözlerlntn ıtdde · 
tldlr. Zavallı Amerikan cum 
hurrelıt, onuo zalim oklarına 
hedef oluyor. Loyd Corç, 
b&taralarında Vılıooun 1918 
•onunda Avrupaya geltılne 

biıyük,.. blr yer ayırıyor . 
O tarıhte Vllıonun aabtp 

0 1dutu ıöhret çok büyüktn. 
O "dünyanın tanıdığı bOyük 
btr çehre., idi ve bütün mem 
leketlerde milyonlarca kiti 
0 na "harp barbe.rlığını ol 
bayet~ erdirebilecek bir 
devlet adamı., olarak bakı 
)'orlnrdı 

Vılıoa lorıltereye Noel 
1ortuıuoun ikinci günü gel 

Qalttlr. Kral kendıılne Hu 
kıngham sarayında em1&lslz 
bır zly fet vermlıtlr . Loyd 
Corç ne ondan evvel , ne 
0 ndan ıoora bir salonda Lu 
lcadar ml"ıhur adamın bir 
''ada toplandığını görmedi 
ihıı ıöylüyor. 

"Serhaı, lıkender, Sezar 
"ey Napolyonuo orduların 

d n daha büyftk kuvvetler i 
idare etruıı maraıallar, ıe· 
l'leraller. lıpanyalı Fı lıpln , 
l\odoey veya Nelsonun ge
lnllerl htç kalacak kadar 
büyük fıl ları ıevketmfı 
'lblraller, Franaanın, lagllte 
r ntn, Amerikanın, İtalyanın 
llluzaffer ordularının ba§ında 
bulunmuı kumandanlar, ln 
&lliz imparatorluğunun dört 
k .. 0ıeılnden gelen ve hepaa 
rena&renk üniformalar giy· 
-.aı, prenıler Ye murabbıu· 

• 

lar, düımao memleketleri ve 

Ruıya müstesna olmak üz~ 
re, dünyadaki bütün mem
leketlerin ıefirlert, bu, haki 
katen fevkalade, btr rüya 
gibi bir ıeydi ... ,, 

Bir, lkl hafta sonra Vılıo 
na aynı ıekılde itibar röı 

tertldlğlnl Parla de göıterecek· 
tir. Mebuaao mecllslnde, 
kendlıtnl karıılıyanlara te · 
ıekkür etmek üzere künüye 
çıktığı zaman Vılıon, b11zı 

lıkemlelcrln üz~rlnln ılyab 

larla örtülü olduğunu görü· 
yor: "Bu iskemlelerde otu · 
ran genç mebuslar cepheye 
gitmtıler ve Franaaya 1 mll· 
yon 400 bin telef ata mal 
olan harpte, memleketlerlnl 
korumak uğrunda ölmüı · 

lerdi. 
Buna rağmen Vtlson bar· 

bin F ranıada ıöodürdüiü 

ocaklardan hiç bahıetmlyor. 
Hatta, keodidne, zarara uğ· 
ramıı olan yerleri göıtermek 
istiyorlar, fak at F ranaada 
kaldıiı müddetçe buralara 
gitmemek .. için ne lazınııa 

yapıyor. Yalnız t<elmıe gl 
diyor, orada, bnrp eınaaında 
yık•lan ~büyük kıltıen lo d•ha 
fazla zarara uğramamıı ol -

maaıodan dolayı Kordlnah 
tebrik ed iyor. 

Loyd Corç, netice olarak: 
Vılıon , anl aıılmaaı kabil 
olmıyan bir adamdı, diyor 

. .. * 
Eıkl lnglllz Baıvektlı ha· 

tırala.ranın daha ıonrakl 

bir kıımında Amerikan cum 
hurrelı lnin ıulh konf er an 
aında bizzat bulunmak lıte· 

metini tenkld ediyor: 

Görüılerlnl temıil etmek 
Qzere demokratlardan ve 
cumhur! yetçllerden müteıek· 
kıl bir heyet gönderseydi 
her halde daha iyi eder
di . ., 

Fakat, Loyd Corca göre, 
Vılıon kııkanç bır adamdı 

ve lkttdannın parçalanması 
na razı olmazdı. Loyd Corç 
ona. ayoı zamanda •hayal· 
pereıt" (müfrit mefkureci), 
(açıkca tarafglrltk gösteren), 
(bay iı kinler güden adam) 
v ııflaranı da veriyor ve Vıl· 
ıonu "keodlıfnden baıka 

türlü] dütünen bütün ılyaaı 
lerl mahkum eden bir adam,. 
olarak gösteriyor. 

Mılletler cemiyeti bahıl • 
(Sonu dördüncü ıayfada) 

Çemberlayn Hitleri Müşkül 
Vaziyetten Kurtardı .. 

----
<c(ğer Britanya B~şveklh A mH.yl ya üçür cü bir seyE~at 
yapsaydı Hitler, Britanya impu to:luğuna dhhil olan 

-erleri de ist ıyEcekli.» 
Pravda gazeteılnln bey hun müdafaasında ko\lektif 

nelmtlel ,..mevzul r ıütunun· ıletemln otomatik bir ıuret 
da "God~ıbeıg- Berhteıga · te hıı rekete geçmesine ıebep 
den,, j:baılıiı altında lntııar olacak olan böyle bir vazt · 
eden bir makalede Çember yetin önüne geçmek lçtn, 
!aynın lklncf"'defa olarak Al yeni müıamahaler teklıfıyle 
mnnyaya yaptığı ıeyabatın Hitlerl rikkate getirmek ümt 
dan, her tkt ıeyab.ııtıo da diyle Almanyaya koıtu. 
merkezi Avrupade doğan Çemberlayn llıtlertn talep· 
ıayet gergin vaziyet• deiit lerlnl dlnliyerek Londraya 
ttremedığlnden, bılaklı gerek avdet etti . Bu eaaalar üze· 
Alman aakerJerfoin, gerekte ı ine mahut loeıliz Fr 
Polonya ve_Macıır lllkerle anaız planı vücude ıetırlldı. 
rlnln Çekoı!ovak hududla· Bundan ıonra_ da Çekoılo-
rında temerküz etmekt~ bu· vakyaya bir lnrlltz - Franaız 
lunduğund&ın ve Çekoılovak ültimatomu verlld ı. 
yada da hariçten taarruz Hıtler, Çemberlaynın üze -
tehdıdlerlnin artması neUce· rlne aldığı hakiki vazifeyi 
ıl olarak umumi ıeferberlı k pek ili anladı ve bunu DD · 

yapılmakta olduğuodırn bah · . zarı itibara aldı Bunun için · 
ıedılmekte ve Çemberlaynan • dir ki, o Godeıberade yeni 
HHlerle yaptıiı müukereler ve oldukça ıenlf bir meta
etrafmda ezümle ıöyle fı k ır lebat ltıteıl arı:ettl . Cerçl 
yürütürmektedtr: bu metalebat neıredilmemlt 

~ Çemberlaynao sulhu kur tae de, ma lbuattn lntltar 
tarmak fçtn Almaoyaya ııt eden haherlerden bunların 
tiğlnl bundan böyle hiç kim ıunlardan ibaret olduğu an · 
ıe teklde ceaaret edemez. laıılmaktedır. Bitler artık 
Hakikat halde Brltanya Bat Südet havallıloln llhaklyle 
vekıli kendi harici ılyaıetlot iktlf a etmemekte, Çek v 
ve bu · ıtyaıet eaaıı üzerine Almanlarla meskun diğer 
mütearrazla yap\lan uzlaıma ha Ya illerin ılhd mı da tıte -
tle de fevkalade müık'l btr mekle, Çekoslovak orduıu 
vaziyete düımeıl muhtemel nu11 tahdtdinl ve Polonya ile 
olan Hıtle rl kurt armıthr Macarlataoın llteklerJnln tat · 
Eğer Hayolayncılar k rgaıa · minini talep etmekte ve 
htanın zuhur ve t sflyestni Çekoslovak hududlerının Al· 
rnüte kip lngilteı-e ıle f rao menya, Polonya ve Meca· 
lll kavi ve kati bir vaziyet riıten tarafından teshil edl 
a!mıı olsalard ı , Hlt lcr geri leceğlnl beyan ederek Çe · 
çekılmek ve Çekoı1ovak koıl ovftk hududl arıoın her 
cumhurly~tıoln istiklal ve hangi bir beynelmilel aıarao 
t amamiyetine el uzatmaktan U altında bu lunmasını da 
vaz geçmek mecburiyetinde reddetmektedir Bu ta lep le -
kahrdı . rln lfaaı hakikatte Çekoılo · 

Halbuki Çemberl&yn, ıul. vak cumhuriyetinin mahfı 

Al 
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Harp Ko.,-kusu 
Evlenmeleri 
Çoğalttı. 

------ ---------- logllterede harp korkuıu . 
nun arttığı hafta içinde ev
lenenlerin çoAaldıiını yaz 
mııtık Bir çok nlıanlı genç· 
ler harbe gıtmeden evvel 
evlenmtı olmak arzuıu ile 
derhal ntklh dairelerine kot· 
muılardı. 

Bir Sovyet Gazetesi Diyor ki: 
--- --

((Bir zamanlar Napo!yonu taru:nar eden millet fran~o 
ile onun y· rd ı mct' nnm da hak~rn~an g~lece ktiı.)) 

lzveıtla gazetesin in 23 ey 
lul tarihli oüıha11nda lntiıar 
eden bir yazıda ezcQmle ıöy 
le denilmektedir: 

"Japonya, mllletler cemi 
yeti konseyinin telgrafına 

tahmin edtlen cevabı ver 
mfıtlr . Japon hükumeti her· 
hangi bir izahat vermekten 
ve konıey toplant111na ken 
dl murahhaıını göndermek · 
ten imtina etmektedir. Bu 
•uretle, Çinin Japonyaya 
karıı 16 ncı maddenin tat
biki huıuıundakl talebine 
cevap vermek tamamlyle 
lıonıeye düımektedlr. Henüz 
Çekoslovakyayı Avrupa mü
tea rrızına terk eden lnglltere 
ile Franaanın Aıya mütear · 
razı kurbanına yardım için 
herhangi bir müe11ir tedbir 
almıyacaklarına ıüphe ede· 
lebiltrdl. 

Dün akıam milletler ce· 
mlyetl konseyi toplantııanda 
lıpanya baıvekllı Negrln ıöz 

larak İıpanya hükQmetl ile 
lıpanyol milleti tarafından 
mücadele eden bütün ecne
bi gönüllü lerinin geriye alın 
maaı hakkında teklifte bu 
luomuıtur . Ooun bu teklifi 
büyük bir teılr yepmıtht. 
Halkın nihai zaferine toaneo 
ve insanca ihtiyatın pek bü 
yük bulunduğunu idrak eden 
ispanya hükümetl lngllte
rentn bir takım nlsbet ve 
yüzdeleri lhtıv eden planı 
na kar~ ı asillere nazaran 
hiçbir ıera lt dermeyan ct
ruekstzln herhangi bir ecne
bi yardımından fernA"at et 
tlflnl beyan etmektedir. en. 
dl kuvvetine lttmadı bulunan 
kendi lıUklilıle iftihar eden 
ve kendi hürriyetini sonuna 
kadar müdafaaya kati ka· 
rar veren btr milletin kanu 
ni hükumeti ııte ancak böy· 
le bir beyanatta bulunabl · 
lir. 

Neirln milletler cemiyeti· 
nln bir komlıyon teıktl et
meıinl ve mevzubahı aönül· 
lülerin bu komisyonun kon· 
trolü altında tahliye edilme· 
ılnl teklif etmlttlr. Negrln 
Fraoklılerle hamUlerlnlo ec· 
nebi gönüllülerin birçok k11-
mının ispanya tabiiyetini 
kabul ettıklerloe dair yap· 
t ı klar& iftiralarına bir niha-
yet vermek için 16 X · 
1936 tarihinden sonra lapan· 

ile müsavi olduğunu hbat 
artık lüzum var mıdır? 

Hitlerto bu kadar uı:aia 
varııı Çemberlayua bile ıa • 
ttrttı. Eğer Brıtanya Baıve

kılı Almanyaya üçüncü bir 
seyahat yapmıı oluydı, b J· 
ki ondan deill yalnız Çe· 
koılovakyayı hatta Brttan 
ya lmparatorluiuna dahil 
dtfer yerler! bile ta lep ~der· 
lerdt. Çemberlayn bu suret
le, müıamahalarıo ancak 
mütearrızın lttthasm ı arttır 

mıya yaradıiı hakkında iyi 
bir dera almıı oldu 

Geçenlerde Çurçıl, loıtltz 
hükumetinin önünde leke 
veya harp gibi iki teyden 
birin i intihap meıeleıl dur · 
duğunu yazmııtı 'lnglliz hü 
meli böyle bir lekeden ka· 
çmabth r ve hınbin onune 
de geçebilir. Akıl takdir de 
her ikisine de maruz kala · 
caktır • ., 

ya tabiiyetini kabul edenle. 
rln de ecnebi telakki edecek 
!erini ve diğer ecnebilerle· 
birlikte tahliyeye tabi tutu· 
lacaklarını da bildırmııtır. 

General franko da, ltalyan 
ve Alman göoüllülertoe böy· 
le bir dekleraıyooda bulun· 
mala muktedir midir? 

lıpanya hükumet relılert · 
nln bu beyanatının tlyaai 
maniaı, lıpanyol milletinin 
ecnebi tıgalcilere karı• yap· 
tığı mücadelenin mllll kur . 
tuluı mahiyetinde oldufuau 
ltaret etmekten ibarettir. 

Konseyin bu teklifi mü· 
zakereden imtina ederek 
bunu mahud Loodra komi 
teılne havale edeceiloe biç 
tüphe edilemez 

Negrlnln yapmıı olduğu 

bu teklif, lapan yol milletinin 
fevkalade yüksek derecede 
ılyad bir mefkdreye malik 
bulundu~una dalalet etmek· 
tedlr. Bir zamanlar Napol
yonu tarumar eden mtllet, 
Franko ile onun yardımcı
larının hakkından elbette 
gelecektir . ., 

Dokto far 
Kaç Yaşında 
Evlenmeli? 

logllterede topl n.nan bir 
tıb kongre1tnde doktorların 

erken evlenmelerinin doğru 

olup olmıyacağı tlddetll mii· 
nakaııılara yol açmııtır. 
Münakaıa tab mektebi 

müdürüoOn doktorların 30 
yaıından evvel evlenmelerini 
tenk id eden raporu üzerine 
baılamaıtır. Doktor Robert 
Haçtıon, bu raporunda dok· 
torların erken evlenerek tam 
çalıtma ve tecrübe zaman 
larında •ılerlne kift derece· 
de bağlanamadıkları ileri ıü· 
rülmekteydt. 

Halbuki kongrede bu te· 
zl tenkld eden doktorlar ta 
rafaodan bilaklı erken evle· 
nerek hayatını intizam içine 
koyanların meıleklerlnde da· 
ba fazla muvaffak olacak 
ları lddla edilnıJı ve buna 
birçok meıhur ve büyük 
Alimlerin hayatlarından mi 
sa Her gösterllmlıllr. 

Doktc,r Haçlson, doktor· 
ların erken evlendikleri tak· 
dırde kazançlarının hem mes
leki çahımalarına, hem ev 
lerlnl idareye kifı gelmlye · 
cejtnl söylemltUr. Doktora· 
aöre birçok büyük lılfdatlar 
bu •uretle mahvolmektadır. 

Doktor mektebi müdilrünüo 
bu iddluı da tenkldlerle 
karıılanmıı · bunun hususi 
bir vaziyet olduğu umumi 
ıekllde mütalea edalemlyece· 
jl ileri &ürülmüıtür. 

Bu arada on bir ıenedlr 

nlıanlı duran bir genç, ntha
yct_ evlenmlye karar ver
miıtir . Oo bir ıene eYvel 
ıevlıUil kızla nlıanlanan bu 
deltkanlı e'flenmlye bir tür
lü cesaret edemlyormuı. Fa 
kat harbe gitmek ve bir da· 
ha dönmemek ihtimalini dn· 
tünerek biran evvel evlen· 
mek latemlt ve nlıanlaıını 

koluna takarak nikah dal· 
realne koımuıtur. 

Bugün harp tehlikesi de 
geçmfı bulunuyor. Söylendi· 
jlne göre bu ıon nlıanlı 

kız, harp ihtimalini çıkaran· 
lara teıekkiir edlyormut! 

-----'!1111•---
lngiliz-ltalyan 
Anlaşması Me
riyete Giriyor. 
(Baıtarafı birinci ıayf ada) 

matını ve Cumhuriyetçi 
lıpanyadakl ecnebi gönül
lülerin de geri alınacağına 

dair teminat elde etmekte· 
dır. lnglliz kablneıl Franko· 
nuo muharlpllk haklarını 

da tanıyac ktır. 

hal1an Harlclre Nazırı 
Kont Claoo ile loılltere 
büyük elçisi Lord Prth ara
ıaodakl konuımalar bütün 
bu noktalarda bir prenılp 

anlaımaaına •armaıtır. 

ltalyan mehafıll, hal1an · 
İngiliz konuımalarının k11a 
bir zamanda lıpanyadakl 
bütün İtalyan kıtaataoın · 
tayareciler ve müteba11ıı· 
lar da dahtl olmak üzere • 
geri alınması huıuıunda bir 
anlaımaya varacağını mub· 
temel glhmektedlr. 

Salamanka, 10 (A.A.) -
Franko matbuat bilroıu 
tarafından neıredllen bir 
tebliğde, on ıeklz aydan 
fazla hizmet etmlt bulunan 
ltalyan gönülHilerln derhal 
meınleketlerlne ladeıl hazır · 

hklarına baılandıiı bıldlrll 
mektedlr. 

Loodra , 10 (A..A.) - Ade 
mi müdahale komlteıl renel 
sekreteri Hemmlnı Burıoaa 
ıltmek üzere Londradan 
ayrılmııtır. Hemming, pazar. 
teıl aünü Burıoaa varacak 
Ye IÖnüllülerln rerl alınma · 
11 meıeleıl hakkında Fran · 
ko makamatlle müzakerede 
bulunacaktır 

Cenevre,IO(A.A ) - lıpan· 
yadaki ecnebi ıönüllülerln 

geri lanmuını müıabede 

Kongrede her iki teze de 
1 Urak edenler olmuı, bun· 
lardan btr doktor, meslek· 
tatlarına ıu tavalyede bulun · 
ınuıtur: 

1 
için enteroaıyonal bir ko· 
misyon teıkılıne ve bu ke· 
mlıyonu lıpanyaya röoder · 
meye Milletler Cemiyeti kon
ıeylnce 30 eylQlde memur 
edtlen üçler komtteıi mez · 
kQr komisyonu ıeçmlıtır. 

- Derhnl tıb muaaına 
atılıp bilflll çalııacakaıoız ra · 
ye t erken evlenin Fakat 
mea\eğtnh:de lhtlıu yapmak 
ve kendinizi tedkiklere ver · 
mek istiyorsanız eYlenmekte 
nekadar acele etmezıenlz o j 
kadar klrh · çıkartınız.,, 1 

Bu komlıyon, Finlandiya 
lı General Jalaoderl• riya· 
setinde olup lngtllz, Daoi· 
markalı, Fraoaız, İran, Le· 
tonyalı , Norveçli ve lneçU 
ıubayl rdan mürekkeptir. 
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A \1 1·1ıpaı1ınGeçiı·cliğ.Buh-ı 
r•ın \T eı·s;ıy . ıı<ılıedesi ıiıı 

ir 1 eticesi nıidir? 
(Baştaroh üçüncü ıayfoda ) 

n e gelince. Loyd Corca gö 
re, bu müeaaeaenln babuı 
olare k yalnız Vılrıonu tam· 

mnk doğru değtldtr. Mıllet . 
ler cemtyenln ve m laııkıoın 
eııul arı daha. Vılıon Avru· 
paya g e 1 m eden görü
tülmüt\ür Amerikan cum· 
hurrelıl, bilakis sulh konfe. 
ranıında Mılletler cemiyeti 
komlıyonuna riyaset etmek 
tatıyerek büyük bir bata da 

lııttlkten ıoora M Klotz, 
Almaoyadan harp tazml· 
nalını birden almak iste
mesine hayret edilemez .. , 

Cumhurrelal Puankare de 
Klotzun fikrinden idi . Fran 
ıız cumhurrelıl hakkmda 
pek Jyl btr intiba taıımıvan 
Loyd Corç, tunları yazıyor: 

"Onda, yanlıt veya ekı k 
mutalealardan hareket ederek 
datma fena oet.celere varan 
bir mantık yürütme adeti 

buJunmuıtur. d var ı . ., 
Eski cumhurrelst Taft ve Loyd Corç hatıraların ıo 

Ellhu Root gibi m6teba11ıı nuoda Veraay muahedeıtnln 
klmıelerl ıeUraıeydl daha kusurlu olmadıtmı, kabaha
lyl ederdi. Bu iki mütthu· tto "muahede ahkamını fe· 
ıııtan birinin, hazırlanma - na tatbik edenlerde,. oldu 
ıında yardım edec:eğl bir iunu •e Almanyanın, vakti· 
Milletler cemiyeti mlHkı i le Preat Lttovakta Ruıyaya 
herhalde V atlngton konfe- ytıklenmek tıtenen •iır teratte 
ranııodakl tenkldlere daha tabl tutulmamıt olmaaından 
fazla mukavemet edebilirdi. dolayı tOkretmeal lazım gel 
Vılıon lıe gerek manen. gutk dtitnl ıövıüyor . 

maddeten bitkin bır halde ( Ses Annalts ) 
Amerlkaya dönmüı ve •~na· 
tonun ten kinlerine muka ve
met eösterememlttlr. Bunun 
neticesi olarak da Amerika, 
mlıakı lmzalamamıı ve Mil· 
letler cemiyetine ıirme · 
mittir. 

* • • 
Loyd Corç, Vdsona kartı 

bu kadar ıtddeth davranır· 
ken Klemanıo hakkında 

beıledlil hayranlık, hatta 
sevgisini gizlemiyor. Yetmlt 
dokuz yatındaki bu ıbuya· 

rın •ücud ıaihğına ıaııp kal 
mııtar. Loyd Corç bu huıuı· 

ta da ıuoları tıaret ediyor: 

"Veraaydakl tik haftalar 
zarfında Klemansoyu gör

mek insan için büyük bir 
&e•ktt: V tlsonun her sözün O, 

Franıanın hotuna ıttmlye. 

cek bir kelimesini, kaçırma . 

mak için büyük bir dikkat· 
le takip ediyordu. Eğer f e-

na bir ıey yoksa yüzünün 
hatları birdenbire ferahlıyor, 
rahat bir nefeı alıyordu.,, 

Bir ınn K.lemanso, 18 J 4 
dekt hududları aynen adre· 
ılal ve Sarın tekrar Fransa. 
ya verilmesini lıtemittl· vıı. 

ıon ıtıraz etmtı: ı 
- O, çok eski bir meıe 

le, demltU: Btr a11r e••elkt 
bit it·· Buna Klemanıo ıu 
ıektlde mukabele etmtıtl: 

-Evet, bir &eır uzun bir 
müddettir, fakat Amerikan 
tarihi için .. 

Loyd Corç, maildp olan 
Almanyanın parçalanmaaını 

lıtlyco Klemaneo ıle bu hu 
ıusta •yra1dığım, bılakfs Vı l

ıonla bırletllflol söylüyor. 
Fakat Fransız Batvektll Mır 
alay tiavzı kendi tarafına 

çekiyor ve onun Vilıon üze· 
rlndckı nOfuzunu kullanarak 
Amerikan cumhurrelıl fikir· 
lerlnden yaz geçlrmefe çalı· 

ııyordu. 
Harp tazminatı meselesi. 

ne gelince; mali meaelelerle 
a llkadar olmıyan Kleman10, 
bu ltı Fransız Maliye nıızırı 

M . Klolza bırakmıth · Hal· 
bukl onun iktidarına pek 
fazla ltlmad yoktu •e ,.Ya. 
budi olsun da malı ye itle· 
r1nde aolamıu10!,. OJye da· 
ima tekrar ederdi . 

Loyd Corç da tli ve edi

yor: 
"Klemanıonun bu ıözOnl 

Açı~ teş a kkür 
Ylrmt bet seneden be· 

rt yurdumuzun her tarafın · 

da hastahane sertabtpllil 
gibi ve daha yüksek me
muriyetlerde muvaffakıyet · 

ler ve talıtdlrler kazanmıt 

ve bu kerre memleketimize 
gelmlt olan çok kıymetli 

dahiliye mütebaHısı hemteh· 
rimlz Doktor M . Riza Erksan, 
haatamızın muayene ve te
daviıtnt yapmıt ve büyük 
bir hazakat göıtererek 

baatamızı ölümd~n kurtar 
mıt olduğundan saygı de· 
jer hemıehrlmtze en derin 
teıekkürlerlmlzl arz ederiz. 

Balıkeatr-Sevinç Gı 

ıeıl ~ ahtbı Ve oğlu 

Bahkesir sulh hukuk 
~ikimliüinden: 

Kepıüt nahiyesinin Yeni· 
ce mahalleatnden Hafız Mus 
taf a oğlu Muıtafa Saffet ta 
rafından Kepıüt. nahlyealoln 
Mahkeme mahallesinden Ha
cı Bekir ve Cami udlt ma· 
hallea!nden Emtn Ağa oilu 
Mehmet Emin ve Mehmet 
Eminin kız kardetl halen 
Mantaada olduğu btldırllen 

•• Muradiye köyünde koca 
ıı Zekeriya yanında bulu· 
nan Hatice aleyhfne açılan 

alacak davaaımo muhake 
meıtode müddctaleyhlerden 
Hattceye yemin tekhf edil· 
mit •e kendisinin batka vt · 
)ayette bulunduğu hasebi e 
yeminin bıun lyabe lcraaına 

karar verıtmıı olduğundan 

Manlıays yazılan talimatta 
müddeialeyh Hatice gösteri
le adres ve ıkametgahında 

buluomadıimdan talimat ge 
rlye çcvrilmtı olmakla hak
kındaki yemin davetiyesinin 
ilanen tebliğine karar veril· 
mit olduğuod n mahkeme 
nln bıraluldığı 18 10 938 ta · 
rıb saat 10 da Balıkeair ıu h 
hukuk mahkemeılne yemin 

etmek Qzere gelmesi gelme· 
dtğl takdi rde hakkın 

da hukuk uıulü mu-

hakemeleri maddei mah · 
suıu mucibince muamele yn · 

pılacağı keodtıioe yemlo da 
vetlyeılnln tebliğ makamına 

kaim olmak üzere keyfiyet 

ılao olunur. 

TÜRKDlU 1 t BIRINCITEŞRIN t9J8 

Balıkesir Askeri Satı 1 ~'l'l'l·l:l:u:u_'lt:U:l_'l'l'l'l'l·U_'lt.t.= 
Alına Kom G S)ronıındıın: 11 ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 
Su11ğırlak 22 top alayı bayvanatının ıtncl tlıt ihtiyacı 1'i- . .. . ~ 

olen 2lü ton yulafı kapalı zarf uıultle eksiltmeye kon· 1: K apıta_l: JOOf)00,000 Turk lırası ~ 
.,ı Yurd içinde 261 Şube Ve /Ijans ..,,, muıtur. 

Ekıiltmeıl 26-1 O 938 Çarıamba ıünü saat 11 de Ba 
lıkesir kor ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Mu
vakkat teminatı 866 lira 25 kuruttur. 

T liplerln konunun tkancl ve Gçüncü maddelerinde ya• 
z ıh belgelerle birlıkte ihale ıaatından bir ar.at evvel tek
lif mektuplarını kor ı tın alma komisyonuna vermeleri. 

4 -- 1 359 

Balıkesir Askeri Sa tııı 
Alma Koınisyo ıundan: 
10· 10·938 Tarihinde kapalı zarfla eksiltmeye konulırıuı 

olan 10 too tebriye ve 15 ton makarnaya verilen ftat ko
mlıyonca haddılayık görlilmedıitnden bir ey zarfında intaç 
edilmek üzere açık eksiltmeye konulmuıtur. ihale 27-10 938 
pertembe eünü saat 1 ı de Balıkutr kor ıatıo alma ko
mııyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı :i94 lıradtr. 

Evıaf Ye ıartlar komlıyonda görülebilir . Talıplerln ka· 
nunuo ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı belgelerle ve 
teminat makbu-ılarıle birlikte meıkür glin ve saatte llo · 

mlıyooa gelmeleri. 
4 - 1-361 

Bıılıkesir rfapu Sicil 
Muhafızlığındaıı: 

K.öyQ: Mevku: 

Hotaılar Köyde 

Cınıı: 

Ev 
Hududu: 
Sağı K.treçli 
lsmaıl oflu 
Mehmet evt, 
ıolu •e önü 
yol, arkası ki . 
reçlt Alt Oı· 
man otlu Ah· 
met evi. 

Yukarıda hudut ve evsafı yazılı e• lsmatl oğlu _Ali Oı 
manın atasından lntıkalen ıenetaız malı olduğu 
halde 340 ıeneıtnde ölmeılle veraseti karılan Fatma ve 
Medine ve evlatları Ayte ve Emine ve Safıye ve diğer 
küçük Ane ve Ahmet ve Mebmede kaldığı ve bunlarda 
lnttkalen teıctlinl lılemekte olduklarından bu ev hakkında 
ketlf ve tabkıkat yapılmak üzere 22 · 10 938 cumartesi gü· 
nü mahalline memur gldeceğındeo bu ev hakkmda taaar · 
ruf ve bak iddtıuı olanların aynı günde maballındekl me 

mura ve bu müddet içinde tapu ılcıl mu haf ızlağına müra 

caatları ılan olunur. 

-----------------------------------
Balıkesir Eınniyet • 

1\'lüdürlüğünden: 
6. l 0-938 Gününde çarıı karakolu yanmda 

sokağında bulunup dairemize tultm edılen 

1üz6k bulunmuttur. Sabıbinln müdürlyetımlze 

Alankuyu 
bir ahan 
milracaat 

etmeal. 

Susığuhk su'.h ~u~uk ~a~iml i üirı ~uı: 
Sutıiırlıiın Han mahalle 

ıınde mukım avukat Davut 
Batur tarafından aynı ma
hallede mukim Helvacı Ha 
een karısı Ali kızı Hanife 

•e .!>ü lüı oğlu Hüseyin 
ve Mehmet aleyhlerine ika 

me olunan lulei fUJU da
va11nm icra kı lınmakta o lan 

oğlu Mehmet ubdeılnde bu· 
lunmasına ve ~ıchımdarlar 
dan mumaileyh Mehmedın 

ıkamelgahıoın gayri malum 
olmaaına binaen huıuıu mez
kurun villyet gazetesi va11· 
tulle Uioen teblığat yapıl 

maaına ve bu baptaki mu 
hakt'menin 24.10 938 tarihi
ne müaad ı f pf.\zartesı günü 
saat ona talıkına karar ve-
rllm lı olduğundnn alikadr\r 
ların muayyen gün ve aaat 
te muhakemede hazır bu 
! unn.ıadıkle.n taktirde da vat 
mezkQrun gıyaplarında rü· 

yet •e intaç olunacağı teb· 
lığ m kamırıa kaim olmak 
üzere keyfıyet ilim olunur 

: Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler ~ 
JIJ Her türUi 2ıral ikrazlar- diier bılcümle bsnluı mu· ..,,, 
JIJ, arueleı 1 büyük §Ubelerınde kırahk kue lr.r. ~ 
'il- lhbauız tuanuf ve kurr bere-. heaap\arında iku· = = mlycJer. ..,,, 

: ikramiye: Jllklarl: lkramfyt nln tutarı: = 
J1J. A DE Dl LlRA LlRA ~ 
~ ıuuo ıooo f; 
ı 500 500 ,; 
~ ] 250 250 ~ 
.,.. ıo ıuo 1000 ~ = 25 50 1250 ~ 
~ 30 40 1200 ~ 
..,.. 40 20 800 rr: 
J'1i l U8 6UUO -,_ 

J1J. Bu ikramiyeler her üç ayda bir olmak ü:.:tre se· = 
~ nede dort defa bu miktar u:erindtn kura ile dağıtı· ~ 
)l lacaktır. ilk keşide 1 E"IJLıll 938 dtdfr. ~ 
~ ~ 

·······~·········~-~~-~·~· 
Balıkesir Nafıa 

1\lüdürlüğünden: 
1 - Kapalı zarf uıullle eksiltmeye konulmut ıkeO 

Uluı gazetesindeki lliolarmın kanunen muayyen günler ar•· 
ıaoda neıredılememeıınden dolayı ihalesi yapılamıyan Bür 
haniye hükQmet konağı ikmali tntaatı tekrar kapalı zarf 
uıuhle eksiltmeye kooulmuttur. 

2 - lıın bedeli keıfl (22 500) liradır. 
3 - Bu ite ~ ald evrak: 
A - Projeler. 
B - Fıat bordrosu, meıaha cetveli, lıtetlf hullaa cet•ell 
C Fenni ve huıuıi tartname. 
O - Nafıa yapı •tlerl fenni ve umumi ıartnam~ıt . 

E - Bayıodırlık tılerl genel ıartnameıl. 
O lup tıtlyenJer bu evrakı her gün Balıkutr Nafıa MO 

dürlüğüode görebllırler. 
4 - Eksıltıne ıd8-l0 938 tarihinde sah günü saat 14 

de Bürhanlye hü"ümet .. konağında kaymakamlıtc: odasında 
kurulu Nafıa koınıayonu huzurunda yapılacafından lıteklt· 
ler zarfları bundan bır eııat evvel mezldir komsıyooa ver· 

melerl. 
5 - İstek itlerin hu it-- ald 1687 lira 50 kuruıluk DJU • 

vakkat teminatı Bürh•niye mal eandığına yatırdıkların• 
da ir makbuz veya bu miktarda ıayıına kabul banka mek· 
tubu ile ııagari 8SUO lırehk Yepı ltlnı bir defada muvaf
fakıyet le batardıaına dair Balıkesır Nafıa Müd6rlGiünderı 
taedıkll ehlıyet vuıknımı ve tıcnet odası veailcasını ,,e 
2490 numarala kanunun hükümleri dalrealnde eksiltme ko 
mtıyonuna müracaatları . 

6 - Poıtada vuku bulacak gecikmeler kabul edilmd· 
4-1 - 346 

' Edı·eoıit Beledi)·e 
RiJrasetinden: 

Beledtyemlz elektrik eantırah için 20 ton mazotun açılı 
ekıiltme ile mübayauma karar verilmlt olduğundan 15 
teırtnaanl 938 cumartesi günü ıbaleel e11cümen huzurund• 
yapılacağmdan tallplerln bu huıuıa aid tartnameyl görmek 
üzere belediyeye müracaatları alin olunur. 4 - l 352 

l<ılıkcsir Askeri 'atırı 
Alıııa Konıisyonıı.ııdaıı: 
l - Kor birltklerl lçlo binek, dağ top kotumu, oak 

liye koıumu ve makloalı tüfek fçln beygir veya katar ı•· 

tan alınacaktır. 

2° - ~atın alınacak hayvanlar evıaf ve tartları ve be· 
deni ölçüleri kor eatın alma komisyonunda herıOn aö· 
rülebil•r. 

muhakemesinde müddet ta · 

rahndan mübrez 2 l 4-938 
tarıh ve 19 numıır lı tapu 
senedinde Epçeli mevkitnde 
doğuıu ve poyrazı Macar 
oğlu Abdurrahman bahçeıt, 
bat111 Mehmet ba hçesı , kıb 

leıl dere ile mahdut 345 
metre mur.abbaı mlkdarın 

dakl zemini lnebey vakfına 
mülhak bir değlrm~nln nısfı 

24 ıehlm btlitib&r 3 sehmi 
Macaroğlu A.bdurrchman ka 
rııı Fatma ve 7 it' hml müd 
del Davut Batur vr. 14 ıehml 
Sülüte •e olsan 336 tarih 
ve 45 46 numaralı kayıtla 

ıarkrm dere, garben Mehmet. 
ıtmaleo lımatl Hoca, cenu 
ben yol ile mahdut t 840 
metre murabbaı miktarın 

dakl nııf ı dljerlntn de Ômer 

.. -- -------
1 TÜRKDILI I 
1 Pazarteainden başl:n b t"r 1 
1 ıün çıkar. Siya.al €tu:.de •• 1 
1 Ytllığı: 800 Kurut 1 

3 ~ Ahoacak hayvanlar 3 5 yaıından rıaıaAı ve 7 y•"' 

tından yukart olmlyacakhr. 
4 - Yukarda blrlncl maddede yazılı vuıflara el•e 

rltlt ıntıhk hayvanı olanların hereün saat dokuzdan ttlb•· 
ren Ba lıkesir satın alma komiıyonuna müracaatları ıliP 
olunur 

1 Altı Ayhfı:400 1 
1 Sayısı: 3 • 
; Gürıü geçmı r. savılnr 2sl 
1 1 kuruttur. I 
1 ADRES: 1 
1 BALIKESlR 1 ÜRKD1Ll I .._ ___________ ... 

2-1 - 360 

Sahibi ve Batmuharrlrt: Balak~ılr Mebuıu H. KARAN 

Çakarım Genel Oırektörü: FUA r BİL..'AL 

Ba11myert: Vilayet Matbaası - Balıkesir 


