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B. Mussolini, Kont Ciyano ile Birlikte 

Dün Münihten Ayrıldı. 
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Dün Gece Saatlerce Süren Müzakerelerden Sonra: 

SüdetlerleMeskiin Yerlerin Al· 
manyaya Verilmesi Kararlaştı. 

ı Deniz HarpOkulundan 
24 Genç Mezun Oldu. 

1 Okula Bitiren Genç· Subaylara 
ıWerasimle Diploma Ver1ldi. 
lıtanbul, 30 (Huıuti) - tanı •e 500 kiti kadar da· 

Münih Kor1fera sı Anlaşma ile Neticelendi: 

CEKOSL AKYA IHT LAFI BiTTi. 

Dün Heybeli adadaki deniz ntlı hazır bulunmuıtur. 
harp okulunda bu· ıene me· Meraılme eaat 3 de b.t · 
zuo olan tal~belere m'!!ç tev- lanmıt. ev•ela mezun olan 
z:ll ve andlçme merasimi talebe temi• kıyafetlertle 
yapılmııtır . mektebin babçeelnde ban-
Meruımde latanbul Ko · donun ııtirakıle bir retml 

01utaoı General Haltı Bak- ıeç•t yapmıılardır. 

Alman Ordusu, Bugün Südet Arazisini İşgale Başlıyor. 
tay, harp a"ademlıl komu - Müteakiben h•p bir atır 

ı teo• ve erkanı, deniz komu · ( Sonu ikind aayfada ) 

Münah, 30 (A A ) - Don 
'1Gntbte topla~an Alman
Fraoeız - loı;ııltz · İtalya hii · 
lt611ıet retılert Çekoılovakya 
~eıeleıtnde ıu eaaılar dahi 

1 

Macar, Polonya e kalltyetlerj 

mescdealnln hallinden ıonra 

Almnn lta lyan hükumet· 

gün için huıuli bir mülakat 

htemlıtır . Bu müllkatta 

helı h ıı zırda baıhca müt 

MuHol inl ve Kont Ctyano, 

Müoıhteo ayrılmıılardır. 1 
Münth, 30 (A.A.) - Feuher

beauda 12.45 de toplanan 

(Sor.u üçüncü ıayfada) inde anlatmı ı lardır: 
Çekler, Südetlerle meıkun 

)erleri l - Btrloclteırlnden 
ltıbaren tahliye ve on Bı 
;ıocıteırlne kadar Almanlara 
eelıın edeceklerdir . 
Hıçbtr tealııat tahrip edıl 

ltllJecek, teslim ve tesellüme 
~e Pleblat yapılacak mmtaka
''da pleblate nezaret etmek 
Gıere lng i ll:ı Alman . Frao· 
•ıı · halyo murahbulanndan 

:nrekkep bir komisyon teı · 
il edıl~cektlr . 
Ç.ı. .. ulnvaltwanın wenl hu 

~arı lngtltz - Fnnıız ve 

lerince garanti edilecektir. külleri hı:l letmek lmkiolerı · 

Çernberliyn. Hıtlerden bu- nı araıtıracak l ardır. 

lngiltere Esrarengiz ide· 
aller Peşinde Koşmıyor. 
Yetmiş Yaşında ilk Defa Tayareye Binen Ve 

Sulhu 1'emsil Eden Zeı,·tin n~ı--- r~" .. v _ • • __ : 

leler bu n ülakate. da gazetul Dunyaoın tn bu ı 
Roman.bıuını Çemberleyn G eze ' l , l it e · yük ku\ veli ıulh iıtiyor" 

J l ' b "" -k b" r ir olen yazı annoe' rı gt cı 1 bit er gÖrÜfmeııtrıi U ) U 1 bathlı:h yu.uanda uctlm e 
nıcn1nuoıyetıe Kn rvı•aa.u•ıu• . nıo . neı uıcuı&c:hcucu Jr; lıu 

zlynde ııu hu 1-.m ull'ak fçin ıöylediyor: 
v İoeılten, urar,oı ı z ve· 

ça!ıotığım, bu hueuııta ıüphelı 
yahut ham idealler pt tinde 

ve kannhk bir nokta bırak · 
koımamaktadır. O, harbin 

mnmak üzere bu tamimi 
Belediye Meclisi nti
habı Bugün B s ıyo 

vebametfnl ve vaziyeti b r.z•ra 
•• jeıll yoptığmı, bu uııl ane te- kar1111nda bir dellhk oldu 

ıebbü&ünde büyük medeni iunu her memlekelteo daha -------- -----
8ugün lntı haba Al ıeylul, Ye- yet in bir ıembolü olduiunu ziyade düıüomektedir, ln1ıtl· 

llice, Cumhuriyet Mahalleleri 
iştirak Edecektir. 

tebarüz ettirerek ıutırla ha- izler vicdan bOrrl)etlnl ve 

reket eden butün milletlerin e~huın ınkltafını en )·illuek 

logilterenln yaoınde mevki mertebeye çıkarmıı bir mil· 

a lacaklarmı kayde.tm,ktedlr lellir Bu ıebt plen dolayı 
l İngiliz efklrı umumiy ıl, la · er. Belediye meclfıl azası lnU· yaz01a btlmi) orsa par· 

b,bı bugün saat 8 de baılı · mak lzlnl koyacaktır. !!un· 
17 .9.1938 'l 1ır lhlt V ilterul r lhe kaı ıı, Avrupa medeni· 

==~-=========--== yetine olan derin bailıhğanı 
hc,k ve 18 ze kadar de- dan ıonrıı rey pualasını a\a · 

•,rn edecekttr. rak lnUhep oluneıcak ııu 
Buano tntıhaba iotırak mlklorınm iki mtıllni ysza 

cak veya yazdırerak sandığa 
•decek mahalleler Altıey l ill , 
r•rıtce, Cumhuriyet mahal 
•lertdır. İotıbap 7 teırloev atacaklar. 

•el cuma 16oüne kadar dc
~,ln edecek, 8 teır lnevvel 
tutbarteıl ve 10 teırlnevvel 
l>•ıarteıl gün\i de m zerett 
~e binaen rey -yermeğe ge· 
'lnlyen bütün müntehıp er 
teylerını kullanacaklnrd1r. 

1' fıfrioev velin onuncu pa 
l'rteıt g\lnü ıaat 12 de ıe· 
91"1 bttmtı bulunacek ve 
'1nı ann mecllı azalan ilan 
'dtlecekttr. 

Aziz 
Balıkesirli; 

Belediye mecllııln ln aza 

intihabı bu gQn bat ıyor. 
Bu gün rey verecek mır 

haU .. ter ıunlardır: Altıey· 
l<'i\, Yenice , Cumhuriyet. 

Pazartesi 1ıüoü: Martlı , 
An af artalar, Dinkçiler ı 
Börekçiler . 

Japon Harici
ye Nazırı lsti

f a Etı ·. 
: Tokyo, 30 - llarlctye 

: Nazıra General Ugakl ile 
• 
: o rdu arasında bir Çtn itleri 

: bürosunun ihdası hakkında 
: z.uhur etmlı o\ao ihtlllf do · .. 

.. 
il • • • • • s 

layıılle lıttf a etml tlır Orta · 

ya çakan kabine buhrana 

h berlerl bugün öğleden 
sonra Tokyo boreaıında eıı 

hamın tenezzülüne •ebebl 

lıbat etmek için her türlü 
vuıtalar1ı müracaat ederek 
harbi anlemeie çahımakta
dır . Benlıit.lerinden, ıereflerlo· ' 

den ve dOıOnüt serbestlikle · 
rlnden feraiat etmlyen ve 
•Üril haline loktllp ettlrll
mlyeo bu insanlar, bu güo 
a11lloe bir ıuretle noktal 
oaz.arlarını izhar etmlıterdlr, 
Onların ıözlerl tarhlı ve ıa
rthtlr . 

1httyar adamın, yetmlf 
yaı1oda ilk defa tayareye 
binerek kendıılnden çok da 
ha genç 'H daha az bir 
kuvnte aablp bir insana uz 
laıma zeytlo dalını aetlrme

l l"t•habın ne tekilde yapı· 
kc'llna dair otan belediye 
l '"ununun alakadar kmm· 

Balıkesirli; 
• • • ~ 
" il 

yet vcrmııtı r . 
Tokyo, 30 (AA) _ Ja ~ ıl hadlıeıl, Avrupa kültürCi · 

nü ıembol 4ze ettiği gibi garp 

''Hu yazıyoruz.: 
1 Her müntehlp kend i 

te)lnı intihap sandığına biz 
ı,t 'lacakhr. 

t 2 - louhap puılaıının a l 

1
'"d tnüotehlbfo adı , adresi 
"aıaıı ve) a mühürü buluna-
C\lc\ır 
d 3 Her münteh bin elin· 
~' llGfuı tezkereal oldu~u 
'lde intih ap encümenine 

tltctlc, evvela munddak 
-.'•bap deftertndekl adı h l· 

•ı11, lmsaeını, elerZokuyup 

• 
Mtlli ve medeot vazıf~n : 

olo.n ı;eçlme, ald olduğu : 
günde iştirak ec\erek Ulu ! 
Ş t'f in açtığ ı lflkh yolda : 
bQyük bagarıla r eösteren , : 
yoktan ve yenl baıt n i 
ycpJ eni bır Türkiye k u : 
ran C. H Parliıın l n, dı : 
ğe r &ütun\n rda gô.9terd ığ l· : 
miz namzetlerine reyini : 
lı.ullanmak ıureUyle ona : 

• olan bağlahk ve i n a ncını • 
il 

bır kere daha göıı tercce : 
ğlne h 'ç ıüphe etmiyoruz. : 

························-' 

pon harbiye nezareti t ara 

fınden neıredılen bir tebliğ · 
de, hariciye oazırınm lstifa-

1101n çok derin ıebepleı e lı 

t ino.d ett ı AI, hari c ıye na~m 

nın İnglh:ı büyük elçisi ıle 
yapt ığı müzakereler!n ordu 

taraf md&o isten en ılyHete 

kaliyen uygun olmadığ ı ve 

Çtn ıı\nl ü roeuouo da bu· 

nun için doğrudnn doğ ruya 

baıvek1le merbut olarak teı 
kıl edıld ıil bıldlrllmektedlr. 

medeniyetini de korumakta. 

dar 
Bu gün BrHnnyaoan dev 

lct adamı ile birlik olduiu 
nu duymıyacak dOnyada h iç 
b ır vicdan uhlbl taeavvur 
edilemez. Ve bu dakikadan 
itibaren de BüyUk Brltanya 
nıo sadık doetu ol'mıyao 
adam da mevcut deftldir. 

Çemberllyo • Hıtle görOı
melertnden ıonra teh r,ddnı 
edecek herhanal bir vukuat 

(Sonu i\JGndi aayfada) 

C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

1938 Seneıi Bahkeelr Beledıye mecltıi azalıtı lç!n 
Genbaıkurca kabul edilen 7oklama tallmalnameaine 
g6re yapılan seçimde adlan •ı•i• da yazılı partili 
arkadaıların asil ve yedek parti namzedi aeçtldikleri
nl ve kendderine verilecek vazlf eJf her ıuretle tfa1a 
~hı.l olan bu arkadaıtara r~y verılecrilnl parti men 
ıuplarma bıldır lr ve Balık esirin deferlt ınüotehlplerl 

nln tantblne arz ederim. \'ali l't C. H. l:'. 

A -ı• a • • 
aıl~ "cuır -

Cavide Aiabeyojlu 
Nacl Kodaoaz 
Faik Deveclojlu 
Rum Çalan 
Tevfik Baıaran 
ZühlO Melek 
Azmi Sakol 
Ahmet Saraçotlu 
Nece.tl Uiur 
V aaıf hpartala 
lımatl Safa Ka .. pojlu 
lımall Ttrltoilu 
Mehmet Keklık 
Alt Kmınla 
Sıtkı Şeremetll 
AH Uzkan 
Cevdet Kaptanoilu 
Cevdet Karaoilan 
İbrahim Madenh 
Necip lnal 
Kemal Tanay 
Emin G\iveneel 
lbrahtm Sami Kayyum 

Kasım Güneı 
Şeref Eitnlt 

lly6nkurul Baıkam 
Etem llykut 

· Avukat ~adık l>eniz etl 

Klmyaıer Abdt •ti 
Belediye Relıl 

Bakkal 
TOccar ve çlftçt 

Avukat 
Attar 
Eczacı 

Çivi el 

Kumaıçı 
ÇıvtcJ 

TOccar 
Uncu 

Uncu 
Mani( aturacl 
KUepçı 

Otel et 

Barut bayii 
Attar 
Allar 
Fabrika klttbt 
Tüccar 
Koneerucl 
TQccar 
Tüccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süreyya Çataloğlu Avukat Vedat eıl 
Fabrl Karaman Eczacı 
Yuıuf Memlıoilu Maolf aturacı 
Şamil Erit Avukat 
Mehmet Edip Sandıkçı Maranıoz 
Hüseyin Ntzamoilu Ekmekçi 
Mehmet z~hlt Şekercloilu Şekerci 
Şütnü Kaylarlı Çtvlci 
F ehml Anlan Otelci 
Tevfik Budak Mantfaturaeı 
MuhllUo Erı;ıln Avukat 
Fuat Bıl'll Dıt Tabtbl 
Lütfi Kıral Attar 
Hatıl Necati Kutlu Komlıyoncu 

Kemal Konyahoilu Bakkal 
Kadri Sökmen Kırtaılyecl 
Hann Serpen Kunduracı 
Mehmet Tahir Doiaalarlı 
F atk Ô.ıdamar Kunduracı 

Muıtaf a Apak 
Mehmet Fehmi Ah•uo 
Hakkı Oruç 
Haydar Çorapçı 
Ahmet Aydar 
tbrahlm lıtanbutluoğlu 

Mehmet Ôzıelen 

Noter kltibt 
Urıancı 

Attar 
Çorapçı 

Kabvect 
Tabak 
Bakkal 

il 
IJ 
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Sulhu Kurta 
Acele Et ek La 
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kıtaları Çeko•lovakyn hudu· 1 Rın 
d unu afmağa kalimr luı l k 
maz bütün sahne dt"ğ ıtmlt 

olacaktır Oünyoum hür m il 
!etlerinde bir h iddet fe\•era· @ıl 
nı olacak ve bu milletler 
mütecavize karşı btr haçlı 

$ 
~orku, pek beteri, fak at 

a.,.ı samanda pek yorucu 
b1r korku bu ka'i mahiyet · 
teki ınnler eanasında Avru· 
payı kasıp kavuruyor. Aııl 
endtıe Hitlerin ıöyledıklerln• 
den ztyade yapmıya mukte• 
dır· olduiu ıeylerl düıün 
mekten ıeltyor . Bu tehlike 
lerle dolu nutuk halen do· 
ium halinde olan hadtaeler 
meofQlunda.lı tefsir edilmek 

Jlzamdır. Nutuk daha kötü 
ıhUmallere kapıyı kapamı· 

yor. Hazırlıkların tamamla· 
nacalt zamana kadar yerin 
de 1&yıyor. V.azlyete hi.klm 
olan hldiaeler askeri bir 

karekteri haizdir. 
Almanya çok geoit ölçüde 

ı.Eerber edllmlttlr. Donan: 
ma teferberdlr, hava ku• · 
Yelleri emre amade b\llun 
maktadır ve ordunun üçt• 
lktıl harbe hazır bir bata •. 
dtr. Memleketin ekonomik 
•• endtiıtrlJ,e1 orıanlzaıyonu 
halkın umumi asayltl harp 
haline pek yakandır. Nasyo· 
nal sosyalllt rejimi ıeflerl 
bu muazzam zaruretleri 
memleketlerine enpoze et· 

mitlerdir •e evvelce ıulh 
aamaoında buna benzer bir 

feJ ula 16rülmeml1Ur. Bu 
mGfrld ıartların bugünkü ıer· 
ııaltk vaztyetlnCle uzun za · 
man dtvam etmesi im· 
• •L• .lı- IJ •• •• .. tlal' bir 
dıalkmak ıaruretJnded•r. Kıı 

ıraklaııyor; ilk teıdaln yarı· 
ıından ıonra, hava ıartları 

katüleıebllfr. 6u büyük kuv · 
•etlerin ya harbe atılmasını 
yahut da evlerine ıönderil· 
meslne kadar ıeçecek mücl· 
!elet her halde pek kın ol 
mak llzımdır. Bu kuvvetler 
elle tutulur bir zafer elde 
eddmeden dailtı1acak olur · 
H ıtmdiden Almanyada çok 
tenkld edilen naıyonal ıoı· 

yallst rejimi müstakbel ha· 
yatına zarar verecek bir dar
be yemlt olabllır. 

Umatomun gönderltmesi ~uh 
temel dejıldlr lhtler bir 
ıene evvel artık hiç hatır· 
lanmıyao bir nutkund de· 
mittir ki: "Ben vuracağım 

zaman. Muuo\inl gibi mü · 
n kaıalarla \•akit kaybetml· 
yecjtm . Karanlıkta çakan 

timtek gibi vuracftğım ,, 
Çekoslovaliya cumhurlye· 

tinde mevcudiyet ve hurlyet 
ujrunda harp etmek için 
mutlak bir azim vardır. Bü 
tün hudutlar, hatta A vu tur 
yaya kartı 0 \aoler dıı dahtl 
iyice tahkim edılmtıttr. 
Kuvvetli ve sadık bir or
dunun muhef azıuı altında 
dır . Nazilerin, bu küçük 
komıularma ta rruz husu· 
ıundakt tasavvurlan, üzerı· 

oe her tarnftao büyük kuv· 
vetler uldırtmak, Alman 
motörlü fırkalarını Çekoalo · 
vak müdafan hattında hu. 
ıule ıetlrtlt!cek bir gedlkten 
tçerJ ıokmak, Prağla Çeko&• 
lovokyaoın eıkl ıehlr ve 
ııtelerlol havalardan ) ağa· 
cak bir bomba tufanı altın · 
da havaya uçurmak ve bu 
suretle birkaç gün lçlcde 
bütün müdafaayı yıkmak 
olacağını tahmin ediyor mu? 

Eter taaavvurları hakika

ten bu merkezdeyae, nahoı 
bir ıürpirizle kar~ı laıa bilirler· 
Hava bombardımanları Pra· 
~ıo ~ lildeiedni kökünden ka· 
feci bir tekilde öldürebilir, 

fakat bütün mndafaa kıtala· 
rını mevkllHine geçmel<ten 
menedemez ve itina de ha· 
zırlanmıı istıhkamlarından 

c~ıur adamları kofamaı . 

İıpanyol cumhudyetçllerl · 
nln, mukabele droek ımka 
nma malak olmadıkları bu 
hombardıoıanlarına ne kadar 

· inatla mukavemet ettikleri· 
Dl ıörüyoruz. fakat Çekos· 
lovak orduıu dünyanın en 
tyl teçhiz edılmif orduların· 

dan biridir. Dikkate deier 

ııef erı lıtl yeceklerdir 
15 ne· 
Yıldönü ü 
Hazırlıkları. 

Ankara , (Husuıi) 

Cumhuriyetin on beıincl 

Bütün memleketler in f§çl 

ler kütle&\ için , daha y km 
lara kadar kulaklarının ulıı 
kın o!madığı "Çekoslovak
;a,, kellmeıl ıtmdl kendi 
' 'emniyet,, lerl m nbım al 
mıltır . yıldönümü hnırlıkları , yor· 

Ştmdl saatten unte o ka · dun her tarafmde. olduğu gl 

dar merhametsizce tabak bi ıehrlmizde de f aalı yelle 
kuk ettlrlleo bu derin tasav devam etmekt~dır . On beıtn-
vurlıır. önceden kar~1\aotırıl· el cumhurlyut yılının ıehrt . 
mıı olan ıon merhaleye •a· 
nna, nazt Almanyanıo bir 
umumi harp karıısında ka 

lacağım sa01yorum. 
Hıtlerle şerlklerlnlo Çek· 

lere krueı ıtddet lstlmnllnl 
hatırdan geçtrmlyeceklerlne 
inanmaya meyyal imanlar 
hala vardır; onlara göre bü 
tün bu hazırlıklar tamamile 

normal karekterde mahalli 
manevralardan baıka blrşey 
değildır ve kıtalar yakanda 
mutad yerlerine dönf'cekler 
d ır. Eğer ba doğru çıkarsa 
btz ancak sevlnebil!rlz. Fa · 
kat doAru çıkmayacağını ve 
cinayetin hazırlanmıt oldu 
ğaou farz edersek önümüze 

çıkan dava, bunu durdura· 
htllr miyiz? Ve na11I? ıuah· 
dtr. 

logillz hükumeti bütün 
milletin ta vtbıoe l&linnd ede 
rek, mıo,hdut kalmıyacak 
bir harp çıktığı takdirde der 

ıektlde kendıslnİn de ·bu 

harbe ıürüklenec<!ğlni ıarih 
ıurette blldlrmlftfr F alra t 

çıktsğı takdirde bir hot be 
aıreceğlmJzi söylemek kafi 
değildir. Her ıcyden evvel 
lazım olbn. bu h rbiu çık 

masına mani olmaktır . 

B. Çemberliymn ıah i 
müdahaletıi ve B. Hitlere 
mülaki olmak için Berhtea 
ıadene hava yoluyla yaptı 
i• ziyaret bugünkün vazı · 

yetto dram tık karakterini 
hiçbir ıuretle değfıtirmlyor . 

Fakat bu mütehastu nezl 

Almaoyaamıo tehdit ve şld 
detlerfni mukavemetsiz k e.r· 

ııl.adıklıu ı zaman keçmlı ol 
dujunu bize ümit ettiriyor. 

mlzde kullama proğramım 

hnzırla mahta olan komite de 

çahomnlarına devam etmek 
te, bütün reımi ve hususi 

daire ve teıekküller df' ha 

zırlıkl rmı yapmaktadırlar 

Diğer taraftan lnhharlar ge 

nel direktörlüğü onuncu cum 

hurlyet yılı hatıraaı o\mok 

üzere slğaral r hazırt mak 

tadır . P.T.T. ide.resi de on 

betinci yıl hatırası alarak 

poate. pulları bas•ırmakta · 

dır. 

Kültür Bekaolığı, on be· 

tinci cumhuriyet yılında ıeh· 

rimize gelecek olao izcilerin 

aaymnı teablt etmekte, bu 

izcilerin yurdun her ta.rafın 
dan olmasınll ve Ankarayı 

hiç görmemlt gençler arasın 

dan getır ılmeelne karar ver 

-•· hnlnnmoktadır . izcilerin 
geliı gldlı ve Ankarada ka 

lııle.rı hakkında bir proiram 
h!lzırıanmaktadır. 

Deniz Harp 
Okulunun 
Mezu ları. 
(Beılarafı birinci aayfad ) 

dan lııttklal : martı söylene· 
rek bayrak çekme merasimi 
yapılmı ıtır. 

Bundan sonra Albay Hü· 
ıam Özen, mezun talebe 

nln meçlerinl takarak bir 
ıöylev vermitUr. Söylev
de bllhuııa Jenfz hnrp ta 

r lhtnden bahıederek önlerin 
de doğacak ola n uzun za · 

bitlik devresinde talebelere 
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Re
rdır? 

ı. 750.000 ıloYalnız Sındırgı 
ile Ayvalıktan TahminEdiliyor• 

9 37 Senesi tütün mahıulu ·stok d peyderpey :aatılmak-
t \ml R t•dır. !hemen tamamen ıa ı ır .. 

vaziyettedir. Son alınan ma· Bu seneki rekolte 
lümata göre geçen ıene iz- Bu ıüne kadar i:esblt cdi'" 

M b ıe· 
mirde 19.219 665 kilo, ·- len rakamlara söre u 
nlse.da l l.747.483 ktlo, Muğ nekl reko\te 1937 rekoheıl· 
lada 5.964.068 kilo, Aydın· ne nazaran 12.189 338 1ıılo 
da 2 139.841 kılo Sındırgı ooksMıiyle 61.193,258 ktto · 

Ayvalakta 2.004.859 kllo, dur. 
Trakyada 1 092.423 ktto, Bunun 15 060 000 ktlo•" 
Kocaelıde 5.915.449: Buna· İımlrde, 106.10 000 ktlot&l 

da 3.912.687 ktlot Samıun- Manlıada, 4 765 000 ktloıu 
da 9 434 717 kilo, T ıovada Muğl&da, t 987.000 ktlo•" 
3.737.740 kilo, Trabzooda Aydında. 1.750.000 kllooOs&J 
2.735.368 ~ilo, Artvınde Sındırgı Ayvalıkta ı.000.0 O 
476.303 ktlo ve diğer mm kilosu Trakyada, 5 500·~~ 
takalarda da 5 002 038 kilo 3 150 UV" 
tütün lıUhs&l edllmlf\tr. ktloıu K.ocelide . 00 

73 282 596 
kilosu Bunada 6 .200.0

00 Bunun tutarı ktlosu Snmıunda, 3 . t30 0()0 
kilodur. Son günlere kadar 9 O O 
bu miktarın 62 323 697 kt ktlosu Taıovada, 2. 7 QOO 
loıu sattlmı§ ve bu uretle kilosu Trabzonda, 440 58 

6 44 000 ktloıu Artvlnde ve 4.691 ·2 
l<6ylünün eline 31 . 1 r• 
lira gf!çmiştır J 937 rekolte kılo!U da dtğer mıDtık• ~-

1 slntn 4 193.815 klloıu fJre dadır. Bunun tutuı 
ve ıhrake gltmlt ve halen 61.193.258 kilodur. lı' 
elde 6,5 milyon kiloluk bir MaamRflh Lu yekün sotı' 
tütün atoku 1,11lm1ıtır Bu nan rakamlarla artAcaktar 

Kacakcılık . , 
.I' anunun a 

Dc;g 19 iAlt k. 
Gümrük ve İnhisarlar Ba-

kanlıiı, kaçakçılafm men ve 
takibi hakkındat<l kanunun 
bazı maddelerini değltliren 

bir kanuu projeısi hnırlamıo 
tır . Proje, diğer bakanhklfl · 
rm mutalealaı ı alındıktan 

sonra bakanlıla verllmlıtir. 
Meri kaçekçılığıu men ve 
takibi hakkındaki kanunun 
en mühim maddelerindt•n on 
m11dd!!&tnl değlftiren projenin 
en mühim husus!yett muh 
b.r ve muıadirlere verJlecek 
ikramiyeler ılstemlnde deği · 
ıtklilc yapılmasıdır. Y ,ni pro 
je ile pe in lkramly~ u sulü 
kaldırılmakta, muhbir ve 

Kültür Bakafl
lığının Bir 
Kararı. 

Kültür Bakanlığı öon· 
mGdekl den yıla baııode" 

o it•baren muhtelif tshıtl dl 

euerıelerine öğretmen ta11" . a· 
etme tıt hakkında bazı r1I 

htm kararlar vermtıtfr. 
Bu kara:rlara göre, der•

ler baı1adığındao sonra her 
okulun öğretmen kadroıı.h 
11nıf vaziyeti teıblt edllll'ft 

h bl' bulunacak, yıl içinde iç 
1
• 

öfretmtnln yerı değl~tırlllf' 
yccektir. 

Tedris yalı içinde yapıl•rı 
öiretıı1en nakilleri yOı~ 
den talebe bir zamao a 
retmeuslz ka ldığı yıl ıorıll~. 
de, o dersten muvaffak 0 

1 mıyarak sınıfı geçemedlf 

görülmüıtür 

inanılmaya layık birçok 
m6ıalaedeler sarih ıurette 

tesblt edllmlt bir proğramın 
madde madde tatbik edtl 
.. ljlnt ıöylüyorlar . Orta Av · 
rupadan ehemmtyetll mlk. 
tarda kıtaların Ren üzerlae 
•akledtldıjıne ve Çekoılo · 
•akya etrafında çok kuv · 
ıvetlı aıkeri tahıtdat yapıl. 
liıl1Da göre askeri hareket · 
ler bu ayın sonundan evvel 
ıon safhasına girecek olan 
bir plinm tatbikatı ıibl ıö· 
rQnmektedlr. 

tankları antitank topları ve 
havaya kartı müdafaa top· 
çuıu vardır . Bu kahraman 

millet uıun zamandanberi 
buaün lçlo hazırlanmı§tır. 

Beton lıtlhiıam tebekelerı 

sağlam ılperler, eöer iyi 
müdafaa edtlfrae, ilk ham · 
lede zaptedilemcz. 

Meçhulü tahmio etmlye 
kalkıım k daima ihtiyatsız 

iıkhr, fakat, eğer Çeklerin 
maneviyatı, tahammül et · 
mek zorunda k ldıkleırı gü 

riiltüler ve tazyikler netice 
ıinde azalmndlse, müteca t l· 
zln kan ve zf:man olar k 

ödtyecejt ıuıarl bedel Üç· 

clört hafta ve üç • dört yüz 
bin insan olac ktır 

Nasyonal ıoayalizmlrı her 
ıeye Amr.de şefleri karıuıo 
da dlplomıulnln nazik ve 
ölçülü cümleleri bir fayda 
verm z 

Ancak en sarih, en ka· 
çamoksız ve h tta en tid · 
detli bir llaan tesirini gös · 
tcreblltr. Üstelik, kullanıle 
cıık tabirl er ne oluna olıun 
en büyük biı ciddiyetle söy· 
lendlğl k n tini ve rmelidir. 

ıereflı muvaffaklyetler tc 

mennfııinde bulunmutı ve bıın
d n sonra da nndlçnıe me · 
raslml yapılmııtır 

mu adtrlere dsh~ emin bir 
tekilde ikramiye verilmesi 
imkanı temin cdılme~tedtr. 
Projenin ihtlvı\ t: ttfğl clığer 

hükümler yurdumuaı:da yapı· 
1 n ufak tefek trnçakçılığı 

esaslı bir şelı:llde önltyecek 
miieyylde ve tedbirleri cami 
bulunmaktadır. 

BütGr. bu vaziyetleri 81' 

lemek. üzere den )'ıluıın •0~ 
k öter iki aymde okul dire t r I • 

mevcut öğretmen l<adr0 11 

rını, her sanıfın bugünkü t• 
l ebe miktarını. 1" 

Seferber edılen kıtalar, 

thUyatları, teıekküllerl için· 

iıle, filli bir harp kudretini 
ihraz edecek tekilde ma11et . 
mek için, 2eçen zamanı çok 
lyl kullaomıılardır. Talip 
edecek OD ıün zarfında Çe 
koılovakyaya karıı nasyonal 
ıosyallıt partlıinln ezici telik· 
llt ettliı kıtalar ve ılllhlarla 
bir dairevi taarruzun yapıl · 

ma11 lçtn her ıe1ln hazır 

oldujunu farzetmemt<ı lizım· 
•ır . ilerleme emrinin veril· 
meal için manbız bir hadi 
MJI, veya muayyen zama· 

nında Hltler tarafından tah · 

rlk edilecek bir laya o hare · 
kethıl beklemekttn baıka 

yapacak ıey kalmamııtır. 

AllM•Ja tarafından bir Dl· 

Medeni dünyanın bu anan· 
zaraya sükünla ıahlt olaca 
ğmı zannetmiyorum. Alman 
yanıD dıemda 0111yoncl ıoıı 

yalist propsğandasıle alda 
nan lnıanlar pek azdır. Te · 
cavüzden ev\•el vukua gelme· 
al icap eden karııtkhklann 
askeri · hareketler kadar 

dtkkat11 bir ihtimamla ha· 
zırlanmış olduğuna ~üp · 
he yoktur. Avuıturya ıçln 

hazırlanlln pli.oda olduğu 
gibi, Südet AlmanlerınJao 
herhangi btrl iiıerlnc hır 

ıü ıkutın sahneye konulması 
milmküudilr . Fakat Alman 

Sulh uğrunda bu lrndar 

sabırla ç lıımıı olan devle t 
damları bütün dünyanın 

ıempaUılo\ kazanacaklardır. 

Fakat onlar, henüz zama · • 
nlyken, hiç bir y nlış tefsire 
mahlll vermlyecek bir şekil 1 

de beyanatta bulunarak teh 
ilkelerimizi artıracakl r mı 
dır? Sue.11 batna ı lebılır . 

Meıcla, İngiltere, Fransa ve 
Rusya, hatta şimdi btle , ıe. 

hsen l lıtlere mütterek veya 
ayna :um oda bir nota ver
dıkletl ve Çekoslovııkysya 

karşı bir tec vüzün d rhal 
müıterek bir müdahaleye 
seb blyet v receğt nl bıldır 

dl lerl; ve aynı zamanda 
Cumhurrcf 1 Ruzvelt Birle 1 

Bu sene mezun olan talebe 
42 kişidir. 

tlk Devletlerin bu noktaya 
manevi tuvlbine verdığini 

beyan ettlğl takd irde, me· 
denlyetlnılzln ko1ayca mnh · 

vım intaç edebilecek f elake· 
ti ka tıyetltı değilse bile bü · 
yük ıhtimellerle önlemel-t 
mümkün o!acaictır. 

Tehlikeleri ırözf! almak 
için en kötü vaziyetle kar 
ııl&ımayı neden bekliyellm 
Bu en kötü vaziyet meyda · 
na çıktağı takdirde fılen ma· 
zur kalacaitml'l. t~hllkeleri 
ıu ih uğuruna göze almaz· 

mıyız? 

Bu an. t ere ddütlerle kay · 

hedtllree ve harp çıkarft, 

mua heze ve teenlift,.r ne 
lcadar beyhude olacak, fn 
Hnlığın faciası ne ınuazze.m 
olncakhı· 

Elektrik 
Kazasının 
Tahkikatı. 

Bundan bir müddet evvel 
pabuıçu Rıza ust validesi 
70 vaelarmda Kamlle adın 
da bir kadtn Karesi lürbeıl 
yanında bir elektrik dire · 
ğindekl ceryan" kapılmış az 
sonrn da ölmüttü. 

Tellerde ol cı n bir irı~aJım 
cery&nm o günİerdc yağ . 
makta oloo yağmurlardan 

200 voltluk c eryanın direğe 
geçtlül ve kazaom bu yüzden 
ukua gsldtği on l tııılmıotır . 
Kazanın vukua gelrneain· 

de ihmali gö rülen tlrket 
m emuru hakin .dn müddei 
umumtlikçe takibat yapılaca · 

~ı ani ıılmaktadır. 

be· 
be adetlerini ve bu tsle 

0 
lere lazım olan öğretlfJe 

k efJ 
miktarını tesbit edece • ., 
geç haziran imUhnol•r1•

1 

sonunda Bakeınhğa göode' 
mtı bulunacaklardır. e 

!> lef 
J&kanlık gelen netice d' 

· gÖl'e c\erha 1 öAretmco lc~er 
rosunu vücude getlrl'celc rıl 
okulun ımıf adedini, yet 

1 1 " açılacak okul adetler P , .,., 
yerlerini temmuz !On , 

1ctı . 
kadar blldırmit olac• I r 
Bu euretle alınan tedbir~· 
sa yeılnde eylülün ıoP h• ti 

sırt 
hsında her okulun "' lff1ıt 
keti suretl'e kararlattırı 

bulunacaktır . l 11 
ı k okullarla meuul () ~" 

knttrır direktörlüğü V't! oıo 
tedrltat umum mildiirl d• 
de· aynı preoalp dftlre'1" 
hutket edectldetdfr. 
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Çekoslov • 
ş r 

sa, lngilt e 

.. 
te 

Oıl..I 

·ıter e 
llık Varye· 

• 
ıya rosu 

log ılteıede krallık vurv te 

Şimdiki Halde Mühi Rollerden 
sanın T utacağıHattı U reket Teşkil t 

i F n
ekted·r .. 

Uyatrosu on seneden sonra 

ıllt defa olarak teırlnls ni· 
Din 9 oda oçıle.cak ve ilk 

gece temsilde lm:ılla ~rahçc 

de bulunacaktır. 
Pravda gazeteelnln 17 ey. 

lu\ tarıhlı nüsheıında «Bey· 
rıelrntlel fcmah> baıhğı al. 

;~nda lntif&r eden yuıda 
I aynlayn çı.kardıfı kargaıa· 
ık dolayıalyle Çekoslovak 
hukumetlnin H•ynlaynıo 
levkıfı ve Haynlayncılar 
P•rtıglnlo seddi halı.kında 
Verdt~ı ernir!erdrn bahse
~llrnekte ve bu münasebet-
e Haynlaymn Alman faılz· 
talnın btr adamı olnr~k çe
Vlrdtğl f§1er zikrolunmakla 
Ve bu me ele trafmda cz
cOoıle ıöyle bir nıutolea yü
tüt ül me ktedf r: 

«Haynlayncılar l·arg şalı
eınıo Httf er!o Nurenıberg· 
delci nutkundan ıonr b t · 
larna11, Haynlayncıl nn tlm
dıye ad r yaptıkları mü
ıakerelerln kargaıalık hıı • 
ııtlıiı ve Alman askerleri· 

llhı Çekoelovakyaya gfrebıl
tlleaı için vakit kazıınmak 
tavealni gilttügüoü bütün 
c;:ıpl klığfyle ortaya koy

~U§tur. Bundan maftda llayn· 
flfflcılar kargaıah~ı, mü 

•1trnaha iyatetiotn ımcak 
lecavlzio daha hüıtAhca 

\> 
d çok ileri varan talepler· 

e bulunmuına sebebiyet 
" rdıjını de f8bal tmlftir. 
Çekoılovakyanın geçen 

'tı'Yıs günlerinde tuttuğu 
toetın hattı harel>etlo baraf 
11 ne çok bütilk f yduı o\ 
ll'ıuıtur. Şımdt lıe barıı nn 

~ilk, mütecaviz yalnız Çe-

ml§tlr Tekid edıld -; üzere 

Çemberlayn Çt>koslova k ve 

diğer Avrupa p oblerr. lerini 

müı.akere için üç veı,·a dört 

devleti konferanııa dnvet 

etmel; teıebbüıünde bulun· 

makt dır Yan! Çemberlay 

nıo şimdiye kadar Jatb1k 

sahaHna glrmE>ğe muveffek 
olamadıiı mahut "Dörtler 

paktı" projeııl yeniden ar 
ıivden çıkarılmalitadır. Mü 

tecavizle anlatma siyaseti 
harbi uzaltlaştırmaktan zl 

yade yekuıla§hrmaktadır. 
Hakikat bunu gayet •nızıh 

bir surette ortaya koym~1ş 

bulunmaktadır 

G10çen m yıs günleri, "" 
cak sulhcu devletlerin me· 

tin cephesi mütec vlzl dur· 
durabtldıiiol labat elmııtir. 

Harp taraftarlarına bfttka 

hlçblı tedbir leıir etmemek· 
tedir. Eğer Çekoslov kya 

lngt!tere ile Fransımm taz 

ylkl altında Htt!ere yeni nıü 

umahalnrclii bulunmu§ ol 

saydı, bunun ne gibi ueU 

celne sebebiyet vucc~ğiut 

keetırmek pek basittir. Çün· 

kü Al mac f aşhtleri Südet 

vtliyctinln Almanyayo il 
hakını is\emekted.rle,, Çe· 
koslovııkyanın hıt ldaline bir 
nihayet vermek euretılc 
meaelenit1 haili iıe , foılsl 

Almnnyaya merkezi ve ce· 
nubu şarld Avıupada haltl. 
mlyetlol kurmak için yolu 

0•1ovakyamn eleği!, Avru 
P~d barışın muhafuaaıyle ELİ 
ttı,llfaa ttar diğer devletlerin 1 g• İ 
de nletin ve kfltl hattı ha 

w 

teketleri kar§ı11nda kaldığı (l 1 e 
ıtakdtrde rnuhafar.a olunflbl 

• 
.l~ 

it. 

I Yine bu tcmalfn Çenıber 
i.Ynın Hıtlert ıly retlnde 
taalluk ed~n kı manda tıe 
~1Cihnl ıöyle dentlmekte • 
dit: 

l V zfyetl t~nvlr için, İn· 
~ lız Ba§vekllioln Hıtlerden 

1 
lr rnüiak•t rlceaında hu. 

d\lrıaıa11na nelerin sebep ol · 
u~-. üzerinde durmal{ icap 

e~lllektedlr. Zannedildlğloe 
iare lngllız Bat vekilini ikl 
tlolcta çileden çıkarmı~tır: 
~Unlardan biri Peoılmt!nln 
elcoılovftk hükumetini lıa· 

l>ltGliıyon ahana sokme,.na 
\'c u 

naynlayncılarla yaptığı 

~tlatbla teıehbü .. üoün se 
li treaız kalmaeı, diğeri de 

k aYnlayncıların çıkardığı 
;"Reıll1ıkla bunu takip 

lh ' 11 hAdiıel rfn aııl~eri bir 
t116fın zuhurunu, Alm n 

Yan 
) ın Çci<oılovak cumhur! 
d 'tine taıırruz.u bir imhan 
l ahllıne okmaliln ve hu 
..,aktırdc F ranıanan Çekoalo

b alr y vı müdafaaya mecbur 

~~~un cağı ve do' vlcılyle in · 
k er n n de .\im ny ya 

tll 'tı olarak lhtllif. girdi · 
illi~ o'acağıdır 
Çernberlaynın Hıtlerle 

)'Pl w 

<: l 121 mü-ıakerelerln neti 
r t tt( hakkında henüz mu 
~ııat 1 ki b ma ümat olmama 
''"b k ,. er şunları t~ııbit tıtme 

·'tu k 
1 

tldtr. lngtliz hilkumetl 

ı:ı 0~1~kttf ausette barııı mü 

•ı.ı ha v" mütec&vlze ktır~ı 
~u c:.u devletler ccpbeelnl 

t-rna )'u1iylc harek t et 

(Be§tarafı birinci sayfada) 

karıısmda garbin büyük de· 
mokratlnrı yanyaoo olacak. 

lardu! Bızim ve herkesin 
en büyüle ve güzel e) !olan 
sulh için kabil olabilen her· 
ıey yııpılmıthr .. Bundan do· 
layı k lbler müsterih olaca 

cağı gibi, 121edenlyele karıı 
yapılac le cinayet de z manı 
mızın duygularını an lamak 
tatemlyenlere rncı olscaktır " 

J 7 9 1938 Tarihli Neamul 
Ronıaoete gazetesi ''llakt 

ko.tler ka§ıtmda Homanya .. 
baılıklı yaz11mda ezcümle 

ıöyle diyor: 
"Bu c, tırlo rı yazarlten, 

sulhu kurtarm~l< fçfn herşeyi 

gözüne alarak Almen reisi 
alnın huzuruna gldco B. 

Çemberliiynın j ~stirıd~o ne 
çıkaceğını bılmiyoı um. La· 
kin Romen ı:nlllct'oln ne I& 
tedlğfnl biliyorum. 

Romen milleti, hak ıılık · 
la r ve tecavüzler luu şmoda 
dolma ho nutsuzluklar gös 

tern\lf ve vicdanı fhtulil et · 
mtıUr. O, hlçbır ıeydeu kork· 
mnluızın rahat bırakılmaH 
nı, akdeltlğl muahedelere fr 

ayet edilmestnt istemektedir. 

İtte ok adar! .. 
17 9 19]8 Tarlhlt Curen 

lul gazetesi .. insani \"icdanın 
mandaterl,, başlıklı yazısında 

logıltz: gururunu tafıyıın kuv 
v lf hfitün düoy ya Y• yılan 

bır devletin müme&1lli har 

bin önüne geçmek, lhtlyr..r 
Avrupa~ ı kurtarmak lçlrr Al 
man baı:vP.klliocft•n mülal~eı 
1 Uy.or ve hnva torlHyle el· 
dl or. 15 ylal t ılhl ehem 

teaulzlemek denıek olduğu 

ou görmemek için kör ol 

mak lazımdır Almanyanın 

Avrupa ·ın bu kıaımlarındB 
hake •yetini lrnrmeeı ve 

do1sylstyle bu ıaycde le adi 
c~phe gerüıinin ıhtiyaç1arını 

ve kendisine h m m dd ler 

temin etmesi İıpanyada 
kt l11alt daha fazla tevsi 
demek olacaktır ki, bu ise 

fransanın b!r çember içeni 
ne girmeıl ve Avrupadoki 
istinat nohtalarınden mah 

rum lrnlmıuı demektir 
Şimdiki halde mühim rol 

lerden birici Franıamo tu 
tacağı h'th hareket tefkil 
edecektir. Eler Freou Ja 
Çeko lovak hülıfımetlnln 

etmdı tuttuğu pazlıyon gabi 
metin bir pozisyon tutacek 

oluru, o zamon Bergteıga 
den mü akatı ~yle bir neti

celer dofurecaktır lfı, bun 

dan bıuıı iti mutazarrır ola· 
cağı gibi, evvelemırde gerek 

Franı nm, gerewse lngıltere· 
renin emniyeti tehlıkcye 

düft:!celı Ur. Çem btrlG.ynın 
Herlln e) o hah cihan efka· 
rı umumlyealnl, halkı al

c!atınal< ve sulhcu jefller 
mukesi altındn mütccavlzle 
ozla§meya eürükl~mek de 
mektır. Bu değen•z vesaitle 
yapılon b r teıebbüstür ld 

zaman bunun böyle olduğu 
DU yakın bir atide mey a 
na çıkaraccktır ., 

('. 

e 
mıyctle kaydedtl mel.t lazım 

dn Okadıu tabıi bir ıeldlde 

yapılan bu yegane jest, be 

ıeri vicdanın yill.;ıek blr 
fadenldfr. Çemberf aynıo be· 
4erıyet tarıhlnde bar mlsh 
görülmlyen bu fornıüle va 

rabtlmesl için vicdanında 
, neler hl etmltlır? , Diyerek 
İngiliz bativek llnın v zlfosı 
nln ehe nmlyetlnl ve kudıi 
yetini tebarüz ettirdikten 
&onnı ıöyle bir mutnlca :ıı Ü· 

rütmektedlr: 
'"Çe·nberliynm orkaaında 

ellerJnde haçlar bulunan pa 

pnzl r durmuyor, Oritanya 

i mparatorluğunun müthıe 
kuvveti duru} or. Z afere 
lıakrn olan Frnnsız orduıu 

duruyor. 
Alman fülırerl, yeniden 

diriltn!f bir Atıla değlldır. 
Harbi arzu edenlerin yam n 
bir mümeı ildir f Akat Çem 
be:layn. Avrupayı hnrsp 

edecek fırt1nanın yoluna dı 
ktldi 

forzcdeltru kı, Ahnan füh 
. rert hiç bir ıuretle aoleıı · 

ıos.ğa ~·aneşmadı . O halde 
ne olocak? Bütün milletle 
rln yaıam k hususundaki 
azimleri, Büyük Htrftanya 
nın etrafında loplam1cek. 

Bu İngiltere için büyük 
bir hAd!ae tcııliıl etmeli tedir. 
Çünkü sarayın himayesi al· 

tında ve krala izl!.fe edtlmfı 
bulunan bu varyete tiyatro· 

su büyük bir sanat müesse· 
sesidir. 1928 de tiyatronun 
faaliyeti tadtl edıldlğt :ıem n 

büyük bir tee11ür duyulmuı· 
tu Bugün de krallık vary~
t~ ttyatrosunun tekrar açıl 

·rnası herkeıl o ka dar ıevln 
dtrmlttlr . 

Yalnız, tik g~cekt lemei 

llo r~dyo ile neerı arzuıu ka. 
I bul edilmemlttlr. Çünkü ya 
pılan hesaplara göre temsil 
radyo tle ncıredıHrae tlyat· 

ronun knybedt!ceğt müoterl 
ndedi, pek faz\&dır ve bu 

100 bin lnglliz lır&sı gfbt bir 
zarara sebep olacaktır. 

Tl!"mıll çok bü!'ük masraf. 

la vücude getlrildlA'i için, 
böyle bir zarara göz yumul 

mamıf ve vn:yetPnin radyo 
ile neşr dtlm€me&loe karar 
verilmtıtır. 

Prağdan 

Dö 
İ gıl zler. 

İogiliz hükümetlnln Çc 

kos1oveky daki tebaReının 

derha.l memlel<ett terk etme 

sini bi!dırmtsl üzerine, tik 
kt1fıle olarak Prağdan Loo 
draya 14 kiti gclmııttr . 

Bunlorın do; rtıi sefaret 
ve konııo1osluk erlıanı aile 
ııd ı r ve Lonclrada lıüyük 
bır kalabalık t<ırdından kar 

~ılaomıştır 

Praifdcm gel n İngıl zler 

derhal Londralılsrın bir çok 

sual.eriyle lcıuıılBfmıolaı dır: 

- Prağda vaziyet nnsıl? 

Çekler muhuehe €cecekler 

mı? Men le~~l lrnrı§m ı! doğ 

ru mu? 
Bu endl\1cll ıuallere Pr ğ 

dan gelen logılizlcr ıükü 
netle cevnp vermltler dır: 

·- Bız Prağdnn ayrıldığı 
mız zaman ..şehir gayet sa · 
kioJi.. Karışıklık çıktığı, 
lun dök üldüğü )r.landır. 

Yelnız nü.nayışler ol.uyor, 

ondan ıbaret. 

Pr ğdnn gelenlerden biri 

de ounları nulntmııtır: 
Alman)•aya geldıilnıız 

ur.nan Ko1onyada f)''i kar · 

~ılandık Almıınlar da bize 
dedrni Prağdakl vaziyeti 
sordular. B ız de olc!uğu gl 

bl aöytedik. Orada ıükunet 

hüküm ürdü§ünü, halkın 
n ktn oldu~unu nlattık. 3i· 
r6Z hayret ettiler. 

Preğdeki d!ğer İngtlb: al· 
lelerJnıda ttlmeğa Londradao 
}eot tayareler göoderllmlş · 
Ur., - - --

TÜRKDILI 

ioaaııların ölümü letedlk· 

leıl dotru değildir. Alman

lar intan değildir, demek de 
doiru değılrJfr. Bütün inan 1 
niyeti kfHıısında görecek 1 
olan llıtler. hu müthlt yan · I 
lıolığı ynpanınz. N'!den yal 
nı.ı lnı1anl rı öldürenler kfth• 
rnm6n ol!tllı dn. hayotlarım 

Paı.artealnden ba~kn her 

aün çılcar. Styaıal gazete •. 

Yı!hğı: 800 Ku'"Uf 

Altı Ayhwı:400 

Sayısı: 3 • 
G<inü ueçınıı ıayılar 

kuruıtur. 

ADRES: 

BALIKESIR 
kurt r nlnr olmaım!' ... 

3 Yıld 
G·den 

e up. 
Mektuplarını geç aldık! ra 

fçln canları sıkılanlar leveçl 
düıünerek müteselli olabl 
lirler. Vakıa lsveç, çok [D de· 

ni bir memleket olarak ta· 
momı~tır. Fak t bu bal de. 

ntz kenarında bir ıeblr olen 
Gotenburga gelen bir posta 

ço ntası fç lndekt mektupla· 
rın sahiplerinin eline tam 
üç ıene de gitmesine mani 

değildir. 

Tab!l meııele fstcmlyerek 
yapılan hlr hatadan ileri 

gelmiıtır. Ru poda çantası 
Gotenberg poııtaheneııinin 

rafları üzerinde tki tahta 
erıuanda sıkışık kaldağı fçln 
unutulmuş, zavallı çant• ay
nı yerde fıçsene beklemfttir, 

Nıhayt:l geçen gün raflar 
tamir edtltrken çanta bulun· 
muı ve mektuplar tıabfple
rlne tevzi edllmlıtlr . Bu mek 
ltuplar 1935 ıeoeıl eylAl ayı 
lçerslnd~ yaıılan mektuplar · 
dır. Posta idaresi mek. 
tupl rı dağıtırken ıahıp-

JerJnden lıtemlverek ya· 

pılan bu h"t"'' affetmele· 
rlel lstemlıtir Fak 1 mektup 
sahiplerinden bazıları, bu le· 

hır kcndılerlnl bir çok zua 
ra soktu~u cihetle mahke
meye müracaat durek za 

ru ve ziyan etmek üzerEı 

diri er. 

Çekoslovıa 
Iht lafı ·ıti. 
(Baıterafı birinci Gnyfe.da) 

ti konfersnıt umumi mü 

zakere, Çe\rnslovekya mcıe 

lesi üzerinde çılmııtır. 

Hıtler, süratle bir tarzı 

teavivenin bulunması ve 
Prağ bOkümetinlo artı\{ V.a. 

tly n beklem ks':ı o va dle 
rınl yerine getirmeci )üzu 

munu beyan elmlıtır. 

Müte .kıben Chemb rlayn, 

ııonra Daladye ve nihayet 
Muuolln', bu mesele hak 
kında hükiı mctler!nlu nokta l 

nrızorlarmı blldlrnıi~lerdır . 
Haber alındığına göre, 

Muuollnl, laponyol dahtlı 
h rbinl de mevzubahı ehnlı 
vt' h .tıa hülün ecnebı gö· 
oüllüleıln geri alınmasını 

teklıf etmi~tlr . 

Münlh, JO (A A ) He-· 
yeli ınurahhatıalar öğle ye 

meğ nl yedıkteo ıor.ra &'"'at 
i 6 30 da Fueluerbau<la. tek 

rar toplanarak müzaker~le 

re devcaı etmıı1erdır. 
V aroova, 30 ( A A. ) 

Gazete Pol kanın Rerlln 
muhabiri Hitlerln hangi 

ınrtlarla Südet meselesi 
nin hallini kabule müte 

rnalt olduğunu ıu suretle 
hulasa ediyor: 

l Tetrinevvel tcırlht, Al 

mao muhtm~sınıo kabul edıl 
meal tarihi olaco.ktır. Faknt 

hlmırn kıt:ıatının bütün "Kır .. 
nıı:r.ı ınıııtn~ ayı,. tamamtle 
aynı günde l§galı z&rtiri de 
ğıldır Tahliye ınü<ldctl bir 

il anlaımıı ile kara.rlaıtırılebi
lır Sonra bütün kırm zı mıo · 

1 takanın d Almanya)'" ıl 
1 bakı f&rt değıldlr. 

Münth, 30 (A A ) - Saat 
1 16 30 da baıhyan ikfnct kon 

fernnı gnat 20 30 de. heyeti 

muralıhsllflların akıam ye 

mt'ğini yemeleri için rauvak 
katcn tatil edı!mlgt!r. 

Mnnıh, 30 (A.A) Fueh · 

rcrlı uıtakt mil:ıakereleı tık· 

s. Ar3 

Vücudu 
Dışında ,, alb 
Olur mu? 

Bundan bJr müddet evvel 

Rtgııdn bir hastahanede ga · 

rfp bir nıahlfıkun doiurdu· 

ğunu gazeteler y znuılardı. 

Bu rnahliıkun yer yüzünde 

b ir eşine daha raıt gelmek 
mümkün dejlldtr Çünkü bu 

yavruda kalb tam kendi ye

rinde. Fakat vücudunun da· 

t ında bulunuyordv. 

Açıkta çarpan Lu kalbi 
muhafaza etmek ve çocuğu 

yapatabilmek lç'n kalbt çelık 

lçerlılne koymağil mecbur 

olmuılardır. Doktorlftr bu 

çocuğun bu vaziyette yaıa

m1.2yacoğ oı tahmin etmlt· 

lerd ır Fakat bu tahmin dol· 

ru çılunomıf, yeni do~an ço· 

cuk yofıımıı ve o kadar tabii 

yaıcmıştır ki, doktorlar bu 

defa da yavrunua tam mile 

normal bir ömür Qreceflnl 

iddıft etmf'ğe baılamıılar 

dır 

Fal<al bu iddia da blrincl
ıd gıbi yanlıt çıkmtf, kalbt 

nçıkta çarpan çocuk ıeçen 

gün ölmü~tür. Ölümü kalbl -

nfn açıkte olmıuından deill, 
yakalandığı bır hronııt y6 · 
2ündedtr. 

1 Hay n Kanı 
Nakled l/yor. 
Moekova kan verme f'ltl 

tıtüıti, kanıo muhtelif unıur· 

larıod o tıbbi eutelte tstifa -

de oluomB111 bahsinde çok 
eotere11an tedkıklerine dt'vam 
eyle lttedlr. Euıtllü kan 

hulaırr ruanm bir ldtlden dl· 

ğ rine g~çlrllmcıt imknnlarıu1 
tesblt etmiştir. Dığ ... r la raf· 

tan enstitü fnşac az mtk · 

tard keçi. köpelt . fnek ve 
kaz gibi bazı havvanların 

kao1arınıu nakledllroe11 hah. 

~inde de çok entueıao tec· 
rübeler yapmışlar. Bu usul 

bllhuıa mide ve bağırsaklar
da vücude gelen bazı hHta · 
lıkların tedavlıılode çok iyi 
gelmektcdır. 

Kanın Sovyetlar Bırllğl 

dahilinde en uzak köıelue 

it dar nakli için. enaltü kan 

muhafazıuı ve naktl babıfn· 
de huıu!i metodler ve hu· 

suıi t~şkflkt vücude getlrmlı· 
tir. 

Kan verme keyfiyeti, Sov· 
)'etler BirlJğlnde çok genıı 
bir mikyasta tatbik olunmak· 
tadır. Hr,leo memleket dahi· 

Jınde 830 kan verme merke· 

zi vardır ve bunlar, 1937 

sen ıi zarfında 72 000 kan 

verme ameli)•eıl yapmıılar -
dır. 

§&m yemeil tçto ınt 20 30 
da tııtıl edlldıkten sonra ıa · 

at 22 ye doiru tekrar baı· 
m11tır. 

Haber alındıfına göre 

n.üukerelerln bu akıam nl· 
' hayet bulması çok muhte 

meldlr 

Münıh, 30 (AA) - sa· 
)'ati mehaf ilden öğrenlldljt · 

ne göre, dört devlet adamı 

arasında yapılanakta olan 

mOzakereler Sadet toprak· 
)arının Almanyaya terki ve 
bu terk k yfıyetfnln tatbiki 
huıudnrında bir pr •n 'P an· 

laıınu.nn varılmııtır. 

• 
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« kıtla · • ( 

ii<I ii ı· üğ·ii 11( eıı: 
Balıkesirln Şamiı nahtvesine bağlı Karecoö ren kö yü 

c rnlt h it a beti açık olduğun lan imtihanı 12· 1 O ~38 Çfl rtam· 
ba gün ü ıaat 14 de fer,.. edtıecektlr . istekli ol nln rın ye v · 
mi mezkürde V kıflaı Müdürlyetındf'. müteıekk ı l h8deme 
e ncümeni ne mür,_ c8atlıın 1 a n olunu r . 

< ()k ll 

lı1ı<l () 
Azı Çoğu 

Erzakın adı Ktlo Kilo 

Ekmek 70000 

s 

ıs'() • 
Tahmin Fıat 

Kuruı s. 

l cl•tıı: 
Muvakkat 

emlnah 
Lfra K . 

675 

' hk es· r Ask e ı·i Sat nı ~ 'l:u:u:u:f:U_ 'f:t:u_ ._ 'l:l 'l. l l ·t:f_ ~ ~~ 
Ah ıa Koıuisyoıu ndan: ~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
Keılf bedel( 107,501 li ra 45 kuruıten ibaret Kütahya· = ~ 

da tnıa edilfc k ı k ı top haoearı ile üç cephanelik kapa Kapital: 100/JOO,OOO~ Türk Lirası Jt 

1 ~ • ~ ı. z rfla ekıı ltmeye konmuttur. haleaı 3- 10-938 pazarte· .,u Yurd içinde 261 Şube Ve F/jans rr. 
si günü Ba lıkeılr kor ıatm elma lcomısyonunda ıaat 11 de ~ Dünyanın Her Tarafında Muhabir/er ~ 
yapıhı cektır . ille temina tı 6625 lira 8 b uruıtur . 1-,u rr: 

Bu t ıe a.id plan, keıı f, f~nni .. ve umu11;i ıartname tle .. t Her türl6 zlrft t ik ra zlar · diğer bilcümle belllıa mu· ~ 
eki ve temel haftf yetı tefıl lat reımt Ankarn, lzmlr ve ls- ,.;. aanelerl büyük ıubeler inde k iralali kua1ar. ~ 
tanb ul levazım iın lrllklertle Balıkes i r ~or satın alma lıo- = lhbauız t snrr uf ve kumba ra hescplarmda ilua· ~ 
misyonunda görü1ebiltr. 1/ti mlyeler. ~ 

Taliplerin kanunun iki ve üçüııcü maddelHtndc yazılı JtlJ. ~ 
beleelerle birlikte lhaledrn bir saat e-.nl tekltf m~Ltup· .ı ikramiye: Mlklarl: lkranıiyenill lutarı: ~ 
larıoı komisyona vermeleri. 4 - 1 -320 1 JIJ ADEDİ LiRA LİRA ~ 

Koyun etl 4000 
Sadeyağı 4000 
Şeker 7000 

90000 
5500 
5500 
9500 
4500 
1300 

10 
45 

100 
27 

185 63 
412 50 
192 38 

----------------------------~---------- ~ ı ouo 1000 ~ 
i Hrhkcsir \

1 

iUiy -'t Dairni : 
1 

;~g !~~ ~ 
Eııcüıııenindeıı: .ı ıo ıoo 1000 ~ Horoz fasulye 3500 

Nohut 9UO 
Barbunya fa 700 
ıulya 

900 

12 
10 

50 42 20 
9 75 

10 13 

Tuz11uz tereyağı 200 300 100 22 50 
ince tuz 1700 2250 5 8 44 
Çay 18 25 300 5 63 
iç fındık 250 375 50 14 07 
Salça 500 800 25 15 00 
Konserve kutu 1600 2200 30 49 50 
Tabın 650 800 30 18 
Ta hın helvası J IOO J 300 40 39 
Kaıar 650 1000 70 52 50 

1 - Açık eluiltnıt-ye konulan it: Balya meıktz Btrın· 

el ve İkinci mektepleıiofn tamiratı olup btdell lc~ıfı 1307 
ltra 38 kuıut, muvakkat teminatı 98 liradır. 

2 - Şartname ve keııf evrakı mucibince tamir etti 
rllecek mekteplerin eksiltmesi lÜ teır ınevvel 938 tar hı 
ne raıtlıyan pazartesi aüoü ıaal onda vi layet makamında 

mütetekkll eocünıen daimi huzurunda yapıleceğmdan lı 
teklll~rtn muvakkat teminatlarını malaandığıoa yatırdı kla-

larına dair mele buz veya bePlıa mektubu ve ihaleden se 
ktz ıün evvel Bahkeatr Nafıa Müdürl üğünden alınmıı eh· 
llyet veslkullr. birlikte muayyen vakitte Encüaırn Daimi · 
ye müracaatları tlan olunur. 4 - J - 337 

Zeytin daneıl 1000 1550 20 23 25 
Sabun 2050 2700 30 50 75 
Soian 6500 8000 5 jQ 
Mercimek 600 800 7 SU 4 50 

. Balıkesiı· \l iJıiye D<tiıııi 
Eııcüıııcııiııdeıı: 

Ortaokulların mayıı 939 sonuna kadar ihtiyacı bulu 
nan yukarıda adlara ya:r.ı fı 20 kalem erzak vesairenin bir 

kısmına verilen fıatlar laylk hadde görülmedı ğl ve bir kıs· 
mına da talıp çıkmadı~ından, komisyonumuzca ııçık eLııl l t 

meal on eün uzatı larak ıha t sı 1 O 1 O 938 pazartesi iUllÜ 
aaat 9 30 da. Kültür Direl<tör . üAürıde yapıl eca~ ln Muvak· 
kat temlnatlarm bir gün evve 'inden yatırı lması ılio o uour. 

Balıkesir Askeri ~atın 
lınıı Koıııisyoıııından: 

Keıl f b~delı 29 165 lir& 23 kuıuıten abeırt Bıı l ıl!uııln 

Çayır hisar mt.vkthıde yapılecak olın genjııı l r:ıauımn ik· 
maline telfp çıl<nıedığındeo ıha uı açık olerek 17.10 938 
pazarteıl 1ıüo6 saat 15 de yapılm•k üzue pıızul ı ğt bıra· 

kılmııtır. 

ilk teminatı 2187 IJra 40 lrnıuıtur. Eu ite a ı d ırra t, 

p lan •e ktıif Arıkara, İstenl:ul, lzmir leu21m imlrlık l erl 
ve Balıkesir ıatın alma Looı ıt)ODt rıda 1röıü ltbı . ır. Taliple 

rln t hltyd ver.ll<eelle lu: fJ\lt un ı ~ 11 cı ve Ü\ üı <:Ü il: e dclt le 
rinde yazdı belgtler l ve temhı rıt nıııU .. t•z.lari •t aıuınto sa· 
atte komisyon mQrecutları ilin olunur . 4- J _ 347 

Balt~es ı r su hL tıu~. uk tıak ı mtiğınden: 
Açık artırma ile para11\ 

çevrılecek gayri m~olrnlüne 
ve olduğu e• bulunduğu 
mevki mahalle sokağı ve 

numarası Şeyhl ütfullah ma· 

halleaı Kapç4k Hü11eyln k" 
rm Ayte ve· Kizım ve Ce 
mile ile lemaıl oğlu duvarcı 
Ahmet v Ferhat lımaile 
ald o1up SolahatUn mahal 

lesinde kein bir hanenin 

taktir olunan ıymet 500 
lira . arhrmanın yapılacağı 

yer gün ıaat 30 birinci 

te§rln 938 ltbu ga yr lmeoku 
lün arttırma ı rtnameıi 30-

9.938 tarihinde itibare n 

mahkeme kaleminde herke · 
sin görebllmeıl ıç ln açıktır. 

ilanda yazılı ol ol rdan f zla 

malümat a lm a k lstlyenler iıbu 
ş artname ve b8 doay numa 

rıuıle müracnat etmelidir. 
Artırm ya tıllrak için yukarı

da yazılı kıymetin yüzde 7.5 
nısbetınde pey veya mı lll 

b ir bankada n tem inat mak 
buzu tevdi ed ıl"cektır. 

ipotek sahtbi alec &kl ılarla 
d lAer alacaklıların ve frUf &k 
ha kı sah plerlnln gayrı menkul 
üzerJnde k U1a kl r ını huıusile 

lar. Göshrı lto iÜnue aılır· 
maya tıtırak edullu 21t ı r· 

ma ıerınen u~ nı olıtD'Vt ve 
lüzumlu melüm~l a l mı§ ve 
l>unları taaıenıtn kabul et 
Dl İf ıd ve ıtıbar olurıenlar . 

Tayin edilen zamanda R•Yrl 
menlıul üç defa bıjırıldıktan 
ıonra en çok artırana ıhale 
edilerek artırma muhammen 
kıymetin yOzde 75 tini bul 
mak veya eatııı tetıyenln 

alaceğına rQchanl o lan dt· 
ğer alacaklılar bulunup da 

bedel bunların o gayrimenkul 
ıle t emin edılmlt alacaklarının 
mecınuundan f azlay çık 
ınazsa e n çok artıranın taah 

hüdü baki kalımı k üzere 
11 rtırmanm o r, beı gün daha 

tem d it ve on beffoci günü 
aynı natte yap ıl acak artır 

mada bedeli 1atıı istlyenle 
alacağına rücha ni olan dl 

~er alftcakl rın gayri men· 
kul ile te min e d 1 1 m 1 ı 

alacak 1 arı m~cınuundan 
faz lByn çı ' mnk e ar tıle en ço\< 
artır na iha le edılir. Böyle 
bir bedel eld e- c dtlirs t" the1e 

y pılmnz ve atış talebi dü· 
oer Gayri menlrnl k en disin e 

ıh le ed ilen lt l mse derhal 
vey verilen mühlet f çtnde 

faız ve ma&rnfa datr ol n iddia p era}'I verme7.se ıha le karaı ı 
hırını f§bu ı1 an tarıh nden f esholunur ve kendisinden 
Hıba ren y ir m i gün lçind P
evr kı müıbltcler fle birl ık· 
te mem urlyetim fze bıldır· 
m clert icap ~de r . Aks ı h ulde 

haklnrı tapu slclllle ı bit 

olmadıkca ıatıı bedelinin 

yapılmaımdan hariç kalır-

evvel en yü\,sek t~k\lfte bu 
lunan kimse a rz etmit 
olduğu bedelle RlmRğa ra 7.ı 
o lursa oua, razı olnın :ısa veya 

bulunma2sa on bet gün müd· 
detle tekrar artırmağa ~·· 
karıhp en çok arhrAna lha-

1 - Encümen kalemindeki ıartnftmeetooe evsafı ya· 
zılı olduju veçhtJe Balıkekir memleket hasteh neıl iç n 
mubayaa edilecek yüz ton kok kömürü 10. terinevvel 939 
tarı hine raatlıyen pazar tul ııünü aaat l O da ihale edıl 

mek üzere 15 gün nıüddttle açık eksi ltoıeye konulmuıtur. 
2 - Btr tonuuun muhammen bedeli y ı rml dokuz lira 

elli kurut. yüz ton kömürün muvakkat teminatı 221 lira 
25 kuruıtur. 

3 - fateldlierfn yukarına ye zılı günk_ ve saal le mu vak 

kat temlnı.t l arıoı ru lseııd ı ğ ıııa l ı tııdıklır . r.a da ir nıı kbuz 
veya banka mektuplar lyle vıliyd maluımıoda n. üt~ıeklı il 

Encümen Deimlye o ürrcutletı ılan o ! cı ur. 4- 1- :·38 

Balıkesiı· Askeri Satıı 
Alnıa Kt•ın · s)ro untl<tıı: 
Kor merkez birllklerı hayvan fuıDıb 2l O ton aı pe u 

kapal ı zarfla tkıl lmeye lıona uştur . lhaluı J 2 · l O · 938 
çarıamba aüııü ıeııt 19 da Balıkuı rde hor satın alaı a 

komisyonunda yep1lecalstır. ilk tc mlneh 675 llred ır. Ev. 
snf ve husuei ıeıtlar BaJıkestr kor ıaho ılma komlısyo· 

nunda görülebilir . Tellp1 ~rin munn•c:n s&tıtltn b ir Hat ev · 
velloe kadar teklıf mektuplarını komisyona vermeleri. 

4 - 1 - 341 

Bltlıliesir l\lıt·ı•t 1 

r üdüı·Jüğ·üııdf·ıı: ı 
1 1 - Kapalı zarf usulıle tlulltmeye konulmut ıken 

Ulus gazeteaındeltt ilanlarımn kıınuııen munn•en günler eri\ 

aında n~ıredıle0>emutoden dolayı tha lui yepılemıyen Bür. 

haniye hükumet konağı ikmali tnıaah te:Krar kapah zarf 

usulile eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - itin bedeli ke-ıfi (22 500) liradır. 
3 ·- Bu ite atd evrak: 
' A - Projeler. 

8 f ıat bordrosu, meııaha cetveli, keılf hu laso cetveli 

C Fenni ve hue.usi ıartname . 

D - Nafıa yapı ıvlera fenni ve umumi fartn&m csl. 
E -- Bayındırlı k itle:ırl genel ı rtnamcıl. 

Oıup isti ye nler bu evrakı her gün 8alık es ır Nafıa Mü 
dürlilğüode gö rcbtlırler. 

4 E ksiltme 18-1 O 938 tn rth ınde sa lı güniı ıaat 14 

de Bürhanlye hük ümct honağuıda kaymal<r miı" odasında 
kurulu Nafıa komisyonu huzurunda yepı lacağınd&n istek li 

lcr zarfları buodao b tr saat evvel mezk<ir komsl)•ona ver

rpelcrl 

5 - İııtekl ilerln bu ft ? afd 1687 ltra 50 kuruş'uk mu 

vakkat teminatı Bürh t1 n iye mal sandı~ına y<:ı lndıklarına 
d lr m kbuz ve)' ft l. u miktarda şny ırnı ltabul he.nka mek 

tub u tle asgari 8500 tı r lık y~ pı i~ lni bir defad muvaf 

falnyetlc başardıR ı nn datr Brılıl<ts r Neıfıo Müdürlüğündrn 
tasd kH ehliyet vesikasını ve t ıccrel o dou \'e&d asını ve 

2490 numara lı k nunun hükümle ri dalreeınde t:k tltme ko 
misyonuna mür can lları . 

6 - Po11t a de vuku bulacak gecikmeler lcaLu \ edi lmez. 
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le edilır. 

Fark veya geçen günler 

için de yüzde 5 rlen he11sp 

alınarak fazla ve dı~er za 

raıa hükme hacet olmaksızın 
ftlıcıdan tahsil olunur. 

Yukarıdn görü 'en 30 · ıU 

938 tarı lıtl mahke me k11l t:nıi 
oıi osmdn l tbn 1 an ve g ÖA 

tf'rJlen artırma ıartnamf?ıl 
delrealnden sat lnc ı~ı ilan 
olunur. 

1IJ. 25 50 1250 ._. 
~ ~ 
.,;. 30 40 1200 ~ 
.ı 40 20 800 ~ 

1'J. l U8 6UUO ~ 
.,ı. Bu lkramlyr.lcr Jıcr uç ayda bir olnıaJ< ü:.ur st.· '-
~ nede d<Jrt defa bu miktar uzerlndtn kura ile tiağılı· ~ 
)l Iacaktır. ilk keşldt 1 Eylıil 938 dtdlr. ~ 
)l ~ 

·~ ······~~---~----~--~~~-• 
Belediye lntilı<ıp 
Eııc~oıeııi 1 eisJiğ·iııden: 

Reylerin bir günde aandıia atılme.al kabil olauııy•~· 
ğıodan belediye kanununun 38 net maddetioe tevfıkaD tef' 

rtnevveltn birinci gününden itibaren reylerin sandığa atı1 ' 
mağa baılanması ve le§rlnevvelio onuncu eünü tntıbabıll 
ikmalt le sandığın açılmuı ve reylerin tıısnı f edılenk be· 

lediye meclıı azaluının ilan ed ılmeıl beltdıye aıecllı1P 1" 
24 8 938 tarih ve 88 sayıh kararlle kabul edılmit ve vıfi· 
yet makamıma ~9·8 938 tarih ve 11757 8-295 nuaıar••11e . 1 
taadik edıl d ı ğlndeo haoıı mahalle müntthfpluinln h•"' 
eünlerde rey veımeğc gelmeleri icep ettıil ~ıaiıdakl eed 

velde göıterUm lttlr: 

Tarıhl: Günü: Mnhalleaı : 

1 1 O 938 Cunıartul (Altı Eyl<il = Hacı gaybl)• 

l Eekıkuyumcular), (Yeoıce), 
(Cumhuriyet=Şeyhlütfullıh)• 

3. 10 938 

4·10.938 

5. 10·938 

6 -10·938 

7. IÜ· 938 

s ıo 93s 
10 10.938 

Pazartesi (Martlı) , (Anefor talar :s:: Ka· 
saplar), (Dınkçiler),( Börtlcçller)· 

(Ak ancılar =Hamldıye ),(U ıııur·) 
bey). (Asar içi = Sahoihl••' ' 

Salı 

Ok• (Yıldırım = Salihattio), ( 

çukara). 
Çerıe mba {le önü= H acıllmatı), (Anıörtıı)• 

tll' (Kanıoğlan ) , (Karalsa=Mu• 

fafaluh}, (Çay=Hacıııbak)· & 

Pertembe \Dumlupınar =Seltmtye}, (f:le~ 
lzmirler), Altay = OsuıaolJ' ' 

Cuma 

(Kayabey = Mecidiye), 
(Oı uçguı), (St kar ya = Vtc:cf•) 
niye), (Güodoğanuc- A:ıı:ılY' ' 

(Kurtuluı = Mırzabey) .• ,.. 
Cumartui Yulu rıda )uılt günltıde oı 
Puaıtul uretıoe 0>ebni rt)' verJJJtlt 

eelemlyen bütün müntehlPI~' 
bu ıkı gOo içinde reylerini kU 

lanabileceklerdlr. 

İntihap sandığı belediye dairealne konııcaktır 
tetrlnevvelın onuncu günü saat on tklye kadar 
edilecek tir 

ıt 
Sandığa rey atma yukarıda yazılı gilnlerde eaat 

kizdeo o ı sekize kadar devam edecektir . it 
Belediye intihap encümeninin 16·9 938 tarihli kar•'

1 
0 

teabit edilen yukarıda yat.ılı mevad belediye kanuoıııı" 
35 net maddesine tevfll{an tıin olunur. I 

NOT:- Her münteh1btn, e linde nüfus cüzdanı oldulu h• 
1 b&I de intıhaba geldiği zBman defterde keydını lıolaylık,. 

1
., 

labilmul lçlo mahalle ve sokağının lsmlle olurdu~u e'I 

nunlftraeını da aövlemesi r lcs o!unur 
13 ı 328 

--~----------~-------____,,/ 
ll;ılı kesi ı· Ask eı·i Sıı tııı 

1 ıııa Kt)ııı is ~Tf)lıııııdiı ıı: 
• d&J~ 

Suaığırlık l op çu alayının ihtıyacı için 20J ton ° b' 

açık eksi itmeye konmuıtur . ihalesi 12· 1 O 938 çert•"' d' 
günü saııt l 1 de Balıkeııir kor satın alma komlıyonttı> 
yıı pıl ac 11ı klır. ilk tem inatı l 20 l i radır. 

0 
Evsaf ve ıeralt Balık~ slr aııkeri salın alma kortJl•Y, 

- o O 
nunda görjilebil ı r. Taliplerin mu yyen eınıtt e koınl•Y 

-~cntları ~ 
S htbl ve Baırnuhn rr irı: Balıkesir Me!buııu H. KARAN 

Çıltarım Genel D irektörü: FUAT Blı..'AL 

Baamıyeri: Vilayet Matbaası Baltlıeıir 


