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Çekler,MünihKonferansı: Belediye Meclisi intiha· 
Tekliflerini Kabul Etti. · hına Dün Başlanıldı. 

---------------------·~ ········~~~~~~~~~~~ 

ALMAN ORDUSU 
SüdetMıntakasının Tahliye Edilen 
Büyük Bir Kısmını İşgal Altına Aldı. 

---------------------•a•••aKm••--------~------------" Hitler ile Çemberlayn Arasında yeni 
Bir Doklerasyon İmzalandı. 

Berlın, l (A.A) - Çe 

lsoılo•akJa, MOnıh konferan 
11 lcararlar1nı kabul etmıı ve 

Alınan kıtaatı bu günden 

ltlbaren Südet mıntakaaını 
tıgale baılamııtar. 

Münıh, l (A A) - Reı· 
mi bır menbac:ian btldtril
diffne göre I T eırtnevvel tle 

Çay Ekimine Ehemmiyet Veriliyor. 
-----------------------------------------

Rize deki Tecrübeler 
Cok İyi Neticeler Verdi. 
lttııt Vtki 1etı, çay ıkmEilIDüsait taılösı o'an ç ~tçt -

7 Teırlnevvel a r a ı ı n da 
A 1 m a n o r d u ı u ta 
rafından l11al edılecek olan 
Südet Alman topraklarının 

dört bölgeıl •tatıdekt mev 
kılerl ıhtfva etmektedir: 

1 ve 2 teırtnevvelde ıoeal 

edılecek olan birinci bölge 
Çekoılovt\kyanın bah ce 
nubi h u d u d u o d a Ho 
hemya ormanlarının cenup 
kıınu dahtltnde ve Çekoılo 
vakya ile eekt A,uıturya 

ara11ndaki hudutta Paesau 
( Sonu ikinci sayfada) 

------------------•••••~••e•------------------
Valimiz, İntihabı Bir Söylevle Actılar. DIJn Üç . , 
Mahalle Halkı Kadın, Erllek Bu Milli ödeve 

' 

Şevkle Koştular. 
Vilayetin belediye tef. 

kllih olan her yerıode ol
duiu gıbl, ıehrimtzde de be 
ledlye mecltı azalık intihabı 
baıladı 

Dün Altıeyl ul. Yenice, 
Cumhuriyet mahallelerinde 
bulunan ve kanunen ıeçme 

hakkın~ malak olanlar 
reylerıni kullandılar. 

lotthaba baılanmazdan ön 
ce ıaat ~ 30 da V altmtz ve 
C. H. Partlıl Beıkaoı B. 
Etem Aykut, Halkevi bopar· 
lörü vaııteade halka yaptık. 
ları çok kıymetlt hıtabelerlyle 
Belediye lnttbabımn biraz ıon · 
ra baılıyacaiını, d6rt sene ıe 
htrln lmar, bakım •e dtier ı 

ııfoerJnl yapacak, tanztm ede- ı· 
cek olan~ belediye mechılntn 
ıeçdmealode kullanılacak re- , 
yln dejerlne ııaret ettikten 
ıonra her 1ahada uluıa, Ulu 

Aziz 
Balıkesirli; 

Belediye medlıtntn aza 
intihabı dOn baılamıı •• 
Altıeylftl, Cumhuriyet, Ye 
nice mahall.slerl reylerfnf 
kullanmıılardar. 

Y arıu; Martlı, Anafar
talar, Dinkçiler ve Börek· 
çiler maballelerl rey ve 
receklerdlr. 

Balıkesirli; 
Milli Ye medeoi •azlfen 

olan seçime, ald olduiu 
gilnde tıtlrak ederek Ulu 
Şefin açtağı ıııldı yolda 

nihayet verdiler: 
"Balıkealr halkıodan, çok 

isabetli alınacak neticeler 
bekler, bize bö1le ılJaai it · 
ler Ozerinde ıerbeıtçe ı6z 

aöylemek lmklnını veren 
rejimin kurucuıu 80y6k Ata
türkü ıaygı ile anar ve tös · 
lertme nihayet veririm " 

Parti Baıkanının alika ile 
dinlenen deierll hitabını 
müteakip Halke•l mu:ıuka11 

An af artaJar caddeaini takl· 
ben Belediye önüDe ıelmtı · 
tı. Belediye binaaı ba,rak
larla ıiıleomlı, lntlbaba alcl 
her türli hazırlıklar da 
•kmal olunmuıtu . intihap ea 
cüment önünde reJ nndılı 

mühürleodt. 

=============== ===================::::= ye çay f ıdınlanrı puısız olaıak ver ıyor\ 
4alıara, 1 (Huıud) -

8trkaç .eaedemberl, Ziraat 
Velı&aeti tarafından Rtze ve 
"••altıtnde yap,lmakta olan 
~, elclmtır.: • tecrnbelerl fev 
kallde lyt neticeler vermlt 
tir. Alakadarların •erdikleri 
"'•16mata göre çay, çok yaj· 
"''-tlu ve dalma rutubetli 
lbQbıtlerde ve hamızi top 

kader çay lıt1hsa lAıım121 ta · 
maaıen yerli mahıullerlmlz 

le kerıılıyabllfc~ii:z. 

Nebat hahndeki çayı laa 
fıye etmek, kuıutmak ve içi-
lecek bir bale getırmek için 
de ıon sıatem üç fabrıka ku· 
rulacaktar. 

Japon-Çin Harbi Nasıl 
Bir Netice Verebilir? .. 
Sir2si mt ~d1He11n ~aoaatine göre, Hankovun düııısi 

bütük baıarıiar ıcbteren 
yoktan ve yeal baıtan 
yeprenl bir Türkiye ku· 
ran C . H. Parttalnln, dt
jer ıütunlarda ıöıterdiil 
mlzr namzetlerine reylnl 
ku\lanmak ıuretiyle ona 
olan bağlılık ve inancını 

blr._ kere.\.deha a6ıtcrtce· 
iln~ biç ıGphe etmtyeruz. 

Şef tn açhiı ınkıllp 1olunda 

yQkıelme, derlem• tmkla 

larını bahıedea C. H. Par · 

tlıinin göıterdlil namzedle· 

rln bu mOblm gayeyi her 
clhetçe elde etmeie ll,ık 

bulundutunu tebarüz elttr· 
dtler ve ıözlerlne 16yleee 

Çok geçmeden Vali •e 
Parti Baıkanı B Etem AJ · 
kut, Belediye btna11na ıelclt· 
ler ve ılk defa olarak ken· 
dtleri reylerini kullandılar. 

ikinci defa Belediye 'elıl 
B. Naci K.odaaaz, reJADI at · 
tı. M6teaklbeo AltıeJl6l, 

Y enlce, Cumhuriyet ma-
halleleri ıaklnlerlnclen ol
anlar reylerini kullanmaja 
baıladılar. 

taklarda yettımektedlr. Rıze 
•e havallıl bu bakımdan ta· 
bı•hn tam bir cömerdlıitne 
llıa•daar olmuı bir yurd par 
~••dır. 

Bundan birkaç eene evvel 
ltuı1adan getirtilen lld ton 
Çay tohumu vekalet tarafın
dao ftdan ballnde yettıUrlle
telc cl•ar çıftçlye daiıtılmıı 
tı Ztraat Vekaleti, elde edı 
1 ea bu netice üzerinde gene 
ltuıyadao 1 Ü ton tohum ge 
tlrterek fidan halfnde d iğer 
lc61lilye dağıtmağa bat ı yrı 
C•lctır. Mntshuııılardan mü· 
'eillce.p btr heyet ha len R f 
lede çay ekmeie en müsa
•td olan mınhkalan teıblt 
•tı.ıektedlr. Vekalet bütün 

~•ınlekettn çay ihtiyacını 
•rıtlamak için o ha•alide 

3() bın hektarlık araziyi çay 
larlaıı hallnen ıetlrmek için 
Ç•l11111a lctadlr. 

iluıGn Türktyentn senelik 
~ay lıt ı hlikı takriben 850 

la ktlodur Bu yüzden her 
••n e yabancı memleket 

lere 1.700 000 lira vermek· 
teJıı Bu ıuretle bu para 
tıle-.ılelcetimlzde kalacaktır . 
~ ... •at Vekllell, bu huıustald 
:•ht•alarına pek yakında 
u'•11111ak (jzeredlr. Çay, ek· 
dı"ten ancalı d6rt ıene ıon· 

.. , le b '-llanılacak hale ıelc:· 
tlllaelctedlr. Hu heaa ba 16 · 

'• 6 •lmGzdeld d6rt Hne,e 

Zıraat Vekaleti, çay tk· 
aaie mlieaıd tarlaaı olan 
çiftçiye çay fı danlarını pua 
ıız olarak vermektedir . 

ÜçOncil umumi n.üf ettıılik, 
çay ekıcılt§ ını bu havıdlde 
teknık bir ıanat halıne ge· 

Urmek lçtn Rtzede "çay eki · 
ctltit" lıu11u vOcude geUr 
mtye karar vermtıttr. Bura· 
da yetııttralecek gençler mü 
kemmrl bir pro§ramla çalı 
tarak fenni çaycılıiı öğre 
nt:ceklerdir . 

Pazarlıksız· 
Satış Usulü 
Başladı. 

Ankara, 1 {A A.) - Ev 
Yelce kararname tle teıblt 
ve ilin olunan n1addelerln 
pazarlıluız 1atıılarına bu 
günden itibaren Ankara, ls 
taobul ve lzmlrde baı1an
mııtır. 

İktisat Vekili B. Şakir Keıe· 
bir; bir muharrlrlmlze verdiği 
beyanatta, tedricen dı-
ier tehirlerde ve nlha 
yet bütün Türklyede her 
türlO perakente ıatıılarda 
p a z a r Jıiın kaldmlacağını 

ıöylemiıtir . 

Erzincan 
Demir yoluna 
Kavuşuyor. 

lıtanbul, 1 (Huıuıi) llk 
tren Erzlncana gelecek ayın 
ı:..,ıntl• varacaktır. 

bile ~ırılilui ln~i şe~e mü~ürmtUtn uzıUu. 
Londra, 1 - Japonların 

Hookov üzerine baıladıkları 
umumi taarruz, bıraz daha 
tnkııaf etmltlir Bu itibarla 
Çın - Japon harbi m6bım 
ve nihai bir ıafhaya girmlı
tir. 

Japonlu. Avrupada hü -
kOm ıüren buhraudan fıtl

fade ederek, bir kaç hafta 
içinde Çıade hayli llerlemlı
ler, mühim mevzıler zaptey· 
lemiılerdlr. 

Maaı:aha; henüz adam· 
akıllı tavazzuh etmemlt bu· 
ltımrn Çtn hükumetinin ılya 

ıeli: J nponlarm askeri mu 
vaffakıyetlerlle ali.kadar de· 
iilmtı gtbi bir vaziyet göı · 

termeği fcap ettırdiiinden, 
Çın ricali, Japon f6tühatana 
flmdiye kadar ehemmtyet 
vermeie alıımıılardır . 

Çınlaler; Şanghay, Nankln 
ve Suceo gibi bOyQk ıe -
birinin düıman etine geç
meılndeo, mühim bırıey ka· 
ybetttklerıne kanl deitldlr 
ler. Bu itibarla, Hanl<ov ıe · 

rlnlo de Japoıılar tarafın· 

dan toga\ edilmealle Çto Ja 
pon harblntn mukadderata 
6zerınde bir deilıikltk ola· 
caianı hiç zan etmemektedir. 
Maahaı:a; Şan Kay Çek 

hüluimeU, Henkov ıehrtnt 

olanca kuvvetile müdafaa 
etmcğt" karar ,·ermiıttr . Fa· 
kat, ıııyet, taltht harp yar 
olmaz ve ıtmdlkl Çto payl· 
tabtl Japeaların eline dl· 

ıerae, dOımamn lkUıadl va. 
ztyett, tkl ay l9lnde pek va· 
hım btr bal alaeak •e Ja-

ponya, Çtn topraklarından 

biran evvel uzaklaımak tçio 
kendi kendine çare arıyacak· 
tar. 

Çinltler, en mühim ıehlr
lerini kaybettıkten sonra da 

hı, çete harblle Japonları 

uzun müddet oyalayabilecek · 
lerdır. 

Çete harbinin, Japonları 
ne dereceye meıgul ettiği, 

Seceo harbinde tahakkuk 
etmtıtlr Japonlar, Seceo· 
da aylarca muntazam lrnv-

vetlerlnt cepheden uzakta 
tutmak mecburiyetinde kal 

mıılar ve Çin çetelerlle e1&11ı 

ıurette uiraımak lfizumunu 
duymuılardır. 

Japonların ıtmdlye kadar 
elde ettlklerl muvaff aktyet· 
lere raimeo, Çtnde tsm 
maoaılle atiden emin olduk 
ları tddia edılemez Zıra, 

Çtnlller; dOımenın aldığı bO
tün aakeri tedbirlere ratmeo 

her taraftan erzak, mühim 
mat ve her t6rl6 harp mal· 

zemeal almakta devam edl 

yorlar. Bınaenaleyh; Çtn Ja· 
pon harbtnın, ıon. ıafhaya 

ıırmekten daha haylı uzak 

bulundoiu ve galıbln anl•· 
ıılma11 için daha çok insan 
kanı d6kOleceil muhakkak· 

tır. 

Bu öç a>aballe balkı 1aat 
18 ze kadar b6y6k bir teV· 
kle reytnt kullaDch. 
Buıün pazar olmaıı mü· 

nasebetile intihaba yaran de
•am edllt!cektlr. 

'================================================ 

Cebelidürz, Suriyeden 
· Ayrılmak mı istiyor? .. 

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

Suriye BaşıBkili Cr mil Mür~üıün Paristıki muııffıki· 
yetsizliği Vatani p~rtisini eodiıeıe düşürdO. 

Tecrübe mahtyeUode Rt 
zede yetiıtlri1en çayle.r plya · 
seda büyük rafbet kazan 
mıı ve hariçten gelen çay · 
lardan nefaset itibarile hiç de 
aıaiı olma<hiı görülmOıtOr. 

Şam, 1 - Bntln Suriye 
pek fena anlar ıeçlrmekte· 

dır. 

Pariste muahedenlo tudl · 
kl itinin ıuya diiıtüiüoe ve 
Cemil MürdOmGn muvaffak 
olamadıftna ve Frannnıo 

yeni teklifler yaphiına dair 
ıeleo haberler Surlyede -
ümttıız\ik ve yelı dofurmuı· 
tur. 

Her ıün Parlıten blrblrl9I 
nakzedeo haberler ıelmekte 
ve bu hal efkln umumiye
de lztlrap yaratmaktadır. 

Kont d6 Mutelin Elberk ıa 
zeteaıne verdlil beyanatın 

fena teılrlerl devam etmek· 
tedır. Bu beyanatın neırı 

Dserladen bet ıGa ı•ttlll 

, halde tekzip edtlmemeıl va
ziyetin bit· kat daha bulan· 
muma hizmet etmlttlr. 

Büt~n bunlardan baıka 

vaı.lyetten tatifade etmek lı 

tıyeo Cebelidürz ve Lazkiye 
deki muhalifler de harekele 
ıeçerekSurlyeden ayrılmak lçla 

ıebbüılerlne hız •er•lt bu · 
lunuyorlıar Düral ; ileri ge. 
lenlerdeo bir heyet 8eyruta 
gıderek Kond dö Martel ile 
görOımOt •e Cebelidür&On 
SürlyedeD ayrılmuını lale 
dıklerlnl ıöylemlılerdlr. 

Dlier taraftl\D Slrlre , 
Cebelldürüz •• LazldJede 
bulunan ııttbbarat aabltlerl 
nlo bir müddetteoberl dur · 
nıuı gibt görünen mOdaha
lelerl ıon ıüolerde artmııtar. 

Bunu11 Partılt n gelen ve 
komlserllk vuıtaılle kendi 
leı ine tebliğ olunan emirler 
cOmleıinden olduiu malam 
dur 
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Çekler_, Mılııilı Koııfı·<tı1sı 
Tekliflerini Kabul Etti .. I "" SEHİR HABERLERi ' J {Ba,tarafı birinci aayfe.da) 
Ye Llnztn ıtmaltode, bu böl 
gedekt mühim mevkiler ıun · 
lardır: 

Vallero ve Hohehfurt ile 
bilha11a Moldau üz.erinde 
kain diğer mevkiler. 

3 ve 4 teırfoevvelde ltıal 
edilecek olan aktnct bölge 
Çekoslovakyanın ıtmal hu 
dudundadır. Mühim mevki
ler: Burı, Varnesdorf ilah .. 

Badenbah, Tt!ıen, Frttland, 
Sonblnde, Gro11eoau, Slu 
keoau, Rumbln. 

3, 4 ve 5 teırtbevvelde 
t ahllye edilecek olan üçün· 
cü bölge Eğer, Karlsbad, 
J11ahuaıtal, Marınbad, Taıau, 
Nodek, Sodau, ftsern. As, 
Nomazkt, Hoatau ve dtier 
ıeblrlerle Neıer ülkesini th· 
tlva eden en mühim kısım· 
dır . 

6 ve 7 teırtnevvelde lt· 
ıal edilecek olan dördüne& 
b6lıe Jeıerodorf, Froytendal, 
Frayyaldau, Olıtad, Jau~r· 
nlı ıtbl ı~hlrlerle Bohem· 
yanın doğu tlmalı hududun· 
dadır. 

Yukarıdaki blSlgeler an· 
laıma mucibince Almao or· 
dusu tarafından 1 teırlnev
velle 1 teırlnevvel arasında 
t11al edilecek olan kmmlar
dır. Anlaımanın beıtncl mad
desi mucibince dlier Südet 
arazlılnln mukadderatını 

pleblst tayin edecektir. 

Münib, 1 (A A ) - Siya· 
si mehafllde dolaıan bir rl· 
•ayete aöre Polonya ve Ma · 
carlıtan kendi ekallıyetlerlnl 
plebiatılz alacaklardır. 

Münib, 1 (Radyo) - Ne· 
vtl Çemberliyn, ıaat 14.30 
da buradan Londraya hare· 
ket etmlı ve tayare tstasyo· 
nunda Alman ricali •e bü 
yük bir kalabalık tarafından 
ufurlanmııtır. 

Londra, 1 (Radyo) - Ne
vtl Çemberlayn. ıaat J 7.30 
da Eston tayare istasyonuna 
muvHalat etmlttlr 

Baıvekll, naz1rlar, lord
lar ve binlerce halk taraf an -
dan karıılanmıı ve alkıı tu
fanı arasında radyo telefona 
ııderek, Mansb koof eransı
nın neticelerini ve Hıtlerle 

tmzaladıiı dokleraayonu oku 
muı, müteakiben kar116le 
blrltkte otomobile btnmiı ve 
Buldnram sarayma doğru 
yela çıkmı~tır. 

Baıvekll yüz binlerce hal 
kın tezahürata ara11oda sara· 
ya muvasalat etmio ve ora
da bütün alici luali tarafın · 
dan karıılanmıttir. 

Londra, 1 (Radyo) - Bu 
ıece Londranın her tarafı 

tenvir edılmı1t1r . Baıvekll 

geç vakte kadar Bukingam 
ıaraymda kalmııtır. 

Londra, 1 ( Radyo ) -
Çemberlayn tle karısına in 
gilterenln her tarafmdan bin· 
lerce tebrik telgrafları ve 
mektuplar ıelmektedtr. 

Berlln, 1 (Radyo) - Ge
aeral Keıt~l, geç vakft bir 
beyanname neıretmtı ve Al
man ordusunun Südetlerle 
mealınlo yerleri gece yara· 
11ndan sonra tıgale baıladı
iını bildırmlıttr . 

Berlto, 1 (Radyo) - Pro 
palanda Nazm Doktor Gö
bels, bu: gece bir beyaona 
me neıretmlı Ye Httlerln 

yaran Münlhten gelec•ğlnl , 

kendlıinlo büyük tezahürat- 1 

!a karıılanacağını ve Herli· I' 

nfo baıtan baıa donahlaca 
ğını blldirtnlflir. 

Prağ, 1 (Radyo) - Çekos 
lovak1a hükumeti, Südetler
deo mahkum olanlara dört 
hafta içinde tamamen tah· 
ltye etnı~ğl kabul eylemııttr. f 

Berlin, 1 (Radvo] · franıız 1 

ıefirt f raoıova Ponıe. hal 
ya ıef m Atollko , loglliz 
ıeflrl Nevil Henderson, Çe
koslovakyamn bura ıef ırt 
Doktor Mağtık, Almanya ha· 
rlclye nazareti müıtcıeı n Vey 
rekerden mürekkep komtı 

yon bu gece Almanya H"· 
rlclye Nazıra Von Rtbentro· 
bun riyasetinde ilk içtlmaını 
akdetmtıtlr. Komisyon yaran 
Südetlerle meskun yerleri 
ıezecek ve tahliye hareki · 
hoı takip edıecektlr. 

Parh, l (Radyo) - Baı· 
vekil Daladlye, yarm Eltza 

aarayma giderek Cumhurre· 
iti Lebrun tarafından kabul 
oluoacaktar. Bu mülakattan 
sonra, Kabine Cumhurrelai· 
nln rlynetlnde toplanacak 
Ve SOD tünlerde alınan askeri 
tedbirlerin kalkmaarna karar 
verecektir. 

Pariı, 1 (Radyo) - Mu· 
baJıf partiler: Münıhte im
zalanan ıon muahede ıle 
dörtler mlsakmın kararlaı

tırıldığını ve dört devletin 
bundan ıonra kuvvet ve nü 
fuz kullanmak ıureUle bütün 
meıeleleri halletmek lıtlye
ceklerlnden endııe oluna· 
bılecefinl iddia edıyorlar . 

Vaıtnıton, J (AA) 
Matbuat, Müoth lhtılafını ıh 
tivatla karıılamaktadar 

Berhn, 1 [A.A.) - Royter 
Ajen11nın muhabiri bıldtrl 
yor: 

fyi haber alan Alm:lo 
Münlh mehaflllerl evvelki 
gece yapılan anlaımaya ge· 
rek Berchteagadende teklıf 
edilen ln~iliz·F ransız pli nı· 
na, gerek Godeıberg muhtı
rasında derplf edilen mez· 
kur planm tatbikine dafr 
ahkama uyıun bir hal ıekll 
nıırile bakmaktadırlar 

Münib, 1 (Radyo) - tn 
ıtltere Baıvektli Nevll Çem 
berlayn, dün saat 1 l.30 
da Hıtlerle husuol surette 
mülakata bulunmuı ve bir 
buçuk Hat konuımuıtur. İki 
hükumet reisi konuıurken, 
tercümanlardan yalnız ~lr 

Vılyam Stralk, hazır bulun 
muıtur. 

Geç vakit çıkan reımi bir 
tebliğde Hitlerle Çemberlayn 
arasında bir dokleraıyon im 
zalandığı bildlrllmlıtır im 
zalanan dokleraayona göre, 
Çekoslovakya meselesinin 
balltndeo sonra, dünyayı ala
kadar eden mühim ve çetin 
meselelerin halline doğru 
yol açılmııtır. 

Dokleraayonda deniliyor 
ki: 

iki d~vletin münaacbatı, 
bundan ıoora bütün Avrupa 
için de faydayı mucip ola· 
cak bir safhaya glrmlotır . 

Bundan sonra iki devlet, 
blrbtrlerlne karıı muhaıım 

bır vaziyet almamaia ve bü 
tün lhtılafları ıulhen tesviye 
etmeğe sureti katiyedc ka
rar vermtılerdlr . 

on baha At oşuları , Köy T edrisa ı için 
Bu G .. n Vapllacak.. Mühim Esaslar .. 
Saat 14 de Başh;acak Ola~ Ya_I Köylerde Çalı~cakEbilmenle· 

rışlara Muhtelif Cins Atlar rin Vazifeleri Tesbit Ediliyor· 
İştirak Edecek. Kültwr Bakanlığı köy ted 

rbatına büyük bir ehemmi
yet verdtğlnden öoümüı:dekl 
yıldan itibaren köy okulları 
için yeniden bazı mübtm 
hükümler tesbit edilmekte
dir. 

Sonbahar at koıularma 

bugün Koıu alanında saat 14 
de baılanacakhr. 

Diğer senelerde olduğu 

gibi, dört yaraı olarak yapı 
lacak koıular iki ıaat kadar 
devam edecel-tar. 

Koıularao ikramiye tuterı 

1 1 15 lira dar ve çok ati kah 
olacağı umulmaktadır . 

Yarıılar ıöyle devam ede· 
cektfr: 

Birinci koıu; üç yaıındaki 
yerli yarım kan lnglhz er -
kek ve dlti taylara mahsuı 
tur . ikramiye tutan 300 lira
dır : Blrlncly,. 225 liradan 
maada duhullyeler mecmuu, 
lktnciye 55, üçündiye 20 it.
re verilecektir DuhulJve 3 
lirad1r. Sıklet 54 kilodur: 
Bir koıu kazanmıı olanlara 
lklıer kilo, iki koıu kazan 
mıt olanlara dörder kılo 
tllve edilir. Meaafeıl 1400 
metredir. 

ikinci koıu; dört ve daha 
yukarı yaıta ve bu sene zarfın· 
da htç koşu kazanmamıı ya· 
rımkan Arap ve halıskan 

Arsp at ve k11raklara mah 
ıuatur. lkramlveıt 190 ltredır: 
Birinciye 120, ikindye 50, üç
üncüye 20 lira verilecektir. 
Duhuliye 1 90 liradır. 

Sıklet dört yaımdakller 

Ş8 ktlo, bet \'e daha yukarı 
yaıtakller 60 kılo taııyacak
lardır. Mesafesi 2000 metre . 
dır. 

Üçüncü koıu; dört ve da
ha yukarı yaıtakl yarımken 
Arap ve halfskan Arap at ve 
k11raklara mahıuıtur lkra· 
mlyeıi 225 ltradır: BI· 
rlnclye 180, lklncl1e . 55, 
6çüncüve 20 lira verilecek 
Ur. Duhullyest 2.55 liradır. 

Meaafeıt 2600 metredir. 
Dördüncü koıu; dört ve 

daha yulcarı yaıtak& yerli 
yarımkan logllfz at ve kıa· 
raklara mllbsuıtur lkra· 
mlyesı 400 liradır: Blrlncl1e 
300, ikinciye 75, üçüncüye 
25 lira verilecektir. Duhu· 
llye 4 liradır. Sıklet 

dört yaıındektler 56 ki · 
lo, beı ve daha yuka· 
rı yaıtakller 58 kilo taııya 
caklardır. J 938 Senest zar
fında kazandığı tlnamlye· 
ler yekünu 300 lirayı dol· 
duranlara üçer ktlo, 500 il· 
ra1ı dolduranlara beıer ki 
lo, daha fazlaamı kazanmıf 
olanlara altaıar kilo ilave 
edıhr. Mesafesi 3000 metre· 
dır 

Bundan bııka l<öy eğit 

menlerfn •azifelerlnl de tes· 
bit etmlt ve bir kanun ha 
ljoe retirmtıttr . Bu kaououo 
bazı mühim maddeleri ıun· 
lardar: 

1 - Eğitmenlerin çalııtık· 
luı okulların birinci ıımfla
rında talebe ıaym 50 yl geç· 
memek üzere, 9. 10. 1 l 12. 
13 yaıındakl çocuklar ahnır. 
Saym elliyi geçen birinci ıı 

nıflara 9. 10 yaııodakl ço· 
culdar kabul edtlmtytcek 
lerdir. 

2 - Birlncl ıımfa alınan 
çocuklar, üç yıl okutulacak 
ve bu müddet zarfında yeni 
tal~be alıomıyacaktır. 

3 - Üç yıl ıoounda hl· 
r•nci maddede gösterilen ıe · 
kilde yeniden talebe alma
cakt1r. 

4 ·- Eğttmenler haftada 
eo ftZ iki ıece bulunduklara 
köyün yettıkln talebelerini 
de okutacaklardır. 

5 - Eeıtmen bulunduğu 

köye, köy kanununa tevfl · 

--------------------~---··········~~--------------~-----

Okullar /cin , 
Bastırılan 
K;taplar. 

1938 - 1959 Den yılından 
itibaren tik •e ortamektep. 
lerle hselerde okutulmak 
üzue Türk Dil Kurumunca 
tesblt olunan Türkçe terim 
lerler Maarıf V ekaletl tara· 
faodan baetmlan kitaplar, 

tamamen aatııa çıkarılmıı 

tar. Bu eserler, ilkmektep 
lerln 4 ve 5 net ıınıflarına 

ald jeometrl ve tabiat ki · 
taplarile ortemekteplerin 1, 
2 ve 3 ncü aınıflarıoa mah· 
sus jeometri, ~rltmetık ve 

cebir 2 ve 3 ncü ımıf a 
mahsuı fizik, 3 ncü sınıfm 
kimya, l ve 2 ncl smıfla

rm tabiat bı lrlsi klt•pları 

dır. 

Liselerin birfocl ve ikinci 
sınıflcrı iç:nde jeometrl, ce
bir, fiztk ve biyoloji kitap 

ları yeniden hnırlanmıı 1. 
2 ve 3 ncü sınıfların kim 
yalara da ıatıııı çıkaralm..
hr. 

Bu suretle Maarif Veka · 
leti tadil ve lsliha muhtaç 

eıerlerl tamamen lieteden 
çıkarmıf, mek~eplerimtzdekl 

talebenin elıne yepyeni 12 
kitap vermtıttr. 

Kitaplar tamameo hazar 
landığı ve piyasaya arzedil 

diğl •çln bu den yılı boşın 
da herhangi bir ıekilde ki 
tap 11kıa\ısı çekllmlyecektlr. 

· Liseler için Y a-ı Orta Tedrisat 
1 bancı Dil öğ- Muallim 
1 retmeni. Kadroları. 

Liseler tçin yabancı Kültür Bakanlığı, otmdiye 
dtl öğretmeni yetlttirmek kadar yapılan tayinlerden 
üzere İstanbul üniveraiteılne ıonra orta tedrlıat mektep 
bağla, Profesör Averbanchin terinde bulunan müohal 
ldariıinde yeni bir ıubenln muallımltklerl teabtt etmek 
açılmaaıoa karar verllmlı tedır. Münhallerlne hu 
Ur. günlerde tayinler 7apalaca k 

Tedrlaata bu yıl baıtamak ve tedrisat baıladığı za n an 

üzere her türlü hazırlıklar bütün mekteplerin muallim 
tkmal edUmlşllr. Bu luıma kadrolara tamamlanmıt ol" 

Jstaobuldakl ecnebi mektep cakhr 
lerden veya yerli lııeler · 

den ve muAlllm mekteple 
rlnden mezun olanlar imli 
hanla alınecrıktar. Kura bir 
ıeoe devam edecek ve bu 
müddet zarfanda talebeye 
30 lira aylak verilecekttr. 

Dersler sabahtan akıama 
kadar ıürecektir. Den ıe · 

nesinin httamıoda her tale · 
be dilini öğ,endtği memle· 
kete giderek bir ıene de 
orada dil tedrlaattle meuul 
olacaklardır. 

Bu tekilde mektebi ikmal 
eden talebe. ltıelerde dört 
yıl mecburi hizmete tabı 

olacaklardır. 

Üzerinde ıa~anca ~ulundu. 
Dun1lup1nar mahallesinden 

Hüıeyio oğlu 18 yaılarında 

Erdoğan adında biri, fÜphell 
vaziyette göriildüğünden 

üzeri aranınıf ve bir tfthan · 
ca bulunsrak ha"kında tah
&clka ta beılarnlmıthr. 

... ,, .. 
Yaralanan 
Kadın Dün 
öldü. 
Güodoğan mahalleainden 

Salih oğlu lsmallfo; metresi 
Necmlyenlo, Vtcdanı1e ma
hallesinden Kazım adında 

birine kaçmuı üaerlne ka · 
danı yirmi bet ıno kadar 
önce akıam üzeri Çay ma · 
halleılnde Kocaavlu adı ve 
rılen verde yaraladıjınt yaz 
mııtık . Y aruı aiır 
olan ve Memleket Hasteha 
neılnde tedavide bulunan 
Necmiye düo ölmiiıtür. 

lsmall hakkındaki tahkt 
kat derlnleıtırllmelctedlr. 

Biğa~ıç panayuı kapan~1. 
Blğadıçta 27 eylül aalı 

günü açılan panayır, b~ı gün 
devf'.m et mit ve dün kapan · 
mııhr. 

kan Kült6r Bakanlığınca • 1 • 

rtlen plinlara ıöre, bir okul 
bina11 yaptırır. Bu btnaoıO 
her türlü tılertnde köylület 
ve ustalar blrlıkte çahıır• 
Okulun etyuını muhafaı• 
eder. 

6 - Eiltmen buluodui11 

köyün ve okulun her tOrlG 
terbtye io'erıle ılatlldır. Bıs 
tılerln temlzlık ve ıaihl• 
ald olanlarıoı köylüler t• · 
lebe ile birlikte bizzat ya· 
par. 

TARIM iŞLERi: 
1 - Eğitmenler buluo· 

dukları köylerde tarım tele· 
rloln feoni bir ıekılde yapıl 
ma11 için köylülere rehber· 

ilk edeceklerdir. ' 
2 - Eiltmen ziraat dt• 

rektörü veya memuru tar•· 
fıodan verilen plioa gir•• 
bulunduğu köyün zirai duru· 
munu kayıd Ye teablt eder· 

Bunuo semeresini tatedtl1 

vakitte kan ziraat mualllOJ• 
lerine veya vilayet ziraat dl• 
rektörlüiüoe verecektir 

3 - Eiltmen bulundufd 
köyde f ldaclık yettıtlrtr. fi 
danhktan tatifade ederek• 
köy kanununa dayanarak 
lcöy için birer hektarel•• 
aoaiı olmamak üzere btref 
koru veya me1va bahç!.t 
teıia eder. Köyüo mey da ot · 
nın ve ıokaklarnuu aia~l•0 

ma11 için lula'fuzluk edecek· 
lerdlr. 

4 - Z iraat Bakanlalı t• 
rafından verilen &letlerlf 
köyün yaimur •aztyett.ı 
teıblt ed~ceklerdlr 

5 - Bulunduklara kö1ii• 
huıusf yetlerlne göre tatth••11 

arttmcı , isi ah edici •e kO" 
laylaıtırıcı vuıtalardan k6,. 
lünün &ıtjfadeılni temin edr 
ceklerdlr. 

Bu yıl muhtelif vilayetleri 
de açılan köy öğretmenltr 
56 l mnun vermtıtir. 

Yeni mezunlar önümOzde• 
ki ay baııodao itlbareP l(o 

'-O' caeli, Edirne, Kırklareli, ıs 
kara, Afyon, Kara, Erztnc•• 

Gümüthane, Erzurum, Tu0

1 
celi, Eskiıehlr vtli yetl•' 
köylerine dağılarak tedrl••t• 
baılayacakla rdar. 

--.. --. ...... -
"Emniyette deg~s·klik ıı 

tıvinlır. 
k d· Emniyet Dlrektörlüiü • 

roıunda bulunan poUı ot• 
murlaraodan Azız ôz1lf

1
t' 

lstanbul polıı mektebl0'' 

Ahmet Englz de Aakar• P;, 
ltı enstitüsü orta k11111ıO 
tahııl ıörmııok üzere alaoll'•f 
!ardır. 

0 İzmir polis memurlerıncl• 
Ferit Sı 11 de 25 ltra aıli dl 1 
eıla terfian Emn•Je .... 
Dtrektörl6ğ6 komiıer Ol 

Yinllflne tayfn edth111t'1'· 



~ 2 BIRINCITEŞRIN ~!8 
stss & LJL s 

~,e.koslo\•akyayıKantoı la 
raA )y ıı· ıııak Mil hz u ı· lıltl ıı ı· 

lir lngiliz gazetesi bÜ ıDiiiiı8t1ıiölSViçre ile muka
kırese edilımireceüini yazıyor. 

h Nıyuz KronJlk gazeteainin 
u,uıi muhabiri bildiriyor: 

N Çek hududunda bulunan 
b 11 ı• köyler•nden Rozental, 
'rp ıaleyanlle dolup taıı 
~or. 

Arıcak ahaliden bir kaçı 
•iikunetlertnt muh~faza ede· 
bıııyotJar . Bunları da ıüki'i 
lltte •evkeden yegiae endi 

~e eier bir harp olursa, köy
erıtııo muharebe meydanın· 

dönerek kendilerinin mah·j 
"olacaiıdır . 
d 8uolar muntazaml'ID aaker 
eatldırlu. Sef4'!rberhk eıoa · 

'1tıda yakalenıp aaker olma · 
ltıalr •eya ıtyaai tahrtkatçı 
•ıFatile tcvktf edtlmeruek •çln 
ltl(Q•oyaya kaçan Südet Al 

~~blarıdır. Ve ıtmdı Sldet 
I ~•olarının " ıerbeıt kıta

'"'" na menıupturlar . 
liarp hakkındaki noktal 

:•a:arluı keadllerloln tecrü-

deaıı olduğunu röatermekte
lr 

d Çekoılovak1anın tabii hu 
Uduou yapan dağların Al -

~toya tarafında, mühim 
abltıınat faailyeU görOlmek· 

~edır. Vafonlara konulmuı 
I tfıf toplar icabında vadı 
lete ln111ek üzere hazır bu 
UrıuYor . 

1 herı relen mahalli nazı 
~'"den biri tca bmdıı derhal 
t u(l&bılabılecek mühim mik 
~'rda zehir li gaz levazımı 
\ll'-'ndujunu da ıöyleml~ttr. 
Çekoı\ovakya tarafında 

11
hc•ie müteallik birçok 

''il 1 e. Yi müeaaeselerlnin bu 
hu0du~u Ei~r ıehrinde bır 
d~ftadanberl hemen bütün 
Uklclnlar kapalıdır. 

' 

Bu hudut üzerinde Çek 

·~ "' erı dernlryolu lıtasyonunu 
S lıhafaza a!tına almıılardır . 
tllildet halkı tarafından de 

1~ 1'Yoluna herhaogl bir ıü 
tıt terttbinden korkuluyor 

ltı Prağfa dojrud n dofruya 
b U\'aıala battı olan demir 
.rolu 
~J • icabında hududa tak 
tı:• kıtaatı ve yiyecek ge 
th frlek için ıevkülceytt bir 
e •tnrniyett haizdir . Btr harp 
•na d ı~ •ıtı a bu ıchrt tutmanın 
~ ç olacafı da ıöylenlyor . 
,~r, Çek &1lıerlnlo bizzat 
1: th tarafından arkadan hü 
.ıı.ıın, uğramak tehltl<eıl var · 
~it , 

l1q 80kaldarda kamyonlar do. 
; ••ker gôrülme\ttedır . 

letı •k•t burada bulunan yüz 
, e adam bir ha rp bekli 

Ot . Q 1 k . " 
t o rsrıo anaatıne go 
t b h ~ d u arp hududunu Prağa ' ,, tlt uıatan b •r aıkeri 1"e· 
t'tıttıı ~"d olacaktır . Yaol o 

~d '' lcotayhkla hareket 
;bıleceftol zah ıptırler. 

ftı"Q11llzce "Kootemporeri 
~k )u., mecmua11, .Alman 
~ ~lı,. U rneıelesını hal için 

t!!(Q ' ı ~. 1 •0vakyayı nfçre glbt 
'"t)to ı 

tııll n ara •Jırmak ılıtemt-
ı,t, ltıabzurlu olduğunu en 

ÇtaJc diyor k ı : 
lıl'tı ekoalovakya meıelHl lııe 
4.~ tnıo bütün manaııle bir 

•up l:t'I • rnes"lealdlr . Zıra bu 
"e •ele, A•rupada ıtyaai 
~ 11 "•keri baıhca blr rnev· 

ı,~· tı·vveta kıım~n. ıonra 
~lll ~ltıen nuyonal ıoayalız 
İt elhıe ıeçlp ıeçmtyece· 

•trafında .,_r mHeledlr. 

Bu baılıca mc•ki, Boh~m 
ya arazlıtdtr. ıiemen tama · 
men dağlarla ve tabti, ıuni 
tahklmatla muhat olan Bo· 
hemya arazlıt. 

Bu dağların etejınde ve 
Çekoılovak tehklmahn ın ku 
ıağı içlode, ouyone 1 ıoıya · 
lııt ldeoloj ıln l tamamen de 
itlıe bile-, büyük bir ekseri· 
yet hal inde benlmıem ı ş Al 
maolar bulunuyor. 

Ru ideoloji, onları, Çekos· 
lo vakyadakl bütün Alman · 
larm lfderı haltnde görülen 
Konrad Haynliyn vaaıtasile 
Nazi A.lmanyaaına ıiyaaeten 

blrleımf!'ğe mecbur ediyor. 
Çekoılovakyanıo hakiki 

Haynliyn meıeleıl, aynı za
manda, Avrupa ıulhunu ve 
cıvar mıntakalar tç•n 1r•1et 
mühim olan tahkimat çem · 
berinin Çek demokraıiı !nio 
elinde mi kalmasını. yokaa 
Nazi Aimanyasaom elmde 
mi bulunması lazım 1reldJ 
mevzuuna da temu ediyor. 

Eeer Almanlar, bu hakim 
Bohemya mevktınl ele geçi 
recek o'ur laua, yalmz Av 
rupanm c~nubu ıarktılne doğ 
ru da bir tazvik, yapılmıı 

olur. Ayna zamandll Lehi.ta 
na ve Baltık denlzıoc, nıha 
yet Ruıyaya yol açı ır . 

Avrupa sulhu için çok 
mühim olan Çekosloveıkya 
daki A:rnan meselt-ainln , la 
vlçre gibi bir kanton ııtte 

mi tatbik etmekle halloluna
cağını zannetmek de y11nlıı 

tar. 
Karııık Südet Almanları 

meseleıl lıvtçre, İrlinda ya

hutta Traoıuval gibi uygun
suz miaa!ler retlrerek halle 
aavaımakt fevkalade tehll 
kelidir. 

Vaziyeti anlıyan herhanrl 
btr klmıe, böyle bfr ikıhe· 
tin önüne, kanton alıteml ile 
dahi ıeçtlemiyecejtnl çok 
iyi bilir. 

,..,..,. 1 

Avukatlık kana 
nunun Muvak
kat Maddeleri. 

Avukatlık kanununun 
muvakkat i.içüncü mııddeıl 

hükmünüo tatbıkine itina edil 
meal hakkıoda alakadarlara 
yapılan bır tebliğde ıöyle 

denilmektedlr: 1 

•Yeni avukatlık kanununun 
ocırl tarihinden ıtlhl\ren da- 1 
va vektll ığt ruhutnameıl 

vertlemlyec.cğl turıh kılm· 
mıt olduiu halde bazı ma 
haller adliye encümen veya 
heyetince 14 7 1938 ta rıh in · 
deu ıoora dahi dava vekil· 
itil ruhıaloameıl iıtiyeolerle 
avukatlık ruheatnameıı tale 
binde bulunanlar hakkında 
kayıd ve kabul kararı veril· 
djii görülmektedir. 

Da.-a veklll6ğ! ruaatname 
ılle vazıyetlerl 7C8 nyılı 
kanunun 5 ncl maddeılne 

uyduğundan bahisle avukat 
lak ruheatnameıl talebinde 

bulunanlar hakkında yuka 
rıdakl yaztlı yerlerce yapı 
lacıak tedklkat ve vf'rllecek 
kararlarda zikri eeçen Lu' 
nunun muvakkat 3 üncü 
maddeıi hiikmfinüo gö~ö

nünd~ bulundurulmaaı taml

meo teblii olunur. 

SAY~A: 3 

12 Adalılar Pıeb· t 
Y pılması .1 İs i_ or. 

r C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

J 938 Senesi BAiıkesir Beledıye m~c!taı ezalıiı için 
Genbaıkurca kabul edilen yolılama taltmatnametloe 
göre yapılan seçimde adları aıısa ı da yozı!a partt l ı 
arkadaılıırın aali ve yedek parti namzedi ıeçttdtklerl
ol ve kendilerine verHecek vazifeyi her ıuretle ıfaya 
ehli olan bu arkadaıl ara rey vertlf'c~i•nl parti men 
toplarına bildirir ve Balıkt>ılrln deierlt münte-hıpleri · 

11 
1 

1 

12 Ada Komitesinden Musso
liniye BirMehtupGönderildi. 
Fransıcza "Gurnale de 

Deba,, gazeteıi. merkizi 
AUoada olan "hariçteki on 
iki adalılar komlteıl" tare
fandao Mu1101tnlye gönderi· 
len bir m~ktubu neıretmf'k-
tedtr. Bunda ıöyle denılmek 
tedlr. 

"Sinyor; 
18 Eylülde- Trlyestede 

ıöy led ığlniz nutukta .. bu~ün 
Avrupay ı karışhrao tnHeJe 
içlo t~k bir hal ıekli vardır, 
o da pleblıtttr. Her !ıtlven 
ekalltyetler için plebtıt ya · 
pılmalıdır" deınlştlni7. 

Bu veatle ile, Avrupaya 
tekhf ve nutukludan ziya· 
de f lllen bit mfaal göıter
mek imkanında bulunduğu · 

nuzu size hatırlatmak lıte 
rfz . 

Bugün on tkl ada halkı 
da, ftgal zamanmdanberl 
mütemadiven yaptıkları gl 
bı, tekrar plebiıt iıtfyor. 

Esaeen ltalya bu hakkı sulh 
muahedelerıle taoımıı, fa · 
kat bu muahedelere riayet 
etmemfıtır . 

On tkl ada ha l kı kendi· 
ferine kendi kendılerlnl idare 
prenıiblnln tatbiki için yaptık 
ları ~u müracaatlarında çok 
haklıdırlar . Çünki\ onlAr, 

Tarihi Bir 
Tercüman. 

Httlerle, Çemberliyo ara 
ııodakl görüımelerde tercü 
manlık eden Şmtt Avrupa
nın eo iyi tercümanı olarak 
taommııtır 

Şmlt bu gibi bir çnk siy•· 
ai gö r üımelerde tercümanlık 

etm iıltr Çünkü devlet adam 
l!\rı baza n dtierlerlnln dil ini 
olduk9a bıldtklcrl halde bı 
le fikirlerfnl tamamtle anlat-
mamak veya yanlıı anlat
mak korkuıu ile kartı kar 
ııya btr yalnız konuımayı 
tercıh etrnektedlıl<'r. 

flıtler-Çemberlayn müla
katının bu tarıhi tercümanı 
yalorı birinin ıöyled·et lıe 
llmelerl ötektne tanı mani. 
ıtle nakletmelcte mahir de 
ğıldtr. Onun huıualyell bil 
hassa ıöyfentfen cümleyi ay 
oı tonda - mesela hiddetle 
ıöylenmııse h iddetle - naklet • 
mektır . Son görüımelerde 
bulunanlar Şmltln . Çember
la ı· oın kati ve ıofuk konu · 
ıutıunu . Hltlertn mahirane 
tellffu'Z.larım llynen taklit 
ettiğini söylüyorlar. 

N2muslu ~ırsız 
Belgrad civarında oldukça 

teuha bir semtte bir vıllada 
oturan \hlt ~·ar bir dul kadın 
vardır. Bu kadın geçenlerde 
blr ıabah uykudan kalkın 
ca yazıhsneatotn gözünde 
bulunan 300 dinarın aıırıl · 
mıı otduğunu görmüıtür. 

Halbuki aynı yazıhanenin 
kılttlenmemlt bir ıözünde 
bulunan 3500 dolar" doku 
nulmıımııtır Kadın zabıtaya · 
müracAat etmtı fakat hır· 
sazdan hiç bir tz bulunama· 
mııtır 

O güo akıama doiru dul 
kadan teaahhüdlü bir mek· 
tup ıdıyor. Bu mektubun 
Jçinde 400 dinar vardır Ay 
rıca eamlmt ve harereth bfr 
dille yazılmıı Jmıuız bir le-

Südetlere yapılan ve tizin 
itiraz ettlğın lz mmı mel t f e · 

rin hlçblrlle kabıl ıkıyas ola 
mayacak bir ıerold altında 

bulunuyorlar. 
Aıarlardanberl mohtariy~t 

sahibi olan bir memlek.-tte 
faı lıt ldate•I bu muhtariye
tin hiçbir f:dnf bırakmam ı ı 
tır. 

Dili Yunanca olan bir 
memlekette bugün ıaatçe 

btr seal bile ol•un Yunanca 
okutulan bir tek mektep 
yoktur. Esasen bir çok mele · 
tepler İtaly8n orduıu zabıt· 
lerl için y~tnkhane haltoe 
gettrılmııtır. 

Türklerin ıdareılndeyk~o 
d fotml7.de ıerbeıttlk. Boıftn 

bu, uzak bir hitıra olarak 
kalmı§hr. 

On tkı ada halkının bu 
müucl\atnn nazuı dikkate 
almanız lazımdır . Zir11, "iki 
aiırlık v~ ilet ölçü.. ıl yaıe 
tinden acı acı bahıetmıı bir 
adam fçin münatlp gördü -
fü t.krHrde bu ıiyHetl 

bizzat kendlıinln kullanmaıı 
tarihe kartı alay etmektir ... 

Hariçteki on iki 
adalılar ieşkilltll 

mtrke= komfltsl 
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Kral Zoğon°u~ 1 

Moc ~v~arleri yağma ı~il~i. 
Arnavut luk Kralı Zoğo, 

Macar Konteıl ile evlenirken 
düğünde bezır bulunmak 
üzere Almanvadan hareket 
~d~n Alman hanedan atleal· 
nio b!ndlğl tayareoin gcçtn 1 
ntsaaın 14 ünde ftalyftda 
Torlnoa ctvarındıı düıüp 

parçalandığını hstırlau101z . 

Napollde bazı lcöylülerln ıon 
günlerde zümrüdler, yakut. ! 
lar ve elmaslar ntmakta ol· 
dukları görülünce zabıta f"
aliyete geçmiı, bu facıanın 
kurbanlarına aid olduğunda 
ıüphe bulunmıvan birçok 
miicevherler meydırna çıkar · 

mıttır. Tayarede ayrıca Parlt 
kuyumcularanrfan b irinin yol 
ladıiı ve içinde Kral Zoio 
nuo geline hediye ad~ceğl 
bir takım kıymetli taıların 

nln ta&vibıne arz ederim Vali Ve C. H. J>. 
lly611kur11l Başkam 

Etem flykut 
Asli Aza Namzetleri: 
İffet Deniz 
Cavide Ajabeyoğlu 

• Naci Kodanaz 
Faik Devecloalu 
Ruim Çaj30 
Tevfik Baıaran 
Zühtü Melek 
Azmi Sakol 
Ahmet Saraçoflu 
Nec~ ti Uğur 
V es ı f ltp1ı rtalı 

lsmail Safa Kuapoflu 
lımall Tiritojlu 
Mehmet Keld:k 
Ali Kırımlı 
Sıtkı Şeremetlt 

Ali U2kan 
Cevde t Kapts ooğlu 

Cevdet Karl! oğlsn 

İbra him Maden li 
Necip inal 
Kemal Tan&}' 
Emin Güvenu: l 
İbrahim Samt Kayyum 

Kaıım Gün~§ 
Şer~f Eğiolt 

Avukat Sadık Deniz eşi 

Kimyager Abdı "'' 
Belf'dlye Re ı ıt 

Bakkal 
Tüccar ve çiftçi 
Avukat 
Attar 
Eczacı 

Çıvicl 

Kumaıç• 
Çıvıci 

Tüccar 
Uocu 

Uncu 
Maulfaturaca 
Kıt.ıpçı 
Otelci 
Burut bayii 
Attar 
Attar 

f ,., br ı ka kltibl 
Tüccar 
Konıervecl 

Tüccar 
Tüccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süreyya Çatal oğlu Avukat Vedat eıı 
Fahri Karaman Eczacı 
Yuı;uf Memlıoıilu Maoıfaturacı 
Şsmt l Erif Avuket 

Mehmet Edip Sand ı kçı Marangoz 
Hüseyın Nizamoilu Ekmekçi 
Mehmet Zllhtt Şekercloğlu Şekerci 

Şükrü Kaylarh Çfvlcl 
Fehmi Arslan Otelci 

T~vfik Budak Manifaturacı 

Muhittin Erglo Avukat 
Fuat Bıl'il Dit Tabıbi 
Lütft Karal Attar 

Kom11yoncu 
Bak kat 
Kırtaaiyecl 

Haltl Necati Kutlu 
Kemal Kooyalaojiu 
Kadri Sökmen 

Hcuao Serpen 
Meh.-net Tablr 

Kunduracı 

Dofaalarh 
Faik Ôzdamar 
Mustafa Apa k 
Mehmet Fehmi Ahıun 

Hakkı Oruç 
Haydor Çorapçı 
Ahmet Aydar 
lbrahım lıtBnbulluoğl u 
Mehmet Ôzg~len 

Kunduracı 

Noter kitıbt 
Urg.\DCI 

Attar 
Çorapçı 

Kabvecı 

Tabak 
Hak kal 

= = 
bulunduğu bir kutu da var 
dı. Kutu tayarenfn yt-re düı
meıııile psrça l ıııom ı t ve mü 
cevherler de etrafa uçılmıı, 

dağılmı~tır V .ı&ka mahslllne 
koıan ıığorla memurları ve 
difer mümesıller araıtırmıt 
lar. müce •herlt>rden 1tr.c11k 

Rusya; Çekoslovakyaya Havai dan Yardım _§__debilecek mi? 

· Sovyet hava ordusunda yalmz ~omhardıman tıyara-
1 O b in fng tli1 liralık kada -
rını bulabllmıılcrdı . La~fn 
kövlüler göze tltımlyen di
ğer mücevherleri loplamıı
lar ve Napo\ı pazular nde 
utmava kelkışınca hadlı'! 
patlak vermlıttr 

ıekkQr mt ktubu . 
Esrarengiz hınız bu mek

tubuoda ıunları yezıyor: 
"Kumarda kaybetmlttlm. 

Onun ıçtn evlntze a~celeytn 

uğrııımak ve muvafakatlniz 
olmadan 300 dln ı- r lıUkrer. 
etmek mecburiyetinde kal · 
dun. Bu para ıle kuliibe 
gittim. Oynadım ve 1000 
dlnar kaundım Ru p~ranın 
yüzde onunu borç aldıiım 
300 dınann faizine k1trıılık 
olarak kabul etmenizi rica 
ederim Tetekkürlerimle be 
raber ılze 400 dinarı gön · 
dertyorum. 

1 ıe~.~!.~k m~~.!~.~~~d~aal!!.t tı~.~~!~~~ ~ı!~~e~11~~~!.e.ıı:~~. 
1 Fraoaız Generali yazıyor: 1 safe-de kudretli bir taarruz 

1 
•·Sovt·el orduların ı n, Rus · ya pllbtlecek •e buou kati 

yayı A lmanyadan a vıran netıceler elde edıl iociye ka· 
700 kilometrelik Polonya, tar tekru: ıyabllecek mtk . 
Romen ve ya M.acar arazisi 
dolayiaiyle. bir ıııup harbine 
müdahale huıuıunda en bü· 
yük müıküllerle kuıılaıa-

' cekları umumiyetle kabul 
edilmekle beraber. arazi 

darda ııre evsafta tllJareye. 
imal potanıt yeline mılılc 
mtdtr? 

Sovyetlıer Birlljl, hava 

manileriyle, mc::aafelere bağ - materiyeller temin etmek 

lı olmıyarı hava kuvvetleri · için büyük ıayretler ıerfet· 

le u vvetlerfoe kabıl olduju 
kadar tekemmül etllrllmit 

nln harp aahaıunıo ~hemi 
yetll noktalarından biri lıe 
rloe yıldırım hıziyle bir ta 

arruz yaparak hayati bir rol 
oynıyabtl~cca ınl düıüoeoler 
vardır . 

Bu ömtd yerinde midir? 
Sovyet lıaa-.a kuvYetlerJ üı · 

m it ti r . Araıtırmalar, tecrü 
beler ve ha va deoeuıelerl 

için on iki huıuıl enıtltü 

kurmuıtur ki bunlar Anu 
panıo tyl teçhiz f!dılmtı mü· 
esıeaeluldi r ve her büyGlı 

fabrikanın yanında orıanlze 

(~onu DördftncG ••1f•da) 
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Rus.Jıa; Çekoslovakyaya Hava
dan Yardım Edebilecek mi? 
(Baıtarafı üçüncü sayfrıda) 

edilmiş eUid büro!artyle i t 

ı mam cdllmtıtır. Mühendlı· 

luın yetfştlrllmeıi huıugi bir 
ltinR gösterm!~ ve ihtira· 
li\ rt en yüksek mükiıfotlo rla 

tefvlk etmlılerdlr . Bu ciddi 
gay rl'tlere rağmen, Ruı tek· 
nıği, şimdiye kadar, böyle 
ya hancı hıı va devletlerinin 
teknik seviyeıfne erlıememtı 
ve onların keııflerint kullan· 
mak mecburiyetinde kalmıo
tır. 

Bu ıuretle Sovyet Rusya 
mükemmel, fakat kendi ih· 
Uralarım lıliyen memleket. 
!ere 'nazaran hafifçe daha 

ıert bir materlyel vücude 
eeUrmlye muvaffak olmuı 
tur: Bombardıman fılolara 

çifte motörlü Kattyuıka tipi 
tayarelerle teçhiz edllmtıttr. 
lıpanyadakiler, bu taya 
reler saatte 400 . kilometre 
yapmakta ve 1000 ktlomet 
relık bir faaliyet ıahaıma 

malik bulunmaktadırlar Vi 
yana ... ve Dresd bunların ıü 
müllerlnln son haddini teı
ktl eder;'· avcı fi oları meı· 
bur 1-16 tek ıahblı taya 
relere mftlikttr; bunlar Is 
panyada Alman ve İtalyan 
tayerelerine ciddi birer ra· 
kip olarak it ~görmüılerdlr; 

hücum fıloları, D. 16 tipi 6 
ili 8 mitralyözlü tayarele 

rlyle, lıpaoyol harp aabala· 
randa teılrlnl ciddi ıurette 

lıbat etmlıtır. FakRt, avcı ve 
hücum tayarelerintn dütman 
mtntakaeına derin ölçüde 
nüfuz edemlyeceklerl ma 
lümdur. 

So•yt.t bava ordusundan 
yalnız bombardıman taya· 
releri uzak mesafeden faa · 
ltyetle bulunabilecek mev· 

kidedlr. Sürat ve allahlerı 

Lbuıusuoda Alman tayarelerl 
hafifçe daha üstün olmakla 

beraber, bu toyareler uzak 
bir harp aahaıındıı müdahe 
le etmlye muktedirler. 

Buna mukabil Sovyet 
Rusya tayarelert miktarı iti . 

barile bir üatüolük göstere· 

bilir mi? 1938~ de, Sovyet 
ha va ordusu 4500"' öo ıaf 
tayareılne maliktir Bunlar 
ıöyle bölünür: 

800 Bombardıman taya 

resi; 

800 Hücum ta yareıl; 

1 400 Avcı t.ayueai; 
1.500 Keıtf tAyarcıl; 

Bu kuvvetin dörtte biri 
devamlı ıurette Uzak Şark

ta bulunur Demek oluyor ki 

ha bağlı hiç bir memleket 
böyle bir işe teıübbü& ede 
mez 

Bu fArtlar lçtnde düıman 
sa hıuındn genıı bir bölgeyi 

, kötürüm ıettlrmek •çln 600 de 
aıl, on rulıll fezla teyare 
ıcap ederdi. 

Üatelik, birinci sınıf btr 
avcı kuvvetine ve havaya 
karıı mükemmel müdafaa 
atlihlorına malik olan bfr 
düıman mevzuubahs olduğu 
na göre, bu bombarbardı· 

men fılolan ıüratle eksile
cek ve müdıı halenin teılrl 

de o ntıbettc azalacaktır 
Demek oluyor kı: aradaki 
memleketlerin toprakları üze
rinden uçmalarına müsaade 
edllırae bile Sovyetlerin bu-
aünkü hava kuvvetlerınln, 

meeafe dolayistle dava bar 
rlci kalan Rua ordularının 

yerini alacağını ummak 
mantıki olamaz. 

Hiç ıüpheaız Ruı tayare 
fa brlkalarınıo sa htp olduğu 

huduteuz imal kapaaiteıl na
zari olarak Rusyaya ftlola 
ranm miktarını arttırmak 

imkanını •ermektedir. 200 
Binden fazla ffçlnln çalııtı 

ğı ve ayda 350 tayare ve 
400 motör imal eden 74 
fabrika ye ntuen 
teçhiz edtlebiltr. 

tevıl ve 
takat bu 

fabrikaların randımanı mo· 
törlerin Jmaltode ince tılerl 

yapacak müteh1:ı111sların az 
lığı do\ayl11le frenlenecektir. 
Sovyetler bir kaç sömestr 
zarfında genlt fabrikalar 
dur mı ye ve çok müte~imtl 
teçht:zat vücude aıetlrmeye 

muvaffak olmuı larsedn ince 
ıılerA yapacak mütcha111sla · 
rı yetııtırmeleri için ıenele 
re ihtiyaç vardır . Hu kodro 

ler teıekkül etmeden buaün· 
kü randımanın t ma hıus su
rette artması mevzuubahı ola-
maz. 

Buıünkü vaziyette, Rus 
yanın hava ku'Vvetlnlr.J tld 

veya: üç .. miglfne cıkarabtle

c~ğlnl aonmak bir hate olur. 
Hatta Çıne ve ispanyaya 
göndermff olduiu bir kaç 
yüz tayareden daha genlt 

bir yardımda bulunabilece
ğine güvenmek tehlikHI 
olur. Halbuki bu miktarlar 
bir dünya harbine nazaran 
çok ehemmlyehl7 kalır . 

Ruı orduıu gibi. Rus hava 
ordusu da kuvvetllfdfr. Milli 
topraklıuın müdaf '"' veya 
bududlanoa yakan bir mu
harebede bu ku'Vvetler geoit 
ıurt tte müe1111lr o labilir, Hat 
tii. Vladtvoıtokdald falolen-

Sovyet Rusya bugün Av nın önlerinde h ıç bir mani 

TORltDILI 2 BIRINdTQRIN ı• 

Bıılıkesir Askeı~i Sııtın :'f!.·~:l:l:l:l~:lt:f:l'l'l'l'l'l-l'l'l'l-1.~1. 

Alma Komisyo undan: ~ Tüİ-kiye Cumhuriyeti Ziraat Bankaeıı 
Bahkeılr Çayırhlsar mevkilnde yapılecak olan iki adıet ,.,.,. i 

lop hangarı ile beı adet cephanelik kapalı zarfla elutit :1 K apita!:. 100,000,0001 Türk lirası 1 
meye konmuıtur. lhaleıi 3 10-938 pazartesi günü ıaat 16 .S. Yurd lçınde 261 Şube Ve fljans ~ 
da Bahkesfr kor satın ahnat komisyonunda yapılacaktır. ı .,;_ D ·· H ~ 
Keıtf bedeli 58145 lira 18 kuruıtan ibaret olan buLIDfftA. 1'ı/. uny1Jnın er Tarafında Muhabirler f 
~ın birinci b;~ıif, pJan, temel hafriyatını göıteren tafsilat 1 1IJ. Her türl6 zirai llua zla r- dtfer bilcOmle banlıa Bir~ 
re11Di, umumi ve fenni ıartname ve Bahkesir ıahn alma ~ amelerl büyük ıuhelerlndc kirahll ka1alar. ~ 
komlıyonile İzmir, Ankara ve lıtanbul.Jevazım .ı; imtrlikle : lhbanız tuanuf ve kumbara hesaplarında ıkra· ~ 
rinde görülebilir. 1 • mı,.eler. ~ 

Muvakkat teminatı 4J57 ltra 26 kuruıtur. Tallplerln .,;. ~ 
kanunun ikinci ve üçüocli maddelerindeki belgelerle birlikte JfJ. lkramiyt: Miktar[: ikramiyenin tutan: ~ 
thaleden bir saat evvelıoe kadar teklıf.,mektuplarını ko. JIJ. ADEDİ LiRA LiRA ~ 
misyona vermeleri . 4 _ 1-321 1fJ. IUOO 1000 

---------------- JIİ. 500 500 ~ 
lalı.kesir N«ıfı<ı ~ ı 2so 250 ~ 

1; ıo ıoo 1000 ..:: 

ı üdürlüğünden: .ı : 50 1250 1 
1 -- Erdek liman dalreal tnıaatı açık ekılltmeye ko · ! ~ 40 :~ 1

80
200

0 
~ 

nulmuıtur. I ""' ~ 
2 - İtin~bu sene~yapılacak.l:kıımının bedeli keıfı 5000 j ~ ıuS 6000 il! 

liradır. ~ Bu ikramlytltr lıtr üç aytia bir olmak üure ,,. ~ 
3 -· ... Bu it• atd.,evrak: ~ nede dort defa bu miktar uurinden kura ile fleğılı l 
A _ Projeleri. ~ lacaktLr. ilk keşide 1 Evlıi.l 938 dedir. 

B - Ftat bordrosu, mesaha cetveli keııf hulaıa cetveli, ~ 
C - Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartnameıi. ı • "i "i 'i 'i .... 'i 'i ~ 'i 'i 'i "J "J "J °i-"i-°i J. J. "J ~ "f 
D - Bayındırlık itleri g~nel ıartnameıl. B J d • · ( • h 
Olup lıtlyenler bu evrilkı her gün Baiıkeıir N8 f 1a Mü 

1 
C p JYC JJtJ ap 

dürlüğünde aöreunırler. E ... · ı ı · · 
4 - Elufltme ıu teırtne'f'vel 938 tarihinde pazarteal llCU nıeııı ı eis ığindelJ· 

günü ıaat 14 de Erdek hükumet konaiında kaymakamlık Reylerin bir guode.ı.aandığa atılma11w kabd1;.ı.,ola1D1,.-· 
odaeında kurulu Nafıa komisyonu huzurunda yapılacftğın · ğında.n belediye k•nununun 38 net maddealne tevfık•• ... 
dan isteklilerin mezkur saatte komisyona müracaatları. ranevvelin blrınct günündeo.)Ubaren re1lerln 1andıl- ...... 

5 lstekltlerin bu ııe atd .J75 ltrahk muvakkat temtnah mağa baılanma11 ve teırınevvelln onuncu a6DG ID~ 
Erdek mal sandığına yatırdıklarına; dair ma~.buz veye bu ikmaUle sandığın açılması ve reylerin tHnıf .edalerek lı' 
miktarda ıayan kabul banka mektubu 1\e aıgeri beı bin lediye mecllı azalarınm ilin edılmeıl beledaye mecllfJll" 
Uralık yapı itini bir defada muvaffakfyctle baıardığma da. 24 8 938 tarih ve 88 aayıh karadlelııikabul edı•mıı ye .,,,. .. 
lr veaaıkle ihaleden en ıon sekiz gün evvel Bahkeatr Na yet aıakamıoan ~9·8 938 tarih •e 11757 8-295 num•J 
fıa Müdürlüğüne müracaatla alacaklara ehliyet veılkaaını taedık edtJdığınden hanıi mahalle mOntehıplerının . 'J..ıi 
ve Ucaret odası vuıkaaını himtlen muayyen olem eün günlerde rey vermeğe gelmeleri icap ettılt aıaiıdald -' 
ve saatte eksiltme komisyonuna müra~ııatluı ılao olunur. velde göıterllmııttr: 

4 - 1 - 330 T arıhi: Günü: Maballe11: 
(Ahı Eyl6l = Hacı 1a1Wlr 
(Eıktkuyumcular), (Yenk;•J. 
(Cumburlyet=Şe1bl~ull~ 

Bitlıkesiı· Vilayet 
Diıinıi EncUıııcııiı1deıı: 

l - Açık t:kıtıtm~)'c konuluı Edırıcık - Belkiı yolu
nun tamiratı için ıllekli çıkmadığından 6 teırlnıevvel · 938 
tarihine rast lıyan perıeıalbe günü saat l O da ihalesi yapıl
DHtk üzere eksltme müddeti 10 gün uzatılmııtır. 

2 - Bu itin keılf bedeli 1988 1ıra 28 I& uru~ ve mu 
vakkt>t ten1lnatı 143 lira 95 kuruılur. 

3 - Bu lfe aid evrak ıunlardn: 
A . Eksiltme ıartnamul, fenni ıartname 
B Mukavele örneğt . 

C .. Keıtf hulisaeı, bayındırlık tılerl genel ıartnameaf 
İıllyf'nler· bu evrakı her gün Vtlayet Daimi Encüme 

ntnde veya Nafıa Müdürlüğünde görebtllrler. 

4 - İhıtle muayyen vakitte hükumet datreslnde Vıli
yet Daimi Encümeni tarafından yapılacaktır. 

5 İıtekllledn yukarıda yazılı gün ve saatte Nafıa 
Müdürlüğünden bu ite girebilmek için alınmıı ehliyet ve
sikası ve muvakkat temlnabm malsıındığına yatırdığına .... da· 
ir ' makbuz ıenedı veyn ıayaoı kabul banka mı:ktubtle bir· 
ilkte Vıliyet Daimi Encümenine müracaatlıtrı ilin olunur. 

Mevkii: 
Söjütlüalh nnmı 
dıjer dere kıy111 

Cinsi: 
Tllrla 

ı: 
Hududu: 
Doğusu Uçpmar 

fıöyüodeo Şerefli 

l • 1 O 938 Cumartesi 

3 ıo 938 

4·10.938 

5 ıo 938 

6 10-938 

7-10 938 

8 13·938 
10-10-938 

Pazartesi (Martlı), (Anafartalar - 4'··~ 
Hplar), (Dınkçiler),(B6re8'~ 
(Akıncalar=Hamlda1e),(U_,,.~ 
bey). (Aaarlçl = ~.luada-. 

Sah 

(Yıldırım = SalibattlD), l~ 
çukara). ~ 

Çarıamba {İnönG=Hacılımetl), (A1s6"'. 
( Karaoilan), (Karaı .. ::::M, 
fafalub), (Çay=Hacıııbak!J 

Perıembe ( Dumlupınar=Sellml1e), l.,.l 
izmırler), A.ıtay = 0181a11ı~r 

Cuma 
(Ka1abey = MecldiJe), • 

(Oruçıazl), (SekarJ• = \I~ 
nıye), ,lGüodoian:ıı-- Asi..,. 

1 

(Kurtul ut = M1rzabeJ )·· , 
Cumartesi Yul&erıda ,azalı aünltıde ~ 
Pazartesi zuetine. _nıebni rey •·~~ 

ıelemlJeD bütOa m6nl~ 
bu ıkı ıün içinde reylerıot ~ 
lanablleceklerdir. 

İollhıtp undığı belediye dairesine konecakhr 
teırlncvvelın onuncu günü saat on ikiye kadar 
edj LecekUr 

Snndığa rey otmo yukaı ıda yazılı ıünlerde •••' " 
kizden on sekize kadar devam edecektir . Ji' 

Beledtye intıhap encümeolnla 16 9 938 tarihli k•'~...
tesblt edilen yukarıda yazılı mevad beledı1e kan•........-

. 35 nci maddesine tevfikan ılan olunur. 1 
oğullarından Yu 

rupada 6000 bombardıman bulunmadıiından Japonya f su oğlu Tahir 
NOT: - Hr.r mftntehibin, elinde n6fuı c&zdanı oldoi0 ':, 

de intıhaba. geldiği zaman defterde ka1dını llola1hlkl• ti' 
labllmest ;çın mahalle ve ıokaiının lımtle oturdul• • 

tayareılle genft ıumüllü için daimi bir endlte kay tarlaaı, batııı Uç· 
bir müdah&lede bulunabilir. nağı tcıktl etmesi yersiz de· k~ d pınar oyüo en 
Gerçl: personell ceıur ve iyi ğtldır. Fakat Bohemya veya Hasan oğlu Ab-
tallm görmüı olem bu ehem· Loren yaylalarmın müdafaa dülazlz, poyrazı 
nılyette bir fılo taarruz ettiği ıı için Avrupa Rusyaamın ha· bark, kıbleıt ayak 
mıotakalara hhrip etmek ve va kuvvetlerine güvenmlye vo!u. 

karğaıalığa sebebiyet ver kalkıımek thttyataızlık olur.,. Evsafı yukarıda )'azılı tarlanın tamamınm ecdadından 

mtye muktcdfrd ır: hkat bu ,------------ fntikalJn mahkt Yeldl"flrmencı oğlu Alının 46 sene evvel 
günkü halde aradaki meıa 1 TÜR KDI LI 1 ölmesı!e oğlu Ahmet ve kızı Ayteye münheeır olup bun-

fe dolayıstyle lay11reler, he 1 Pazarteılnd.. .. haık~ l ~r 'ı l lar da o tarıhde haricen yRptıkları takıimde ıarlt tarafı adı 
deflerı üzerinde ancak büyük ı geçen Ahıne t hisseıln k d h d d 1 

f.lll 
.. 

1
arla do .. nebtltrler, bu da il aün çıkar. Siyaıal gazete . . 1 e ve yu arı a u u u yazı ı garp ta 

.. ı rafıda Ayte sehmine isabet ~tmit ve 326 ıeneılnde Ahmet 
kati n et ce olmıye imkan i Yıllığı : BOO Kurue hlaseılnlu teıcıli eBn sında Aytenin sehlml h!!rfci muamele 

bırakamaz filhakika, muh 1 ltı Aylığı:400 kalmıı ve bu kere senetsiz tas •• rruf eden Ayıenın vef alile 
temel müttefıklerlo topra· Saym: 3 • oğulları lımail ve Haltl namlarına. t ııcilinl latedik (erinden 
ğında Kus tayalerl için üsler I Günü geçmt~ ııayılar tahkikat yapılmak üzere IÜ.10 938 günü mahalline me-

organlze ediln eıl dü~ünül kuruıtur. l ı mur göoderllecektır. Bu yer hakkında herhangi bir ıddta 
emez; bu neviden bir or 1 ADRES: f eden vana o aiiıoe kadar Tapu Sıctl Muhııfızlıfına veyahut 
ganlzuyon büyük hazırlık LBALIKESIR fÜRKD1LI 1 mahalline gidecek memura iıbat veaıkasıle birlikte mO . 
lıtra ihtiyaç ıöıterfr; •e ıul - __________ .. , racıat etmeleri lüzumu ilin olunur. 

• 

nuınarasını da ıöylemes\ rica olunur 
1313'1 

~------------------:___._/ 
Riılıkesir AskeriSatıll 

' Alına Komisyonundll~ 
Kor merkez birlikleri için 30 ton nohut ekıtlt••'• s-11 

muıtur. lhaleıi 10- I0-938 pazarteıi gtnG saat 15 d• Wt' 
kesir kor satın alma komlıyonunda yapılacaktır ilk~· 
neh 126 lirftdır . Evsaf ve §l!lrtlar komlıyonda ılrl p-_.dl 
Taliplerin kanunun akıncı ve üçüncü maddelt"rtade ,_.-

ı.ıt· be1gelerle bırltkt<! teminatlarıle komlıJon• m6racaat ~ 

~ _S_a_h_l-bl_v_e_R_"·-, m_u_h_a_r-rl_rı_: _I_la_l_ı_kt"_l_l_r _l\_i_e_b_u_ıu H. K.A~ 
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