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aşvekil Ve Hariciye i 
Vekilini Kabul Ettiler. 
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R. Celt11 Bayaı· l)Üıı ı\gık«ır~ y<t Gitti • • 
Tevfık RIJştü Aras, Cenevreden İstanbula 
Dönerken Yugoslav Ve Bulgar Başvekilleri 

• • il ... 
• • • • • • • • • • • 

İle Görüşmelerde Bulundu. 
lıttuıbul, 3 (A.A) - Bu · 

tG11 lıtanbuldan Ankara· 

'' •vdet edecek olan Bıı
~ICll B. Celll 8a7ar, Dolma· 
it laçe 1arayına giderek 

' 1•lcumhur Atatürk ta· 
'•fından kabul buyurulmuı 
•e Bnytık Şefe tazimlerini 
''ı•taaı1t1r. 
lıtanbul, 3 ( ~.A.) - Dün 

'-b•lı Ceneneden avdet ed· 
era li l •rlctye Vekili Doktor 
d e•fl), Rüıtü Aras, öileye 

01ru Dolmabahçe sarayı 
il' tG alderek Relılcumbur Ata· 

tlc tarafından kabul bu 
'"'ulOluıtur. 

Doktor Araı, Atatürke ıe 
)-b t 1 ~ ' ı ve muhte ıf itler hak-

lunmuıtur. 
lıtanbul, 3 {A A.} - Re

lıfcumhur Atatürk, bugün 

öAleden ıonra Berllnden ye· 
nl gelen BüyükjıElçl Hamdi 
Arpalı kabul buyurmuılardır. 

İstanbul, 3 (Huıuıi) -
Mılletler Cemiyeti konıe 

yl ile a1amble lçtlmaında 

bulunmak üzere bir müddet 
evvel Cenevreye ııtmit olan 
Hariciye Vekihmlz Doktor 
T evf ık Rtiıtü Arat, dün aa· 
bab lstanbula dönınüıtür 

Doktor A ra1, Sirkeci lı 

taeyonunda Rfyıuetıcumhur 

Batyaverl Celal, Baıvekllet 

Huıuıl Kalem Müdürü Baki 
Sedcı, Bükreı Elçimiz Sup· 
ht Tanrıöver, Berlın Elçimiz ~ uzun maruzatta bu-

-==-=========-======-================ 

Macar Ek alliyetleriMe-

• Hamdi Arpağ, Emniyet Ot· 
rektörü Salıh Kılıç ve doıt-

lara~ tarafından ka~ıılanmıı· 
hr. : 

Hariciye Vektllmlz Perapa· 
laa otelinde bir müddet kal-

dıktan ıonra Dolmabahçe 
sarayına giderek Relılcum · 

bura taztmlerfnt arzetmlt ve 
kendilerine bu ıeyahatında 

yaptıiı temaalar hakkında 

malumat nrmlıttr. 

Doktor Ara11 Ccnevreden 
dönerl<en doll Yugodavya 

nın merkezi olan Belıratta 

bir gün kalarak Baıvekıl ve 

Harfclye VekıU Dol<tor tito. 

yadınovlçle gôrilımfiı ve bl· 

li.here Prenı Pol tarafından 
kabul ed!lmiıttr. 

Sofya, 2 (AA.) - Bulıar 
ejanaı bıldtrlyor: 

Alman Ordusu 

Dün üçün-cüSôdeı mmle- 1 
ka ~rnı da işg~I elti. 1 

Berlın, 3 (A. A.} Alm rn 
kıtaatı bu ıün üçüncü Sü· 
det mmtal!asını ..la ııgai et 
mitt ir . · 

Berltn, 2 (A.A.) - Baı· 

lcumanlsktan gece yarısına 

doiru h bllğ edllmtıtlr: 

General Rltter Voo Leeb 
kıtaatı 2 tetrırıevveldc it -
gali fcl\p eden yerlere gtrmlt 

i ve V allern ıehrl fıgal edfl . 
mittir . 

General Voo Bock kıtala
rı da hedeflerine varmıılar 
dır . 

• 

/ngiliz 
Kabinesinde 
Deği~iklik 

Londra,..,3 (AA) Deniz 
birinci lordu Duff Cooperln 
lıtff uı hakkında tefıJrlerde 

LehistanınHerTarafındaŞen
ı likler Yapıldı. Maraşal Smig
! ly Rydz, Orduya İleri! .. Ku-
l mandasını Verdi . 

Varıo•a, 3 (A.A.)-Maraıal 
Smlgly Rydz, General Barl-
novaklntn idaresindeki aske
re "mart., emrini, •ôyledlil 
bir nutuktan ıonra, radyo 
tle vermtı ve Leh kıtaatı 
bundan böyle lıml tarihe 
geçen Teıen köprüsünden 
geçerek ıehrtn eıkl Çek kıı 
mına glrmfıtır. 

İlk müfrezeler ıehrtn ev· 
velce Çek olan kıımına H · 

da temsil etmlt olan mebus 
Volf bulunmaktadır . 

Varıova, 3 (A.A.) - Ma
raıal Smtgly Rydz, ordu7a 
hitaben lrad ettiği bir nu· 
tukta "ileri mart. kuman· 
dasını vermeden evvel ez· 
c(imle ıuolnrı ıöylemtıtlr: 

"Bugün yolunuzun üzerin
de Alza armağıoa teaadOf 

bulunan Sun da y Expre11 
1 

at 14 dü beı ıeçe varmıt 
lar ve üzerinde "boı geldi-

edecekılolz ki, 20 Hne müd. 
det bizlere hakaret ıaçan bir 

gazetesi; Avrupa buhranı ea
naaıoda ticaret nazm Oliver 
Stanley ile ziraat nazırı Mor 
rlson, 11hhlye nazırı Elltot ve 
ınührühu lordy. Dela v 
varrın Duff Coopore müıa· 
baret ederek A.lmanyaya 
karıı dnba kati bir hatta 
hareket ittihaz edilmesini 
taulye ettiklerini yazmakta 
ve ıu ıualı ıormaktadır: 

"Bu zevat da acaba tim
di fıtlha mı edecekler?• 

niz. Artık ebedi olarak blr
leıttk,, kelimeleri okunan 
bilyük bir bandrolün altın
dan geçmıılerdlr. 

Kıtaat eıkl hududun lkl 

tarafına yığılan halk tara· 
fından alkıtlanmııbr. 

Pıyade kıımı knllııı ıeçtıktea 
sonra eaki aakerden mtltetek· 
kil müfrezeler nazara dikkati 
celbetmlıttr. Bunların batın
da Ctesz1n Slllzya11mn Leh 
halkını Çek parlamentoıun· 

hudud vazlfetlnl ıörmiltlGr. 
Fakat bugün bu ırmak Leh 

milletinin azim •efrade ku•
vetıle mahiyetini deffıtir· 
mittir lıte ılzler bu uılm 
ve iradeyi temıll edlyonu
nuz. Sizlerle Leblıtan Cum. 
buriyetlnln yükıek ıerefl • 
ırmağın öte tarafına ıeçlyor, 
Bunun içindir ki, bGUla Le· 
hlllan ılzlere bakarkea bG· 
yük bir lftıhar ht11l duy· 
maktadır . ., 

seıesin in de Halli için 
lemaslar Başlad1. 
~kalliyetler İşinin Tedkiki 
1çin Bir Çek-Macar Muhtelit 
l{onıisyonu Teşkil Olunuyor. 

::~:::::::::~~:::~~::~:.~: SO VY E LE R i N M O N i H T E VER 1 
Vekili Doktor Tevftk Rüıtü LEN KARARLA ALA""" KASI YOK Arata mülaki olmuı ve iki 
nazır Ftlibeye ka.dar btrlıkte • 

::::,~:tg~~:::k=ü,,::=:~~i====-=b•· 1 Paris Maden ertdikası Birliği Sul-
.a Prat, 3 (A.A) - Ataiı 
il'"• 16 reıml teblti dün aaat 
~O da nctredllmııur: 

d cht büyQk devlet arasın 
L' Pt1ünlhte toplanmıı olan 
ııııonf 
o( eraoeın karıularans d~ir 1 

t ' 11 Protokolda Çekosiovak· 
c:,1dahılınde bulunan Ma· 
ili 'rın vaziyetini halletme· 
•ıaQ de zamanı gel mit oldu· 
~1Q' bılvaaıta ltaret edı l 

ıtır. 

dG~lcar Baıveklli lmredl, 
~\l radyo tlc neırettttı nut · 
tta~da bu meaele tle meı· 
~ 0lnıuı ve Macrlıtanın 
~ '-ltlebatıoı izah ederken 
ı.ı:cllrlar hakkındı da diğer 
'll "11eketlere yapılan aynı 
a.~:~elenln tatbiki llzım 

Aını anlatmııtır. 
t\ı;elcoalovakya hükumeti 
1) lendeki Çekoılovak tabi 

etı d lı) 11 ekı Polony lılu ekal 
c:ıu t,, ilin vaziyetini Lehistan 

~t'f •rıdan yapılan mutale 
b,,; kabul etmek ıuretıle, 
~ ett.lkten ıonra Macar 

'•el ~ıtı eııoın de bir hl\l tar 
t,1~ repta için lazım gelen 
~•ıt bihat lnlıyativlnl al 
~ ,•r. Bu ıuretle diln aaat 

' flarıcı1e Naam Krof ta 

Prağdakl Macarlltan elçlılne 
bir nota tevdi etmf f ve bu 
notada Macar ve Çekoalo· 
vak eksperl~rlnden mürek
kep bir komlsyoıı un en kın 
bir müddet zarfnıdG teıkıiı 

ile Çekoılovakyadald Ma 
car ekalllyeti meselesinin 
hallı için lazım gelen tekli 
falın teıbit edıimealne mü· 
tedalr Çekoslovak noktal 
nazarını izah etmlttlr. 

Hemen aynı zamanda Ma. 
carlıtanın Praida bulunan 
elçlıl Kroftaya. btr nota ve· 
rerek Macar hük!\metlnlo, 
Müoıh konferansa mukarre
rahm dıkkate alarak, Huda 
peıte ve Prai hükumetleri 
arasında reıen müzakereler 
yapılmaıunı ve Prağ hükü · 
metinin ne vakit ve nerede 
bu müzakereleri açmağa ha· 
zır olacağını sürntle bildir 
mesfni talep ettiğim tebl ığ 
etmlıtlr. Macar hükQm~tl bu 
müzakerelerin ıüratle yopıl 
mo11 ve müıbet bir neticeye 
bailanrrıası keyfiyetinin yal 
nız ık• alakadar memleketi 
değil, fakat bütün Avrupayı 
pek yakından alakadar et
tlil mGtalea11ndadır. 

Aziz 
Balıkesirli; 

Belediye mecllılnfn ne 
intihabı devam etOlektcdır. 
Dün Martlı, Anafartalar, 
DJnkçıler ve Börekçiler 
mahalleleri reylerini kul· 
lanmıılardır. 

Bugün de Akmcılar, 

Umurbey, Sahnlsar, Yıl 
dırım ve Okçukara ma
halleleri reylerini verecek 
lerdır. 

Balıkesirli; 
Mıllı ve medeni vaz,feo 

olen ıeçime, aid olduğu 

günde lttlrak ederek Ulu 
Şefin açtıfı ıııklı yolda 
büyük buıuılar ıöıteren, 
yoktan ve yeni baıtan 

ycpy~nl bir Türkiye ku 
ran C. U. Partlılclu, dt 
ğer ıütunlarda göıterdıaı 
miz namzetlerine reyini 
kullanmak ıuretlyle ona 
olan bağlılık ve inancını 

bır kere dahE\ göıterecc · 

ğıne hiç tüphe etmiyoruz. 

Hun T emir Olunduğunalnanmıyor. 
-------------------------••••••C•••----------------------• 
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• n llııl Olııaıtlıığı ıt<l K<t ııi ))eğil. 
Moıkova, 3 (A A.) - Tus 

ajansı bildiriyor: 
Sovyetl~r Birliği hükt\me 

tinin ıözde Fransız bnıvekl 
lt Daladiyeye Müolhte ak · 
dedilen dörtler konf eranaıo 
da kendt namına hareket 
etmeılne talahtyet verdiğine 
dafr Amerika ajanımın Pa· 
rlı muhabtrı tarafından Nev
yorka btr kablo aöndcrilmtı· 
tir. 

Tan ajaoıı, Sovyetler Bir· 
lığı hükQmetınln Daladfyeye 
hiçbir salahiyet vermediği· 
nt ve eıasen hDld~metln ne 
münlh konferensı ile ve ne 
de verilen kararlarla hiç 
bir alakası olmadı~ını be
yana mezundur. Te11 ajıınıı 

bu haberin saçma ve uydur· 
ma oldu~unu ilave etmekte· 
dır. 

Veıfnton , 3 (A A) Mat· 
buat, Münth ihtilafını ıhu
yatla karıılamııktadır. 

Roma, 3 (A.A.) -· D N.B. 

1 

aj a.oıı bildiriyor: 
ltalyan pollltk mebafllle· 

rinde, Münib aulaımuının 
bundan ıonrakl neticeleri ve 
tesirleri hllkkmdakl lnglllz 
Fransız tehirleri büyQk bir 
ihtıyatle k"arıılanmaktadar. 

Münıh ıörOımelerlnln he
nüz muallakta bulun n me· 
selelere temas lmklnını ha· 
znlamak itibarile, bavayl 
tasfiye ettiği ve fakat loıl· 
lız Frarmz par llmentoların . 
da yepılacıık müzakerelerin ı 
netfceslnl beklemek fc p ede· 
ceğl kaydediliyor. 

Bütün gazeteler, hıılka 
cok nikbin neticeler lıtthra
cından 1akınılmaaıoı tavılye 

ediyorlar. 
Parlı, 3 ( A .A ) - Parlı 

mıntakuı maden ameleal 
sendika blrltğlnln merkez 
rnecliıl le.rafından kabul edl· 
len bir karar ıuretlnde ez· j 
cllmle 1611• denilmektedir: 

"Merkez mfclfsl kırk 18· 

atlık hafla kanunu htlifında 
hiç bir tedbir kabul etme· 
meli tedtr. Meclis, Münib iti · 
laflarının hakikaten ıulhu 
temin ettiğine kani değildir. 
Bıle.klı hakikatle faılzmln 

: yardımma koıulmut olduiu 
1$nnaa tin dedir.,, 

Yunan Deniz 
Manevraları 

Bitti. 
Atına, 3 IA A) - Atına 

nj a aıı bıldlrfyor: 

Denız manevralara SelAnık 
limanında nihayet bulmuı · 

tur. Kral bir emirname ile 
mürettebatın vaziyet ve ta
ltmlerlndekl mükemm~llyet · 
ten dolayı lf t ıhar hlıler ini 
bııdırmiı ve ıubaylau tebrik 
etmııtlr 
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Sofya, -

• 
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Top 
Bulgar ticaret nazırının 

Dnea gazeteıtne yeptılı be· 
yanata göre Bulear m ,,. 
ve ıebze ihracatı her ııene 
artmaktadır. Neteklm 1938 
ihracata, geçen ıeneye nlı

beteo çok faiktir. Bu huıuı· 
ta bir fikir vermlt olmak 
için bazı rakamlar zikrede
lim: 

Ozom 1937 ıeneı nde 2600 
vafon; 1938 ıeneılnde 4500 
veğon 

Elma 1937 ıene inde 47 
va§oo 1938 sea~ılode 260 
valoa 

Erik 1937 ıeoesinde 12 
vafon 1938 eeoeatade 700 
vajon 

Çtlek 1937 ıeneılade 24 
••ion; 1938 ıeneılnde 174 
vaion 

Kay111 1938 ıenesinde 
-48 vağon 1938 senealnde 
48 vafon 

Şeftali 1937 ıeneılnde 1 
vafon; 1 V38 ıeneılnde ! 4 
vajon 

Karpuz 1937 ıenealnde O 
1938 eeneıtnde 38 Yağon 

Kavun 1937 seaealndt" 1 
valon; 1938 ıenealnde 3 va· 
f oo 

Çilek ezmeal t 937 eeae 
ılnde 245 va fon; l 938 ae· 
600 ••ioo 

Domates 1938 ıeneılnde 
1300 vafon; ı.g3g senesinde 
1400 vafoo 

Biber 1937 ıeneslnde 43 
vafon; 1938 ıeoealode 72 
vaion .. 

VeklUn be1anahna ıare 

beynelmilel politik durumda 
thttlatlar vuku bulmazaa bu 
aenekl Ozüm ihracata 12 bin 
vajonu bulacaktır. Bu ibra· 
cat A vrupanan her tarafına 
ve &)'raca M111ra yapılmak· 

tadar: 
HGkftmet, zahire zerlya· 

tiyle meııul olmıyan yer 
lerde zahire ıtoklo.rı vücude 
ıettrmek Ozere delegeler 
1apmaktallır. Şimdiye kRdar 
Samakof, Tırım, Zlatograd 
ve Nevrokop kaubalarında 
birer depo yapı1mııtır. Bun· 
lara ay batından itibaren 
hin ton kadar zahire stok 
edtlecektlr. Bundan ıonra 

daha on kadar mıntakada 

bu kabil depolar yapılacak· 
tır. Böylelikle halk, hOkft 
metin teıbit edeceği f ıat 
üzerinden kendlltoe ilzam 
gelen zahireyi · bila vasıl• · 
bu depolardan satın alabl· 
leceklerdir. 

Bu mıntakalar, yuk rada 
denlldıjl ııbı, zahire %erlya· 
tiyle me11ul olmıyan yerler 
olarok fntıbab edilmektedir 
Bu aayede kıı mevılmlnde 

bu mmtakalarda baı göıte 
ren zablr'81zltğto önüne ge· 
çtlmtı olacaktır . 

POLiTiK. lŞLER: 
Baam, ıiinlerdenberl Çe 

ko.tovakya hidtselerlyle 
meıguldnr Zora gazeteıl, 

"Barııçı oldukları halde ha· 
rbe hazırlanıyor) r. baılığı 

altında yazdıfı bir baima· 
kalede bütün Avrupanın, 

Bitler de dahil olmak üzere 
banıçı ıeçlndlilnl ve fak at 
tepeden tarnrığ.\ kadar ılliih 
lanarak harbe hazırlandığını 
A 'manya, Çckoılovakyanın da 
barııı bozmak htemedtklerlnl: 
Httler de dahil olmak üıı:e . 

1 1 Ti -
iŞ. 1 

re bart§çı ıeçlndlğinl ve fa· 
knt le-peden hrnağa kadar 
ıilablannrnk harbe hazır · 

landığını; Almany ve Çe 
koalovakyanın da barışı 

TORKDIL 

ediği Yaşta 

öle Çoc k. 
"Ben on altı yaıımn kedar 

yaDıyaceğım,. diyen çocuk 
h kikaten on beı yaımda öl· 
müıtür. 

Corc Henri ilminde hu 
İoglltz çocuğu dnim bövle 
söy lermiş ve kimse bunun 
ıcbebini btlmezmtı. Ana11, 
babıuı e•veli bunu fe!la 
karıtlam11lar, çocuğa bir da· 
ha ıöylememeslnl tenbih et· 
mfıler. Fakat Henrl: 

b o i m a k tstemediklerlnl; 

1 

he lbukl körü körüne h rbe 
gittiklerini; bunun bılhulft ı 
Çekoslovak k bincslnlo teıek· 
külünden ve seferberlik ilan ; 
edıldliln~enbert beriz bir 
surette göze balhğını yaz. 
makt ve A vrup nın sol ce 
nah tnraft rlarmın btle har· 
be haznlandığanı ileri ıür· 

mektedlr. 

" -· Ben on altı yAııma 

' kadar S' oıyecağım,. demek 

Gazeteye göre, fevk iade 
bir hldfıe olmadığı tatsdırde 

harp muhakkak oluak pat 
lıyaktır. Çünkü; muazzam 
devletlerin prest jlnl nazık 

bir vaziyette dilıürecek lia -
dar mQblıu ıözlcr söylenmtı 
ve veılkalar lmzalanmııtır. 
Bununla b raber belki de 
B. Baldvtnlo memleketinde 
barııı kurtarmak için yeni 
bir formül bulmak mümkün 
olur. 
Mır gazetesi, bQt6n endı 

ıelere ratmen harbin patla. 
mıyacağı kanaatindedir. Bu 
ıazeteye göre Avrupa harbi 
ancak Almaoyadıo Çekoılo 
vak cumhuriyetini ortadan 
k ldmnak fıtedlfl takdirde 
baılıyebllir. ZtrA o zaman 
garp devletleri y lnız kendi 
fstlkballe:-1 bakımıadan bôy· 

le bir harbe girmeye mec· 
bur olac klardır. Bcrlfo ise 
bu ciheti takdir edebilecek 
karara bıAlıdır" demtı ve 
bu ıazlerle hu devletin be· 
kıuıoı tekeffül ettiğini an 
latmak letemfıtlr. 

Alnaenaleyh bir harbe 
meydan veriimemek için Çe · 
koılovakynnın . ne derece 
büyük oluna o1ıuo, fedakar 
lıkta buluomaıı temin edile 
cekttr. Çekoslovakya da bu 
nu yalnaz bımıı deill, kendi 
m vcudlyetlnl kurtarmak için 
yepacaktır . 

Dneı ve Kamban gaze 
leleri badtıe!ere ld haber· 
leri oeıır ve lkllbaı etmekle 
iktıf a ediyor ve f ıktr derme 
yan etmiyorlar. 

Utro, eodtıeli günler ya 
ıadıaımızı ve bQtOn Avrupa· 
oln harbe ha:aır bir halde 
bulunduğunu iddia ve tahrik 
edJcl bir takım baı ıklorlı• 

yazm ktn iıe de bunların 
alhoa nncok ajanı haberle 
rfoi yerleıt rmlt bulunmak· 
tadır 

Slovoya ,öre bir harp ı 

olamaz Çünkü, ortada he· 
nüz kafi sebepler mevcud 
değildir. Ruıyanm notoıı bir 
blöften ibarettir. Moskovn 
içinde bulunduğu !mkanıız· 

lık karııeıoda esaaen bundan 
bnıka bir ıev y pmazdı . fr· 
ranu ve lnglltere, bu hadi 
sel er b ıebly1e Çe&ı os o•ak 
yaya ıu formülü kabul et· 
tlrmeye muvaffak olacak · 
lardır: "Milletlerin, rollliyet 
itibariyle a yralmaları,. .. 

Gazal lerde memleketine 
dönmekte olan kr 1 Borlıln 
Almanyada pederi kral Fer 
dtnandı ziyaretten ıoora Hat 
lerle gorQıtüğüoe d lr in ıı 
bir 11j na haberi verdır 

Bulgarlıtanm dahili poh 
Ukası hakkında önemli bir 
ıey görülememlıtlr. 

te lerar etmlt . 
Artı anıı ı, b bası. ağıl· 

beyıl, Henrlnin bu BÖzür:ıO 
bir ıako olarak kar~ılamaya 
bnşhyorlor, o da mfttemadl 
yen bunu tekr r edıyor. 

Nihayet geçen gün, cocuk 
yalımda ö'eceğlni de haber 
veriyor: 

- Ytrml dört saate ka· 
dar ö'eceilm, dıyor 

Atleıl bunu yine ooun 
fena ı kalarandan biri zan· 

nedtyor ve biraz. darılıyor. 

Lakin Con Henrt, söyledtkle· 

rlnl tekrar •diyor. Onl&r da 
çocuğun bu hııreketl~I yine 
ıülerek karıı1ıyorlar, 

Belki allesl çocufuo bu 
sözlerine ehemmiyet nree-

lerdi Hearl ölmlyecektl Çün· 
kü çocuk o ıözl~rl ıöyledlğl 

giln, öfleden sonra f>tıtkletle 
bir gezlotlye çıkı)·or ve fıte 

bu gezintide trıımvayao çarp· 
mulle ölüypr .. 

Çocuk ôleceflnl hakikaten 
btlmtı mı? Ölümü on ev· 

velden malum mu olmuı? 

Y okea bu bir teıadüf ıııü? 

Kımıe akıl erdtremlyor. 

91 Yaşı daki 
Pre sesin 
Hayatı. 

lnglliz kralımn bal 11 Pıem 
Luiz, hayeb hakkındaki bir 

kitabı, neıredılmeden evvel 
eözden geçirmek iıtemtıtlr . 

Prense& Lulz, Kraliçe Vık· ı 

to~yaom kızıdır ve bugün 

91 yaıındadar. ihtiyar kadın 
hnyııh hokkmda yeni bir 
kitap yazald,ğına haber alıo 
ca bGyOk bir alaka duymuş. 
derhal eeerJ görmek iıtemıı 
ve kendtsl o\rnyup müıaa 

de vermeden basılmamumı 

eöylemlıtfr. 

Prenseı!n, hayctı hakkın 

d ki bir kitabı ı nıür et 
mek htem ı herkesi mera· 
kn dü§ürmüıtür Premes Lu · 
izin hususi katibi, bunun 
Qzerine, vaziyeti tzfih etmek 
lüzumunu duymuı ve bulun· 

dulu bir beyanatta aöyle de· 
mittir: 

-PreD1es böyle ıeylcrl 

sevmez. f Akat, kitabı me 
rak ediyor ve neıredilme 
den evvel okumak tıtlyor 

Belki eserin hfçb!r taraf ıoa 
dokunmıy cehtır. 

.. Argll dü eıl Prenses Lu 

tz,, fsminl tsııyan bu eseri 
yfrmJ üç, yirmi dört yaıla 
rında genç bir ruuhurir 
yazmııtır. Preoeesln kitabı, 

en fazl bunun için mernk 
ettiği zannolunuyor. Çünkü 
ıenç bir muhsrrlrln yazdığı 
esere Prenses pek llimad et· 

(Sonu üçüncü ıayfada) 
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• 
'Belediye Seçimı 

Gerek i ve gere s ortao~ullarda hiç bir 
Devam Ediyor. 

Belediye aza seçimi de· 
vam etmektedir. Dün Mart· tıle~e açıkta ~almad1. lı, Anafartalar, Dinkçiler ye 

Börekçiler mahalleleri reyle· Vilayet dahiltndekt bütün 
ilk, orta okullerla, lfıe ve 
öğretmen okuHannd& düudeo 
itibaren 938-939 den yı j 
lına bnılenılmatlır. 

Vtli.yetın her tardındakl ilk 1 

ve ortaokull ra müracaat 
eden talebenin knyıdları ya 

pılmıı, hiç bir talebe çık~a 

bırakılmamı§tır. 

~ehrhniz lıse'ılnln orta kı
ınmlarına geçen sene olduiu 
gibi, bu yıl da e,kı Mtthat 
paııı okulund çifte tedrisat 
tetbık edilmektedir. 

Dumlupınar ilkokulu bina· 
aında dı llıe orta 11nıflaran· 

dan dlfer bir kıım tam 
tedrlHt yapmak ıuretlle lh 
tlyaç anlenmlttlr. 

6 Eylül ilkokulu blne11n 
d d 6 Eylöl ilkokulu ta 
lebeıl öileden önce, Dum 

......--'tıGı.---

A l manya)' G 

Kavun 
Gönder ·yoruz. 

Ankara, 3 ( Huıu&t ) -

Devlet Demfryolları doku· 
zuocu işletme hetbnda oak· 
ltyııt yapılmak üzere getiri · 
len, llcrlcl hava tealretana 
kartı mAıun sebze ve mey· 
va vağualartle, Almanyaya 
25 veıun kadar kavun ıh· 
racı yapılmıı, lnıllterede ol
dueu ıtbı, Almanyada da 
kavunlaramız fevkali.de rağ· 
bel ıörmOıtür. Ancak, ıoo 
slyaal vaziyetlerden dolayı 
biraz tanıyan &&:avun thra
catının yeni vaziyet üzerine 
bugünlerde Almanyaya ye· 
ntden baılı1acaiı ümıd olun· 
maktadsr. 

Belediye Reis· 
leri vrupaya 
Gönderilecek. 

Ankara, 3 (Hususi) 
Memlekettaıfzde m vcut 

67 vilayet ve 350 kadar 
k zanın beladiye relılerlnln 

Avrupa ıehtrltrtne ıey hat 
Eder~k modern memleket
lerdeki belediye tılerlnl ya 

kından gör6p tedklk etme· 
lert kararlaıtınlmııhr. Bu 
makılltla, belediye büdcele 
rtoc birer f ııl ila "esl de be· 
ledf yele re blldlr1I mııtlr. 

Belediye retıslerlnfn elllıer 

k ııilık gruplar halinde ve 
Avrup da bulunmuı blret 
belediye reblnln riyaseti al 
tanda, münavebe ile bu se 
y hatluı yap caklar, muh
telif Avrupa memleketlerin· 
de tedkıkletde buluodukt o 
ıonr memleketimize döoe 
ceklerdlr. 

ilk grup, k&nunsant, ve 
ya ~ub t yı lçerstnde ha 
rektıl edecektir. 

Bir b r et kar rı. 
Erdek ve Dursunbey hu· 

ıuıi muhaı;ebe memurluaun · 
da bulunduğu esnedıı vazı. 

fesini ihmal ısuçlle 

mabkeme1e verilen ıabık 

lupaneır ilkokulu talebeal de 
öğleden ıonrs den aörmek
tedtrler. 

OrtaokuJlarda kayıd 20 
eylulde bitmlıU. ilkokullar; 
da devam etmektedir. 

rint kullanmıı!ardsr. BuıOo 
intihaba lttlrak edecek aı•· 
hılleler de ıunlardar: 

Hamldiye, Umurbey, Sah· 
nllllr, Okçukara, Y ıldırıdl· 

A y 
Gü 

ış a ı P z 
Yaplldı. 

------

Sonbahar et koıu1arı pa 
zar ıünG Koıu alınında ka· 
labalık merakhlar önünde 
yapıldı. 

Koıuların lkr mtye tutarı 

1115 lira olarak teablt edil 
mitti 

Birinci koıu: Üç yaıında 
ki yerli yarımkan lnıiltz 
erkek ve dtıl tft ylara mah · 
ıuıdu . Meaafeıl 1400 met
reydt. 

Bunda Ankrıralı lbrahlm 

General Nazmi Koçun kar· 
deıl ıehrtmlzln tanınmıt de• 
ri ve köıele taclrlertodtO 
8. Ahmet Koç, latanbulda ıe· 
da Ylde bulunduiu eanada 9e· 
fat etmıı ve ceoazeıl dOO 
ıehrtmlze gettrılmlf, Paıac•· 
mllnde namazı kılındıkt•P 
ıonra birçok tanıdıkl•rınıo 
tee11Grlerl arıuında Baıçeıoıe 
mezarlıiıoa defoedilmtıtlr· 

Merhumun yakınları•111 

ve aile efradıoıo acılarıo• 
paylaıırız. 

Bir kıdm yaralandt 
Anaf artalar mahalleaıadeO 

Mehmet oflu Rıf ıt, Dıok"' 
çtler mahallealnde otur•ll 
Balyalı Haltl kızı 22 yaıl•' 
rında i-atmayı bıçalıl• 
tehdıd etmlf ve yarala1111f" 

hr. 

Suçlu yakalanmıı, 1ar3 h 
1 da hutahaneye kaldırılDJ•f' 

tır. 

Canselio Aydan Ferbanı ık- lır 1 1 
r•mlyeıı 120 lira; ikinci Bir ~akaret ve daraı ı ı 
Yüzbaıı Cemıl Eryur- 'd.I' 
dun Hamdant Budakı ik- 1 Ul81t. 
ramlyeal 50 lıra; üçüncü ı Kurtu' uı mıhalleıtnd•' 
Edlnctkli Mehmet Batunun lunall otlu Rtfatılll 
Mearuru lkrıımlyeıt 20 lıra . serhoı olarak Anafart•I•' 

ÜçüocO koıuyo ( Hendi · maballeıtnden tek arab•': 
itap koousu ) dört ve llalıl oilu Muıtaf.r 
daha yukarı yeflakl yar1m döğdOiil ve hakaret etti~~ 
kan Arap ve halısknn Arap tdd a olunduğuodaa yalı 
at ve kısraklar lttlrak etti. lanmlıtır. ~ 

Meaaf e 2600 metreydi. f 
Btrlncl Ankar la Salıh Te 

elin Muıulu lkramlytsl 180 _,:-_R __ ADYO 
hra; ikinci: Balıkeıirh Oaman ( 7 Birincileşrlne kadO! 
Cıınıello Aydm Ferhanı ik· olan Ankara radyosu proU,., 
ramlyeıl 55 ltra, üçüncü Bl. · k O"" 

rarmrıın öğle ııe a ş 
gah Haılt Akatın Aılanı ık / e· 

neşrlyailart tecrıibt mah Y 
ranılyeıl 20 lir . tinde. yeni sllidyocla yaP' 

Dördüncü koıu: Dört ve 
daha yukarı. yeıtakl yerli lacaktır.) 
yarımkan togııız at ve 4 Birinciteşrin 1936 Sah 
kuralslara ald ve 3000 ô~LE NEŞRIY ATI: 
m;tre meeafe dahıllnde •a- k oef 1 12.30: Alaturka pil !j' 
pılan eo bftyük koeuydu riyali. 13: Haberler. t 3.1 ' 

Birlnct Ankaralı Salıh Karııık plak neırlyatı. 
T melin Mahmureal llunml· AKŞAM NEŞRIY A 11: 

1
• 

yeıl 300 lira, ikinci Bala •' 
kelrll Şahan Alinin No· 18 JO: Karııık pllk nek111 

yatı. 19. ıs: Tnrk 111u•1 
01• 

01111 ikramiyesi 75 lire, ve halk ııırkıları (Hıkınet r 
Qçünc(i Gönenli Nazif Ata 2 S 1 r'P za}, O: ııat ayarı ve~ 

1 beğln Ma vztkaaı ikramiyesi ca neırlyat 20 ı O: Ha berle1~ 
26 lfro · 20 15: Türk muılklll ve "'

1
,, 

Yalnız bu son ko~uya üç ı. ı ( M f Çal ıar.;ı arı usta a c: ., 
l=h=y=va=·n_ı_ıt_ır_a_k_e_t_m_ı_ıt_ır ___ 

1 
ve Safı ye T o kay) 21: "~ 

Dursunbey huıuıi muhnıebe plaklara. 21 ı 5: StQd9° 
1
,, 

memuru Kant Oozlur, afd lon orkestrası. 22: Uab•f 
1 

olduğu mahkemelerde bera- ve hava raporu. 22.15: 
et etmtıttr. rınkl profram. 
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Macaristan Muahe elere1 Bir Ünivers :te 
' ı Hammal nın 

Rağmen Hazır 1 anı y ~r. ı ~~gl,~!!ei~k.ford ün• 
vereltuı talebeıf hamallarını 

keybetttklerl için müteH tr. 
dtrter .. 30 Senedenbeırt Okı · 
fo rd ünlvcuıteılnln eıya11nı 

taııyen ve üntveralte muht
tlalo çok ıevdtil bir çehr~ 
olan T omaa Stılgon geçen 
oy içinde 59 yeGında olduiu 
halde ölmüctür. 

----------------------·· D••····----------------------s Milyon Nüfusa aİik Ola acaristan Sefer-
berlik Halinde 800.000 Asker Cık rab 'lir. 

il l\Gçük anlatmanın, Trla- normal hizmet yA şlarmda yada tee11üıünden çok evvel 
~~ IDu bedeıl askeri hü olan yeni askerler, on 6kl Macorfıtanda tatbik sahası· 

ıtılertnı kaldırmaya karar senelik bir taahhüt imzala na konmuı bulundu. Bu ılı 
~trdıfı ıu eıaada, bu yeni mak mecburiyetinde k lmıı · tem, otokra tt k bir rejime 18 

btyfıyeun Macar ordusunu lardı, fakat bami lkt ıene h lp bütün memleketler taıa 
t •naı tartlar içinde bulundu. zarfında terhis edıleceklerlne fıodan kabul edtlmlt bulu 
'lnu &uıaca gözden geçir· dair kati va ı d a l mıılardı. nuyor. 

~ele faydalı olabilir. Millet· Meıeledn mükemmelen Halıhazırcl sözümüzü 
er Ccoııyetl tarafından 937 hnherder olmnHna rağmen, teyid ed~cek hiç bir henun 
~bunda neıredtlen yıllığa kontrol komisyonu lıUkbal· ve ln>.rername metni bulun 
•ı •uruluras, harpten son- de hileyi meydona çıkormı· mamaauıa rağmen, h izmet t, k l I& onu an memnulyele ha. ya elverltli tedbirleri ala müddetinin on ıektz ay ol 

tibı olan bu ordunun madı. Esaeen nıüttefıkler, duğu ve ordu hazer mevcu 
'~'ID1 35 bin kltlden ibaret tatbiki huıuıunda o kad1tr dunun 70 000 kltlye, yaol 
0 

dutunu ve m6nhaeıran aı· lerar etmit oldukları bu gÖ· TrJauon rnuahedea!yle teıbıt 
l•t• b 1 on tiri ıenelik bir taah- nüllü hfzmetloe kartı a laka· olunan rakamın iki mlılloe . 
\it hnzahyan gönüllülerden luını devam etltremediler ballA olduğu ı6ylenebilır. 

••Ulteıekkıl bulunduğunu öf. ve asker mlktaranıo konlro Bunun için evelce terhis 
~'lltrız. O maliimata aöre lu için en küçük bir talepte edilrnlf olan pek çok ıubay 

11 kilçük meelek orduıuouD buluamadalar. Ôyle ki, vak· lar yeniden faal hizmete 
~trek kalite, gerek kantlte tinden evvel terhis uıulıyie alınll'lıftır . Ordunun umumt 
t1b~rtle ıılu surette mah · harp bakanı, sahte gönüllü- maozara11na gel ince, bu faz. 

dut •tllblara varmıt ve h"'P lerl hizmete çağırılım yeni la değıımemtıttr Çünkü 
'•ba d l 1 I •ın a teıekkOI etmlt er ere fıtedtğl rtbi deilttir · yol ıebekeılnln o ldukça bo 
0 

•ttlarla her sene muntamao mekte, harp materyeterinl zuk bulunması motörleımeyl 
terhı l 1 1 lh ı edl mit erden maada arhrmahta ve ıene erdenberı yavaılatmııtar. Eıkl devrin 

tt111tlara seferher edemez- ptlotları hususi bfr Gnlforma yedi muhtelıt ltnın fırkalara 
laalı. taııyan bir aekeri haVftcılılc tahavvül elmtı, bir yao· 
d liaktkalin bu izahata h iç tealı etmekte ıerbest kaldı . dan ağır topçu, havaya kar 
' tevafuk etmedljlol göı· Garibi ıudur ki, küçük an ıı müdafaft vatntalara, tanklar 

:erlbekle Macarlatanm mai iaıma bu mutthede hükilu1 tanka kartı ıılah l ar ve hn 
fabıJetlnln neticelerini taafi lerlne aykırı bu hareketlere vecılık lnkıı f etmtıtır. Se 
h etmek için Jepmıı oldu- kuoı en küçül& bir pıoter ferberllk haJtnde, 9 m iyon 
:u ıayretleıt tenkicl etmek toda bulunmadı Macarleta nOfuaa malik olao Mocarlı· 
•liruıuzdan ıeçmez. Kana nm ar zi taleplerin muha· tan mükemmelen talim gör 

'Uınızce aon derecede vatan- Jefet etmek mekı dtyle ku müı 800.000 ylğ ı t asker çı 
S>ttver ve bu Ulbarla da rulmuı olan bu enlaımr. th· karabilir. Su büyük kuvvet 
111nPatlk bir mılıeti bu ha· Umal miktar · tubartyle ezici alacağı fıttkamete ıöre ica 
teketınden dolayı muaheze btr üıtüolüğe eahlp olduğu bında Almnnyantn ıarlı 
:trne1t doiru olamaz, fakat için Macı!rlıtanm talim gör · doğru gentılemeıtne yardım 
b'rlhi hakikat endfıeılnto mü§ kuvvetlerinin bu ıuret edebtlcce~t gibi, htlklallerl 
lıı rnaeallarla mücadeleye le artaıma fazla ehemmiyet ol muhafaza etmek 11tiyen 

'tlecbur ettlilnl tanıyoruz. Me vermedi memleketlerln mukavemeti 
~e)l Almanya, Vereeay mua Bazan hizmet mOddetl al- ol kuvvetlendirebıltr 
edeılne kuıı mücadeleel· h ayı bile aımıyan k11a dev Onun içindir k t, Almanya, 

bin Macar mukavemetine relerle, Budapeıte hDkumeU Mııcarlıtanın yardımıoı elde 
lbodellık etmlı olduğunu kuvvetlerinin zahiri hecmint etmlye ıayret etmektedir. 
1 1ıılldan hoılamr . artnmadan, yalnız aekerllk Ôte yandan küçük anlfltmft 
l lialbukl buodao daha yan· çağındaki vatandaıları talim devletleri Mac riıtandr.n geç 

1•ı bır fey ol mez. A1tl Ber· etmekle kalmayarak sefer· meden ar larmda kolaylıkla 
ita, liudapeıteoln verdiği de berhkten bert hiç bir askeri irtibat temin edemiyecekle-
tıteb mülhem otmuı bulu- h izmet g5rmemtı biitüo er r lnl tdralc ettikleri fçln ona 
~~bllır. Müıtcflldnin talep· kekleri kıtladnn gcçlrmiye karıı eıkt aertlılderlnl terk 
etine kartı Almanların fı· muvaffak oldu Aekeri htz · ediyorlar. Gartbi ıudur ki 

tııı.rlı muhalefeti yedi ıene met müddctınln böyle k11al · evvelce küçük anlatma ile 
lb<iddetle bir kontrol komlı· tılmaaı, çok ileri liötürülmüı m(lonı bet1Hlni ııllha ılk 
)onuoun Almaayada tdaoıe· bir ön&1kerltk org nizaayo · teıebbüı eden Macorlıt n 
•I 2 ~ nettceelol doğurmuıken nu tarof ından yetııtırllmıı olmuıtur. J 92 ye doğru, 

t 1~carı1tan ayra bir t11ktık gençlerle kgloylııımıt oldu. oldukça mutedil hudud tae 
'•lfp ederek on iki aene. geç Bu aekerhie hazırlık kuv hih leri yapıldığı takdirde s 
~tdeq kontrollerinden ken vetll bir ıtvıl cemiyeti tar • ki topraklarını btememeye 
:nı kurtarmıya muvaffnk rafmdnn temfn ed ı lır . Hu taahhüt edect'ğlnl Franıız hü· 

0 du, cemiyetin faali~etl mcmle. kiimeUne bildiriyordu Kn-
l'deılekteo ordunun topl n· ket topraklermm her tara- çük aolaımanın bu tekliften 

tlıııı, t.,ldı bu iddiayı t<"yide fma ofımlldir, ve cemiyet haberdar edllmlt olduğu da 
rlltılr. Macıır hükumeti, b t her paz r 17 ifa 21 ffiflD muha kkak deilldlr. Çüokft 
'0tıçta, hakh olarak, uzun dakt bütün gençleri b rr ara kend11lnl harbe girmtı ol 
~'~erille mücldettnlo lıöylQ- ya topler . makla iltthBm eden Fransa 
•ti aaaaında ra~bet ıörmt Aıkerlakten ıonrakt talim bu tctübbü&e cev8 p verme-
hceğını ve muahcdcoln lcAp iti de muhtelif teıekkütlei"ln mtıtt . 
:ltırdıtt 16nüllü kıtalarını yudımlyie inktıof etti . Bu Bu yakınlarda Tanda ıaıkl 
0Plarnaıına imkan oimıya teıekküller, 11k ıık tekrarla Avrupada harp ıhnmallcrlnl 
c,~ 
t ••nı ileri eürdü. Berllnde nan toplonuıalarla, öoaeker gözden geçirirken B. Jak 
h•tbık edilen mukavemeti ilk ve kııla hizmeti eın 110 · Bardu ıöyle yazıyordu: Po· 
1' kaç ay t&klıt ettikten da elde edtlmlt bilgileri ıd • lonya ve Macarlıtnn latl 

•o" l t ra mütteftklerln bu nok me etmek vazıfesiy e mükcl- nad ederek hariçten m6hım-
l ._ Ch:erlnde gerdemiyecek· leftırler . SonrRdan, ıhtiyRd mat tedarik ederek, Çekoı · 
tttlnı anladı ve zahiren mu kuvvetleri, hOkümet tarafrn. lovakys ıulhte ve harpte 
'"aııı.t etti . Ancak üç bin dan talim devreleri için devam edebilir: Bu çifte Üı· 
tGrıGUü toplıy bıltceğtni bir muntazaman çağırıldı . ten mahrum kahrea yeni 
Çok defalar ıöylemft ve ·yaz. Daha o zamarıd n, mü Almanya tarafından tama-
liııı olrn eına rağmen hüku kellefı oo yedi yaıında ele mlyle ihata edilen Çek yar · 
ltıet, birdenbire otuz b~ı bin alarak ancak askerliğe ya · ımaduı ıtmııl ve cenupta ••k 

l 
~r toplıyacak mevkide ram1yacak çeğa gelince ya bütün müoe.kalelerl keılle· 

od ~ 
tlft Usunu tlln etti Bu deii• kaaım bırakan tam bir aı- rek kolayca boiulablllr ,, 

hiıa izahı baıtttlr. Hepıl kert hazsrlık devreel, Alman Ekonomik müllhazaları bir 

DOnyenın en meıhur üni · 
venlte1erinden biri olBo bu 
müessesede bir kaç neelin 
yetlştl§in l gören bu ade m 
Okıfordun a nanevi çehrele. 
r!nden birini tt!tklt edn. Ta · 
lebeler, babalarından tııttık 
lerl Tomu Sttlııonun hlka· 
yelerlnl btr de onun ağzm . 
dan dtnlerlerdt. 

Fakat, Tomaı baba öldCik 
ten ıonra ünlversitcl ı lerl bü 
yük btr hayrette bırekmıı· 
hr Çünkü 30 ıenedenberl 
hamallık eden adamın bizim 
paramızla on bin liraya 
yakın btr ıervetl çıkmıı 
tır. 

« . arım Beni 
Döğüyor.» 
Şıkaro nıehkemuloe ka 

rıeıodan boıanmak fçfn mi 
racaet eden bir: damın, bo 
ıanma sebebi olarak: 

Karım beni döğC~or! 

Denını kcrke6t kahknhal rla 1 

güldürmüı ve hayrette bı 
rakmııtır. Çünkü bu tiki 
yette bulunan, AmerlkaoJD 

methur bokeörlerlnden biri: 
Mcnrad K.rausdur .. 

MEora<l Krauı karııımn 

belki ıkı, üç miılf olan ra· 
kiplerini yumrukla yere ıe · 
rerken onu tokatları a ltı nda 
oagıl kalıyor ; bu kuvvetli ada 
mı btr kadm nasıl döfebıllr? 
Şı r.nd ı bu suallere mah 

keme heyeti cevap aramak· 
1a meıguldür Çünkü bokıör 
bunu ciddayetlc iddia etmek· 
tedlr ve delt ılerlol göllere 
ceğtn l söylemektedir. 

Eğer Kreu•un luı r11mm 

kend ı !nl dôğdüğü tıbat olu 
nuraa, boksör hakkında bo 
ıanma karara verilecektir! 

yana bırakarak meeelenln 
yalnız aakeri ı fhaaıle iktifa 
edelim 

Polonya ve Mac rial nan 
coğrafi mevkillerl itibariyle 
Avrupado aulhun idameet 
huıuıund& oynayace.klorı ro 
füo ehemtnlyctlnl iat tlstık· 

ler münahetn götürmez bir 
ıektlde meydana koyuyor. 
Küçük ı.ınlaımamn üç mil· 
let bırlthte , 49 milyon 780 
btn nüfusa maliktir. Polon· 
ya ile Macarlıtanın nüfuıu 

yeküou ise 43 mtlyon 220 
bla kııtdlr. 8 u iki kütlenin 
btrleımeat 93 milyonluk bir 
heyet vücude getirir ki, bu 
set karı ı sında 75 milyon rıl 
manıo Tuna boyunca yayıl · 

ma projeleri herhalde geri· 
lem k m cburlyetlude kalır. 
Ne Po!onyanın ne de Mnca
rlıtanm Çel oelovekyanıu za 
rarın olarak derhal elde 
edilecek menfaatler ıerabına 
kapılmRmalarmı · t menni 
~delim Y okıa bu o mu vak 
kat vantajlan iıtlklallerlnln 
ka yblyle ödtyeblhrler. 11 

YAZAN 
General Baratgt 

SAYF 3 

C. H. P. İlyönkurul 1 
Başkanlığından: 

l 938 Seneıl Ha 'ıkuır Beledıye meclhl ezalıiı lçtn 
Genbeıkurca kabul edilen yoklama talimatnamealne 
göre yapılan seçimde adları aıefıda yazılı partili 
arkadaıların asli ve yedek parti namzedi ıeçlldiklerl
nl ve kendilerine verilecek vazifeyi her ıuretle ifaya 
ehil olan bu arkadaılara rey verllecefinl parti men 
ıuplarma bildirir ve Bahkeslrlo değerli müntehlplerl 
nln taaviblne arz ederim. Yali Vi~ C. H. P. 

ilyönkurul Başkanı 

Etem flykut 
Asli Aza Namzetleri: 

iffet Deniz 
Ce ide Ağabeyoğlu 

Naci Kodaınaz 
F&lk Oevecloğlu 
Rosım Çağırn 

Tevflk Bt!§llran 
Zühtü Melek 
Azmi Sakol 
Ahmet Saraçojlu 
Necati Uğur 
V aıı f Ispartalı 

lımall Safa Kaaapoğlu 
lsmall Tlrltoflu 
Mehmet Keklık 
Alt Kmmlı 
Sıtkı ŞeremetU 

Alt Uzkan 
Cevdet Kaptenotlu 
Cevdet Karaoğlftn 
İbr htm MadenlJ 
Necip inal 
Kemal Tanay 
Emin Güvensel 
İbrahim Sami Kayyum 

Kasım Güneı 
Şeref Eğinli 

Avukat Sadık Deni% eıt 

Kimyager Abdı eıl 

Belediye Relıl 
Bakk8l 
Tüccar ve çiftçi 
Avukat 
Attar 
Eczacı 

Çtvlct 
Kumt.fçı 
Çivici 
TGccar 
Uncu 

Uncu 
Manifaturacı 

Kltepçı 
Otelci. 
Barut ba ytl 

Attar 
Attar 

Fa brika klttbl 
Tüccar 

K.ooıervect 

Tüccar 
Tüccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süreyya Çataloğlu 
F nhrl Karam n 

Avukat Vedat eti 

Eczacı 
Yueuf Memfıoğlu Manifaturacı 
Şamil Erit Avukat 

Mehmet Edıp Sancl ı l<çı Marangoz 
Hüıeyin Ntzamoğlu Ekm kçl 

Mehmet Zahit Şekeıcfoğlu Şekerci 
Şükrü Kayl rh Çivici 
Fehmi Aralan Otelci 
Tevfik Bud k Manifaturacı 
Muhittin Ergin Avukat 

Fu t Bıl'al Dıı Tabibi 
Lütfi Knal 
Halil Necntl Kutlu 

Kemal Konyalıoğlu 
Kadri Sökm n 

Attar 

Komlıyoncu 

Bal· kal 
Kntaılyecl 

Hasan Serpen 
Mehmet Tahir 

Kunduracı 

Dofanlarlı 
fGJk Ô.ıdrsmar 
Muıtafa Apak 
Mehmet Fehmi Ahıun 
Hakkı Oruç 
Haydor Çorapç.ı 

Ahmet Aydar 
lbre.him lstanbulluoğlu 

LMehmet Özgelen 

91 Yası , da ki 
Pren esi 

• Kundurnct 

Noter katıbl 
Urgancı 
Attar 
Çorapçı 

Kahveci 
Tabak 
Bakkal 

ahk sir ticaret ve 
sanai o~asmdan: 

Bahkeılr vtlav U merke· Hayatı. 
( lktncı Sayfenm 
mtyebılır. 

zlnln Esldk uyumcular ma · 

Devemı).. holieıloden 1 numarala evde 

Bundan baıka, ıöyleodt

ğ ıne gör , eeerde btlh esa 

Ptenaeıto aşkından çok bah 
ıedıtmektedlr. P renses Lutz 

:8eoç yoıında Lorn markla! 
tle sevl~mlş ve aomaı:ıUk bir 

aık yaıadıklan ıoora onun 
la evlenmiotlr D a. ha ıonra 
markiye Argll diHcü üovanı 
verılmıotır 

Prenseı, marki ıle aeviıtr 
ken, onunla görü101elc için 
çok bGyük f edakarhklarda 
bulunmuı, ıereydan tebdlli 
kıyafetle çıkarak "Mlıtı 

Kambel,, temi ile uzak bir 
ıehre gltmif v birçok ma 
ceralar geçlrmlftlr Genç 
muharririn yszdıiı kttapta 
bu kısma bOyük ehemmiyet 

oturan Türkiye cumhuriyeti 
tebaattndan olup aynı evi 
ikametgahı ticari ftUhaz ede 
rek 937 yılından beri taahhüt 
itleri llcaretile tıttgal eltlilnt 

beyan Kadir oğlu Ahmet Falkln 
ünvanı ticareti bu kere (Ah 
met Faik Çlnloilu) olarak 
tesçıl edlldtil gibi bu üova· 
nın imza ıeklı de TOrkçe el 
yf'.ztı l le (A. Faik Çtntoilu 
olarak Ticaret kanunuaua 
4:! Del maddeılne aôre Ba 
lıkeılr l'fcaret ve Sanal Oda · 
ımcn 968 slcll aayıına kay · 
deJtldığl llio olunur. 

verllmtıtlr. 

Loodra edebiyat ve neırl· 
yat mehafıllnde Prenıeıln 

kitab1n bhçok yerlerini çı 

karacalı zannedılt1or. 



SAYFA : .f 

D f ~ rd l ıktan: 
Mevkii: Cloıt: 

Martlı maballeıf 

Haplıhflne içi 
Dükkln 

Bır ıenelik icar bedeli 
205 Ura 

Yukarıda evsafı yazılı ve hazineye ald bulunan dük
kanın bir ıenelık icarı 205 llrıı üzerinden 3-1 O 938 tarı 
hinden 17. 1 O 938 tarihine ltadar 15 gün müddetle müza 
yedeye konmuıtur Ta liplerin yüzde yedt buçuk pey ak· 
ç11larJle •hale günO olan 17· 1 O 938 tarıhlne müıadıf pa· 
zertesl günü aaııt 15 de Defterdarlakta müteıekk ıl komlıyo 

na ve fazla mahlmat lıtıyenlerln de Mıllt Emlak müdür · 
f Qğüne müracaatları. 

4- 1- 35! 

Edreınit '"fapu 
M eın ur l ıığ1111cl<ı ıı: 

2 - Ağustoı · 332 tarihinde Jandarma Muharrem zev · 
ceıl Nazireye mahcuz Edremldln Heklmzade mahallHlnden 
Bakkal Muharreme a id bir bap haneyi satmak Qzere ve
reıeıl daireye mfira.Ctıat ettikleri ve bacztn mahiyeti ma
lüın olmaması haıebfle alakadarların bir diyecekleri olup 
olmadığmın daireye üç ay zarfında bildirmeleri lüzumu 
uıulen ilan olunur. 

B<tlıkesir rrapıı Sicil 

Kazası: 
Bafıkeılr 

N ıılıafızlığından: 
Mahallesi: Sokaiı: Cinsi: Hududu: 

Eie Demirel· Hane Saiı Karaboyun kı· 
ler ve Cü· maa zı Emine bealemeıl 
celer. dük&n Kadriye, arkası bak

kal Ahmet Çavuı 

evi, önü Ye ıolu 

yol. 
Yukarıda clnıl ve evaafı aatreıl yazılı hane-

nin yeri eıaaen tarla lken ahardan teferru suretlle ıatın 
alarak ve kendi nakdi zattılle üzerine müceddeten hane 
fnıa etmek sureUle İzmirler mahallesinden Hezerıırath mu
hacır Oımanın üveyi o§lu ve Muıtafa mahdumu Şakirln 
zllliyet ve temellük ünde bulunan ve ver gfıl de kendi na· 
mına tahakkuk edeğelmekte o1an evi namına teıçll için 
talep eylemlı olduiundan bu yerin n .ülklyetl hakkında 
bir hak iddiasında bulunanlar vana 14-10-938 tarihinde 
mahalline tahkik memuru gönderilecei•nden ıününe kadar 
tapu ılcll muhafızlığına veyahut aOnüode mahalline aele
cek memura müracaatlara ilin olunur. 

Bahtesir suı~ ~u~u~ 
~ikimliğindao: 

Ban~uma sul~ ~u~u~ 
· mahkemesin~ın: 

TORkDILI 4 BIRINCITIŞRIN 1938 

• Belediye intihap 1 ~ .. t:l'l'l:l'l:l'lt:l'l'lt:l .. .._._ .... ._._-1. 
Encümeni eisliğinden: ' ~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası= 

Reylerin bir günde ıandıia atılmaaı kabil olamıyaca- 1IJ. ,. 
ğından belediye kanununun 38 ncl maddesine tevfikan teı· ; = K apiüı/: JOOf)OO,OOOtTürk lirası ~ 
rlnevvel•n birinci ıinünden itibaren reylerfniaandıia atıl- I,,;. · Yurd içinde 261 Şube Ve lljans , 
maia baılanm~sı ve teırıaevveltn onuncu aiinü intihabın J1J Dünyanın Her TartJ!ında Muhabirler ---
tkmaltle saodııın açılması ve reylerin tasnif .. edilerek be. 1'J. ~ 
lediye mecllı azalannın ilin edilmesi belediye mecliılnin ~ He~ tü~lo_ zirai ikrazlar- diğer btJcümlt\ banka mu· ~ 
24 8·938 tarih ve 88 ıayılı kararile kabul edilmıı ve vJla - ~ amclerı buyuk ıubelerfnde kfralıL kaaalftr. ~ 
yel makamının 29 8 -938 tarih ye 11757. 8-295 numareılle 1'I. İhbarsız taıerruf ve kum baro hesaplarında ikra· ~ 
tasdik edıldığınden haoıı mahalle müntehiplerfnln hangi = mlyeler. ~ 
ıünlerde rey Yermeie ıelmelerl icap ettiil aıafadakl ced- JIJ. [ Jllktari·. ~ 
velde göıterilm•ıttr: .ı, kramlgt: ikramiyenin tutarı: ~ 

Tarihi: GünO: Maballeıl: JIJ, ADEDi LİRA LiRA ---
1- ı O 938 Cumartesi (Alta Eylul.,. = Hacı gaybt), ~ IOOO 1000 ~ 

J 10 938 

"4·10-938 

5 . 10 938 

6 10 938 

7-10- 938 

8 ·10-938 
10-10-938 

(Eıklkuyumcular}, (Yenice), ..,. 500 500 ~ 
(Cumhurlyet=Şeyhlutfullab), = 1 250 250 ~ 

Pazartesi (Martlı), (Anafartalar - Ka· 10 100 1000 ~ 
saplar), (Dinkçller),(Börekçller). = 25 50 1250 ;@ 
{Alnncılar=HamJdiye),(Umur- ~ 30 

2
4
0
0 1

8
2
0
00

0 
~ 

bey). (Aıarlçl =.ııSahnthtsar), .,._ 40 P':. 

Sah 

(Yıldırım = Salihattın), (Ok . JfJ 108 6UUO ~ 
çukara). .,ı. Bu ikramiyeler her ıiç ayda bir olmak üzırt st· -

Çarıamba (İnönü=Hacılımaıl), (Ayıören), ~ ntdt dl>rt defa bu miktar uz.trindtn Jcura ile ti.ağılı · --
(Karaoğlan), (Karaiıa=Muıta· ~ lacaktır. ilk keşldt 1 Eylıll 938 dtdir. ~

1 fafakıh), (Çay=Hacılshak). ,. 
Perıembe (Oumlupınar=Selimiye), (Efe= ..... "i "i .... "i 'i 'il-'i "i 'i J. "i J. J. 'i J. l-"i J. 'i-'1-

lzmirler), A.ltay.=.,..Oımantye), 

(Ka,abey =t;Mecıdaye). B<ılıkesir Askeı•i Satın 
(Oruçıazl), (Sakarya = Vicda- K 
nJye), .(Gündoğan = Aziziye), Alına oınisyoıııındııo: 
(Kurtuluı = Mtrzabey).. Bahkealr merkez birliklert için lG ton ıehrlye ile 15 

Cumartesi Yukarıda ' yazıla ıünlerde:. ma- ... 
- ton makarna kapalı zarfla elulltmeye konmuıtur. İhal 

Pazartesi zeretlne ~mebni rey vcrmeğe 
10 t0.938 pazarteıl ıünü saat 11 de kor satın alma ko• 

ıelemlyen bütün müntehipler mlıyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminata 394 lfradlf• 
bu iki ıün içinde .reylerini kul· Evsaf ve huıusl tartlar komlıyondadır. 
lana bileceklerdir. 

Cuma 

İntihap aandıiı belediye dafreıfne konacaktır. 
teırlnevveltn onuncu ıüoü saat_oo lklye kadar 
edilecektir. 

Taltplerln kanunun lkfocl ve üçüncii maddelerinde 1•· 
Reyler zıh belgelerle' birlikte ihale saatinden bir ıaat evvel teklif 
kabul mektuplarını komlıyooa vermeleri. 

4 - 1- 333 
Sandıia rey atma 1ukarada: 7azılı ıftnlerde saat ıe · 

kizden on ıe ize kadar devam edecektir. 
Belediye intihap encümeninin 16-9 938 tarihli kara rile 

teablt edilen yukarıda yazılı mevad belediye kanununun 
35 ncl maddesine tevfikan ilan olunur. 

NOT: - Her müntehlblo, elinde niifus cüzdanı olduğu hal 
de intihaba geldiği zaman defterde kaydını kolaylıkla bu . 
labllmui için mahalle ve ıokajıoın lsmtle oturduğu evin 
numarasını da ıöylemeal r:ca olunur. 

13 1·328 

Edrenıit Belediye 
Riyitseti deıı ,, 

Balıkesir Askeri Sııtın 
Alına Kooıisyonıından: 

Kor merkez blrllklerlnln 38 ton bulguru açık ekııltn1e1• 
konmuıtur. ihale 11· IO 938 ,ala aünü saat 11 de Balıketff 
kor satın alma komisyonunda yapılac•ktır. ilk temıaatl 
285 liradır . Evıaf ve ıartlar komlıyondadır Taliplerin mll 

ayyen saatte komfıyona müracaatlara. 4- 1- 334 

lskender Köyünden mütevef
fa Hacı Süleyman veruealn 
den torunlara Mehmet Ali 
ve Haaan ve ölü Zebranın 

kocaaı Hahl vekih avukat 
Sabri Koçağın müddealeyh 
Dellklltaı Köyünden Ah oi· 
lu Durmuı vekili nukat 
Bohor ve Bektaı oflu Hü
ıeyln aleyhine açhiı m~nl 
muaraza davaeının Balıkeılr 
Sulh kukuk mahkemesinde 
görülmekte o1an muhakeme· 

Belediyemiz haatahaneal için 35 lira• ücretli bir bayan 
haatabalncıya 16zu~ vardar. Tali pi erin baatahanelerde hız · ı 

, met ettiklerine ald vuika ve bonıervlalerile birlikte bele· ı 
diye riyasetine mQracaat etmeleri ilan olunur. 

Bandırma ha:ılneal tarafın. 
dao müddeialeyhler tahıll 

müfettrıt lhsan Vehbi oğlu 
Zeki ve Hüıeyin, Vehbi in· 
zı Hacer ve Hacer oğlu Ra
ıJm vellıl kocasa Zıhnl ve 
Jıtanbulda Gaffar aleyhine 
açılan lıtirdad davasının ya· 
pılmakta olan muhakemesi 
ııruında, müddeialeyhlnden 
ikametglhı meçhul olan Hü
ıeyln Vehbi oğlu Zekiye 
teblliat yapılamadığından ıla · 
oen tebltğat lcruına karar 
verllmıı oldujuodan yevmi 
muhakeme ıünü tayin olu -
nan 7- 1 O 938 cuma aünü 
saat 1 O da Bandırma sulh 
hukuk mahkcmeılnde bulun 
muı hakkında tıbu ili.o 
davetiye makamına kaim · 
olmak Qzere tlao olunur. 

B<tlıkesiı· Askeri Sa tııı 
Alııı<ı lionıisyonunclıın: 
Kor merkez bırhlderi için 20 ton kırmızı merclmek"açık 

elulltmeye konmuıtur. lhaleaı 1t - 10938 aalı günü aaat IS 
de Balıkuir kor satın alma komfıyonunda yapılacakllf• 
ilk teminatı 173 liradır. Eveef ve husuai ıartlar lioml•JOll. 
da görülebilir. Tal iplerin mueıyyen saatte müraatlara 

~nde: · 
Müddeale1hlerden Delik· 

lıtaı köyünden oiup halen 
lkametıahı meçhul bulunan 
Beldaı Bahar oğlu Hüıcyln 

hakkında mahkemece ilanen 
teblıiat lf aaına karar veıil 
m ittir. 

Bektaı oilu Hüıeylnin 

Balıkeıir Sullı Hukuk mah 

kemestnde muhakeme ıünü 
olan 14· 10.938 saat 1 l de 
hazır buluomuı için tebli 
iat makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

r - --:.-------
• TURKDILI 1 Paz rte&lndcr. ba~k& her 

1 gün çıkar. Styaıal gazete •. 

1 Yıllığı : 800 Kurui 

1 Altı Aylığı:400 • 

Sc.ı.yua: 3 • 
1 Günü geçml, ıayılar 251 

I kuruıtur. ı' 
1 ADRES: 

LBALIKESIR TÜRKDILl I 

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

10 - 1 - 342 
~ -

B.<ılıkesir Askeri Satııı 
Alnıa Komisyoııı ndıın: 
Keılf bedeli 4223 ltra 82 kuruıtan ibaret olan Bahke 

sfr kor merkez hutahaatnde yapılacak fnıaet eçık ekıilt
meye koomuıtur. 

Eksıltmeai 20·20-938 perıembe günQ 11at 15 de Balı· 
kesir kor satın alma komlıyonunda yapılacaktır . Bu in· 
fftata ald ıartname, keııf komlıyonunda her gün görGle· 
bilir. llk temfnah 316 lira 70 kuruıtur . 

Taliplerin muayyen ıüo ve aaa tte temlnntlurlle birlik · 
te kor ıatın alma komlıyonuoa müracaatları illn olu v 
nur. 

4 - 1 350 

Bıılıkesir ()rınaıı 

Cınıl: Mıktarı: 

Metre mikap 
Çam ynter oğeç 40 853 
Çam tomruk 478 896 

I• şıııülıeııflisliğ·· ıdt~ 
Beher mdre mtka · Tutar bedeli: Muvakl<at teminatı: 

bıoin; fiata 
Lfra Kurut Lira Kuruı Ltra Kuruı 

5 10 208 34 
7 00 3~52 27 '267 05 

3560 61 

• • 

1 - Duuunbeyln C\Vaoo devlet ormanında. mevcut yukarıda miktar ve bedeller! 
göıterllen 40,853° metre mıkap yatır çnm ağecıle 478.896 metre mikap çam tomruğu . 
23 9 938 tnrthlndcn itibaren açık artırın" ıuretıle ııatııa çılumlmııtır 

2 - Art,rma 14 10 938 cuma aÜnü ıaat J 5 Je Balıkesir yeni hükiimet civarındal;i 
orman Brıımühendlslığt btne11ndakl orman Hlıt komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Fiııt , bedel ve muvakkat t eminat mıktorları yukarıda gösterılınJ~Ur. 
4 - Şartname ve mukavelename projeleri Balıktı1lr ve Duraunbey orman. ldarele· 

rinde göriileblllr. 
4 - 1 - 336 

4 ·- ı - 335 

Balıkesir N<tfı«ı 
4 ' iifliiı·Jiiğiiııden: 

l - Menyaa hükQmet konağı ikmali lnıaah 1tçık ek· 
ıltmeye konulmuıtur. 

2 - lıtn bedeli keıfi soOo lfradır . 
3 - Bu ita ald evrak: 
A - Projeler 
B ... Ffat..,bordroıu, meııaha cetveli, keılf hulaaa cet•ell 
C · Nafıa yapı tılerl fenni ve umumi ıartnameel 
D B yındırlak itleri genel ıartnameıl 
OJup ,iltlyenler bu evrakı hergün Balıkesir Nafıa MI 

dürlüğünde ıöreblltrl er. 

4 - Ekıtltme 11 teırlnevv~l-938 tarihinde aala ıeo• 
ıaat 14 de Manyas hükümet konDğındn luıymkamlık 041• 
ıınd& kurulu N fın komılyorı u huzurunda yapıl caiıod•0 

JsteklilerJn mezkiir saatte komslyona müracaotları. 
5 - İEıteklilerfo bu f§e ard 375 lir lık m uvakkat te.,ı· 

nu tı Manyas mal &andığına yatırdı larma dair makbua ••• 
ya bu mıktnrda t~Yan kabul banka mektubu ile etıgcr l btf 
b!n llrahk yapı tıfnl bir defada muvaffakıyetle baıarclıl1 

na dair vcsalklni ihııleden en eon geklz gün evvel Balık• 
ılr Nafıa Müdürlüğüne müracıuıtla slecaklan ehlıyet •-' 
kasını ve tlcuret odosı veılkaaını hamilen m uayyen ol•• 
güo ve sa tte eketltme lrnmlsyonuna mür61.caatları ili.o olıf 
nur. 
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