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.. Alman Ordusu, Dün Çekoslovak
yaya Aid iki Vilayeti işgal Etti. 
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Türk-Alman iktisat Vekilleri 
Görüşmesi Dün Sona Erdi. 
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J i Kumandanlar1.mızla Görüştii ! 
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1 !Reisicumhurumuz, Dolmabahçede Ma-; 
--------------------------------············-------------------------------- i raşal Fe~zi Çakmakla, Orgeneral iz- 5 

1'1uzakerelerde Tam Bir Anlaşma Hasıl Oldu. Almanya, 
Türkiyeye 150 Milyon Rayşmarklık Kredi Açıyor. 

! zettin Çahşlar1 Kabul Buyurdular. ! 
1
• 

lstanbul 1 (AA ) - Relıi· 
cumhur Atatürk, bugün Dol· 

a velet eden ikinci Ordu MO· 
f etttıl OrıeDeral lzaeltln Ça · 

Iııları kabal buyurmuılar ve 
kendllertle uzun mOddet ıö· 

--------------------------~--~············------------------------~------ mabııhçe ıarayıoda Maraıal 
Fevz\ Çakmak ile, Almanya· hu Kredi İle Hük-Uıneti ıiz Almanyaya Sıııai,Aske. 

l'i VeNafıa işleri Üzerinde Siparişlerde Bulunacak. dakl aak•:•çmanekvralardanl rütmO,terkdlr. N 
-----............ Ye · ı e os ova ya a-

Misafir Nazır Doktor B. F unk, Diin Ankarada Bazı Z iyaretlerde • D 1 QI k? 
Ve Hariciye Vekılimizin Şereflerine Verdiği Ziyafette Bulundu. stl Bır ev ~t ca • 
V Ankara, 7 (A. A.)- lkttead 

elcılt B. Şakir Ke1eblr dün 
~lOlaaı lkttaad Nazırı Dok 
~or Funk ye ref tka11 t•reflne 
lr 1.l1afet vermlt ve bu 

li1afeu bir ıu•are · ıaklp et· 
._.ııur. 

Doktor Funk; büıOn Ztra 
•t, Cumhuriyet, Merkez, Su-
~er \'e lı Bankalarını, refl 
•ıı da Gazt, lımet laaoü 

~llııtttGlertnl gezmlıler, 6ğ
eden ıonra da ziraat enati · 
tGıGoü ziyaret etmltlerdtr. 

ııarJclye Vekili Dr. Tev 
lılc: RDıUl ArH, buıOn mi. 
'-fır Nuır ve ref ika11 
leref ine bir öile ziyafeti 
"e'°'lttlr. 

Ankara, 7 (A.A.) - Ree· 
~I tebltj: 

Son günler zarfında Tor 
!!!e lkt11&t Vekili 8. Şakir 

1 

K.eıebtr. lle Alman İktisat 
Nazırı Doktor Funk ara· 
11nda yapılan konuı· 

malar netıceetnde Alman· 
ya tarafından Türktyeye •e· 
rlfecek yüz elli mlltyon rayt· 

markalık krediye atd eıaalar 
tesblt edllmııur. 

Bu kredi ıınai ve aıkeri 
tlparlfler lfe nafıa Yelalr 
tılere müteallik komanılar 

bedetlerlnln tedlyeelnde tı · 
tlmal edilecektir. 

Böyle bir anlaımanın tat· 
bıkt lçln tccp eden müteferrik 
hükOmlerl, müteakiben iki 
hükftmet anlaıuak tesbıt 

erleceklerd;,. 
Ankara, 7 (Huıuıi) - Al

manya mll ii iktisat nazırı 

M. Funk, \nm~berinde naza· 
Ht mtııavirlerl bulunduğu 

halde dün ekıpreele An· 

karaya gelmlt ve_lltaıyonda 
meraalmfo ~karıılanmııhr. 

Nazır M Fuok, balkın al · 
kııları araeında mi.af lr ka 

lacaiı otele giderek bir müd· 
det fıtlrahat ettikten ıonra 

ziyaret etmtıtir. Geceleyin 
HarJclye Vekilimiz tarafın· 

dan Almanya milli ikthad 
nazarı ıerefıne"blr ziyafet 

Çek kabinesi, laşv akit General Sirovun riyasıtindı yap
tığı bir toplantıda:sıovı~lınn_ ~ülün taleplerini ta~ul aiti. 

Baıvekllet blna11na ıltmıı. 
Batnkll B. Celal ...... Bayarı, 
müteakiben Harlolye Veki· 
leline ııderek Harlotye 
Vekılt 8 . ROttü Arası 

vertlmlt ve bu ziyafeti bir 
ıuvare takip etmlttlr 

Bu ziyafette nutuklar ılSy· 

lenmlf, iki hükftmet araeın

dakt ıamlml : müuaeebetler 
tebarüz etttrılmiıtlr. M Funk,

1 Ankarada 6ç gQo kalacaktır. 

Prağ, 7 (Radyo) - Baı 
vekil ve cumhurretıt vekili 
General Slrov,i bugün kabl 
neyi toplamıı ve Slovakla 
rın lıteklertol blldlrmtıttr. 

Kabine bu lıteklerl uzun 
uzadaya tedklk ve kabul ey· 

lemtıttr. 

Südetlerle Meskun Yerlerden Sonra 

ALMAN ORDUSU ÇEK TOP
RAKLARl N I iSGALE BASLADI 

---------------------•a••••••••---------------------

Hakametçe kabul olunan 
Rejlyonal rejime ıöre, bun· 
dan ıonra yeni Çekoılovak· 
ya, Çek.Slovak ve Ruten 
cumhuflyetl Govanını alacak 
ve Slovaklara mebuıan mec~ 
llıl teelı etmeleri hakkı ve· 
rllecektlr. 

Teıkil edilecek Slovak 
bükQmetl, hartcl1e, harbiye 
ve maltye ıılertnfle Prafa 
bağh kalacaktır. 

Prağ, 7 (Radyo) - Muh· 
tar Slovakyayı temıil etmek 
üzere Çek kabineılnde Slo· 
vaklardan bir nazır b•lun
durnlacakhr. 

KöylerdeVapııacak Hal 
ka Aid Müesseseler .. 

Çekoslovakyanın Milletler Cemiyeti Daimi Murahhası 
----------······•• 11: .. 

Alman Askerlerinin iki Çek Vilayeti İle Di-
ğer Bazı Şehirlere de Girdiğini Bildiriyor. 

Londra, 7 (Rady4)- Vtnı

ton Çurçll, AYam Kamara11-
nın dfinkü celıeelnde mG
him bfr ıöylev vermft ve 
Çemberllyn kabinesinin ta
kip etmekte olduiu ılyaaetl 
ıtddetle tenkit ettikten ıon· 
ra ıunları ıöylemlıttr: 

---------------------••••••••w• 
Yatılı, Yatısız Mektepler, Nu
ftlüne Bahceleri Ve Fidanlık 

Südet işi Halledildikten Sonra Almanya Müstemlekeler Me
selesi Üzerinde ~de Fazlaca Meşgul Olmağa Başladı. 

- Milnfh anleıma11; ln
giltere ve FranH için, tam 
ve kati bir mailübtyetten 
batka htrı,ey deilldir. , 

Yerleri Nasıl Alınacak .. 
Cenevre, 1 (Radyo)- Çe- larını blldlrmlıtır. 

koılovakyanın uluılar ıoıye· Bu tebliğ, Cenevre meha · 

K6ylerde yapılacak olan 
htılı, 1atııız mektep, panıt· 
ton yataklı, yataluız dııpan· 
•er, kay numnne bahçe ve 
ftdıuılıkları, mezarlık, yol ve 
bunlara benzer halk hlzmer· 
ltrlne mahıuı umumi mü

'••eıeler için çok zaman 
lc:G1nn içindeki münasip yer 
lerın sahipli bulunmaaı, bu 
Rlbı lnıaları güçleıtırmek te 

ld1, Yeni hazırlanan hır pro· 
Je ile köy derneklerine bu 
albt yerlerin eatıo alınma 
h,ldcı verilmekte ve köyler 
''•ıı ortak ve btrltk tıler 
t•ıbıt edılmektedlr 

Böyle hallerde lıtlmlAk 
•ebeplerlnl göıterlr köy der· 
lletının mazbataeı, kayma. 
lcaın veya valiye aöndertle 
Cekur Kaymakam merkez 
lcızalarıoda valinin gönde· 
'•ceft zat, evrakm ıelme. 
•inden itibaren ıelıiz gün 
içinde yapılacak lıtlmlikln 
Uaıuını menfaatlere uygun 
0 lup olmadığına karar ve· 
1 llecektır. Red kararına kar 
fl kay encümeni tarafından 
tahye itiraz edilebilecektir. 
tlraz lizerlne verilecek ka· . 

rarlar kati olacaktır . Bu ka test neıdlndekt daln 1 mu fthnde derin aktıler uyan · 
rahhaaı, bugün bir teblıt dırmııtır. 

rarlar aleyhine devlet ıfiraaı 
aeıretmlı ve Almanyanıo Londra, 7 (Radyo) - Tan · 

oa veya herhangi btr mah· 
Südet olmıyan Opava, Rek · gantkadakl A.nupalıların 

kemeye müracaat edılemiye· 
lava ve daha bazı ıeblrlerl müatemleklt oazaretlne ıön· 

cektlr. Satın alınacak ıayrl 
ı11al ettiği ve Çeklerin bu derdlklefl bir muhtarada, 

menkul köy derneil azuın· 
vaziyet karıııında boyun Taoganlkanın Almanyaya ve 

dan ve emlak sahiplerinden 
birer kııtyle vukuf ehlinden 1ı eimek ve yerlerlnt terk et- rileceil hakkında çıkan ha 

mek mecburiyetinde kaldık- berlo, umumi heyeceo hu · 
btr zattan mürek~ep olmak =====-==;=======-============= 
üzere teıktl olunacak ko · 
mtıyon marifetiyle kıymet 

bıçılecekUr. lıtımlAk kararı 
ve kıymetleri l*Yrl menkul 

eahlplerlne yazı ile teblti 
olunacaktır . Buna mukabil 

1ahlplerl tarafından istimlak 
bedeline münhasır olmak 
üzere teblığ tarihinden iti 

baren 8 güo zarfında kay . 
makam veya vnliye tohrlren 
müracaat eylemek ıuretlyle 
itiraz edtlebllecekttr Bu iti· 

razlar kazalarda kaza idare 
heyetince tedklk ve karora 
bağlanacsktır . 

Kati kararın tebliğ tari· 
binden kırk beı gün içinde 
gayri menkul sahibi iıtlmlak 
edilen yeri veya yapıyı toh 
liye ve teıltme ve takrlrlol 
vermlye mecburdur. Akıl 

( Sonu ikinci sayfada) 

A. K marası Çe b r
lay. ·a ltima ReyiVerdi. 
B. ~em~erlayn; Avam ~amarasıud~, sulh zamanında in 
giltere~e mec~uri asKerliğa lüzum olma~ığrnı sö1ledi. 

Londra, 1 («adyo) -
Avam Kamaraıı, bugün öi 
leden ıonra toplanmııtır. 

Beıvektl Nevll Çember 
layo, kürsüye gelerek, umu· 

mi vıızlyel hlikkında iki gün 
evvel verdiği beyanatta fı· 

rar etttalnl söyledikten ıon· 
t•• ıulh zenıaoında mecburi 
aıkerlığın tatbikine imkan 
olmadığını tli.ve eylemlf ve 
ıtmdllik intihabata lüzum 
16rmedlilnl be1an etmlıtır. 

I Loodra, 7 (Radyo) - Ôıl 
1 leden ıonra toplanan Anm 
Kamarasında uzun mOnaka· 
ıalar olmuıtur. 

lıçl uylavlardan Noel 
Beker, mOıterek emniyet 
ılatcmloden bahsetmlı ve 
logilterenlo bu ılıteme lıtl 

1 
1 nad etmesi IAzımgeldı~ınt 
1 beyandan ıonra Almaoyanın 

1 
ıtlAh altına çağırmıı oldufu 

1 

askeri ne zaman terlııı ede
( Sonu dördüncü ıa1f ada ) 

ıule getlrdtğt btldtrtlmtı ve 
böyle bir kararan ahnıp alın · 
madıiı ıorulmuıtur . 

BrQkıel, 7 ( Radyo ) -
Almanyanın eekl m(iltemle· 
rint lıtlyeceil hakkındaki 
haber, burada endııe uyan· 
dırmııtır. 

Berlln, 7 (Radyo) - Htt
ler dün gece, Südet mınta· 
katarına hareket etmeden 
evvel Sporpalaıta bir ıöy · 
lev vermlt ve Milnlh anlaı
maeında hizmeti görülen it 
alya Baıvekilt M. Mu11oltnl 
ile büınünlyetlerlnl eıtrıe· 

mi yen İngiltere ve f ranea 
Baıvektllerl Çemberllyn ve 
Daladlyeye teıekkOr eyle. 

mittir. 
Berltn, 7 (Radyo) - Beı 

ler komlteıl buıün toplan 
mıı ve bu ayın onuncu ıü· 
nü akıamına kadar Alman 
orduıunun lıgal eylemeet 
mukarrer arazinin hududla -

Merknl A vrupada bun
dan ıoora Almanya ile ltal· 
yanın rilıelrı etecektlr." 

Vaoıton Çurçtl, Çekoılovak
yanın uiradıiı iki betten 
acıklı bir lfaanla bahHderek 
demlttlr ki: 

- Bu gün, ılyahlera bO· 
rünmüı matemzede bir Çe . 
koıloYakya ıle kartı kartı· 

ya gelmtı bulunuyoruz. Bu 
tallbıtz dflvlet, bundan ıoo · 

ra Merkezi A vnfpada bir 
ıölıeden baıka bırıey:defll· 
dır . 

Kolu kanadı kırılmıı Çe· 
koılovakyanın, bu Yazlyette 
uzun zaman yaııyabllecefl. 

nl ve bele mibtakil ka · 
labıleceğloi zannetmek, faz
la nikbıotık olur ., 

Vıoıton Çurçil, nutkunun 
sonlarında Çemberllyn ka · 
blaeıloe ıon btr hacumda 
buluomuı ve ıu ıuıli ıor· 

rını teıbtt:eylemtıtlr. muıtur . : 

Berlln, 7 (Radyo) - Htt - Nfçln uzun milddet 
ler bugün .Sakıonya cihetin· kapalı bir ılyHet takip ~et· 
den Südetlerle meaköo mın· tık ve Çekoılonkyaya ilmlt 
ta kal ara ılrmit ve vaziyeti verdik? Yardım etmiyeceil· 
teftlt eylemfıtır. mızı daha evvel bildiremez 

Halk, Hıtlert tezahiiratla miydik? Ki, bu devlet de az 
korıılamııtır . bir zarar1a itin içinden çık 

Httlerlo~ref ak atinde, Hayn- mak çarelerine ten11ül el· 
(Sonu dördOncü _ıayfada) ıln? " 



SAYFA 2 

Bir Kadın 
Kocasından 
Niçin Ayrılır? 

franaada Arden eyaleti 
hukuk hakimi kart11ına bir 
kadının titreye tltre1e çık· 
tağmı g6!ünce ne lıtedtilol 
ıormuı, kadın da ağhyarak 
cevap vermfıttr: 

- Boıanmak lıtlyorum. 

Hlklm; bu arzuıunun ıebep· 
ferini anlamak lıteylnce ka
dın ıunları söylüyor: 

- Mühim btr ıey deftl, 
bay bakim. Fakat bu ada· 
mın evinde oturmıyacaiım. 
Kocam yamın bir avcıdır. 
Evlmiı.ln bOtün duvarları 
keılk baılarla delu. 

- Keılk baılarla mı? 
- Evet, kocam bir ıeylk, 

veya bir domuz vurdulu va
kit onun batını mumyalat
tarıyor tuvalet od111na ka
dar evde b&tün duvarlar 
bunlarla doldu. Geçen kıı 
kocam bir kurt öldürmüıUi 

bu kurdun ceıedlne saman 
doldurttu ve merdiven ba 
ıına koydu. Bılıenlz ne ka
tlar korkunç . Bu evde ya 
ıayamam. Aktam olur ol · 
maz bu hayvanların cam 
16zlerl vahıetle parlamaia 
baılayor, uyku uyuyamıyo 

rum, beni bu adamdan ayı· 
rınız. 

tllkim; evvela erkeğe baı· 
ları evden kald11ma11 için 
tebUiat yapılma11na, baıla · 
rı evden kaldırmadığı tak· 
tirde davanın rQyet edilece . 
line karar vermlıttr. 

Bakahm erkek baıları 
kaldıracak mı? Yokıa bu 
buynuzlarla dolu eve daha 
ı•nç baıka bir kadan mı ae· 
lecek? 

Japonyanın 
Ekonomi 
Proğramı. 

Japonya Mall1e Nazın 
lkeda, on maddeltk bir eko 
noml projramı haznlamıı· 

tar. Proğramın eıulara ıun· 

lardar: 
1 - ihracatı lnktıaf et· 

ttrerek, Japon tediye mu va· 
•eneılnln tenini; 

2 - Harp için en IOzum· 
lu olan iptidai maddelerin 
m6temadl ldhalı; 

3 - Japonyada altun lı · 
Uhıalitını lnklıaf ettirerek 
barice ahun ihracı; 

4 - Memlekete, bazı fp· 
Udat maddelerin ldhaltni fi· 
nanıe etmek için iyi ıartlar 
dahilinde yabancı dö9fzle
rln rqQteda vll ıerma yeaf nl 
iyi iıletmcyl temin etmek; 

5 - Erzata dahilinde hu· 
ıuıt bir sanayi teıktlf; 

6 - Fıatlar1n iılahı; 
7 - Bükuaıetln, müatak· 

bel mecburi tedavüllerinln 
iyi ıartlar dahiline konmHı; 

8 - Ta1arrufun teıvtkl; 
9 - Hükumetin masraf

larına müteallik bir ek o · 
noml ılyaıetl lnklıaf ettir · 
mek; 

1 O - lıılzlerln azeılman
nı temin etmek .. 

Vıtikımn neşredilmesini 
istemediği bir ~itap. 
Volter halıkında yazılan 

bir kitap papalık tarafından 
•ahllka mufaylr,, bulunmuı 
ye aeıredllmemeıl buıuıuada 

Yunanistana 
Gi ece !erin 
Dövizi. 

Yunanbtanden bir firma 
memleketimizde tiftik ipliği 
yapılıp J apılmadığmı ıor • 
muı, bu mailer üzerine it 
yapmak tıteilnde olduiu· 
nu bJldtrmfıttr. 

Memleketimizde tiftik ip. 
lığı çok eskiden Ankara ve 
civarında köylü kadmlarımız 
tarafından eğll!rdl. Bunlard&n 
da Ankara ttdlcırı ve kuı ı, 

ları yapılırdı . Sonradan bu 
ft ıevıemft ve htç nıeıabcııl
ne inmfıtlr. 

Merlnoı f abrikelar1 en son 
teçhtzatı havi olduiu halde 
tiftik lpltğl v~ mensucatı 
yapmaktadır. Ôğrenlldiğlne 

göre, zaman zaman .bu ce· 
kilde talepler olduiundan 
f abrlkalar müdürlüAü bu hu· 
ıuata icap eden tcdklklere 
glriımiıttr. Bu it için icap 
eden bir kuım tezrahlaran 
Avrupı.dan ısmarlaomaaı dü· 
tünülmektedlr. 

Memleketimi
ze Gelenleriıı 
Parmak İzi. 
Memleketimizde oturan 

ecnebi tebaalılardan TGrkt 
ye cumhuriyeti tabiiyetine 
reçmelc lıtlycnlerfn sabıka 

larını tedklk etmek lçtD ve
recekleri dilekçe üzerine 
parmak izleri nlınmakta idi. 
Aynı zamanda memleketi· 
mlze pasaport.uz ve kaçak 
olarak gelenlerin parmak 
tzlerlle fotofrafların1n alın · 
muı uıul ittihaz edilmlıtl. 

Dahiliye Veklletınden 

alakadarlara 1ıelen bir tamim 
de bu rthılerın Türk ark ve 
hanından olanların muhacir 
11f atlle memlekete ıelenlerin 
parmak izlerinin alınmıuma 
lnzum ~lmftdıiı btldırılmtr 
Ur. 

Memle et ·miz
de Tiftik İpl;ği. 

Fıoanı Bakonlıiı; Yunan 
hükümetlnln dıı ülkelere gt. 
denlerln vapur bıletleriol 

ıerbelt dövizle teda.rik et 
melerl hakkındaki tedbiri 
(lzerlne yeni bir karar itti· 
haz etmlotır. Bu karara gö· 
re, Yunanlatana gidecek ~t 
ıahiplerlnln ve turtetleriml· 
zln htlyeceklerl dö•lz mil · 
ıaadelerlnln gene klirtnr 
yoluyle verllmealne devam 
olunacak ve bu aeyahatları 
TGrk vapurlariyle yapmak 
ü:ıere bilet alanlara azimet 
ve avdet bileti verilecek ve 

bilet ücretleri verilen klırtnı 
mftsaadeılndeil tenzil edile· 
cektlr. 

teıebbüıe glrltllmfıtır. Fokat 
gene V aUkanın llerl gelt!D 
b zı papazları buna ıltlraz 

etmlıler ve eserin 11kı bir 
tedkıkten geçlrtlme& nl iste· 

mlılerdlr. 

Alfred Nayeı isimli b r 
muharrlrio eıerl olan b top 
logllterede neıredlldiğl için 
lnglliz kıud nallarından kar 
dtoal Hlnıley, "Volt er" üze 
rlndekt tedkıklerlnl bitirmiş ve 
eıerln "ahlaka muJaylr ol. 
madıiı,, hnkmüne v rmııtır. 

TÔRKDILI 8 BlRlNClTEŞRIN t93S 

AB R ERİ 
'\ 
1 
' Kö lerd. eVapıl cakHal le • 

eçı H r 
v • 

rı o k a A d Mü sseseler .. • 
Secim; Dün Bürhaniyede Ve , (Baıtarah birinci sayfada) 

takdirde bedel mtlli banka· 
lardan birine yatırılmak ıu· 
reUylc zabıta marifetiyle bo· 
ıaltılıp köy muhtarına tea· 
hm edilecek ve idare be 
yeti kararlyle gayri menku· 
lün kaydı feshedilerek köy 
namına tapuya bağlanacak· 

hr. 

Biğadıçta Nihay t Buldu. Şeh· 
rimizde de Pazartesi Günü 

it iş Olacak. 
Bir Teırlnevvel cumnrteıl 

güoti b tlayan belediye tnU
habına blr hafta içinde ayr1 
ayrı günlerde bütün mnhal · 
leler ittlrak etmtı, böylece 
26 mahalle halkından lntl· 
hap hakkına malik olanlar 
reylerini kullanmıolardır. 

Y lnız bu güler içinde 
berhnorl bir mazeretleri 
dolaylıiyle intihaba tıttrak 
edememlt olanlar bu gün 
nat 8 30 dan saat 18 ze ve 
pazarteal günü de 8 30 dan 
12 ye kadar reylerini kulla 
n•hlleceklerdfr. 

Böylece intihap neticelen · 
mtı olacak ve pazartesi gft· 
nü Belediye meclis czalan 
ilan edllecekllr. 

Dün ilk , orta ve öğretmen 
okuUarlle lise öğretmenleri 
saat 17 de belediyeye gfde 

rek reylerini lıtlm l etmf ı· 
lerdlr. 

Biğadıçta seçim: 
Bfğadıç, 7 (Husuıi) - 81 

ğadıçta belediye intihabı bu 
mlo ve aıaiıda adı y zıh 

ot anlar azalıklara ıeçllmlı · 
lerdlr: 

Muharrem Çömlek, Resim 
Tezel, Vehbi Çameli, Muı· 

• 
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tafa Ulubak, Cemil Seren, 
Mahir Alçon, Muıtaf a Kul
bak, Abdullah Tör, Mehmet 
Ôzkan, Cahıt Gürel, Halfa Köyler 
Çakan, Ahmet Ba1kal. . 

arası ortak işler ve 
birlikler: 

Balya Belediye reisliği: 
Balya, 7 (Huıuıi) - Yeni 

ıeçllen belediye mecltaı bu 
gün ilk top1antııını yapmıı 
ve reJıllğe yine B. Abdullah 
Erala oyırmııtır. 

Bürhaniyede seçim: 
Bürhanlye, 7 (Huıuıi) 

Kazamızda da belediye in 
tlhııbı neUcelendı. 

Asli azalı~a ıeçileolerl bil 
dirlyorum: 

Hamdi Soykan, Ahmet 
Tokıöz, Fatlc Saltık, lımail 
Gelen, İbrahim Çaktroğlu, 
Muıtsfa Ôzkaya, Hüınü GQ
rell, Celal Pala, Seyfettin 
Bardakçı. Avni Meçu, Saltm 
Eraoy, Muhttttn Taylı. Hakkı 
Ltm, Hüıeyln Şeo, Rahmi 
Akman, Ferit Tuna .. 

Sındırgıda seçim: 
Sındırgı, 7 (Huauıt) 

Burada bugün belediye se · 
çimi bıtU ve C. H. Partlılnln 
göıterdığı namzedler ·kaml · 
len az11lığa ayrıldılar. 
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Yol, köprü, ıulama kanal· 
ları, ıel yataklarını temizle 
me, bunlara setler yapma 
taımalarm zarar vermelerfnl 
önlemek glbi iki ve daha 
çoli köyleri bJrllkte alaka · 
landıran itler bu köyler 
ara11nda ortakça yapılacak-
tır. 

Bütün bir mıntakayı ali 
kalnndıran bu gtbl müıterek 
tı\er bütüo bu bölgede
kı köylerde el bJrllğlyle ya· 
pılacaktır 

Bu ortak itleri, kaymakam 
veya valinin emri altında 

ıöyle görftlecektlr• Alakalı 
köy idarelerinden birinin ve· 
ya btr kaçının veya bepılnln 
taleobl varıa bu ta lep üzeri
ne veya btr tedkık netice 
ılnde elblrllğtle yapılmaaı 

veli veya kaymakam tara· 
f 1ndao kararlaıtırılan itler 
için, alakalı köyler muhtar 
lannm relıltğlnde bir komla 
yon kurulacaktır. Verilecek 
kararlarla her köye düıecek 
it miktarı emek ve para 
hl111eleri ayrı ayrı göıtertle 

, cekUr. 

---·---- -
ı Her köy muhtarı bu ka

rarda kendi köyüne düıen · 

emek ve para mlktarlarım 

kendi bütcuine koyacaktır. 
Alakalı köylerden blrloln 
derneği bu ortak ıoı eanıan · 
dan reddedene veya k~ndı· 

Mvhakeme Dün Nih yet uldu 
Ve alil 18 Sene Hapse 

Mahkum Oldu. 
Haziran içerlltnde Ay · 

ıebacı köyünden Kamil 
oilu Celil adında biri, bu 
köyün muhtan Bekir Bozde· 
miri lzmlrler mahl).lleııtnde 
Sütçü Mehmedtn düklıioın
da hbancıı ile yedi el ntet 
etmek ııuretıle öldürmüıtü. 

Ru cinayet hakkındo eAır 
cezada devam etmekte olan 
muhtıkeme dün bltm tıttr . 

Mahkeme heyeti , ıon defa 
olarak ketllln vekili tarafın
dan yapılan müdafaayı dlıı 

lem ittir 

alıklı Köyün-
de anlı ·r 

a11ga oldu. 
Merkeze bağlı Balıklı l Ö· 

yünden Mehmet oğlu Mus 
tafa ile aynı köyden Fahri 
oğlu Mehmet kavga etmlı 

lerdlr. 
Kavga esoıumd Mustafa, 

Mehmedl bıçatrla nıuhtelıf 

yerlerinden ağır surette ya· 
ralamı~tır 

Suçlu yak lanmıt, yaralı 
da hastahaneye kaldırılmı 

tır. V akanın tıebebi h klnn
da tahkikat y pılmaktadır. 

Bılahere ağır ceza relıl 

B lımatl Hakin Tüzemen 
tarafından tebliğ edıleo ka· 
rarda kattlfn; cinayetten az 
evvel muhtar Bekir Boz· 
demirin boğazıoa ıarıldığı 
ve tabancasına davrandağı 

hakkındöki müdafaasının 

mtiddelumumlllkçe reddedil· 
diğl de nozarı itibare alın. 
dığı ve böylece Türk ceza 
kanununun 448 ncl mıtd 
deei mucibince Celı lfn l 8 
ıene ağır hepıe mahl&<im 
edildiği bıldırılıyor. 

!!!!!!!'~~~!!!!""""!" .. 
Uc Bin , 

ilo Tiitii ü 
im Ya tı? 

Smdırgımn ocnılnan kö· 
yü muhtarı Haaao Alinin, 
evinde bulunmad ığı bir eır · 
da tütüa depoıuna ateı ko· 
nulmuo ve depo içindeki tü
tünlerle birlikte kamtlen 1an· 
dığı g ibi; evin de bazı kısım· .. ları tutuıtuktan ıonra ateıtn.., 

önü ahnnbilmltllr. 
Y ngan esaaımda elli denk 

ilk kadar istif hal&rıdekt 

cemon üç bin kiloya yakm 
tütünün yandıiı an1aıılmak· 

ıloe ayr1lan cmt>k ve para 
hl11elerlyle it miktarım çok 

Muf tülüUen: 
Raeathane dlrektörlOğünün 

teebıu veçbıle 9 Birlnclteırın 
938 tarlhlpe teıadüf eden 

pazar eünü Şabanı ıerlfio 
on dördü olmakla akıamı 
( pazarteıl geceal ) Leybeı 
Berat olduğu blldlrlltr. 

-

Kainv lidesini_ ~öğmüş. 
Dinkçiler mahe.Ueılnde:n 

köfteci Mehmet oğlu Müol· 
rfn kalnvalideal Emineyi, 
bir hafta t krar muayeneal 
lcftp edecek derecede döi· 
düğG ı tkayet olunduğundan 
hakkında tahkikata baılan-
ruı ıhr. 

tadır. 

Yanrınm çıkmaeında bir 
kaıd olduğu anlaıaldığmdan 
bu noktadan tabklkat ya · 
pılmaktadır. 

Şimdiki b ide köyden Sa· 
rı A lt kerm Fatma adında 
blr kadın, füphe üzerine, 
tütuo deposuou ateılemek 

auçunden yakelanmıı ve 
bakkanda tahlukata betlan-

mııtır. 

..,,,. 
görür ve bu iti y•P 

011 
memur muhtar ve encGlll' f· 
ltlrak edene bunu bir .. ~oe 
ta içinde nahiye müdur k· 
ve kaymakama baldırec• ki 

Ur. Her köyün ıeçecei1 td· 
murahhas bu itlraxları te . 

k k• kik edecek ve uyuıma k•' 
bil olduğu takdirde kati ,r 

B k•' rarlar verecektir. u s· 
nahiye müdürüne kaY111d• 

ı. 8 Jar kam ve merkez aas f' 
valjye blldlrllecektır. v1;, 
mak kabil olmadığı tak 

011 
de meseleyi idare heyeti de' 

bet gün içinde tedklk ~tır· 
cek karara bafhyaca .,,, 
Bu karar üzerine kayroak•"e 
icraya memur muhtar 1'' 
encümeni de tayin edece 

tir. be· 
Köy derneklt?ri, tdare 

1
,. 

yett kararında kendi kö~.,. 
rl hl11elerlne konulınut "l' 

1 b&J lunan emek ve para arı 
1
. 

... u~r 
celerlne koymıya ve go r· 

c:b&I rllen tıleri yapmıya IPe de" 
durlar. 100 Liradan ·~k•tı 
ferdeki ortak lılerin alaul&JP 
köy idarelerince uyuı 

1 ktır· halledllme.l caiz o aca 
lı• Ortak kararlarda bu edl , 

rarın tatbikine memur bil' 
len muhtar ve encümen, 

k•'' tün köyler ve köylülere t rl 
ıı kendi köy ve köylO ~i· 
hakkındaki vazife ve •• b" 
hlyetlere malik olacak, l•. 
itin icraatından ve heıaP r 

kll . 
rından meıul buluaaca t•' 
Diğer köyler bu muhtar I . 
rafından lstendlkçe bütce :e 
rlne konulan paraları 

1 l•' mükellef tutulan adaıJJ 
ec.· 

vaktinde g&ndermlye 01 e 
bur olacaklardır. icraya ro. ,,., ... 
m\ır muhtarın talebi nze t· 

are kararlan rağmen mu l 
0 

siz bütcelerlne lazunse e 
0 

para ve emeil koy11J1Y', 
köylerin büdcelerine k•ı, 
idare heyeti diğer maaraflat r•• dan lı11arak ve lmkln v• • 

P,r 
geliri arhrarak resen &J' 
ve imece koyacaktır. Hu• .. 

j dt" ıi idareler büdceler o e 
köyler araaı ortak iılerlOlı 
yapılacak yardımlar atak•,. 
köylerin büdcelertne koO 
rak ıarfolııcaklır 

1 ı le' Köyler ara11 ortak 1 . 
ve bölge ortak itlerini arııf 

tır· tmp köy idarelerine yaP ., .. 
mak vali; kaymakam ve 

1 
biye müdürlerfntn vazıfet 

ff olacaktır. Bunun için bu 
lerle alakalı köy muhteri• 

be· 
rını ve köy murahhas de 
Yetlerlnl mua1yeo yerler 

ı· toplıyacaklar, kararlar alO' tf 
ya ıevk edecekler, itleri k• e 
kararlara bnXlıyacaklar ~ .. ... 
bun1arı yapılıncaya kadar 

kip edcceklerdtr. or 
Köyler aralarında ba:ıı "'lı 

terek ihtiyaçları de~•"' 
1 

surette karıılamak üıe~ı· 
dernekler kararları ve ·~ r 
lerln muvafakatiyle birlik e 

elit' kurabileceklerdir Bu tak lı 
de bu birlıkle.r. 1580 saf~f 
belediye kanununun 133 J 

cı·· ncl mcddelerl hükümleri lı' 
bilinde kurulup yQrQtülece 
tir. 
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MünihteNihayeteEren 
Beynelmilel Mücadele 
Som andı Mussolioi dahTSahnaye çıktı ve ~efnedıl
me~ üzere olan bir davayı turtarmık için ortaya atlld1. 

Belgrad, - üçüncü defa oloıak üzere 
Milolh mukarreratını mev· tayare ile H.tler nezdioe 

ıuubaluı eden Yugoılav mat- gitmesini ~cap ettiren amıl 
buah bu kararları alkııla- lneanlık hiuidlr . 

tne.kta, dünya ıulhunu kur - HttJer dahi, sulhu kurtar· 
tarnııı olduklarını tebarüz mağa gayret etmiş olan 

ıükrana ıayan b!r ıahııiyet 

tir Httlerfo, kardeılerlni kur-

tltırmekte ve Yugoılavyanm 
SGdet Almanları meaeleılnde 
takıp etmtı olduiu polıUka
•ının ferefll ve dOrüst btr tarmaAa mıttuf olan hıslerl-
Pohtık~ olduğunu beyan ey nin ne kadar aıilane hiıler 
leftlektedlr. "Vrem"., ıazeteıl oldu~unu anlamak tçln onura 
l\u" Qk 1 ı f b h k ruhunun derioltklerine in-ç ti A u ranı arıı· 

&rod~ takip ettiği politikanın mek lazımdar . 
iterek Yugoslavya ve gerek Çe Son anda MoHolfnt dahi 
koslovakya meoafllne uygun sahneye çıktı ve defncdtl-

'te Ole.kul bir politika oldu mek üzere olan bir davayı 
iunu kaydetmektedJr. kurtarmak için ortaya at,l· 

Bütün gazeteler Münib dı. Muıısoltnl de H•tler ara 
lcararlarıoı hararetle aikııla· sındaki aıkı münasebetler 
!hakta ve Çekoılovakyayı 
teıellt etmektedirler. 

Yarı re.mi " Saaıoup 
'""•,, - gazetesi fU mü 
ltleaları tlerl ıürmektedır: 

ıayeslnde Münib temaaları 

ıon zamanların en büyilk 
hadisesi oldu. 

Sulh nnabelerlne bağlılı

ğı dolayıısyle az çok çekin· 
Müoıb toplantısı ıüratle. 

•alut ve zamaniyle kararla. gen hareket eden Duladiye, 
tıı:ı1 vermtıttr. Bu kararların ıulhun kurtulması huıusunda 
diinya sulbunu kurtardıjına kendisine terettüp eden va
hetkea müttefiktir. Garp zifeyJ vakur ve oerefli bir 

tarzda ifa etmiıtir. B. Beneı 
ve Çekoslovakya dahi suL 

denıokraıller•nln, vaktiyle 
leınınt l9in çarpıımıı olduk-
1,rı bir preoılpln tabakku hun kurtarılma11oa h izmet 
kun11 mant olmak kabil de· etmltlerdir. Zaten bu huıus 
'lldı. Bu prenılp her mille · ta en büyük hizmeti yapan
tın iıtediğl idareyi bizzat lar onlardır. Bunlar tarthe 

ltst~hap etmesi prensibidir. ald ole.o bJr suçuk avaktbinl 
Çekoal<1vakyada, brııka ırk . yiiklenmıılerdtr. Fa.kat Çe 

d,n olan, baıka b'r lleao koalovakya için tekip edtle
lle konuıan ve Çekoalovak cek bundan baıka btr yol 
1•r ile blrhkte yaıamak lı-
~e1ntyen . üç buçuk mtlyon 
Uk bir Alman kiitleıl va r-
dı. Çekoılovakyadaki vazi· 
'htt idame eltlrebtlmek için 
~Gthıı bir harp gôze alına . 
~•ıı:dı. Daladlye ve Çember
lyn, Münlhde hakikat tle 
le,,,, karı1 ya gelmtılerdır . 
llört devlet adamı ara11oda 
~Goıhde vaki olan konfe· 
'•n, IDaanlığı tnüthtı bir 
hlrpten kurtarmııtır Bütün 
'~alar ve evlatları bu dört 
de•let adamına mlnnettar
dırlllr, 

k Çelcoılovakya facta11 vu-
Ue. gelirken Yugoıl•vya da· 

ht deruhte edeblleceğt kabil 
alan taahhntlerfmize sadık 
k,tclık. Bunun için ıerefll 
~e dürüst bir vaziyet takur 

~11 olduğumuz kanaatini 
~tı bulunmaktayız. 

Y llfı resmi "V reme,, ye 

töre: insanlık uçurum baıma 
:~lllltıu. Fakat bugüo, dün 

yoktu "Yugoslavyarun Çe 
koılovakya meselesi karıı 

sıodaki vaziyeti dürtiıt ol· 
muı mudur? 

Çekoslovakya ve[ Rom.an
ya ile aramızda Macarlıtana 

kartı hudutlartmızm muha · 
faza11na matuf bir lttlfak 

vardır. Bundan birkaç ıeoe 

evvel Küç6k Antantın ge 

nltletlh:nesl hususunda Yu 
goalavyamo lüzum ve ihtt. 

yaç hf11ettiıll bir an olmuı · 
tu. O zaman bu yapılmadı. 

Fakat bu bal, Çekoslovak 
&arın bize yapmak isteme · 

dJklerl bir hizmeU bizim de 
Çekoslovaklardan esirgeme· 

mlze bJr ıebef> teıkll etmlı 

d~ğJldir. Bunu yapmak ne 

onlar için ve ne de bizim 
için f aydah olmazdı. Çekoı 

lova lclara kartı kardeılık 

hislerimizi ıöstermek ilte-

aeydlk onlarla birlikte me 
zara girmekten baıka blrıey 

yapmıı olmazdık. . Takip 
ettiğimiz politika hem dü 

iltlllek üzere bulunduğumuz 
Uçurumu huzur ile karııdao 
•e1redeblllriz. Münib konf e· 
., rüıt, hem şerefli, bem de 
t:b•ına ltUrak edenler, bü makftl bir politikadır . " 
1 ll lnıanhAm buııün dudak- MüoJb kararlarının, en 

~'11ıda dolaıan saadet le tehlikeli bir anda sulhu kur-
eııthnlertnl vücude geUrmlı tardıiını tebarüz ettiren yarı 

~ld1.1&'1llrmdan dolllyı lotan 
'~ın IDlnnet hlılerlnl kazan 

~1tl•rd1r Çemberlayn ıul· 
Un temtnt çarelerlnl bul

._.,k için büyük bir ıayret 
~'tfetmııttr . Dünyanm en 
Qil 1t Yük devletinin, adeta kor 

b'-klak teıirlnl yapabilecek 
... t d \l arz a sulhun temini için 

d baıtJğına insan lak tarlbfn-

resmi "NvosU"- gazetesi de 
fU mutaleaları ileri ıürmek· 
tedlr: Yugoslavya; bu Avru
pa buhranını, takip etUğl 

politikanın metanetini göste· 
ren bir tarzda atlatmııhr. 

Takip eWğlmlz hattı hare· 
ket mllleUrnlztn ve sulhun 
menafii lcabatına uygundu. 
Münihde nlhayete eren bey
nelrullel mücadeleler hattı lt e lklocl btr mlıal bulmak 

'btı deitldtr. barekeUmiztn ne kadar dü· 
lhtt1ar lnıtlız BaıvekUinln rOıt olduğunu iıbat ederler.,, 

Kazaya Uğrı· Paria DiidiJ.ğü
yan Alman Ta- ·nün VerdiğiHe· 

yareleri. yecan. 
AlmanyaDJn sivil tayare · 

lerlrıden tklst, birer gün ara 
ile kazaya uğramıılardar 
Daha doğrusu, tayarelerlo 
ne olduklara belli df!ğildir 
ve ıimdiye kadar bir haber 
alınamnmıınr. 

Tayarelerden biri "Jumo 
205" ltııretli ve Yunkere ti· 
pinde •kı motörlü bir deniz 
tayareaidlr, Brezilya ile gar-
bi Af rlka arasında, yani At· 
lae Okyanusunda buluoma111 
lazım gelen bir sırada kay
boimuştur.-

Frankfurt·Mtlano seferini 
yapan dığer bir yolcu tayarest 
de, erteıl günü, içindeki 10 
yolcu, 3 pilotu ve muavin 
lerde kaybolmuıt11. Taya 
re her zamanki g\bi Frank· 
furttan hareket etmtı, fakat 
Milanoya gelmemlıUr. 

Deniz te.yareslnln, Br~ziL 
yadan kalktıktan sonra bir 
arızaya uğr.yarak denize in 
dtği ve yardım beklediği 

' zannedilmektedir . füç bir 
imdat ııaretl alıoamamaaı 

da telılz cıhazının bozulmuf 
olmasına vertlmektedtr. 

Fraokfur·Mılino tavareal 
nln de, yolda kar fartaııına · 
ıına tutulmuf olmeamdao 
korkulmaktad11. Çüokl Alp 
lara debıetli fırtınalarla kar 
dütmeğe baılamııhr. Taya
reoin yolunu kaybed41!rek 
bir yere lnmif veya bir ka· 
zaya uiramıı olması muhte 
meldir. 

Her lkl layarey! de aramak 
için baıka tayareler yola 
çıkarılmıthr. -- -
BugiJnkii 
Harplerin 
En Tehlikelis i. 

Bugünkü harplerin en bQ~ 
yük teh1'keılnl teıkil eden 
zehlrll gazlar llk defa ola -
rak umumi harpte 1915 ıe· 
nesi 22 afuılosunda ıabah 
leyJo saat 5 de Almanlar 
tarafmdan kullanılmııtır. 

Dünya harp tarihinde ilk 
defa olarak kullanılan bu 
gaz bombe.undaki madde o 
zaman lçfn sadef!e klordu, 
ıoora bombalara diğer gaz
lar da kooulmuıtu . Bu gün 
ise m61'takbel btr harp için 
hazırlanan daha müthlı bom· 
balar fcad edllmlı bulunuyor. 

İngilizler zehtrll gaz bom 
belarını Almanlardan bir 
ıene ıonra 1916 temmuzun 
dil kulla nmıılardır. 

MıHetler nraaı luzılhaç 
teıkllita zehirli ıazın kul 
la0tlmaeıoa PlBDl olmak için 
Mılletler Cemiyetinde bir 
toplantı yapmış, fakat bu 
nun önüne geçllmtyeceğine 

karar vererek dağı1mııtır . 

Hakikaten yeni ordular
da :ıehırh gazlar mühim 
bir harp va11lası olarak ka· 
bul ediliyor ve b6t6n aıke· 
rl rüetıa bunda müttefiktir. 
Mesela General Ludeodorf 
ıon kitabında düomanıo 
mukavemetini kırmok için 
zehirli gazların kullanılması 
tavsiyesinde bulunmuı, Ma· 
raıal F oı da askeri bir ki. 
ta ha yazdığı baılangıçta ze-
hirli gaztarıo deride alacalı 
mühim rolO daha çok ev 
vellnden tahmto etmtıtt. 

Bugün kızılhaç teıktlAtı 
glbl, biitiin memleketlerin 
ordu erkanı da müstakbel 
bir harpten zehirli gazların 
kaldmlmıyacaiı hul\ııunda 

kanaat beı1emektedlr. 

Parts, bir kontak netice
sinde hey~canlı dakikalar 
geçlrmtıtlr. Notrdısm kilise~ 

sinin üatüne konmuı ve ha. 
•a gücumlarını haber ver· 
meğe mahıua canavar dü
düğü bir elektrik kontağı yü· 
züoden ötmeie baılayınca 

Parlsln bona k11mında he· 
yecan baı ıöatermlı nakli
ye va11taları durmuı ve bu 
civarda bulunan binaların 
balkonlarında, pencerelerinde 
yüzleri merak· ve kederden 
ıolmuı lnaanlar kümelenmlı· 
tir Sokakta bulunan yaya 
halk da göfe bakmııler, dü· 
dük Ciç dakjka öttükten ıon. 
ra ıuımuıtur. Biraz zaman 
geçloce de vaziyet anlaııl
mııtır. _ ....,...._ 

Dört Avrupa 
Memleketinde 
OtomobilAdedı 

Otomobil, arbk bir zevk 
ve eflence vaaıtuı delildir. 
Alman devlet reftl Hltlerto: 

- Heır Alman alleıtnfn 
bir otomobıl almr.sanı temin 
edeceflnı. 

Dedi4•ni düşGoünüz Oto 
mob&ltn zevk ve eğlenceden 
ziyade, hurfudu gittikçe hü 
yüyen ıehlrlerde btr ihtfyaç 
olduiuna daha iyi hükme 
deralotz, eııuen dünyanın 

sıeçtrdıtı ve geçlrm~kte ol 
dufu bOtiln f kt11adi buhran· 
lara rağmen aay11ının mnte 
madlyeo aftmakta olması 
da buoa bir delildir. 

Aıağıdakl mukayeseli lı· 
taUstlğe bakınız: 

1926 Yıhnda Amerlkada 
22137.000,1937 de ıs . 221. 
000 

1926 Yılında lngllterede 
1.024 000, i 937 de 2.242. 
000 

1926 Yılında Fransada 
891 000, 1937 de 2.167.000 

1926 Yıhnda Almanyada 
319 000, 1937 de 1.447 .000 
otomobil ıılemekte idi. 

Demtık kt1 11 yıl fçlnde 
lıliyen otomobtllerln say111: 

Almanyada.4 5 defa, Fraa· 
ıada 2 .5 defa, İngllterede 2 
defa artmııhr. 

lngi[tere Pa
zarlarınJaBul-.. . 

gar Uzümleri. 
Sofya, -
Zora gazeteıt Londra mu· 

hablrtne atfen bu batlık ö.l· 
hnda neırettığl bir makale 
de ıon seneler zarfında Bul
gar üzümlerlı.ıto lngıltero 
pazarlarmda çok mühim 
bir yer tuttuiunu; yalnız 

Ozüm ve meyva tQccıırları 
nıo dejıl, alelade müttehlik-
lerln bi!e alıı verit eıoa 
aıoda Bul.gar üzGmlerlnt ara· 
dıklarını; ıtmdlye kadar ya
palan ihracattan zarar edil· 
dlifnl ve fakat bu seneltk 
politik vaziyet huehtyle ıh· 
racat tacirlerinin büyük za 
rarlara düçar olduklarınt 

ve bu yüzden bu sene Lon· 
draya ancak bir kaç •ağon 
ib:Qm ıe•k edJldtğınt yaz* 
maktadır. · 

Maahaza bu gazeteye göre 
ihracat tacirlerini zarara 
ıokan amiller mubteltftir. 
Pek tabii olarak orta Av · 
rupadakl pollUk krizlerin 
plyaa• ~zerinde mfithlt te· 

1 

C. H. P. İlyönkurul -ıı 
Başkanlığından: 

1938 Seneıl Balak~slr Belediye mecllıi a:ıahiı ıçtn 
Genbaıkurca kabul edilen yoklama tallmatnameıtne 
göre yapılan eeçtmde adları aıaiıda yazılı parttlt 
arkadaıların aıli ve yedek parti na mzedl ıeçlldikleri
nl ve kendilerine verilecek vaztf eyi her ıuretle ifaya 
ehil olan bu arkadaı\ara rey verileceğini parti men 
ıuplarma bildirir ve Balıkestr'n deierll münteblpleri -
ntn tasvibine arz ederim. Vali Ve C. H. P. 

llyönkurul Başkanı 

Eterrı fly kut 
Asli Aza Namzetleri: 

iffet Deniz 
Cavide Ağabeyoflu 
Nacl Kodanaz 

Fatk Devecloğlu 
Ruım Çağt\n 

Tevfik Baıaran 
Zühtü Mel~k 
Azmi Sakol 
Ahmet Saraçoğ1u 
Necati Uğur 
Vuıf hpartah 
lımo.ll Safa Kasapoğlu 
lımaıl Tlritoflu 
Mehmet Keklik 
Ali Kırımh 
Sıtkı Şt!remetU 
Ali Uzkan 
Cevdet Kaptanoğlu 
Cevdet Karaoğlao 
lbr11him Madenli 
Necip inal 
Kemal Tanav 
Emin Gü.,ensel 
lbrabim Sami Kayyum 
K"sım Güneı 
Şeref Eğinll 

Avukat Sadlk Deniz eıt 
Kimyager Abdi eıt 
Belediye Reiıl 
Bakkal 
Tüccar ve çiftçi 
Avukat 
Attar 
EczBcı 

Çivici 
Kumaıçı 
Çivici 
Tüccar 
Uncu 

Uncu 
Manifaturacı 

Kthıpçı 
Otelci 
Barut bayU 
Attar 
Attar 
Fabrika -katibi 
Tüccar 
Konservecl 
Tüccllr 
Tüccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süreyya Çllltaloğlu Avukat Vedat eıt 
Fahri Karaman Eczacı 
Yuıuf Memiıoğlu Manıf aturacı 
Şamil Er;ı Avukat 
Mehmet Edıp Sandıkçı Marangoz 

Hüeeyln N'zamoilu Ekmekçi 
Mehmet ZahU Şekercloğlu Şekerct 
Şükrü Kaylarh Çtvlct 
Fehmi Anlan Otelci 
Tevfik Budak Manifaturacı 
Muhittin Ergin Avukat 
Fuat Bll'al Dtı Tabtbt 
Lütfi Kual 
Halil Necati Kutlu 
Kemal Konyaho§lu 
Kadri Sökmen 

Attar 
Komlıyoncu 

Bakkal 
Kırtaaiyect 

Ha aa n Serpen 
Mehmet Tahir 

Kunduracı 
Dotaalarh 

Faik Ô.zdamar 
Mustafa Apak 
Mehmet Fehmi Ahsun 
Hakkı Oruç 
Haydar Çorapçı 
Ahmet Aydar 

Kunduracı 

Noter katibi 
Urgancı 

Attar 
Çorapçl 
Kahveci 
Tabak 
Bakkal 

lbrahlm lstenbulluoğhı 
Mehmet Özge-len 
,;;;;;;;;;~~~======================: 

il 
sırleri olmuıtur. Fakat bun
dan maada bu ıene Loodra 
plyaeuına Yuoı:ıntslaodan ve 
Türklyeden üzüm çıkanl
mııtır Yunanıstanduı ihraç 
edılen (TahtB) ile Türkiye 

den sevk edilen (rezak•) Lon 
dra plyaaasıoda oldultça 

müblru birer mevki lfg&l 

etmiılerdlr. Her ıkt memle-. 

ketin loııtlteye yapbğı ihra· 
cat 1150 vilğondur. Ayrıca 

Portektze de 500 vaioo th · 
raç etmtılerdlr. Halbuki ıim· 

diye kadar Bulgar üzümleri 
Londra pazarlarında ~alt:tp 

ılz bir vazty~tte ldt. Türkt 
lle Yuoantstanm üz6rn ihra · 
catı Bu1gar ihracat hetrleri 
için bir emrivaki teılrlnl 

yapmııhr, Maamafih bu ıe · 
nekt poUUk vaziyet yüzln· 
den bu iki memleketin de 
zarar ettlil ve etmekte bu · 
lunduğu bedihidir. Bllhaan 
Yunaotstanın mühim mlk · 
tarda zarar edecefl muhak · 
kaktır . Zira Yunan Ozilm 
lorlnln ihraca tanı f •naoıe 

eden bıtnkanın, kredıyı kes· 
mekte olduğu aolaıılınakta· 
dar f ürklye ve Yunar: 1 üan 

. bu günlerde bir vapur reza· 
kı üzümQ ıevk etme) c ba 

zırlanıyorlar. Fakat bunurı 

peıı ııra iktnci btr sev ;( ı va 
h bat vuruluraa pt vaaamn 

Glüıcnest gayet tabıldlr Bu 

sevkıyattan ıoora ı 6rktye 

ve Yunanlıtanın artık Lon. 
dra pazarlarından bihbQ -

tün ohnıua dabt, mGhtm 
mikyasta çektleceklert lıl -

kardır. Halbuki Bulıu milı· 
tahıllinln elinde beniz lSoem· 
it miktarda 6züm vardır. 

ihracat oflılntn Londraya 
tatbik edeceği ılıtemll btr 
ihracat polltikaıı, ıtaıdiye 

kadar ulranılao zararları 
herhalde telifi edecekUr. 
Bızım için 6z0m ıezonu he
nüz baı\amııtır. Paraca ui 
ranılan :sarar, ihracatın mlk· 
tar ve mtk7aıu ve Bulı.r 
Ozümünün prestiji göz6nGn• 
de tutularak hareket olun· 
mahd1r. 



SAYFA ı 4 

A. Kamarası Çemb r
layna İtimad Reyi Ve di 

( Baıtarafı birinci aayf ada ) 
ceil hakkında Baıvekll Çem· 
berllynıo tek ıöz ıöylemedl
llnl kaydeylemlıtır. 

Baıvekıl Nevtl Çember· 
llyn; kGr1Qye çıkmıı ve ıo· 
rulan ıuallere cevap verdik 
tea ıoura ıunları ıaylemlı 
Ur: 

- Ben, dOnyayı harbe 
ılr6klenmekten kurtarmak 
için elimden gelen berıeyl 

yaptım. Herhanrı bir hüktl· 
met relıl ele, aynı veçhlle 
hareket etmekten baıka bir 
ıey yapamazdı. 

Bfz, ÇekoıloYakyaya de· 
f atla ihtarda bulunduk ve 
SOdetlerfn lıtelclerlnl kabul 
etme1lnl btldlrdlk. 

loııltere, ancak, yQkıek 
menfll tehlikeye glrdlilnt 
anladıiı rün harp etmek· 
ten çekinmez. Yokıa Sü· 
detlerln Almanya ile blrleı· 
melerfne mani olmak için 
harp ed!meytz. 

ÇekoıloYakyanın, lnlçre 
ıtbt_federal blr~devlet tek 
ltne rlrmeılnl, Franıa da ka
bul etmlıttr. 

Çemberllyn, mihtakbel 
ılyaıetten de bahıetmlt ve 
kendlılnln totaliter devletler· 
le btçbır;pakt akdetmedfjlof 
ıöylemtı, umumi btr koofe 
ranı .. akdl için ileri ı0r61ın 

teklıflerln kabule ıayan ol. 
madıimı ve ç6nkü, totahter 
devletlerin bulunmıyacajı 

bir konferanllan bayır bek
lenemlyeceflnl, ıtmdlye ka· 
dar bu huıulla çok tecribe 
ler yapıldıjıaı ilave eyle· 
mittir. 

Çemberllyn, lngllterenln 
dljer devletlerle olan mO· 

l 
ve bu münasebeti lnklıaf 

ettirmek lıtedlilol ıöyledlk 

ten ıonra dalma kuvvete 
dayanmaıı lium reldlğlnl 

kaydetmlt ve bundan dolayı 
lnıllterenln ıtlihlanma faa· 

llyetlne devam edeceilnl 
ı6ylemtıtır. 

Baıvekıltn beyanatından 
ıonra Jtlmad takriri reye kon · 

muı, 144 muhalife karıı 366 
reyle Çemberliyn kabfnealne 
lltmad reyi verllmııttr •. 

Mubafazaka .. lardan ve it 
çil erden birçok aayla vlar, 
müıtenklf kalauılardır. 

Avam Kamarası, bir teı
rlaeanlde tekrar toplanmak 
(lzere daiılmııtır . 

Baıvekıl, doklorlar10 tav· 
ılyest nçbtle bir müddet lı· 

llrahat etmek (bere karıs'y 
le birlikte Skoçyaya hare · 

· ket etmlıttr. 
naaebetlnden de bahıetmlı 

ahkesir su1h hu~uk 
hikimliüinden: 

Devlet Demlryolları Balı 
kesirde CiçOncil tıletme mu· 
huıbı Şemıettfn Ermetenfn, 
Eyup icra memurluğu vaıı
ta1lle Albay Alt Galip tel· 

seren aleyhine açtıiı borç· 
tan kurtulma davaıının ya · 
pılan mubakemealnd~: Müd-

deaaleyh namına çıkan da· 
Yetlyede kendlılnln buluna· 

AlmanL Ordusu 

madıiı ve adresinin belli ol· 
madıiı bildirilmekte oldu· 
iundan hakkındaki daveti· 
yenin ilin ıuretıle tebllflne 
karar verilmtı olduğundan 

muhakemenin bıraluldığı 1 J -
1 O 938 ve:ıaat 14 de Balı

kealr ıulh hukuk mahkeme· 
slnda kendlılnln hazır bulun· 
maaı için teblti makamına 
kaim olmak üzere ilin olu· 
nur. 

{Battarafı birinci ıayfada) 
layn da~bulunmuıtur. 

Berhn, 7 {Radyo) - Al
man orduları, bugün de dar 
düncü Sadet mınhkaaını it · 
ıal .. eylemfılerdlr. 

Berllo, 7 (A.A.) -· Ordu 
kumandanhiı General Fon 
Crundıteltn kumanduı al· 
tındaki~ Alman kıta atının aa 
bahleyln aaat~aeklzde Bobe· 
ıuz.ılle Landok araaında. yu· 

karı SJlezyanın eıkl Alman 
Çek hududunu atmıı;ve M6· 
nıh IUlAfında derpff edil · 
mit olan dart numaralı Jae· 
rerndrof mıntıkasını ftrale 
baılamıt olduklarını blldlr
mektedir. 

r-----------.. 
1 TÜRKDILI 1 
1 Pazarteıinden baıka her j 

1 aün çıkar. Styaaal aazete •. 

I Yıllıfı: 800 Kuruı 1 
1 

Altı Aylıiı:400 • 1 
Say11ı: 3 • 1 

1 Günü ıeçmtı ıayılar 251 1 kuruıtur. 

L 
ADRES: 

BALIKESiR TÜRKDILl 1 ___________ ,ıj 

B<ılıkesiı· Askcı·i Sııtııı 
Alııı<t Konıis)10ııuııd<1n: 
Bahkeılr merkez birlikleri için ıG ton ıehrlye ile 15 

ton makarna kapalı zarfla ekııltmeye ko~muıtur lhaled 
ıo 10.938 pa:urteıl aünü aaat 11 de kor satın alma lıo 
mlıyoounda yapılacaktlr. Muvakket teminatı 394 liradır. 

Evsaf ve huıuıi ıartlar komi yondadır. 
Taliplerin kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde ya· 

zılı belgelerle birlikte ihale aaeıtlnden bir tal\l evvel teklif 
mektuplaranı komisyona vermeleri. 

4 - 1 - 333 

Balıkesir Askeri Satı ı 
f lına Koıııis)ronııııllaıı: 

Kor merkez birliklerinin 38 ton bulguru nçak eksiltmeye 
konmuttur. ihale l ı . J O 938 salı aünü ıaat 11 de Balıkeatr 
kor satın alma komlıyonunda yepılac•ktır. ltk teminatı 
285 liradır. Evıaf ve tartlar komlıyondadır Taliplerin mu. 
ayyen ıaatte koml17ona m<iraıaatları. 4- 1- 334 

TOHDILI 

Balıkesir Nafıa 
Müdürlüğünden: 

1 - Erdek liman dalreıt tnıaatı açık eksiltmeye ko · 
nulmuıtur. 

2 - itin bu aene yapılacak k11m1n1n bedeli keıf 1 5000 
liradır. 

3 - Bu ite ald evrak: 
A - Projeleri 
B Fıat bordroıu, meıaha cetYelı keııf hulasa cetveli, 
C - Nafıa yapı tılert fennt Ye umumi ıartoameal. 
D - Bayındırlık itleri ıenel ıartnamesl. 
Olup lıtlyenler bu evrakı her gün Balıkesir Nafıa Mü· 

dOrlGfünde ıörebtltrler. 
4 - Eksiltme 10 tetrlneYYel 938 tarihinde pazartesi 

rünll Hat 14 ~de Erdek hftk6met konağındar kaymakamlık 
odaeında kurulu Nafıa komlıyonu huzurunda yapılacaiın · 
dan lıteklilerfn mezkOr ıaatte komfıyona müracaatları. 

5 lıtekltlerln bu ite ald J75 liralık muYakkat~temlnatı 
Erdek mal ıandığı11a yabrdıklarana dair makbuz Yeye bu 
miktarda tayan kabul banka mektubu ile asıari beı bin 
liralık yapı itini bir defada muvaffakıyetle baıardıiına da. 
lr veaalkle ıhaledea eo ıon ıeldz g6n:evvelEBahkeılr Na 
fıa MiidiirlüğGne müracaatla alacakları:ehltyet vealkaıını 
ve ticaret odHı vealkaaını himtlen muayyen olan gün 
ve aaatle eksiltme komlıyonuna müracaatları ilin olunur. 

4 - 1 - 330 

B<ılıkesir Askeri ~atın 
Alnıa Konıisyonundan: 
Kor merkez blrltklerl lçtn 20 ton kırmızı mercimek açık 

elutltmeye konmuıtur. lha1ul 11·10 938 ea lı günii ıaat 15 
de Balıkesir kor aabn alma lıomlıyonuDda yapılacaktır. 

ilk teminatı 173 liradır. Evaaf ve huıuıl tartlar komlıyon· 
da ıörülebtlfr. Tallplerfn muayyen aaatte müraatları. 

4 - 1 - 335 

Defterdarlıktan: 
Manyaa ıala civarındaki Tuzla binası dahil olmak üze · 

re Manyu ıalOn<in 33 bin lira bedel mubammenlı aaydt · 
ye reıml ve avlamak hakkı haziran 938 tarihinden ltlba· 
rea Qç aenellil 8 .9 938 tarihinden itibaren 20 ıün müd 
detle açık artırma ıuretlle müzayedeye konulmuı lıe de 
ihale günü olan 29-9 938 tarihine kadar taUp çıkmadıjın· 
dan 12 .. 10-938 pazarteal güntl ıaat 15 de ihale edllmek 
6zere 30.9-938 tarihinden itibaren on ıün müddetle tem 
dtd edtldlil tlln olunur. 

a BIRINCITEŞRIN 1931 

• 
Belediye intihap 
EncÜllleni · eisliğindeıı: 

Reylerin bir ıilnde ıandıia atılma11 kabil olamıyaca· 
iından belediye kanununun 38 ocl maddeılne tevfikan tlt 
rlnevvelln birinci ılnünden itibaren reylerin aandıla abl· 
maia baılanmaıı ve teırlnevvelln onuncu r6nü ıoubabıll 
lkmaltle ıandıiın açılma11 ve reylerin tasnif. edilerek a,e. 
ledlye mecllı azalarının ilin edtlmesl belediye mecliıl11ill 
24 8·938 tarih ve 88 ıayıh kararlle kehulr edaJmtı ve vıli· 
yet makamının 29-8-938 tarih ve 1 1757. 8-295 numaraııle 
taadlk edıldtiladea hanıl mahelfe müntehlplerlJıfn ba1111 

ınolerde rey vermeğe ıelmelerl icap etttfı:aıaiıdakl ced 
velde göıterllmtıtfr: 

Tarihi: Günü: 
1-1 O 938 CumartHI 

3-10 ·938 

4·10-938 

5 10-938 

6·10-938 

7-10·938 

8 10·938 
ıo. ıo.s38 

• 

Pazarteal 

Sah 

Çarıamba 

Perıernbe 

Cuma 

Cumarteal 
Pazarteal 

Mahallesi: 
(Altı EylOl = Hacı ga7bl), 
(Eıkikuyumcular), (Yenice), 
(Cumhmlyet:::1Şe1hliitfull•h), 
(Martlı), (An af artalar - K•· 
aaplar), (Dtnkçller),{Börekçller)· 
(Akıncılar= Hamldıye ),(Umur· 
bey). {Aıarlçl = :.:SaJanthlı•r)ı 
(Yıldırım = _Salihattln), (Ok· 
çukara). 
(lnönü= Hacılımall), ( Ay16re11)• 
(Karaoilan), (Karalaa=Muat•· 
fafakıb), (Çay=Hacılıbak)· 
(Dumlupınar=Sellmlye), (El•:::::= 
lzmlrler),~Altay:= Oımaoı1e)• 

(Kayabey = Mecidiye), 
(Oruçgazl), (Sakarya = Vtcd•· 
niye), (Güodofao '= A1:ızıye)ı 
(Kurtuluı = Mırzabey) .. 
Yukarıda yazılı ıünlerde ••· 
zeretlne mebni rey vert11•l' 
relemlyen bOtOn müntehtP•' 
bu tkt gün içinde .. reylerini 1&11l· 
lanabilecelderdlr. 

intihap aandıiı belediye dairesine konacaktır . 
teırlnevvelln onuncu ıün6 ıaat on ikiye kadar 
edtJecektlr. 

Sandıia rey atma 7ukarıda yazılı ıünlude .. at ,e· 
klzden en ıeklze kadar devam edecektir. 

Belediye lnUhap encümeninin l 6 9 938 tarihli kar11t11' 
' ' le.bit edilen yukarıda yazılı mevad belediye kanunu.,., 

35 ncl maddeaine tevfikan ilan olunur. 
1 NOT: - Her müntehlbln, elindl' nüfuı ctlzdanı oldufo t.

de fntıhaba ıeidlğt zaman defterde kaydını lıolaylıkl• btı· 
labllmeal için mahalle ve ıokağının fımıle oturduiu etlO 
numaraaını da ıöylemeal rica olunur B«ılıkesir Tapu Sicil 

M h f• 1 lı.' d 13 1·328 u a ız ıgın •tn: .~ 
Mevkii: Ctnıl: Hududu: :l.l:ll.t:l:l:l .. 'l:l .. l:i.l:l:i.l.l.l.l.'l:l ~ Köyü: 

Türkalt 

,, 

,, 

,, 

" 

Köyde Saman damı Sajı yol, ıolu Ser· " • • ~ 
vet kıbıeaı yanı ~ TQrkıye Cumhurıyeti Ziraat Bankası ~ 

Deilrmenbaıı tarla 

Ç6reklldüz ,, 

Davulıu ,, 

Sokakaltı 
" 

6n6 yol arkaıı Ha· fJ. ~ 
ean oflu Alt. = K apita/:. lOOf)00,000 Türk Lİl~IJSI ~ 
Şarkan tarık. gar· fJ. Yurd f çınde 261 Şube Ve .ffjans ~ 
ben eakı 10!_ pbloy.I ~ Dünyanın Her TartJfında Muhabir/er .. 
razı eneç •• H 4"l ~ 
Alt. fJ. Her Uhlil zirai ikrazlar· dijer bılcümle barılıa ınu· ~ 
Şarkan yol poyra· fJ. amelert büyük ıubelerinde kiralık kualar. ~ 
ZI Ahmet Alt aar ""' lhbanız taearruf ve kumbara buaplarında ılır•· ~ 
ben Servet kıbleal ~ mlyeler. ~ 
Senet. 4"l rr:. 
Şarkan:Katırcı yo · = lkramtyt: Miktar[: lkranılyellln tutarı: ~ 
lu poyrazı Meh- .. ADEDi LiRA LiRA ~ 
met..,oilu Mustafa ıooo ıooo ,,. 
kıbleıt~.~lzzet oilu = 1 500 500 ~ 
Hatan batm Ali JIJ. 250 250 rr.. 
oilu Mehmet. ,,ı 1 ~ 
Şarkan .. ark ıar .. en ~ IO 100 1000 ~ 
Senet poyrazı lb· .,. 25 50 J 250 ~ 
rahim kıblesi Ab· ~ 30 40 1200 ~ 
dullab . 4"l 40 20 800 ,,-,, 

Hudud ve bulunduiu yer yukarıda yazılı gayri men . fJ. 108 6UUO ~ 
kuller ecdadından lntıkalen ve 4'5.50 sene evvel kardeıle 'it}. Bu lkramlyeltr her iiç ayda bir olmak üzere sc ~ 
rlle •• takıim~n ıenetala mallld Ahmet oflu Alinin 20 ıene ~ ntde dôrt defa bıı miktar uzerlndtn kura ile doğ ılı ~ 
önce oilu Arife baiıılamıt oldujuodan bahtıle Arıf na 2' lacaktır. ilk ktşldt 1 E~iôl 938 dtdlr. ~ 
mana ıenet almak iltedlğinden 18 10 938 aünü mabalhne )' J 
ta hkl k _ve tedklkl için memur ıönderllece k tir. Bu yerler Jlflj. iJi. iJi. ilj. Jj. Jı il il iJi. iJi. Jı j il il il il il iJi. il il Jj. JJ ~ 1 ,.ı 
hakkında bir hak iddlaaında bulunanlar vana bu ıünler ~ 
içinde yazı ile Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline 
gelecek memura müracaatları lüzumu lllo oluaur. 

KöyO: . Mevkii: 
Türkali Köyde 

* Ctnıl: 
Ev 

Hududu: 
Şakı Alt bat111 Ser 
vet poyrazı yol 
kıbleıl A l ı. 

Hudut Ye bulundufu yer yukarıda yazılı ev Mehmet 
bey otlu Alinin ccdadandao lnttkalen ve kflrdeıleriyle 40 
aene evvel ynptaklan talulrr • btlnaden senehlz temel ü
künde oldufundan bahııle namına senet almak lıtedığln· 
den 18 10 938 günü mahallfne tabi lk ve tedklkl için me
mur ıönder•lecektlr . Bundan baıka hak tddiuında bulu
nanlar varsa bu ıüoler içinde yazı ile vilayet tapu sicil 
muhafızlılına ve yahut mahalline ıelecek meımura mOra· 
caatları l6ıumu llln olunur. 

Şelıiı· Kult'ıbü 

B<ışk<ı nlığıııdao: 
d' 

9 -lo.938 Pazar gQnü öğleden önce milzayede mahall1" 

Şehir Ku'.ubüııe atd, hasır koltuk, çatal, koıı.k, bıçak, •0~: 
ve borusu, elektrik malzemesi vesatr muhtelıf l'fY• mGı-11 

ıle ıatılac ktır . latekll olanların bulunmaları tlin olu~"' 

~~~~--~--~~~~~--------~-
Sahibi ve Batmuharrlri: Balıkeılr Mebusu H. KARAN 
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