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Çek - Süd~t İhtilafı INGILIZ KABiNESi FEVKALA· 
Had Bir Hale Geldi. DE IÇTIMAA DAVETEDILDI. 
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Pra~, Karan ı Bugün BUdirecek_.. Avrupa Siyasi Vaziyeti 
REiSiCUMHUR B. BENEŞ RADYODA BiR N .k b. s fh G· d. 
SÖVLE:i~:=~~~~&~~o:~~ri'::VANIN azı ır a aya ır ı. 

Prai1 9 (A.A) - Çekoı koılovakya Cumhurrelıl Ed 
lovakyada SGdetler birçok var Bene11 cumartesi günü 

)erlerde bazı n<imayiıler radyoda bir ıöylev verecek· 
)•Pmıılardar. 

Praida muhtelif mllletle 
te IDenıup ParttlerJn yapb · 

lı bır toplantıda lçtlmaa it· 
tırak etmlt olan parti mea · 

Ur. Bu ıöylev1 Avrupa ılya· 

ıi mebaflllnde ıabır11zlakla 
beklenmektedir. 

Londra, 9 (Radyo) - Çe 
koılovakyanm bura sefiri 

•upları Çekoılovakyaoın 
f Jao Majarlk1 Hariciye Nazı 
•der al ılltemlne göre 

rı Lord HaJif ak11 ziyaret et 0 na rftcu edilmeıi lazım ol· 
d"iunu miltteflkan beyan mit ve Taymls gazetesinin, 
•t•ııur . Sadet Almanlarlle meıkun 

Retılcumhur 8. Beneı yarın olan yerlerin t1
• Almanyaya 

tady0 ıle Çekoılovakyanın terk edtlme.l llzımgeldlil hak 

•kallıyetlere ald ılyuetlnl kındakl makalesinden dolayı 
11•h edecektir. proteatoda buluomuıtur. 
...._, Praf, 9 (Radyo) - Çe · Deyll Meyi gazetesi; bü 

tQo tekliflere raamen, Jnıt 
lız nazırlarından bazıla rının 

Taymlıin makaleılol teyld 
etmekte bulunduklarına ya 
zıyor . 

ParJa,91Radyo)- Son dakı · 
kada çıkan bir ıaylaya göre 

Çekoılovakya hükumeti ile 
Südet Almanları araaındakl 

ihtılifın had bir devreye 
glrmtı bulunması ve Südet. 
lerln muhtariyet lıtemekte 

tarar etmeleri yQzünden Lord 
Runciman, Londraya dön 
meje karar vermtıtır. Maa
haza, bu ıayla, hiç bir ta · 
raftan henüz teyid edilme· 
mittir. 

Franko Çekiliyor mu? 1 Inönü 

Bir lnıiliz umtesi, Geneiiilıanionu0Çi1ıleceğirıi ve ~ampı!da 
iti inı anlı ama tm f tan biı inin gele cea ini yazı ı oı. Bur.~~.~~~~. ~ı li ~~~!.~~ pı: d ı. 
Londra 1 9 (A.A.)- "Flnan düımıının ıtddttJi mulıave- lr.önü t ürkkuıu kampında 

tlal Ta1aılı" in ılyaai mu metine rağmen ) enl YfDİ gt nçlerlmizin çalıımalrmm 
babırıne aöre, General Fran· mevziler elde etmftlerdir. görmek üzere mebuı ve ga 
lcoının yak ında tlctidarden Dört J üzdfn fazla ulr al zetecilerdtn rrıüreklt:ep bir 
Çekilerek yerine ta va11ut ta. heyeti. davet l'dilmtıtır . He 

dık ve bt'f lınln tahr ip et 1 
'•ftara mutedil bir ılyaaet yet, nöDfinde gece de ka-
•da11unın ıelecellne dair do- tık. lacak, 1 ürkkuıu faallyellol 
1 Eıtramadurf". cephuinde, k d ö •-tf •ıao ıaylalar pek de uaa· ya an an g rf'ceıa r. 
•ıı deflldtr. düımanın btr turruzunu Bugün, İnön(i kampında 

londra, 9 _ Geneıal Fr- püıkürttük . ,. büyük hava tallmleıl yepıl -
•nlonun iktidar nıevlcllndtn Parlı, 9 (Radyo) - Fren. mııtır . 

~---~ekılecefl ltıkluııdakl ıayi kiıt1er Ebre ve Vallnıiye 
•lar tekrar kuv•etluımlıtır. cephelerinde cumhuriyetçi· 

Siyui mebafıl; frankonuo lerle lunh muharebelere lu· 

htiae ıelecek olan ıah110 tuımutlerdır. Her iki taraf 
d•ha itidal ile banket ede· tan akıama kadar hiç bir 
e.ıını be,an etmfktedlrler. teb1ıt çıkmam ııtır . 
Dııer taraftan Baue~ona Franklıtl er, ~perayandoıu 
tepheaınde dün çokr ııddetll zeptetukleıfnl iddJa edlyor
lh\lharebeler cueyın'. ettıil lar. 

Girid 

Asilerinden ~iri yı~ılandı. 
Atına, 9 (A.A.) - Kan

diye fevka lade mıhkfmul 

tarafından gıyaben milebbtt 
8 ğar ha pıe mıhlı um edilen 
Muntakf ı tnkif edı1mtıtir . 

'•neticede 100 den fazla =============~============= 
lı6yQn bombardıman ;dıldl· 
tı •nlaıılmaUadır . 

Ba•ıeloo, 9 (A A.) - Mtlli 
~Gdaf aa nazaretl tebliğ edl 
Jor: 

lngiltere -
Hava kuvvetleri mı uşah 

istant ur~a. ~ Evvelıl gün düıman fev -
d •ilde veaaı tle Sıdalı dafın· lıtanbul, 9 (Huııuıi) 
•lcı Cumhuriyetçi mevzi le İngiliz ha va huvvetlerl ma 
~111• t•arruz etmıııe de bir· raıalı Juber, Delefert, erkans 
f..ltı •rdından dört defa püı· harblyeıile birlikte taya 
t,~tOl11101Ulr. DOımanın iki re lle ıehrlmlze gelm!f 

Uru imha edllmtıttr . tir. Yarın Hlodtatana uça -
I Dan düıman Korberanın caktır 

1 
Qaaltnde iki mevzi lfgal et· 

llaeıt 
se muvaffak olmuıtur. 
Ş•rk cepheılnde t.ltro 

;•lltaluuıoda, düıman kna 
1
1llconu ele ıeçlrmfttir. 

t londra, 9 - Fraoko ka 
:'•ılh1 ıu teblıil otıret 
-..ltUr: 

~ "Vallaılya cepheılnde kı 
~atımız Ponajulloana m\nta 
'••nda ilerlemektedir. 

tı., E:.bre cephesinde, kuvvet· 
~-la keza ılerl yürü1Gı· 
~ ....... , .... ., .. 

Taya reci 
lindberg 
Pariste. 

Pral, 9 (Radyo) - Meıhur 

tayareci L•ndberg1 Moıkova· 

dan ıonra Polonyada bir 
mQddet kalmıı, oradan Pa · 
rlae varmııhr. Ltndbergln 
buradan Londraya döneceği 
ıl1leD1Mktetltr. 

Faşist Meclisi 
a077 

Birinci tf şrin~e r oplam~ or 
Roma, 9 (Radyo) - Fa 

fiıt mt clfıl , blrloclt~trlnln 

birinde Venedlk sarayında 
toplanacak, beynelmilel 

vaziyeti ve korporasyon mcc· 

ltalnin teıkıh etrafında mü 

zakerelerde bu'unacaktır. 

- K 111 

Bir MançuriHe
yeti Romaya 

Geldi. 
Roma, 9 (Radyo) - Dün 

gece, Mançurlden buraya 

bir heyet gelmlı ve latuyon 

da hariciye oazu ı Kont Ct 

yaoo ile dığer baıı zevat 

tarafmdaD karıalan•lftir. 

/ngiliz, Frasız Hariciye Nazırları Cenevreye 
Hareketlerini Tehir Ettiler. Londrada Çember
laynınRiyasetindeMahim Müzakereler Yapıldı. 

Londra 1 9 (A.A.) _ İn · 

1 ıtllz kablneılnln pazarteıl günü 
fevkallde bir toplantı yapa· 
caiı ve lnıılız:harlclye na· 
zarının Milletler Cemiyeti 
konıeyioln bu toplantııında 

haııl olan ıerıln vaziyet 
dolayaılle buluoamıyacaiı bil· 
dırdmektedlr. 

Londrada, Hatlerln on iki 
eylulde Çekoılovakya meıe 
lesini muhtariyet eııaııodan 

daha baıka ıabaya intikal 
ettirmesinden endlte edil· 
mektedir. 

Londra, 9(Radyo) - Bat 
vektl Nevtl Çemberlayo 1 bu· 
gün hariciye nazırı Lord 
Halifaluı lcabul etmlı ve 
uzun müddet konuımuıtur. 

Bu konuımalardan ıonra 

Sır Ober V anıtlyar, Sır Con 
Saymon ve Sır Alekaandr 
Kandoianın fttirakiyle huıu· 

ıi bir mecllı aktedilmıı ve 

müzakereler tkl buçulc aaat 
devam etmlttlr. 

Huıuıi mecltı, milli mü· 
dafaa grubu nazarı Sır Toı 
İnıikp de ha va kuvvetleri 
nazırı Sır Kınzeley Vodun 
da ittfraktle öğleden ıonra 

tekrar toplanmıı ve uzun 
mOddet müzakerelerde bu 
lunmuıtur. Bu mecliate veri
len kararlar rtzh tutulmak· 
tadar . 

Londra 1 9 {Radyo) - Av· 
rupa va:ılJetlnln an11zın ne · 
zaket keabetmeıl hHebl7le 
hariciye nazm Lord Hallfakı, 
Ceneneye hareketini tehir 
eylemlıtır. 

Parıı, 9 (Radyo) - Av· 
rupa v•zlJetlnln, anııztn 

ehemmiyet keabetmeıl 1 fra r. 
ıız resmi mehaf ilini teyak· 
kuza ıevketmlıUr 

Cumhurrelıi Lebrun, biz 
zat ıhvall t•klp etmekte ve 

bOkümet ricaliyle daimi bir 
temu halinde bulunmakta· 
dır. 

Franıada bazı sınıfların 

ıilih altına çaimlacalı ıöy· 
lenlyor. 

Baı vekil Daladlye, buı6n 
hariciye nazın Jorç Bonne 
ile uzun müddet konuımuı· 
tur. 

Brüluel, 9 (Radyo) - Bel· 
çlka Krala Leopold, an11zın 
ltalya ıeyahatlndan d&nmOı, 
derhal baıvekll Şpakı nez· 
d!ne davet ederek uzun 
mOddet konutmuıtur. Bu ko· 
nuımalar eanaıında milli mü-
dafaa nazırı General Deni 
de hazır bulunmuftur. 

Londra, 9 (Rad10) - Geç 
vakit çıkan ruml bir teblli· 
de, kabinenin , pazartelt ıü· 
nü fevkalade lçtlmaa davet 
edildiil bildlrllmlfllr. 

Roma, 9 (Radyo) - Bey· 
nelmtlel vı:?IJette baııl olan 

======================-=====-- ani deif,tklık dola1tılyle ln
ıtllz ve Fra1ız de1eıaa1on
ları uluılar 1011ete1I aaamb · 
leılnde hazır bulunmak ize· 
re Cenevreye hareketlerini 

ÇinAskerleri BirJapon 
Alaymd m ha Ettiler. 
Jı~onfar zı~irli gaz ~ullar~tı ~ı vım ediıor. ~inliler 

tehir etmitlerdtr. Vaziyetin 
lnklıafını bekliyceklerdlr. 

Londra, 9 (Radyo) - Al· 
manya nan; lopçu, piyade ve 
ıüvari fır kalerından bazıla

nnı Franı•z hudutlarına terk 
ederek tabıtdata batladıiı 
söyleniyor. 

~ızı muvaff ıı~yetlır al~e etti. 
Londra 1 9 - Honkovdan 

bi!dlrlllyor. 

Yangçeoln ırma l fnde Çın 

lntaları pUffmbe IÜDil ha · 

va ve topçu kuvvetleıloln 

yardımile Arıhnt ıarbında 

Hvangmel ve Sugung ara· 
ıında yarı yolda kain 

Kuıuk ve Tuyouanıhan 

su tlarını tıgal eden bü· 

tün bir Japon alayını imha 
etm!ılerdfr . 

Mühim miktarda harp 
malzemesi litinam etmfı 

olan Çinliler timdi bu 11rt 
larda yerlftm'ı bulunmakta 

dn. lkt taraf arasında harp 
tlddetle devam etm~ktedlr 

flAnL ov, 9 (A.A.) - Luan 
cepheılnde Luanın cer.ıubu 

garblslnde kilo Hoıhan ıeh 
ri 29 afuıtosta kanlı ıokık 
muharebelerini müteakip Ja· 
ponlar tarafından lıgal edil· 
mittir. 

Çinliler ~ Pt" ne hrinlo ıa· 

rp sahiline çekilerek yeni 
müdafaa hatları teala etmtı 
tir. 

30 Aiuıtoıta Japonlar 
1enldea zehirli ıaalar kulla-

nar ak "Pi,. ne hrlnin garp 
aahıllnde bulunan bir Çın 

l öl6jünü imha etmlılerd rr. 
Çinliler aiır fedaklrhklarda 
bulunarak nehtrfn g a r p 
sahilini elluln<!e bulundur· 
maktadırlar. 

Hankov, 9 (A A ) - Yanr
çenlo tlmalfnde Çın lutaları 
pe;ıembe günü bava ve top· 
çu kuvetlerlnln.1 ,adımlle 
Anhvel ıarbında Hu•nımel 
ve Suıung araaında yarı yol
da kilo Kuıuku •e Tuyou 
anıhan ıutlarıoı ltaal eden 
bOtün bir Japon alayını im· 
ha etmlılerdlr 

Mühim miktarda harp 

Roma, 9 (Radyo) - Fran · 
aaoın bura mQme11tll Blon· 
don; buıOn harlcl1e nazarı 
Kont Cıanoyu ziyaret et· 
m it ve hal yanın, Çe~ oılo· 
vakya meıf"lealnde ne vazl· 
yet alacıtfını ıormuıtur. 

Kont Ciyanoye halyanın 
bu meselenin ıulben teni· 
ytıtne taraftar olduiunu 
Fran11z mümnıtllne beyan 
ey!emlıttr. 

!==.....::===========---ı:ı=ı=r=---

ltalyada Irk 
Da11ası. 

Roma. 9 (R.,dyo) - hal· 
ya matbuatı, srk daYa11 etra· 
fıoda uzun makaleler yaz· 
makta ve bu dava etrafında 
t•nk itlerde bulunacak olan -

malzemesi i ğtinam etmlı 
olan Çinliler, timdi bu 11ra · 
larda yerleım ıı bulunmakta · 
dırl ar. 

• larıo fulst rf'jlmlne muba· 
Hankov, 9 (A.A) - Kfukl · lefet etmiı nazarile bakıla · 

ang demlryolu ilzerJnde, cağını ileri ıilrmektedlr . 
Vukvuıen civarındaki Çın j Yapılan fıtatlıt li• 16rP, 
kuvvetleri 300 Japon plya· ltalvadakl ıekıen bin Yahu-

1 
de askerini muhasara etmlı- 1 dinin ylrmf ıkf bini. altı ay 
lerdlr. Şiddetli muharebeden zarfında ltal1aya terk etme
ıonra yarı yarıya zayiat ve· 1 i• mecburdurlar. Bunlar 
ren Japonlar tayarelerlnln areaında, halen Balear 611Q· 

hlmayeılnde ıerl ç~lıtlmtı· I bahri kumandanı olan aml · 
lerdtr. rat Mon.a tle .. rchr. 
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Selanik Anlaş sı Ve 
Ve • 

1 Bir Me ha e .. 
«f eli~ıller milletleri çıli~leştirmeUe ve birız 

daha şuurlu yapmı~ıa~ır.» 

' ' H i R H A B E R~l~E R~l~J 
«Slovo» gazetes inden: 
''Bled konferansı müzake· 

releriyle bunların uyandırdı· 
iı aktıler, bize Sellnlk pak
tının lmzalanma11nın Bulgar 
umumi efklrı tarafından bir 
emrJvikl teklinde kabul 
edildiğini hatırlatmamızı za· 
rurl kılmaktadır . Böyle bir 
anlaımanın lmzalanacaiıoa 
dair herhangi bir müjdeden 
haberdar olmamııtık . Bey 
nelmJlel büyük hldlıeler de 
nazarlarmı Balkanlardan 
ayırmıı bulunuyorlardı. 

Bundan maada Bulgarlı· 
tanın ıe11lz ve seda11z yap· 
makta olduğu mOcadele, o 
derece gürültüden azade ve 
dlfer mağdur milletlerin aç 
dıklara mücadelelerinin 11rıu 
ve fddJalarından g kadar 
uzaktı ki, bu durum in.ana 
Bulaarlıtanm Jçinde bulun
duju ıeraite alııtıjı ve bo 
yun eidljl hlaslnt veriyor 
du. 

Felaketler milletleri çehk 
lettlrmekte ve biraz daha 
ıuurlu yapmaktadır. lmkan 
ları çok ıuürlu bir ıurette 

tedkik eden Bulgaristan, harp 
denizinden kalma bulanık 
ıularan geçip gftmeılol bir 
hayli bekledi. 

Beneçhl peıln muvaff a 
klyetetzltklerle nettcelenme 
fe mahkum edtlen fıtekler · 
de bulunmakta ne manl ola 

btltrda? Buı milletler, bey
nelmilel hukuk bakımından 

mnsavl haklara malik bu · 
lunmak için bizzat mücede · 
leye atılarak haklarını elde 
ettiler. Bazıları lıe hali mô· 
cadele etmekte veya tazal 
lümü hal eylemek suretiyle 
muvaffak olmala çalıımak· 
tadır. Mademki Bulgl\tlıtana 
yükıek bir tonla konuımak 
müsaadesi verllmemtıtt; Hul 
aarlstan, yalancıktan ağla · 

mak ve tazallümQ hat eyle 
mek teneuülünde de bulu. 
namazdı. Böylelikle bir ke· 
nara çekilerek ıusmağa mec· 
bur kalmııtı. Ve, böyle bir 
se11tzltk içinde bulunduğu 

muz btr 11rada Selinfğe da · 
vet edildik. 

Gittik Ye imzaladık . 

Fakat, imzaladığımız bu 
ıey nedir? . 

Bıı: aadtce bir vesika im
za etmekle ka!mııhk. Biz, 
Selanikte aynı zamaoda na
muılu bir el, btr dott elt 
uzattık . Bu,. bir zamanlar 
büyük bir ltyakatla ıllah 

kullanın ıağ eltmlzdl Aöy· 
lelikle ılllh kullanmak itini 
büyük bir maharetle bilen 
bu elin, barııa hizmet için 
de hazır bulunduiunu lıbat 
etmlı oldull . 

Bulgaristan birıey lıtlye 
btllr n .tydı? Bulgaristan, Se 
lanlk paktanı imzalamakla 
müıavl haklara maltk ol 
mak yolunun llk adımını at 

mıt bulunuyoua, vaziyetin 
artık tebeddül etttilnl sanı· 
yoruz. Hu ıeyden evvel biz 
ıimal komıumuzun ekallt 
yeller meıeleılndc aldığı ka 
ti yükıe-k ve cezri tedblrf~rl 
takdirle kartalamaktayız. 

Romao1a cltetleaberi durbln 

polıttlca adamlarına malik 
bulunmakla temayüz etmlı 
bir memlekettir ve her :ıa· 

man yüksek devlet rlcaltn· 
den mürekkep güzide bir ıı 

nıfa malik bu lunmuı olmak· 
tadır . Eğer Romanyanm bu 
güze\ hath hareketi btr ör 
nek olarak d iğer memleket 
ler tarafından da takip edi· 
lecek o!ursa bfz yeni bir 
merhalenin, hüsnünlyele ve 
kardeıçe anlaımağa daya · 
nan bir merhalenin bat1adı 

ğına inanacağız 

~el.inik aolaıma11 bize, 
Neulllynlo veremedli lnl ver· 
dt. 

Fllhaklka ıörülüyor ki, 
Romanya ıu 'hunu olduğu 

gibi, Balkan barıımı koru · 
mak fçln de çok az bir ray· 
ret ıarfetmek klfldlr . ., 

---'!)l!ı ·- o 

~eytin Cinsleri 
Islah Edilecek. 

iktisat Vekaleti , memle 
ketin muhtelif yerlerindeki 
zeytin cinslerinin ıılah ve 

mah•ulün çoğalması huıu· 

ıunda tedklkler yaptırmakta · 

dar . Vekalet bu makıadla 

Almanyadan celbedılen zey 
tin mlltaha1111101 Buua ya 
göndermlıtJr. Müteha1111 Bur· 
tada zeytin mahıulüoün ar· 
tırılmaaı etrafında tedkikler 
yapacak, ayrıca bir ihraç 
kooperaUft teşkili için de ça· 

lıımalarda bulunacaktır. 

icra Dairelerin
de Yapılacak 

Islahat. 
Üç ay evvel Adliye Ve· 

kiletınin da ve ti üzerine 
anemlekettmize gelen ve le· 

ra islahatı t!' trafıodıı tedlctk · 
ler yapan mütehauls Profe 
ıör Hanı Leyman, tekrar 
lıvlçreye döomüıtür. 

Ankara ve lıtanbul icra 
dairelerinde uzun müddet 
meıgul olan Leyman repo -
runu hazırlayarak Adliye 
Vekaletine gönder mittir. 

icra mütehassısı bu mu
f astal raporunda, icra dal· 
relerımlzln çalııma11nı uzun 
boylu lncelemlı ve eksik bu · 
lunan, lılahı l azım ge!en 
noktaları tebarüz eltirmlt 

tir 

Y ·· zmeBiln iye Çoba 
De~ Boğ d • • 

~o~an ~01unlann1 yığka~ı~hn sonra ~endisi d@ 
~ere~e yığkanmak istemişti. 

Kepsütte Simav ça ymda 
l\oyun yıikıı rken bir adam 
suda boğularak ölmüttür: 

Kepsüdde Camllatlk ma· 
halleılnden İbrahim oğlu 
Arifin ç obanı Susığırlağın 
Demirkapı köyünden Rama. 
zan adında bir çoban, 
bir kaç arkadatlle blrltkte 
koyun yığkamak üzere Simav 
çayının Ke-pıüde yarım saat 
mesafede bulunan btr yeri· 
ne ııttmltlt'r ve koyunları 

yığkamağı baıla mıtlardır . 

Bu it bittikten ıonra Ra . 
mazao, yığkanmak üzere 

ıuda yüzmek iıteıniş , 

arkadaılarınm ihtarları · 

na kulak . asmıyarak ça· 
ı yın derin yerlerinde da · 

lıp çıkmağa baılamııhr. Fa· 
kat Ramazan bir az ıonra 

gözden kaybolmuı, arkadat· 
ları ıüphe ederek bağırmıı 
lar, cevap alamayan· 
ca da aramıılar, fak at 
bir netice alamamıılardır 

Jandarmaya hab~r veril 

mit , ertesi günü vaka 
yerinde ara ma yapılmıı ve 
Ram&zan suyun derin bir 
yerinde ıöğüt ve tatların 

arasında boğul mut bir halde 
bulunmuıtur 

Ceset dııarı çıkarılmıttır . 

Yapılan tahkikatta hadtsed~ 
hiç kimsenin bir alakası bu· 
lunmadığı, Ramazanın yüz 
me btlmedi ği için boğuldu · 
ğu anlatı l~uttır . 

~ ......... ~--~ ......... ~~~~~~~~~ 

Oıta 
Tedrisatta 
Nakiller .. 

Ltse öğretmen kadrosun 
da bazı öğretmenlerin nakil · 
ferine aıd kararname vtla · 
yete gel mittir: 

Ankara Birinci ortaokul 
Türkçe öğretmeni Sn. Ha· 
mly~t Demiray, Lise Türkçe 
öğretmenli ğine; onun yerine 
Ltıe Türkçe öğretmeni Bn. 
KAmll Su; Ltae Tarih· Coğ · 
rafya öğretmeni R. Cenab 
Refik Orkon. lstanbul Ctball 
Ortaokul Tarih · Coğ r afya 

öğretmeo\tğioe; Çatalca Or · 
ta okul Tarih . Cofrofya öğ · 
retment Bn. Mahmure Erçin, 
Lise aynı dt>ra öğretmenliği· 
ne, Ankara Gezi Lisesi Ta· 
rlh öfretmenlerlnden 8. Rt 
fat İbrahim Onurluoğlu, Lise 
Tarih Coğrafya öğretmen 

fiğine; onun yerine de Lhe 
Tarih öfretmeni 8 . Kamil 
Su: Akhhar ortaokul direktö · 
rü B Haydar. Avvalık orta 
okul dtrektör!üğüne tayin 
edtlm tılerdlr. - ...,.,,. __ 
Gelenler, Gidenler: 

Mezunen İstanbulda bulu 
nan, iç haatalıkları müte
ha11ısı Rınbatı Doktor B. 
Ferit Bayburt, izinini bitire 
rek avdet etmtıtir 

M nyasta 
Spor 
Çalışmaları. 

Manyas, (Husuı i) - M ılU · 
yasta geçen yı l teıekkül 

eden ve Yılmazspor adını 
alan spor kulübü federe ol 
muı. dtğer kulupler glbl 
spor ale.nmda y~r almırtır. 

Ku1ubüo yenl idare heye
ti de seçilerek kulup itleri 
üzerindeki çalıtmalarına 
baıln mıttır. 

Manyas gençliği ıpor ku· 
lubüne karoı i yi bir a laka 
ile muntazam çalııma l arda 
bulunmaktadarlar. 

- ~ 

Bir Mezarlıkta 
Çıkan Yangın. 

Kuaoilan mahallesindeki 
mezarhk içindeki yatır 

etrafındaki tııhta v~ 
ağaç parmaklıklarla m ezar-
lık içindeki otların tutuotu 
ğu 1rörülerek f\falyeye ve 
poli ııe haber verllmlı; yan 
gın, büyümesine meydan ve· 
rilmeden söndürülmüştür. 

Yapılan tahkikatta; yan
gının, burada oynıyan ço· 
cuklann yaktıkları kuru ot · 
lardan çıktılı anl11 1ılmııtır. 

~ 

T er~iye (nslitüsün~e o~u
yacak öğretmenler. 

KöyJü ün Salma Yükü . 
afif eti 1 ece k. 

Bunun için milli arazi ~ijün manevi şahsiyeti a~mı 
tapuya bağlansca~. 

Köylünün salma 
hafıfietmek için 

yükünü 
köylerin 

manevi ıah,lyctl adana teılı 

ve tapuya bağlanmasının le 

mlnt evvelce Dahiliye Veki 
letioden bıldirllen bahçe ,.e 
tarlalar için mili ! araz iden 
de lıtlf ade edtlmeıi vilayet 
ı~re tepliğ edılmittlr . 

Sımrları içinde müıaid 

nıl ll i arazi bulunan köyler 
mevcud kanunların hüküm · 

• lerfoden fıtlf ade surettle ör· 
nek tarlalar, bat ve f idanlık 

Ortaokul öğ -
ret m enlerlnin 
Ders Saatleri. 

Kültür Bakanlığı oıta ted· 
rlsat öğrelmen l crfnln hafta· 
lak den saatlerinin uı lkları 

üzerinde tedl<Hder yap 
maktadır Her öğretmen 

timdfye kadar 24 saatten 
fıızla ders okutabiliyordu . 

Bundan ıonra 24 saat 
t~n fazla hiç bir öğretmene 
ders verllmlyt.cekUr. 

24 Saatin bir k ı ımını öğ 

retmeoler, arzu ettiği tak· 
d trde ecnebf ve ekalliyet 
okullariyle hususi okullarda 
verebllec~ klerdtr. 

glbi thtl yaçlarını bu ııra%l" 

ferden temfn edceklerdlr· 
Devlete intikal etmıı olan 
veya Türk mübadilleri lıtth 
kakları bakiyesine lcarıtıhk 
tutulmuı bulunan Rumlar· 
dan metruk arazi ve çıfllk 
letden mera, harmanyerl, 
mektep ve benzerleri ııbl 
köyün umumi ihtiyaç "'' 
menf &d tine tahıl si ic•P 
edenler de köy manevi ıab· 
ıf)·etı adına ayrılacak ve ta· 
puya tescil edilecektir . ,,,. 

' Bürhaniye Hi1-
kumet Kona-
ğının inşaatı· 

Maliye Vekaletince vıli · 
yetimiz adına 60 bin liralık 

1: 
loıaat tahılaah vertldlğiol 11 

mııtık. Bu tahılıat ile vtli· 
yetimiz çevresindeki baıı hÜ " 
kumet konakları ve dtier 
reımi binaları ikmal edıle· 
cektir. 

Hu tahıintın 22.500 llr••1 

ile Bürhaoiye hükuıııel 
konaeı ihaleye lconmuıtor· 

ihale bittikten ıonra he· 
men lnıaala baılanacaktır· 

R~smi okulluda h a ftalık 1 
" [ 

ders aaaunıo miktarı ı s ola · Tabii Af et er 
rak teshil f!di l mtıtir 1 LJ kk d 8 • 

Orta tedrisat mÜf!Heıele . : na ın a ır 
rloden fazla öğretmene ih· 
ti yaç bulunan ıemtlerden 
öğretmenlerin bu yirmi dört 
saatlik çalııması resmi okul ' 
laıa bağlanacaktır. 

O;taokutlard ze~irli gaz 
dersi 

Önümüzdeki deu ~eneı. i 
batından itibaren ortaokul
larda haf tada bir gün :ıe 

hlrlı sazlardan korunn a Çil· 

releri etrafında konf eramılar 
verilecektir. Konferam;l arı 

okul kimya ve tabilye öğ 
retmenlerl verecektir . 

İstanbul 
öğretmenleri 

Tamim .. 
Yurd içinde yangın , ıe'F 

lap, katırga g ibi tabU afet· 

lerln bundan böyle telıırafl• 
bil · derhal Ziraat Vekaletine 

dtrllmeılnln uıul ıuıhaıı b~· 
tün vilayetlere tamim edl 

ü• 
mittir. Bu gibi if etlere 1 

ratle bu ~ektlde btldırtldlk' 
dl· 

ten sonra müteaktben ha 
1 1/, 

ııe hakkmda mufusa 

ta mt\mlayıcı ma1umat ve~~ 
lecektir. Vekalet tamt111lı> 
ıu malümatı iıtemektedir: 

bol 
. Hadisenin nevi, vuku -d 
duğu tarıh ve devam ınu 

deti, had lsedf'!n mütee11lr 
0 

olan uhl'I , vana nüfuı zeY1" 

Raporda bılhaua icra karl · 
rosuoun °genloletllmesi ve ff· 

letln süratle neUcelendlrll · 
me•t için lizlm relen ted 
birlerin alınmaıma lüzum 
aösterllmcktedır . 

* Halkevi Re'ıl B. Feyzi 
Söz~ner dün iz mire gltmf§ · 
tir. 

Gni Terbiye Enstitüsünde ı 
bir sene olcumak hakkını ı Gelecek. 

1 ,,t 
h miktarı, hayvan te t dl 
miktarı, hidtıenln tarls 

" bulunan mahsullerin ~n ço 

Rapor, Vekalet tarafından 
tedklk edilmekte olup, ted 
kikat hitam bulunca icap 
eden hllhata baılanılacak 

hr 
- .... 

Erdekte Şarap
cılık Kursu •. 
Acılacak. , 

Memleketin muhlelıf mm· 
takalarında iltıhul madde 
!erinin dahf\ iyi ıartl ı:ı r ve 
YHıflar 1 a yetııtlrl 1 meslnl te
min 19io müıtahıll ve imli· 

ı~re lüzumu olan fenni btl · 
etle ri öğretmek maluadtyle 
kurslar tesis edilecektir 

Bu huıuı üzerlnd~kt ilk 
çalııma Teliirdağında bat· 
lamıt ve ıarap fabrikasında 
bir f&rapcıhk kursu açılm..
tır. Yakında ıarap mıntaka

ları olan İzmir, Erdek Boz · 
caadada da. birer ıarapcllık 
kursu açılacaktır . 

A vrıca meyva yelittlren 
yerll'rimizde meyvacıhk hu· 
bubat yellten yt'rlerde hu 
bubatçılık ve yeı·lne göre 
pamukculuk pancarcılık, gl 

bi kuralar teslıl fçln çalıtıl 
makta dır . Bu arada Iidırda 
tla bir pamuk kursu açıl 

1 
mak üzere hazırlıklara bat· 
lanmıthr. 

kazanan villyetimlzden sekizı 
öğretmenin buna aid emir 
lerl gelmltUr . Bu öğrt'tmen 
ler btrlnclteırinde Gazi Ter 
biye Eostltüıünde bulunacak · 
lardır. -

Teşek~ür 
Çocuk Esirgeme Kurumu Baş

kanlığından: 
Kurumumuz ta rafından 

süuuet edilen yavruların ıün 
netlerinin lcraatle tedavileri 
huıuıuoda &laka ve himmet 
lerinl eslrgemiyen Operatör 
8. Sadi ile, yardımda bulu 
nan Sünnetçi 8 . Hüsnü, H. Ha· 
111 ve B Hüıeylne Kurumu · 
muzun a91k teıekkürlerlnl 

sunmayı borç biliriz. 

istanbul öğretmen1erlndeo 
~üz klıtlık btr 1rrup bu ayın 
14 ncü çarıamba güoü iz. 
mirci.en ıehrlmlze gelecekler · 
dir. 

Öjre troenler o günü ve 
geceyi ıehrlmlzde geçirdik· 
ten ıonra perıembe gunu 
Kütahya ya harel<et ed~cek · 
lerdlr. 

Dün ı lkokul baıöfrclmen · 
lert kültür direktör vekili 
lspekter B. Sırrı Oymağın 
riyaeettnd _ topl&n.ıu a k mi 

uf ı r öğretmenle rin g~zecek 
ve görecekleri yerlere a ld btr 

proğram hazırlamıtlardır. 

Halk~vlm iz de misafir öt 
retmcmlere Atatürk parkında 

bir çay ztyefeU verecektir. 

"e h :rnıı .Icrine dokunduğu 
1 

bunların zarar derecele' '. 
toprakta bulunan °bütüo ıet 

bil ' riyat ye garalyat, hubu 

•"' ıebzeler, meyva, bağ, orrı> fi 

çayır nebatları, hadi•'"~ · 
hasadı yapılmıt olan rıt• ~ 

1/" 
sullerdekl zarar ntıbetl "-'/,' 
harmanlarda , sergideki tıc!t 
ümlerde, kırılmıı tOtünlet 

0
, 

görülen zarar, yıkılan, ç bl 
ken, ıu bHan ev, ahır 11 

• 

'"'h biol\luın miktara, yapı ,e 
olan mahsullerdeki zar•' ,ı 
bu gibi hldlıeler netice r 
tahmin edilen umumi ı•r'. 
yek6nu ile yemeklik, yeril 

lıı'1 
ilk ve tohumluk ihtiyaç 

nın cinsi ye miktarlar•· 
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Loyd Corcun Bir Makalesi: 

"Harp Devam Ederse 
Medeniyet Ölecektir.,, 
(( Me~eniyıt eğer hıki~aiin mevcutsa şu son zaman-

Bir Ayakkabı
yı Kaç Kişi 
Kullanır? 

Gönen Maarif 
Cemiyetinin Pi-

Kaçak 
Ceza 

Mektuplardan 
Alınacak .. 

larda bir hayli gır il emiştir.» 
"Bır aün relı Vilıon "bü· ıöylemek ceaaretlnl göıtere-

lGn rnllletler medenldirler,, lım 
dfye haykırmııtır . Pakat aa- fıte hır lngiliz müıahtd ta-
ıetelerl okudukça insan, rafından Ka"ton bombardı 
halclkaten bir medeni halk mana hakkında yapılmıı bir 
... , mıdır, yokaa bu medenf- tasvir: 
Yet bir hı ya iden ibaret mi "Sokaklar hazan yü-ılerce 
dır , diye kendi kendine ıo 
ruJ'or. 

Medeniyet eier hakikaten 
lhevcut ol muıea bile ıu ıon 
1•nıanlarda bir kaylı gerile· 
llllıtır BugüDkü harbin za 
lılrlllfl hiç bir ıeyle luyaa 
•dılernu . On altıncı ve on 
Yedinci aaırlar dfnl harplerin 
katlfi.mları Çın ve lıpanva 
borobardımanları yanında 
bır htç kalır . 
le Buaünün kfttliimlars hak 

1r.da, htnlerce kilometre 
lrıeıafed~n sakin bürolarda 

~iikürn verilmektedir Kadın· 
ar evlerinde rahat oturur, 

metre ött"de bulunan vücut
lara ald baılar1 kollar, ayak· 
larla örtütmüıtü. Kotlarmı 
bir bombamn götürmüı ol. 
duğu on dört yaıında bir 
ktzcafız benden bir kaç met· 
re menfede müth•t lztlrep 
lar içinde ölüyordu ve hayat! . 
Çektiğini azsltmak için el · 
imden bir fey ıelm lyordu. 
Ooun yanında tamamlyle 
dofranmıt beı adam, küçük 
bir tep!clk haf inde ült üate 
yığılmııh ve bu tepecikten 
kan akıyordu. OıOn ölı~nle 
rfn aay111 1 500 olduğunu 

ıöylemekle mübaleta etml 
yorum . Bin ev tamamiyle 
harap olmuıutu. Şehir hal 
kının çofu ıehlrden ayrıl · 

mıı olmaealardı kurbanlar 
çok daha fazla· olacaktı. 

Çocuklar bahçelerde oynar
l,rlcen baıka ya•rular öldü , .. , 
1 
u 6yor, baıka kadınlar aç-
•lttan ölüyorlar. Yaveı ya 
~aı Jnıanlar baıkalarsnın fe· 
llcetlerlne alıııyorlar . 

Zengin bir ıehrl h~rabeye 
~e9tren bu bombardımanlara 
b 'rıı nasıl bir mukabelede 
h ulunulabillr? Kanton cep 

eden y6zlerce kl'ometre 
~e._fededtr Nüfuıu 1. 143 000 
lr ve ekseriyet itiba· 

tiyle ıırphların tasavvur d 

llıeltte ıllçlük çekeceitmlz 
hrtlar içinde yaııyan f aklr 
1"1•1ılardan mürekkeptir. 
b Hır kaç yana-ın bombuı 
lr kaç saniye içinde, sefil 

it\ .. 1 
ll klerl alevlerin kurb11nı 

ol,n binlerce aileyi ıef alet 
~e lıtirabın lcuca lına ata
ılt,. 

t 28 Mayılta, Japonlar Kan· 
doau bombardımana bsıla -
•kları zaman hava ıon de 

•ec O b e ııcaktı. ç günl6k bom 
I 'rdınıandan ıonra ölen
''1iı. ınıkdarı 1l00 e ve ya 
ta 1 1 arın yekunu 1600 e çık· 
~'Ilı. Beı gün ıonunda ölen· 
,'' 5.soo ü buldu; yaralıları 
~)itlafa bile imkln yoktu. 
, " 16n sonra hastalık ve 
ıt.._ 

I b -nın yerleınılı olduiu 
~e lrden yarım milyon insan 
f •çtnııtı. Son on bir ay zar · 
IQd K 
~ı a anton üzerinde se-
._ • Yüz defa ta yareler uç 
t duı olduju bugün bilinmek· 
' lr 8 i · u harbin korkunçlu-

b ~ 1ılenmtı olan müthft el 

b 'htler tuvlre ııfmaz ve 
d Utıun bütün trajedtalnl Ha 
e t 1 ı~, ç b tam yerinde tibir -

dı bulmak mümkün değil. ... 

Muhacirler, yanan evler , 
yıkılmıı hastahaneler ve ta · 
affGnle dolu ıehtrdekl on 
iki aGnlük bombardımandan 
deha feıci bir ıey taa11vvur 
edilemez. Bütiln bunlara ça
resi bulunamıyao eçlık ve 
bulaııcı haatahkları ilave 
ediniz.,. 

8 haziranda, Deylt Ekı · 
preıln muhabiri hadtselerl 
anlatıyordu: 

.. Alevler içinde yanan Kan 
tona kırk ıeklz aaatten faz. 
la bir nmandanberf bir 
bomba yağmuru yılmak· 
tadır 

On ikt gQnlük katltimdan 
ıonra, Nyuı Kronlklin mu 
hablrl Gunter Ştayn bir 
plinço çıkarıyor: 

"Bu 1 .143.000 nüf uıluk 
ıehlr tamamlyle ölınüı gibi 
dır . Ne bir su, ne bir ha
reket.. Hararet gittikçe ar· 
tıyor. Bulatıcı hastalıklardan 
vebadan, koleradan, malar· 
yadan korkuluyor. Şehlrln 
büyQk bir k11mı sudan ta 
mamlyle mahrum gibldfr. 
Ve ıağ kalmıt olanlar aü
oGn devamınca ceaetler ıü
rüyen nehire gitmek mec-
buriyetindedirler. Gıda kıt 
lıiı vardır " 

insanların, medeni mah -
lukların etraflar1na biraz 
refah getirmek için yarat 
tıklara ne vana tahrip edll-
mf11 yakılmıı, harabe halı . 
ne getlrllmlıtir . 

Harp devam ederAe me
deniyet ölecek, ortadan kal. 
kacaktır . 

Hergün gazeteler Çınde 

bomberdunanlsrın haberini 

On senedenberi İngiltere· 
de ikf kadın bir çift ayak
kabıyı müıterek olarak 
kuUanmaktadırlu. Çünkii 
ikisi de birer bacaklarını, bir 
kazad• kaybetmtılerdlr. Yal· 
nız teaadüf, eğer tibfr caiz· 
se, kendilerine hfraz yardım 
etmlttlr. 

Mislı Perrinlo, kazada aai 
ayağı kırılmııtır, MJıfı Sut 
ton, ıol bacafını kaybetmtı 
tir. Aynı araba lnzuından 
ıonra birer bacaktan mah 
rum kalan bu lkj kadın, iyi 
olup hutahaneden çıktıktan 
sonra ayakkabı huıuaunda 

evveli müıkülit çekmtıler· 
dir Çünkü hiçbir kundura 
mağazaaı bir iıkarpfnln te· 
kini vermemiıtır. 

Bunun üzerine iki kadın 
bir çare buluyorlar: Beraber 
bir kundara mafezaaına gi
derek ikisinin de beiendlk· 
lerl bir çift lıkarpfn ~ alı1or
lar ve bunun 1t1 ğ tekini MI· 
ıls Perrl , ıol tektnl de Mtılı 
Suttan giyiyor. 

Her iki kadın da hemen 
hemen aynı vaıtadırlar: Biri 
33, dıf~rı 32. Fakat aynı 
numara ayakkabı elyiyorlar. 
Bu cihetten hiç ıtkayetlerl 
yoktur 

r,ın garip tarafı ıudur ki, 
iki kadın ayakkaplarsnı ay· 
nı umanda ekıUlyorlar, bu 
cihetten de aralarında hiç 
thttlif çıkmıyor 

On senedenbert aynı ıe 
kilde ayakkabı alıp giyen 
bu iki kadın hkarplnlerln 
paraıım asra ile vermelcte· 
dlrler. Son defa olarak bir 

çift ayakkabıy1 Mi.tı Perrl 
alm •ı ve bir tekini arkada
ıına vererek dığer tekini 
kendhf glymlıttr. 

köyler, karıı tarafın hiçbir 
mildahaleal vaki olmadan 
tahrip edtliyoraa, yarın aynı 
tayarelerln bizim ıehtrlerl
mlze ve köylerimize taarru 
za gelmtyeceklf'rlot bize kim 
temin eder? Guernlka Bask 
ların mukaddes ıehrlydf ve 
bir tek mltralyözP, btr tek 
topa bile malık deilldt. Bu. 
nunla beraber Almanlar itin 
ehli ııfatiyle, ııelıp her ıeyl 
tahrip ve mahvetmltlerdlr 

Akdeniz kıyıları nda, çalıı 
kau küçük kaaabalar, sakin 

) 1angosu. 
Gönen Maulf Cemiyeti bir 

piyango tertip etmlıtır. 
Kazanan numaraları bu 

günden itibaren yazıyoruz: 

Mılanacak kaçak iiidıuplar en yakın posla , 
mer~ezins teslim edilece~. 

72 Tiryaki sif a raıı 
153 Büyük kadın tarağı 
221 Erkek gömleği kutuda 
226 Listtk top 

Son zamanlardft t"hfr ve 
kasabalar arumda lılettlen 

otomobil ve kam yon ıöf er. 
lerlnln ve ıeyyahat eden sa 

fr kimselerin kaçak olarak 
mektup ve açık muhabere 
varakaları naklini itiyad ha
line ıettrdlklerA anlaııldıiın· 
dan mektup k"çakçılarrnın 

takibiy le elde edilecek ka 
çctk mektup ve açık muha. 
bere varakalarmın nakille 
rtyle bir likte en yakın poata 
merkezine teılım edılmeıl 

hususu Dahtllye1 Gümrük ve 
lohfearlar Velclletlerinden 
zabıta ve gümrük muhafaza 
teıl<flitına tebliğ etUrllmtı · 

236 Erkek ipek çorabı 
245 Erkek ipek mend ı lt 
276 Erkek çorabı 
286 Erkek pandofluı 
303 Dolma kalem 
336 Gömlek 
368 Mektep çanta11 
352 Kadın ipek mendiil 
381 Dit fırçası ve macunu 
399 Gözlük 
401 ipek mendıl 
457 Erkek f ant l lsı 
497 Muz•ka 
542 Erkek pandofluı 
556 Tiryaki ıliaraaı 
635 Dolma kalem 
646 Gıravl\l 

667 Kadm pandofluı 
716 Orta kolonya 
778 Erkek ipek mendil 
793 Kadın ipek çorab' 
877 Kalem 
832 Büyük kadın taraiı 
881 Kadın ipek mendil 
876 Erkek ipek çorabı 
910 Erkek ipek mend.I 
945 Muzıka 

1046 Erkek ipek çorabı 
107 4 Sivri cep feneri 
1220 Ütü 
J 257 Erkek ipek mendılt 
1394 Kadın ipek mendı ll 

1417 Armonik {çalı ı l 
1477 Küçük kadın tarağı 
1438 faı aı 
1468 Kadın ipek mendıh 
1517 Traııabunu 
1579 Tiryaki ııliaruı 
1606 Sabun 
1619 Muz ka 
1736 Kalem 
l 751 Muzuka 
1072 Erkek p11ndofluı 
1791 Erkek tpek mendili 
18.::2 Erkek çorap 
187 1 Erkek pandoflası 
1866 Kadın tareiı 
187 2. Saat 
1896 80yük çsydanlık 
1928 Erkek ipek mendili 
2010 Fotofraf makinul 
2027 Bıııklet 
2042 Bel kemui 
2045 Bel kemeri 
2049 R6yük havlu 
2094 Gömlel< 
2108 Podra 
2136 Y auı cf'p fen eti 
2149 Erkek ipek mendili 
2203 Gömlek 

2206 Kadm ipek mendılı 
223 t Ttryakl s•ğaraaı 
2268 Tiryaki ıiiaraaı 
2310 Gömlek 
2357 Erkek çorabı 

tir . 

Yukarda sözü reçen tef · 

Horman~i vapurunda bilet
siz Jolcular. 

Fransızların maruf büyük 
lranaatlantlil Norm&ndt, Nev
yorktan son seferini yaptığı 

zaman 588 yolcu gf!t lrmtıtlr 

Bunlardan baıka vapurda 
14 ka çıı k yolcu çıkmııtır . 
Hıç bir vapurda bu kadar 
çok bılehlz yolcu relmemfı 
tir. 

Amerikadan hMeket ede · 
ceğt 11rada tranlfttlan\ik baı 
tan bata kontrol erltlmiı bu. 
lunan btletalz dö rt genç bir 
molöre bindirilerek tekrar 
1a hıle çıkaralmıttır. 

fakl'\t vapur demir alıp 

açılırken on dört ktıt daha 
yetlt::nlttir. Transa tlantik 
Havr limanına gelip demir 
attığı valcit Han pohsi bu 
on dört ktılyi, radyo ile ha 
ber aldıfı için, rıhtımda 

tevkif etmfıtfr. 

Bıletalz yolculardan en zen· 
glninln üzerinden ancak 4 
dolar pare çıkmııtar. 

2935 Podra 
1 1303 Dit fırçası ve mllcunu 
J 3038 Faraı 
1 3058 Kadın mendili 
1 3087 r eneke kutu çukulata 

3097 Erkek ipek mf'ndill 

I 
3165 Fılıt pompası 
3194 Çalu 

1 3092 Kadın ipek mendili 
/ 3195 Kadın f anlliuı 

3209 ·Büyük erkek fanlliAı 
3218 Sabun 
3247 Muzlka 
3299 Gömlek 
3250 Çakı 

kıtat menıuplars tarafından 

merkezlerfmlze kaçak mek 
tup veya açık muhabare ve 
rakalau tevdi edıldlil tak· 
dtrde bu m6raselittan iki· 
ıer kat ücret alınarak bu 
ücretlerden birer kalına kar
ıılık olan pulları müruelit 
üzerine yapıftmp tarih mü· 
hürü tlc iptal ediltcek ve 
lstenild ıfJ takdirde ü-ıerfne 
(gayri nıesul) damga basıla· 
rak veya bu ibare el ile 
yazılarak müruelil naktle 
teslim olunacak ve alınan 
ücretlerden · birer katımn 

mecmuu da makbuz muka· 
bJlinde kaçajı tutana veri 
lecek ve keyfiyet bütün aa· 
fahatlyle tlitlk numüneye 
göre tanzim edilecek iki 
nüıha zabıt varakulle tea• 
bit olunarak bu zabıtlar ad· 
reslerl de göıtertlmek ıartlle 
kaçakçı ıle kaçağı tutana da 
imza ett!rllecekUr. Mütu• 
klben kaçakçı hakkında ae
reken kannuni takibat yapıl · 

mak Ozere zabıt varakuı· 
nın bir nüıhası cumhuriyeti 
müddefumumilığlnc tevdi o· 
olunacaktır. 

Kaçak milraaelit nakle · 
denler iki kat ücreti ver 
mezlerae yakalanan madde
ler bu bapta rene ılfıtlr nu· 
müneye göre iki nüıha tan
zl"D kılınacak zabıt varaka · 
11010 bir nüshasına bailftna
rak iki kat poıta ücr~Uyle 

beraber para ce:ıı:ası aldır -
mak üzere Cumhuriyet mOd
delurnumlhğlne verllecek ve 
poıta ücretlerinin tahıllı 

hakksndakl icap takip olu
nacaklar. 

Mektup kaçakcıhiının yal 
nız zabıta ve g<imrük me
murları tarafından taktblyle 
ile Ufa olunma11 caiz ol mı · 
vacafından lıtauon ve fı

kelelerle otomobılterln du 
rup kalktılrlsrı yerlerde ıef -
lerln we müfettlılerle kon· 
trol nıemurlarsnın müaatd 
ve mftnaatp zamanlarda ted
klk yapmaları ve pulıuz 

mektup ve açık muhabere 
varakaları alıp nakletmefe 
teıebbQs edenlere te11düf 
ettiklerinde 1allhlyetll me
murlara müracaatla bunları 
yakalattmp haklarında re
reklı muameleyi yaptırma· 
ları da lizımdır. ............... __ 

müdafaasız. Hkert himaye
den mahrum lcayler bombar
dıman ediliyor; çol.!uklar, kıı. 
dınlar, ih~iyarlar öldürülüyor 
Akdeniz böyle teca vftzlere 
maruz kalına neden "chan 
nel .. olmasın? Amerika ken 
dini böyle bir tehlikeden çok 
uzakta ıanıyor. Fakat haki
katte böyle midir? 

Meaafeler her gün biraz 
daha k11alıyor. Şimdi Berlfn· 
le Nevyork arasında munta 
zam bir servis teılı edllm•ı 
tir Asor adalars btr aıkerl 
oıerkez bir harp üuü haline 
geUrtlebillr. 

2405 Erkek fp~k mendili 
2416 Kadm ipek mendıli 
2501 Erkek taraiı 

3304 Kalem 
3305 Su barda iı 

i
l 331 O Erkek tarağı 

Bir ŞarapFab
rikası Yaptırı -

lacak •. 
3338 Kadı n mendtll 
3350 Erkek ipek mendılı 

1
3354 Gravat 

b,~'lbukt bu clna yellerden 
fe erdar olmak btzlm vazı. 
d,'-'lıdır. Çtnde ve lıpanya
dr 01•n ıeyler blrgüo Lon 

•d p ~\I~ a, ariate ve Berltnde de 
() ~- ıeleblltr 

"' Gnyada hili kalbleri 
1 erb•-·tle d l ... '" o u mert insan· ,,. . 
Qj~l lrdır Ki, bir araya ael 
1,,. ttf takdirde böyle uıul 
le, e lcarıı ayak dlrlyebtllr 

vermektedirler. Şu eatırları 

yazdığım lahzada bile rad
yo bildırfyor: 

.. Hankeo civarında bir 
Japon hava taarruzu neu · 
culnde altı yüz kiti 
ölmüıtür Amerikan kollejl 
üzerine üç bomba düımilı 

ve üç ml!muru öldürmüıtür. 
Bu taarruza yüz Japon ta 
yarHI lflin.k etmlıtır . 

Bu harplerin dııında kalan 
milletler, kendi menfaatleri· 
ne olarak, bu neviden uıul· 
lere karıı bir karar verme 
ltdtrler. Korkunç tasvirler 
kafi gelemez ve gelmemeiı. 
dir. Bu modern Herodlara: 

2536 Büyük kadın tarağı 

2558 Erkek ipek çora hı 
2602 Kadın ipek çorabı 
2632 Kadın ipek çorabı 

2647 Gwravat 
2503 Kadın ipek mendili 
2697 Küçük kadırı tarağı 
2693 Kadın ipek mendili 
2764 Muzıka 
2774 Kadın fan i lası 
~779 Sabun 
2786 Saat köıteğt 

3409 ipek kadrn çorabı 
1 3413 Gözlük 

1 

3438 Tiryaki sigarası 
3462 ipek kadın çorabı 
3526 Gömlek 
3575 KüçOk ipek mendil 
3585 Stiara tabaka11 
3626 Tıryakt ıiğııra11 
3616 Ctlet makinesi 

fnhlHrlar idaresi tarafın
dan lzmirde kurulmaaı lca
rarJaıtarılmıı olan ıarap fab
rtkatının lnıuına baılanmıı
hr. fabrikanın gelecek mev· 
ıime kadar tamamlanmaıı 
için lizımgelen biltün ted · 
hlr~er ahnmııtar. 

Bunun için lnıaalta fasla 
amele çalııacak Ye kıt za
manında dahi iaıaata de
vam olunma11 için çatanın 

hanların bozmasına kadar 
kapanm&11na gayret edile
cektir. idare fabrikanın ıe
lect:k ıene çalıımafa beıla-

. o 1 d,,. n arı meıeleden haber· 
>0ıa etcneaıek b6yle bir akıl 

' laılcln kalmaz BOtün 
._Yar1aldan 1aamak •• lıpaa1~dakller ıtbl Hkla 

"Masumları öldürmek çok 
fena bir ıeydlr" demek kl 
fi deilldlr ,. 

Loyd Corç 

651 lpek kadın çorabı 
2848 Küçt\k lflmba 
2859 Elbise f1r9a11 
2871 Halı 

3667 Muzıka 
3702 Gömlek 
3736 Top 

1 - - SONU VAR (LOtfea ıayfayı ~••lrlnrz) 



SAYFA : 4 

maaından ıonra piyasaya ır- ---- ----. 
yeni çetil tarapl r çıkara 1 • [ k E 1 
cak, aynca bugünkü ıarap 1 ıra l V ı 
ların kalltelertnı yükıeltecek 1 İn hıaarlar dalreıl" cad 
tedbtrler alacaktır . Bunun 1 deıinde ön ve arka bah 1 
için Franeadan bir mütehu· 1 çeyı hıı.vl, b eı odc lı , ye· 1 
11s getirilecektir . I ni bir bina kiraya veri le- 1 

Bu ıarap mütehaeıım ge· 1 cekttr . 1 
rek Tekirdağ ve gerekıe 1 Tallplerln Adliye da ire 1 
İzmir fabrikaları lıtıhsatatı I &l önünde Pulcu Ömer 1 
nın arttırılmaeı ve ıerap ne- 1 Uzmana müracaaiları ilan 1 
vilerlnln çoialtılarak kati· 1 olunur. 1 
telerlnto yül:selttlmesl hu ~-----------.. 
ıuılarıoda çalııacaktır. 

-------------· Aynı zamanda lzmtr fab- r • ""'C 

rikaeının modern teıleattyle 1 TUR KOi LI 1 
ıarap maliyet fiyatlara 1 Pazarteıinden baıka her 1 
ucuzlatılabtltne plyaeadakl 1 1ıün çıkar. Siyasal aazete .. 1 
flatlar da yeniden todlrlle · 1 Yıllıiı: 800 Kurut 1 
cektlr. 1 1 

1 Altı Ayhiı:400 • 1 
ldarentn gayeıl piyasada 

1 Say111: 3 • 1 
rakı yerine ıarap sürümü- 1 Gün6 geçmtı ıayılar 25 I 
n6n çoialmasıdır. Bunun 1 1 
için mümkün olduğu kadar 1 kuruıtur. 1 
ucuz ve iyi ıarap meydana 1 ADRES: 1 
gettrllmealne çalııılacaktır . 1 BALIKESiR TÜRKDlLl 1 ------------- .,, ___________ "' 

Kıyıp mühür 
Basri Akbulut adla mühü

rümü kaybettim. Y enlılnl 
alacafımdao hOkmfi olma· 

, '\, 

dıiı tlan olunur. 

A ne bacı köyü ihtl · 
yar heyetinden Alt 
oilu Baarl Akbulut 

intihap Eııcüıneı i 
Reisliğindt.~n: 

1 - 1580 Sayılı belediye kanununun 34 ncü madde 
ılne tevf6kan aza intihabına rey vermeğe hakkı olanlarla 
aza intihap olunmaia salahiyeti bulunanların beledtyece 
ayrı ayrı hazırlanan intihap cetvellerinden bir ıuretl hü · 
kiimet ve beledtye kapıame, bir ıurett de umumun gö 
rebileceğl eıkl belediye meydanlığına &11lmı1tır. 

2 - Belediye kanununun ;j5 ncl maddesine tevfikan 
lntthap defterleri 8 9 938 perıembe günü saat ıekizden 
l 5·9.938 perıembe günü eeat 18 ze kadar (tatil günleri 
hariç) olmak üzere 6 gün müddetle asıla kalacaktır. 

3 - Defterlerin aaılı kaldıiı bu altı eün zaıfıoda mün 
tehiplertn; isimleri , hüviyetleri defterlerde yanlıı veya mü 
kerrer yazılmıt ve biç yazılmemıı olduğuna dair ileri ıü 
receklerl itirazlar 15 eylul perıembe günü taat 18 ze 
kadar tntıbap encümenince kabul edilecektir. Bundan son
ra itiraz iddiası dın1enmu. intihap encümeni salahiyeti da. 
htlındekt t1111hlh"h 16 eylul larıh ı nden 20 eylul tarihine 
kadar bitirecek ve IUrazlar varld göı ülmedlğl takdırde red· 
dı mutazaaımın kararın ıureU n;uteılze uıulen ttblti olu 
nacaktır. 

4 - intihap encümeninin kararına razı olmıyalaran 20 
eyl6den 23 eylul tarıhlııe kader kararın uıul t n tebJıği 

tarlhtaden itibaren üç ıün zarf1Dda mahallı mahktmel aa 
ltynlne lntıhap eııoümeDi kararl)'le bhlıkte müreceatla 
itiraz etmeie haklaıı vardır . Bu n. üddel bittikten ıonra 

itiraz bııkkı kalmaz. 
Yukarıda cöıt maddede ıötterlltn hueuıat müntehıp · 

lerln malumu olmak üzere ilan olunur. 
3 - l - 309 

Bıılıkesir .kAseı·i Satın 
Aloııı Konıis)1oıııınd<ın: 
Kor merkn. mototlu bhlıklerloln ıhtlyacı olan 21500 

kilo beDzln, 730 kilo motör yağı, 1702 kı'o vakom ve 
315 kilo gaz yaaı kapalı zarfla ekılltmeye konmuıtur iha 
leal 12 9.9J8 pazartesi günü eaat 16 da Balıkulrde kor 
ıatın alma komisyonunda yepılacaktar. 

ilk teminat: Benzin lçlo 404 ve üç kalem yai için 58 
liradır . 

Yalnız Y'tlilara •eya benzine flat teklif edilebileceği 
gibi , her iklıtne birden de pey ıürüleb lltr . Ev1af ve husu· 
si tartları komisyonda her gün Görülebı l ir . Taliplerin ıha 
leden bir eaat evvel taklıflerlnl komiıyona yapmalar1. 

4 - J - 295 

B<ılıkesiı· ila"~et D< iıııi • 
Eııcünıcniııden: 

ldarei huıueiye nkar&hoden tf'm lı k~n ratılığa çıkarılan 
Btğadıç nahtyeılnde metı clk mektep halen müdOr evin n 

artırma günü çıkan tal•bı tarafından teklif edilen 301 
lira haddi layık görülmedlilnden 22 9 . 938 tarihine 
raalıyan perıembe günü Hat 10 da lhaleıl yapılmak üze · 
re artırma m llddetl J O gün u:ı:altılmııtır. 

Muhammen bedeli 400 lira olan bu ev için talip olan 
larıo 30 lira muvakkat teminatını malaandığına yatırdığı 
na dair makbuz senedlle blrlilıte iha le güoil muayyen 
vaktinde hükumet kooajında Vtlay\ t Dolmi Encümenine 
ıelmeferl ilin olunur. 

TORICDILI 

<ılık ~s·ı· \ 7ilaye · l)ııiıni 
~ne·· ıııeniııdeıı· 

J - ldarel husuılye ak.ııratındao olup temllllen sah-
lığa çıkarılan Atatürk parkı cıvarındakl ıebze bahçeelne 
lıtekli çıkmadığından 19 - 9 - 938 tarihine rasthyan pa. 
zarteal günü aaat ona kadar bir ay zarfmda verilmek üzere 

pazarhğa bırakılmııtır 
2 - latekliler vlli.yet encümeninin her toplantı günle 

rl olan pozarte&i, perıembe ve cumartesi günleri teminat 
makbu:ılarıle birlikte hükumet binaeında mütetekktl Daimi 
Encümene müracaatları ilan olunur. 4 ~ 1-298 

Bca ıkesir N<ıt·ıa 
. ·· düı·Iüğü.nde • • 

1 - Manyas kazası bük6met konaa}ı akmalı lnıaah 

açık eksiltmeye konulmutlur. 
2 - İtin bedeli kttfi 10.000 liradır . 
3 - Bu tıe aid evrak: 
A - Projeler, 
B - Ftat bordrosu, mesaha cetveli, ketlf huliıa cet · 

velt, 
C - Fenni ve huıuıi tartname, 
D - Nafıa yapı itlerl fenni ve umumi ıartoameal, 
E - Baymdırlık itleri aıenel ıartnameıl, 
Olup lıtlyenler bu evrakı hergün Balıkesir Nafıa Mü· 

dürlüğünde ıöreblllrler. 
4 - Ekıiltme 20 Eylül 938 ıah aıünü saat 15 de Man. 

10 EYLOL l JI 

~~~·~~~~·~~~~~~~ ·~~~~~~~~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
~ ~ 
'IJ. K apita_J: 100/)00,000 Türk LirBsı ~ 
JftJ Yurd içinde 26 J Şube Ve /fjans "fi: = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler = 
"" Her türlG zirai ikrazlar-dlaer bilcümle banka mu· ~ 
fJ. amel eri bu yük tubelerinde kiralık kasalar. ~ 
JIJ. ihbarsız taaanuf ve kumbara heeaplarında ikra· ~ 
: rotyeler. ~ 

~ ikramiye: Miktar/: ikramiyenin fuları: ~ 
~ ADEDİ LİRA LiRA ~ 
• 1 1000 1000 -,; 

~ ı 500 500 ~ 
.,.. 1 250 250 rr: 
~ ıo ıoo 1000 ~ 
~ ~~ !~ !~~~ ~ 
; 40 20 800 ~ 
JIJ. 108 6UOO ~ 
~ Bu lkramiyeltr Jıer üç ayda bir olmak üztre se· ~ 
~ nede dört defa bu miktar uzerf nden kura fit liağıfı · -; 
~ lacaktır. ilk keşide 1 Eglıil 938 dedir. ~ 
~ ~ 

·~·····················~~· 
yas hükumet konağında kaymakamlık odaamda kurulu r. ~ 
nafıa komisyonu huzurunda yapılacaktır. tı; ~~ı 

5 - lıtekhlerln bu~ ite ald 750 liralık.,,. muvakkat te · « ok 
mlnatı Manyas mal sandığına yatırdıklarma dair makbuz 
veya bu miktarda ıayanı kabul banka mektubu tle ..,,asgari 

a Geçme-~ 
on bin liralık yapı itini blr defada muvaff akiyetle batardı· 
ğına dair Balıkesir Nafıa Miidürlüğündeo taadikli ehliyet ft}; 
vesikası ve ticaret odası vesikasını hamil olarak eksiltme l.lt 
komlıyonuoa miracaatları ilan olunur. 

4 - 1- 304 

Balıkesir lnhisaıı· aı· 
Başnıüdüı· üğ· -· ndeno 

Ayvalıktan İzmir inhisarlar bakım evıerme kamyonlar 
la ıevk edılecek (30. 500) kilo idare nıaH yeptek tütün· 
lerin nakli iti ı. 9· 1938 gününden ıtıbaren 15 a -ı müddet· 
le eksiltmeye konulmutlur. 

İııtekliJerln 15·9-938 tıuıhine 01 ü11ıciif ptıttn. bt: güııü 
ıaat 14 de kadar Ayvalık· Balıkeair inhtıarlerıoa nıüıaca . 

atları. 4 - l - 308 

ühi dir. 1 • 
1 

• 
1 

llalıkesiı· l\at·ıa 
üdüı·lüğünden: 

l - Bürhanlye hülıumet konıgı ı liaıau ıııtaatı kapalı 1 • 
ıerf uıuhıe eksiltmt-ye konuımuıtur . fttı (~ iL l\tl AR O'"I') M «• r-

2 - lıın bedell keıft 22.500 ltıadır. il. r: ..., · ..., 

3 - Bu ite ald evrak tunlaldır: 1 kalı. Bugdııy (ıalka larl· 
A - Projeler 
B - Fıat bordroıu, mesaha cedvelı, ketif bulha cet- Harman zamanı gelmiı oldufundan bu rençberlı 

veli köyltiy6, dtğlımeııctyi ve zahlrtdJI dütOndürtn it• 
C ftnr.i ve huıuıi ıartDame bir buğday çalka mekinul almalitır . Fakat lıtaob01 ' lf 
D Nafıa yapı itleri ftoııi ve buıuıi ıerınan. ul dan ambalajlı a lmak, maklnenfn ne olduğunu btlose· ~ 
E Bayındnlık ıılerl genel ıaıtııamul mektlr. 
Olup l:.u tv11k hu aün l'a iı kuır Nıfıa Müclürliiiüııcie 

görülebtlır. 

4 - Elutltme 26 EJ lôl ~38 tarıh ı r.de pnutuı aüı:ü 
aeat 15 del l'uıhenl)e hüLiimtt kc;rıeğı ııda &ta,na~amlık 
oda11oda ~urulu rı afıa li ou 1')< ııu hu~ uı uıda )t pıl ece ğm 

dan lıtcklıler ln utfla11 lundın ~ir rut evvel mtdılr ko 
m lsyooa vermeleri. 

5 - lıteldiler fo bu tıe ald 1687 lira 50 kuı uıfuk mu · 
vakkat temloah Bürhanlye mal eandığı:ıa yatırdıklarıra 
dair makbuz veya bu miktarda ıayaoı kabul banka mek· 
tubu ile ugıui 8500 liralık yapı itini olr def ad muvaffa . 
klyetle baıardığına dair Balıkeılr Mafıa Müdürlüiündt n 
tasdtkla ehliyet veaıkasını ve ticaret oduı vesikasını ka · 
pah teklıf mektuplc~rını ihtiva eden zarra koyma lan ve 
zarflan 2490 oumerah kanunun hükümleri dalreaı nde 

tanzim ve imza etmft olarak mua yyen gün ve eaatte ek 
ılltme komfsyonuna müracaatları lazımdır. 

6 - Poıtada vukuu bulacak gecikmeler kabul edıl -
mt'z . 

4 -- 1 307 

S<ırık(iy ·ycsi 
1 .. k .. "" ,eı·e o r 111 .iıı· ıg~ ı l·t : 

Biz, Balıllealrde ayeiınıı.da nıanafaız ve açık ola· 
rak bu mtıhur olen ( EMiL MAROT ) fabrlkaııı>•0 

l uğday çallsa mektnelufnl bu eece de latenl ul fıatı0 

dan J üzde yirmi ve yfrmt l::et noluenıle ve eh'feıı 
fıatla aatalmaktayız . 

4, 5, 6 Numaralıları, tek v~ iki parçılı ciıııferl 
de meycuttur. 

Mahıulatı 9 k11ma ayırır, katlyen yabancı nıadde 
bar akmaz. 

Yedek parçaları nı derhal tlcarethaoemlzden tedo· ~ 
rik edebilintnfz . • ~ i Bedeli için de ayrıca kolaylık ııöıterilır. ~ 

I · MAKiNELERiN YAP;~;Ş4MIK;I: 6 1 
~ 

Saa llt~ ya plığı iş miktarı: 250, 500, 600 
kilo mahsul calkar. • 

ff hmet Ve İbrahim Cuma /J Kardeşfef 
I Köyümüzde yapılac k t, öy konağı fçln Ahmet kızı lfa -

ılbe ve oğlu Nurlye ald ev Jııtlmlak edılmı ı ve makamı Balıkeılr: Çlvlcller çarşısL tvo: 12 ~ 
aldınce de karar taedlka lktlron etmfş olmasını haber alan /Jemlrcller Çarşısı No: 63 ~~ 
ev .sahipleri muame lah geri bırakmak emeltyle semti mtç 
hule glttıklerlndeo kendl ıertne tebllğat yapılamamı ftır. Teb. ~ . dl., 
lığ makamına kaim olmak üzere gtızete ıl e lllnına mcc· ~ ~;~~~ ' ~ 
burlyet hasıl olduğundan ilk ila n tarı hlndeo itibaren on bft ~S-a-h-lb-l-ve Boımuharrlri : Balıkesir Mebusu H . KA~ 
gün zarfınd gelip paralarını almalara ve bir itira zları var· -
aa serdetmeleri akıl takdirde lııUmlak muameleslnfn te Çıkarım Genel Direktörü: FUAT BİL.' AL 

kemmftl etmlı addedileceği tlan olunur. Baıımyerf: Vilayet Matbaa11 - Bnhheslr 


