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Hitler Nurembergte Bek-1 Fra.nsız Kabi-
' . 1 nesı Toplandı. 

lenen Nutkunu Verdi. 1 

•• 

Führer; Nutkunda, Orta Avrupa Ve Bilhas-
- • 1 

sa Çek Meselesi Uzerinde Israrla durdu. 
«Südetler Kendileı·iniKurtaraınazlar.1 sa Biz Varız Ve Onlıırı li.uı·taracağız.n 
«OnlaraArzuEttikleri Yolu Tayin EtmekHahkı 

Verilsin, Yoksa Akibet Fena Olacaktır.» 
Nuremberg, 13 (Radyo)

Dan 6ileden ıonra ıa · 
•t 18 den mbaren Konırea 
liolu dolduran yirmi bin ve 
bına barlctndekı hoparlörler . 
de bekllyen iki yüz elli bin 
lcftt, Hıtlerln ıelmeslnl ıa -
bırıızlılila beldtyorau. Saat 
)9 da, Hıtler refaktlnde Naa 
Jonal ıoıyalııt partlıl er· 
lc&ıu, ltalya ve Frankiıt İı
Pan7a heyetleri ve dtğer dev 
letler aef•rlerl olduğu halde 
•alona ılrdl. Herkes ayağa 
~alkarak Hıtlerl bir alkıt 
tufanıle karıalaaıktan ıonra, 
"'uzdıalar çalmağa baıladı. 
'1ttler, ıerl adımlarla kOreü 

h dofru ilerledi. Sağı· 
na ltalya ve ıoluna 
-Frankııt lıpanya he -
'etlerini aldıktan ıonra ye 
flıae oturdu. Bu eanada, 

~1•Jonal ıoıyallıt partlılnln 
bayrakları gettrtldl. Ortada 
PtrUntn teıekkülü 111alaran · 
da öldürülenlerin kanlle bo
•tıunıı bayrak vardı, bay · 
t•lclar ıalona a landık tan ve 
1Dubafız1aran ellerinde oldu 
iu balde sıevkll mahsusa 
dıkıldıkten ıonra, V ajnerlo 
~arıı çalandı . Bunu mütea
~•P., l:lttler ayaja kalktı. Bu 

l•ıtada bir a l kıt tufanı bat 
•dı. 

Uttler; ıöze bnıhyarak, 
~&IJ..Pnal ıoı1alfıt pıutlıfnfn 

lr tarıb,eıtnl yaptıktan ve 
~ 5 Jıl içinde bir kafa ve b ir 
b alb halinde 65 milyonluk 
lr Almanya vQcude ıeldt· 

~hıı ıöyledlkten ıonra, Ya 
Udilere hücuma baıladı 

Hmer, Almaoyamn yaıa
llıalc tıtedlğlol beyanından 
~~ru·• ıözQne devamla dedJ · 
•I: 

- Oıta Anupada, muh· 
ltlıf ınüteıekkıl bir devlet 
~llak vardır. Bu devletçlltjl, 
,alancı demokraaller himaye 
•taıekte, ılyad ve a.keıl 
~fa•tlerl noktaaından ya 

8. Hlller 
ratmak lllemektedırlH. Da· 
ha geçenlerde, t>skı bir Fran · 
ıız nazır1, Prağa gelmlf 
~e bir nutuk lrad cJertlı, 

Çekos!ovakya hsy~reltrlnuı 

Alman f"br lk1.1larını bom 
bıudıman elmeı ı için teevik 
edici sözler ıöylemlıtt Bu 
ıözlere karı• gülmek !.>ile 
zallUr Z ıra Alman fabrika
ları kolayca imha edileml · 
yecek kadar kuvvetlıdır. 

Çekoslovakyada, Bollan 
danıo umum nüfusu kadar 
Alman vardır . Hunlar, bu 
gün tazyik altındadır. Çek 
askerleri, Südet Almanlıtrı 

na kartı tahl\mmül edllml
yecek derecede ağır mua · 
mele yapmaktadırlar. 

Südet Almanları da alfa. 

Selanik Fuarı 
Dün Açıldı. 
Auna, 13 (A A.) -- Sell. 

nlk enteroaayonal fuarı hu 
aün açılmııtır. Bulgarlstsn, 
Arnavutluk, Roı:rıaoya, Tür
kiye, Yugoılavya, Almanya, 
halya ve Po!onya blrer pav 
yonla fuarda temıl l ediliyor 
tar. 

ihtiyat Zabi leri Kan 
rıu Tadil Edilecek . : 

-

·On stnalık hizmııten soôil ayrılan erbaşlar redek 
ısteğmen ota~i hcekter. 

liGkO,aıet, ihtiyat zabitleri 
~ lhttyat ukeri memurları 
~ ~Ununun dördüncü mad 

~~ deilıtlrilmeal hakkın 
blrJ,anu proj14I i'Aaır· 

Jamııtır. Teklıf edilen yeni 
madde ıudur: 

"istekli oimak ıartıy l e 
a6nüllü erbatlardaıı er baı 

( Soau ikinci .. ,fada ) 

hın yaratbfı loaanlardır. Hfç 
bir zaman esir olamazlar 

Çekoılovakyadakl Alman· 
lara kartı tatbik olunan taz · 
yıklar, aaklanamıyacak de 
recede Atl kirdır Çekoılo 

vakyayı himaye edenler, ne 
(Sonu üçüncü ıayfada) 

B. Lebrun 
Parlı, 13 (A.A.) - Fran· 

ıız kab ineıi bugün Relılcum· 
bur 8. Lebrunun riyaıetınde 
f evkalide bir toplantı yap 
mııtır. 

Sovyet -Japon 
Müzakereleri. 

Tokyo, 13 (A A.) - Sov
yetlcrle JAAponya araaındakl 

Şanf~oı ihtilafını halletmek 
üzere Japonya Sovyetlere 

tahdtdı hudud komlıyonu 
azalBrının tayini için müza 
kerelere bıılanmaaını teklif 

Milletler Cemiyeti toplantı /ıalinde etmtı ve Sovyet hOkftmeU 

Cenevre, 13 (Radyo) kanaatini izhar etmektedir de bu teklifi kabul eımtıtır . 
Uı uılar ıoıyeteıl asambleat, 8unuolll beraber aaablenln Müzakereleri Moıkovada' Ja. 
dün ıaat 11 de t 9 ncu iç- bu tezi. ıuretl _ katlyede ka pon büy\lk elçlıl Şlgemİtau 
Uma d evrea!ne batladı Reıı; bul etmesinde de larar etme ile hariciye komlıer muavl• 
bir ıöylev vererek, yeni bir 
har hin dQny a medeni yeti nt l =m=~=k=-t_e_dı_r_. ----==..-..... -n ... l ==P=o=t ... e_ms•k-ln==y:::ı:ıa p=a=c=a==k .... la=r=d=ır=-. 
mahvedeceğini ıöyledl ve 
tayare bombardımanlannı 
Jlddetle takbıh etti . Ro anyaBirHarplima 

Cenevre, 13 (AA.) - Oı. 
lo mukavelenamulnl imza f ~ 1 
eden devletlerin müme11ille 
ri dün bir içtima akdelmlı· 
lerdır Münıeulller 16 ıncı 
maddede der piı edilen zec· 
ri tedb ı rlerln ihtiyari mahl· 
yette olduğuna datr Kopeo 
hağda tanzkn edilen harar 
ıuretin ln prensiplerini mut 
teflkan teytd etmlıterdlr. Bu 
devletlerin müme11lllerı aa . 
amblede 16 ncı maddeyi 

V ü cu de Ge ir.iyor. 

ıahsl beyanat teklinde tef 
a'r edeceklerdir. Bu beyanat 
münak"ıayı mucip olduğu 
takdirde meı~le siyasi itlerle 
metaul olan altıncı komlı· 
yona tevdi edilecektir 

Oılo devletleri kendilerine 
imtiyazla bir vaziyet veril· 
mealnt iıtemektedlrler. Zec · 
ri tedbirlerin herkes için lh· 
tlyarl~olmuı llıım ıeld•it 

Karadenizde YapılmaktaOlan 
Bu Liman Köstence Limanın
dan On Misli Büyük Olacak. 

İstanbul, 13 ( Huıuıi) - ı 
Sod Oıt gazetcılnln yaz · 

dığıoa göre, Romanya hü· 
kfımet(Karadenlz ıahlllndc; 
Menaladan 17 kilometre f \· 
maide Kaıul denizinde bir 
harp itmam tnıaaını kara.r
laıtarmııtır . 

Hendeuon lımlode' bır ln 
gillz amiral., liman mahal 

linde tedkıkat yapmıı ve 

planlarını da bıızırlamJthr. 
Uu limen, Köıtenoe limanın · 

dan on defa dıha b01Gk 

olacak, dalgakıranlarla 1300 
metre ve denizden çıkarıla · 

cak topraklarla 20 mU1on 
b. übık metreyi bulacaktır. 

Bu suretle büyGk harp ı•· 
mllerlnln de bu limana de-
mirlemeleri temin edılecekttr. 

Dalaaluranlar için 3 mll· 
yon kübik metre tıt made 
ne thtlyaç vardır. Bttt Al
man ve iki Amerikan ma. 
kioeal, gece gündGz deniz · 
den kum çıkarmakla m~ı· 
ıuldDr. 

tesiri, milli bayatın her ıaf. 
haaında a6rülüyor. Slyaaal 
ve ekonomik alan<la, külUlr 
ve aanat ha1ahnda bu yenl· 
leıUren iradenin izi var
dır. 

Bu harekltın tealrlerl bu-
ann tamamen gôrillüyor. 

Türkiye, kenC:llılni Avrupa 
memleketleri aevlyetlne yQk
aelten yeni bir hayat Y•fl· 
yor. Yeni tetklllt bir taraf. 
taa içeride emniyet ve latl
zamı temin ediyor, dlfer 
taraftan Cla itidal ile takip 
olunan bir beynelmilel tHa· 

nOd ıtyaıetl baraı için Tiir
klyeyl en m6blm bir unıur 
olarak 16ıterlyor. ·Türklyenln 
bu sabadaki rolü ve emnl
yetl bize ıu tef bibi ilham 
edıyor: 

TQrldye, buıün bGtüa Bal: 
kan memleketlerinin teıktl 

etUklerl büyQk bar11 sabHı· 
11010 eaaaı TGrklyei:Ur. 

8Qyilk harpten 6nce, Av. 
rupanın .. basta adamı. olan 
btr millet için bu netice çok 
bOyGk ve çok ıOzeldır. 

Tnrklyenln kallunmaılnı 

yakından takip edenler bunun 
ehemmiyetini d•ha iyi tak
dir ederler. Her ıabaCla ah· 
lan adımlar, veılkalar ve lı· 

tatııttliler ile 1abittlr. 

Bu bakımdan öyle mi· 
aaller sayabiliyoruz ki, her 
keıln takdirine layıktır. Da
ha yukarıda, Tnrk terakkl
ılnln kültür aabaaında da 
müıahede edilebileceğini ı&r· 

lemlt idik Fılhaktka, daha 
geçen ıün,lürklye alfabeıl· 
nln tamamen Lltınleıttrlldl
ğtn ln onuncu yılmı idrak et
medi mı? 

1937 Yıla ıonuoda, Türk 
tarihi konareılode, TOrklye· 
nln milletler camla11ndakl 
vazlfeılne tıaret etmlıtlr . 

itte bunun preoalplerl: 
..Türk tarihi, umumi tarih 

çerçeYeal lçerlılnde mGblm 
mevki t11al eden bir k61d6r. 
:Türk hanı, beyaz 1rktan '!9e 
Brachycephaldtr. Tür ki yenin 
buıüokii cf endllerl, en eıkt 
lıGltür kaynajını .kuranların 

abf adı o!up, ırk ltibarl1le 
bunlardandılar. 

Orta Aıya, Türk ırlunın 
beılil olup Akdeniz bavaıı · 
mn dolu aabtll Tlrk mede· 
niyetinin ocağıdır. Orta Av. 
rupa kGltürQ ve eıkl Ame
rika kültOrü kuvvetlerini ve 
hayaUyetlerlnl bep bu k6k
ten almıılardır.,. 

TOrk ilmi, bu 111retle btl· 
tün milletin emelinden do· 
tan neticeleri teablt etmrı .. 
Ur . 

Yeni 'fOrklye bü16k adım· 
lar tle kendfılne, bir kaç . 
a11r ıOren ve buıün manl· 
lara karaımlf bulunan bir 
uyku ve duıgıunluk devre· 
ılnden ıonra 1enl, parlak 
ufuklar açaa bir Jıt&kbale 

dolru #lrCVar.» 
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111 - Kanunun 23 ncü 
maddf'slnde baroda mukayyet 
avukatların göreceli tı ler 
icmal edılmlılfr. 

Sarahah kanuniye muci
bince bu tıleri mahkeme
lerle devlet dairelerine baro 
tarafındın tevzi ed tlmlı olan 
levhalarda adları yazılı avu 
katlar göreblllp baıka11 1rö· 
remez ve deruhde e1llye
mez Hı lafı memnuiyet hare· 
ket edenin meılekten yeuı
mlı bukucu olma11 veya ba· 
roya kaydolabilecek evsafı 
haiz bulunması, hattl kay
dınm derdeıt bulunmaaı hak
kanda muafiyeti temin ede· 
meytp aıaiıda izah edilecek 
cezalara dilçar olacaklar. 
Meılekten olmıyanların ce· 
zaları daha alırdır. 

Eıaaen, mahkemelerle bil· 
umum devlet daireleri df' 
baro, levha11nda lıml bu· 
lunmıyanların avukat sıfa 

tlyle kabul ve iltlmadan 
men edtlmtılerdlr. (A.K. 
Madde: 50 ıon Mua) ıu 
halde levhada adı bulunma· 
yan baroya kabul edtlmlt 
ve avukat ünvanını almıı 
olıa bile levhada tamlni 
ıayet baroya levhanın darı · 

re ve mahkemelere tevzlfn· 
den ıonra kabul edtlmtıse 
ikinci levhanın tanzfmfne 
kadar muteber olmak üzere 
aldıfı muvakkat veılkayı 
1ıö1teremedlkçe ne ma bke· 
melerde vekilet, ne de dal· 
relerde takibat yapamıya · 
caktır. 

Kanunun, avukatlık 11fat 
ve aallhlyettnl lktllBp için 
meılek erhabının baroya 
kaydı kabulünü kafi görme · 
yip baroca tanzim tle dev· 
let dairelerine ve mahkeme 
lere tevzi edilecek ievhalar
da lıfmlerlnln mevcudiyetini 
ıart lttlba.z etmit olma11 ve 
böyle baro levhaHnda ismi 
bulunmıyan avukah muvak· 
kat veıtka almaia mecbur 
tutma11, me.lefln sıkı bir 
himaye ve nezarete muhtaç 
g6rGlmeılndeo neıet eyle. 
mektedtr .. Çünkü, avukatlık 
doğrudan doğruya ftkir 
ve ılım itidir. Ve kuv
veden fıtlıyet aahıuına · 
çıkmaıı yalnız dille, lf a · 
de va11taslyledir. Diğer san
atlar gibi el ve kol gibi fa . 
al ve maddi bir vasıta11 

Joktur. Onun için ağzı b ir 
az ıöze yakııen ve biraz 
hidtaab lleml takip edenler 
ekseriya maddi sermayeye 
muhtaç olmadıiı için a vu
kathkla temini malıete çah
ıırlar .. 

Maaleasef tababet de bu 
müdahaleye maruzdur. Bu 
kadar memnulyete ralmen . 
yer yüzünde tahinden fazla 
mütetebblb vardır . Ve fn

sanların ekıerlyetl a11I mea· 
lek erbabına detti, böyle 
mesleiln huıuılyettoden la 
ttfade edenlere koıarlar . 

Ruhu beıerde bili. time 
ve time ald keiıflere , teced· 
düde, terakkiye kartı sönmez 
bir huıumet , bir ta 11up ve 
bir ltlmat11zlık cteıı alev 
lenir, durur. Bu g0n6n mü 
tetebbllerl her ıınıfto. mek· 
tepltlerl ve mektep mezunla
rı; sermayeılnl, parmrtkl rı · 

aın uclf 1 tar dı ı ıakalıocı 
med1ua olaa • kt ılyret er· 

babının yanmda ball cahtl· 
dtr. Her devirde tetebbuun 
ve yeni k ltaplartn düımanı, 
doıtlarıoa adeden falktır. 

Radlyoyu küfür ve eseri 
küfür görenler in en çoğu 

lsaılflnin burnu dibinde ka · 
pı bir komıularıdır. Hulasa 
ralbet timin bu günkü te 
rakkisine defll, bundan bin 
sene evvelki haline ve o ha· 
lın mürevvtçlerlnedlr . Onun 
tçtn yalmz bizde delil her 
devlette timin halihazırı te· 
rakklılnl ve tera kki ha mu · 
lesini taııyanları hima ye lı; 
Urarı hasıl olarak bu yolda 

Zi aatBank ı uğday Köy Kar bi -
ubay a 1 a Ba ladı. ı ı K a z a •• 

hlmayekar kanunlar yapıl 
mıttır. Avukatl ık kanunu bu 
cümledendir. 

Her devle tte, hakiki ve 
bakml ıahHlarm tılerlnl 
avukatlardan maada h iç bir 
kimsenin iÖrmeılne mihaade 
edilmez. 

Banka, 
uruşa 

uğdayın Kilosunu 5.5 
a ar Satın Alıyor. 

Ztraat Bankaaının ıehrl· 
mlz ıubeslnde huğda y mu 
bayanıına baelanmııtır. 

Mubayaa, b nkamn lstas· 
yondakl buiday ılloıunda 

yapılmakta ve satın alma 
itine her gün d evam edil· 
mektedir. 

Banksnın bu yıl dl~er 

yıllarden daha fazla buğday 
mubayaa edeceğl anlatıl 
maktadır. 

Ç ı ftçlye muua yaa itinde 
azami kolaylık göllerl1mek· 

te ve a lma lfl derhal bltlrl 

lerek parası tediye edilmek 

te, böylece satıcının vaktf 
tıgal olunmamektadır. 

Banka, buğdayın ktloıuou . 
bet buçuk kuruıs ka 
der mubayaa etmektedir ki , 
b rıat plyn~ada k6ylü 

lehine lyl bir teılr uyan · 
dırmııtır. 

Banka, bu mOnasebetle ıu 
birkaç gOn içinde mühim 

mlhtarda buğday almııtır . 

i tihap De er- Gönen Ve 
ferini Müdde- Ovaköy 

Eiter devletler hususi l<a
nunlarla bu gibi zihniyetle
rin önüne geçmeıelerdl dün 
yada herkes yekdlierlnto 
avukatı ve hekimi olarak 
aıhhat ve servetten ve intl
zammı Ammeden eıer kal· 
roazdı. Çünkü, tnıanlar ya · 
ratılııtan atıldırlar. Mani bu 
lunmadıkça vücude yorgun· 
luk vermlyeceL: ıekllde 
çalıımafı kap ettfrmtyecek 
lıe meyil ederler. Şu ıebep· 

t · Yarın Bitiyor. Panayırları. 

le vücude yorgunluk ver· 
mtyen ıözle veya ha
fif hareketlerle ifaaı kabil 
olan avukatlık, hekimlik gl· 
bl ilmi itlerin mukallidi çok 
olur. Onun için ilimden iba 
ret olan meılekler ve ilim 
mahıulü olan eıerlerl h er 
devlet himaye altına almıı· 
hr. Bskınız , mesel : 

Marangoz'uk, kuyumculuk 
himaye altına alınmamııtır . 

ÇünkO, bu ıanatları t klld 
için az çok öirenmek lazım

dır. Öğrendikten ıonra ııe 
takltd kalmaz, ortaya maran 
gozluk çıkmıt olur 

Kanunlar, insanların zati 
ft ve ihtiyaçlarında bile ken-
di itlerinin avukatı ve ken· 
dl sıhhattarının hekimi ol 
ma1ına mutlak surette mü· 
uad2 etmiyor: Bir kimse 
mahkemelerde zatı f tini gö 
rebtlmek için o ııte halck1nı 

müdafaa ehliyetini mahke · 
meye göstermek mecburiye 
Undedtr. Hakim ehliyeti ol· 
madığını görüne hukuk usu· 
lü muhakemeleri kanununun 
71 ocl maddesine lıtlnad 

ederek muhakemeyi durdu· 
rur, o ehllyehlze refakatinde 
btr avukatla ıelme ini ihtar 
eder. O ktmıe ihtar v çhlle 
mahkemeye bir avukatla ge 
lirae ite bakar. nvukstla 
gelmezse kendini de mahke 
meye ıokmıyara muhake
mesine gıyaben bakar . 

Bır batta da, ejer b kim 
değllte lıtedlil ll6ç1an eo · 
zahane yapmaz. 

- SONU VAR -

Belediye kanununa göre 
aza intihabına rey vermeie 
hakkı olanlcırla oza lotıhep 

edllmeğe ıalahlyetl bulunan 
lar•n haznlanan lhıtelerl hü 
kumet , belediye btnalarıle, 
eski belediye meydanına anıl-
mııtır. 

Mahallelere a ld olan bu 
defterlerde aranılan iıtmler 

kolaylıkla bulunmaktadır. 
Jımt buluomıyaolarm J 6 

eylulden 20 eyliil t rlh lne 
kadar intihap encü menine 
müracaat e tmeler( li.zımdır . 

Defterler, tatil günü hariç 
olmak ü1:ere 6 eüo nıüddet 
le asılı kalacaktır. 

O o un için bu müddet ya · 
rın aaat 18 de sona ermek
tedir. 

Yani yarın akıam defter 
ler kaldarılmıı olace~tır . 

Bir ca~~enin pır~e ~öse
mesi ~evam ~iyor. 
Vasıf Çmar caddesinin par· 

ke döeenmeılne devam edil · 
mektedlr. 

Atatürk parkıoa giden kı· 
11mdan Cumhuriyet alanına 
kadar olan k11mın parke 
döıemest bitmek üzered ir 
Bu kmm bittikten ıonra dı· 

fer kmmla rda faaliyete ge
çilecektir. 

İst n~ul öğr tmenlerinin 
sey batı geri kal~1. 

İstanbul öğretmenlerinden 
80- 100 kltlltk bir grubun, 
tertip ettikleri ıeyahatta Ba. 
hkesfre de uirıyacaklarını 

yazmııtık . 

Öfrelm~olerin bu ıe~1nha · 
h geri kalmı9hr. r--TöR-;cöiü -

Pazarteıtnden ba ke her 

1 160 çıkar. Styaul gazete .. 

ı Yılblu 800 Kurut 

1 iki kadın bif kadını döğ
müş. 

Altı Aylıfı:400 • 

Sayı ı: 3 • 1 
1 Günü geçmtı ıa1ılar 25 

kuruıtur. 'ı 
ADRES: 1 

BALIKEStR T0RKDlLl 1; --- -------"'· 

llakkıçavue mahallesinden 
HsUme ve kardeıt HOınlyc • 
oln bu mahalleden Cemile 
adıoda bir kadını döğdüklerl 
ve hııknret ttıklerl olkôyet 
olunduiund n haklarında 

tahkikata b elanılmııhr. 

10 Eylul cumarteıf aünü 

açılan Onköy panaym düo 
kapanmııtu. 

Panayıra, açık bulunduğu 

günler zarfında birçok 
ahcı ve aatıcıfar ıelmif , 

ahı verit iyi olmuıtur . 

Yine cumartesi günü açıl en 
Gönen panayırı da pazar· 
tesl günü knpanmııtır . 

Gelenler, Gidenler: 
Mezun bulunan ıehrlmlz 

Cumhuriyet Müddeiumumlıl 
B. Cemil Altay, izinini biti 
rerck döomüt ve vazlfeılne 
baılamı§tır. 

İlk Okullarda 
Talebe Kaydr. 

Vilayet dahılındeld bütün 
tik okullardll ayın on beıln· 
den itibaren )'eni talebe lrny· 
dına baılanacakhr. 

Bu yıl ılk okulara J 9:H 
doğumlu ço~uklar ahnıcalt 
hr. 

öyle de Pos
ta Teşkil Edi

lecek. 
Dah:Uye Vekaleti k6y poı· 

taları teılı i için vf !ayetlere 
mühim bir emir ıöndcrmlı · 
tir . Her köyün mefn veya 
bezden yapı1mıt bir lr.öy pos· 
ta çantası bulunacaktır. Bu 
çanta köy muhtarının veya 
köy katibinin yanmda kala 
caktır . Nahiye müdürleri 
veya kaymakamlar, bu çan· 
talnr tedarik edıldtkteo ıoa
ra hiç olmazsa her köye 
haftada en az bir gün pos 
ta ıevklnl temin edecekler · 
dır . Bu suretle k9ylülerlmlz 
mektup, gazete ve kay mec 

1 mualarını vakit ve zamenl· 
le elde etmfı olacak! rdır. 
Poıtaların köylere ıevkl ol 

temin itlnden allkad r zftt 
lar, ledder c t m~eul ol 
taklatdır . 

Kursa 
lf>rden 

Devam den Namzet-
68 zi Muvaffak Oldu. 

Vilayetçe 1 ajuıtoıta hü 
kumet konağında köy k6. 
UplerJ kursu açılmrı ve 1 O 
ağustosta ıona ermlttl· 

Gerek köy lcaUbi bulunan, 
gerekıe yeniden ı,öy katibi 
olmak üzere kursa devsm 
edenlerin bir heyet tarafın · 

dan yapılan lmtıhaolımnın 
neticesi dün belit olmuı ve 

ihtiyat Zabitle
ri kanunu Ta
dil Edilecek. 
(Baıtara fı birinci ıayfada) 

nubından ltıbaren f a11lsız 
en az on yal hizmetten ıon 

ra orduyu terk edenler lmtl · 
banla, ve jandarma gümrük 

muhafaza ve orman muha
faza kıtaları ıedtklı erbaı 

lan üç ay evvel orduya cel· 
bedılmeh ve lmtihıınları or· 

duda yapılmak ıartiyle ke · 
za imtihanla yedek aateğ· 

men naabolunurlar. 

Sıhhiye, nalbant, muzıka, 
tüfekçi ve emeelt gedikli 

~rbaılar b e 7 oci sınıf ye
dek askeri memurluğuna 

nıubolunacaklar ve ıllah al
tına alındıkları zaman selef 
lerl dahtliode hizmetlerde 
kullsnılacalctır. " 

1931 Sayıh kanunu yü · 
rürlükten kaldırarak ve neı 
rt tarih lnd~n muteber olan 
projenin mucip sebeplerinde 
hükumet ıunları ıöylemek· 
tedtr: 

"Bu günkü ıtlahların gP.· 
rek kemiyet ve ıerek kt y 

f lyet bakımından dünle in 
ya. kabul etmfyecek dere 

, cede fazla lnkltaf etmlt ve 

etmekte bulunmuı olması 

dolaylılyle orduda beı ene 
hizmet eden bir erbaıın bu 
müddet zarfında bu harp 
vuıtaların1 btr ıubay gibi 
laylkiyle kavrama, ıevk 

ve ldue etmesi imkan11z 
dır. Bunun lçln büUln gedik · 
il erbaıların orduda on sene 
hizmet ve imtlhane tabi ol · 
mak ıartiyle yedek ıubay 

ola bilecekleri e ası im ~ul 

edılmtıtır 
Btlhaesa jandarma, güm· 

rük ve orman muhafaza 
kıtalar.• h er yerde ve her 
zaman, meıleki vıntfelerl 

dolaylsile talim ve terbiye. 
ye uğraımalda ve bu yüz 
den gedikli erbaıları da lu 
ta talim ve terbiye kuman 
da11nd D uzak bulunarak 
daha ziyade bilro Jılerlnde 
çahımnkte. olduklıumdao bu 
kıta lıırdakl gedik it erbaıla 

rın dah ziyade bir tedklk· 

ten geçirilmesi doğru görül· 
müf ve bu ıebeple bunlar
dan orduda üç ay hizn1et 
ten onra lmtllurnlaraum y • 

pılma11 k but edil mittir." 

Karakuı, Sami Ynğızgl), Ah · 
mel Önay, Nail Telter, Ah· 
met Küet, Said Ç~tlner, lb· 
68 kfı 1 mu voff ak olmu§tur -

Kazananların adlaranı ya· 
zıyoruz: 

Hftltl Mestçi, Ahmet Mu 
c ip Altunel , Kemal Gültan, 
İımatl Onaran. Haıan Deniz· 
hanlı, Veyıel Tezel, lzzettlP 
rahim Karagöz, V cip Er· 
can, Zeynullah Gülerklo, 
Süat Tireli, Salahi Ôren, 
Arif Eğe, Ahmet Selvl, 
Remzi Tuncer, Nlıamettln 

Oral, Mehmet Şenkul, Hü· 
ıeyfn Yılmaz, lımall Hakkı 
Atalık, Salih Ôjtüt , Rama 
zan Rabayaka, Rtcep Toh· 
ranlı, Rem'll Gültekin, Meh· 
met Yılmaz, Ahmet Mar· 
mara, Mustafs Cıhanılr, Ali 
Ôzsay,. Behçet Ôzkan. Ka· 
dlr Altuner, lsmaıJ ÔdeDr 
Kimtl Rengin , Süleyman De· 
nlzhanh, Nazım Btlrln, Ha· 
san Türkekul , Hüıeyin Onalı 
Şerafettfn MlneJıler, Hftıe· 

ylo Kocakaya, Selami Yıldız, 
Said Ertuğrul, Ahmet Her· 
güner, Kadreltln Dolan, Ha· 
111 Erkan, lsmall Boycan, Ha· 
ıhn Akgün, M~hmet Şeo, 

Halli Erden. Halil Yorulmnt 1 

Mehmet Uydan, Nlzamettlrı 

Ertan, Sadık Erden, Ahmet 
Tunçel. Cemal GermeD· 

Mehmet Kaya , Hasan ôıel. 
Necip Ergüvenç, Şakir Coı· 

kun, Muttafa Çetin, Bekir 
AUll,' Sabri Tan, Nuri Ka • 

rabulut. lımall KıhnçulaPı 
Hasan Özünlü, Mehmet Si · 
çer . . 

----------------~_____.. 
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14 - Eylôl - 1938 Çarşamba 
ÔGLE NEŞRIY ATI: 

12 30: Plakla Türk muıl · 
khl. 12 50: Havadlı . 13 05: 
Plakla Türk ınuılklıl. ıJ.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 14: 

ıon . 

AKŞAM NEŞRİYATI: 
J 8.30: Danı muılklıl Pi ak· 

J 9: Konf eranı: Fatih Halke"1 

namma, Ercfimend Eltrem Tel&J 
(Komıumuz Romanya).19 30: 
Danı muılklıl (Plak). t9 55: 
Borsa haberleri 20: Saat 
ayllrı: Grenvlç rasatheneıtn 
den naklen Falde ve ark ' 
daıları ta rafından Türk 111L1 

ılklıl ve hallt ıarkıları. 20· 
40: .Aj ns haberleri . 20.47: 
Ömer Rıza Doğrul taraf,,,. 
dan Arapça söylev. 21: S•· 
at ayftrn Şan, Bedriye fu· 
zün. Stüdyo Orkestrası re 
f akatıle . 21 .30: Necdet "'e 
nrkadaıları tarr.f ından rar" 
musik isi ve halk ıarkılar• · 

ı 4• 21.10: H va. raporu 22 · 
Darüttalfm mu iki heyeti, 
Fahri ve arkadetları tarafıJ1 · 
<lan, 2 2 50: Son haberler "~ 

3· 
ertesi giluiln proOr nıı . 2 · 
Saat ayarı . Son. 



14 !YLOL 9Stt 

Bütün Dünyayı Endişede 
bırakan Görüşmeler .. 
''Çekoslovak Hudutları içinde 3 Milyondan 
Fazla Alman Bulunmasına Rağmen Onlara 

Bir Blok Naz:arile Bakılamaz.,, 
''Prai müzakerelerini. lo 

ailız mut&vaaut Lord Rur.ıl 
illan, Çekoslovak hükumeti 

Ve Südet Almanları mümea· 
•illeri araaıoda blrlbfrlnl ta· 
kip eden ıörüımelerl bütüo 
dGoya endfıeyle takip edi
Yor. 

Eier dava yalnız mahalli 

hıenf aa tlerl uzlaıtırmalttan 

Jbnret kalıaydı ıulh vaidle
rl özlü ve tatmin edfcl g6 
rGnürdü A§uıtoı ortaaında 
biten birinci bir devre eı · 
ftaıında Çekoılovak hülui 
lnetı Alman, Macar , Rüten 
•e Leh azhklarına ancak 
•ılah t yetl daha geotı1 etılmtı 
•lliyet medls,eri hakkını 
lııurnakla lktlf• etmek lıtJ
Yordu. Bu ılatemle Almao 
•ılığı, mahalli tılerlo ldare
•lnde yalnız tepti deill, ay 
ru zamanda fcrai huııuıta 
hakkı olan nüfuz ve tesiri 

tide edecekti Faket bu re 
formun toprak muhtarlyeU 
rtl talebeden, devlet içinde 
devlet kurmak fltıyen lnııan 
lar lareıfmdan reddedıleceğl 
Pek tabiiydi Lord Runılma· 

" 1n riclllı üzerine, B. Beneı 
Ve llodza hır adım dahi\ at 
lnıya karar verdiler. 
Şüphesiz ki , onlar, Südet 

.\imanlarının kendine haıı 
btr toprağa aah' p muhtar 
bır millet olarak tf:•ıekkül 
ctrneılni kabul etmtyorlnr. 
Eıaıen böyle bir tasavvu· 
tun nuıl ıekıl alabıleceilnl 
~ 1 rnıe buıüoe kadar izah 
etınenıııtır. Cumhuriyet hu· 
dutları içinde Qç milyondan 
llye.de Alman bulunmaama 
rafıtıen onlara bir blok na 

:arlyle bakılamaz: 850.000 t 
o;heınyanın ıarbında , 800, 
h o ı ıtmalde, •oo.oao ı Bo· 
eınya ve Moravyaoın ce 

~'&bunda Gç mıntakaya fn-
11•111 etmiıtlr . Deme~'! ki, 

.\1 d llıanlar allı adacık halin 
de loplanmıılardır. Araların · 
•lct ll>ıotakalarda Çek halk 

lıGfusun yQzde 50 ve hatta 
dah 
8 " fazlasını teıkil eder. 
d 

1
' llıllyon Alman da çok 
•ioıık bir halde kalmak 

t,d 
t ır . Südet Almanlara mın 
1ı'lcaıındakl Çek azlığı, 1938 
t 'llre.nı ıeçlmlerlnln de gös 
,~'tnlı olduiu gibi, yekunun 
dı tde 31 inden aıağı deiıl· 
... ~ · Dernek ki, bir Südet 
bı Gıtnyaaından bahsetmek ":k lııan ifratıdır Çekoılo · 
lıfl hükümetinin yeni tek· 
tı ''1 Alınan ekseriyetini th · 

"' d le e en btr ııeri "vilayet 
): " in teıls esas ı nı gözeli 
çU: Fakat aııkardsr lef, se · 
t>l<1 h otoritelere salahiyetler 
ter lllcça mahdut bu idari 
t,lcÇeve ölçüı6 içinde kala· 
btr tır Bu vilayetler küçük 
te ~r llaıyonal · ıoıyalııt finl · 

h,1c1c'liode hareket etmek 
dır •nı haiz olmıyacakleır 
t>l • Bunları idare edecek 

•olar • • _ 
tlhtle roedenı ve ılyaııı hu· 
llrJ r ilzerlnde tefebbüse 
~,,:cını)'ecelclerdir Merke:ıl 1a,.;:1n oldulu ııbt, bu vt· 

•rl11 de kanunu ele 

mokraıl olacaktır. Ve bun 
ların çerçevesi dıı ında mes
kün Almanlar bundan tik 
lıllfade edenler olacaklar: 

Mutad m~deni ve ılyall hak
lardım baıka, bazı milli hak· 
lar da verilecektir. Bır Al
man nerede yerleıtrae yer 
leesln, kendi medeniyeti için 
de kımı1dıyabilecektir Fakat 
bu medeniyet tabirini na. 
yonal ıoıyallı.m l n otoriter 
topluluğu manlıında alma 
mak lazımdar. 

Bu neviden avantajların 
Konrad Haynlaynla arkadaı 
lan oa-ıarında deil1&e bale, 
onları iplerinin ucunda oy 
natan Berl ln devlet adam 
lan için f azl& cazip olma11 
beklenmemcltdır. Berhnfn 

devlet adam l arı, Çekoslo 
vakya Almanlaunın hukukt 
şahsi yet lldiııap etmelerini. 
bt r f ührere tabi ve ukçı 
kanunları tatbik eden bir 
mllJet monzaraaı a rzetmeııfnf 
fsUyorlar ŞOphesiz ki, Bo
hemya çerçevesi içinde bir 
Vaymar cumhuriyetini ken 

dılcrloe karıı bir tahrik ad· 
dederler Ve mahallt Führe
ri vasıtuiyle bıl vuıta Berlio 
Führerlne tabi olacak bu 
Alman mll!etf, hatta nazari 
olarak bile Franaa ve Sov 
yet Rusyanın müttefiki bir 
federal devlete bağlanamı 
yacağına röre, 23 ve 24 nl 

ııanda Karlhadda tarif ~dil 
mlf olan profram her za 
man için muteberdir. Çe 
kostoyakyaiıın dıt slvaııett 
bugünkü yolunda, "Dn.ınr 
Nach Osten" e karıı bir ıet 
olmak yolunda ferar edemez 
Çekoı!ovakya bttlraflaıtırıt 
mak lazımdır. 

Konrad H~ynlaynın ce

vabı bekleniyor. Hakikatte 
cevabı vencek olan Alman 
dlktatörüdGr ve bu cevabın 
ıu veya bu ıekilde, 5 ey 

fulden lttbuen naayonal · 
ıosyaltst partisinin Nürem 
bergde yapacafı bOyük top· 
lantı eınaaında bıldırllmesl 

SONU VAR 
YAZAN: 

Pertinaks 

Hitler Nurembergte 
Nutkunu Verdi. 

(Haıtarafı birinci sayfada) 
yapsalar hu hakikati örte · 
mezler. 

Südet Almanları, ken~I 

kendilerini kurtaramazlarsa 
biz varız ve onları kurtara· 
cağız. 

Prağ hükümetl, bu halin 
devam edeceğini zaonedi 
yona, aldandıiıoı haber ver· 
mek mecburiyetindeyiz,,, 

Hıtler. ıözüne devamla: 
- Fransa, Alaas Loreni 

bizden çok evvel koparmıı 
tı . 1870 de lltlrdat ettik. 
Umumi harpten ııonra da 
kendi reylmizle iade ettik. 
Strazburgdakl Kateral kilise 
si, Alman milleti için bir 

ıenboldü. Bunu bırakmak 

bizim için imkansızdı; fakat 
Frann ile u:rnn ııenelerden 

beri aramızda hüküm süren 1 
soiukluiu ortl\dan kaldır · 

mak için bu fedakirhğı yap 1 

tık. Buna benzer daha bir 
çok fedakarlıklarımız var· 
dır. 

Ezcümle sulh için , donan· 
mamızm yarıdan aıaiı in 
dirilmesine dahi razı olduk. 
Btz, ıulhçuyuz, Neteklm; va· 

tanperver bir Lehli, bize 

anlaım• teklif ettlil anda 
bu teklifi kabul etmekten 
bir dakika geri kalmadık. 

uııulü müzakerelere devam 
etmekte ve üç buçuk mil
yon Almanın hakfarile fatih 
za etmektedir. 

Gerek bu hükumete ve 
gerekse kendisini himaye 
eden devletlere vakit geç
meden ıunu haber vereyim 
ki, bizim mtızakerelerle kay· 
bedecek z&manımız kalma . 
mııtır. Eğer bu gOınkü v" · 
zlyet devam edecek oluna 
akıbet çok fena olacaktır . 

Bu kürsüden üç buçuk mil . 
yon Alman namına ıııtedi 
ilm, arzu ettık l erl yolu ta 
yin etmek hakkı kendılert 

ne bire n evvel verllıln.,, 
Demlıttr . llıtler, müteakı. 

ben Alman aakeri hazırlık 
larmdl\n uzun uzadıya bab 
sederek dedi ki: 

- Ordumuz, ıon derece 
kuvvetlidir. 17 Bın iatıhka 
mımıı vardar. Sllahl~rı· 

mız mebıüldür. Bütün bu 

tedbirleri, ıulhun muha· 
fazaaı için aldık. Almanya 
çok kuvvetli ve nt.mağlüp -
tur. Bundan dolayı korku 
muz yoktur. Size söz veri· 
yorum.,, 

llıtler. bundan ıonra ltal· 
yadao dil bahıeltl ve hal· 
ya tle Almanyanın, daima 
huzur içinde yaııyacakları
m, bu devletlere dokunul

Gerek Fransa ve gerekse / ınıyacağını ıöyledı ve nut · 
İngiltere, menfantlerl mevzuu- kuna ıu cQmlelerle nihayet 
babıolduğu zaman derhal verdi: 
ayağa kalkarlar. Biz de •Y· -- Konıremlıln sona er 
oı ıekllde hareket etmekten dlğl bu daklkeda ıize haber 
çeklnmtycceAiz vereyim ki, kuvvetimiz 1a · 

Çekoslovakya Cuınhurrclll yeelnde çok büyük neticeler 
Beneı, Südet Almanlarına elde edeceğiz Buradan yer 
liitfedecejlol zannediyorsa, lerlnlze dönerken, batmı11 
onların lutf a ihtiyaçları yok- dik olıun Ve bllmeltslnl• 
tur; ancak haklarını latlyor· ki , Almanya h iç bir zaınırn 

lar. 1 baıkalarma boyun efmfye-
Prai h6k6metl, Cenevre cektır." 

TDRKDILI 

Bah~esir icra 
memuı luğun~arı: 

Balıkeelr Oruçiazl mahal 
lesinden Odabaııoğ !u ö\ü 

Mehmet karm Ganlmeye 
13 7·936 tarihli ipotek sene · 
dile 1800 lfra ve ayrıca ma 
sanf ve reaimden borçlu 
Marth mahalleılnden Barut · 
cuoğlu Süleymanın vefat ıle 

variııleri oflu Salihattln ve 
kar111 Zehra ve lcızı Ganime 
ve oğlu Mehmet Barutçunun 
bu borçlarının temini f çln 
merhun mahcuz ve satılma . 
ıına karar \'erilen borçlunun 
l 3 7 936 tarihinde ipotek 
etmtı olduiu Karamanlcöyü 
Çandırh yolunda ıarkan, 

KöylOkövünden çolak Hüıe · 

yln vereıes\ ~ariası, timalen 
Çandır yolu , garben Çoben 
oğlu Mustafa tarlası, cenu~ 
ben Yakupköyünden Tahta · 
lıo~lu lamatl mahdumu All 
ve KörlüköyQnden Alt vere · 

sesi tarlası tle m11hdud be 
her dönümü (20) lira mu -
hamrnen kıymetlt (490) lira 
kıymetinde 15 dönüm tarla 
ile Hacıgaybl mahallesinde 
babuıçular arasındl'tı ıubat 
1927 tarih ve J 30 numara ile 
lcByıtl1 canibi yemtnt , Btnbaıı 
damadı lımatl vereıeııl dük· 
kanlar arka11 Tüfelcçloilu 
lbrahlm dükklnı ct"pheıl, 
tarik ile mahdut (450} lira 
kıymetinde ahıııp J5l metre 
munbbaındakf dükl<an ve 
Kareotlan mahatlf'!ılnde pa · 

buıçular llruında ma y11 3 l 7 
de kavıtlı 16 no: Ôrdeko§lu 

lıımatl ve parçalı Köıeoğlu 
Hact Mehmet ve tarik ve 
arkuı mektep ile mahdut 7 
metre murftbbaı 26 dtı!slmet 
re murabbaı ve (500) lira 
kıymeti muh1tmmenelf ah 
ıap diikkan ile keza Kara 
oğlan mahallea'nde hazirl"n 
322 tapu kavdında canibi 
yemiol Hfrlıtoı Domaa ha · 
neııl yesarı ve Cflpht"ıl, tarik 
ve arkaııı, Karakuburzaite Ah · 
met Efendi hanesi ile mah 
dut 204 metre murabbru ve 
75 deıimetre murabbıu um· 
um ( 1800) lira kıymeti mu 
hammeoell ui ve ıol vemlnl 
ıark ve ıol k111mları iki k11 
nıa takıim ve tefrik olarak 
f&rk kısmında ayra kirgcı ve 
üç katta tavan ve tabanlı 
üç oda ve önünde bir 11of a 
ve orta katta tavan ve ta 
banlı iki oda ve zemini tııf 
döşeme bir mutfak ve önün· 
de bir ıofa alt katında iki 
odunluk bodrum olup ölçüıü 
ayrı yapılarnk 89 murabbaı 
ve içinde elektrik tesisata 
olan ve garp kısımdalcl müf 
rezl k11mı yukerıda iki oda 
ve bir yüklüklü ve ilcislde 
tavanlı ve tabanlı a§ağıdan 

koridor ve bir hela ve lçln 
de elektrik tesisatı ve ayrıca 
kiracı bulunan tapuca bir 
halen tkl olarak kullanılan 
ahıap bazı yerleri harap ha 
nenin ilan tarihinden ıtlba· 
ren 30 gOn müddetle açık 
arhrmaya çıkarılmıt oldu 
fundan mezkur dört parça 
gayri menkule talip olanla 
rm birinci arhrma günft 
o~an 12 . 10 • gJs tar!hlne 

tesadüf eden çarıamba gü · 
nü saat l 5 de Balıkeıı lr le 
ra dalrealnde yapılacajmdan 
taliplerin o gün haztr bu 
lunmaları ve artırma ıart 
namesi ılao tarihinden iti· 
bar en herkee taraf andan gö 
rülmek üzere icra dalreılode 
açık bulunduğu tayin edilen 

bugQode arttırma bedell ıay · 

(Senu D&rdGncl ıa1fada) 

SA.VtA 3 

Gönen Maarif Cemiyetinin Pi 

yangosu. 
- 4-

Gönen Maarif Cemiyetinin 
tertip ettiği eıya piyango · 
ıunda kazanan numaralar: 
8 J 41 Küçük ipek mendil 
8144 Erkek ipek mendili 
81J1 Gıravat 

8130 Erkek ipek çorabı 
8146 Sabun 
8151 Markalı keten mendil 
8 189 Markala keten mendil 
8 164 Erkek ipek mendili 
8165 Tabaka çukulota 
8 l 92 Küçük kadın taraiı 

8244 Tıryakl slğaraın 

825 l Sabun 
8252 Kadın ipek mendili 
8266 Küçük ipek mendil 
8265 Erkek çorabı 

8273 Küçük havlu 
8305 Kadın ipek mendili 

8331 Sütlük 
8370 Büyük kutu çukulolaaı 

8378 Liutlk top 
6390 Erkek ipek mendili 
8399 Cep defteri 
8410 Slğara tabaka 
8.;69 Muzılca 
8477 Kadın ipek mendili 

846:-S E rkek çorabı 

847.4 Gıravot 
8522 Jorjet lacivert ıeyrek 

8550 Çnl.:1 
8560 Su bardağı 

8579 Kcdın ipek mendili 
8620 ipek kadın çorabı 

8676 Fmdıkh çukulata 

8615 Markalı keten mendil 

8552 Kadın ipek mendili 
8688 Küç6k kolonya 

8694 Tabaka çukulata 

87 l 6 Etltek ipek mendil i 

8726 İpe"k kadın çorabı 
8728 Termos 
8725 Etkek ipek rnendllı 

87 42 Bel kemeri 
8760 Mavi jorjet 

8730 Erkek ipek çorabı 
8815 Fara, 

8830 Erke k tıuaAı 

l 0054 Küçük kolonya 
10107 Erkek tarajı 

10134 Gemici feneri 
10140 Sabun 
10174 Top 
10231 Erkek çorabı 
10272 ipek kadın çorabı 
1029 l F'lit pompa11 
10257 Sabun 

10307 Erkek ipek mendili 
10309 Çakı 
10319 Elbfıe fırçıuı 
10151 Gıra vat 

10330 Küçük kadın taraiı 
11159 fındıklı çukulata 
10328 Erkek tarağı 
10324 Küçük kadın tarağı 
10313 fındıkla çukulota 
10377 Madeni kahve lepılıl 
10378 Markalı keten mendil 
10407 Kadın hnlli11 
10416 Kadın ipek mendili 
1048 J El blee f ırça11 
10484 Küçtlk havlu 
10485 Erkek ipek m~ndtlı 
10504 Jılet makinesi 
f 05 J 9 Muzuka 

10540 Yazı makloeııt 
10549 Kadın ipek mendili 
10550 Kadın lpelr mendtlt 
10595 E~kek ipek mendili 
10594 Erkek tarafı 
10521 Kadın ipek mendılt 
10611 Yeıtl jorjet 
10614 Erkek lptı!k çora hı 
f 0641 Su bardaiı 
10643 Saat k6ateil 
10692 Gıravat 
10723 Yorgan çarıafı 
10735 Mektep çantası 
10736 Tfryakl ıliaruı 
to725 ipek kadın çorabı 
I0747 Saat köstefl 
10727 Erlrek lpelc mendili 
1075 1 K"dın ipek mendtlı 
10754 Erkek pandoflası 

10759 Erkek ipek çorabı 
10765 Sliara tabakaaı 
10852 8üy6k kadın taralı 
10789 Kadın çorabı 

8827 Jorjet lacivert 11k dallı 

8887 Bel kemeri 

l 0790 Kadın ipek mendili 
10824 Kad1n pandaflaaı 
10859 Erkek ipek çorabı 

8949 Erkek ipek mend ili 

8969 Fındıklı çukulata 
8993 Elbise fırçası 

9019 Top 

9038 Kadın f anılası 

9080 KfiçQk ipek mendıl 
9 J 28 Sivri CflP f P.nerl 

9155 Çocuk çıngırağı 
9261 Kadın ipek mendili 
9321 Dolma kalem 
9330 fpek kadın çorabı 

9323 Erkek ipek mendili 
9502 Teneke kutu çukulota 

9501 Erkek tarafı 
9504 Erkek ipek mendili 

9514 Kadın fpek mendili 

9533 Erkek çorabı 

g5J9 Tfryakl ııliara.ıı 
9525 Dolma kalem 

9509 Erkek tarağı 

9541 Çocuk çıngırağı 

9553 Kadın ipek mt"ndlll 

9086 Küçük h• vlu 

9506 Dolma ka lem 
9550 Cep defteri 

9564 Tiryaki alğaraaı 
9654 Çakı 
9656 La.tık top 
9665 Cam kahve tepsl 

9792 Tiryakı ııli".rası 
9805 Büyük kadın taralı 
9848 Gıravat 
9532 Ütü 

9913 G&mlek 
9948 Sabun 
9935 Küçük ipek mendil 

10030 Kalem 
10048 Top 

10870 Markala keten m~ndtl 
10834 Podra 
10901 Otft 
10949 Gıra vat 
10970 K•dın ipek mendili 
IO!l23 Barak kolonya 
10991 Kadın ipek mendili 

ı 10986 Çocuk çıngmtlı 
11O13 Erkek ipek mendili 
11O15 Gemlct fen eri 
1lO18 Sivri cep feneri 
l 1041 Erkf'k ipek mendili 
1 1055 Kadın ipek mendili 
11064 Erkek taralı 
t 1108 BOvilk çaydanlık 
11097 Madeni kahve tepsfıl 
11JJ3 Stfara tabakası 
11086 Jilet bıcafı 
11118 Erkek çorabı 

ı l 1120 K6çiik ipek mendil 

11122 Erkek ipek mendili 
11 183 Erkek römleil kutuda 
1 l 185 Jılet maklneıl 
l 1 193 Gemici fen eri 
1 l 198 Cep defteri 

1769 Gıravat 
J 859 Çocuk 9ınırafı 
1964 Saat 

- BiTTi 

Not: 

ikramiyeler, lııtenin neırl 
tarihinden itibaren iki a, için· 
de Gönen Maarif Cemiyetine 
müracaat ed•lerek alınır. Bu 
müddet zarfında ikramiye. 
lerlnl almıJanların ikramı· 
yeler! Cemiyete irad lıayde · 
dtllr . 

PjJoDk• tertip be1et1 



SA A ı 4 t 4 EYLot IPI 

rl menl<ulün muhamm~n kıy· 
['metinin yüzde yetmtı betini 
bulm"dığı taktirde en ıon 
arttıranın taahhGdü baki 
kalmak üzere ıutt ı rmanıo on 

0/0 7 5 pey akçeal derhal 1ahr
mak lüzum geldtğl ipotek 
sahibi alacak lılara diğer ala 
kadarlann gayri menkul üze· 
rtndekl haklarını huıuıile fa· 
iz ve masa rafa dair olan ld
dtalartm evrakı müıbltelerl 
le yirmi aün içinde icra da 
lreıtne btldırmelerl akıl hal 
de hakları tapu ıfclllerlle 

sabit olmadıkça aat ıı bede
ltntn paylaımasandan hariç 
kalacakları ve ıahı eüntı 

hazar bulunmıyan mOıterlle
rln ha ki arından vaz geçmlt 
Hyılacakları ılan olunur. 

Balıkesir Askeri Satın. :'l'l'l'l'l·l:l:l~~~t:l'l~:l:l~'l•:l'l'l'l: 

Alma Ko~isyo ondan: ~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
29. 165 Lira 23 kuruı ketif bedeh olan Bahkestrln Ça · 1IJ. ;l 

r beı gün daha temdit edıl · 
mtı olac" fa ve on:beı tncl gü· 
n ü vanl 27 1 J 1938 tarihi· 
oe tesadüf eden perıembe 

günü aynı saatte aayrl men· 
kulüo en çok artırana tha 
le edildığlnı ve ıatıı peıln 
para ile olup ancak müıte 

riye icabı halinde bir hafta 
kadar mehtl verileceği yal· 
nız ıa hı günü ıhalcye kadar 

yırhııar mevkuode yapılacak garaJın ın1aa11nm ıkmali ka- = K apita/: 100/)00,000 Türk Lirası Fit 
pah zarfla münakasaya konulmuıtur. lbaleaı 26 9 938 pa- 1'J, Yurd içinde 261 Şube Ve fljans -,. 
zarteıl gQnü .. at 16 da Bahkulr kor ar.tan alma komlı- ıtJ. D ·· H r, /. d M h b · l 'fit 
yonunda yapılacaktır. P lan, fenni ıartname ve birinci ke 1fJ. unyanın er ara ın a U a ır er fit 
tlf Ankara , lıtaobul ve İzmir levazım lmlrlıklerale Ba- .ı Her türlil zirai ikrazlar~ dıjer bilcümle b•nlıa mır 'f'/t 
hlnılr kor satın alma komlıyonunda aörülebıllr . Muvak 'IJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık ka1alar. 'fit 
lmt teminatı 2187 ltra 40 kuruıtur. 1fJ. lhbauız ta1arruf ve kumbara hesaplarında tkra· ~ 

Talipler kanunun ıkınct ve üçftodi maddelerinde yazıla ~ mlyeler. · ~ 
yeaalkle bu gibi ıılere aıd ehliyet vestka1ı gönderecekler. ""'" rr 
dır. Taliplerin ihaleden btr saat evveline kadar teklif mek- : lkramig_t: Miktar[: ikramiyenin tutan: = 
tuplarını komtıvona vermeleri . 4 - 1 - 314 1'J. ADEDi LiRA LiRA T1lı 
ekııltmeye konulmuıtur. ,,ı. 1 l OUO 1000 T1lı 

Bıılıkesiı· \ i ayet Daimi 
:ncünıeninden: 

2 - Sıraların beherinin muhammen bedeli 468 kuruı, 1IJ. 1 500 500 T1lı 
mecmunun bedeli 982 lira 80 kuruı Ye muvakkat temina 1IJ. 1 250 250 "' 
tı 73 lira 75 kuruıtur. 1IJ. ıo ıoo 1000 ,. 

fıteklllertn yukarda birinci maddede yazılı gOn ve ıa - .ı. 25 50 1250 't* 
1 - Bal ıkesir merkez okulları lçln yaptmlacak 210 atte muvakkat teminatlarını malHndıima yatır dıklarına 1'J. 30 40 1200 = 

a det okul., ıırası encümen kalemindeki mevcut numüneye dair makbuz veya banka mekluplarile vilayet ır.akamında • ~ O 20 SOO ,. 
göre 29 ·eylul 938 tarihine rastlJyan perıembe günO 1aat milteıekktl Daimi Encümene müracaatları ilin olunur. ;/ 

4 'fit 
JO da lhaleıi icra kıhnmak üzere 15 gün m6ddetle açık 4 - 1 - 316 108 6UOO ,. 
~~~~~~~~~~~~-·~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-ı ~ Bu~mm~rluhuüçay~b~olmaküunu·~ 

~ nede dört def a bu miktar uzerindtn kura ile tiağıtı · ~ 
~ lacaktır. ilk keşide 1 Euliıl 938 dtdir. ~ alıke ~ jr Ortaokullaı· Satın 

Erzakın adı: 

Ekmek 

Kok kömür6 
Sadeyafı 
Koyun etl 

Sıfır 

Sat 
Yoiurt 
Pirinç 

» 

Şeker 
Makarna 
Şehriye 
Kuıkuı 
Zeytinyaiı 

Zeyttn danesl 
Sabun 
Horoı faıulya 

Barbunya » 
Nohut 
Patatea 
Yumurta (Adet) 
Buleur 
Kaıu 
Beyaz peyolr 
Soda 

Azı 

Kılo: 

70000 

225 
4000 
4000 

6000 
7000 
8000 
5000 

7000 

2700 

2250 
1000 
2050 
3500 
700 
900 

7500 
'.g5oOO 

1050 
650 

1750 
1700 

Uo 2800 
Çay ıs 
İrmik ~00 
ince tuz J 70Ll 
Sirke 800 
Tuzıuz terf'yaiı 200 
Mercimek 600 
Manıal kömüril "20tl0 
Reçel 800 
Ta hın 650 
Pekmez 650 
ahın helvuı 1100 

Çekırdekılz üzüm 1050 

Ton 

Çoiu 
Ktlo: 

90000 

280 
5500 
5500 

8000 
9500 
10500 
6500 

9500 

3450 

3000 
1550 
2700 
4500 
900 

1300 
10500 

115000 
1500 
1000 
2500 
2350 

4000 
25 

650 
2250 
ııoo 

300 
800 

2800 
1050 
800 
800 

1300 
1300 

Tahmini ftat 
Kuruı S: 

10 

3000 
100 
45 

35 
10 
ıs 

30 

27 

25 

45 
20 
30 
12 50 

9 
10 
10 

1 25 
ıs 

70 
50 
17 50 

12 
300 

20 
5 

20 
100 

7 50 
3 

50 
30 
25 
40 
20 

Alnıa Komisyonundıtn: 
Muvakkat temh~atl 

Ltra K.: 
675 

630 
412 50 
185 63 

210 
72 25 

JJ8 13 
146 25 

192 38 

64 70 

101 25 
23 25 
50 75 
42 20 
10 13 
9 75 

78 75 
107 82 

16 88 
52 50 
93 75 
29 54 

36 
6 63 
8 25 
8 44 

16 60 
22 50 
4 50 
6 30 

39 38 
18 00 
)5 00 
39 00 
19 50 

Eksiltmenin tarihi ve ıekll 
Kapalı zarf: 29 9 -938 per· 

ıembe saat 10.30 da 
» ,, )) )) » 
» )) )) » » 

Açık ekııltme: 29 9 938 
perıembe saat l 1 de 

• » )) )) » 
)) )) )) )) )) 

» )) » » )) 
Açık ekılltme: 29 9 938 
perıembe ıaat 14 de 

)) )) » • )) 

)) )) » )) » 

)) )) » )) )) 
» )) )) )) )) 
)) )) )) »» 
»)))) »» 
» )) » » )) 
)) )) » )) )) 
)) )) )) )) )) 

)) » )) )) )) 
» )) » )) )) 
)) » » )) » 
)) )) » » )) 

Açık ekılltme: 30 9 938 
cuma günü aaat 9 da 

)) » )) )) )) 
)) )) )) » )) 
)) )) )) )) )) 

»)).,, )))) 
)) )) )) » )) 
» » » )) )) 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) » 
)) )} )) )) )) 

)) )) )) ~)) 

)) » )) )) )) 
)) )) )) )) )) 

Açık eksiltme: 30 -9 938 
cuma ıünQ ıaat 14 de 

locır 6CO 800 20 l 2 » » ., » » 
Kuru ka y11 250 350 50 13 13 » » » » » 
lç fındık 250 375 50 14 07 )) )) )) )) )) 
Etm 2000 2500 2.0 37 50 » » » » » 
Ceviz.iç i 175 300 40 9 00 » » » » » 
Lınıoo \Adet). 6500 ı 0000 2 50 18 75 » » » » » 
Konaerve (K~tu) 1600 2200 30 49 50 » » » » » 
Pırasa 5000 60UO 5 22 50 » » » » • 
Lahna 3500 5000 5 18 75 » » » » » 
lapanak 5000 6500 5 24 38 » » » » » 
Havuç 500 750 5 2 82 » » >J » » 
Krevlz 400 650 5 2 44 » » J> » » 
Soğ n 6500 8000 5 30 00 » » » » l> 
S lça 500 800 25 15 00 » » » » » 
Sarmı1ak 100 l 30 7 50 00 70 » » » » » 
Pancnr 300 450 5 l 69 » » » » » 

1 - Ortaokulların 31 mayıı-939 tarihine kadar ihtiyacı bulunan yukarıda adı, miktarı, teminatı, ihale ıekll ve 
tarihlerin i bıldtreo 51 kalem yiyecek ve yakacakları 15 ıün mftddetle açık ve kapalı zarf ıuretıle ekıtltmeye çıka 

rılmııtır . 

2 - Ekılltmeye lıtirak etmek lıtlyenler ıartaamelerl Ôiretmen okulunda her ıüo ıöreblllrler, ıhaleden : ıkt saat 
e vvellne kadar Ôiretmen oku\uodan alacakları lrtaltye .tle kanuni teminatlarını merkez muhasebe dtrektöı lüğü vez 
neeloe yatırarak alınacak makbuzu tle muayyen ıüo ve .aaatte Kültür Olrektörliiündekl komlıyona müracaatları. 

3 - Bunlardan ekmek, ıadeyaiı, kok kömürü ekılltmeıl kapalı zarf uıulü ale yapılacaimdan kanuni tarlfıtı 
dahilinde hnzırlanmıı olan zarflar ınulyyeo gününde yukarıda yazılı belli ıaatlnden bir 1aat evveline kadar komlı · 
yon baıkanlıiına makbuz mukabtltnde verllmeıl ve bu saatten ıonra gettrllecek zarfların kabul edılmiyeceil _ilin 
olunur. J - 4 -

~--················~----~ı 
~~~~~~~~~~~ 

1 Okumadan Geçme-1 
1 yiniz Mühimdir. 1 
r ~ 

1 

1 <El\ılİL MAROT) M~r- 1 

1 katı:Buğd<ty c;atkaları. 
1 Harman zamanı gelmlt olduiundın her rençberf, 
~ köylüyü, dtilrmenclyi ve ı:ahlreclyl dütOndürtn İfı 

#1.. bir bu~day çalka makinul almaktır. Fıılrat latanbul· 
~ dan ambal•jlı a lmak, makinenin ne olduiuııu bılıııe· 
it. mekttr. 

Btz, Balıkealrde ayaiınızda ma1raf11z ve açık ola· 
rak bu meıhur olan { EMlL MAROT ) f abrlka11oıo 

dan yüzde yirmi ve ylrml beı nokHnlle ve ehveP 
fıatla ıatılmaktayız. 

4, 5, 6 Nuınarahları, tek Vt! iki parçala clnılerl 
de meırcuttur. 

Mahıulah 9 kıım·a aymr, katlyen yabancı ınadde 
bırakmaz. 

~ Yedek parçalarını derhal Ucarethanemlzden ted• · 
it. rtk edeblltulotz. 
ı Bedeli için de ayrıca kolaylık ıösterllir. 

» MAKiNELERiN YAPTIGI iŞ MIKTARI: 

~ 
1 
~ 
1 
1 
1 

No:4 5 6 
Saatle yaptığı iş miktarı: 250, 500, 600 

kilo nıahsul çalkar. 

ffhmet Ve lbrahim Cuma/J Kardeş/er 

Ralıkeılr: Çlvlciler çarşısı f\o : 1~ 
/Jemircller Çarşısı No: 63 

~ -~~~~~~~ 
Sahibi ve Baımuharrıri: llalıkealr Mebuıu H. KAR~ 
Çıkarım G enel Dır~lttörü: FUAT Bİt.' AL 

8a11myerı: Vilayet Matbaa11 - Bahheılr 


