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Nafıa Vekilimiz B. Ali Çetinkaya 

Dün Şehrimize Geldi. 

22 EYLÜL PERŞEMBE 
0

1938 GUNDELİ.K SiY AS.AL GAZETE ON OÇONCO YIL IA YI: 3991 

Almanya, Macaristan Ve Polonya 
~-------------------

Şehrimizde Hararetle Karşılandı. 
Kıymetli Ve Sayın Hemşehrimiz Dün Şerefle~rilen TAKSiME KARAR 
Ziyafette BalıkesirlilereÇokSanlimi Sözlerle Hitap Ettiler. M 1 V E R O 1 ? 
"Türklük De .ince Hatın Sa·yılrrıası Lazım Ge- Polonya daÇekOslovakyadaki 
len Bir Kuvvet Oldug~ ·u Tebarüz Etmiştir. Polon Akalliyetine ~id_Yer-

'' lerin V erilmesinı Istıyor. 

VEKiLiN SEHRIMIZDEKI TEDKIKLERI: 
Sayın Vekilimiz Şehire Modern Bir İstasyonla, Hükumet Önünden Atatürk Par· 
kına Asma Bir Köprü Yapılm&sı Hususunda Tedkikler Yapılmasını Emir Buyurdu

lar. Posta -Telgraf Binası için Alınacak Arsayı da Gördüler. 
Nafıa VeklllmJz •e sayın j 

heınıehrlmlz 8. Ali ÇeUnka · 
h, don t.Otahya yolıle saat 
16 30 da Ankaradan ıehrlml· 
ıe ıelrntıler, lıtaayonda hal 

lcıo tamimi tez.yıüratı ara 
11 tıda lcarıılaomıılardar . 

Valimiz B. Ethem Aykut
ı, Nafıa Miidilrü 8. Sami, 

~tnolyet Müdürfi B. Said Ôz· 
tilr kendıleriol Gazellıde-
te fıtaıtyonunda istikbal et
lbfılerdır. 
B Sayın Vekil, tıtaayonda 

eledtye Reisi 8 Naci Koda. 

:tı, Erklnıharp Relıl Albay 

Raıtü, Partllaler, daire , .. 
Ueıaıı, memurlar, öğret 
~•oler kesif halk, •e aekeri 

lr kıta bulunuyordu 

d 8. Ali Çettokaya, lıtaayon 
b •n refakatindeki z~vatla 

lthkte doğruca otomobille 
AtatQrk parluna geçmtı, pa
tk ıazıooıuoda Belediye ta
"'fuıdan ıeref ferine verilen 
ç,, Ziyafetinde bulunmuı1ar. 
dır. Burada parkın harltuı 
'-ı da tedktk buyurarak 
'-'enınunlyetlerlni fzliar et · 
-itler ve parlıan henüz ta

~'lblanmamıt kııımları hak 

11
111d" verilen izahatı alaka 
e dinlemlılerdtr. 

b Bllahere yapılmakta olan 
111ük yQzme havuzu inıa· 

~tını da yakından ıörmüı 
Vrdır . Puktan ayrılırlarken 
~ •lırnız B Ethem Aykut ve 
tledıye Relıl R Naci Ko 

d,1l 
l:t, parka giden umumi 

)olub tren hattını katetmek 
'llr t 1 k t 1 e geçmeafndekl müı· 
~ Glitı anlatarak buraya bir 
~ 6Pr(i Japılmaaı huıuıunda 

1
tnlklet buyyrulmaaını rica 

~lı.ıııler; B. Ali ç~unkaya, 
ll u 1tln tedkık eUtrJlmeıl için 
..a tllllere emir buyurmuılar · 
qıt. 

Atllt6rk parkından ıoora 
)frı 

~•ti e otomobıller1e Mıllikuv 
t,1 er caddesini takiben Anaf ar· 

d '" Caddeaıoe geçllm •ı,bu cad eG 
,
1 

ltrlnde yeniden yapılacak 

'•t~n Poıta-Telgraf bıouı için 
'b(i Qıllk edtlen arH yı gör 
1 tler •e muvafık bulmuı · 
'tdır 

la t'}Qı caddeyi takiben ya· 
1 

.._,kta olan Dolumevl bl · 

Nafıa l'ekillmiz B. Ali 
Çetinkaya 

nuınan önünden tekrar lı· 

t111yona dönü1m6ıtür. 
Sayın B. Ah Çettnkay~, 

bugünkü ıehtr ihttyacmı kar· 
ıılıyamıyan istasyon binası· 
oıo yerine modern bir bina 
lnıa edil meıt cihetini gözden 
geçlrmtı ve yeni bir bioa 
nın bu ıaha dahlltnde nere
de kurulabileceğinin tedlitk 
edilmesini Demtryolları Yol 
Relıl B. Eıtuğrul Kemalden 
tatemtılerdtr. 

Beledıyenln Ça ydereı•nde 
yaptırmakta oldufu, lnıaatı 
bir haylt ılerllyen kanalı 

zaayonun baılenmıt kasmına 
da gıdtlerek izahatta bulunul 
muıtur Gazi bulvarını ta
kiben zahire halı önünden 
Mılllkuvvetler caddesinden 
geçerek Vala konaiıoa inen 
sayın misafirimiz konakta ak· 
ıam ycmf'ğlne kader ı &tlrahat· 

ta bulunmuılardır. 

Kulüpte ki ziyaf at: 
Nafıa Vektllmlzln, Balıke 

ı' rdeıı geç~ceğl haberi alı 

nıoca Belediyemiz kendile · 
rlne Kütahya iıtaayonunda 

verılmek üzere bir telgraf 
çekmlf, Balıkeıılrltlerln sev 
ıt ve ıaygılarını ulaıtırmıt 
ve halkın sayın hemıehrılerl 
ol aralarmda görmekle du · 
yacaiı bahUyarlığı ifade 
ederek, hiç olmaza& bir ee · 
ce ıehrln mhaflrl 
olarak kalmaları dileğin· 

de bulunmuıtu . Bu daveti 
lQtfen kabul buyuran B Alt 
Çettnkaya ıeref ine gece Şe
hir KulQbünde yü7. lcfıtltk 

bir ziyafet vertlmlıtır. 
Ziyafette Belediye Relıl 

B. Naci Kodanaz, ıu sözler ı lerldlr 
le kendilerine hitap etmlt Memleketlmlzt imar et 
tir: 

Beled,ye Reisinin sözleri: 
"SAyın hemıehrlmfı:, luymet 

it Vekilimiz hoı geldiniz. 

Valayetimfzin en ktırft gün· 
lerlnde elini uzatan ftzlz ev · 
ladıoı, kıymetli hemıeh1ılerını 

aralarında gören BaJıkeılrlt· 
lerln, 11evinclne payan yok· 
tur. 

Bn 'ı ıH~ sfrc tarlhen d e batlı 
bulunan, Balıkeılrltlertn ke.l-

btnde saınlmt bir ihtiram mev· 
klinl tutan sayın hemıehrfmtze 
Balıke11trlılcrln minnet ve 
ıükranlarını arzetmekle bah
tiyarım . 

Yurdun her k6tealnde 
yaptıfınız eıerler Cumhu
riyet devrinin ölmez abide 

mek, halkımızı mürreffeh 
kılmak, medeniyetin en yük· 
ıek ıevlyeılne eritmek, 
onun nimetlerinden fayda 
lanmn" ve yaı mak f\~in 
her gün bir eıer vücude ge· 
tiren Cumhuriyet Hükumeti · 
mlzin eıerlerlnl savmakla 
kıymetli vaktinizi almak fa 
temlyorurn . Yudda emniyet 
ve inan tellcin ed~n ve T6rk 
medeniyeti tarihinde btr 
anıt olacak olan Cumhuri
yet rej iminin bu ~serlertnl 

bu vealle ile btrkere daha. 
anmak borcumuzdur. 

Cumhuriyetin yapıcı elt 
yurdumuzun her köıeılnde 

inanılmaz değltlkllkler ya· 
ratıyor. 

Bllhaaaa y6kıek ıahılye· 

( Sonu ikinci sayfada ) 

Mussolini Söylüyor: 

"ltalya Harbe Hazır .. ,, 
Mussolini ~ir nunun~a: ~uhranh günler ıç nda ~ulunan 
Avrupa~a ha'yanm kendısin~an emin o ~~u~unu söyledi. 

Romo, 21 (A.A) - Stefa· 
ol ajan11 btldtrtyor: 

Gortzıaden gelen ve bü 
yük harpte birçok muhare
belerin cereyan ettlil mın 
takanın ıehlr ve kuab&la
rından halkm~olkııları ara · 
ıında geçen Mu1101tnl, Udi 

ne gelmıı ve ıehremanetlnlo 
balkonundan bir nutuk ıöy 

lcmııtır. 

hc.lyan Baıveklli on altı 
ıene e vel Roma üzerine 
yürüyüı lıaretlnl burlldan 
verdiğini hatırlathktao sonra 

1 

1 

haksız bir ıulh neticesinde M. ıl!ussolini 

ltalyanıo 1922. ıeneılndf! tz yapılan ıeylerl anlattıktan 
Urap içinde bulundufunu sonra, halyanın emin bu 

ıôylemfıtir. dutları bulunduğunu, Ltbya-
Muscolint, ltalyanm bugfln nın tekrar zaptedtldf~iol •e 

bGtün gıırur ı le ayakta dur - muallakta kalan dfplomatık 
duğunu ve bir imparatorluk meaelelerln halledılmit oldu· 
olduiunu l<aydetmfıttr. Helk iunu tebarüz ettlrmtıttr 
bugün devletin bir parça11- İtalya denizde, karada ve 
dır ve devlet içinde faal bir havada hiçbir zaman ıtmdı
rol oy!-'adıiınt hl11etmekte . ı kt kadar kuvvetli deiildı_. 
d ır . Faılıt thtılAllnlo derin Mu11ollnt bundan ıonra 
mana11 da budur balyan mtllettntn manevi 

Mu110Unf, 1 O HDe içinde ( Sonu ikinci ıa7fada) 

Amir al Horti ile Mınşal Göring Arasın
da Yapılan Görüşmeden Sonra Çekos
lovakyada macarlarla meskun yerlerin 

macaristana iadesi Kararlaştı. 

Mareşal Görlng 

Prai, 21 (AA.) - Çekoı

lo•Akya hükQmetl lnııltz
f ranaız teklıflerine cevap 
vermltUr. 

Bavu ajan11nın bıldlrdl
ilne göre, Çekoılo•akya bu 
teklıflerl kabul etmlıtır. 

Berlln, ~I (A.A.) 
Macar Bat vekili ile Hariciye 
Nazırı Peıteye dönmiiılerdlr. 

Nazırların Hıtlerle yaptık

ları konuımalarda Çekoılo . 
vakyada bulunan Macarlar· 
la meskun k11mın tekrar 
MacarJıtana tadeal huıuıunda 
mutabık kalmıılardır. 

Vijer taraf tan Polonya da 
büyük devletler nezdinde te 
ıebbüste bulunarak Çekoılo. 
vakyada Polonyalarla mH 
k1ln kaamm Polooyaya llha 
kıoı iatemtıtır. 

Macar Kral Naibi Amiral 
Horu Şarki Pruıyada Mara 
ıal Görtngln mlıafırl bulua· 
maktadır. 

Maraıal Görlngln Polonya 
Relılcumhurunu ziyaret ede 
ceft ıö)·lenmektedlr. 

Varıova, 21 (A.A) - Ga · 
zeteler hususi nüshalar çı · 
kartarak, Polonyalı röoüllü 
müf ruelerio hududu tııal 
ettiğınt yazıyorlar. 

Kurjer Poraony, bu ted· 
bire Çekler tarafından hu
dutta yapalan askeri hazar 
lıklar üzulne müracaat edil 
dlilnt tauıh eylemektedir. 

Varıova , 21 (A.A.) - Pat 
ajanııoın bıldtrdlflne glhe 
Katovlcede bet btn nüma 
Jlfçl bir miting yıparak Çe· 
koılovakyadakt Polonyalıla· 
rın bulunduitu Cıezln mao· 
takuının Polonyaya alttha · 
kanı istem ılerdlr. 
Varıova,21 (AA.)· PatıjaD11 

Po'onya hükftmetıoln cumar· 
lesi gOoü Parla ve Londrada 
Çekoı ovakyadakt Polonyalı 
ekallıyet lehine teıebbOıte 

bulunmuı oldujuou teyid et· 
mektedtr. 

Polonya h6k1lmetl verdifl 
notada, Polonya ekallıyetlerl 
davasının Südet Almanları 

davaıının aynı olduiu Ye 
aynı suretle halledtlmeıi icap 
ettiğini tasrih ey lemektedlr. 
Varıout 21 ( AA ) -

Pat ajan11 teblığ ediyor: 

"Kurjer Porranl" ı•zetesl, 
Çekoılo•ak meseleat hakkın· 
da hariciye nezaretinden 
mülhem olarak yaz.lıiı bir 
makalede, buıiinkü vaziyeti 
intaç eden ve ilerde de ay· 
DJ neticeleri verecek olan 
eski hatalarm ve fena uıul
lertn tekrar edılmemeal la· 
zumunu ileri ıür6yor •e dl · 
yor ki: 

1919 •e 1920 de merkezi 
Avrupa bir mOıtemleke mu
a melestne uiradı. Macarlıta
nın ufradıiı haksızlık, bu
ıünk ü buhranı dofurmuı ve 
üç milyon Almanın Çekoılo . 
vakvaya vertlmeıl de buıGn 
ıahit oldujumuz lnfallkı in· 

taç etmlttlr. 
1920 Spa konferan11, Po· 

lonya lı ekalllyetlerm Polon· 
ya devleti tle birleımek hak· 
larıoa nazarı itibara alma· 

mı ıtır. 

O zaman kuru1an bu ılı 
tem, 20 aene ıonra lfllı et
mtı bulunuyor. Halbuki ba· 
zı kimseler ıörGyoruz kt, 
mazinin hatalarını mümasil 
yeni hatalarla tamir etmek 
ııti yorlar. Yen iden Parla ~e 
Londra Avrupanın bu k11· 
mında bir müıtemlcbe mev· 
zuubahı olu\·ormuıca1ına ha · 
rek~t etmektedir Bu mınta· 
kanın menfaat •e 
ihtiyaçları, hiç he· 
ıaba katılmıyor. Eier tfllı 

etmıı buluoan ve butün Av · 
rupayı dehıetlı bir ıar11nh 

tehlikesi karııaında bırakan 

bu uıuliere yenld~n mQra· 
caat olunuua netice yine 
aynı olacaktır. Yalnıa ıu 

forkla kl, yirmi seneden da· 
ha kua btr zamanda patlı il 
verecektir. 

1920 ıle buıün araaında 
ki fark, o kadar sarihtir ktt 

(Sonu lklncf ıayf ada) 



Nafıa eki/imiz Dün Şehri 
d~ Hararetle aşrı/ ndı. 

• 
lZ· 

(Baıtarofı birlncl ıayfad ) 
tlnlzln Cumhuriyet nafıa-

11nda k• batardığl tılert mln 
net ve ıükranla anmayı btr 
borç bilir, bizim derd 
ve lbUyaçlarımıza da çok 
yakından yükıek aJikanız, 

hepimizi minnettar etmfıUr. 
H Ikın derdinin hOkftmet 

derdi olduAunu blrkere 
daha g&ren halkımızın mln· 
net ve ıükranlarını derin 
aayıılarımla eillerek arzede· 
rlm. 

Arkamı~da kalan ve bir 
daha ıör61meılne imkan ol· 
mayan kara günlerin merd 
ve temiz btr evladı olarak; 
Bahkeılr, milli mücadelede 
ilk ıllah atan ıtzln gibi çok 
kıymetli bir vatanperverin 
bizim bemıebrtmlz olma11 gu· 
rurumuzu bihakkın artırıyor . 

Sızı dalma yeni ne.le ör· 
nek ıöeterlrken kıvanç du 
yuyoruz. Var olıun, sei ol· 
ıun en bürGiümOz Atatürk .. 
V aro1ıun kudretli Cumhurl 
yet hükumetimiz.,, 

Sayın B. Ali Çetlnkaya,, 
bu ılb:lerden çok miltabat 

ılı olmuılar ve verdtklerl ce· 
vapta; hükftmet müme11tlle· 

rile, halk mümenlllerl ara-
11oda, bir rada bulunmak· 

tan duyduiu bahtlyarhiı 
ifade etmlıler; Türk milletinin 

vaaıl olduğu tera"kl ve inkıta 
fın gün geçtikçe arttığıoa 

ve artacafıoa ltaret buyur 
duktan onra t<>yle demlı · 
ferdir: 

"'Türklük denince dalıncı 
halın sayılması ldzımgelen .. 
ita/ya 
Harbe 
Hazır 
(Baıtar fı birinci ıayfada) 

lttlhad ından ıitaytıle bahıet· 

mtı ve ecnebilerin muztarlp 
oJdukları haat laktan tlfayep 
olmaları için bu nümaylıler· 
de hazır bulunm larını lıte· 
dlilnl ıöylemlıtlr. 
Dünyayı eflendıren İtalya 

timdi y.oktur. Şimdi ftalya 
kendlılnden korkulma11nı 

tercih etmektedir. Baıkala
rının tarzı hareketini de na
zarı itibara alımamaktadır. 

Mu11olinl, 16 ıeneltk fo· 
tlıt rejiminin tealrlertnl bu
aün ltalyan mtlletlntn tak · 
dire ıayan tarzı hareketinde 

rördüğünü ıöylemtıtlr . 

Avrupode bazı milletler 
buhran, hatta terör içinde
dirler. Fakat ltalyan milleti 
ıükfloetlnl muhafaza etmlı· 

tir. Hatta kendillne ıoğuk · 
kanlıhiı ta vıiye etmek 16· 
zumu blle basıl olmamııtır . 

Ç4okii, yirmi .ene ıüren 
muharebelerdtn, çarpııma · 
lardan ve ıhttlillerden ıoıua 
halyanların ruhu bir çelik 
parçe111 haltnt alauıtar. 

Mu11ollnt, sonuna dofru 
nutkuna bir muhavere ıeklt 
vcrmfı ve halk yükaek ıeıle 
her zamandan ziyade mü 
c deleye haz1r bulunduiuna 
datr yemin etml tir. 

Muıolfol, bundan ıonra 

yürilyüıün bltmcdliJnl ve 
bl9 kimsenin onu durdura· 
mıyaca~ını ıö1leml1tfr. 

Nutkun bltltl yeniden bü 
yGk tezahGrlere veılle teıktl 
etmlıtlr. 

bir kuvvet olduğu tebarüz 
etmiştir . ., 

Bu k11n fakat çok büyük 
bir manayı çnçeveh1en 
cümle heyecanla alk~ılan 
mııtır. 

Büyük Şefıo ııçtıfı fıtık · 

lal mücadeleelle devrilen o 

kare, o yaslı günlerin içinde 
bu vlllyet halkının, merd ve 
vatanperver bir evlat olarak 
bağrına baahğı B Ali Çettoka· 
yanın, bu konuımasında Ba · 
lıkeairln thUyaçlnrını alder· 
mek yolunda gayret ve him· 
metlerlnl eıtraıem ly~cekleri 
hakkJDdaki çok ı mimi ıöz 
feri aynı hararetle alkıılan· 

mutır. 

Nafıa Vsklllmlz bugün lzmire 
gid yor: 

NaJıa Vekilimiz 8 Ali 
Çettnkaya, bugün 9.15 tre 
ol ile İzmire müteveccihen 
hareket edeceklerdir. 

Küf ahyada karşılama: 
8. Alı Çetlokaya Kü

tahya hıtaııyonunda, ıehrl· 

mlzden daha 6nce g iden lı · 
)etme Müdürü B. Tahdn 
Sezen, Yol Mtifettlıl Hılmi 
Çeleblo~lu, Cer Baımtlfettl · 
fi Sabri Ayaakan' tarefın-

dao karvılenmııl rdır. 

Vakilin ref akatıerindeki zeHf: 
V ektllmizhı refakatlerinde 

Sular Umum Müdürü B. Sa · 
llhattln; Şoıalar Relıl B Ta· 
ltp, İdari Mütavlr B Rüç 
han, DemlryoJları Yol Rclıl 

8 . Ertuğrul Kemal, Hareket 
Relıt Muavini B. FerJt, Hu• 
ıuai Kalem MüdOr(i 8. Ube · 
yet bulunmaktadır . 

Lo 
teşe 

Tapanl 
Geçen üo Londrada; fiç 

bin ıene evvelki bir dine gl 

ren çocuğun Ayini yapılmıı 
ve bu mQnasebetle, fiç bin 
ıene e\•vel yeııy ol rın dıJty · . 
le bir dua okunmuıtur. 

Bu 30 uır evvellil dfn, ate 
te t panlımn dini: Zerdüıt 

d loldfr, J 2 yaımdakl oilunu 
bu dine boılatan adam Lon 
dradakt bir doktordur. 

Bundan üç bin eene evvel 
b zı Asyalı kavimlerin tenı· 

dıfı bu dil bugün hi la Hın
dııtanda devam etmektedir. 
Doktor Derayeı Bumla la· 

mlndekl lldam d aelen Hın 
dletanlıdır ve mensup olduiu 
din icabı, çocufunu 12 ya· 
ııoa gelince merasimle ateı 
pere.tli§e bnılatmııttr. 

Merasim Londrada bir 
otelfn danı salonunda yapıl· 

auıtır. Çünkü Zerdüıt dini 
menıupları baıka h içbir dl 

oto mabedine glrm,zl~r ve 
bunu büyük b~ günah ıa . 

yarlar. Onun için meraalml 
bir danı ulonunda yapmayı 
herhangi bir kilise veyn 
camide yapml\ğa tercih el 

mfolerdlr. 
Loodradokt Zerdüşt dini 

menıuplarınıo reisi olen dok 
tor Oarayeı 3000 senelik ve 
bugün klmıenln lrnnuımadı 
~ı bir dtlle bir dua okuduk 
tnn sonra, çocuia "mulıad. 

des elblıe;, glydlrmiıtlr. Bu 
suretle, Londradakt nteıe ta
parlara bir kiti daha i)lve 
dllmlt oluyor. 

TORKDILI 

A ş ı .. 
o ba ar Yarış/arı 2 Birinci

teşrin Paza Günü Yapılacak. 
Bnıvekalet )•ükıek yarıı 

ve tılah cncilmenf oce tertip 
edilen sonbahar at koıuları 

iki blrlnclteırln pazar güııfi 
Koıuçınarında yapılacaktır 

Koıularo glr~cek hayvan 
ların. Veteriner Dlrcktörlü 
ğüode kaydına baılanmııtır. 

Handikap yarı ına girecek 
hayvanların kaydına 27 ey 
!(il aala günü ıaat 17 ye ka 

Futbol Muhte
liti Dün Geldi. 

der de\'am edilecektir. 
Diğer üç yarııa ltlfrak et

tirilecek hayvanların kaydı 

da 29 ey)(i) perrembc günü 
ıaat 17 de kapanacaktır. 

ikramiye tutara 1115 lira 
o\an dört yarııa Lu yıl diğer 

yıllardan daha fazla o•arak 
civar kaza ve vilayetlerden 
bfrçok hayvana~ fttlrak ede· 
ceği tahmin edılmektedtr . 

ültür 
Direktörünün 
Tedki le i. 

Maarif Müdürü 8 Nazım 

Ôrenıuo, dün yemnda tik-• 

Şehrlmtz futbol mubtelt · 1 
ti, bir kaç gün önce Bölge 
baıkan vekili B. f,yzt S6 · 
zenerf n relılfğlnde Eekfıehlre 
1ıltmi1tl. MuhteliUmlz Eıkl· ' öğretim lıpekterlertnden e. 
ıehlr ve Af yon muh 
telltler ile birer hususi maç 
yaptıktan ıonra dün K ütah 
ya yolu ile avdet etmfıtlr. 

Sırrı Oymck, Zeki Üfüe ve 
Şükrü Arda olduğu halde 
ilk okullnrı dolaıarak okul 
laran 938 939 dera yıh ha · 

zırhklarna gözden geçlrmtı· 
1 lerdfr . 

1 Gelenler, Gidenler: 
Almany 
Maca istan 
Ve Polonya 

1 Bir haftad nberl me2uoen 
fstaobulda bulunan vilayet mek 

(Baıterısfı birinci eayfada) 
bu ciheti görmemeğe tmkln 

J tubcuıu B. Süleyman Alem· 
1 dar dün avdet etrnlıtır. 

yoktur. P o l on y a hü -
kumeti, Polonya meofo 
atlerl bakımından teıeb 

büste bulun rak icap edeo 
ihtarı }'&pmııtır 

Bugünkü Polony mn ken· 
dt htlkr zı olmak11zın ka· 
rarlaıtırılı;cok bir ıl}'86ele 

Alet olacaiını f rzedeoler 
vahim bir hataya düıtceklo· 
rfnl ve bu hatemn netlcele
rlnl çok pahalı ödıytcekle. 

rin; bılmelerl laz mdır. 
Hcrltn, 21 (A A.) - Bır · 

leılk Po1onyanın meh fille 
rinde ıöylendlğlne gör , Ber· 
lfndekl Polonya eefırıoın 

Bert:hteagadende Htılerl zl
Y relim~ müv z l olarak Var 
ıovadan v rllen talimat üze 
rloe bir kere daha anlatıl 

ması için Parlı, Londra ve 
Roma nezdinde tefebbüıler· 
de Luluomuıtur. 

Diğer cihetten Hitler ile 
Poloo~·a ıef arfnln bu meıe· 
lede Almnnya ile Polonya · 
nın ittihaz edecekleri tarzı 
hareket hakkında göruıtük 
lerl muh kiuık ddedilmek 
tedlr. 

Zerdü§l dini mensupların · 
dan biri, mer elmj merakla 
takip eden oteldeki lngilfz 
lere ıunları eöylem ittır: 

"' - Blzlm dine garip bir 
ltıksd di)'e bakılamaz. Zer 
düıt dini 3000 senelik bir 
dindir. Fahot bugün dünya· 

da bu dine meoıup 100 bin 
klol v rdır. Bunltmn çoğu 

Hındiıtanda ve bilhassa Born · 
bayd dır. lngllterede Zerdüıt 
dini ·menıuplıuı yQz kltldlr. 

Bizim dine baıka dinden 
dönme .abul edilmez Bura· 
daki ZerdOıtlerln çoiu dok· 
tordur,, 

--.. ··~··· 
18 Bin Meri os 

"uzu u Yetiş

ti ilecek. 
Vilfıyetlmlzde yerli koyun · 

larmı nıerlnoatettırnıak için bu 
yıl açılan suni tohuml m 1 

iıtacyoou, mevılmtn bitme- ı 
al dolaylslle f allyet bttmııttr. 

Ôlrcndlilmlze göre-, ida· 
tul yonun feallyette bulun· 
duğu Snlıkeslr mıntJkaalle 
Su11iırlık mınt\kaaında to
huoılnmaya tlbl tutulan yer· 

1 

lerdcn önümüzd ki do~um 

menim inde 16· 18 bine ya · 
km merinos kuzu u elde edt 
le bilecektir 

Sındırgını Bir 
Köyünde Soy· 

gu culuk. 
Sındngınıo Medreacboi 

zı köyünden Haean ttdında 
birinin evine geceleyin, ay 

nı köyden Halil oğlu Şakir 
ve Mehmet adında llII kiti 

glrmitlerdfr. Bu ıkı ıa 
h11 ev balkının uykuda bu 
lunmumden letlfade eder k 
odalardaki e9yayı karııtar· 

maAa baı\amıılarcJır N ıha 
yet altın ve bir miktar pa· 
ra ile dtier bazı kıymetli 

enayı alarc.k sıvıvmıvlardır. 
Eı tesl günü yap ılan ııka

yet üzerine jandarma hır 

ıızları yttkalnmıı, ç lın n 
eı:va ve parayı da meydana 
çıkar rak sahibine lede et 
mittir 

T e~autlü~ 
Dursunbey hilk6me't tabi · 

bl 8 H mtt Soykan tekeüde 
s vlı dtlmtıtlr. 
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Ha. benzin ve petrol v rgisi üz r'nde haznlanan pro 
je ile tasfiye müesseseleri himaye e~ilmiş olacaktır. 

Petrol lth 1 ederek bun · 
dan benzin, gazyejı, motö
rfn ve mazot latıhıal eden 
bazı mütH~ıeler, 2448 nu
maralı kanunla hem petrol 
ilzerlne lsorıulnn 1 O kuruı 
lıtıhlak re.mi dolaylıtle fa· 
altyetlerınl tatile mecbur ol
muılardır. 

IJQki'ımet; "cıhan petrol 
plyaıasının aldıA& iıtckamet 

ve bunun dojuracağı ıhU· 

latlar i<arf181nda memleketin 
aıüdefaHı bakımından bü· 
yük menfaatin icabı ve tk· 
tlaadi cepheden bılhuıa 

ham petrol stoklan bulun
durmak ve bunların memle· 
ket içinde tsnlye muamele· 
ıi yapmnk için taaflye m\l 
e11eeelerloln eay11ıoın art
maııı bir ihtiyaç haline gel· 
dlğinden,, bunların hlmaye1I 
için bir kıınun projesi ha· 

zırlam;ıtır. 

Bu proje ile, 1718 ouma· 
ralı dahili tatıhlü.k verglıt 

kanununa müzeyyel 2448 
oumara lı kanunun birinci 
maddesinin A fıkra11 kaldı· 

rılmakta ve benzinden kilo 
bıııına 9 70, petrolden 1 20 
kuruı lst1blak reıml alınma 
ıı tekhf edilmektedir. 

Projeye göre, gümrük it · 
halat umumi tarlfeelnln 695 
numaraunıo A fıkrurndo ya 
21lı h am, tasfiye edılmemlf. 
temlzlenmemJı mayi m deni 
mahrukat vıe madeni yatla 
rın ithali araaında bunlnrın 

vaziyetine ve taktiri ıure· 

th·le elde edilecek 270 laa· 
raret derecealodcrJ evvel ta 
karrür eden mayi madeoi 
mahruk t (benzin ve ben· 
zerleri, gozyağı, aiar maden 
yağlan ve tortuları) miktau 
Maliye Gümrfik Ye lohlaarlar 
Vekilctlerlnce müıtert:l-ıen 
tayin olucak klmy11gerlerdeo 
mfiteıeklıtl heyet taraf.odan 
yapılacak tBhlıl ile teehıt 
oluoarnlc kalo baııne gozya
jınd n 7 20 kuı uı, benzin 
den 9 70 kuruı daht i lıtıh 
lak verglıi alınncaktır. Bu 
vergi g6mr6kJeıce tohakkuk 
ettirilerek teminat mukabi 
llode üç ay müddetle tecil 
ve üçQncü ay ıonunda tah · 
ıil oluoacal\tır. Bu ıur e tle 
aümrüklerde vergisi tabak· 
kuk ettlrilmtı olan madde 
nin memleket içinde taefl 
yelertoden dolayı devletçe 
batk.a vergi alınmıyacaktır. 

Şu kadar ki, memleket dııhi 
-=--'!lliır-=--

24 Kiro arpayı 375 kilo 
~iye atmak istemiş. 
lkı gün evvel Efe mahl'll 

leatnden Salih oğlu lımail, 
zahireci Oamon oğlu Meh
mede a ttığı 24 kilo arp 
makbuzuna 375 kilo yazmak 
ıuretile dolandırmağa teıeb· 

büıı ettlil ıtkiyet olundu§un
dan yak lanmıı ve dllye· 

y verllmtıtlr. 

lınde bu ıuretle tanlye edl· 
lerek plyeaaya arzedtlecek 
benzin, razyafı ve maZ'ot 
evsaf c~phealnd'n bartçteo 
giren benzerleri derece ve 
ayarından aıaiı olmayacak 
ve bu huıua lktlıat Vekile· 
tinin daimi mürakabeal al· 
tında bulundurulacaktsr. 

Gümrük ithalat umua>f 
tarlfeıln ln 695 net numar•· 
11nın B ve C f ıkral rıod• 
göatertlen benzin, 1ıazyai1 

ve beozerler;nın hariçten ft' 
hal olunaolar1n memleket 
dahılındekl depolarda dok· 
m.e aallı f iatları malt yet be 
delinden aıaaı lndlrlldlit v• 
ya hariçten ithal edilenle· 
re ntıbet\e bam olarak ıt 
hal olunup dahilde taktir 
ve tuf iye olunacak maY1 

mabrukatın rüzde ood•0 

f azta bir flat y\lkaekhil er· 
zetmeal ıuretlyle lklncl snad· 
de hadleri içinde tıleneJPI" 
yeceğt anlaııldıiı takdirde 
hükftmet bu tılemeyl milOI' 

kün kılacak ıurette tenztllt 
icrtıı ına ıalahlyttlt olacak" 

tır. 

17 l 8 Numara h dahili ır 

tıhlak verglıl kanununu" 
ikinci madde.ini tadil edeO 
2414 oumar~h kanunun bl· 

rlncl maddeat ıu ıe'1ılde de· 

i•ıtlrllnıtıttr: 

"Dahildeki membalarda0 

lıtthsal o'uoan 270 hararet 

derecealoden evvel takattör 
eden hafif yolları muhte•1 

ham, tasfiye edılmemlı te· 

mizlenmemtı ma yl madeaıf 
mahrukat ve madeni yail•· 
rı taıflye, taktir ıuretlyle 
veya ıalr muamelelerle pet· 

rol, benzin ve nıümaılll 1116 ' 

yl madeni mahrukat lıtlh•• 1 

cdeolerd-:n lıtlhaal ettikleri 
maddt:lerln her klloıu fçlP 

ı kız kuruı tıtlhli.k reeoı1 

alm~caktır. __.,, 

~ UL RIDYOSU___. 
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18 30: D nı muııkill (Plilı)· 
19: Spor mOaababelerl, Ef· 
rd Şefik tarefmdao. t 9 30: 
Danı muıiklıl (Pllk). 19.55= 
Borsa haberleri 20: SoBt 

ayara: Grenvlç raaathaotı· 

ıloden naklen flelma "' 
ark"daıları tarafından ror" 
muelkiıl ve halk ıarkılar7. 
20.40: Ajanı haberleri. 20.4 ' 
Ômer Rıza Doğrul tarafıo · 
dan Arapça ıöylev. 2 ı: Şıso: 
Macar art .stlerlnden Kat0 

Lezay. Stüdyo orke11trt1•
1 

rdakatlle . 22 30: Rtfat ~e 
arkadatlan tarafından rorlt 
muııktsl ve halk arkıltttl• 
22.10: Hava raporu. 22.13: 

Darüttallm muılkl he'fe~l 
Fahri ve arkadaılan 22 5 : 
Son haberh~r ve erte•I 
ıOnOn proiramı. 23: Sa•t 
a1arı . laUklll arıt · 
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Ati ntrop 
l<ıtası .. 

u 

B ır Alman mühen4i ı, bü 
tün Avrupayı ve dünyayı 
~orlcutan buhranlara akhocıı 
i,ıt Çare bulmuı, bildiriyor: 

., -Alcdeolzl kurutun, S e. h · 
tlJlkebire ıu verin, buhran 
lal) olur!.,. 

BJraz tuhaf görünen bu 
''••iyeye ıebep ne? Sörfel 
~!bindeki Alman mühendlı 
Unu izah ediyor: 

A•tupauın nüfuıu ~olup 
laıı1or Son 100 sene içinde 
•hrupa n6fuıu 470 m ilyon 

"-'rtrnııtır: Dünyadaki kuvvet 
~nbaları fae bu mOtemadleyen 
•ttan lnaan tllnibaye do yura l 
'•k kudrette defild r . lfele l' 
:uıan Amerikan iltmll'rlnln 
lr '••hına göre lnıan oğ'u o 
4. •dar müsrif olmuıtur kı! .. 

deta bir mumu her lkl 
~cuadan yakan bir adam gt
b l . elindeki hu ıeyl bfiyük 
it lırafla derhal Uiketfyor .• 

Bu ıeralt dahilinde A vru 
~'nın ıtttlkçe fazlalaıao nfi 
Uıu , lc4!-lldlılnt beıllyecek bir 
~er bulamıyor ve karıııklılc 
"'•dan ba9layor. 

d Alnıan müheodlılnln bu 
~ 6ı&ncelerl bellıl dofru Fa 
t 'l buna karıı alınma11nı 
~lcltf ettıff tedbir de acaba? ·I 
~ •k<ı\ mü? Sörfel diyor kt; 

~denizi kurutup AfrJka ile 
.. 'Upayı bırleıUrmell ve 
'ıAltaotrop,. lım lnde yeni 
~ t kıta buıule gettrmell .. 
b '-cA.ntzın rn1arınt Sahraya 
°t•hmalı O zaman buraaı 
lbGnbıd bir arul olur. Sula ... 

ç.lcilen Akdeniz de a1nı 
~eltllde m6nbtd bir toprak 

:••ne ıellr. Bu ıuretle bu · 
!~nıanların hiç ıtt .fade 
8 edılderl Akdeniz ve 

1: 1
"-'•Yikeblr gibi dünyanın 

4-a bQy(ik parç~11 kaunıl 
11 olur 8 . 

1 u da ılizel. . Fakat, bu 
J. ,.,,,, yapılacak? MQhen 

'' 
0 nu da düıGnmüı: 

I 4-lıedenlzi Cebelüttarak bo
t -'•ndao kapatmz, dıyor. O 
Q~'G'o Akdeolzln ıul e ra Atlaa 
,,{'ouıu ile . blrleıem yccck, 
"al Dız Karadenlzden gelen 
bı •tle. kalacak. Bu ıular da 
)l~Çolc ınecraler ile Sahra· 
._,1~blre akıtılabllfr. Bu ka· 
,~ •t açılıp ıular Sahraya 
ta •lılnıaıa bile Atlu Okya 

~~u He alakaaı keatllnce 
deııız 200 m~tre r.lçıla. c,lct 

bG ''· O zaman Akdenlztn 
t,:Gn •abtllerlnde bir mtk 
~ •razı kazanılacaktır. Bu, 

f\;'tapa ıabllinde 500 bin, 

) tilca kıyılarında da 2 mil· 
OQ le 

t, le lloınetreltk bir arazi 
1
1 il •decekllr .• 

ı, 11" fen ciheti de bu ıuret· 
~k~•tnaın oluyor: Demek kı, 
._. eaıııın ıularını kurutmak 
's h )a ' rayı münbld bir arazi 
:~ak kabil mlı 

ı~ 1 tlcıH bunun en miiıkü\ 
~ ltrefı var: Btrı mali , biri 

ıı,,,., s . 
l,r, G.,,,, ve Panama kanal 
ı, .. •çılacafı zaman da plan 
ı, .. ance biraz tuhaf kartı 
tıt lllıı. •onra kabul edılmlt · 
t,~,f Fakat tı, ancak mali 
~G 1 h&lledlldıkten ıonra 
~'- tlılcan olmuıtu, Akdenlzln 

'\ltuı lı il ınaaa için de blrha1-
tl •re. l&ıımdır. Bunu han 

~tl\etoleket verece~.? 
•kat 'raı, • mali tarafta da bir 

''~ ~Ilı, o!dujunu kabul et 
' ile Akdenlzln kurutul 

aa, •lraıl clhetteD kati 

TGR,.DJLI 
_ L _ -

Nuremherg N~tkunun Südetler Ne istiyor? .. 

F 1 G . . T hJ •) • <<Memleketinin ~etoslovakya~ı kalmasım mı, yoksı dünr ansız ara ore a 1 ı.. yau yıkacak ~i r hırbi mi tercih ed~rsin1)) 

"Strazburg Katedralınn Nazarımızda Tem
sil Ettiği Kıymet Büyüktür. Fakat Biz, Onun 

Üzerine Bir Çizgi ~ektik.,, 
Lö Tanın baffa'Zısınd rı n : 

"Şamölye H ıtl er tarafı o 
dan Narembergde ıöy 

lenen nutuktan ilk nazuda 
çıkarılabilecek olan mani, 
herıeyl olduğu gibi, bıraktı · 

ğı, Südet Aloıanları meıele 

ılnio aulh J' oltyle ballıne 

kapıyı kapamadıfı, Lord Run. 
almanın mutavaHıtlıiı çer
çeveıl dahdınde müzakere
lerin devamına mr.ınl olma
dıfı, fak at diğer taraftan, 
isttkbal için, ıu daklkadn 
Avrupaum bayatıoı bulan· 
dıran endtıelerl teıkln edecek 
mahiyette olmıyan o!dukça 
aı t kar tehditleri ihtiva elti 

ildir. Nasyonal • ıosyallıt 
rejiminin tee11uı6ndenberl 

baıarılmıı olen eserlerin 
ö4ülmeılndt'n maada bu ou 
tukta üç karakteristik vakıa 
vard ır: Bugünl<ü buhranın 
menıelndeki hadiıeh· rln. Sft· 
det Almanları taham mül 
edilmez bir tazyik in kur
banları gibi göatererek Al · 

man naayonal - soıyallzml 

nln tahrtklerfnln meautlyetl 
nl ha11m tarafa atmak en· 
endlıeılyl~ tehiri; yeni Al· 
manyanın mühim hakların · 

dan bazılarını lhtıyaıi ola · 
rak feda etmek ıurettylct 
ıulhuo Hğlamlaımaema en 
faydalı hizmeti• bulunmuı 

olduğu, fakat l<arıılaıablle· 

ceğl mukavı:metlere aldırıı 

etmeden yoluna devam et· 
nıeye r.zlmlt bulunduğunun 

btld ırtlme1I; nihayet Çckos 
loVllkya problemi ve araya 
ıırebllecek bel tek lllerl kar· 
1111oda Almanyanın vaziyeti 
hakkında oldukça müphem 
ve teutlı bir tarif . 
Nurembeı g nutkunun, için· 

de bulunabtlecek hüınüoı

yetlerin manevi kıymetini 

mahıuı ııurette azaltmak ne· 
Uceılnl dofuran ıert tonuna 
eaef edebilir Bir devlet fe 

finio, dığer bir devlet tefi 
hakkıoda, Şansölye Hıtlerln, 

Cumhurrelı l Beneıten bahıe· 
derken kuHanmak lüzumu 
nu duymuı olduğu tabirler 
.Je alento konuımaaımn ıa · 

nıyoruz kı, bir mtHli daba 
görü lmemtıtır. B Beneıln, 

bir enleımnyı mümkün kıl 
mak için yapılması zaruri 
olan tavizleri hükumetine 
ve milletine kabul etltrmek 
için bütün nüfaıuou kullan· 
dıiından ve burada müahft · 
11ran Avrupanın : menfaatle· 
rioi 1ıözetml1 olduğundan 

ktmıe hümünlyetle ıüphe 

edemez. Fakat ıiddetln naa 
yonal • ıosy lııt belağatlnln 

btr huıuılyetl olduğu ve 
halk tabakaları üzerinde 
kuvvetli teılr yapmak iti 

bftrlyle H ıtler mlaltfioln bsı 
lıca unıurlarından biri oldu 
ğu meçhul defildlr Şüphe 

itirazlar yükıelecekllr. Proje 
df! en büyük mOıkülle bu 
rada karıı leıocaktır. 

Şu halde "Atlontrop,, kı 

taaının teıekkülünQ yirminci 
.aaır aBremlyecekUr. 

ılz Nuremberg kongreılnln 

huıuıi atmoıferlnln icabı 

olan ton hakkında ihtiraz 
kayıtlarını belirtmek ıartıy· 
le Şan•ö'ye Hıtlerln nutku 
maharetten mahrum deiil 
dır. Şu itıbarla kt . her ıeyl 
müphemiyet içinde bıraka· 
rak, ese sen pek m6nakeıa 

edilebtlar btrkeç prenııbl 

kuvYetle haykırmakla ikt fa 
ediyor. Bu da Führerl son 
radan kendili için dönmesi 
güç olacak bir durumu rea· 
men almak külfetinden kur 
tarmııtır. 

Hıtlerln · Almanyayla Fren· 
H ara1ındakl huıumetl dur· 
durmak lıtediğini ve e:ıel l 

Fran11z - Alman kavguına 

kati bir son vermek lçln Al· 

maoyanın Alıu Loren üze 

rtndekl haklarını terk ettfğlnl 

bildirmesinden Franıız ka 
moyu mütehıuslı olacaktır. 

H it ler demtıtfr ki: 
"Strazburg katedralınm 

nazarımızda temsil etUfl kıy· 
met büyüktür, fakat biz ooun

1 
üzerine bir ç izgi çektik ,, Bu 
hiç ıüphe etmiyoruz, hQı 
nüotyetle yRpılmıı bir be 
yanattır; eıaıen, Avrupanın 

ıarkmda ve ortaaında f aalt 
vette temamen ıerbeıt ka . . 
labtlmek f~ln Almnoyamo 
garpta emniyetini garanti 
etmek lium geldiff hakl<m· 
dakl ılyaıi doktrine uyeun
dur. Almanyanm bugünkü 

bütün mnnevrrııı enternaa· 
yonal kamoyu Almanyanıo 

. ıulhu tehdit etmediğine ~e 

Franıayla · lngiltercnin miio 
hıuıran Almon-Çek meaeleal 
olan bir ite mQdahalelerl 

için hiçbir ıebep bulunma· 
dığına ikna etmlye matuf 
tur . Fakat Şaaıö1 )'e Httle 
rln bu meıeleyl ne ıekllde 
vazettiğini bılmlye ihtiyaç 
vaıdır. Gerçl kendlıl Al 
manyanm hududunda (ikin
ci bir f il!ıtin) teslılne mn. 
ıaade etmlye ıuls niyeti ol
madığını beyan dmtı ve 
herhalde lnglltereyl kıute· 
derek ilave etmfıttr: Zavallı , 
Araplar müdafauız ve kttn · 
dl hallerine terk ed ılmlt bfr 
haldedirler; Çekoılovakya 

Almanları oe müdafaaeızdır 
lar, ne de kendi hallerine 

terke dilmıılerdir . Führer 
açıkca telmih ediyor ki, Sü· 

det Almanları tam bir ıu
rette tatmin edllmezıe At- · 
manyıı haklarını müdafaa 
için onlara yardım edecek. 
Ur. Bu haklarla kaıdedılen 

nedtr? Şansölye Hıtler bunu 

tasrah etmiyor. "Sftdet AL 
manlarmm lıtedıklerl kendi 
mukadderc.tlarına hakim ol· 

•· t Demekle Jktıf a maa ar." 
ediyor. Bu ıözlerl bir plebl· 
ait talebi mohiyetlnde mi 
tefalr etmek lazımdır? Buna 
lnanmıya meyledllebtlfr. fa. 
kat, dtjer taraftan. f ührer 
demlttir ki, • Sildet Alman · 
lan müme81tllertyle müzake· 

re etmek ve f u veya bu ıe 
kilde bir hal ıeklln• •ar ~ 

mak Çek hükdmetlnln bile· 
ceil ittir,., bu da bütün da
vayı, balen Praida yapıl 
makta olan müzakerelerle 
Lord Runılmanın ta vauutu 
çerçeveıl iç.ne koymak de· 
mektlr. Bu . aynı zamanda 
hfç bir vaııtuız anlatma 
formülünü öne-eden reddet 
memlye de delalet eder. 
Bundan ıu netice çıkarıla bl 
lir ki, bugiin Çekoslovak hü 
kumetıntn projeli eu11 Qze 
rinde yeniden baılama11 
lcapeden müzakereler, nor· 
mal bir tekilde lnktıaf et · 
meslne müsaade edildiği 
takdirde. bu neticeye vara 
blflr . Fakat Şanıötye bunun 
böyle oamütenahı devam 
edemlyecealnl belırtmtıtlr, 
bu suretle bir mühlet ver
mekte, fakat hltamım teıblt 
etmemektedir Halen Alman 
yanın garp hududunda yapı· 
lan ve ancak lcıı baılanıı · 
cında ıona erecek olan tah· 
kim çalişmalsrının azameti 
ni tebarüz eltfrmtye verdiği 
ehemmiyet Berlıode mQhle 
Uo ne zllman nihayete er 

mesi doğru o1 acağı düıfinill

düğünü kiff de1'cede aara
hatle g~ıtermektedir. 

Demek kı, Nuremberg 
nutkundan sonra, Avrupaoıo 
bir kaç hafta veya bir kaç 
aylık bir ıQktlo devreaf ne 
kav u ı t u i unu aanmak 
için sebepler vardır Proble · 
me ıulh yoltyle bir hal ıek· 
il temin dme\c lçio diploma· 
ıt bu devreden fıt fade ede· 
bil ir Mnaleıef nuyonal ıoı· 
yallıt gaz.et~lerln tahrik kam· 
panyalartoı da heıa.ba knt · 
mak lazımdır Bu neırı yat 

Südet Almanları parUı!nln 

en faal uzuvları ara11nda 
ha11aten tehlikeli bir ruhi 
halet yaratmııhr. llemen 
bir çok m c r k e z 1 e r d e 
huaule gelen ve aldıjımız 

ilk haberlere bakıhna ilk 
defa olarak teıktlltlı bir ak· 
ıiyon karektednl arzeden 
ıtddetlt hadiıeler bunun de• 
lıhd ır Bu neviden hadlıele 
rio , çoğald ığı taktirde, bir 
müdahaleye sebebiyet vere· 
bıleceil kolayca llnlaıılabl· 
lir. Babuıuı ki, nuyonal-ıoı 
yalfst matbuat haftalardan• 
beri Prai hükumetinin asa· 
ylfl mubaf azadan ıözde aciz 
kaldıiı temlnf hııftalardan 
beri lıUsmar etmektedir. 
Avuıturyada voo Şuınlg hG· 
kuınetlnln ıun devresinde bu 
fçteo manevraya ıehlt ol
muıtuk ve bu davanın na 
111 kuvvet vaeıtaalyle halle. 
dılmtı olduiu mahlmdur. 
Çekoslovakya hüktlaıet•ntn, 

hu yeni tehlike karı:sıoda 
kendine tamamlyle hakim 
ofacajıoı umalım, aaaytıln 

muhaf aza11 meıullyetlertne 

8 Haynlayn partfıl ıeflerlnl 
teftik metodu bu tehJıkeyl 
müe11lr ıurette önltyebilecek 
ye~Ane metod görftnrne~te. 
diz Eler Almanya tarafın 

dan da tehlike anleomek 
lıtonl1or1a " 

Bir Südat Almanı bu suale şu cenbı 11rlyor: 
-- -

1-l<ırbi 1.,ercilı Ederiın ! • • 
"Baıta Alman hükumeti 

oİduju halde hiçbir hüktl. 
met - gerçi ehf'mmlyetll 
fakat aaırlardanberl lkUıa

den ve idareten Hobemya· 
ya bailı kalmıı - bir az 
lığın, Alman azlıfının SGdet 

memleketinde yaptıklarını yap· 
muıoa asla tahammQI ede 
mezdı. 

Kendilerine memuriyet ve 
tıçtllk: verllmealnl ve bay 
ramlanoı, Alman uıulü bG 
yük kala balıklar halinde te· 
zahürlerle kullanmak hak
kını talep ediyorlar diye 
benim gtbl bir yabancının 

nazuında bile tahammül 
fena olan taaanurlar takı 
nıyorlar . 

Almanyanın müzahereti, 
oolarıo cilretinl on mt.IJne 
çıkarıyor . Çekoılovakyayı çl · 
leden çıkarma k için gitgide 
daha kati emfrler alayormuı 
gibi hareket ediyorlar. Al· 
man ıidetlerlnln hük6m ıilr 

düiü bir memlekette mani
dar olan bir vakıa bana her 
an bunuo elle tutulur delt 
lınl veriyor. Seyrüatferl tan· 
z lme memur olan ve hük6 
meUn aabraoı ıon baddtne 
kadar gitmek emrini vermlt 
olduAu jandarmalar artık 
balkı kendılerlne itaat ·etti 
remlyorlar blle . Südet Al· 
manları kibritle oynıyan ço· 
cuklar gibi isyanla oynuyor 
Jer. Fakat bugün ılkiyette 

bak11zdırlar, çüokü her han · 
gi bir ıekılde kend ilerine 
mııol olan yoktur. 

21 May11tonberl yRnl Al
maovanın Südct Almanlerı 

le anıluı yapmak huıuıuoda 
nt yetlnt izhar ettlil gfloden · 
beri Alman arlcıodan o 1an 
halk kah-verengl gömlek, 
Alman ıporcuıu ve lfçlıl 

üolformaaile tezahGrler yap
maktadır, k imıe bu hareket
lerinin beıabını ıormuyor. 
Herkea birbiriyle Hıtler uıa 
lü ·ıelamlaııyor. Bütün 2azl 
nolarda gençler. on zt mara
ıallarını ıöylftyorler . Çelroı 
lovak hGktlmeU, Krnov · 
da olduğu aibl bir gamalı 
baçı ekıık bayraklar ardın
da geçit yapmalerıoa müıa· 
ade ediyor Hataları yüzün 
dl·n belkt bütün dünyanm 

harbe ıtreceğl d016oceılnt 
onıureamıyan bu proteıocular 
için bütün bunlar kati de 
fildir. Kendilerini tatmin için 
Alman Führerlofn onlara vl 
llyetlerinde ziyarete gıclme 
ıl lazımdır . Bugünkü Bo 
hemya)·a, Almanya için 

Romen petrollerlnio ve Ka 
radenlzln yollar ı nı kapıyan 

tarihi ve tabii hudutları 
veımlt olan muahedeye kı· 
zıyorlnr. 

Kraovda, zavallı Kr-
nollun cenaze meraalmlnln 
ıonuoda baılıyan yalmur, 
tahmin ettlğhn hadiselerin 
ç ıkmaı na tam zamanında 
mani oldu. Kahverengi rlSm· 
lekli tazahürcnler kalabıılılı. 
Krnollun ceıedinl tik mua · 
yene etmtı olan reımt adil 
hekimin otomobilinin cam 
lar1nı kırmakla iktifa etti. 

Çekoılovak polıılerl a&rünme · 
diler. Bu sebeple akıam Al· 
man radyoları ılSyle diyor· 
du: .. Atman balkının muız
zam kalabahtı kar1111nda 
Çek jandarmaları kıılalerında 
çıkmağa bile ceıaret ede· 
medller . ., Tf'zahftrcftln ıon
ra 'Zafere ıellm demek olan 
Ste1ı Helll nldalarlyle ~okak · 
ları dolaıtılar. 

Bu baylnrııları akıama 
kadar ve KrooYdan Poppaa 
Opavaya kadar yolda b1ltfto 
gece ftlttlm. 

"Steg Heıl• Çekoılovak 

hududunda treni kendi hat· 
larına geçirmek için Çek 
topraklarına ael~n Alman 
demir yolu memurlarını 101· 
culAr böyle aellmlıyor. 

"Steg Heıl,, kahnrenıl 

ııömleklı ve kıaa naııl pan. 
talonlu bir inci meydana 
çıkar çıkma• derhal eller 
kalkıyor. Kalabalık bir alı•· 
dan tekrarlıyor: •fnlarer, 
Relch Volk,. bir memleket 
bir vatan, bir ıef. 

Bol>eabahda, Frldberıde, 
Goblonzda daha mDhlm te
zahürler yapılmııtır. Kab•e· 
lerl lıUIA eden binlerce ıenç 
naıl marıları ı6ylemlılerdlr. 
Çelıoılovak pollılerl kendi· 
lertne daha aı ıOıOltn et· 
melerlnt ıl'>yledlklerl EamaD 
uıulG datrealade bir muba• 
rebe orıanlze etmtılerdtr. 

Poliılerln (berine camlar. 
ıtıeler, bardaklar 1almııtır. 
Frledberade Gç jandarma 
yaralanmııtır. 

Buna raimen jandarmalar 
tahrıkçilerl kaçırmak fçln ha

va ya atef : etmekle iktifa et
mtılerdir . 

Krnovda, tamamlle Alman 
toprafıoa glrmlı ı ı blydlm. 

Skroylt:ae kadar bui'.lut an
cak birkaç ıOmrGk mubafı · 
zı tarafından korunmakta· 
dır Ü•o halinde bulanan 
memleket mGdafaaıızdar. 

Çünkü müdafaa11 lmkl1111z· 
dır. lıtıbklmlar ancak Ve· 
hovJtz cl-vuında baılamak· 

tadır Burada ıehrtn yar111 
Alman topraimda, yarm Sa
det mıntakaaındadır. 

Oıadan itibaren m6daf aa 
çahımaları 1ı~be çaçpar. Al 

msn tanklarının ıeçebll•ce· 
it yollar mantafa-,la &rUll. 

müıtür. Otelimden on da · 
lflka mesafede olan Prop· 

pau Opava hududunda ıu
glnlık, bahıetttklerlme ben· 

zer kn·ıalar ve muhafaza 
karakollarının takYlyeılyle 
tezahür etmektedir. 

Diler bazı 1erlerde oldu. 
ğu gibi burada da, tecr6be 
it Çek aıkerlerlnln teyak
lıuzu altına konmuı olan 
Majlno hattına benzer lıtıb
klmlar var. 30 Metre yer 
altında elektrik ıantralları 

çaııımakta bütün ıeçltlere 

blokhauzlar blklm el• 
maktadar. 21 Ma111ta 
Troppaudakl Çelıler •• Slo· 
vaklar bu btlhklmlara aev · 

kedılmlıtır. Bazıları hattl 
glylnmlf bile deilllerdl Onl· 
(LOtfen ıayfayı ~evtrlnl•) 



SAYFA: • 

(IJaıtarafı Üçüncü Sayfadft) 
formalarını orada g iydiler. 
8 ;r çeyrekten daha kısa bir 
zaman zarfanda Çckoılovak 
hudud kıtaları mevkileri ba 
ıına geçmtı bulunuyorlarch 

;,ödet Almanlarından bl 
rlnfn dükklnına girdim ve 
bazı öteberi aldım. 

- Cidden pak ferıa bir 
vaziyette mi bulunuyorsu 
nuz? Dedim . 

- Ben halimden ıtkayel · 
çl değilim, dedi, bahusuı 

19, l 4 de A vuslurya orduauada 1 

harbetmlt olduğum için ye 
rfmden daha ziyade mem
nunum. 

- Şu halde? 
- Fakat -bu Südet mem 

leketlade herkea benim gtbı 
dütünmez. Btr çokları harbi 
bilmezler, bir çokları da ha· 
ktkaten fena vaziyette bu· 
lunuyorlar. lıler fena gidi· 
yor. Sefalet bGyüktür. İflfıı· 
lar birbirini kovalıyor. Halk, 
Almaoya gelince itlerin dü 
zeleceflnl düıün(iyor. Südet 
memleketindeki Almanların 

dörtte üçü b6yle dütünOr. 
- Bu memleketin pek de· 

mokratık bir anayaaaya ma · 
lık olduiunu lnklr mı ede· 
cekılnlz? 

-Şüpheafz ki bayır. fa 
kat cumhuriyetin batlangı· 
canda bizi rahat bırakmadı
lar. Kendlllnl bayram et· 
mekten gülOp oynamktan 
menedebıleceklerlnl bir az 
hla dGıiindOrmek pek fena 
ıeydlr. Bütün fenalıfın kö. 
kll buradadır. Alman pro· 
pafanda11 bu '"'yara (izerfnde 
iıted•kten ıonra, timdi ha
tayı tamir etmek çok müt 
kGldür. KiiçQk te1lerin bü· 
yük neticeleri vard1r. Me
ıell, en eıld zamandanberl 
Çek lehçeal konuıan Al
manlardan çofu çocuklarnu 
neden Alman mekteplerine 
ıöndermıılerdtr, blliyor'mu· 
ıunuz? Çocuklarına orada 
yepyeni birçok ıeyler veril 
dlll için Bazı kOçük hedi
ye lerln biiyOk teılrlerl var· 
dır. Her ıabada keyfiyet 
aynıdır. 

Bir Çek mafazaya ılrdt. 
Dlnlec:U ve ciddi btr tavırla 
tanlp,.ettl. 

Südet Almanı devam etti: 

- Bir plebtıt hlrçok ıh · 
ttllflara nihayet verebilir, 
fakat bu takdirde, bütOn 
memleket Almanyaya iltihak 
kararı verecektir. 

- Şu halde? 

Çekoılovakyalı kızdı: 

- Şu . .": halde, o 7zaman 
dallarının tabu müdafaa11n 
dan ve ,.lıtlkllllnl koruyan 

biitün lıtlbkimlarandan mah
rum kalacak olan Çekoslo 
vakya onunla btrleımeye ve
ya bQıbütün yok olmıya 

mecbu! kalllc.ııktar lıte Sü
detlerde bJr pleblst yapıl · 

ma11nıo sulh için maniıı bu 
olacaktır. 

Almanya ıtze taarruz 
ederse ılz Fransızlar mem· 
nun olur musunuz? 

Sokakta Çek mıuıı yükıel 
dJ Bunu Cunıhurrelsl Bene· 
tin radyo ıle yayılan nutku 
takıbettl: Sllkfin ve ümide 
davet . 

Silratle evlerinden çıkan 
Çekler mütevekkil bir cld 
dtretle nutku dinlediler. Çok 
ıakln ve kendllertner hakim 
olm larına reAmen bnkı§la 
rınd o anlıyordum ki, fe
d kirlıkları nlbayetalz ola· 

TOHDIU . 22 EYLOL 1138 
.• r- To~7oiü-ı BalıkeS~r Ta~u Sicil 

1 Pazarteıinden baıku :her 1 hafızlığ·ındaıı: 

· !~~~~~~~·~~~~~~~~·~~~~~~*~ 
1 ..,.., ; 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
1 ıün çıkar. Styaıal gaıete .. I Köyü: Mevkii: 

Yıllığı: 800 Kuruı 1 Minnetler 
Cınsı: Hududu: ~ ~ 

.,.. K apitol: 100/)00,000 Türk Lirası r. 
1 
1 
1 
1 

Altı Ayhiı:400 • 1 
Saym: 3 • 1 
Günü aeçmlt ıayılar 251 

kuruttur. 1 1 ADRES: 1 
1 BALIKESİR TÜRKDILI 1 ._ __________ .;.~ 
Balı esir asliye ~u~uk 

~akimliğinden: 
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lar mahallesloden Müstecab! 
zade Salih ı.evceıl Haaene 
vereaelerioden oğlu Mehmet 
Rıfat ve kızları Zehra ve 
Hayriye ve Hikmet tarafın 
dan müdaf al mtlhye zat 
itleri ı6varl tubul müdürü 
kaymakam Galip ve Bahke · 
ılrde Yeıtllı hamamı aehı p 
lerlndeo Hamamcızade Ha 
f11 Mehmal ve Abdullah 
va Kab ak zade 
Adıl vereaelerlnden zev · 
ceıi Şehrlbanl ve oflu Ha 
fız Haydar \•e Hüseyin ve 
Mehmet Ah ve Eaad ve 
kaymakam Tahir oflu Sü 
reyye ve Refıka vereaeaıoden 
Müıtecabl zade Rıfat varlllerl 
Münir ve Hayrettin ve Sı · 
dtka ve Raife ve Kemal zev• 
ceıl Semiha ve olullara Mu 
zaffer ve Cemal ve Refik ve 
kızı Talia aleyhlerine ikame 
olunan meni müdahale da
va11nın yapılmakta olan du · 
ruımaaanda: 

Mnddeaaleyblerden SQrey. 
yanan babaaı müddeablh gay 
rl menkuldeki hl11eılnl hibe 
ettiğini ve mektubun tarihi 
ne nazaran hibenin 1318 
tarihinden evvel olma11 do 
laylılle haricen vuku bulan 
hibe aahıh olaca§ından bn 
baaının h!11ulnl hakikaten 
davacıların dedlil klmaelere 
hibe ettiğini bllmediflne da· 
lr davacılar vekllt Tevfik 
Zerdeci tarafındın Snreyya 
yemin tevcih edalmlt oldu 
iundan ve SGreyya tik 
davetiye teblii edlllen 
ıkametalhından ayrıla 

larak yeni iknmetıihını 

mahkemeye btldırtlmemlf ve 
bu_ıuretle Süreyyanın balen 
bulunduiu yer meçhul kal· 
mıı J bulunduiundan davacı· 

lar veklltnln talebi •eçbtle 
yemin davetlyealntn ilanen 
yapılma11na ve durutmanın 

7 · 10 · 938 cuma annn 
ıaat 10 talikine karar veril· 
mit olduiundan müddeaaleyb 
lerden Snrayya teklif olunan 
yemlnt[ lfa etmek üzere yev · 
mi mezlulrda mahkomeye 
blzzet gelmediği takdirde 
yeminden vez geçmlt ad 
olunacaiı Keyfiyet yemin 
davetlyeal tebhii makamana 
kalm olmak Gzere ilan 
olunur. 

caktar. 

Oraya yakın bir meydan 
da !:>üdet Alm nları Alman 
S A. farının bir mar11m söy· 
llyerek idman yBpıyorlardl 

içlerinden birine ıordum. 
- Südet memleketinizin 

Çekoılov kya ç rçeveıl fçfn 
de kalmasına, bütün dünya· 
yı t hrlp edecek b ir harbi 
tercı lı eder mtılnlz? 

Tereddilt etmeden cevap 
verdi: 

- Hn rbt terclh ed rlm .,, 

Çınarla 

nam Yuıuf 
offu yeri 

Tarla 
Dolu Kerim tarlası, ba· 
t111 bayır, poyra'Zı Akyar 
alanı, kıblesi eneç. 

Hudut •e bulunduiu yeri yukarıda yazılı tarla 305 ta 
rıhlnden beti Minnetler köyünden Sadık ojlu Ahmet 
mahtu~u . Sadık Çengeltn taaarrufunda bulunduğundan ba. 
hııle namına tesçil ettirmek iltedlğl11den tuarruf cihet ve 
ıebebl tıhklk edilmek üzere 2-10 938 tarihinde mahalli 
ne memur aönderllecektır. itirazı olanların bu müddet rçın 
de Tapu Sıcıl Muhafızlığına veya mehalllne gelecek memu·ra 
müracaat eylemeleri lüzumu ilan olunur. 

Balıkesir Taptı Sicil 
Mulıat·ızlığınd<1n: 

Vıllyetl: Mevlcll: 
Balıkutr Oımanoğlu 

bajları 

Cınıl: Hududu: 
Bai Gündoğusu TokıülOk İbra· 

him,t bat111 yo), kıbleaı Zar 
balı~zadeler,lpo7razı Memlt 
oğlu lıma ıl. 

Hudut ve bulunduiu yer yukarıda yazılı bağı otuz bet 
ıene evvel Tabınlıoğlu lbrahlm bin Mehmetten haricen aa· 
tın almak ıuretlle sıvacı Mehmet dğlu Kazıman o tarihten 
bert ıenetılz mali olduiundao babııle namına senet almak 
lıtedifinden bu yerin tuıuruf sebebi tahkık ve[tesblt edll 
mek üzere 30 9 938 aünü mahalline memur gönderilecek· 
tir . Jurezı olanların~ bu mU~det içinde yazı ile vilayet Ta· 
pu Sicil Muhafızl ıjınak,:veyabut mahalline aelecek memu 
ra müracaatları lüzumu ilan olunur. 

Bıalıkesir "l,,ııpıı Sicil 
uhııfızlığından: 

Mahalleal: Ctnıl: 

Anaf artalar Ev 

Hududu: 
Sağı ve önü J o), ıolu Hüınü kızı 

Faika evi, arkaaı Akgaga oğlu Ha
lit bahçeal. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazıla evin maliki 
Anafartalar mahalle.inden Ahmet Kavaıoğlu İbrahim ve 
karm Atike binli lbrabimln iken lbrahlmln 65 ıene ev· 
vel ölümtle karııı Mezbure Atike de_oilu All}'e _badehu 

= Yurd İçinde 261 Şube Ve lljans ~ 
~ Dünyanın Her Tara!Jnda Muhabirler ~ 
J1J. Her türltl zirai lkrazlar•dlier bilcümle banl.a 111u· , 
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.ı Bu lkramlyeltr lıtr üç ayda bir olmak üzere se· -;. 
~ nede dört defa bu miktar uzerindtn kura ile dağıtı· ~ 
)\ lacakfır. ilk keşide 1 Eulul 938 dedir. ~ 

~--············••lı-••···~~~ 
ıılıkesir Askeı·i Satın 
1 tına Koınisyoıı ı ııdıııı: 
Keıif bedeli 107 ,50 l lira 45 kuruıtan ibaret Küıah1•· 

da lota edilecek lki top hanaan ile üç cephanelik kepıı· 
lı zarfla ekılltmeye konmuıtur . lhaleıı J. 10-938 pazarte· 
ıl günü Bahkeılr kor ıatın alma komlıyonunda saat 1 1 de 
yapılacaktır . llk teminatı 6625 lira 8 ku. uıtur . 

Bu ite ald. plan, ketıf, fenol ve umumi ıartname ti• 
eki ve temel haftlyatı tafıilit reaml Ankara, lzanlr ve f•· 
tanbul levazım an ırliklerıle Balakuır lcor ıahn elma 16°' 
mt111onunda görülebillr . 

Taliplerin kanunun iki ve üçüncü maddelerJode yasılı 
belıelerle birlikte ihaleden bir saat evvel tekltf mektUP' 
larını komtıyona vermeleri . 

4 - 1-320 

AUkenln de 60 ıene evvel ölümile yegane oğlu Aliye ha- • 

dehu Allnlnde 334 de ölümlle karm Saniye ve evlatları Bıtlıkesir Askeri Satın 
Bedriye ve lbrahlme kaldıimdan bahlıle n D!larma._ıenet 

_________________________________ ......,,,,,_ 

almak i•tedikler•nden 29 - 9-93s günn mahalline memur Alnıa oınisyoıııındall: 
gönderilecektir. Bu yer hakkında bunlardan boıka taaar · elet 
ruf iddiasında bulunanluın bu günler içinde yezı ile vl Balıkeılr Çayarhisflf mevkllode yapılacak olan iki • 
J&yet Tapu Sicil Muhafızlığına veyahut mahalline ıelecek lop hangarı ile bet adet cephanelik kapalı zarfla ektlll6 
memura müracaatları lüzumu llln o' unur. meye konmuıtur. lhaleıl 3 10 938 pazartetl 16nü ıaal 1 
------------------------ı da Balılcealr kor aahn alma komlıyonunda yıpılacaktar· 
B 1 kesir " •tpll S •cı• ı Keıtf bedeli 58145 lira 18 kuruıtan ibaret olan bu ıoıa•; 

(l ) ı...: (. tın birinci ketlf, plan, temel bafrlyatana göıteren taf•116 

l . uh•ıt•ızlıg""" 1 dl.lD reıtnl, umumi ve fennt ıartname ve Balıkesir aahn .ıo:ı~ 
Kllyü: 
8üy'1k
boıtancı 

Mevkii: 
Köyde 

MGderlı 'l d 

yeri 

Cınıi: 

E• 

tarla 
iken 
halen 

bal 

Hududu: 
Soğı Hamit vere 
ıeıtnden Ahmet 
ve Ayte, ıolu yol 
arka11 lmamoilu 
Mehmet evi, cep ı 

komlıyontle İ:ımir, Ankara ve lıtanbul levazım imlrlllı1" 
rinde görülebilir. 

Muvakkat teminatı 4157 ltra 26 kuruıtur. TallplerlO 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerindeki belıelerle blrlllıte 

1ıo· ihaleden bir aaat evveline kadar teklif mektupların• 
mlıyona vermeleri. 4 - 1 - 32 J 

heıı yol. --------------------------------~ 
Doiuıu Hacı Ra· 

Nııfıit mazan oğlu lıma· 
ıl, bat111 1 Baki ot· 
lu Hüıeyln eıi Ay. 

lalı kesir 
r Ü( üı· üg""" ündeıJ: 

1ıo · 
liman datreıt ioıaah açık ekılltıneye fe, poyrazı Muı· 1 - Erdek 

tafa oğlu Ethem, aulmuıtur. 

kıblesi eski Ayan 2 - itin bu ıene yapılacak 
()00 

k11mının bedeli ke9fl 5 
Qf lu Yuıuf ve liradır . 

lmamoflu Meh 3 - Bu it• ald evrak: 
met A - Pıojelerl . il • .,e 

Yukarıda evsafı yazıla evin yeri eaaıen bahçe ikea ma 8 - Fiat bordrosu, meaaha cetveli keıtf huliıa cet 
lakı Büyükbostancı köyünden Zeynel· Hoca iken 50 ıe11e C - Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartoame•1 • 
evvel ölmesıle veraıell oğulları Süleyman ve Mehmet ve O - Bayındırlık itleri ıenel ıartnameal. ~O 
Azize münhıuır bulunduğu ve bu verese df> o vakit araların- O lup httyenler bu evralı ı hu aün Balıkesir Nafıa 

da rlzaeo yaptıkları takıime lıtlnoden bu evin yeri bohçe dürlüAünde görebilirler. e• 
· · rt Süleyman hl11e1lne isabet ederek kendi pıuaslle ve kendi 4 - Eksiltme 10 teırlnevvel 938 tarihinde paz& lı~ 

malzemeııile ev 1 u ı a elmlttir. Ve bal ye · günü aaat 14 de Erdek hük6met konnianda kaymak& 111 .,. 
rl de Ze'ynel Hoca kcrm Eminenln 'cdadından lotlklll ede· odlumdc kurulu Ndıa komisyonu huzurunda yapılacoİ' 
rek ta rrufunda l eD bu yeri de 60 sene evvel ıünetlik dan lıteklllerln mezkdr aa tte komisyona müracoatlıır•· 11tı 
olarek btla kaydutart htba ederek o surttlle senetsiz o larak 5 lsteklilerln bu ite nld J75 liralık muvakkat terıılfl b" 
taaarrufunda iken Süleymanm da 93 1 seneıtnJe ölmeıile ve Erdek mal sandığına yatardıklarına dair makbuz •ef" bl" 
ruetl karm Ayte ve evlatları Bedrlddln ve Ahmet ve ib miktarda tayan kabul banka mektubu t1e asgari bet d'' 
rnhlm ve Şekibe tlc kendisinden önce ö len oğ.u lımailJn liralık yapı itini bir defada muvaffakıyetle b&§ardıl111 ~ rJll 

oğlu Akıfe badehu l>uolardan Şeklbenln de 934 de ölmesl)e lr vesatkle Jbaleden en on ıeklz gün evvel Bahkeıir 1"ı 
kızı Zellhaya munhaııra olup bunlardan b11§ka kim&esl fıa Müdürlüğüne mOracnatla alaca kları ehliyet veılk8;oo 
olmadıfcndo n bnht le naml rına tapuya bağlımıak f&tediklerl ve ticaret odaaı veaıkaıını himıleo muayyen olen 0t 
bu yerlerin tahkik tma 28 9 938 tarihine müıadıf pazar ve sa lle ekılltcne komisyonuna müracaatlau ilin olı.ıO 
ıü~ü mııhalltne memur aönderilece inden bu yerlerde bun· 4 -~ 
lardan batka bir hak ve zllllyet iddiasında bulunanlar v uı" - Sahibi ve Batnıuharrlri: Balakealr Mebusu H. KAR~ 
bu ıünler içinde yaz1 ile Tapu Sicil MuhE!f ızlığına veya 
hut maha1llna ıelecek memura mür caatlara lüzumu illa 
olunur. 
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