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·oon Af manyaya Gitti. 

nı ı z e e y a na tt a bul~ n dula r : ~ " .. ~ 
"Balıkesir Vi18~et IVeıkezi; lzmirin Garp işgaline Ka~ şı Vukua Gelen ilk Milli Kı- LA Y N MU LA KATI 
Yamda Milli imanın Kalesi Ve Türk Varlığının Feyiz Ve imanının llkTecelligahı Ola- _, .. 
rak Sütün Maddi Ve manei varlığı ile Cidale Atılmış ve Sonuna Kadar Her Türlü BU GU N BASLIYOR 
Fedakarhğı Yapmış ve milli CidaJin Daha Geniş mikyasta lr.kişafını ve Neticeleri-

ni Görmüş, mesut milli Cidal merkezlerimizden Biri ve Birincisidir.,, _ • 
Goderbergde Yapılecak Olan 

"6ahkesirde Nafıa Vekaletine Düşen Her 
Türlü Yardımı Y a p m ağa Çahşacağım. ,, 

SU İSİ DE HALLEDİLECEKTİR. 

Görüşmelerde Çekoslovak
yanın Yeni hududları 

Tesbit Edilecek. 
Londra, 2'2 (A.A ) -- lo · Bcrlin, 21 {Radyo) - in· 

glİlz Bııııvekill B. Çe1nber· glltere b&fYekih Nevıl Çem. 
llyn H .tlerle aörüımek üze. berJaya, yaran Goderberıe 

re buaüo Almanyaya ait. vaııl olacaktır. 

'' Balıkesirin İçme Su Meselesi Memleketin Her Ta - m•ıtır. t 0 11 1ı 1z ıh,vekıunın •• uk-
Londra, 21 ( Radyo } - balı ıçlo büyük b,zırlıklar 

~afında Olduğu Gibi, Esaslı Surette Merkezin Yar- Baıvekil Çemberlayn; Çe-
1 ynpılmaktadır. Halk, Çem· 

koılovakyadan beklenen ce ber i ayoı çiçek buketleri tte 

dıını İle Halledilmek icap Eden Mühim Bir iştir. Bu vabao geç kalm1
••

0 d•0 do k.,,.ı.yacaktır. 
h layı, bugün Goderberıe j Roma, 21 (RadJo) - Hıt· 

Us usta Merkezde Elimden Geldiği Kadar Çalışacağım. " gltmemfftır. 1 ler . Nevll Çember lyn ara 
Alakadarlar; Ncvll Çem · 

b j berlaynın , yarm snbab saat 

oaı darnı<• . s.kele v (~ Rılıtııııının Karışık v <aziyeti ı ıo da Eslon tayare fıtaııyo· 
smda yartn baıhyacak olan 
müzakerelerde Franıız ve 

h alyan mütehoesıalerının da 
h zır bulunacakları ıöylenl· llallolunacak. :t..lcktrik Şirketinin Satın Alana Mii- ıl :~~;r6:ı,ı~r~.:~ct edeceı•~· ' 

~akeresi llıtzırlıklaı·ı, lstas,To B0nası Ve r öpr ·· ıer., Sır8~~ı::~~) Str~:kk:ı:10~~; 1 yo~ondra 21 ( Radvo) -.J l Mal Kin ve :;ır uevla bulu- uöıveıut hevu \:-emnerJ&J · 
Bı, gGD önoe ............. ~.. • .. _,____ ··•-..1- ıo. ...... fS'-1 .. •flCU uc ııuu· tlHUIK şırKen satın alınacak: nacaklardır. DlD, Goderberade.tkı (lç ıGn 

•tltn Mafıa Vektltmtz B. Alt bünyesinde kabul etmek la dan anladım. lıtıuyon blnn.. Muharrlrlmlz elektrik iti· Hıtlerln refakatinde tae, kalacafı ••buraya d6nd6k· 
i'tlnkaya, dün refakatluın. zınıdar . 11 •e dıjer eksıklıkluı yeni· ne de temaı edince bütOn Hariciye Nazara Von Rtbent. ten ıoora, bir beyanneme 
I tlcı tevat ve reflkalarlle btr · Atar ve ftcı günlerin batı- den yapmağa ve tamamla· ecnebi ıtrketlerle amen1111 bir rop ıle General Ketel bulu . neıredecek, Avrupa •azlye· 
lkte •aat 9, 15 de lzmlre m6te· ra11m bilenler, görenler mil· mağa çahıacağım . " mücadeleye ılrlıen B Çe oacaklardır. tini loglllz milletine bildire. 

;tccıheo hareket etmlılerdlr. lt hareketin ve kayoaımanm, Baı,dırma iskelesinin vaziyeti tlnkaya, çok kati bir ifade Müzakereler eınaaıoda lo· ceğl ıöylenlyo, 
'v . .\h Çeuok•ya, lıtaayonda ıevltmenln ve fedak&rlığm İSl3h &dll8C&k: lle: gllterenln 1Berlln aefırı Ne•ll Berlto, 21 (Radyo) - Go · 
Q 'lırnız H. Eıhem Aykut, ne demek olduğunu daha Bandırma lıkeıeaıotn ve .. -Balıkeıir elektrlilnln dl· Hendeuoo da bulunacaktır. derberadeld bütGo fabrika· 
I< 'ledtye Relal B Naci lyl takdir ederler. H&oaen· rıhtımınıo karıtık l'azlyetlnl lerlerl ıle beraber bir - iki Salahiyettar mehafile 1r6· lar, yarın kapalı olacakhr. 
~ Odaoaz, Kurmay Bsıkanı aleyh; bu kadar bir bağlılık eıaalı bir ıuretle halletmek ay içinde satın alma müza re, Avrupa ıulbO kurtarıl· Bunun ıcbebı, loılllz Baı· 
p lbay Rüıtü, devatr ıüeaaıı, ve alika ılo bağlı bulundu lazımdn: kereıtne baılanacakhr. Şüp· mııhr . yalnız Çekoılovakya · vekıh Nevıl Çemberlayn için 

b "~tt IDeoıupları, çok kala· aum Balıkealrl eo müaald Hinterlandın bütün nak· hcılz bu •• de balloluna· nın yeol bududları tanzim tertip edilen muazzam lıttk-
.... ' •le halk tarafından aaml f b ld -1' d khr d ll k b lhtıllfların bal m•raılmlne amelenin de ~ı t l ıraat u u5 um zaman a ltyatı müıkUltla ve açıkta ca ,, e ı r en azı ., 
L ezabüratla uiurlanmıı ar, J " d k 'h k d dtıe bat göı ,ı ti k d bılmeıl 1 temlD q''" bir daha ziyaret etmek be tahmil - tabliye olunabtldlil zmlr Y8 hintırlan ında İ mu im ÇI m&llD aD CD • ı •f ra E! e D 

' 
eyı baodoıu tetyl mar- k d • b ki R h 1 termlıtır. lçlndlr. 

ın nim . tçln u 11 ır zev ma ı 1 k d t d a.ı ı j 1 
t 1 Çtlrnıf, bir aıkert kıta da an afi mn la ar• 1 IDı a. su ş er : a:::::-=ı=~====-====-===-=======-===--=---
e,lblaellmı ifa eylemlıUr. nevi idi . Bu vazifeyi bugüo be~dlye tle olan karııık 1 Sayın Vekil, iz.mir ve ha· 1 ÇEKOSLOV ,,. ·KYA 

S y pmıı bulunuyorum. b h h l h ll dtl 1' ,. 'Yıo ve enerjik Nafıa vaziyet e eme 8 
il e • l valisinde yapacaiı tedkık 

v tlcıl Balıkeıirin yük•ek vah.n k ı d B · d • d lın&z B Ali Çetlnkaya, me azım ır. unun ıçln ıeyeıhah hakkında a de - 1 . . F T k 
iGQ lzrnıre hareketlerinden perv•r val isi B. Ehtem Ay icap eden tedbiri merkezde 1 mtıierdlr k•:.. ngılız - ra SIZ e -
ttıQce Vali Kon atında btr kut ve Belediye Rclıl, Balıke· hazırlamak ve vozlyetl lı 1 "lzmlre butiln nafıa itle· 

tt~harrtrlmlzi kabul ederek, ıarıo öz çocuAu, mıllidavonın llb etmek ıcısp etmektedir . ., r ioi tedkık etmek için ııdı ı•t ı 1 
• K bul Ett' 

:~·~~"":~;~~::!k•~:~!n~:~ ::~~lı ~~:·'·~:.u ·:;:~m;; ler~~~:rri;~:~~c.:.:"k;:i~l.~ 1 ::::;d~"!!m~=~:::: ·~~;~~ 1 er 1n1 a 1 • • 
l~fkarlı~ını göıtermışterdtr. Naclnin ıehtrin tanzim ve bir zamnoda giderileceği lzmlr ve büıterlandmdakl mG PRA)'..JN TEBLJ)'..J•, 

,1,8. Alı Çetıokaya, Ba lıke- tmRrı huıuıunda ıebkeden haberi ile duyduktan him ıu lrlerldir. Bunları bl U U 
~ı t 0 id intibalarım muhsr · htzınetlerlni ve eı~rlerlnl rer birer yerinde göreceğim 
• ti memnuniyetini söyliyerek bu 
lf-:fıe ıu değerlt ıözlertle yakmdan gördüm ve bu huıuıda kıymetli fıkır ve ve ııı tcıktlallmızın mesalıl 

O 
e etrnrılerdır: bilik adamlarını cidd en teb- nl anlamağa çahıaceiım,, 

zanme düŞ90 her türlü yar- r lke f 0. )180 buldum. mütal t'. alarını dli rica etmlı, Vilayet çevresinde yapılacak 
beton köprülsr: 

Nafıa Vekıltmiz, büyük bar 
dımı yapacarrım Şchrın her terofırıı gez 

.. & memnunıyetlc ıu karıılığı ver 
ı_ - Bl\lıkealr •llayet mer dlm . H miılerdlr: 
llltıı. 1 Ben de, Cumhuriyet ü· 
~, ' zrnirln garp ı11allne 
h 'tı vukua gelen ilk mtllt kı kiimetlnln Nafıa Vekili ola· 
'tG~da rn ı lli imanı~ kalesi ve rak Vekalete düıen her 
tıı ~arlıiaoao feyız ve ima· türlü yardımı yapmağa çn -

~:•ıı Uk tecelllgiht olorıık lııacağım ·" 
tı ~~il rnaddi, menevi varlı Muharririmizin Balıkcıl r · 
)t e ortaya, cldale atılmıı de ve vilayet çevreı1nde 
d,k'0ııa kadt\r hH türlü fe Nafıa Ve kaletinin ne aıbı 
lıQ &rı.~, yapmıf, mlllt cıda it'cr meydana getirmek .ta· 
~ı' daha genlı mikyasla in· ıavvurundo bulunduğu hak· 
'-ı~'fıoı ve neticelerini gör kmdokt birkaç ıueJtne de 
~ıl'd Qleıut cidal merkezleri 1ayın Ve~ıl ıu lznhah ver 
a en biri ve blrlnclıldtr. mtılerdlr: . 

«SU 1şinln halli için elimden 
geleni yapacağım.» 

"-13alıl;eelrtn fçmc ıu me
ıeleıi memleketın her tara. 
fında olduğu gibi, Hcılı ıu 
rette merkeılo yardımı tle 
halledı lmek tcap eden mü
him bir ııttr Bu huıuıta 
merkezden elımdeo geldıil 
kadar çelııac:ajım Balıkesir, 
aynı zamanda mühim bır 
hareket merkezl o duğuna l~, U ifademle ıüphealz vl " - Baltkeılrde nafıoyı all · 

b,
1
tltn önde bulunan kaea· kadar eden müe ıse;el erin gö:e ıu meseleı n•n katı ıu· 

~,ı:; 1nı, köylerlnl, halkın fe. itlerini yakından tedkık et· rette halledtlmeal lüzumuna 
tlatı •e kabramaobiın• mit oldum. Ve yapılmaıı kani oldum.,, 

Nafıa Vekilimiz, Valimiz 
B Ethem Ayl<uttan 
vl •iiyclin muhtelif naful ıh 
tlyaçları üzerinde lzahııt al · 
mıılar yapılmnaı.gerekeo tıler 
üzerinde alakadarlara emir 
buyurmuı\ardır. 

B. Çetlokaya; bu arada 
Si mav çayının KepsGddeo 
geçen kıımındakt ağaç köp 
rülerln beton haline lf raf 
edilmek ıuretıle ye,nlden 
yapı\ma111n1. Cöol'ndekl k6p 
rüoün de 1939 yılında ayna 
ıekllde beton olarak lntaıt· 

mo temin edlleceilnl de bil· 
dlrm&ılerdır. 

«Londra ve Parisin mukavemet edilmez 
tazyikleri altında kalınmış ve bu teklifleri 

büyük bir acı ile kabule mecburiyet 
hasıl olmuştur.» 

Preğ, 22 (A.A.) - Çe · İngiliz. Franaız h0k6metlerl . 
koılovakya hfikQmetl dGn nln, bir harbin muullyetlnl 
logılız · Franıız teklıflerinl (izerlerlne almıyacaklaranı 
kabul etmtıtır. kati surette bildirmeleri ne· 

HükQmet neırettıft tebliğ· ttceaı tekliflerin kabul edıl-
de ıövle demektedir: dlğıni ıöylemlıtlr 

"Londra l'e Parlıtn muka· Dün ıece Prııı~da nama· 
vemet edilmez tazyikleri al· ylıler yapılmıı, hGk6mettn 
tında kahnmıı ve bu teklıf değlımeal ve askeri bir 
lerl büyük bir acı ,le kabu dıktatörlüiün liurulmaaı lı· 

le mecburiyet ha11l olmuı tenmiıtlr. 
tur " Hük<kmet mıllı medlıl 

Prai radyoıunda keyfiyet toplamafa •e teklifleri ka· 
bildirilirken ıp ker; hOkii bule sevk eden ıebeplert 
metin meseleye beynelmilel izaha karar Yermtı\lr . 

bQküm •ermek hakkındaki Pt•it• 22 (Rad,o) - Çe· 
teklifinin red •dlldlilnl •• (Sonu OıçQocü .. ,fada) 



SAYFAı 2 

ihraca Ve thala ımız .. 
Hangi Devletlerden Neler Alı
yor, Hangi Devletlere Neler 

Satıyoruz? 
1938 in tik dört ayana ald 

dıı ttcaret rakamlarlyle ge · 
çen senenin aynı m6ddett· 
ne ald aylar arasında, ye· 
kan olarak t 7 kftıur mil
yon lira fark •ar: 1937 nln 
tlk dört ayında 29 25Q.000 
lıraıi' lthal8 t, 44.509.000 11-
raıı ihracat olarak 73.746 
000 lirayı bulan dıı tice ret 
yekanu; 1938 in tik dört 
ayında 47.994.000 llraıı it 
hallt: 42.031.000 lirası lh· 
racat olarak 90.025.000 ll · 
rayı bulmuıtur. Dıı ticaret 
-.o1Gm6ndekl artlı; ıenenln 

aynı zamanı araımda her 
aya vaaatl olarak 4 milyon 
liradan fazla bir kıymet lıa· 
bet ettiriyor. 

*** 

Kimlerin malını alır, kim· 
lere mahmızı aatarız? Kim· 
lerden neler allr, kimlere 
neler ıatarıı? Rakamlar bu 
ntıbetlerln dalma değlıtlllnl 
glbterlyor. Btlhusa, aldıiı· 

mız mal bakımından ıerek 
clnıler, gerek kıymetler, hiç 
lıtlkrar hal inde değildir: Bir 
memleketfn içinde bulundu· 
fu medeniyet ıartlarıDI, al
dıiı ve aattıAı ıeylere 16re 
teıblte ıahıanlar, hakıız ~e · 

llldırler .. . 

NELER ALIYORUZ: 
Meıell, 1937 ile l 938 fn 

t\k d6rder aylarındaki ttba · 
,.,, gerek wntkdo...-1 IJ'""" ... r.. 
kıymet, tUbortyle birbirine 
pek b~nzemlyen ıu seyri 
takip etmtıtlr: 1937 ntn llk 
dört ayınJa y6n, kıla ve ip 

ltklerloe verilen para 1 .552. 
000 liradır. 1938 in aynı za· 
manı içinde bu mlkdar 1 . 
836 000 lirayı bulmuttur. 

En büyiik artıı ıu iki 
madde üzerindedir: Demir, 
çelik mamQlitı ve makine· 
ler ... 1937 nln ilk dört ayı 
içinde 48.654 ton değerinde 
4 523.000 llralak mal ıel
mtıttr. 1938 ın aynı mGdde
tl içinde lıe gelen demir ve 
çelik mamul ah 57 .472 tona 
ve 7.336.000 liraya çıkmıı · 
tar. Aradalıl fak 2.813 000 
liradır. Makinelere gelince: 
1937 de 3 866.000 liralık 
olan makinelere, 1938 in 
aynı müddeti içinde verdi· 
ğlmlz para 6.984 000 lira· 
dır ve arada 3. 118 000 lira· 
lak bir fark •ardır. 

Dıtardan aldıiımız eıya 
ara11nda en fazla para ver· 
dlflmlz bu iki madde, birisi 
memleketlô inıa ve kurulu 
ıuna; diğeri endüstrlleımesl· 

ne ald oldufu için y6kıel 
dtkçe memnunluk duymak 
lazım gelir. Gerçekten, ıon 

G 1. R kararnameılohı yQ 
rürlQfe ıırdlğl tarJhl takip 
eden 1937 ağuıtoı batandan 
ttıbaren sekiz ayhk ithalat 
yekQnu ile tehdit devreıl• 
nln tenazur sekiz ayı ara· 
ııadakl lthallt yekQnu alı · 
betleri araaında yüzde 4'8. 
1 l fark vardır Bu m6ddet 
zarfında ttbalitunaz, 60 257 
000 llrallan 89 250.000 lira · 
ya yilkıelmlıtfr . Arada 28. 
9931000 lcralık ferk "Jerdır. 

Bu artlı araıında en m6· 
hlm lnımı, demir, çelik ma· 

, 

mülitt, fen Metleri, kimyevi 
cisimlerdir. 

Gene aynı zaman zarfın 

da tthalat f azlalı~ı göıtereo 
maddeler arasında y6n m~n
ıuc!lt, pamuk ipltfl, kara 
n11kll vasıtaları vardır . 

KiMLERE MALZEME 
SATIYORUZ? 
ilk dört ayında u.ttıjımız 

42.0J 1.000 liralık malın 15. 
437 000 Uralıfı . Almaoyaya 
ıatılmııtır. Bu miktar yüzde 
nlıbet olarak 36 7 ye teke.· 
bili etmektedir. llıtncl ola 
rak halya gelmektedir. hal 

yaya sathfıoıı& ma!, 7 983.000 
liralıklar ve bütün thracatı· 
mızın yüzde J 9 zunu teıktl 
etmektedir. Dardüncü 2.604. 
000 lira tle Amerika ıel 

mektedlr. 
Bu senenin dört ayı için· 

de en az mal ıathğımız 

memleket Suriyedir: Surl· 
yeye aattıfımız mal, 138. 
000 liradır ve bütün ihracat 
kıymetinin yüzde 0.3 nü 
teıktl etmektedir. 

Geçen ıeoekl dört ay ile 
bu seneki dört ay ara11nda · 
ki rakamlar, mühim defl
ııkllkler göıtermektedir Ev · 
vela iki ıenentn ihracat kıy 
meli araaında 2 5 milyon U 
raya yakın bir fark vardar. 
1937 ihracatında en yilkıek 
yerl alan yüzde 50 2 tle Al 
manya, üzde l0.3 ile Ame· 
.ıı,. .,.-;• -'• ,ı J\ d- C:--v•• . 

ler Bırlıaı, 4. 7 ile Çekoılo 
vakya, 4 4 lnatltere ıelmckte 
idi. 

iki sene arasındaki bu 
fark, mallarımıza eo iyi 
m6ıterl bulmak huıuıuodaki 
devlet kararının bir ifadesi · 
dlr. Çnnkil sattı rakamları · 
mız. miktar ile bir muvaz.l 
olarak yüluelmektedtr. 

KiMLERDEN MAL ALI 
YOR UZ: 

Şimdi. kimlerden mal al 
dığınuzı tedklk edelim: 1938 
in ilk dört ayında bize mal 
aat•n memleketlerin batında 
Almanya relmektedtr Al · 
manya bu müddet içinde 
bütün ithalatımızın yüzde 
40 8 nl vermtıttr . Bu ols· 
bet, rakam halinde 19 559 
liraya tekabGl etmektedir. 
ikinci olarak yüzde l 5.4 ile 
Bırleı ik .Amerika devletleri 
gelmektedir. Üçllncü yO.zde 
1 O. tle İngilteredir kt, büyQ" 
Brltaoyadao dört ay içinde 
aldıiımız mal, 4.822 000 li

radır . 

Bu müddet içinde kendi 
sinden en az mal aldıfımız 
yer Romanyadır. Dört ay 
içinde Romanyedan eldıiı 

mız mal, J 59.000 liradır ve 
bütün thracat kıymettmlzln 

yüzde O 3 ne tekabül et · 
mektedtr. 

l 938 zln dart ayhk tlca · 
ret devreılnde ltalya, A•uı · 
turya, Fransa, Hollanda, Fln
llndtya, lıvtçre, Romanya, 
Yunanlıtan ve Japonya ile 
aktif, A.lmonya, Belçika, Çe · 
koılovakya, lnılltere, laveç, 
Po1onya, Sovyet, Rusya, Hın 
dlıtan, Suriye, Mıaır, Ameri 
ka ile pasif vaziyette bulun 
maktadır. Geçen devre pa 
ıtf olduiumuz memleketler· 
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' 1 
I 

Dil Bayramı- Bugün Alayımız 
nın Altıncı Yıl- • I V 

Mera-' Usta, kalfa oe 
.
1 

k cırak kursları 
1 ece ~ acılacak. döniJmü. sım a ca 

~ 

26 Eylul pazartesi günü 
Türklyenln her yerinde oldu· 
fu gibi, ıehrlmlz Halkevin· 
de, Dil bayramıoın altıncı yıl ı 

kutlanacaktır. 

Şehrimiz llalkevl bu güne 
ald bir proframan hazarla· 
maktadır. 

Askeri Şahıslar 
Hakliında Bir 

Tamim. 
Meıhut ıu\·lar kanunu do· 

laylslle yaka1aomaları veya 
ıahlt ve ehllhtbre olarak 
mahkemelere sevkleri icap 
eden üniformayı labls ve 
askeri talebeler hakkında 

alakalılara yeni bir tamim 
g6nderilmııttr. Bu tamime 
riayet etmJyen askeı i ıah11 · 

larıo hareketleri nrnfevklc· 
rinin emirlerine ltastalzltk 
mahiyetinde telakki oluna· 
rak haklarında MJlll Müda · 
fa• Vekaletince disiplin ce 
zaaı tayin olunacaktır . 

den Fınlindlya, Holianda ltal 
ya, Romanya, Japonya lle 
bu devredeki vaziyet, akttf 
olduğumuz memleketlerden 
Almanya, Belçika, Çekoılo. 
Vakya, lociltere, Polouya, 

Suriye, Amerika ile bu dev· 
redeki vaziyet paa.flfr. 

NELER SATIYORUZ: 

Neler aattıf ı mıza aelince: 
t9J8 in ilk dört ayında Hl· 
tığımız maddeler ara11nda 
aene tütün baıta gelmekte
dir. Tütün l 938 de, 1937 
ye göre gene hır artıı göı · 

termtıtır ve 12.330 000 lira 
yı bulmuıtur. 

İkinci olarak yurda en çok 
para getiren madde pamuk
tur. De9letın yeni hazırlamıı 
olduiu lıtlhaal pro~rarıılyle 
m&temadlyen rekoltesi aıtan 
pamuk, geçen ıeneye göre 
869.000 lıra fazlaslyle 3 639 .. 
000 lira olmuıtur. 

Üçüncü olnrak fmdık. dör· 
dnncü olarak . kuru üz6m, ve 

ııraaiyle çavdar, darı, kuı 

yemi, bujday, arpa gelmek
tedir. 

Bır memleketin aldığı 
mallann onun medeniyet 
haliyle ölçülü olduğu naza · 
rlyeıfnl, memleketimiz için 
de miyar olarak alabiliriz: 
İıtatlıtlkler, bir zamanlar 
lnkı sayıleo , fakat bugün 
garplı hayata intibak eden 
vataodaı için ayrılınmaz ıh 
tlyaçlar holfne aelen bazı 

maddelerin, gün geçtikçe 
artarak memlekete glrccefl
ol göstermektedir. Elektrik 
mal-zemeıl, radyo, otomobil, 
11hhat f'tyaaı hattl bahçe 
malzemeleri ve meıell gQ 
zel af ç, güzel çiçek veaa· 
lre .. 

Fakat ihr cahmız, kınca 
Türk köylüıOnilo lıtihıalt de 
aynı n .sbette arhyor. Bırbl

rlne muvazi olarak lnklıaf 
eden bu iki kıymet, menı 

leket ıa delinin lkl temeli 
dır. 

Cumhuriyet Alanında Yapıla
cak Olan Merasime Bütün Ba

lıkesirliler Davetlidir. 

KültQr Bakanlığı fktııal 
Vekaleti ile müıtereken lü· 
zum görülen yerlerde, deha 
doğrusu küç6k aanat erb•· 
hının ve t-soaf ın tekisOf et 
tlğl mahallerde lüzumu k•· 

Buıün piyade alayımıza 
Cumhuriyet meydanında 

merasimle 111ncak verilecek· 
tir. 

Rels1cumhur Atatürk adı· 
na ıancağı alayımıza arma· 
ğan etmeğe memur bulunan 
Orgeneral Fahrettln Altay, 

refakatinde Korgeneral Kemal 
Doğan , Tümgeneral Mustafa 
Sabri olduiu h ide dün aaat 
18 de Edra mitteo otomobH 
le ıehrimlze gclmiılerdtr. 

Orgeneral, Kazpınar mev 
ktınde Valimiz 8 Ethem Ay · 
kut, Belediye Rebt 8 Ns ci 

Kodanaz, subaylar, devalr dar usta, kalfa ve çırak ye· 
rüeaau, maarif m~nsuplar1, llttlren kurslar veya mektep· 

memurlar tarafından istik- ler açmaya karar vermııtlr· 
bal edtlmfıler, bu esnada Bu mekt~plerde okutula~ 
askeri bir kıta da resnılle cak dersler, tedris ıektıter 
lamı ifa eylemlıtır ve okuma müddeti btl&bare 

Sancak kahraman alayı· iktisat ve KQ\tür Bakanlıi1 • 
mıza bugün ıaal ı o da Cum- nıo müıterek olarak' buır" 

lıyacaldarı bir nlzamoallle 
huriyet alanında veıtlecek· 

ile tesbit olunacaktır . 

tir. Bundan baıka ticaret od• · 
Meraılme bOtün halkımız "· belediyeler, hususi ıdare· 

davetlıd ir. at ler, huıuli ıabıalar ve saP 
Mlınfir Orgeneral ıereflne 

akıam Orduevlnde bir zl)'• · 

fet verllmııttr. 

Posta- Telgr_ f 1 Az 'sp'rtoluiç
Me urluğu im- kiler her yerde 

blrllkleri de kendi namları· 
na bir hun nçablleceklerdlr 
Yalnız bu kursl rda lktı••t 
ve Kültür 8akanhklarırı•0 

••• tayin ve teıblt edeceği eı 1'' 
lar dahıl ınde dere eöıterece 
lerdir. 

tihanı. tezkeresiz sa-
Orta)ahsıl görmfiı JS ile 

30 yaı eraamda bulunonler 
arasında Poıta · Telefon dal· 
resine memur namzedi ala· 
nacaktır. 

Müracoat edenler arasın· 

dl\ 10 tetrinevvel pazarteıi 

ıilnü yazıh bir imtihan y 
pılacaktu· . imtihan evralıı 

umum mildürlükce tedklk 
edilecek, kennanlar derece· 
lerlne ıöre namzetlik devre 
slode 20-25-30 ltra aylık üc 
retle çahıtml!!caklardır. 

Gelenleri Gidenler: 
Altı ay kadar önce mezu 

nen Almanyaya giden Mem· 
lelcet haatahaneıf operatö · 
rü 6 . Muıtafa Şaban Erden, 
ıelmiı ve tılne baılamııtır. 

-
Mezuniyet 

tılabilecek. 
lnhlsrırlar umum mndtırlü 

ğü, az tıpirtolu fçkilerin sa 
tııım ertırm k ve bunların 

yavaı yavaı çok ispirtolu 
içkilerin yerfnl tutmasını te 
mln etınek fçln mühlm ted 
ktklerdo bu'unoı kta dar. Bo 
arada lıkör ve buna müma 
ıll fçkılcrfn her yerde ve 
tt!zkereılz olarak ıatılmaaı 

kararlaıaııı ve bundan bat 
ka gene az tsplrtolu lçlcile· 
rio kahve, gazino ve paıta 
nelerde serbestçe müı terJle · 
re verilmesi huıuaunda da 
bir proje hazırlanmasına baı · 

lenmııtır . 

içki Hhlan yerler in husu · 
ıi ve ınunz m vergiye tabi 
tutulmaaıda bö1lece tadil 
edtlm tı olacaktır . 

DJ~er taraftan küçOk ı•' 
nallar kanunu çerçeveıl d• 

l r· bilinde yapılacak bu it e 
1 

den baıka kanunun ık oc 
olarak kOçük sanat mllote' 

stplerl fçlD lemin ettlfl d••r 
bir fayda da ihtiyaç baUP le 
y naklen veya kredi 1 ' 

e· 
yardımda bulunacak kooP 

ldır· 
raUflerln tesisi mesele• 
lktfut Veklletı kooperatifle · 

rln bu maksada liylklle hl' 
met etmelerini temin ıçlO 
enılı ıekllde d61üoınekte' 
dır . 

Hastahanede 
Sathi Kanser 

Tedavisi .. 
Memleket hutahaneılPde 

son zamanlarda ctld .,, i' 

şayi muhatiye ald ıathl lı•;ı. 
seri erin teda vlsl muvaff • 
yelle yapılmaktadır . 

Hu tehlikeli hastalığa ıı>&ı ,, 
HP olanlar1 tedavi için ht , Sıhhat Müdürü Doktor 8 

Muhlis Sunere vekaletçe bir 
ay lzln vertl mittir. 

Sıbh1at müdOrlüğü itleri 
vekaleten Memleket hasta· 
haneli Ba§tabtbl 8. Raif De 

Bu tedbirden birinci mek 
sat gittikçe arlan rAkı lpll · 

la11nın onune geçmektir. 
Böylelıkle, ayrıca Ç!lY ve kah· 

ve gibi yurdumuza ecnebi 
memleketlerden g1::len içki· 

lerln yerine yerli içkiler kul· 

lan ılmai bati nmıı olacak· 
tar. Bu suretle memleket dı· 

türlil tedbirler olınmıı~ 

liffiH Ol RADYO~ 
mira1p taraf• görülmek· 
tedtr. 

·Ocret artması 
Lise Y arbaıdlrektörü A. 

Naci Alevin çahımaeı Kültür 
Ba.kanhğınca takdir edllt1tek 
muavinlik ücreti 50 liradan 
60 liraya çıkuılmııhr. 

Bir At B ·r Ço
cuğu Yaraladı. 

Dinkçiler mahalleslnden 
Mehmet Eml!ı adında blrlıl , 
dokuz yaılarındekl oğlu 

Mustafayı , at ım sulamak 
üzere çeımcye göndermfı . 

hayvan yolda 4 yaıların 

da bulunan Münir kızı Şü 
kQfeye çifte atmıı ve çotu 
lu aiırca yaralamııtır. 

ıına çıkan milyonlarca lira· 
' nıo dahılde kalmasının le· 

mtn edllm ıt olaca iı umul · 
maktadar lnhlıarlar umum 

mQdilrlüiü hazırlamakta ol. 
duğu projeyi yakında veua 
lele gönderecek ve vekale 

llo taavıbtoden sonra proje ·ı 

meclise ıevk edilecektir. Bu 

ktf mevılmtnde bu yeni uıu . 1 

lün tatbtk edllmeAe baılana- 1 

ca ğı tahmin edılmektedir. 

Bir tayin 
Dolum ve çocuk b lnm 

eri çocuk haatahkları mn 
teh Hllı Doktor B. Ahmet 
Ak koyunlu 40 lira ull ma · 
a9la İıtanbul Düıkün1erevl 
(Darüllclze) kreı mOlehaa 
sıslığ_ıoa , yerine d~ 250 lira 
aylık ücretle Dü~künlerevl 

kreı mtıteh 11111 Doktor 8. 
N el t yfn edilmtıtlr . 

23 - Eyıuı - 1938 camı 
Pjj~) 18 30: Danı muıtlslll ( ,1 

19: Konferanı: Selim sırt 
kit 

larcan (Grençlerde kare &J 

terblyeıl) . 19 30: Danı sJ' 1 
slldıl (Plak). 19 55: 13°'',: ,,, 
haberleri 20: Saat • ~ 

ıı' Grenvlç ruathaneılndeP d•f 
len. Vedıa Riza ve ark5 1 ,ı 
1 ~~ arı tarafından TGrk 11111 

4
o: 

ve halk ıarkılarJ. 20· ,, 
Ajanı haberleri. 20.47: ÔO' p 
Rıza Doğrul tarafından >-'',, 
ça ıöylev . 2 1: Saat af;, 
Orkestra . 21 .30: Settar ~•" 
mOkcCl ve uz eserleri. ~' 
burl R~fık Şemıeddl11 ,, 

arkadaoları. 22.10: ua~•ıt 1 
poru . 22. 13: Kadıköy ; . 

kevl namma . MandollO dı~ 
vartet konseri, Ztya ,Oso~ 
Kan ldareetode. 22 50: oıı 
haberl,!r ve ertesi ,oıı · 

şt•' profrcımı. 23: Saat 
lıtıklll marıı. 
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Ağaç 
Ve Hayat Milletler Cemiyeti Nasıl 

bir Talih bekliyor? .. 

Çekoslovakya lngiliz - Fransız 
Teklrflerini Kabul Etti. 

•• 

t Afaç ve ormanıo insanlık 
b•rihlnde oynadığı rol pek 

d 6Y6ktür. Daha ilk devirler 
le enbe .. ı af aç, odun olarak 
k uHanıldığı gibi, tik insanlar 
I Ulübelerlnl afaçtan yapmıı 
•r, bu ıuretle, ıofuktan, 

''Fennin; Olümün Emrine Vermiş Olduğu Ma-

(Baıtarafı birinci H) fada) 
kos!ovakyada dehıli vaziyet 
karııma~a baılamııtır Halk, 
loglltere ile Frnoıaya kartı 

ıtddetlt bir infial g6ıtermek
tedlr 

Yüz binlerce halk, gece 
geç vakit Cumhurrelıl Bene
ıtn sarayı önünde toplanmıı 
ve: 

"•hıı hayvanlardan canları 
"' kurtarmıılardır. Maden 
t•lelert •iaç deıtekler ıaye· 
•inde açılabtlmlf, denizler ke 
1

' •laç yardımlyJe aıılabıl 
~ııur. 

Afaç •e ormanların bu ni 
~~tlerı ilk ln1anlaun tnanıı
bltı Gzerlnde de te.lr yapmıı 

1' çok orman allahları ta 
''"vur •e tabayyul etmele-
rıa:ı b k e ıe ep olmuıtur. Haki 
b aten ağaçların lnaanlara 
•bıettıft nimet Ye faydalar 

''Jal11ıakla bitip tükenmez. 
11tırmler iizerlne teılr eder, 

•ula rın nizamını deitıthır, 

tlcııbeleri ve daiları yerinde 
tut f ar, bereketsiz topraklara 
eJlı verir, av hayvanlarını 

toplar ve çoğaltır köyle 
re ı. ve •arlara hayat ve neıe 
•erfr. 

Bunlar hep mekteplerde 
6iıettlen bllııle,.dlr. F nkat 

''rnau zaman açılan büyük 
~erııler insanlara bu basil 

11rllerin fevkinde olarak 

~'inanlardan yapılan akla 
k 'Yale gelmedik lıtıf ade ıe -
lllerıoı gaıterlp öğretir. 

d Ceçea ıeoenln Parlı ıeriflıa 
le e b~yle enıtrüktif bir kıymet1 

b •ıanmııtır. Ağ~cıo yerine 
eton ve çeltiin, odun k6 

1'1GrGoün yerine madco kö 
lbGrG •e elektrlAln katm ol
"''•lyle ormanın rolü nlha 
Jete erdi sanılırken, a~açtan 
"'•hrumlyetfn ne büyük hüı 
'•ıılar dofurabllecelinl ge 

~enler bu terıl de görmüıler · 
lr. 

teryel Vasıtalara Malik Olan lptidaiKuvvetler, 
Bizi, insanlık Tarihinden ihraç Edilmiş Oldu

ğu Sanılan Devirlere irca Ediyor.,, 
"Geçen kış, Monmartrın 

ıpritüel olduGU kadat hüı 
nünly~tten mahrum bir re· 
vüıünde, o pek ıitzel ve 
çok uüyük mtlletler c~mlye 
ti urayı, terk edı)mft 1111z 
bir ha ide ıöıtertUyordu En 
yukarıda yalnız küçük bir 
pencerede ııık vardı "Vııy! . 
dıyorlardı, kim oturuyor 

orada? - Ha, o, Pol Bon 
kurdur, bir tnrlü ııtmek lı 

temlyor ... "Evet! Btz btr kaç 

kiti hakikaten oradan aırıl· 
mak fılemeylz 

f akot hrı.\kan bizi hakılz 

görE>ceil muhBl<kalc mıdır? 
O hakiki halk ltt, kralları 
mızdan biri parterdeki ye. 

rlndeo b•tka blrtHY isteme · 
dlllnl ıö ylemlı\tr. 

Haberleri okuynlım: "Ağuı

tos ayında milletler cen.lve 
U urayınıo g lerl ye salon 
luını ellı bin ziyaretçi gez 
tnlftir. Ve illvt- edilı) or: Bu 
rakam kift der~ce be)Jğdir. 

Bakm! Hiç olmazu ziya 
retçilerin teceseüıünde mıl 
letler cemiyeti pek o kadar 
itibardan düımemfı demek. 

Yok, btltyorum kt, bu aa 
ray turlıtlk bakımdan lnıa 

edilmtı değıldtr . 

tak, bunun ıebebt, aynı ka· içinde açılan bu aumblenln 
moyuo tazyiki altında ıulh kati bir nfha alacafmı 180 

muahedelerlnl müzakereclle mıyor musunuz? Ôbürıüo 
rlnlo elimize vermlı olduğu için değlJ, fakat yarın için 
bu müe11eseden iıUfade et- olan ll"bltkentn yakınlığı 
meılnl bilmemıı ve fıteme · önünde loııltt>re, Ruıya ve 
mfı olmamızdır Biz anla- Fransanın daveti, AtlanU 
ma.dık, anlamak iıtemtdik kin öte tarafmd" ıenttllyen 
ki, ıize hazırlamıı oldukları sempatik akılaadayla birlik 
Avrupa, pek natamam ol de kararlarının yüküne tek 
metana rağmen evvelkine baılarına tahammül etmele 
m6reccah ve ldameye IA.ylk rl icap edenlerin etrafına ıev· 1 
olan Avrupa ancak millet tek iradeleri toplamıya muk· ! 
ler cemiyetl tarafından ida· tedir dcitl midir? 
me edllebflirdı . Onun ku Beklenmedik bJr manev-
ıurlaranı düzeltecek, botluk · rayla, bizzat miltecavlzin, 
farını dolduracak, baluız\ık kendi gayreti ve bizim mü 
lannı tamir edecek Ya mit· zaharettmlz saytıtnde kuvrt ı 

letler cemiyeti veya harp ten düımüı bir m illetler ce· 
olablllrdı. mlyetinden lıtlfadeye kal 

Şu satırları yezdıAım an kıımıyacalından emin mlıl-

da - allab vere de fntftıu nız? Harp, zamanımızda Ulr· 
etliği eınada aktüelltkten lü, kopmlelu, tlya\ıar ve 
çıkmıı olsun dünyanın niianılı ıekıllere bürünüyor. 
mukadderatı Nuremberı lıpanya, Çın, Avu&turya v .ı .. 
oparlörüne bağlı kalma11 key· Bunun ıabıdıdır. Hukuki garan 
flyeti ılı.l ıııtırtmıyor, mü tıleriol kcndlılnden aramıı. 
tee11ir etmiyor ve tezltl et- olduğumuz fakat uukılyonla 
mlyor mu? ıüratlDI ıonuna l:cdar götOrc 1 

Avrupanın bir adamın ka. medlilmtz enternaayona1 kat J 
rarıoa baih kaldıeı btr de · deleri kendi lehlerloe çevir · l 
vlr olmuıtur. Bu adamın mekte en ziyade mahu't 1 

adı Napoleoodu Hıç olmez· gösterenler bizzat bu harbi 
ıa Litlo dchuı ve franıız yepanlar değtldlr 
muvazeoeıl onu bazı ifrat· Buıün geçmekle olan ha-
lardan ko:umuıtur. Ta dik- diaeler ve belki yarın için ha-
tatörlüklerln kaderiyle ıü zarlananlar fanl bir milletler 
rüklenerek Talleyranın tha- cemiyetinin Avrupaya ne 

(Yaıuın cumhuriyet), (ya
ıuın Çekoılovakya), ( vaıaıın 
d ı ktatora) 

Dıye haylurmııtır. 

Yollar müeellah müfreze 
ferle dolmuıtur. 

Balkın infial ve tenıürn, 

dakikadan dakikaya artma · 
ja baılamııtır . 

Prağ, 22 (Radyo) - Bin· 

lerce halk lnglltz. sef eretha 
neıl önOnde nümaylt yap
mııtır On bet bin kltlllk 
bir erup da . Alman ıef aret-

haneıl önGnden eeçmlı ve 
11\ık çalmaıtır. Nümaylfçller: 

- Hükumeti devireccığlz. 
Bızt aatt&İar . " Hududlarımızı 

koruyacağız. 

Diye haykırmakta ve ka 
dınlar aiJamaktadır. 

Prağ, 22 (Radyo) - Ml 
lin Hod:ıa kablneılnln 

yarın istifa edeceil ve yeni 
kabinenin müfrit mUltyct 
pervmlerden teıkil o'uoncıı 
iı ıöylenlyor. 

Prağ, 22 (A .A.) Ôr(I 

idare timdi Bohemyanın ıl· 
maltodeki hemen hemen 
bQtün Sodetler mınta ka11na 
teımll edı\mlt bulunmakta 
dır. 

Budapt•ıte, 22 <Radyo) -
Çekoılovakys orduıu, Ms
ca r hudutlarında tahııdat 

yapmaia baı\amııhr. Dün 
ıece, 45 tren hudutlara aı 
ker ve mOhfmmat naklf!t 

mittir. 
Alakadarlar, Çekoıtovak 

yanın büylik bir thtıla\ are -

ftslnde bulunduiunu iddia 

etmektedtrler. 
Partı, 22 (Radyo) - Pr•i 

dan haber veriliyor: 
Çekler, taraf taraf top· 

lanmakta ve müsellih tef 
ktlat vücude ıeUrmektedir · 
ler. 

Karlıbard ile Maryenb8r· 
ddakl '?tellerde külli Jetli mü· 

htmmat •ardır. 

Paıiı, 22 (Radyo) - Çe· 
koılovakya hududlarında aı· 

keri t~dbtrler ahnmııtır. Bn
tüo köprülere dinamit koo 

duiu anlaıı\mııtır. 
Alakadarlar dahili bir har 

bin patlak vermulnden en
dite etmeğe batlamıı 'ardır. 

Berlin, 22 (A.A.) - D. 
N. 8. Ajansı bildiriyor: 

Çek kıtaahnın Çekoılo· 

vakyadeo kaçmakta olan 

Südetlere karıı yaptıiı ıllah
h tecavüzler {berine Alman
ÇekoıloYak hududunda ıer
ginlık vahlmleımlttlr. Sev
kü'ceyı sebeplerdt'D Alman 
makamatı hudud üzerlndekl 
evleri tahliye ettlrmtttfr. Ve 
Atman hudud muhafızlara da 

mevzi almıılardır. 
Parlı, ı t (Radyo) - Pö· 

ti Parlzlycn gazeteıl Polooya 

ile Macarlıtaoıa Çelıoıtovak· 
yaya karıı yapmaia baıla
dıkları tazyıkı tee11üfe ıa• 
pan ıörmektedir. 

Malen gazeletl IH, Anu
pada yeni had11eler belde· 

mektedJr. 
Prağ, 22 ( A.A. ) 

Po!ooye., Çekoılovakyaya 

bir nota vermlı, ekalll1etle

re dair olan muhaveleyl fea· 
hettlifnl btldlrmlt •e Alman 
ekallfyetlcırlae yapılacak mu· 
ameleleri aynen lıtemlıtlr. 

MacarJıtan da lıteklerlnde 
devam etmektedir. 

Artık buıünün ormanı 

hlnıı. demlryolu travenle
;•nde, maden ıaler!ıl direk 
er!ndf', kullanılmlyor. Kib 

' 1lten tutunuz da ıfinger ve 
'eçlneye kadar verdığl ıe · 
~ereyı de Hymayın, bugün 
'hçtan ellıd~n fazla ktmye

~ IDadde çıkarılmaktadır. 

Fakat eylu\ ayı ztırfında 

daha bsıka turistlerin gele· 

ceği ve onların araaında bir 

kaç dfizüne dıt bakam da 
bulunacai•, İngiltere, fran
ıa, Ruıya buıün mukadde
ratımızın Qzerlnde oyn,..dıjt 

küçük itilaf devletlerinin 
dıt bakanlarly(., ve bOyük 
Amerika cumhuriyetinin 
mümtaz müıahıtlerle bura 
da kendilerini lemıtl ede 
ceklerl düıünülilne seyahat 
acenta11 yoilarlyle dlploma
ılnln re1tlaıması bir okUlalt 
teye delalet eder. 

neti denllmeıloe raAmen ak· kadar elzem olduğunu ölç-
lueliminden baeka bir tey mek fınahna her zamandan 
olmıyan müdahalesine rai ziyade vermlı olmalıdır. 

Bir İspanyol Davası 

inin, Hplrfn, mayi halin 
dekı ilaçlar albi birçok tab . 

bi maddeler bep odundan 
çıkarılır. Bundan baıka ılne 
~a. fıltmlerl ve kadın çorap 
•rı dahi odundan yapılı· 

Yor. 

llboratuvar tecrübeleri 
löıternıtıtır ki, ondan hatta 
~eker ve çikolata bile yapı 
lbllir Hele kafıt lıtthaalı 
fııta olan memleketlerde 
0 dundan bQyük varidat temin 
ederler. Franaada ki§ıt ve ka
lıt hamurundan ıeneltk vari
dat bir milyarı bulmaktadır. 

1 

'!lliı 1 

Tayare 
Uçuşları . 

Bueüo havalarda uçan 
t&tareler bin bit türlü can 
baılık yapıyorlar 8 ltr mhl 
~tı tayarelerde muhtelif ıe 

ilde uçuı yapmak ne za

"''n kimhı aklına ve nıuıl 
leldı? 

Bundan yirmi bcıı aene 
e•"el 19 aiuıtos 1913 de t,, 
b -reci P~ıunuo tayare1I 
d '"•da bozuldu Pegu ken 

1 
lnt paraıütle atlı Yere 

• llerkcn düımekte olan ta 

:;reıtotn .muhtelıf Taziyetler 
dılını gördfi ve derhal 

Halbukı! Herıeye rajmen 

ölmemekte lnar eden o za 
vallı milletler cemiyetine ne 
kadar hakaret, küfü! ve hl 
yanette bulunulmuıtur. 

Eicır bu cemiyet mevcut 
olmauydı onu icat etmek 
lazım gelirdi. Aıırlarimtıda

dınca, üzerinde üç kere Av-

rupaoın mukadderatı oy 
nanmıı o1an Bohemya ya 
gözlerimiz dıklll, ıtmdl tra 
jik bir vazlydte bucalayor· 

karar verdi, kendisi lçlndey. 
ken tayareslne havada cam· 

bazlıklar yaptıracak. 

2 t Eyl6l l 913 de ıırtüı· 

tn 50G metre uçtu, birkaç 
aün ıonra havada takla at· 
ta. Bu harctketler o zaman 
çok aliıka uyandırdı ve yer· 
yüzünden gökyüzünQ ıeyre

denler bir tfirlü g6derlne 
inanmak htemlyorlardı Pe 
gundan ıonra lngllt% te.ya 
reclleri Hük Şatln , ve Garo 

havada canbazlıifl baıladı 
lar . 

Bu gün tayarelerln bin 

bir tfö IO uçuı1ara ktmaeyi 

t•ıırtmayor artık 

men Ruıyanm Çine ıokul On bet tenedenberl mil· 
duğu güoe kadar Ştmdl tı letler cemtyetmln gayretle 

daha beterdir. lhtler misti· rint ve aklı baıında olmıyan 
Franaızituın ona karıı f a11 ğtye zincirden boıanan ve 

fennin ölCimün emrine ver 
mlı olduiu matcryel vaıı· 
talara malik olan iptidai 
kunetler, bizi, insanlık tarf. 

hinden ihraç ec:iilmıı otdu 
ğu ıanılan devirlere icra 
ediyor. 

Kartı koymak llzımdır. 
Fakat mukaYemetln bütuo 
ağırlığı, Fraoıa da dahil ol · 
duğu halde bir koç büyük 

la1ız hücumlarmı dinlemfı 
bir adam ııf otıylo her ze. . 
man onlara dütünüıken, bir 
romanın tavılr ettiği kendi 

ayaklarını l<endııt kemiren 
ahmak b1.1v1.aı hatırlama 

ıımdır . ., 

YAZAN: 
Fraıısanw Milletler< eml
yetl Daimi Mümessili 

Pel Bonkur 
devletin omuzlarına yükle- , ___________ _ 

nlyor, d ı ierlerl Ç"ktolyor 
veya bir çok fıuatlarda ıt 
kayetlere ı ebeblyel vermlı· 

olen bir kollektıf emniyete 
ltlrnad etmiyorlar Almanya 
ile İtalya ayrıldıktan ıonra 
bile, ıulh muahedelerlnin 
Avrupayı hupılz idame ve 
tıllh edebilirdi, lcendlıine 

karıı sulh kuvvetlerinden 
yQzde 90 uun bırleıeceğl 
mütscavlze herp o kadar 
zararlı bir tı görünecekti 

Aıla terk edilmemesi icap 
edene dönerek bunu yeni· 
den lnta etmek lazımdar 
Ancak bizzat kendilerini 
hariç bırakanları hariçte lw 
rakarak herkese açık olacak 
o büyük ıulh tttlbadanı vQ · 

cude getirmek lazımdır. 
"fakat bu 6bürgünün tıl· 

dir! . . ,, 
&undan emin mlıluiz? 
Bu kadar f eoa ıartlar 

Kayıp mühür 
( lbrahlm Kaplan ) adlı 

mühürümü kaybettim. Y entıl· 
nl alacajımdao hükmü ol· 

madığı ilan olunur. 
lvrındi Topuzlar 
köyü muhtarı 

Mebmetoilu lb
rahlm Keplan 

r-----------~ I TÜRKDILI 1 
1 Pazarteıtnden baıka her 1 

l ıün çıkar. Styaıa1 gazete .. 1 
Yıllıfı: 800 Kurut 1 

1 Altı Aylıfı:400 • 1 
1 Say11ı: 3 • 1 
1 Günü aeçmtı sayılar 251 

1 
kuruıtur. I 
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Yarım ılğara kaiıdının 

üzerine yazılmıı bir mektup 
Londradakl bir mahkemede 
veılka o\arek ortaya çıka · 

rılmııtır. sııara kaiıdıoın 
üıtüne. ince bir kurıunka 
lemle: 

"Bu adam benim çok iti 
mad etlijlm biridir,. diye 

yazılıdır. 
Mektubu yazan Rıkardo 

iımlndekl bir lıpanyol ıen · 
el, Baraelondaki iki kız kar 
detlnl Marcllyayıı ksçıracak 
olan bir arkadaıına vermlı 

ve kız kardeıterlne gönder
mtıtir. 

Burgosta bulunan ·R •kardo 
Banelondakl kız kıırdeılert

nt uzun müddettenberi ken· 
di yanına aldırmel' fıtemlf 

fakat Cumburlyetçl hnk<i · 
met Doloreı ile Karmenfn 
Franl<ocular tarafına geç 
mrlerln~ mfbaade etmemlt 

tir 
Baueloodaki kız ilardeı· 

lerlni merak eden Rıkardo 
onları hiç olmazsa Fraolllya 
ıöndermek btiyor ve ken 

dtıl Burgoıdan nyrılarnedıiı 
için Bauelonaya ııden bir 

arkadaııoa bu iti hcvale 
ediyor. Fakat kız kardetle 
rint Manllyaya kcçtrmak 
vazlfeılnl üzerine alen Gor· 
auee bunun çok müıkOl ol· 
duğunu ıöyltyor ve ıooo 
lira kadar bir para alıyor . 

Gorguu, Baraelonaya ıl 

dip Doloret ile Kermenl 
Marellyaya kaçarmala çare 

bulduğu takdirde Rıkardo· 

ya parolalı bir telıraf çe· 
kecektir: 

11 Eşya Yolladım . . , 
Fakat ıünler, haftalar ı•ç· 

tlğl halde Rlkardo b&yle bir 
telhraf almıyor. Gerek kız· 

kardeılerJ, ıerek Gor1ıueae· 

verdiği bin lira hakkında 

endııelere baılıyor. Acaba 
Gorgueı Ranelooaya gitme• 
dl ml? Yokıa Rıkardooun 

ku~ kardeı1erlnl ~ .. kaçırma. 
dan,, mı Manilyaya g ıtt? 

Rikardo nth~yet Bauelona 
ile muhabereye giriyor ve 
kız kard~tlerlnfn Maratlyaya 
g ittl§lni öğreniyor. 

fakat, Gorguu ne olmuı· 
tur? 

Kızları Barıelonadan Mar· 
sllyaya kaçuacak olan adam 
bugün Loodradakl mahke
mede g&rülmektedlr 39 40 
Ya11arındakl bu adam. lnııl
terede çahnan baZl kametli 
~tfaları Franıada 1atarken 

yokalanmııtır. 

Gorguuln, Franıada te• · 
ktf edildıflnl duyan lllkar
do F ran11z ve lnılltz poll. 

ıine müracaat edıyor •• 
adamın, kendlılnden de 1000 
lira dolandırdıiını ıöylllyor . 
Çünkü Kikardonua iki kız 
kardttf 1 Baneloaadan Mar · 
ıllyayeı kendi teıebbOılerlle 
ıeçmltler •e Gorgueıun 
yüzüoü bile g6rrnemlılerdlr. 

Mahkeme devam etmek

tedir. 
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Balıkesir Tapı Sicil. 

Mevktt: 
llyaadede nam 

ıehlr civarı 

1 .... ııh<ıfızlığı (l<tıı 

Cfnıl: 

Sebze ba lıç'!ıl 
Hududu: 
Dofuıu Abdullah bah
çul, batm k11m n 
Gökköylü Ahmet ve 

kııımen Mullafa kızı, 
Vesile, Gökköylü Veh· 
bi ve Bayram oilu 
Muharrem, Ali Oıman 
karıaı Şaı.tye ve kızı 
poyrazı Recep kızı 

Münevver le Hahl 
İbrahim zevcesi Fer· 
dene ve ıahtbl ıenet 

Abdullah sebze bab 
çeal ve araaaı, kıbleıl 

Mehmet kızı Hava 
luımen Abdullah of 
lu Mehmet evleri. 

Hudut ve buluoduiu yer yukarıda yazılı ıebze bahçe 

TORKDILI 

Bıı I kes· ı· Askeı·i Sıı ı ııı 
A nıı Koınisyoııuı aıı: 
Kor merkez birlikleri lçln 30 ton nohut ekılltmcye kon· 

muıtur. lbale1i 10-10-938 p zarteai eünO eaııt 15 de Balı · 
kesir kor satın alma komlıyonunda yapılacaktır . llk temi 
nah 126 lıradır. E'flaf ve ıartlar komisyonda görülebilir. 
Taliplerin kanunun ikinci ve üçüncii maddelerinde yozıh 
belgelerle blrltkt.e teminatlarile komisyona müracaatları. 
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ılnl Anafartalar mahallesinden Karaböcek ofullarından 
Mustafa karı11 Ferdanedtn 306 ıeneetode 900 kuruı bedel 
mukbılınde haricen aattn almak ıOrallle eynı muhalleden 
Haftaıüzel oiullarıodan Mehmet oalu A bdullahın ıenetal:ı 
ve olzaaız o tarıhtenberl tatarrufunda olduğundan bahııle 

namına teıcıl edılmed iıtenlldiğıoden tahkikat yapD'ıak 

için 26-9-938 günü mahallloe memur gör:deıllteektlr. Bu 
yer hakkında bundan baıka teaanuf lddı eaınde bulunanlar 
vana bu günler f~loce yazı ı le vtla) tl T ı pu Sıcii N.uha · 
fızhlına veyabur aıaballlne ıeltcek mtmura müracaatla. 
1 üz umu ilan olunur. 

llalıkesir Ortııokullaı· Satın 

Erzakın adı: 

Ekmek 

Azı 

Ktlo: 
70000 

Çoiu 
Kilo: 

90000 

gok kömür6 
Sadeyaiı 

Koyun eti 

225 Ton 
4000 

280 
5!iOO 
5500 

Sıiır » 
Stil 
Yoaurt 
PJrla~ 

Şeker 
Makarna 
Şehriye 
Kuıkuı 
Zeytlnyaiı 

Zeytin daneıl 
Sabun 
Horoı faıulya 
Barbunya » 
Nohut 
PatatH 
Yumurta (Adet) 
Bulıur 

Kaıar 

Beyaz peynir 
Soda 

4000 

6000 
7000 
8000 
5000 

7000 

2700 

2250 
1000 
2050 
3500 
700 
900 

7500 
V5oOO 

1050 
650 

1750 
1700 

Ua 2800 
Çay 18 
irmik 400 
ince tuz 1700 
Sirke 800 
Tu11uz tereyafı 200 
Mercimek , 600 
Mangal kömQrll t2000 
Reçel 800 
Tabın 650 
Pekmez 650 
ahın helvaaı l J 00 

Çeklrdelulz üzüm 1050 

8000 
9500 

10500 
6500 

9500 

3450 

3000 
1550 
2700 
4500 
900 

1300 
10500 

115000 
1500 
1000 
2500 
2350 

4000 
25 

550 
2250 
1100 
300 
800 

2800 
1050 
800 
800 

1300 
1300 

Tahmini ftat 
Kuruı S: 

10 

aooo 
100 
45 

35 
10 
15 
30 

27 

25 

45 
20 
30 
12 50 
9 

10 
10 
1 25 

15 
70 
50 
17 50 

12 
300 

20 
5 

20 
100 

7 50 
3 

50 
30 
25 
40 
20 

Alnıa Komisyonund< ıı: 
Muvakkat temlDah 

Lira K.: 
675 

630 
412 50 
185 63 

210 
72 25 

118 ı 3 
146 25 

192 38 

64 70 

101 25 
23 25 
50 75 
42 20 , 
JO 13 
9 75 

78 75 
107 82 
16 88 
52 10 
93 75 
29 54 

36 
5 63 
8 25 
8 44 

16 50 
22 50 

4 50 
6 30 

39 38 
18 00 
15 00 
39 00 
19 50 

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

ıembe ıaat 10.30 da 
)) » )) )) )) 
)) )) )) J) )) 

Açık eksiltme: '-9 9 938 
perıem be aaa t 11 de 

» » » )) )) 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

Açık eksiltme: !29-9 938 
perıembe saat 14 de 

)) )) )) )) )) 

)) )) » )) » 

» )) » )) » 
)) )) )) )) )) 

)) » » » » 
)) )) )) •» 
)) )) )) » )) 
)) )) )) )) )) 

» » » )) )) 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) » » » » 
» )) )) )) )) 

Açık elutltme: 30·9·938 
cuma eünü• saat 9 da 
» » )) )) )) 
)) » » )) )) 
)) )) )) )) )) 

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

» )) » » » 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) » )) 
)) )) )) )) )) 

çık ekstltme: 30-9 938 
cumrı gGnü saat J 4 d e 

incir 600 800 20 t 2 » » ., )) » 
Kuru kayıı 250 350 50 13 J 3 )) » » » » 
iç fındık 250 375 50 ı 4 07 » » » » » 
Elma 2000 2500 20 3 7 50 » » >) » )) 
Cevlzlçl 175 300 40 g 00 » » » » » 
Limon (Adet) 6500 10000 2 50 18 75 » )) )) » » 
Konıerve (Kutu) 1600 2200 30 49 50 )) » >> » » 
Pırata 5000 6000 5 22 50 >) » » » 
Lahna 3500 5000 5 J 8 75 » » » » » 
lıpaoak 5000 6500 5 24 38 » » » )) » 
Havuç 500 750 5 2 82 » » » » » 
Krevlz 400 650 5 2 44 » » >> » )) 
Soian 6500 8000 5 30 00 >l » » » l> 

Salça 500 800 25 15 00 » » » » >J 

Sarmıaa k J 00 130 7 50 00 70 >> » » )) >> 

Pancar 300 450 5 1 69 >> » >> » » 
1 - Ortaokulların 31 mayıs·939 tulhlne kndar lhtly cı bulunan yuh mda adı, miktarı, teminatı, iha le şek li ve 

tarihlerini bildiren 51 kalem ylyc:cek ve yakacakları 15 eGn müddetle açık ve kapalı zarf suretıle eksiltmeye çık 
rılmııtır. · 

2 - Elııtltrneye lotirak ctm<>k fıllyenlt'r ıartnam~lerl Öğretmen okulunda her gün görebilirler, ıheıled~n ıki s nt 
evveline l<adar Öğretmen okulundan ·alncal.druı irsaliye ile lrnounl temin tlarını merkez muh ebe direktörlüAü vez 
DHlne yatırarak lınacıık mahbuzu tle mu yyen gün ve anette Kültür DlrektörlOğündekl komisyon oıürec otları 

3 - Bunlardan ckm le, sadeyağı, kok kömürO eksiltmesl kapalı zarf usulG tle yapılacağındfln kllnuni tarlfe.tı 
dshlllode haz1rlaomıı olan zarflar muayyen gününde yukcırıdn ya zılı belli saatlndf'n bir 11ut evveline kadt1 r komlo . 
JOD baıkanhlına makbuz mukabıltode verilme.I ve bu aaatten ıoora aeUrllecek zarfların kabul edilmlyeceAI ilan 
oluaur. 1 - 4 322 
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~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
~ ~ 
1IJ. K apita_I: JOOIJ00,000, Türk Lirası ~ 
~ Yurd içinde 261 Şube Ve ftjans 'Ti: 

1IJ. Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
JIJ. Her türlü zirai lkrnzl r~dlğer bilcümle banlıa 11>U" ~ 
JtlJ. e.melerl biıyük ıubelerınde kırelık kasalar. tr: 

1'1 lhb reız tuarıuf ve kumbara heaaplarmda lkra· ~ = mlyeler. fi. = ikramiye: Miktar/: lkrurııi~·rnin tutan: ~ 
11J. ADEDi LiRA LlRA ~ 
"" 1 1 000 1 000 -,; 
~ soo 500 ~ 
..,.. l 250 250 ~ = ıo 100 ıuuo ~ 
~ 25 50 1250 ~ 
: 30 40 1200 (7: 

ıtJ. 40 20 800 ~ 
108 6UüO ~ 

11J. Bu ikramiyeler /ur uç ayda bir olmak üztu st· ~ 
~ nede dürt dtfa bu miktar uzerfoderı kura ile doğıtı · ~ 
~ lacaktır. ilk keşide 1 Eyliıl 938 dedir. ~ 

~-- ~~---··· ·····-~' 
Ua ıkes·ı· \ ' ilaye ainıi 

,ı cünıe lııdeıı: 
1 - Açtk elutltmeye konulan tı Edlnctk Belklı yolu 

kaldırım lnıaatı olup keııf btdeU 1988 lir• 28 kuruı, aıa.ı· 

vakkat teminatı 149 lira 12 kuruıtur. 
2 - Bu. tıe:a•d ıartııame ve evrak ıunlardır: 
A - EkıUtme ıartname1I 
8 Fenni ıartname 
C Mukavele örneii 
O Keıif cetveli 
H Bayındırlık ıolerl ıenel ıa:tnameıl .. 
lıttyenler bu gartnome ve evrakı Vili)•d Daimi Endi· 

men kaleminde veya Nafıa MüdQrlüğünde görebilirler. 
j - lhıılc ~6 eylul tıu t lıfne raıtlıyen pazerteal giil.10 

aaat ıO dn vilayet mııhamnıda mütevehliil Daimi EncüDlt11 

huzurunda yapılocaktır. 

4 - lS u ite girebilmek fçln thale gününde ı~klz gOO 
önce Balıkesir Nafıa Müdürlüğünden eh ılye\ veslh 11 •I· 
mak lazımdır. 

5 - lııteklılerln yuksrıc;la 3 ncü maddede yazılı gün 'fe 

saatte muvakkat temlnatlaranı mnlı ndıiına yatırdıkların• 
dair mckbuz veya gayanı kabul banka mektuplarıyle 
birlikte Vilayet Daimi Encümenine miir caatları ilin olır 
nur. 4 - 1 . 310 

Bıılık es· ı· afıa 
üdü ·Iüğü. den: 

ı - . Manyaı hükiimet konalı ikmali tnıaatı açık ek 
gitmeye konulmuotur. 

2 - 1 in bedeli keıfJ 5000 liradır. 
3 - Bu ite ld evrak: 
A - Projeler 
B - Fıst bordroıu, meaaha cetveli, keılf hutaaa cetveH 
C · Nafıa yapı tı\erl fenni ve umumi ııutnameel 
D Bayındı~lık ıılert renel ıarlnameıl 
Olup latfyenler bu evr kı hergOo Balıkeılr Nafıa MO· 

dürlüiünde görebilirler. 
4 - Ekı ltme J 1 tegrlnevvel-938 ll\rlhlnde anlı ıorıii 

BBat 14 de Manyas hiikQmet konafındn aymkamhk oda· 
sında kurulu Nafı komslyonu huzurunda yapıl~cnfındof'I 
hıtekltlerln mezkQr saatte komılyona müracaatları. 

5 - İgtek 1 11erfo bu fıe afd 375 liralık muvakkat tel'l'i· 
11 tı Manya11 mul sandığına yatırdıltlarına dair makbuz ~e· 
ya bu mıktarda ıayan kabul bank" mektubu tle aegnri bel 
bin llrahk ycpı itini bir def ada muvaffaktyetle baıard•~1 

na dair vcs l\lk lnl lhale.:len en ıon ekiz gün evvel Balıke· 
ılr Nafıa Müdürlüğüne müıacnatla alncakl arı ehliyet veıi· 
kaeını ve tlc ret odası vesikasını hamilen muayyen olB11 

gün ve ı tte ek11tltme komlıyobuna mürac ati rı ilan ohl" 
nur 

4 - 1 - 331/ 

alı ıh a e İctlmai , 
uavenet "d rlüğün en: 

Son z mırnl nrda Memlek t hosttıhan~ılnde cİld ve Jı 
tı yl muhnttye otd sathi kanserler mu ~ffeklyetle teda"

1 

e d lmekte olduiuodao h ıı.lhımızdan bu korlmnç hutsh~• 
m uaep o nlan n lazım gel n nıuay ne ve tedavileri yapıl· 
mak üzere Memleket ha tahırnes•ne müraca!lt etıneterl 
ı· n olunur. ______ ....,,,,,,._ 

S hlbl v Bnımuh'1rrl r ı: Rahkeslr Mebueu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUAT Bl ı..'AL 

Basımyerı: Vilayet Matbaası 


