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Ş 1 K b 1 E . Transit eşyası için liman H ı· l ER ı· O U R O U R art arını a u tınıyor. tariferlerinde tenzilat • 

8el ·k 6 S .r. s ·ı "h Al Ç ., yapılacak. MAN.IN TEK ÇARES_._I çı a ınıı ı ı Q tına agırdı. Çekoslo- latanbuJ, 27 ~ fran tran• . 

vakyadan Bir Teşrinevvele Kadar Kati ılt etyaıı için Trabzon ve 
lsmlr Uman tarifelerinde 

Cevap Bekleniyor. ,cızde 30 tenztl&t 1ap1lma11 

8 BtUcreı, 27 ( Rad10 ) yamn münakalih mütk61 ktımettne bir muhtara ver- için tedklkler yapılmaktadır . 
b~~lka bükQmetl alta 11nıfı bir vaziyete ıırecek , ve yol · mittir. Bu mubtarada Al· Bu aayede İran tranıll etya 
•t en ıllib altına davet lara parçalaaac11ktar. Btnne· man hOkdmetl Çekoılovek • ıı nakltyatanın mühim mtk-

Sovyetler Birliği, Fransa Ve 
İngiltere Tarafından Veri

lecek Müşterek Bir Notadır. 
ltlltUr. p tice Çekoslovakya zaafa yaya aiar tartlar tekltf et 

be raf, 27 (Rad10) - Prai d6ıecelr, arazlınln büyOk bir meldedır. 
"'"6111ettne tevdi edtl - inamı Almanyanın ehne ae- Teklifleri &uaaca dercedı 
Ç tlc Gzere Hıtler tarafından çecekttr. yoruz: 

t1taberl&yoa vıerllen Alman ıo·y tedrı'sat umu 11 mu· 

tarda artacafı tahmin edili -
yor. 

İngilterede Mecburi Askerlik Kanunu ih
das Edıliyor. Macaristan Bir Kısım ihti

yatlarını Daha Silah Altına Aldı. 
"''-ht Ç 

1 
Styaıi mehaftle aöre Ç~k 1 - Südet mıntakaaı kl· ıll • Londra, 27 ( Radyo ) -

d •raıınm ek er tarafın . 
•n l•ıla kabulJ edtlemlye hnkametl bu nota abklmını mtlen Almanya ya verilmeli du·rıu·g"'g· • Muhaliflerden Vlıtoo Çurçıl 

tetı •nla .. l kl d Çü 
1

_

0 
kabulden imtina göıtere· ve tabliye olunmahdır. bu ııno bir ı6yleY vermlt ve 

Ç '- 11 ma a ır. Da cektlr. 2 k t11oılovak hakametl ta - Tabltyeal lateoen An ara, 27 (Huıuıl) Httlerl durdurmak için in 
~•fıadan terk edilmeıl lıte· Alm3DJ3RIO ağır şartları: topraklardaki. bilUln Çek kuv· Döltür Bakanlıiına batlı gıltere, Fraoıa ve Ruıya ta-
) tQ topraklarda Çekoılovak- Alman . Çek ıht1llfı gün vetlerl, poltı, jandarma ve .. KöJ tedriıat umum mOdOr· rafından mütterek bir nota 

1 
'bın &enıln ormanlara bu . ıeçtlilçe ıerıınletmektedır. f!'Ümrük memurları, ıautecl · lliü. nftn · tetktl edllmeat verılmeal lazım ıeldıtınt be· 
lı~Qıaktadar. .Hltler GodeıberıdeJnılllz ler 1 teırlnevvele kadar geri düıiniilmektedtr . Haber ve- yan eylemlıtır. 
~ takdirde ÇekoıloTak· Baıvekılı vaaıtulle Prağ bü · ahnarak mezk6r toprak· rtldlilne göre ilk tedrlaat Budapett~, 27 (Radyo) -

1 
lar Almanyaya teallm edl· umum miidür6 lımaıl Hak Macarlıtan lbtıyatlano bir 

St b 1 d D 
•• B b lecektlr. kının bu umum mGdürlüfe k11mını daha ılllh altına an u a un ar a- 3 - Çek hOkftmetf, ılya· getlrılecefl, ODUD yerine de almıf Ve aakerl tedbirler 

ıi aebeplerle bapıe ablmıı Almaoyadakl talebe müfet- ittihaz eylemlttlr. ro 1 • y 1 1 h •t 1 Alman kanmdao olan bGUln tltl Reıat Şemıettlnln taJID Macaristan harbiye naza. s ç 1 n a p 1 a tl t 1 a • • (Sonu üçüne O ıayfada) olunacağı ıöylenmektedlr. ;~~d:::;~llr~ra daft topları 

ihtifal Çok_ .. Pa;[;,h Oldu. Bü,.ah RıJzvelt,Hitler:Ve Qeno .. L~D~~~~ .21_(~~~!~~:!~~~~ b lacafl ve muhalif partilerin 

Q,ir Deniz; Gec, itresmi Yapıldı. şeB·ı e MesaJ·Go·· nde d·ı de lttlraklle bır(Mllll ittihat kablneat) tetekkOl edeceği 

b •lanbul, 27 (Huıuıl) - ı lak oldu. _______ ,________ ıöylenlyor. 

t GJGk Türk denlıı:clıi Barba- Gece bntGn denlE va11t&· Ameri~a Reisicum~uru, mesaı' tn~a sul~un korunması Londra,27 (Radyo) - Avam 
, 0 ' fçlo ;t buıGn büyük:ıhtlfal lar1, binalar bol ıııkla aydın Te Lordlar kamaraları, yarın 
a'Pıldı. Mera.im Hat onda latıldı . için azami gayret saıfedilmesi lazım gel~ig- i ni bildirdi. fevkalld e ıurette toplantıya · 
b lrbaroıun Beıiktaıtakl Ulr- - ------- - çaArılacaklardır. 
11
:•lode batladı . TOrbe öoil- Cebelültarık Vaıtoıtoo, 27 lA.A.) - l le demektedir: Hükdmettn; o ıün bir 

l on binlerce halk top- Hatler ve Beneıe dolrudın •Amerikanın anane•l ıl· takrir vererek, mecburi aı· 
'llırıııtı y b doiruya ıönderdtil takriben 1uetl muıllhane çarrlerle kerlik kanununun derhal 

t l\teraılmde izciler mek· 1 anctlardan ·tahliye 500 kelhnehk bir telarafta beynelmilel ihtilafların bal tatbik mevkUn• konmaıı 
ı:~~~;G~l~~~::;•m~:~~;;:;: olunuyor' ~·:~;~;h;:m~~~:~:: ,ezctim ~::urk0olayla1hrmaktao lba - 11~~::~;. ::;::!:,!,~rarını lı· 
:etbuat:erkinı hazır bulun Cebelüttarık, 27 (Radyo)- "Amerika Bırleılk Devlet- Ruzvelt her meıelenln ne Londra , 

27 
( Rodyo ) -

u. Mahalli blikftmet; ıenlt ter - lerlntn 130 11»llyon aballıt kadar mütkül, ne kadar Hava nazaretl, bütün bava 
Bır la)'are filoıu da bu tlbat almıı ve buıOn n•t müatacel oluna olıun akıl zabitleri ıle efradı ıeferber 

'-lQ .. ve büt6n beıerlyet namına 
1) baıebetle uçutlar . yaptı. retUll bır beyannamede ya balthazardakt meselelerin ve mantık dalreainde idill · etmlttlr · 
I en&zde ,deniz mGe11eae bancıların hemen Cebelüt muılıhaae, adtliae btr tekil· ne bir ıektlde halledllece · Londra, 27 ( Rad10 ) -
t''10e.menıup· ıemderln yap tarakı terk eylemeleri lOzu de ve yapıcı bir zihniyetle jlnden emin bulunduiunu Çarıamba aünil ıaat 14.35 
...'lcları ıeçltreıml rok par · munu blldlrmtıtlr . 1 l k (Sonu üçünc\1 ıayfada) de toplanacak olan Avam ~ T ba ledı meal tçln miiza ere 

kamaraıanda, muhahflerden 
Major Atla, Sltrlo, Artı lal
ılnakler, Çurçtl ve Eden 
hararetli nutuklar lrad ede
cekler ve hOkO.mete tlddetlt 
ıurette hücumda bulunacak · 
lardır . 

Londra, 27 (Radyo) 
Baıvektl Çemberllya; buıGn 
Avuıturya, Kanada, Yenize · 
llnd ve Cenubi Af rlka fey· 
kallde komlıerlerlnl kabul 
etmlt ve kendllerlle uzun 
mOddet vazlJet etrafında 

a6rltmfttt6r. 

V nl.nn'1,.,,,.l.L• - -

Çıkarılanlar. 
Memleketimizde d ıter btr 

devlet nam , heaabına ve:doıt 
bır devlet aleyhine propa· 
landa •e tbttlal tetkllltı 
kurmak ve diler bir devlet 
l ehine lıtibharatta bulunmak 
ıuretıyle memleketimizi 1a
tak yapmak iıtedtklerl anla
tılan Ômer oilu Alihan, 
Kandemir, Mehmet oğlu Ha· 
lil. Demlqolları ltletmealnde 
tef Mtralt, Abbaa oilu Safer 
otlu Mehmet Tuıay, TOr· 
kiıtenın sabık cumburrelıl 

Oııman Hocaoilu, Kazım ol· 
lu Abbu ve Oımaa Kupa 
oın Türk vatandathlındaa 
çıkarılmaları Vekiller Heye
tince kararlaıtmlmııtır . 

l ' 
1 

r a a t-=v=e=k=a'A=--,-e-•ı n ........ 
1
_ r.....,_\ı lerl keamemenlzl talep edl-

i yorllm ve mOzakereler de 
vam etuil takdırde noktat 

Y • d B • K nuıarlan telıf etmek lmka · 1 e 1 r a r a r ı. . Dl bulunacaAlnda larar edl . 
yorum. 1- alı.at müzakerelere 

~----~-----~-~~--~ 

Zuaat mıktı~ı talebeleri her sena ~öylü ile 
nıhayet vertliue maohk uzalr 
leıtırılmıt ve kuvvet galebe 

Bütün Avrupa Silah 
Altında bulunuyor. 

birhkte çahıacı~lar. 
Ziraat Vekaleti köyl6 ve 

Çiftçiyi yakandan alakalandı
''n bir tedbir almıtllr. Bu 
tedbtre göre her ziraat mek
lebı , her ıeoe kendi c:varın 
d ' IDetıul olab•leceit adet 
~e nlıbette köyü teıblt ede 
tek bu köyle rin her nevi 
tnevzuu [ile a lakadar ıılerl 

~t \laıuml ıurelle zirai kal · 
•tı1na menuu ile alakadar 

Bu tecrübe bundan evvel 
Ankara Yüluek Ziraat Enı 
Utüıü tarafmdan Balıad k6 
1ünde yapılmıı, çok iyi ne · 
tlceler ver mittir. 

çaloııt olur. Halbuki kuvnt 
inaaohjın müıtnkhel refahı 
lçio blçhır hayırlı netice ve 
remez .• 

Telarafnamr.de bundan 
ıoora harbto fecayU anlatıl · 
makta ve mllyoolarca erkek, 
kadan ve çocuğun naaıl öle
cekleri, ihtilafa lttlrak eden 
memleketlerin iktıaadi tlı 
tem lertoıa ve belki de içtimai 
büoye\erlntn na11I tamamlyle 
harap olac a iı izah edllmek
tedır . 

Sovyet Rusya Harp istiyor, Fakat Almanya ile 
Sınırdaş Değil. işte Bütün Mesele de Buradadır. 

"Şanıö1ye Httlerln nutku ve~dirlecellnl blldirdliidlr. 
muhakkak ki, pek bOyük Fakat fOhrer, eler tek-

bir ebemlyett hatzdlr. 

Bu nutuk bizi endlıeye 
düıürmell mtdir, yani de 

mek lttiyorum ki, onu oku 
duktan ıonra harbin mu

hakkak veya ıadece mubte· 
mel olduiuna inanmalı mı· 

yız? 

nlıyenlertn ta vıtyelerJol din 

Uyecek olursa, harbin Al 
manya ile Çekoılonkyaya 

munhuır kalmaaına pek az 
ıbUmal bulunduğunu, diier 

taraftan Almanyanın birçok 
zayıf noktalan oldufuou td 
rak eder. 

g6rmemlıttr, veya ancak kO· 
çOk bir k11mı talim a6rm0t· 
tor Almanya balkının yOz · 

do 75 1 ıehlrlerde 1aı1yan 
bir memlekettir Ye bu ıe-

hlrlller, bllba11a JOrOyOı 

için, huıuıi bir antrenmana 
mubtsçhrlar. 

ikinci nokta; bu adamla
rın kıymeti nedir? 1905 den olacaktır. Bu ıuretle hem 

l,lebe ameli · bir ıtaj yap· 
~ -k ~k lmkin101 bulacak •e 
ö1In de teknik ıekılde zira· 

't 

Talebe her t f'ne baıka bir 
köyQ ele alarak üzerinde ça 
hoacaktır Ziraat mekteple
rimiz bu lf için h!lzırl ı klara 

baılamıılardar. Bu arada k öy 
lerlmlzln haritalara yapılacak, 
ıu itleri halledl i,cek ve lca· 
b,nda köy baraj arıı vücu -:le 
ıetırllecekllr Su bulunmı· 
yan yerlerde toprakaltı ıu · 
larından da htlfade tmkao 
ları arathrılacakhr 

Ruuelt ıu ıöz lerl ili ve et· 
mektedh: 

" Amerika ahalııl dGnyamn 
iiılüne çökecek olan böyle 
bir f eli ketten her milletin 
az çok mutazarrır olacaian1 
kabul etmek mecbu; lyetln

Dürnıt ve mantıki olmak 
lıtlyen btr mütahidln, bir 
miife11lrln b0t6n ıö'yhyebl · 
leceif, Führerln Südetlerln 
akibetlne eıcflendti•. kendi· 
ol onlarm tablt hamlıl gibi 
ıöıterdlil Ye eter onlara 
haklan verllmeıH haklarını 

Evvel& Alman ihtiyatları 

hazır bir halde deflldlr. 1920 
den 1933 e kadar m~cburl 

ıoora doldukları için bepıl 
çocuklukları eınaaında bG
yük ııkıntalara maruz kal· 
mıılar, fena gıda almıılar
dar . Bir vaktiyle, 1870 • 71 
de Partile doimut olan 
mubuara çoculdarını ıör· 

k Yapmasını 6irenecek •e~ 
it end ıııoe hiç bir masraf ve 

illfete kat laDmadan mükem 
~el bir yardımcı edlnmlt 
• lc:aktar. 

Bunlardan baıka köyler · 
de ahırlarm ve dtjer teçhl 
zatında lıllhına çalıtılaoak

tır . 

dedlr.,. 
Daba ileride Ruayelt t6Y· 

•ıkeri hızmet mevcut deill 
dl. . 22 tle 34 yat araıında 

mükemmel 6htlyat kuvvet 
lerlnl tetkU edebilecek bet 
milyon kadar adam talim (Sonu O~GocO ea7fada) 



Birle i meri 
hada Sec ·m Ha , 

Rir İngiliz gazetesi yazıyor: 

"Sa cak 
•• 

zı lık ·arı. Oldü.,, 
"Birleıik AmerJkadald ıe

çtmler lkl merhalede yepıl

malıtadır. iki bOyük p rtl 

aruınd l eti ıeçlm mika· 
dcleelne glrltılmeden önce 
her iki partinin içinde n m 
zetlerlo tayini için mücade 
le edilmektedir. 

Çünkü Bırleıık Amerika· 
da partilerin namzetleri mer· 
kez teıkllAh terafıodan teı 
bit eddmemelıtedir; bOtün 
aahalardıı olduiu gibi, bu 
meıelede de merkeziyete 
hiç bir ıuretle 'J oaıılm -
dao, dava, mahalli olarak 
hallolunmaktadır. Namzet
ler ihzari ıeçimlerde taaJ
yüo etmektedir. Bu seçim· 
ler, umu rnlyet ltlbartyle bil· 
yük bir politik ehemlyetl 
batz olmayıp, mahant muh· 
telif menf etlerle siyasi or· 
ıanlzasyonların bir mücade· 
leıl h ltnl !maktadır. 

Fakat bu yıl meıele btr 
parça baıkadır. Birleıtk Ame 
rlkanın ılyaııl muk dderah 
dolaylstyle demokrat parti· 
ılnln ihzari ıeçlmlerl ehemmi. 
yet lı zanmakt dar; New 
Dealle cumhurrelsi bu ıe · 
çimlere bağladır. ÇOnkü, bu· 
ano Amer'k da yapılmakta 

ol n mücadele, demokrat 
parthlnln Ruzvelt!n kuman 
dut altında olan libaral ce· 
nahıyla ıene pnrtlnln ce
oupt kt demokrat mcmle 
• •

1 
•- L--· ••n tnr\,..rt ld · 

resinde o'an muhafaza kir 
muhalefeti ar ıında c:ereyan 
eden bJr ml\cndeledtr. Par· 
tinin tçtndekl bu seçim mü
cadelesine cumhurrelll Ruz· 
velt büyük bir soğukkan . 

lıhkla katılmııhr. 
Kuzveh, memlekeUn gar 

hında yaptığı seyahatte, bir 
çok ve ilclcrle kendisine el 
vertılt gelecek o18n nem 
zetleıle görüımüıt~r. Bu •~ 
yahatt Ruzveltln aldığı ne· 
tlceler tamamtyle kendıalol 

tatmin edecek mahiyettedir 
Ohlo, Keotukl ve rkan sa 
da cumburrelıfotn kendt po· 
lltlknıı fçln içtimada deter 
gördüğQ klmıeler DA.mzet 

gösterilmıour. Bılhaa a Ken 
tuklde eenatodald ekseriyet 
part&ılolo lideri Barkleylo 
tekrar namzet göıtertlme•I 

çok eh mmlyetlıdır. ÇOn ti 
büyük hır ekı rJyeU demok
rat sayılen Kentukidekl ae 
çimler bu suretle tamamly · 
le iarantl nltına laomıı ı · 

yılabll ceği gibi, ıon yıl 

fçinde birçok kanun lay ha 
larını büyük bir m haretle 
ı oııtodao geçlrmeğ muvaf 
fak olmuo olan bu zetm 
taktık kabl\lyetlqden de çok 
islıf de ed lebllir Ancak Neıv 
Dealıo demokrat parti 1 için 
de ne dereceye sağlam bir 
yer tutmuo oldu§u 6 eylul 
de Georgiad 12 eylülde de 
Marılnndda yapılacek olan 
ihzari seçimlerde anlattlmıı 

olocaktır. Cumhurrelsl her 
iki hükümette de, muhafa · 
zllk r demokr tlar1n llert 
aelenle1ınden s yılan, Sena· 
tör Valter f. Georgeyle Mll · 
lard E. Ttdınaııto namzet 
g~aterilmelerlnin önüne geç 
IJ}e e gayret etmektedir. 

Ruzvelt birkaç hafta sü
ren seyahatınden Huston kru· 
vazlitriyle avd t ettt. K ndi
ılnln hom 11hh h çok mil; 

logilterede çıkan The 
Truth mecmuasının 14 eylul 
1938 tarihli n(bhaımdan: 
11Nıhayet Seocalı, vaı U bir 
loglllzln gazetede okurken 
bunun ha)'van, nebat ve m• · 
deolyet zümrelerinden han-
glıloe meDIUP blrıer oldu 
fuou tayine imkan bulma 
dan, öldü eıttı. Bu kelime · 
nfn ortadan kelkmıı olınuı· 
na ancak bulmnca merakh 
lan müteeulr olurl r ve bal 
ti onlar da bunun yerine 
11 Hatay kelimegloln meyda~ 
na çıkmıı o1maaandan teıellt 
bulurl r Çünkü geçen hafta 
Suriye parlamento•uoun da 
tasdikiyle Anadolunun köte· 
ılnde tlmdiye kadar lıken -
derun Saoca~ı olarak .adı 
ıeçen kOçük toprak cumhur· 
rebf, milli meclisi ve ba1ra· 
ilyle muhtar btr cumhuriyet 
olmuı bulunuyor. Bu cum 
hurlyet Surlyeye y lnız ıüm
rük ve harici müoa•ebetler 
bakım1ndan bağla kalıyor. 

06nya haritasına seniz ve 
sadaınz yeni bir millet illve 
edllmtı oluyor 

Olacaiı kabul ettfjl t~ı 
kllatı eıaslyedeo ve battl I•· 
mlnden btllldlr. Hatay "Do· 
minyon,, manasm gelen 
TOrkçe hl: kelimedir. Eğer 
bir an için etlmolojf Hhaır 
na girecek olursa bu kell
meoto Türklerle M c1ır1ar 
eraıındnkl akrabnlığı gölle· 
ren çok e teres o bir clhell 
oıau~uou ua 6'V• ucu ... 

ÇGnkü Mac rcada aynt 
manAyı ifade eden kelime 
"llatalom,, ve hatta manada 
pak ufak bir farkla "llata• 

ly" dır. ... 
Pariste 
Ameri an var· 
Hırsızlıklar. 

Son haftalar lçenlnde P" 
rhte Amerlk nvari hücum· 
lar çok artın•ıtırr Partsln en 
zengin maballelerlnda bu ıe· 
kilde hıraızhklar yapan btr 
ıebeken!n vücudu tahakkuk 
etmlıUr. 

2 Eylül gOoü matm&zel 
Ernma Frank teminde alt · 
mıılık bir kız, Parhln en tı 
lek bulvarlarından birıalode 
bulun n baokaya ufr mıf, 
oradan 12 500 Frank para 
almıı. parayı el çantasına 
yeri .otlrerek evine dönmek 
için yer ltı tr mvayma in· 
mtıtır. 

Evine gelince oparhmana 
çıkmak üzere merdivenlere 
tırm nmağ b ılamıotar. lıte 
bu ıırada elinde btr kağıt 
bulunan bir adam kendlıtne 
yanaımıı , ve kadını tamdığı 
bir adamın adreılot aormuı · 
tur. Emm cevl\k verirken 
adam cebioden bir llıtik 

fİringa çıkarmıt ve kadının 
yGzüne eter ııkmııtır. Kadın 
eter kokusiyle kendinden 
geçmlı. meçhul hır11z çanta· 
yı alarak rahatça eavuımuı 
tur. 

Emma kendiılne hücum 
eden adamın eıklhnl tarif 
edem dlfl için f ran11z po· 
hal bu haydudu y kalayacll· 
ğmdan emin değildir 

kemmel, hemde fevkalade 
bir mOccdeleye girtımek ez· 
mlnd olduğu halinden bellt 
oluyor. 

- SONU VAR 

s b yd Göç 
Aileie i Ve leş il yo • 

Bu yıl Uursunbey~e anason f iatlan geçen yll naz ran 
y ndan fazla yükseldi. 

Dursunbey, 27 (Hu•uıi) - rlleo çift, alat ve arazi ile 
Kazaml'ıın Gôkçedai ve Ka- m6ıtahıll mevkline geçmlt 
vacık nahiye merkezlerinde lerdlr. 
en son plana uygun birer Bu ıenentn birinci posta· 
jandarma karakol binası yap· ıı da körlr.re hemen yerleı 
tmlmııhr. tlrllmittlr . Dün gelen 171 

Koiuı, emniyet odaeı, K kltlllk ikinci poıtanan yerleı 
K. dairesi, dershane, mutfak, tlrJlmeılne çalaııhyor. Bundan 
d po ve aaotral dalrelerlnl ıonra aelecek postalar için 
ihtiva eden bu binalar nahl• de laıe ve yer v zlyetlerl 

yede büyük bir ıhti1aca ce 
vap vermlf oluyor. 

l11zlbat ıılerlnde olduiu 
kadar, yapı ve imar tılerfnde 
de ha11u bir çalı1ma11 a~

riUen kaza jandarma kuman· 
de.nı B. Cebbardan, Kireç 
no.hh·eıtnde de btr kuakol 
binası vücude getirmek mem· 
leket namına . lüzumlu bit 
dilek olıa gerektir. 

Göçmenler geliyor: 
Koz mız için ayrılan göç 

menler poeta pomta aelmek
tedır. Geç~n ıenc gelenler 
yenl yaphrıtao evlerine ta · 
mamen y rleıtırilmfı ve ve 

tluıdlden hazırlanmaktadır 

Anason mubayaas1: 
Kazamız lnbtıar dairesi 

anason mubayau101ı baı1a

mıı ve ilk bamled kllo•u
na 40 kuruı üzerinden ftat 
vermittlr. Şimdiye kader 
-'0-25 kuruıa alıcı gfiç bu 
lan köylümüz bu mtbald fr 
at karımnda öoOmüzdelıl 

noe fçln anaııon zlraaltoe 
daha fazla ehemmiyet vere 
ceklerl ve hububat ztraa • 
Un gelmlyen fakat anasona 
çok elverlt!f olan toprakla· 
rını aneıonl dolduracakları 

anlaıllmaktadır. 

1 J 
P hlivan 
i Vaptldı 

Göreşlere ir Çok Tanınmış 
Pehlivanlar İştirak Etti. 

Bürhaolye, 27 (Huıuıt) - 100, bat altına 60 lire olarak 
26 EylOl günu BGrhanlyede ııralanan lkraml1elerln MO 
yapılan büyük pehlivan gQ· lifim, Şerif, Hamdi ve Bey· 

reıl her defasında olduiu köylü ıle Abdü11ellm ve ÇeO· 
aıbı, bu ıefer de Edremld, acJ Abdullah araemda bölO· 
Ayvalık, Bürheniye ve çe•- aülmek eurellyle pay edilmek 
releri halk1Ddan mürekkep mecburiyeti hu1l oldu. Hadi· 
kesif bir kalabalık toplamıı· dl, Ömerln kendi OfUDU ıle 
b . Halkevl menf aatloe Y p1· tik daklkalerda yentlmetl ile 
lan güreılere Hamdi, Müli d 
ylm, Ömer, Sındırgılı Şerlf .galip geldi. BeyköJlO e 
ııbı baıpehlıvanlarla, Hatim, baıaltı için yaphiı ıüreıt• 
Abdü11e1lm, BeyköylO, ç~n yendi. Abdü11ellm Çenıetl~. 
gel Abdullah ve emult gibi MOliylm Şerifle bir HatteP 
bu gOnün namlı pehlivanları fazla ujrAfhlar, vakit henüS 
da lttlrak ederek dolsun blr pek geç ıayı1mazdı buo• 
ıüreıçl kadroıu meydana rafmen hakem heyetln!ıt 
getlrmlılerdtr Tektrdeila Hü- peh\tvanlara uzlaıma teklifi 
ıevln, 82-ndırmalı Kara Ali, faptıfı ye onların da btr•• 
Babaeıkılı lbrabtm pehlivan· mnoakaıadan ıonra buoU 

ların follralu iıe, biraz geç kabul ettıklt:rf ıörOldQ. Hal· 
m6racaat edllmeıl ve bir lu bu çeılt ıporlara kert• 
kısmının da mazeretleri bu· daha tıtek\e tıtlrak ettirmek 
lunması yOzOnden temin edı . lcap ettıllne kanaat ıettreO · 
lememlıttr. ler hemen ekHrl, 16 • 

Bunll refmen ıttne çok he· reılerde oldufa ılbt, bu uı 
yecanlı birer karıılaıma tt-k· 
ltnde tec lll eden m6aaba· \attırma uıu\Qnden YAZ ıeÇ 

~~!!!!!!!!~~l'!'!'!ft!!!!!!!!!!el'!'!!!"'!"!'!~!!!!l!!!~!!'!!!!~'!'!!!!?'l 

kalar, halkın ıpor zevkini menin çok ha11th ve kazao9· 
tatmine yaramakta, b6y6k la neticeler verecellnde aııt· 
bir boı!ufu doldurdu ye mu teflktirler. Eeaaen tlk ıık ıet· 
hıttmıztn bu yoldıslıl ıuıuı- redılmt1en ifl ıilreılerd• 
tuğunu tlderdt rJenebıhr. Baıa saatlerce yflrftmek ıurett1le 

Mühür lla- Sonbah r 
nab ·ıecek lVIali- At oşul rı 
ye Memurları. Pazar Günü. 

Fınanı Bakanlığı, maliye 
memurları r ıod mühür 
kulianmeğa ealihlyetll ol n
lar aruın vilayetlerde rnıl

li emlak ve muh kemat dı 
rektörleri, teclkık itirazı ve 
tahııllt lıomlıyonlarr ıtıude

lik gayriıafi kazançları ted · 
kik komlıyooları reıen tak· 
dtr heyetlerf, kazalarda ted· 
kakı tUrazi ve t11haılit ko
mfıyooları ıOndellk gayılıa· 

fi kazançları tetkık komh· 
yonları ve resen takdir he· 
yetlerln1 de ti! ve et mittir. 

V arıda t ve tahıllat kon. 
trol memurlattle veznedarla 
rm, kez milli emlak me 
murlanoao. av verglıi mc
murlarmın lıe mühür kul 
!anmamaları k&rarloımııtır. 
-~-

ld angücünün 
• 

O g eSlı 

ldmangücü kulu\Juouo ıe 
nelık umumi toplantısı dün 
akıam yıpıhntthr. Eekı idare 
heyetlo(n f aliyet raporu 
okunmoı, kulup itleri üze -
r inde aôrüımelerde bulunul 
mue, üyeler tarafından ya· 
pılan dilekler dlnlenmlıtır. 
Bundan ıonra da yeni idare 
heyeti ıeçlml yapılmıı, relı 
lığe B Eyup Sabri Koçak, 
umumi ki.ttpllie Fala Üıtiln, 
umumi keptanlığ~ Şevki 

lnauç, muh stp ve vezne 
darlığa Ömer Lütfi Tok· 
ı6z, azahkiara da S61eyman 
Örmen ve Şuuri Stimer rm· 

çtlmlılerdlr. 
~ -

Kaçak ô~un getirmişler. 
Dehyuııuflar köyQnden Os 

m n o~lu Ahmet, kaçak odun 
getlrdiii iddia olundu~un 
d J k lanmııtar. 

apılacok. 
Yok.ek yarıı ve ıslah en· 

cümenlnce tertip edilen Tür 
kiye yuıı proğramına alhe 
ıehrlmlzde ıonbahar at ko· 
ıulsn önümüzdeki pnzıır 
günü yapılacaktır. 

Koıuluıo bu ya\ diğer yıl 
lara n zar an daha al· kalı 
olacafı, civGr kaza ve vıla
yetlerden koıulara birçok 
yarıı ba1vanları lıtlrak 

ettlrlleceji aolaıılma tadn. 
Handikap vnraıının kaydı 

dün bltmittlr. Dı~er üç yar· 
fil ıcJ kayıd perıembe aünil 
akıamı saat 17 de bitecek
tir. 

Handtk6p yarıırna Meı 
rur, Musul, Keklik, Cey
lan, Aılan, Aydın ye Ferhan 
admda alta hayvan kaydet . 
tirli mittir. 

---'!ıl!ı--=-

öy a ı farı 

İçin urs. 
Kültür Bakanlıiı, geçen 

ders yılanda bir tecrübe 
mahiyetinde olmak Gzere 
Bursa köylerinin birinde k6y 
kızlan için biçki, nakıı ve 
dıktı kursu açmııtı. Bakan 
hk bu kurstan idare etmıı 

olan öğretmeni Aokarada 
l ı 111 e t p a a Kız Enı· 
titüsünde bir mftddet ç hı· 

hrmıştır. Öğretmen gene 
Buroay gönderilmittir Bu 
ders yılı içinde gene kura 
·açı' cak ve bu kurstan ah· 
nacak neticeye göre köy· 
lerde geolı miktarda ı,urs 

açılmuı cihetine ıldtlecek 

Ur. 

•• 
--= ıelen köylGler ve klloın•t • 

Oğretmen Oku
luna lınacak
ların Evrakı 

1 
T ~dkik Ediliyor 

1 Bu yıl muallim mekteple
rine tdıomak içtn müraca t 
eden aençlerlo evrakle.rı mek 
tep idareleri tar fmden Kül· 
tür BrıkaohA1na gönderilmiı 
tir Evrakın tedkıklne hugiln· 
lerde b ılanılacalitn Her ıe· 
ne oldufu glbf, bu yıl d" f!lı ' 

nacak tafebenlrı en ala ve 
ela ıle ımıfım geçmlı olmuı 
ıart olacak, bunlRr aruında 
da ıehtt . çocuklartyle f aklr 
çocukları tercih edilecektir . 

relerce uaaldardan koı•D• 

bir eürO matrafa rlren aı• 
rakhların tatmin edflmel• · 

rint ve bu milli ıporumuıoO 
zevk ve heyecanına kandık 
tan sonra ıGreı me1daoıo1 

terk etmelerini htemelerıol 
tabii bir bak saymak, ne 
kcıdar yerinde btr bakıtna•· 

lıktır. 

Bu ıGokfi müıabakalard• 
btlkbal için hakkında be• 

lenen ümitleri boıa çıkar" 

mıyacafıoı Müll1tmle deok 

bir gOreı yapank lıbat edd 
Sındırııl. Şerif ve 8eyk6J10, 

SOleymanla Abd011e1lDI• 
Hamdı, Çengel ve Hııtı:O 

çok belenden birer ıftr•I 

H . J. - T k y:ıptalar. 
azıneuen ı a --------~ 

sitle al Satın ~ Ol RADYOSU L 
la lar. 28 - EylOI 1938 Çarşamba 

25-3.931 Tarlhtndeo evYel 
ıntılm11 olup da, hazıncnln 

taksitle ıattığı bOUin gayri 
meokullerfn • tı~ bedellerlnla 
tahsil sureli httkkındakı k . 
nuouo Dt'frlnden evvel taksit 
bedellerinin ödenmemeıtoden 
dolayı tahsılt emval Lanu 
ouna göre yapılan takipler 
netfccılnde hazine adına tef. 
9fzlne idare heyetlerince ka · 
r r verilip henüz tefviz mu
ameleıl tapuya geçmemiı 
olan gayri menkullerin eatın 
alanlar uhdesinde bıralnlmo . 
aı kararlaımııtır. Bu ııbt 
gayri meukullerfo tohıll ve 

takip masrafları eahtplerl ta· ı 
rahndan ödenecek, geri ka-
lan borçları da hazinenin tak· 
ıttle Httığı gayri menkulle- 1 

rfn ıatıo bedellerlnln tahsil 
sureti hakkındaki kanuna 
ıöre yeniden takside balla. 
nacaktır. 

18 30:Danı muıtklıl (Plak)· 
19: Koof1!ran•: Falih Hal· 

lievt namına, Reıat Ekreaı 

Koçu, (Evliya Çelebi ile Bur· 

sa .ıeyahah) 19 30: Ka· 
rııık muıtkl (Plik) J 9,55: 
Borae h•berlerl, 20: Saatayarı: 

Necmlttln Rıı:a ve arkad•t 
lan tarafından Tftrk muıık1•1 

ve halk oulnları. 20.40: 
Ajanı haberleri. 20.47: ôaıer 
Rtza Dojrul tarafındanArapÇ• 
ıöylev. 21: Saat ayarı. 

Orkeıtra. 21 30: Nezihe Uyır 
ve erkadaıları tarafmdeO 
Türk cnuılkial ve halk ıarkı · 
ları 22 10: flava raporu· 
22 .13: Darüttalim mus1kf 
heyeti: Fahri Kopuz ve ar · 
kadaıları tarafından, 22 55: 
Son haberler ve ertesi ,Ui 
nün prolramı. 23: Saat 
ayarı, lıttklll marıı. 
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ütün Avrupa silah 
altında bulunuyor. 

Sovyet Rusya Harplstiyor,Fakat Almanya ile 
Smırdaş Değil. işte Bütiin Mesele de Buradadır. 
~8•tlarafı btrlocl ıayfadııı) aavvur etmekte, hunun or· l 
,. "ttcllc. içlerinden çoiuoun gant:ıe edllmeslni te meont 
'"b b O 1 ozuk ve zayıftı . etmektedir. Eıasen bu te 

çGrıcn nokta: Kadro nok· mennkle yaloız dE>ğtldlr . 
••rıı Fransada da hlrçok eldı ba· 

nırdaı dejlldtr. BütOn me · 
ıele buradadır, ve Sovyet 
orduıunun Çekoslovakyaoın 

imdadına ıelcp ıelemlyece · 
flnl btlmek lazımdır. Polon 
ya Sovyet ordusaoun kendi Al 

19
20 den 1933 e kadar tmda lnıanler Çekoılovak · 

U -•nyad4 yedelıt ıubay ye ya lç•n federaıyoo ıekltnln topraklarından geçmeıine 
,:tiltnemlttlr ve 100.000 ideal olduğu kanaattndedlrler.

1 
nıüsaade etmlyecek ıtbl ıö 

ktf 1tılık bJr ordudan BJ 0.000 ltalyanın, harbin Almanya 1 rOcıüyor. Fakat Romanyaoın 
•itle bir orduya aıeç f lü ıle Çf'kos!oukyaya müohaaır bu nokta üzerinde Sovyet· •ulb • 

b u kadar meılekten ıu kaldıfı takdirde ite karıt 1 lerle müzrı~ert>de olduju 
k ' 11 Jetlrtıomeye hf'nüz im mıyacaiını beyan ettijinl söyleniyor Rivayete naza 
~ Vermemlttlr. kaydetmek llzımdır. ran Sovyet ta:tarelcrl Ro· 

h clrdihıcü nokta: Umumi Bu vujyet karımnda Çe· ı manya toprakları üzerrode 

1 •Jtttyle materyel vaziyeti koı1ovakya ne yapacaktır? uçarak Çekoılovakyaya ıtt · t olı• da, komıularanktn · Jyı Ur ordusu vardır. Ter af· mit Romanya bundan ti· 
t 'b tlıtün deilldlr. Tanklar ılrane sebepler dolaylefle kiyet etmlt. Çekoılovakya. 
'P•n1ada hayal ıukutunu harbi faUyenler tarafından ya da bu tayarelerln ken. 
~tı.cıp olmUfl•r Te harp tetvlk edtlmehtedtr. ç~koı diıl tarafından satın ahnmıt 

'
1
110do hava kuvvetlerıoJD, lo"a"ya herhangi bir mü olduğunu ve bu ltlbarla da •u b 

~ umanında tahta ve t-ecavlzc karıı topraklarını Çek tayyaresi 11fatiyle geç 
~''tondan k~yler üzerinde... kuvvetle müdaf 8 ,. edecek- mit olduklarını ıöylemlt. Bır 

1
1 

teetrlerinl ra.t•rmeıl bek· tir. Ve Südetlerle meelıün harp halinde Sovyetler Bir· 
'llcaıeaıehdtr. yerler de Çekl~rln oturduğu liğl de tıe knrıtacaktar. Fa· 
8-.ı•cl nokta; intiharlar yerler kadar Çek toprıııi•dır. kat l 'ranıanm da bu harbe 

~eı it 1 l D k h •atıtz ık er mtkdar101n Y ant demek lıUyorum ki gir meal ıaı tiyle . tmt it 

ı' ernıyettdtt ki, bu da kıt· Çekoı'oukyıı, hududlerında gene f ransanın kararına ka 
•da b l ulunan eıya ihtiyat harp edecektir. Prenılp iti· lıyor. 
'tı •erecek olan neılio hoı· barlyle Franıa ona yardım Polonya kararaız bir va. 
~Ufıuzlufunu ve zaafını g~ı· edecektir. (Daladlyenlo be- ztyettedir; 19 l 9 dan beri 
ttir. 1 Ç k l ı. l l yanalı hatnlon110) . Tecavüz e oı ovn~ya i e ıeçimıl:ı 1 

C Nıhayet sonuncu nokh: halinde. frtrnaııı, kendlılnt ğlnln bunda tealri vardır. 
bı~nerhalterln endlfell deialıe Çekoalovakyaya bnğlıyan 1 Çekoslovakyft o tarihle fçln 

d e J tiJatlıdurumları, 19 36 kaıııl ı klı yardım pnktıoı tat deki 100 000 lehli lle ben· 
' Ren eyaletine alrllmem· blk edecektir raber Teıen eyaletiol kendi 

11
"

1 '-valye etmitlerdl, 1938 Fakat dikkat olunıun: Ha ne mal etmf9ti . 

laıtrtu.da Avusturya)' • aı. dııeler ıu tekle girebilir: Fakat hükumetin tered. 
rıı._ 

19 
•rnealDI tavıiye ettiler; Süd tler l<ongrelerinl top' ı 

k 38 eyliilünde General Bec· yacak, muhtariyetlerini ilin 
lwa, ıerçl kalabahk 't'e lyl ' edecek ve silaha •arıtacak 

~lllM,, fakat henQz lüzum· lardır. PolJ& gonra da Çek 

ku bedeni 'e manevi mu ordusu tıe müdahale ede 
•~eınet~ ıoblp olmıyan bir cekllr. lıte Almanlar o za 

0
1°dnyu harbe maruz bırak man (Hltl~rln nutkuna mQ 

~'lllak huıuıunda da bir racaat) kudeılulnl müdafaa 
•b, aıGde.halede buluomuı lçln diye Çekoılovakyaya 

olduıu dil1Qn6lebiltr. 

Oıtelik, Şanıö1tye Httler, 
~~le çok kuvvetleri kendi 
'e1bıoe çevlrmlftlr. 

düdüne mukabil Polonya 
kamo)·u Almanya)'& kattı 

döomüş görünmektedir, Al 

anan. Leh hldiaelerf her gün 
tekrarlanma~: tad1r. 

Diğer devl~tler arumda 
evveli', pohtikuı pek iyi an 
laıılamıyen YuKoalavyayı zlk· 
retmeliy.fz . 

Çünkü Yuaoı1avyanın Al 
maoyadan unıecak bir ıeyi 
yoktur. Bununla beraber 
8 Stoyadloovtç, F raoıız İn 

P•ıerteıl endüstrlyellerle 
lllubafazakirlara (kl ordu 
hflerı bu aradadır) hQcum 

~t-.ııtt EvYelce eaaıen Ya 

ıırebllfrlcr. O zaman Fran· 
aa ne yepacftktn? loglltere 
ne yapacaktır? Beri in tazyik 
edılmiı bir mll.leUn ayaklan· 
muı mevzuu hahıolduğunu 

dert sürecektir . 

' gtlız nüfuzlyle mücadelede 

11rar ediyor. 

Udtlerı, Katolıklerf, birçok 
Ptoteıtanla rı, tktncl en ter 
"'•Yonalf, liberalleri ve de· 
~0Ltratları kendine dütman 
ttcraıttl. Kralcıları, vatanla 

Bu kozlyede de, dfierle 
.-inde o}duiu gibi , So'\'yet- ı 

leıle lngHlErenfn durumu, I 
Fransanın vaziyetine ballı 
kalrıcaktır, denebi lir. 

lnııltere, Almaoy~nın Çe· 
koılovakyaya kattı bir te . 

Buoa mukabil Maca.rtıt.a
nm bltnraf kalmu• ruuhtemd 
d r; Amiral lJortinln Bedin 
ıeyabatı Almanların bekle 
dığl net iceyi vermemlttlr 
ltalya ııbt Macaristan da Çe
kos'ovakyanıo {tabii federal) 
bir d~vlet olarak kalme.sıoı tıııu k ~ aybeden Bavyera ve 

~Uıturya ayrıhlcçtlannı da 
~lluhnıyal.m . Bunların hfç 

cavüzünden çıkaceh ve fran · 
ıamn emniyetin! tehdit ede· 
cek bir umumi harbfn dı 

l 
istiyor. 

Bulgııriıtana gelince, o a Y· 

m z;ımanda Londrıın.n hem 

f 
lrı tlmdtltk kımıldamıyor, 
•k tında kalcı.mıy8caimı ıöyle b •t b1r muveffakffchlzlık 

I •ltnde biU6n bu hoınutauz· D.llttlr. 
L~ldıu kızgınlıklar' kinler Bundan daha aarih bhoey 
Qfrleteceklerdır. ıöylenemez. Fakat FranSAnın 
ŞQpbeılı, Almanyanm btr emniyeti tehlikeye glruıek 

~(İ\teftld vardır: ltalya. Fa . için, Parhfn müdchalcıi il 
•t bu mQtteflk . mihvere zımdır. Demek ki dalma bu 

;•dık kaldıfıuı reıınen ıöy 
eıllllı olmaaıına ra§merı-'ıtn 
Çıfıtından çıkma1ıns taraf· 
ltr deiıldtr. 

1 
l 914 de ltalya da üçGz 

~tır•tca dahildi. f alt at 1914 
' A.lrnanya de birlıkte y6 

tQllledı ve 1915 mnyu, ha· 
_,,, d u 

d run a onun aleyh ıoe don· 
a. 
lt•tyan matbuata Sadet 

~tl•ltbatınıo dofruluiunu 
l •bu\ ediyor, fak at Çekoı· 
a,,.•kya btrltflnl tehdıt et 

~tdııı nlıbette; ltalya bir 

"••1• fedenl de•leU ta-

mOdahale bahılyle kartıla ~ 

tıyoruı. 

luııltere, Franıa ve lnıll 
terenin de sür6ktencceif bir 
harp halinde, lnglltereye btr 

kült\lr tesanüdOyle bağlı o · 
lan B'rlettk devletlerin de 
Londra ve Parhe müzaheret 
edece~i ve bitarsfhk kar.u 
DUDU kaldırarak onlaıa mad 

dt yardımda bulunacalı ka • 
naatindedır. 

Sovyetlertn vaziyeti tama
miyle baıkadır. 

Sovyet Ruıya harbi fıti· 

yor, fabl Alm&0ya ile ıı-

1 
1 

de Romanın 
dtnlf yor i ve 
aanı ld ığınc.le.n 

farklıdır. 

la vılyelt!rlnf 

bu ti\ v&l7eler 
çok daha u 

Nıhayt-t Tiirkfye Sovyet 
let Btrliğloe ve f ran1aya 
dostluk muahedelerlyle bat · 
ladır . D ı ğer taraftan lngtlte 
reye dikkate defer bfr te 
kilde jakmlaımıttır. 

lıte Avrupada umumi va 
ztyet aıağı yukarı budur. 
Buna Belçıkanıu bitaraf ol · 

duğunu, bununla berabea 
Ojen. Malmedt, ·ve L4rej ta 
rafından aakerl tedbirler 

aldığını ilave etmek liıım ~ • 

dır. 1 

Hollanda müdafa&11Dı kuv ·ı 
Tetlendırlyor. 

lsvfçre hudut yolluına di
namit koyuyor ve bunlerı 

aakerl bir mu haf aza altına 

alıyor. 

aw u - ın&a a am&ll czcwc zauıc asası w a 

Sovyet Donan
ması Manevra
larını Bıctirdi. 
Moıkova, 27 (A .A.) - ŞI 

mal denizi fıloıunun manev 
ralatı bıtmlttlr. 

Bu manevnlar, donanma 
om Sovyet timal hudutları 
oı müdafaa huıusundakl 
v.n.ıfalertnt ifa için hmamt-
le hazırlanmıı olduğunu göı
termlttlr . 

Uzak Şarktaki d~nizaıtı fılosu 
Vladivoıtok, 27 (A.A) -

Btf ıenedeoberldfr kf, Sov 
yet Uzak Şark denizaltı fi 
loıu yaratılmıı bulunuyor. 

23 Eylül 1933 de Uzak 
Şarkta tik Sovyet denizaltı 

gemfılnln üzerine Sovyd 
harp bayrısğı çekllmltU. Bu
gün Uzak Şarkta yenilmez 
dehıetll btr denizaltı ft1oıu 
mevcuttur 
~ I 

Çekler Şartları1 

Kabul Etmiyor1 

(Baıtarafı birinci aayfada) 1 
mevkuflara tahltye edecektir • 

4 - Alman hü~6metl 
icap eden teferrü&tln tanzimi 
için ulahiyettar bir Alman 

Çek koml•yoounun teıktl•nl 
tekhf eder. 

Tahlf ye edıl.-ıcek Südet 
toprakları aaked, lktlıadt 
veya nakliyat teılaah kaUy
yen tahrip edtlmeks zln ve 
bozulmaksızın teılim oluna 
caktır. 

Bılhun tayare meydan· 
ları ve radyo tealaatı m~'t' 
ıuubahlıtlr. Gümr6k1 leva· 
zım ve bılhsın demlryol· 
fara, vafon ve lokomotifler 
tyl bir hale konulacaktır. 

Aynı tef aaz fabrikalarına, 
elektrik aaotrallaraoa veıai · 

reye de famlldır. 
Dlfer taraftan her türlü 

yiyecek, e11a, hayvan, tptl 

dai maddeler ve atre tahli
ye edtln1lyecekttr. 

Ruzvelt, Hitler 
Ve Beneşe Bir 

Mesaj Gönderdi 
(Bnıtarafa bfrlncl sayfada) 

kaydetmektedir. Mfizakerele· 
re devam ed11C:lttı müddetçe 

akıl ve mantığın ve adalet 
zthnlyeUnln galebe çalr.cefı 
dünyanın yeni b 1r harp cin 
netinden kurtulacafı ümit 
edHebılır. 

Amulka Relılcumhuru, Ha 
rlctye nazırı Hull vasılaılle 

Çemberli> o ve Dalodlyeye 
de bir meıaj göodermlat&r. 

Ruzvelt ve Hu!l bu me 
ıajları ba:zulamak için dün 
bütün ıün çalıtmıtlardır . 

Buranm reımi mehafılle 
rınde töyle denilr .ektedir: 

"Burada dün hakim o!an 
kan ate göre vaziyet o de· 
rece vahamet keıbetmtıtlr 
kı, Reflicumhur biran evvel 
ıulh meujını ıöndermek 
mecburiyetinde kalmııtır ... 

Y ent, bütün Avrupa ıllih 
altındadır . 

Bütün bunlar Almanyayı 
tedbtrlt davranmaja ıevk 
etmekten geri kalamaz Man 
tıki olarak eaaıen Führenln 
de söyled ığl ıtbt, mü-ıake
relerln devam etmesi llzım 
dır. Çeklerle Südetler aynı 
hilıniiotyete ıahlp oldukları 
takdirde, bu müzakereı;; 
devamlı bir anlatmayla ne
t!celenebılır. Fakat bu ancak 
ıükuoetlt bir hava içinde 
kabil olabllit. ,. 

YAZAN: 

Piyer Dominik 

• 
Beledi)rt~ lntilıap 
~:nciiıııt.•ııi eisliğ·iııdeıı: 

Revlerlo bir günde undı~" bh!me11 kaLJI olamıyaca
ğıodan belediye kanununun 38 net mnddcıtne tevfıkrın teı· 
rrnevvc lln birinci gününden itibaren reylerfn sandığ~ ahl
maia baılaoması n; t~trlncvvelfn onuncu aünii hıtlbabın 
lkmalıle sandığın açılmuı ve reylerin tunı f ed ılerek be. 
ledlye mecllı azalarınan tli.n rdılmeıl beledıye mecltıtoln 
24 8 938 tarih ve 88 ınyıh kararfle Jil'hul edı l mft ve yıJi
yet makamının Z9·8 938 tuih ve 11757 8 295 numaraa!le 
tudtk edıld ıjlnden haneı mahalle müntehlplerlnln haogl 
günlerde rey 't'ermeie gelmeler! icap elt•il atııiıdakt ced· 
velde gösterllmtıtır: 

Terlhl: Günü: Mahalleıt: 
1 1 O 938 Cumarteıl (Altı Eylül = Hacı gaybt), 

(Esklkuyumcular ), {Yentce). 

3 ıo 9Js 

4·10.938 

5 10 938 

6 10 938 

7-10-938 

8 13 938 
10 10-938 

(Cumhurlyct=ŞeyblO.tfullab), 
Pazarteıı (Martlı), (Aoafertalar = Ka· 

Sah 
saplar), (Dınkçtler ),(Börekçiler). 
(Akıocılar=Hamfdiye),(Umur

bey). (Aıarlçl = Sahnlhtaar}, 
(Yıldmm = Salihattlo), (Ok· 
çukara). 

Çarıamba (İnönO=Hacılımall), (Ayıaren), 

P~rıembe 

Cuma 

(KaraoAlnn), (Karalaa=Muıt&· 
fdakıh), (Çay=Hacılıhak) . 

(Dumlupınar=SeltmJye), (Efe= 
lzmlrler), Altay = Oımantye), 

{Kayabey = Mecidiye), 
(Oruçgaıt), (Sakarya = Vlcda· 
n1ye), (Gündoğao •:: Aziziye), 

(Kurtuluı = Mirzabey) .. 
Cum"artcıl Yukarıda yazılı aünlerde ma· 
Pazarleıl zeretine mebni rey vermeie 

aelenıiyen bütün müntehlpler 

bu ıki gün içinde reylerini kul· 
lana btleceklerdır. 

İotıhap aandıiı beltdlye dafrulne konacaktır . Reyler 
tetrlnevvdın onuncu günü aaal on ikiye kadar kabul 
edilecektir . 

Sandaja rey atma yukarıda yazılı gün\c rde nat se· 
klzden on sekize kadar devam edecektir. 

Belediye iotıhap encümeninin J 6 9 938 tarihli ltaruiler 
teabit edilen yukarıda yatılı mcvad belediye kanununun 
35 ncl maddesine tevfikan tlan olunur. 

NOT:- Her m6nlehlbln, tliode nüfuı cüzdanı oldu§u hat 
de fotıhaba geldı~t zaman defterde kaydını &ıolayhkla bu. 
labilmeıt fçln mahalle ve sokağının lsnıtle olurdufu evin 

numarasını da söylemesi r 'ca o'!1our 
13 1 328 

B•tlıkesiı· }\skeri Satın 
Alıııa lioıııis)10nundan: 
Bahkuir merkez birlikleri için ıG ton t~hriye ile 15 

ton mak~rna kapalı z rHa ekıiltmeye koomuıtur lhaleıt 
10- 10.938 pazerlHI günii ıaat 11 de kor ıatın alma ko: 
mlıyoounda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 394 liradır. 

Evsaf ve huıusi tartlar komisyondadır. 
Taltplerln kanunun Urtncl ve 6çüncü maddelerinde ya· 

ztlı belgelerle btrll"te ihale aaattnden bir ıaat evvel tekltf 
mektuplarını kombyon& vermeleri. 

4 1 333 

Blılıkesiı· 1\skeı·i Satııı 
Alıııa Koıııisyoıııından: 

Kor merkez blrlıklcrinln 38 ton bulguru açık eksiltmeye 
koomuıtur. lhale l 1 l O 9J8 aalı günü saat •ı ı de Balıkesir 
kor satın alma komisyonunda yapılacraktar. ilk teminata 
285 liradır. Evsaf ve tartlar lcomlıyondadır Tallplerıfn mu 
ayyen saatte homlsyona müracaatlara. 4 - 1-334 

K<ı r<ı ııııı ıı li. ÖJ1ii 
lhtiy<ır Heyetinden: 

Köyümüzüo öküz çaym kasımdan itibaren 9 mart 939 
tarıhtoe kadar icara verilecektir 

Taliplerin 2 lf) 938 puar günü Karaman köyO thU1ar 
heyetine müracaatları ilan olunur. 

Kayıp mühür . r----~Koiu-.. i 
Şahaıma ald tatbik mühü· 

1
1 Pazarteılnden baıka her 

rOmü kaybettim. Yenhlni 

1 
_ k St 

1 
1 

aun çı ar. yaaa ıa-ıete .. 
çıkarthğım ulıfıioln hükmü . Yıllıiı: 800 Kurut 1 
olmadığı ilin olunur. il ı 1 Altı Aylaf1:400 • 

Naipli kôy(i muhtarı Mus· I I 
taf" oğlu Ahmet Yalçın , • Sayllı: 3 • 1 

Günü ıeçmlı ıayılar 25 

Kayıp mühür ·I ku~~~~s, 1 
Köy reımt mühürü ile ıahll llBALIKESIR l'ÜRKD1LI 1 

mühürümü ve azadan Ha. -----------~ 
mide ald tatblkll mühür Ta · dıfı ilin ofurıur . 

yl edtlmtıtır Yenlılnl hiket· Edlnclk Nabiyeıl 
thecellmden h0km6 olma· Beykay Mulitarı 



TÜR 

SATPA : 4 TORKDILI 

a ıke~. i Ortao ~ ııllııı .. Satı 1 

Alıııa Koınisy<,nund<ttı! 

Erzakın adı: 

Ekmek 

Kok ... kömürtl 
Sarieyağı 

Koyun eU 

Sıfır 

Süt 
Yoiurt 
PJrlnç 

Şeker 
Makarna 
Şehriye 
Kuıkuı 
Zeytfnyaiı 

Zeytin daneal 
Sabun 
Horoı f uulya 
Barbunya » 
Nohut 
Patateı 

Yumurta (Adet) 
Bulgur 
Katar 
Beyaz peynir 
Soda 

Azı 

Kıl o: 
70000 

225 
4000 
4000 

6000 
7000 
8000 
5000 

7000 

2700 

2250 
ıooo 

2050 
3500 

700 
900 

7500 
95000 

1050 
650 

1750 
1700 

Un 2800 
ç., 18 
irmik 400 
ince tuz J 70~1 

Sirke 800 
Tusıuz ter"J•iı 200 
Mercimek 600 
llanıal köm0r6 2000 
Reçel 800 
Tabın 650 
Pekmez 650 
'fa hın belvaıı l J 00 
Çeklrdelulz Gzüm 1050 

Ton 

Ço~u 

Kilo: 
90000 

280 
5500 
5500 

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 

• 

Teıhmlnl fıat 

Kurut S: 
10 

3000 
100 
45 

35 
lO 
15 
30 

27 

25 

45 
20 
30 
12 50 
9 

10 
10 

1 25 
15 
70 
50 
J ., 50 

12 
300 

20 
5 

20 
100 

7 50 
3 

50 
30 
25 
40 
20 

Muvakknt temlrıah 
Ura 
675 

630 

K. : 

412 50 
185 63 

zıo 

72 25 
118 13 
146 25 

192 38 

64 70 

101 25 
23 25 
50 : 1s 
42 20 
lO 13 
9 75 

78 75 
107 82 

16 88 
52 so 
93 75 
29 54 

36 
s 63 
8 25 
8 44 

16 50 
22 50 
4 50 
6 30 

39 38 
18 00 
15 00 

39 00 
19 50 

Ek tltmeoln tarihi ve tekli 
Kapalı zarf: 29 9 938 per· 

ıembe saat 10.30 da 
J) )} )) )) 

» )} » A » 
Açlk ek11ltme: 29 9 9 J8 
perıembe ıaat 11 de 

)) ~ ) » )) 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) » )) 
Açık eksiltme: 29 9 938 

pertembe ıaat 14 de 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)} 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) » 
» » 
)) )) 

)} )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) )) )) )) 

Açık eksiltme: 30-9-938 
cuma günü saat 9 da . )) )) )) )) 

)) )) » » )) 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) » )) 
)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

)) )) )) )) 

)) )) )) )) )) 

» r» » » » ... 
)) )) )) )) )) 

Açık eksiltme: 30 -9 938 
cuma ıüoü saat 14 de 

incir 600 800 20 12 » » ,, » » 
Kuru kaysı 250 350 50 13 13 » » » » » 
iç fındık 250 375 50 14 07 » » » » >> 

Elma 2000 2500 20 37 50 » » » » » 
Cevlzlçl 175 300 40 9 00 » » )) » » 
Limon (Adet) 6500 10000 2 50 18 75 » » » » » 
Konıerve (Kutu) 1600 2200 JO 49 50 » » » » » 
Pırasa 5000 6000 5 22 50 »:·. ! >> » » • 
Lahna 3500 5000 5 18 75 >> » » » » 
lspanak 5000 6500 5 24 l 38 » » » » » 
Havuç · 500 750 5 2 82 » » » » » 
Krevtz 400 650 5 2 44 » » » » » 
Solan 6500 8000 5 30 00 » >> » » .., 
Salça 500 800 25 15 00 » » » » » 
Sarmı11k 100 130 7 50 00 70 » » » » » 
Pancar 300 450 5 1 69 » » » » » 

1 - Ortaokullaran 31-ma111· 939 tar ı htııe 1.:ıder ıhtıyıcı bul\J1>eo y\llıarıda ad,, 11\lktarı, temloab, ihale tekil ve 
tartblerlnl bildiren 51 kalem yiyecek ve yalucı klan 15 aün n üddttle eçık ve lıepıılı zuf ıuretıle el11lltmcye çıka· 
rılmıttar. 

2 - Ekııltmeye tıUrak etmek tıttytnlrr ıartıııımel erı Ôğntn:trı ohıl\lmca her ıün aörebiltrler, thalıdtn ı~ı saat 
evveline ~adar Ôiutmto olu urıdın a lt celıl•ıı iru lı )r. ;le ila11urıl hn;inıt aıırı n.eılıez n uhaube din~töılüiü vu
nealne yatırarak alaoacak makbuzu ile muayyen ıün ve eaalte Kültür Direlctörlüğünde ld komısyooa mürt1ceatları. 

28 EYLOL: 1938 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
~ ~ = K apita/: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
~ Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ = DünytJnın Her Tartıfında Muhabirler ~ 1 

1IJ. Her türl6 zirai ikrazlar-diaer bilcümle banka mu· ;; 
1'i. amelerl büyük tubelerlntie kiralık kasalar. "fi 
~ ihbarsız taıarruf ve kuınbe.rG hee plarmda tkra· = = ml1eler. ~ = lkramiY_e: Miktarl: lkramlyeniıı tutarı: ~ 
.. ADEDi LiRA LlRA f'i 
"" 1 1000 1000 ~ 
~ l 500 500 ~ 
.... 1 250 250 ~ = ıı ıoo 1000 =. 

25 50 1250 ~ = 30 40 1200 ;; 
• ~ ~ ~o ~ 
.. 108 6000 ;; 
1ll. Bu ikramiyeler her üç aylia bir olnıak üz~u se· = 
~ ntdt dört defa bu miktar uztrinden kura ilt fi ağılı· -,; 
>' lacaktır. ilk ktşldt 1 E'flltl.l 938 dedir. ~ 

~ •••• ~~··········~······~~ 
Balıkesir rı apu Sicil 

Maballeıl: 
Dinkçiler 

, 

ı. uhafızlığ·ından: 
MevkU: 

Turnalar 

Alıklı 

Cinai 
Ev 

Tarla 

Tarla 

Hududu: 
Sajı Ahmet ve· 
reıeılnden Hali · 
ce •ve NazııD 
ve Havva Haıe· 
ne bf11Hlne ıoüf · 
rez ev, ıolu .\ra· 
bacıoğlu Hacı 
Hakkı vereıeıl 
evi arkaıı Mutaf 
Mehmet Çavuı 

vereıeal evi, ceb· 
heıl yol 
Doğu Hüseylo 
iken timdi vere 
ıesl, batııı R•· 
bıa lken ıtmdl 
Haaan Koç, ve· 
reıeılnden Hafıı 
Mehmet, poyraıı 
Hacı Halıl ıkeD 

timdi~ d avukat 
Haca Tevfık, kıb· .. 
leıi lımatl ıkeP 
ıtmdi Mehmet 
oilu Nuri tarla· 
ları. 

Doju yol, batı 
ve kıble dere 
poyraz Rabi• 
vereeealnden Ha· 
ıan Koç vere · 
ılnden Hafız Meb 
met tarla11. 

Hudut ve bulunduAu yu yukarıda yazıtı ev Hacı Peh 
livan oflu Hüıeyloın ecdadmdon l11tlkalen ve takılmen ve 
dıjer iki k rça torla da Dr.Dgaz kızı ve il cı Pehlıv rwilu 
Hüıeyın kar111 Naım enlb ıkeo bO sene evel ölün.tle ~ocrı 

3 _ Bunlar~an ekmek, sadeyağı, kok _kömürfi elutltmeal kapalı zarf usulü ile yıpı1acaeınd n lu ouni torifah 

d bilinde haztrlanmıı olan zarfl.H muayyen gününde yukarıda yözılı belli ıaatindtn btr eeal ev\le l ıııe kadnr lwmi~ 
yon baıkanlılına makbuz mukabilinde verllmeıl ve bu saatten ıonra getirilecek zarfların kaLul''edtlmıyeceğt ilin 

1 ıı Hüseyın i e evıathuı Ahmt t ve Mthmel ile keııdındel1 
evvel öıen owlu Muı.tafamn kızı Ayteye badehu HüseyfnlP 
de 40 ıene evvel ölümıle evlatları Ahmet ve Mehmet tle 

olunur. l - 4 - 322 ölü Muıtnfa kızı Ayteye kalıp 40 ıene evvel aralarında 
yaptıklara rtzat taksimde Mehmet ve Ayte baıka ycrlerdell 
emvclt ııayrl menkule nlarnk tıbu tesçlll tatenlten gayri llalıkesiı~ Nııfıa 

IÜtlüı• ÜğÜD(letl: 
1 - Erdek liman dalreıl lnıaatı açık eksiltmeye ko 

nulmuttur. 
2 - itin bu sene yapılacak kıımmıo bedeli lceıft 5000 

liradır . 

3 - Bu it• ald evrak: 
A - Projeleri. 
B - Ftat bordroıu, mesaha cetveli keııf huliıa cetvelı , 
C - Nafıa yapı ıılert fenni ve umumi tartnamesl. 
D - Bayındırlık •ılerJ genel tartnamesı . 
Olup lıtlyenler bu evralt ı her gün Balıkesir Nafıa Mü· 

dOrlüfünde ıöreblllrler. 
4 - Eksiltme 10 teırlnı•vel 938 tarıhtnde pazartesi 

güo(i ıaat 14 de Erdek hükQmet konaiında kaymakamlık 
odasında kurulu Nafıa komlıyonu huzurunda yapılacağın
dan lıtekltlerln mezkdr saatte komisyona müracaatları. 

5 lıteklılerln bu fte ald J75 llralak muvakkat temtoo.h 
· Erdek mal eaodığma yatırdıklarana dair makbuz veye bu 
miktarda tayan kabul banka mektubu ile aııarl bet bto 
lfralık yapı itini bir defada muvaffakıyetle baıardıtına da. 
lr veaatkle lhaledea en ıon ıeklz ıtın eYvel Bahkeılr Na· 

• Deft • menkuller de Ahmet peyın8 isabet edip bu tıuretlc tuar· 
ruflarında iken Abmedio de 333 de ölümıle karm llotfce 
ı c evlatları Hüıeyin ve Nazım ve Havva ve Hueoeye kal · G<tyı·i Muba,lilleı·e - ı dığından bahiıle namlarına senet almnk ı tttdıklerlndeo 

3523 Numarala kanuou Lı btrtncl waddcsı mubiblnce 1 tahkik ve teabitt !çln 7. I0.938 günü mahallroe memur gön 
Utlbkak baklyeılne mukabil hazine tabvıli alacak olenler I derllecektlr. Bu yerler hakkında bunlardnn bnıka tasarruf 
mahallin en büyQk mal memurlarına; tddlaaıodo bulunanlar varsa bu gOoler içinde yazı ile Vi· 

2 - Ellerindeki bono mukabilinde tahvil alacak olan layet '{apu Sicil Muhafızlığ na veyahut mahalline gel~cek 
memura müracaatları lüzumu ilan olunur. ların mahalllo en büyük mal memurlarına müracaat et· 

melert llzımdar. 

3 - Hak uhiplerl tarafmdan doldurulmak üzere vel<a 
letçe mal memurlarına beyannameler göoderılm tıtlr Bu 
beyannameler hak aabtplerlle bono hamıllerl tarafından 
doldurularak müracaat vealka11 mukabılınde mal memur· 
luğuna veya tasfiye bürosuna verilecektir. 

4 - Kanun, 15 · 7 · 193ö tarihinde neıredllmi;tlr 1 

Bu tarihten ltlbuen bir sene zarfında müracaat etmlyeo 
lerln hakları sakıt olacaiından tlan olunur. 

fıa Müdürlüğüne müracaatla alacaklara ehliyet veaflcaınnı 
ve Uca ret odası veeıkaıını hamilen .anuay yen olan gün 
ve saatte ekııltme komlıyonuna müracaatları tlan olunur. 

4 - 1 - 330 

B<t ıkesi · skeı·i 
A ııııt o • 

ıısyo ı: 
Kor merkez bırlıkleri lçın 20 ton karmızı merclmel' açık 

ekılltmeye konmuıtur ihalesi 11 10 938 salı günü ~ant 15 
de Balıkesir kor satın &ima komityonuoda yapılacaktır· 
lık temlnr.ıta 173 liradır Evsaf ve huıuıi oartldr ~omlgyoo · 
tla görülebtlır. Tallplerın muayyen taıtte mürn&tları 

4 - 1 - 335 

Sahibi ve Ba§nıuharrt. ı: Bahkeılr Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Bİı .. 'AL 

Ba11myert: Vilayet Matbn sı - Balıbesir 


