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Meclis Rı;,.i 
• ler .A araya 

Başvekilimiz B. Celal Bayar 
da Bir iki Güne Kadar Anka-, 

Hatay - Sur~iye 
-- 4 

Arasmda güm( k muame-
car Hükiimeti, Perağın 

1 •• 1 esi başlad1. e lifleriniRed Etti. 
Antakya, 24 [A.A) - Ha 

tay hükumetinin gümriik lrla· 
reıfnl tea!lm almaaı üzerine 
SurJye hükQmetl Hatoydan 
gelecek eıyaya gümrük r~smt 
koymuı ve mukabele! bıl-

~--~-----------------··········----------------------Çek-MP car Gerginliği Gittikçe Artıyor. Kar-
raya Döneceklerdir. patlaraltı Rusyasında Çıkan isyan Hare

lıtanbul, 24 (Huıuıl] -
8trkaç ıGndenberl tehrf 

"''ıde bulunan Büyük Mal 

Meclıı Relıl ve Vekiller 
Haydarpara fıta1yonunda, 

Vail Muhittin Üstündağ, Is· 
tanbul Komutanı General Ha

ltı Bıyıktay, Emntyet Mudii 
rü Salih Kılıç ve diğer ze-

mlıtl olarak Hatay bükii 
metl de Surlyeden gelecek 

keti de Devam Ef]iyor. 

let Meclfıl Relıl Abdülhalik 
ltenda dün ıabahkl trenle 
Aıı&caraya ıUmittlr. Dahdlye 
'1 ekılt ve Parti Genel Sek · 
tetera Şükrü Kaya. Hariciye 
'1ekllt Tevfik Rüıtü Aru, Ad.I 
h1e Vekili Şükrü Saraçoğlu , 
de dün akıam 7. 10 da ha· ı 
reket eden ekıpreıle Anka· I 
~a döomütlerdlr. 

vat tarafından tetyl edılmtı· 
lerdlr. 

Ştmdtlik ıehrlmtzde kalan 

Batvekil Celil Bayar da 

birkaç gOn içinde Ankara· 
ya avdet etmlı bulunacaktır. 

etyayı gümrüğe tabi tutma · 
ğa brıılamııtır . 

~imdiye kadar Halep· 
ten alıı verit yapan Hatay 
tüccarları bundan ıonra 
mali va11tuız olarak btrlnct 
elden alacaklardır. 

• 
iT /tal yada 

'omünist Ya-

Budapette, 24 f A.A.) -
Macar ajanıı bildiriyor: 

Hudut mıntakalarından 
gelen son haberlere aöre, 
Hereıızaızda,,ebrl terkeden 
Çekler, halkın bütün bul· 
day ıtoklarını muıadere ey· 
lemltlerdir. Komarnoda, Çe 
kler, mahkeme arılvlerl de 
dahil olmak üzere bütün re· 
ımi dairelerin evrakını bat· 

kalandı• ka yere nakletmııtar. Çek 

Be Ş De V 1 et A 1 d • lejyonerler• aenerah Stefane· 1 Roma, 24 (A.A.) - it- ı kin heykeli de götürülmüı-
me1&aggerl ıazeteatotn aahi· tür Bu ıuretle tehir parkın 

T 1 k Y 1 k bı Koniden aldığı mal6mata d M b 

Una B O U a P 1 C ıöre Marsllyanın komünlıt ı a yalnaz acar mu arrlr
1
t 

• • belediye dalreıl azaıından Jokaj ile Macar genera 1 

l - olup birkaç konfranı vermek 1 Klapkanm heykelleri kal· 

"lmanyanm muvafakau ile Yugoslavya Romanya, Macaıis- üzere 1taıyan hududu c•v•-
1 mııt~r. _ 

. . ' rıodakl kasabalara gltmlt H.utenyadan gelen multe· 

tan ~ekosrovakya ve BU~U"llSI n ~nlık tEşkıl edECekler. olen Davlt Leon geçen per· cıl~rtn bJldirdliloe ıöre th 4 

' 1 ıembe günü gezmeğe çıkmıı Ulal bareketl nzalmıt deili · 
Belgrad, - A•ala ajan Çekoslovakyemn hJr blok ı fvkııt bir dah~ avdet etme dır. Bilakıı yerli halk ara· 

••tını ıazetelerden naklen teıkıl etmealne Almanya mu· mittir 11nda ıtttıkçe daha ziyade 
hlldırdljlne ıore, -.reçen ae- vafakat edecektir Çünkü 1 Bu gazetenin ılive ettiği· yeniılemektedlr. 
be, Çekoılovakye, Almanya Çekoılo•ekyanıo tek11mfn ne göre, Davit Leon. lıalyan Budapeıte, 24 (A.A.) -
~e ltalya hükumetlerinin mu· den sonra orta Avrupa siya - tokrak1aranda pauportu ol. İyt haber alan Macar me· 
halefetl üzerine akim kalan ıl vaziyeti beıtanbaıa de madığı için KarabJoye dev· hafdlerınden bıldlrlldlğlne 
Tuııa bloku tetkıh projeıa ilımltllr Bu memlet. etlerin rlyelerl tarafından tevklf göre buıQn öjleden ıoora 
liioQn meıeleal haline gel- zirai lıUhıalitının yüzde el edllmtıtır Hudu niçin geçli toplanan nazırlar meclJılnde 
1Qlıtır. Ziraat memleketi ol· lislnl Almanya almakta ol· ğl anlatılıncıya kadar Da- tadklk olunan Çekoılovak 
la Yugo&lavya, Romanya, duğu glbl, bu miktar ileride 1 vlt l.eon, Kont tehrinin ha· tekllflert, bugünkü ıekltnde 
Macaristan, Bulıartıten ve dalma da artacakhr. ptıhaneılnde kalacaktır. bir anlaıma zemini teıkll 

Japon Ta a el ri · i lngiliz Top 
edemtyecek mabiyettedlr. 

De Kaoya, bir mukabil - 1 proje hazarlamııtır. Macar 

çek rini Bombardıma ı E ti .. 

duduna ıellnce Budapeıte 
bu huıuıta ntkblnlliinl mu · 
faza etmektedir. Dlier ta· 
raftan bu meaelenin lcllen 
hallt muktezi olmadıiı ilave 
olunmaktadır. 

Budapeıte, 24 l A.A..) -
Macar ajanıı bildiriyor: 

Fügıetlenaei ıazeteal bu 
gOnkü nüıhaaında, Baıvekd 
lmredlnln Macar dahili ve 
harici polUikaıı hakkında 

bir baımakaleılnl neıretmek

tedlr. 

İmredt, makalealnln harici 
politikaya ald kıımında ez· 
cümle diyor ki: 

,. Buıünkü vahim daklkalar 
da üç büyük doıt Macarlı
tanın lehinde vaziyet almıı 

ve onların bu vazlyeterl ne· 
Uceatndedir ki, Macar Omld · 
lerlnln güaeıı ufukta parla
meğa beılamıthr. Eıkl ve 
kuvvetli menfaat ve btul
yat bailarını bir tarafe bl
rakıak yalnız bu ıon keyfi· 
yet, fedakirlak bahasına da 
olıa Macarl~tenı minnettar 
bırakmııtır. Onlar, bfzlm 
doıtlarımız olarak meydana 
çıkmııtar, biz de onların do· 
ıtuyuz. Onlar tı btrllil yap
mak yollan, ba tarihi ve fa· 
alt yetll ıünlt>rce olduau ka
dar ıulbpervcr çalııma g6n· 
lerlnde de aranmahdar ., 

lmredl bundan ıonra da· 
bili politikadan bahsetmekte 
ve ıöyle demektedir: 

.. Elzem olan dahili kal
kınma, aüratle •e deri• bir 
ıuretle yapılacak halkçı •e 
ıoyal iılihatla ~ vücude ıetl· 
rtlmeltdlr. Bu hedefe varmak 
için, Macar zlbntyetl de ka· 
bılt telt f harici vasıtaların 

ön\ioden kaçınılmamalıdır. 
Ordu lçia bltün f edaklrlık
lar yapılmalıdır. Soı1al 11-

nıflar araaındakl farkı kal. 
darmah ve milli laa1atta yal· 
nız haklkt meziyetlere da
yanan Itır ıllıtle •lcude ıe· 
tlrtlmeltdir. Soı1al adalet 
elzemdir. Ara:ııl, onu iyi bfr 
ıurette ıürecek ve tarihi 
imtihan günlerinde kabili· 
yetlerlnl ıöıterecek olanlar 
aruında takılm edilmelidir. 
Ferdler çalıtmah Ye refaha 
varmalıdır, Fakat fahlt ka· 
zançların ön'llne geçtlmelıdtr. 

Bu memlekette 1011al te· 
meli ve blnnetlce milleti 
teıkll eden unıur laırlıtlJa• 
Macarlardır. Büt6n vatıtalar· 
la bunlar takvlJe edllmell
dır. Parazit yabancılar ıO· 

pürtllmelidlr. Bu yol, 1eıine 
ıeflerl Kral NatblnlD arka
ıında, ona ıadık olarak ve 
bblttlk bir halde tlerliyerek 
ılrmelerl icap eden yeıane 

.~--------------------•m••••••••----------------------
Çinlı ler Hankeuyu da Tahliye Ettiler. Japon 
Hap Gemileri Yangtse Nehrinde Meçhul Bir 

istikamette ilerliyor. 

bOkiimeUnln mukabil teklif
leri bu ıece Praja gönde. 
rllecektlr- Çek tekllfierlnin 

umumi hatları tle ve bii,ük 1 kta da Vahud·ı Aley 
Macar tehir lerlatn illllD&ll r a -
ile etnik kanunlara tevafuk 1, h t a r l ı gw 1 B a ş I a d 1 • • 

Londre, 24 (A.A.l - Çın 
•ularanda bir lngtltz topçe
kerl Japon tayarelerl tara· 
fından bombardıman edil· 
rnııur. 

lnalltere bu tecavüzü ıtd · 
det le protesto etrnııttr. 

Hankcu, 24 [ A..A] Sı ı 
lll ahalinin büyük bir kıs 
11lınan tohllyeıl, üzerJoe Ha 
nlceu ıehrtode fa ltyet he· 
lrlen durmu§ gibidir . Elek· 
trık cer yanı veren Çın f ab· 
rlkaaı faaliyetini durdur
rnuıtu ... Franıız makamları 

Fr•naız ıambotlarına yerleı
tlrdtklerl dinamolar vaaıta · 
ıılle tebre ıu ve elektrik 
•ermek üzere thttyat tedbir· 
lerı almı§lardır . 

Hankeudan cenuba gideo 
trenler bugünden itibaren 
ltlememektedlrler. 

Tokyo, 24 [AA] - Do 
nıeı ajao11nın bildirdiğine 

töre, Yangtıe boyunca iler. 
h1en Japon gemileri, Çin 
•ahıl batarya! a r ı n ı n b a 
taj ateılne rağmen Tuang· 
fenıı ıeçmlıler ve Hııınkeu 
•nuıı Jalnnlarına ıelmtılerdır. 

Bu gemilerin vardıkları nok
ta ıtzlı tutulmaktadn. 

Şanghay, 24 (AA.) 
Yanghe ör.erindeki Japon 
bahriye kuvvetleri, buıün 
Hankeuyn 40 bnhrt mil yak 
l ımışlordır. Hon n ve Ho 
peh eyaletleri hududunu aı o 
oimal grupu kıtal rı fge b . 
)en Vuçeng geçidinin annh· 
tarı mesnbeılode olan Yu· 
çenıkuanı ele g~çlrmek üze· 
re Pekin Hankeu demlryolu 
üzerinde harbetmektodtr. 

Tokyo, 24 (A A.J - Do· 
mel jaosmın Jepoo mem 
balarından aldığı haberlere 
göre, Çın kıtalan y aneıte 
çepheılnde uı:oumi rlcdt ha 
Jıod bulunmaktadır . Çfn kı 
taları nehrin ffmal ve cenup 
aahillerlndekt ilk hııt mevzi 
lerJnl terk etlikten ıonra ce· 
nuba doğru geri çekilmek 
tedır. Rical hareketı, Hnn 
k u Kanton demıryotu ve 
V uıung · Yotu boyunca da 
gerilemekte ve J pon ta
y releri rlcatte ole.o kıtaları 

bombardım n eylemehtedfr. 
Honıkoog, 24 ( A.A. ) -

BGtQn KantoD ıehrlnde Çtn· 

itlerin ateıledlii yanıınlar 
haklmdtr. Zengin mahalle 
latil:ametınde eaen r6zgarın 

tulrlle Franıız-lngtllz lmtt
yazh mıntakıuına yakın yer-
lerde yeni yeni y ngın ocsk 
lorı alevlenml§tlr. Şimdiye 

kadar hlçbtr ölüm kaydedil· 
memlıtır. Yangınlann t hdl 
dl altmd bulunan Fr neız 
Duruer hastahaneıl tahliye 

etmekte bulunduiu kayde· 

d6lebılır. Verllen cevap da 
Macarlıtanın etnik bakım4 

dan hiçbir fedakarlık ede· 
mlyeceğlnl tebarüz ettirmek. 

tedtr. Bılha11a Macarlıtan, 

tarihi hududlar prenıiblnden 

vaz geçmekle eıaaen büyük 
fed karlık yapmıo bulunmak· 

tadır, Macar hükumeti 
etnik prenıibfn iattınasız, 

kayıdaız ve ıartsız kab· 
ulünü Ye d ı p 1 o m a t t k oluomuıtur. 

l============I müzakerelerin çabuk nıha 

ofya Su kas
d' in Esrarı 
Sofya. 24 (A.A.)- Resmi 

tebliğ: Gener{)f Peçev ve Bin· 
b fi Stoyanovun lcatlllerl 
metıcleal etrafmdakt e.d 1 
tah cıkat daha nihayetlenme 
-nııur. 

F kat tlmdJye kad r elde 
edıleo malumata göre, clna· 
yet, daha çocuk uğuoden-
berl clm~i temaJ6!ler göıte· 
ren ve mu11a1upea z bir 
kimse olen Ktuovuo tahıl 
bır eıeridlr. B•rçok aene evvel 
köyün de bazı köylüleri öl 
dürmü§ ve o zaman mehk6m 
da olmutlu. 

yete erdirilerek Macarfata
nm hakkaniyete dayanan 
taleplerinin lıafmı lıtemek· 

tedır. 

Budapeıte, 24 [A.A.] -
Diin Macarlılanıo Prağ ıe 

flrlne tevdi edllr:oiı olan mu 
ha bıl Çekoslovak tekltflerl· 
nlo Macaristan taraf ıodan 
talep olunan 12 940 kilomet
reye mukabil takriben 10.000 
kilometre arazinin terkini 
natık olduğu zannedilmekte· 
dır. Şu halde teldıfterle mu· 
lubal teklifler· yekdlğeılne 
yakloımaktadar. Ve hahha· 
zırda lhtllif sadece bir, iki 
katBba hakkmdadır. 

Müıterek Macar 4 Leh hu· 

Bığ~ad~a Y~~u~i ~ulô~üne ~omba atlldt. İngiltere filis· 
tine yenidın mühim nnUarda ıs~er savkıtti. 

Kudüs, 24 (A.A.) - fi· 
lislinde kargafalaklar devam 
etmektedir. 

Hükumetin 16 yaıından 

yükıek erkek çocukların kay· 

dedtlerek hüviyet almaluı 
hakkındaki emrine kartı 

Arap liderler bir beyanna · 
me netrederek bu Vetlkayı 

alacakların öldürnlecelderlnl 
blldtrmlşlerdlr. 

Buıün Hayfaya yenld~n 
bir logıllz alayı ıelmlıtır. 

hakta da Arap ve ftltıtln 
lehinde h reket ve Bafdadda 

müblaı bir yekün tutan Ya 
budi ekalltyettoe karı• düı 

mııolık ıekllne dofru cereyan 
artm ktadır. Bir çok ıulkıud· 
lar yapılmııhr, ıkl maruf Ya· 
hudı ıahılyett kaybolmuıtur. 
Bajdadda da bir Yahudi ku · 
liibüne bomba atalmıı, üç kl 4 

ti 1aralaoraııtar. 
Kudiı, 24 - Eıklteblrcle 

Pollı müdüriyeti blna11 aıl· 

lerln hücumuna uframııtır. 

Binanın içine g!rmele mu· 

vaffak olan Araplar btrçek 

tahribatta buluomuılardır. 

Şehirdeki büliio Arap dük· 

klnları kapalıdır. 

Aıller, Kudüı clYarında 

yardımcı efrad toplamıya 

batlamıılar ve ıtmdlden 7000 
kiti bulmuılardır. Arap me· 

nabllnden haber vetlldliine 

g~he Ramdo civarındaki ça· 

rpıımalar eınaamda İnıtllJı• 

lerden 42 kiti ölmüt ye 16 
kiti 1aralanmııtar. Araplar 

yaloız 9 kiti kaybetmltlerdlr. 

Buıün pollı, Arap ma

hallelerinde aıl elebatalatı 

ele ı•çlrmek için taharrlyat 

yapmıı ve bu da blr~ok ça· 

rpıımalara tebeblJ•t vermlı· 

tir. 



Amerikanın 
Avrupa 
Siyaseti. 

Son Avrupa buhranı eına· 
unda en ziyade dikkati çe 
ken hi.dtıelerden biri de 
Amerlkadan gelen ıeıU. Ret 
slcumhuır Ruznlttn Alman 
devlet relıt Hıtlere iöoder· 
dlğf mektuplar ve iltizam 
ettiği ıulh ılyaaetl herkeıln 

mal6mudur. 
Bu münasebetle Amerika 

nın AYrupa ılyaıetl karıııın 
da dGtiindüklerlol öğrenmek 
faydalı olacaktır. 

Methur Amerikan radyo 
konferanıçı11 s.ını, bunu 
açık bir ıekllde bulaıa ede· 
rek diyor ki: 

•Dünyada hlçltlr demok· 
rat memleket Amerika ka 
dar faılıt aleyhtarı dejıldır. 
Fakat bu aleyhtarlık, kor · 
kudao olduiu kadar nefret
ten mi ileri ıeltyor . Eğer 
böyle IH, bu nefretin Ame 
rlkanın harici ılyaaetlne 

mühim ıurette teılr etmeıt 

Jizım ıellr. 
Eğer memleket dahilinde 

f aıtzme doğru bir temayül 
bat ıöıtereilnden korkulu· 
yona harici ılyaaete o ka -
dar teılr etmez. Fakat dal · 
ma müttehit olan Amerika
lıların umumiyet ltlbartle 
Almanya ye ltalya aleyhin· 
de olduklarını ıöylemek ca 
izdir. Fakat hiçbir memleket 
Amerika kadar da kendlıl

nl emin hl11etmez. lnf iratçıl. · 
fı da bittabi ltu emniyet hlıln· 
den geliyor. Dünya ahTali 
Amerlka menafllne hl11edi. 
lecek derecede teılr etme· 
dikçe Amerikanın lnılyaki 

olarak dütünceal ıadıce emin 
kalmak elur kt, bu da ıhu 
laflara karıtmamak demek· 
tir. 

Bu ltlb arla bir fıkır etra. 
fında blrletmemlt olan Ame 
rikahlar, AYrupaDID bugün
kü tehlikelerinden uzak kal· 
mak huıuıunda hep birdir 
ler. 

Anupa itleri karıııında 
Amerika için ileri ıürülecek 

tkt temayül hemen hemen 
bundan ibarettir. Faıtıt 

aleyhtarı olmuı ve bir de 
infirat ılyaaetl takip etmeıl .. 

Hiç tüpbe yok ki, bu iki 
temaytl, birbirini nakzeder 
bir haldedir. Zira Avrupa 
yakın bir lıttkbalde harbe 
ıırecek oluna, "faıtıtler,, btr 
tarafta, '"demokruller,. de 
dlier tarafta •lacaktır. Ame 
rika dahl bittabi demokra 
ıfler tarafında yer alacaktır. 
Bu dahi, infirat ılyuetlaln 
tamamlle aleyhinde bir ha 
reket olacaktır . 

O zamın Amerika efka 
rında bir (httllf b f ıöı

termlt bulunur. B ö y l e 
bir ihtilaftan 11yrılıp çıkmak 
imklaını bulana aıkolsun. 

Amerikanın • infiratçı ,. 
olmasından anlaıılan mani. 
lklye bölünebilir. lnflratçı
ların bir taraftan tnf lratçıh 

iı, dtier taraftan ıulhperver· 
llfl vardır . 

Hakiki Amerikan laflrat
çısı yabancı aleyhtaradar . Ve 
harp aleyhtarıdır. Amerika 
u~runa bir harbe tıtlyerek 

lttlrak ederler. Fakat baıka 
ları he1abına harp etmek ve 
baıkalarının harbini yapmak 
lıtemezler. 

Onlar müıterek emniyet 
ılıtemlne de muhaliftirler . 

Panama Kanalı Ne Za
an Ve Na il Açlldl? 

Kriıtof K.o1omb, Amerika· vaıını andırmııtır . 
yı keıfettlğl ıüod~nbert, iki Maamaflh, Amerikalılar 

büyük eıerl blrleıtlrmek için bu afete kartı ıtrlıttklerl 
fikirler ileri ıürülmeye, plan mücadeleden muzaffer çık-

lar, projeler hazırlaomıya mıılardır. Fevkalade mü kem 
baılamııtar. Amerikanın keı· mel bir ıekllde organize 
flnde olduğu ıtbl, bunda da edtlmıı olan 11tma mücade 
maksat hedef, Hıodtıtaoa en le.ı ve ııcak memleketler
kısa ve keıtlrme yoldan •ar· deki haatal.klara karıı mii· 
maktı . Bir zamanlar, Mek· cadele uıullerlnln &lerlllil ıa· 
ıtka fatihi Hernando Kerte- yeılnde tabiatın fnıanları ke 
zln önayak olması üzerine mlrmeılnla önüne geçllmıı
Beıtncl Şarl4 bu da•ayı be· tir. 
nfmıemit, fak et o devrin 10 llkteırln 1913 de, Bir· 
teknik kıyafetalzllil kartı leıık Amerika Cumburrelıl 
11nda projenin tatblklna im. Vaılnıtondakt Beyaz . Sa-
kin olmamııtı Bılhu1a 1 Lo- ra1da elektrik düğmeılne 
pez de Gaura, Dlegs de Mer- baıarak Panama kanalının 
kado, lnıtllz amlralı Nelıon , Gamboa barajını havaya at · 
Alekıandr fon Humbold ve mıthr. Bu ıuretle, dün1anın 
Bırleıik Amerika cumburre· iki büyük denizi birblrlae 
iıl Monroenln de proje Ye kavutmuıtur; 81.000 metre 
teıebbüılerl akim kalmııtır. uzunluğunda olan bu kanal 

Süveyt kanalının muvaf ı5 .. aeuıtoı 19J4 de cıhan 
faktyetle açılmuı, Panama HJrüıeferlne açılmııtır. 

kanalının da açılabileceği Atlaa okyanusundaki Lı
ümldlni kuvvetlendirmlttlr. mon körfezinden itibaren 
Stlveyt kanahnı açmıya mu· kaaal.n Gatun gölüne kaclar 
yaffak olan Ferdinand d6 olan 11 kllometreldıı: kıımı 

La11epıln baıkanlığıoda ku- deniz ırvt1eıtndedir; buta 
rulan bir kumpan1a 1 1882 dan ıonra kanalın teYlye1i 
de faaliyete geçmit fakat, o denizden 26 metre yük.el
denin en meıbur •e meı mektedlr. 37 Kilometre uzun· 
bur olduiu alı bette korkunç l•funda olan bu göl kaımın -
olan "Panama iskandalı,, dan ıonra da kanal ıevlyeıl 
üzerine, batlandıiı tarJhten Pedro Maıueldeo IUbaren 
yedt yıl ıonra kaaal inıaatı düımekte ve 13 kilometre 
tekrar tatil edilmittlr. uzunlufuada olan bu ıon kı-

0 zaman , müzakerelerden 11mdan ıonra Panamadan BG-
ıonra, Bırleıık Amertk hü yük Okyanuıa çıkılmakta· 

kômetlerl kongreıi •. 1906 da dır. 

kanal.o lnıaaaına yeniden Buıüa ıeyrüıeferl .. Siiveyt 
karar vererek itlerin baıına kanalını da aımalııta olan 
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Cumhuri.ve 1 

Hazı ık • 
1 o •• 

Bütün Okullarda Dersler Cum
huriyet ·n Onbeşinci Yıldönü 

mil Etr fında Toplanıyor •. 
Cumhuriyet bayramının 

15 ncl yıldönümü h11zırlık· 
ları ıehrlmizde hararetle de 
vam etmektedir. Caddelerde 
muhtelif yerlere elektrikli 
kuleler Jnıa edilmektedir. 

Bu arada eıkt belediye 

Belediye 
Meclisinin 
Toplantısı. 

Belediye umumi mecltıt 
teırtnıanlaln birinci 1alı gü. 
nii saat 15 de toplanacak· 
tır. Yeni belediye mecltıı 
bu lçtlmaında belediye rel · 
ıl ile relı Yekillerlot, ki.Upler 
ile mecllı encümenlerloi ve 
dalmi,6encümeo lnllhaplarını 
yapacak, enakı varide üze 
rinde aörüıecekttr. 

Ramazan 
Geldi. 

meydanına, C. H. Partlıl ile 
belediye bına11 önüne iki 
büy6k kule yapılmaktadır. 

Btit(in okullarda da dün · 
den itibaren Cumhuriyet 
bayramı haftaıı baılamııtır. 

ilkokulların ilk üç ıınıfı 
hayatbtlglıi derslerinde mev· 
cud Cumhuriyet bayramına 

ald ünitelere, ıon tki 11nıf · 
larda da yurdbilglıl ve tarih 
denlertndeki mevzulara te
ma1 ederek 15 yılda yapı 
lan, yenilikler ve Ueriltklcr 
etrafında ders verilmektedir. 

Llıe ve ortaokullarda da 
öğleden ıonra dert yapılmı · 

yarak bu mevzular etrafın· 
da konferanslar verllec~kttr. 

Bu ıuretle~ Kültür Bakan
hğının, bayram haftası faali. 
yetine afd gönderdiği proj· 
rem tatbik mevkltne koa· 
mut bulunmaktadır. 

• 

1 syo d 

Par i Ocak 
ongreleri. 

C. H. Partlıl ocak koP' 
grelerl devam etmektedir . 

Pertllller menıup olduk· 
ları ocak kooıreslode büy&k 
bir ekseriyetle hazır bulı.ıo· 
makta, muhtelif ııler üzerlP' 
de samimi ve faydalı aöriW 
me ve m6nakaıalar 1apıi· 
maktad1r. 

Parti ıılerlnl müteakip de 
t· ocakların yeni idare heye 

lerl ıeçllmektedlr. 
Y enlden ıeçlmlerl yapıl•0 

ocaklar tunlardır: 
Gündojan ocajı: Baırl 1'1• 

rım, Ahmet Ekrem Kayate· 
kin, Mehmet Arıkan, 8a•r1 

Ôzbalan, Zühtü Kutba1; a:Jİl' 
me11tlltklere de Bari Kırıll' 
ve Ahmet Ekrem KayateklP·· 

Karaoğlan ocafı : M&ı-
bltUn Erıin, Stileyman Si 
mav, Ahmet Ôzkal, Cea:Jıl 
Kabakçı, Ahmet ôn1eri 
mümc11ill1ğe de Ahdlel 
Ôzkal tle Stileyman Sıma•·· 

Kurtuluı ocaiı: Rea:J•1 

Ozan, Mehmet Erylğll, ti•· 
ıan Altay, Nıbat Arça, Ha· 
ıan Ayça; müme11illlie d• 
Remzi Ozan, Mehmet Er· 
yijlt seçllmtılerdlr. 

• 
ır Kaza 

Bir Ağır, Dört Kişi de 
Yaralandı. 

Kişi 
Hafif 

mühendis Albay Goetbaaı Panamat kanah, cıhanın en · 1 
Pazar günü tt:hrlmlz illaı- terek ağır ıurette, Tavı•P •· 

ıetlrmlttlr. Çok geçme.len ehemmiyetli hayat unıurları I 
~ yonundan zmire bereket ede dan Velt ojlu Haaan Hü•tf 

perçin tokmaklarının.,, aürül - araaında bulunmaktadır . Pa- ·f 
T b konul S:nden "o·nen cek olan tren, veğon almak yln ve aynı kazadan Şeri ttiıü,)le burau makineleri· nama Kanal Amerikanın \ 1 U 1 ıl 

için manevra yaparken hızlı oğlu Alı, Karacabeyli 1111• 
nln ujultusu. kaDal r.1Dflatı milli müdafaası bakımından d ki 1 bir tampon neUceslnde bir oğlu Şııban ve Mehmet Salih 
nın birinci devresinde Ko · ne kadar lüzum1u lıe, dünya o or ar. vağoD\lD bölme tahtalarını oğlu Behçet adındaki dııer 
lomda 11tmadao ölen 22.\. 00 ekoaomlıi için de o derece Yedinci milli tıb kongre· parçalamııtır. muhtelıf kimseler de vücudl•' 
tıçtye çalınan bırtmat< m ha- mühimdir. ılne tıtlrak etmek~ üzere yl- Bu çarpma neUceılnde rının bazı yerlerinden yar•· 

den Memleket Ha1tahaneal vağonun içinde bulunanlar· lanmıılardır. 

Ha1.,·ık"ı Korsan Haya 1 Battabtbl B. Raif Demiralp, dan Yuıuf oalu Ahmedln Yaralılar Memleket Ha•· 
~ ıöz müteba19m B.lhaan Oıkay, tol elinin tkl parmağı keıt· tabaneılne yatmlmıılardır· 

Y A 
1 cildiye müteha1111ı~B Ekrem ı~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~..!!!.!!!!!!!.-.. -~!!!!!!!!!~~!!!!!!!!=!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!'!!!!!~ 

aşıyan dam.. !:~:.:d:: ~=:~ı~.:~~:;~·· Bir Handa Okullarda 
Me.hur Fr1n11z geıetfclıl 

H Danjou.[aarımızm Rolıen 
ıon Kuruzoeai dedlil bir kü
rek mahli ümunun merakıi. · 
ver macera1ıoı ıöyle anlatı

yor: 
"Karalb denizinde ve ufuk 

ta mavi bir hayal gibi ıö· 
rünen Kordllyer dajlarının 

karıııında dar, uzun ve 11-

11z bir ada vardır: Marıa -
rlta ada11. 

lıte kaç k kürek mahkü · 
mu doktor Burıat rüzg6.r 
ların kamçıladıiı, dalg larıo 

Bu ılatemde baıkalarının 
kendi gayelerini kazanmak 
için Amerikayı kendi ara
larına ıokmak ıayeıtnln gü. 

dtildüiünü vehmederler. Ha 
kiki Amerika intlratçıları, 

beynelmilel dille konuımaz · 
lar. Onlar ıulhun yeilna 
garantlılnl, Amerika hak
larını klmıenln ihlale cesaret 
edemlyecek kadar ku.-vetlt 
olmakta bulurlar. 

Bu ıebepten baıka mtlet 
lerın yanht veya dojru mü. 
cadelelerlle alakadar olma -
mak gibi bir yol tutarlar. 

Yalnız ıu ıayeyl güder· 
ler: Amerikaya bir 1abancı 

harbinden korumak: Bu ıe· 

dö•düiü bu ıuız adada ya

tamaktadır 

Ben doktoru 1927 yılında 
Ekı cinayet mabkemulnden 
aörmüıtOm. Kendlıi tüpheh 
bir doktor ııfatlle ılllh ar· 
kadııhiı ettiği bir kasadarı 

zehir ımnga ederek öldür. 
müı olmak töhmetl altmda 
muhakeme ediliyordu. 

Kendine müracaat eden 
haıtalarını, paralarını çal. 
mak için uyutmak, dalma 
para ihtiyacı lçto de bulun· 

(Sonu döı düncü sayfada) 

beple harbe ıevk eden me 
aelelerden hiç birin tltizam 
etmezler. 

Bu ıuretle Amerlkalı "in 
ffratçı" bütün harici ılya 
ıetlere karıı ltlmtıd edemez 
bir halde bulunur 

Onlara göre, yakın Ame · 
rlkan tarihinde tılenmlf en 
büyük bata, Amerikanın 

harbi umumiye gırmlı olma 
11dır. Bunun bir daha asla 

Kula~, ~oğaz ~oUorlu~u. 
Konya memleket hutaha 

neal kulak, boğaz, burun 
mütehu1111 Doktor B. R~fik 
Sert, açık bulun•n ıehrlmlz 
memleket haıtahaneıl dok-
torluğuna tayin edilmıı, gel
mit Ye vazifesine baılamıthr. 

Cumhuriy ı ~ayamı af şleri 
C. H. Partııt Genel Sek· 

reterlii: Cumhuriyetin 15 
ncl yıldönümü münasebeti 
le af itler bftltırmııtır. 

lnklllplarımızı canlandıran 
bu afııler Parti ilyöokurut 
batkanhğı tar fından umu 
mi yerlere aaılmııtır . 

Yağmur 
Birkııç .ıündenberl f aıııla 

larla. devam etmekte olan 
y imur dün de devam et 
mlıtar. Ha.vad da hl ıedllir 
derecede ıerlnlık Yardır. -

Ha aret ı iş . 
tekrar etmek lıtemezler. Anııfartalar mahalle inden 

Zira harbi umumi olaola- Hüıeyio adında biri, ser 
rm indinde bir idealizm ha- hot olarak ıenel ev 

rekettydl ki, hiç te Jdealtıt te· ler civarında nokta polis 
kilde bıtmemlı olan en fe- memuru Muıtefa Vurola 
laketlmlz bir ıulha müncer hakaret ettiğinden yakalan· 
olmuttur.,, mııhr. 

Yapılan Oyun Ve 
Hırsızlık. Eğlence .. 

lvrlodt nahlyeılnln Kınık Maarif Vekaleti, ılk mek 
köyiinden Oım n ojlu Ya teplcrlmlzde okuyan çoculı· 
kup adında biri, Yeıtllt clva· larımı:ann o}un ve ,Leele11ce· 
rıoda Keııkçı hamuda yatan lerlol tenzlm etmek üzere 
Küpeler n hlyeılnln Kuyua her ilk mektebin ılDıf 1nd• 
lan köyünden Muıtafo oğlu bir "oyun mümeastllıği" tef 
Hasan aaınd btr köylünün 

kil etmeyi k r rle.ıtırmıotı'' 
cebinden dokuz llraeını ç ı. · 

Bu mümcuiller·, terbiye"' mı~hr. 

Y apuan ııkayet nzerlne oyunlarla, sporlu Jakadar 
auçlu y k ... lnnmıı ve me~ olan oyunlara talebel r~ alıt 
hud cürümler m hl~emeslne tıracaklardır . 
teslim edılmiv, y pılan du · Diğer tar ft o ılk. mek· 
ru9mau ıonunda da suçu oa · teplcrden itibaren talebelere 
bit görülerek m hküm ol · temsil zevkini aşılamak ü~e· 
muıtur. Para sahibine la- · re bu mekteplerde de tal., . 

de olunmuıtur. belere temslller verilmeıl k•' 

Bu yar 1 m vakas1. 
Dinkçiler mahııllealoden 

Ali oğlu Mehmet Emin, ıer 
hoş ole.rnk bu n1ahalledeo 
ıbrııhlm oğlu ekmekçi Eml 
nl bıçakla y raladığındao 

yu hınmıvtır. 

Güç • Birlik maç1. 
P z r günü İdm nbirliğl 

ile İdmaogücü uaemda hu 
suıi bir m ç yapılmıf ve mü 
ıa bak yı 1 4 sayı ele Bırllly 

takımı kazanmııhr . 

rarloıtmlmııtu. 

Bu temsiller; ıahneıl 1116" 

sald olmıy o ilk mektepler"' 
de, civar f.-1 1 evlerinde veri 
lecek ve bütün talebe veli · 
lerl davet olunacaktır TetJl 

siller lçın en iyi eıer )'az•· 
na da mükaf atlBr verilecek 
tlr. 

Ayrıca temsillerde oı&f 
vaffakiyetle rol yapım idi· 
çük talebelere de Ma•rtf 

Vekaleti tarafından ımz• 
h kitaplar hediye olunkcalı 
Ur. 
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Çekoslovak meselesinde 
Alman manevrası .. 

~lrnanya; Çek, Slova
000 

tendisine Üc Müttefik 

... ··-----------------------
Ve Rüten Mılletlerinden 

apmak Arz sundadır. 
··~ ~ ta~ lııQanya, bir kere daha 

Ilı hızlı gltmlttlr Südet 
e1eı 

ı, esini ortaya koyduiu 
Re ltl,n, devletler emellerinin 
~tlıtınt fark etmediler 

btab tıuıunun, eıkıden Ha
G9 11'ıların tabaaaı olan iki, 
) lılllyon Almanı Alman

d:'' katmaktan ibaret ol 
b iuna inandılar. Halbuki 
L 'ı.ıbaıka ıeyler mrvzuuba · 
•lıtı. 

ııa~•tela Çekoılovakyanan 
ı, Gnaıeıl Sonra bu Çekos 
~ ''-lcYanın muhtelif unıur 
t tıaaın Almanyanın aümrük 

~~ elconomlk çerçevesi içine 

6 \llllla11. Ve bu unsurlar 
lttç t,ıaeydl: EvYell Çeklerle 
'•lcün Moravya Bohemya· 

tı 
~leh Çekya, Slovaklarla 
llG~•kün Slovakya, 712.000 
ili Uıu içinde yalnız 1 O 000 
ct ~•car olan, ötekileri Ruı · 
Si •e Okrence konuıan 

'-•lardan mQrekkep bulu 
"'n &falı Karpatlar Ruıya-
•ı. 

Alman manevrası: 

d 8ırıoct devre: Almanya SO-
tt Almanlarını ilhak edl

tor' Prafa toplarının atım 
~heıı lçloe alıyor, evvelce 
•derallzaayon yoltyle kt-ndı-
:ı kurtarabilecek olan bir 
'•letı, idare edenlerin ar 

tıııu btlifıoa federalize edt· r0 r. Çekler bua6n maden 
•rtndeu, kömürlerinden, 
c,lll ve krtıtal fabrıkalaran· 
d,n mahrumdurlar; tam hu · 
d\lt üzerinde bulunan Sko 
~' fabrikaları bundan böy · 
'•ıııcak Almanya heaabına 
ç,lııabtler; Slovakya da Al-
~anyının ekonom•k tabak 
"Gwı.ü altına glrmiye mah 
kuoıdur; Almanya, Çek-Slo 
••k ve Rüten milletlerin
den kendine üç müttefik 
tapcnak arlfeaındedır. Bu 
lalcdtrde Almanyanın ilhak 
•decefl iki, üç mtlyon · nüfuı 
defll, on beı milyon insan 

olacaktır . Gerçi bu on beı 
lbllyooun bepst ılhak edıl
lblt olmayacaktır. On iki, on 
iiç milyonu ıerbest kalacak
lardır, fakat Almanya tara
fından muhasara ve himaye 
'lltında bulunacak, müste ti 
bır ekonomik bayat ldame
Ye gayri muktedir ve M 
c:arııt ala Polonyonm tehdı 
di altında Beri inin hıma ye 
•lnı aramaya mecbur ola
c:aldardır . 

Rütenya meselesi: 
lbuıu 

ıecıkmedl 

ortaya çıkmakta 

Muhtar bir Slo· 

ra 8 milyon nüfuılu bir Çek· 
ya, takriben 2.500.000 nü· 
fuslu btr Slov kya kalacak 
tır Fakat aıağı Karpatlar 
Ruıyaıı veya Rütenya me · 
ıeleal daha naziktir. Bu me· 
ıelede bir Çekoılovak gö · 
rüıü, bir Rüten görüıü, Po
lonya ve ltalyadan müza· 
heret gören bir Macar gö
rüıü ve nihayet bir Alman 
görüıü vardır. 

RUtanlerin görüşü: 

Rütenlerin ıörüıü ıudur 
ki, aralarındaki Macarlar 
çıktıktan ıonra geri kala 
cak olan 610 000 nüfusuyle, 
Rütenya, kendlılne his bir 
hayatı ve ayrı bir hükO.me
U olmaıı lizım gelen bir 
millettir. Bununla beraber, 
Avrupanın ortaaında yapa• 
yalmz ynıayamıyacağıoa 

, ıöre, daha büyük bir dev 
lete bağlanması lizımdar, 

Çekoılovakyaya veya Ma
carlıtana. lmdl, aıafı Kar
patlar Ruıyasınm ekseriyeti 
Sovyet dostudur ve ıözleri 
ol daha z!yade Moıkovaya 

çevfrmektedırler . Memleket
lerinin ıimalinde Polonyamn 
boyundurujuna latemlyerek 
tahammül edEn Leh Rüten 
yaeı vardır. lçlerlDden bazı 
lara kcndılerlol Sovyetln 
Birliği içindeki kardcılerlyle 
bırleıttrerck Kr.rpatlara ka 
dar uzıyacak olan bir Uk· 
ranya tuarlamaktadarlar. 

Fakat bu ancak bir ha· 
yaldır. Şimdilik, yaıamak, 

llzımdır, yani aıaiı Kar 
patlar Ruıyaaı ıabılyetinl 

muhafazaya çahımaktadır 

Bu emelini ise ancak Al 

manyanıo müıterlat ve müt 
teflkl h•llne gelen bir Çe 
koılovakyanın çerçeveci için 
de tahakkuk ettirebilir. 

Leh-Macar politikası: 

Burada bir Macar-Leh 
polıttkuı tıe karıımaktadır. 

halyodan müıahcrct gören, 
Belgrnd ve Bükreı mehefll· 
lertnce fena bir nazarla aö· 
rülmlyen bir politika. 

Macarlar yelkenlerinin 

Vak hükumeti teıekkül etti, 
bu hü umet Macarlıtanla 
müzakereye 1ırt1ml~tır. Mn 
c:artıtan, Slovakyanın geoit 
vadilerinde ve Bratlslavanıo 
farkındaki mıntakada otu
ran 600 000 Macarı kendi 
içine almak lıtlyor. Fakat 
Bobemya ve sıo.,akya, ken
dilerinden b r, iki toprak 
Parça11 koparmaktan daha 
f azluı lıtenemlyecek kadar 
kuvetlldtrler. 

flftlğinl hluedtyorlar Eski 
Çekolovakyadan 700 000 
nüfuı lacakl rdır, fakat 
bu oolara kafi gelmiyor. 
Neden aıaiı Kupatlar Rus 
ya11nı da ilhak etmesinler? 
Bunlarıo lslav olduğu ltlra · 
zına karıı, muhtariyet va 
adleri ve ıtratejlk mutale 
al rla cevap veriyorlar. Ve 
Polonya Çekoslovakyayı bir 
kere daha tazyik ediyor. 

Polonya ve Macariston 
tarihte daima doat k lmıı 
lardır; bin gene mfiddetle 
iki millet, müıterek bir hu
duda mallk oldukları halde 
harp etmemlılerdir; bllakts, 
birçok defalar yardımlaı 

mıılardır. T rlh Macar tek
lif ine müzaheret eder, fa
kat tarih burada ancak bir 
vesiledir. Hakikatte, Maca· 
rlıtıın ıarlh bir 1ra1e takip Herıe1 halledlldlkten ıoa 

etmektedir: Biiyilmek, daha 
kuvvetlt bir devlet olmak 
ve yaraokl L~h müttefikine 
güvenebilmek için Polonya 
ile müıterek bir hududa sa 

hip olmak. 

Polonyaya gelince: 

Polonyaya gelince, o tim· 
diye kadar Almanya ile Rus· 
ya araaıoa bir set çekmek
ten baıka bir ıey düıOnme
mlıtır; Romanya tle lttf akı 
ve leh - Baltık polltıkaaiyle 

buna ruu?affak olmuıtu; 

Rütenya Çekoslavakyamn 
çerçıvesl içinde kalırsa bu, 
Polonya Romen mafsahna 
karıı Almanya için nüfuz 
aahaaı olacaktır. 

Bilakis Macarlıtan Rüten· 
yayı ilhak eder ve l eh-Ro
men ittifakına Macarlltonda 
omuz .,erirse, L~h Romen 
mafsalı Macaristan tarafın

dan korunacaktır; daha tylst 
bir Leh Macar lttıf alu taaar 
lanabilir. Bu vaziyet Polon 
yayı ıon derece kuvvetlt ve 
Baltık devletlerine kadar 
uzatılmıt bir ıistemfn mer· 
kezi haline koyacaktır . 

Orang Nach Ostene karşı: 
Burada ltalya tıe karıı 

maktadır. Şüphesiz İtalya 
Roma - Berlto mihverinde 
hali rolünü muhafaza et• 
mektedlr; fakat Aoılus bir 
ltalyan mağldblyctl olmuı· 
tur •e ne denirse denıln, 

Çekoılovakyanm Alman nil 
fuz mıntakasına glrııı onun 
için bir ma§hiblyettlr. Trt
yeıte ve Viyana ifl!ı etmlt 
tir. Almanyaoın Adrlyatıke 

ayak baamaaını önlemek için 
8. Mu11ollnl, Avus\uryaya 
•adetmlf olduğu serbest li
manını ona vermemtıtlr. 

Macariıten ela A l1nanya teal 
rt alhna alrdt mi İtalyanın 
ezeli &ıibuıu tahalıkak et· 
mit. Al111an - Avusturya Ma
cartıtan imparatorluğu diril· 
mit olacaktır. Yeniden Vi· 
yana ltalyaya muhtelıf bir 
vaziyete düımektedlr. Alman 
hududlarıodan 70 kilometre 
mesafede olan Tiryeste doğ 
rudan doğruJ• tehlike altın· 
dad ır. 

Çünktl unutma1Dak lazım 
darkl halyan Umanlara olan 

Tir yede ve Vicence a. vuı 
turyaya nazaran Polonyaya 
nazarnn Danzig neyse odur. 
Danzfg Alman dıl ve kültü
rüne sahip bir Leh ltmaoı· 
dar Trlyeste •e Vtcence İtal
yan dili ve kültürüne aa 
bip Avuaturya - Macaristan 
limanlarıdır. 

Demek oluyor ki. Drang 
Noch Oatenl Macar hududun· 
da durdurmakta İtelyanın 
pek büyük menfaati var 
dır. 

Bir İtalyan - acar - Leh 
bloku: 

lıte onun içindir ki bir 
İt!!ı lya-Leh· Macar bloku f ikrt 
leteneotz, Belırad ve Buda
peıledeo, reçecek bir Roma 

Anıerika Mem
leket 'mizden 
fyon Al cak. 

Alikah makamlara gelen 
haberlere göre, Amerika 
firmaları aon günlerde bıl

ba.11a Türk menıell afyon 
talep etmektedir. 

Şımdtye kadar, Türk ııf

yonlarma k111men kapalı bu
lunan Amerikan plyaaaaı, 

bir müddet evvel Cenevrcde 
toplanan afyon kongresln 
de murahhas heyetlmlzlo, 
idarenin çalaıma tarzı hak 
kında verdlfl izahat ve ta 
kip olunan dürlıt ve insani 
gayelerin tatblklndeo göster 
dığt ha11aalyet, alakadar 
Amerika makamlarının derin 
ıempatlılnl kazanmııtı 

Bundan sonra Amerikan 
piyasası, afyonlarımız için 
iyi btr pazar olabtleıcekttr. 

Vartova mihveri flkrt teıek 
kül etmeye batlamıttır. Bu 
mihver Almanyanın ıtmalt 

ıarklye doiru akıtanı derhal 
durdurmak iddiaıında ola· 
caktır . Ve tabiidir ki, ma· 
nevrayı kuran ve nizamlı 

yan üç devlet Rütenyayı 

Macarlıtana tlbak ettirebi
lirse çok ustaca bir it yap
mıı olacaklardır. Tabii bu 
slıtem, Almanyaoın Romen 
petrolleri ve Ukrayna lıtl· 

kametlnd,,kl hareketini der· 
hal durduramıyacaktır, fakat 
bir tevakkuf darbul indiril 
mlf olacakhr. Onun içindir 
ki, Almanya, Rütenyanın Çe
koslovakyadan alınarak Ma 
carhtana ılhakmı hiç temen
ni etmiyor. Hatta onun için 
dtr ki, buna mani olmak fçln 
elinden ıelenl yapıyor. 

Oostluklarm yıkılması mı? 
Netice itibariyle dostluk 

ların tenine çevrilmesi ılbl 
btr vaziyet kar1111nda bulunu· 
yoruz. Şüphesiz ki, Şınıöliye 
Httler "Tek dosta,, Benlto 
MuHolinlnio doıtluiunu her 
ıün hararetlendtrmeye çalı
tıyor, fakat belki de B. Muı 
ıollnlnln ltlmahızhğını hlı-

1ettlğl içindir kl böyle ko
nuıuyor. B. Muuolınıotn 

muhakkak kt, sadık bir doı · 

tur, fakat aynı zamanda 
ltalyının muıfaatlnden baı 
ka btr ı~Y dütO.ımiJtD bü· 
yük btr devlet adamıdır da . 
imdi ltalyanın menfaati Po
lonya ve Macarlstanın po. 
litikuına muadil bir pollti · 
ka takıp etmeyi amırdir . 

B. Mu11olinl timdi mıh· 

veri lıteae de mihver tdame 
edil mı yecektlr. 

İtalya, lıpanyada mefgul 
bulundukça Leh - Macar ta 
rafını tutmakta pek ziyade 
tlert gltmlyeceğl kabul edt 
lebllir, fokat lıpanyadaki 
kıtalarıoın geri çekilmesini 
tactl etmek lıter ıörünü
yor 

hal ya, lnglltere ve Fran -
saya Lı:arıı bir dereceye ka
dar itimatsızlık vazfyelinde 
kaldıkça, orta Avrupada, 
Balk nlarda ve ıarkta iste· 
dlğl gibi hareket cdemlye 
cektlr. Fakat Franıa ve ln
glltereye yııkınlaımakta ol-
duiu görülüyor ve Roman
ya bir Fran11z elçisinin 16n
dcrllmesl bu evolüıyooun te· 
zabürlcrinden biridir. 

Bu yakanlaıma nereye ka 
dar gidecektir?' Mcıele bu
radadır,, 

YAZAN: 
Piyer Domlnill 

Akdenize Hakim Bir üssübahri: 

Malta 
--~~~--~~----

0 ç ~ıta arasmda bulunan ~u adıyı İngiltere kif i 
derecede tah~im etmiştir. 

İtalyanlar Habeılıtanı İtalya münHebatm ıeker 
fethetmek için yola çıktık renk olduğu bir 11rada Mal· 
ları zaman logıltzler teıela· talıların lltlklal fıter bir ta· 
büıü hoı ıörmüyor, fakat vır almalarına rağmen lngl
bü)•ük harpten ıonrakı de•· liz deniz kuvvellt'rlnin bu 
rede allihlanmayı fazla ıh- mühim üasü bahrlyeslnl ted
mal etmeleri yüıünden de rlcl, fakat devamlı bir su · 
pek ileriye ıtdlp İtalyanın rette tahkim ve tak•lyeye 
emellerine bılfıll mani ola mu.,affak olmuıtur. 

mamıılardı 
Hatta bir ltalyan - lnglliz 

harbi zuhur ettlil takdirde 
ltalvanların ilk fınatta Ak· 
denizde en ehemmlyetll üs 
ıübahrtlerl olan Maltaya bir 
hsva hücumu yaparak ada
yı haklle yeksan edecekle
ri ıaylaaı bile o zaman de 
•eran etmlıtl. 

Habeıtıtan harbinin de· 
vam etllil anlarda belki de 
Malta ıon al.tem bombar
dıman tayarelerlnln hücu
muna karıı koyabilecek bir 
derecede müstahkem deitl
dl. Bu noktayı katı olarak 
bilmiyoruz. Yalnız bıldtğl · 
mlz bir ıey vana tahdidi 
tesllhat nazariyelerine ken
dini fazla kaphrmıı olan Bü· 
yük t3ritanya lmparatorlu-

tuoun meydan okumıya pek 
benzlyen o ltalyan tefahür· 
!erinden ıonra var kuvveti 
ile ıllihlanmala b•ıladığı 

dır. 

lngtlızler bir taraftan de· 
nlz ve ha.,a kuvvetlerini, 

humma la bir f aallyetle ar 
tırmıya çahıırken, bir taraf· 

tan da batta Malta .,. Ce
belüttarık bulunmak izere 
en ehemmiyetli ü11übabrl· 
lerlnl takviye ve fennin en 
aon tbtlralarına dayanan mo· 
dern va11talarla teçhiz edl
Jorlar. 

lnıtllzler Maltayı yalnız 
tahkimle kalmadılar. Ada-

nın •e Maltalıların idare 
bakımından da boınuhuz· 

luklarını mucip olacak pek 
çok tedbirler ve kararlar 
aldılar. Meseli daha 1938 
yılı temmuzunda lnıtUz 
Avam Kamarasında müı· 

temlekeler nazm Malkom 
Mekdooald Maltıt adası için 
yeni bir kanunu esaat ha· 
zarlamıt oldufunu haber ve
ri yordu 

Bu kanunu esaılye göre 
dada meıul bir hükClmet 

tuist henüz mümkün ıörül· 
memekle beraber •devlet 
ıürası,. ismi ltmdn bir mec· 
ita kurulma11 ve meclisin 
intihap edeceil azalar vaııı
taslle adanın ldarealne tıtt· 

rak edebllme1i tlerplt olun· 
muıtu . 

Maltadakl lnglllz vallıl 
bu meclise riyaset edecekti 
!tt, bu ıuretl idare Büyük 

1938 Kanunu eaaılılnden 

ev•el, adada 1933 yılı kanu· 
au eıaalıl hGküm ıür6yordu. 
Eıkl kanuna göre Malta la· 
ıiltere tacının bir mOıtem· 
lekesi ıayılıyordu . 

İngilizler Maltadakl 6116 

bahriyi tılih, adada bir ha
va hücumuna kartı mtle11lr 
korunma tertibat ve tl'tkllitı 

•ilcude getirmekle kalmadı
lar. Maltanın idare merkezi 
olan Valetta ıebrlnde bir 
kültilr enıtttüıü de tealı et
tiler. Bu enstitüye tayin edl· 
lecek müteha1111 profeı&rle· 
rln nazarett altında lnıılla: 
kültür6 btlılıl ile Malta atla· 
11ndakl kablettarlh de•lrden
berl de•a medeıelea yerli 
kültürü tevhide çalıtacaktır. 

Yeni kanuaı eıaıt bahtl 
ıuretlyle Maltalıları memnun 
bırakan lnılltere Maltanın 
ve adadaki ü116babrlnln 
takvlyeılne de çok ehemmi
yet vermlt olacalı muhak
kaktır. Vakıa yapılan aıkerl 

ve bahri lılibat ve tadilat, 

aakerl ıır olduklarından, ıa

zetelerde yazılmıyoraa da her 

halde zamanın toaplarına 

uyiun olarak ıe11lz ıada11z 
yapılmııtar. 

Geçen temmuzda 1926 
yılından berl ilk defa ol-

mak üzere bir balyan ftloıu 
Maltayı resmen ziyaret et-

ınlttl· Vukuu 11raııoda ltalya 
ile lnılltere araıındakı ıer

ıtnlık :ıatl olmaaı ıuretlnde 
tellkkl olunan bu ziyaret 
bir bakımdan da Maltalıla· 

rın en yeni İtalyan vahidi 
harplerini 16rmek fıraatını 

•ermlt oldu. 

Filvaki Maltaya ıelen 

ltalyan flloıu ıon zamanlar
da yeniden yapılmııcasına 

tacnlr ve tecdld edtlmtı olan 
"Julyo Çezere,, ve "Konte 
d Kavur,, dtrltnavtlarHe en. 
son sistem deıtroyerlerden 

miirekkeptı. 

lkı ltalyan zırblm ıfiratle
rl, tepları •e harici manza
raları tamamlle deiltlP ta· 
nınmıyacak bir laale gelecek 
derecede tecdld edllmiıler· 

dır. Ve bu gün yeni ya
pılan ıemiler m6steıaa ol
mak üzere ltalyan donanma-
11nıo en kudretli .,ahldl 
harpleridlr. 

Britanya fmparatorlujunun ,.----:.-------.. 
dlier bazı yerlerindeki usu· 1 TURKDILI ı 
lü idarenin aynıdır. Gene 1 d b k h 

Pazarteıln en aı a er 1 
temmuz ıonunda 1uılllz müs 
temlekectlerlnden Coe Adamı ıün çıkar. Styaıal ıazete .. I 
Hunter Maita vali mua•ln· 1 Yıllığı: 800 Kurut 

ltilne tayin edildi. 1 Altı Ayhfı:400 • 1 
Maltanın tlmdtkl vallıl Saym: 3 • I 

lıe General Çarlı Bonham 1 Günü aeçmıı ıayılar 2sl 
Kasterdlr. Bu idareli Ye dt· 1 kuruıtur. 1 
rlyetli aaker 1936 ıubatın- ADRES: ~ 
daoberl oldukça müıkül bir 1 BALIKESiR TORKDILI 

ıiyaai durumu muvaffakl 11.------.----
yet •• ldyHetle tclare etmlt 



Vaşıya 
(Baıta rafı lkfocf sayfada) 

mak glbl kötü bir ıöhrele 

sahtp olan doktor Burgat. 
öldürmekle itham edtldtğl 

ark•d flDID cesedJnl üç ay 
dıınberl btr dolap içinde 
Hklamak &lbi izahı mütkül 
bir ıilphe altında mahkum 
oldu. Vakıa ceeedl muayene 
etmtı olan iki müteba1111 
doktar kasadaran zehirlene 
rek defıl, tabii bir ölümle 
ölmüı olduğuna ıahadet et· 
tiler. Lakin bu talihsiz ada 
mın kötü töhretl kendisinin 
müebbet kilreğe mahkum 
edtlmeılnl intaç etmtıtl . 

Mabk6rntyetten sonra dok
toru bir kere de Güyana 
gönderilmek Gzere gemiye 
bindirilirken görmüıUlm. 

Traılı kafaıını kilrek mah· 
kumlarının eıydtlderl koyu 
renldl elblıesl, ıol koluna 
dlkllmlı 11ra numaraıı ıle 

tnıanhktan çıkmıı, artık lı· 

mi unutulmuı~blr numara 
haline ıelmlftt. 

O tarihten ıonra artak 
doktor Bwgratın nam •e nl· 
ıanını kaybettim. Likln bir 
eün tesadüfen bu ıüpbelı 

doktorun katllllil llylklyle 
sabit olmadan mahkum edl· 
len bahtsız adamın Güyan· ' 
dan kaçıp Karatb denizin
deki Margarlta adasında bir 
tirlkldiinya hayatı yaıadığı· 
nı haber alciım. içimi merak 
kurdu kemlrmeie baıladı. 

Tesadüf beni me1lekl bir it 
için o havaliye ıevk edince 
doğruıu merak damarlarım 

yerinden depreıtt ve girip 
bu kOrek kaçıını ile ıörilt 
meie-.karar verdtm. 

Yerlilerin! [2000] ıene ev 
velki cedlerlndeo f arluız ya 
ıadıldarı Margarlla adasına 

ayakt,basar basmaz itiraf 
ederim ki, zavallı doktorun 
Güyandan kaçıp buraya gel 
mek surettle bir cehennem 
den kaçıp dtier bir ceben· 
neme ıelmtt olduiuna hü· 
kumetlm. Kadınlarının foıur 
fosur pipo tçtıklerl, çocuk-
1 arın [15) yatına kadar tn 
sanla maymun ara11nda bir 
mahluk sılbl koıup ılilrtmekle 
-.ahıi bir hayat ıeçlrdıklerl 
bu adada Y•ıamakla Güyan· 
da yaıamak 81'Htoda ne fa. 
rk vardı? 

Parasına tamah ederek 
arkad , tını öldilrmüt olmak
la itham olunan bir adam 
burada lylllfln mertlliln, 
uluvvuceoabrn canlı btr nu
müneıt ıayılıyordu. 

Bir ıecc evinde mlıaflr 

kalmıı oldufum yaılı bir 
kadın katti doktordan bah 
ıederkeo lstaTroz çıkarmıt 

ve: 
- Doktôr Burgat mı, ıö 

recekılnlz? Kendisi adamı 

zın haliıkarıdır! Demtı ve 
onu ıörmek, onunla konuı -
mak için yola çıktıfımı ~ğ 

renlnce bana bir halayık gl 
bi hizmet etmfftl. 

Doktor Burgat adanın, tek 
A. vrupalı ile meakiio tabii 
boyundan otomobille iki sa 

atlik meıafede iç kıamında 
yaııyordu Bu ıuretle kendl
ılal ani olarek baatmp ya
kalamanın ihtimali kalma
mıt oluyordu. Hindıstan ce· 
vlzl ve hurma aiaçlarlle be· 
zeamlf bu ı111z tenbalde ken· 

•• 
dine mtnlmfnl bir kötk kuran ~ 
ıabık kürek mahkumu sa- tf. 
yısız yerli h izmetçi kadınlar, ~ 
ehllleıtlrtlmlt karaca sürüle it. 
rl araıında kar11ı ve çocuk· ı ı 
ları ile meıut bir ömilr ıü ~ 

rüyor. it, 
Doktor, köıkün6n kapısı ~ 

nın kenarına .. Doktor Bur- it. 
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I "" Kapital: 100/)00,000 Türk Lirası 
Piyano Meraklılarına .. 
Elbette evinizde, müe11eıenlzde bir piyanonuz bu

lunur ve iyi bir tekilde akord edtlmıı tatlı bir ıesle bir 
iki parça çalmak istersiniz. Akord bozukıa bu zevkten 
mahrum kalıyorsunuz demektir. Ohalde ayağınıza 
relmlı bir piyano ustası vardır. Bu usta piyanoları iyi 
bir ıektlde akort eder, daha iyi bir piyano satar. Eier 
plyaaonuzdaa uıendJDızsa onu da ıahn ahr. 

= Yurd İçinde 261 Şube Ve f/jans = Dünyanın Her TartJ!Jnda Muhabirler 1 'IJ. Her tllrll zirai ikrazlar· dlicr btlc6mle bsrıkl "' 
"il 1'ti am leri bOyük ıubelerinde kiralık kae lar. k ,. 
~ lhbauız taıarruf ve kumbara hes plarınd• 1 ' 1 = mlyeler. 

1 = lhramtyt: Miktar/: ikramiyenin tutarı: 
ıat" levbaıını çakmayı bile 1 
ihmal etmeuılı. Ben kötkün 

» ~ AD~Dl LiRA LiRA 
Adres: Piyano ustası Balıkesir ~ .,. IOOO ı 000 

Ctlian otelinde Mtlımtl Özgül 1 = ~ ~~~ ~~g önGne vardıiım zaman kü · 
rek kaçkını kapmnda yük- ~ 

ıek hasır ı•pkalı 50 kadar it. 
yeril erkekle, altın gerdan · ·~ 
lıkla, iri tekerlek altın küpe-

~ = ıe ıoo 1000 
~~~~~~~~ 1'i 25 50 1250 

- 30 40 1200 
li 20 kadar yerli kadın bek
leılyordu Meier bunlar dok
torun baatalarıymıı Ben bu 
kalabalak arasında bir mOd · 
det kaldım . Ve dikkat et
tlm.J:.kl, Burgat kapının 6nü· 
ne çıkllğı zaman bütün bu 
haıtalar kollaraoın kaldırıp 

yerli ldedt üzere ıelimh . 

yorlar; li.kln candan relen 
bir bağlılık ve ıevaı ile ıe -
llmlıyorlar. 

Kendisi beni çeklnren bir 
la'Wula mapuılara mabıus 

ıOpbelı ve endtıell bakıılarla 
dı Lakin kendlılnl ıörüp ıö 
rüımek için ta uzaklardan 
reldlflml söy1eylnce benl 
miıaftr etti, adanın aörüle
cek yerlerini bana ıezdlrdl 

ve bır ıün öğle yemeğinden 

sonra bathibtüvanın beyin · 
leri kaynatan g6neıı dııarıda 
her tarafı kavururken beni 
ıertn ve. gümrah palyemtye
lerın yeıll gölaelerlne boi· 
duju veradnuında karı11ına 
alarak Güyandan nas•l kaç· 
mıt oldujunu ıö1le anlat-
tı. 

- Güyandan firarımı 11rf 
ve miinbasıun talıhtme 

borçluyum. Cinayet mahke
mHlnde aüçbe)l hayatımı 

kurtardıktan ıonra Giiyana 
gönderilmek ü:ıeıe vapura 
btndhildtjım zaman ayajl· 
mda bir yara v.rdı. Bu ıa

yede seyabatıan kürek mab 
idamlarının lnpahldılla11 
durılr lıı fnlu tçtııce <it j;I, 
ıemlrıfn huteb11ıeslr.de ra· 
hat rahat trdavl tdllnıek 

ıuretıyle yapmıı oldum. Gö 
rüyouunu lıı, daha -.ap,na 
ayak bunııı olduium an· 
dan ttıbuen tafih nıhayet 

bana aülümıememefe baı

lamııtı. 

Adaya aeltoce gene bir 
müddet hastahanede kaldım. 
B"na yakın olarak vertlen 
ıarap hlaseml muntazaman 
ıatıyordum. Bu ıuretle bir 
pantalon ve ayakkapları ıa· 

tın alabildim. Sonra gene 
ıarap tayınımı satmak saye
sinde Gu1an ıahtllerlnln bir 

haritasını tedarik edebildim. 
Doktor buluomakhiım do · 
laylıtle hastahanede uf akte 
fek yardımlarım da doku· 
nuyordu. 

Hastahanede hademeltk 
eden yerli bir mahkum ken . 
dlılne yaptığım bazı küçük 
yardımlar yüzünden, bana 
bir kayalıda kürekçtler teda
rik edebllecejlnl vaadettl. 

Kendisini tedavi ettiğim 

dljer bir Frnn11z mahkum 
ise Frnnsadan genlirken cena 
ze para11 olarak 2500 frank 
kadar bir parftyl aızlice ae 
ttrmeğe muvaffak olduğunu 
ıöyledt 

icabında bir sandal kulla· 
nacak, haritadan anhyacak 
ve geceleri yıldızlra baka· 
rak yolumu bulabilecek bir 
kablllyetteydlm. 

Nihayet 1928 Y•h ağusto-
ıunun otuzunda adanın 1111z 
bir köıestnde benimle bera -
her kaçmaya karar vermlt 
7 mahkumla yerleıttk. Yola 
çıktık, bizim arkadaılar da 
ha iki ıün evvel çalılıklar
da aızlenmek ıuretile erzak 
Yeıalre tedarik edebilmııler 

dl. Sandalın cenaze paraıı 
olarak aetlrllen 2500 frank 
la tedarik edlldtilnl söyle
mei lüzum yok dejil mı? . 

Sandaldaki mahkumların 
ancak llkaplarını baltyordnm, 
Meıela dümenı tuan mah
kum [Hazreti lıa) Jakabı tle 
anılan hır kattldı. Kürekçı

lerden;birl ... bir kundakçı, ıkı 

al kalpazandı. Ben kayıgın 

idaresinden mesuldüm. Gün
düzleri_ bır kayahğıo arkHı · 

na ıtzlenıyor, ancak aece· 
lerl küreklere aarıhyorduk . 

Gürültü etmemeğe çahıa rak 
kürek çekmek dünyanın en 
büyük tıkencul tmıı. 1' unu 

bittecrübe o feci dakikalarda 
anladım. 

Nihayet flrarımızın üçün
di aü11ü Maronı ganırndua 

larını ıeçmıı ve açak denize 
açal mıı bulunuyorduk . Y t l
kenlmizl btsa tUik. ilk aün
lerl neıtml2den ıakı ıöylü· 

yor, çocuklar ıtbl ıe•lniyor
duk. Likln günler ıeçtılıçe 

suratlaunıız 11ıh1ordu. EYvtli 
ersalcımız tülu11mrje ,oz 
tutmuıtu. Sonradan ka7ık 

her tarafıoda1> ıu ahyord•. 
Saakl bunlar lıaft deiılmıı 

ıtbl bir fırtınaya da t•tul
mıyalım mı? 

Ancak yola çıktıfımızın 

yirminci rün6 gecesi farkına 
varmadan Marıartta adaır 

nın bir nehlrine glrmlılz . 

Halbuki blı hlla kendimizi 
açık denlzcle tanıyorduk . 

Artık hürriyete kavuımuı· 
tuk Ôoümiizde baıka bir 
tekne vardı . Onu takibe 
baıladık. Vücutlar1mızın her 
tarafı yara bere içindeydi. 
Yaralarımızdan •"an kanlar 
•e irinler arkamızdaki pil 
ıparelerl muıambaya çevir· 
mtıtt. 

Adaya geldiğimiz zaman 
memurlardan blrlıfnln fazla 
hula olduğunu ltltUm •e 
keadlstnl bir am~ltyat yapa Q 
rak kurtardım. Rıraz sonra 
bu memuruu karıaa da bas 
talandı. Oou da tedavi ettim 
Artık adada herkes bana 
müracaat ediyor, kendlıint 

tedavi ettiriyordu. Biraz ıoa
ra adada veba çıkmaz mı? 

Hemen kolları ııvadım Ye 

cidden hayatımı tehlikeye 
koyarak yerltlerl bu Afetten 
korumaya koyuldum. Mar
ıalltalıların bana bağlılık •e 
ıadakatları itte bu tarihten 
batlar. Zaman geçU, evlen 
dim, çoluk çocuk 1&hlbl ol 
dum. Adanın memurları y p· 
hfım insani hizmetler kar-
111ında benim kaçak btr ma
bk um olduiumu unuttular 
ve bent mabpeılme ıade et. 
medller. Sonra fU köıkü ya 
ptırdım. Kendi ilemimde 
mesut ve ramsız yaıayıp ı•
diyorum itte. 

- Peki doktor, arkadatı · 
nın hayalı ıözünüo önüne 
ıellp te ıenl rahatsız etml -
yor mu. 

Size yemin ederim ki 
onu ben öldürmedim Ben 
katıl deialtm •e auçıuz. ola· 
rak Güyana ıöndrtidlm. 

Muhatabımın yüzüne dik· 
katle baktım: Evet bir katti, 
bir ıünabkir, b1lha11a bü
tün tehhkeyl atlattıktan ıon· 
ra maaumiyeUnl bu kadar 
candan, bu kadar içten ge. 
le:n bir samimimlyetle bay · 
kıramazdı. 

Firari kürek mahkumu 
doktor Burıat bugün Mar· 
garlta adasında müPzevi •e 
id~de bir heyat geçiriyor 
ve bütün dikkatini yerlileri 
t~davlye hasrediyor. Onlar da 
kendlılnl bir baba gibi ee· 
vlyorlar. Katıl olarak meh · 
ı um edilm!f bu ı dem bir 
hutayı kurtarmak fçln Jp · 
ttdai kay•klarla yola çı&ıa 

rak ıünün hu 11atlnde ha. 
yatını tehlikeye atıyor. 

Bırakalım onu yerlilerine, 
ona tapınan Margarltalıla
ra ... 

H. Danljoıı 
---~··..---

Macar Hükü· 
meli Perağın 
Teklifini Red 

Etti. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

doiru yoldur Akıt t kdlrde 
Macarlar devlerin yanıbeıın · 

da cüceler ılbı kalacaklar · 
dır. 

Tek bir azimle blrleıtk 

bir ha ide Macarlar, milletler 
tarihinin mühim mevkllerınt 

alftbillp muvaffa\<lyetln ıart 
ları dlılplfn nizam ve otorl· 
lelere müıtenlddtr Macarlı 

tanda, milli ve enerjik bir 
surette aıkeri zlhotyetteo 
mülhem doğu ve HırlsUyen 

bir poltttka hakim olmalıdır 
Bjz bu yapı azme muhalefet 
edenlerin hepsini fenalık y& 

pamaz bir hıde ıetırmeğe 

karar •ermft bulunuyoruz. 

Jltİ. 40 20 800 

~ IOS 6UUO 
; Bll lkramiytler her üç agda bir olmak üzırt st' 
~ nıde d6rt defa bu miktar uzerindı11 kura ile ti.ağılı· 
2' lacaktır. ilk keşide 1 Eglul 938 dedir. 

=····~~~~-·~~~~-·~~~·-~ı1 
Edreınit Belediye 

RiyasetindeJl 
1 •• Belediyemiz hastahaneıl için 35 lira ücretli bir b• 
btf haatabakıcıya lOzum Yardır. Talıplerıo haıtahanelerde ,,. 

met ettiklerine aid vesika ve bonservlılertle birlikte bl 
diye riyasetine müracaat etmeleri ilin olunur. 

10 - 1 - 342 

Balıkesir Askeri Sııtııı 
lına o · syonıındııJl: 

Suaığırlık 22 top alayı hayvı.ınatinın lt;:neltk ıbti1'11 

olan 210 ton yulafı kapalı zarf usultle eksiltn .cye ~ol' 
muıtur. 

Ehiltmegl 26-1 0-938 Ç~ı~ı ı:ı bı ıüıü ırnıı.t 11 de 8' 
aJat' 

lıkeslr kor ıatın alm komlıyonunda y pılft colıı.tır. "' 
vakkat teminatı 866..,ltrıı 25 kuruıtur. 

Taliplerin kanunun ıklncl ve .. çüoc6 maddeluınde 1•' 
~· zıh belıelerle bhlAkte ıhale t etıoden ir aaat evvel te 

lif mektuplarını lor ııı tın alına lcomlı) onuna veruıel•'1 

4 - 1 - 359 

Balıkesir Ask 
,, 

rı atın 
Alına Konıisyonundaıı: 
B"lıkealr kor merkn birlllduf bayvanatının ıhtıf•" 

olen 200 ton arpaya 12 - J O - 938 günü muı yyen ı••' 
tinde kapalı zarfla teklif edılen ftat komlıyoııca peh•lı 
ıörüldü§ünden 2490 ıııayılı benunun 40 acı maddeıfJ'e 
aöre bir ay içlrıde intaç edilmek Üzere pazerlıia koodl· 
muıtur. 

Pazarhğı 1 - 11 · 938 ıalı günü saat l 5 de kor ı•tıtJ 
alma "omlıyonund )apılecelıtır Muvakkat temfneh 675 
liradır. Taliplerin kanunun ikinci ve üçüncü maddelerıodt 
yazıla belgelerle birlikte kor utıo alma komlıyonuna ıotı· 
raceatlan ilin olunur. 

4 1 - 365 

iy<ısetinden: 
1580 Sayılı belediye kanununun 54 ncü madJeılne gô· 

re relı, relı vtı!klllerl ve katipler ile meclıs encümenleri, 
daimi encümen lotıhapları yapılmak ve meıal raporu he' 
snbı kati ve evrakı varide müzakere edilmek üzere bele 
diye meclisinin 1-11 - 938 ıall giinü saat 15 de belediye 
salonunda toplanacağı ilin olunur 

Belediye Riyasetinclen: 
Zahire halt içinde 176, 177, l 78, 179 numerah dük 

kanlar icara verilmek üzere mOzayedeye çıkarılmııtır. 
ihalesi 9.11-938 çarıamba günü s at 16 da belediye 

eodimeolnde yapılacaktır. T llplerln ve fazla mal~mat el 
mak iıtlyenlerfn belediyeye müracaatları ilan olunur. 

4-1-373 

Sl'ıhlbi ve B §muharriri: Balıkesir Mebusu H. KARAN 

Çıkarım Genel Oırektörü: FUAT Bl ... 'AL 

Basım erı: Vilayet Matbaaıı - Bahketh 


