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Hatay ihracatı 400 Tı yarec ·_ •• 
BUY K BAYRAM 

•• 
t· . 

mrız "" ur 

Suriyenin Farla GümrükKoy
rnası yüzünden Hatayın Her 
Türlü ihracatı Memleketimiz 

yolile yapılacaktır . . 

Anıtına elenk 
oydu. C mh r"yet ayr mı ız Bugün 

t 12 de Başhyor .. Sa 
Ankara. 27 (A.A .) - Bu 

gün Türkkuıu ıubelerJnden 

ıelen beyaz uçu~ tulumlu 
beyaz batlık ve beyaz ayak· 
kabılar ıt1lnmlt 400 kadar 
genç tayareci b11olarında mu
zlka ve ölretmenlerl olduğu 
halde Atatürk amhna Türk
kuıu gençliğinin Büyük Şe 
fe bailıhfının tfadeıl olarak 
çelenk koymuıfardır. 

---------------·· . .. ··-------------

.... _ _.. __ _ 

· azırlanan Proğram Tat ik Mevki.ne Kona
cak, Gü düz Her Yer Donanacak, Söylevler 

Verilecek, Gece Bol Işık Y akılacalıtır. 
Aykut tarafından merasimle 28 Bırlaclteırin 938 Cuma 
açılacaktır. ıünü ıaat 12 den baılıyarak 

lıtanbul, 27 [Huıuıi) 
Surlyenln Hatay ihracatına 
k6rıı koyduiu fazla g6mrük 
dolaylılle Hatay kabinesinin 
•on toplantaunda konuıma 
l,r cereyan etmlt ve Hatay 
ihracatının, memleketimiz 
Yoltyle yapılmaaı kararlaı· 
tarılmııtır. 

lıkenderu•, 27 [ A A.] -
Surıyenln, Hataydan gide· 
cek e1Jadan yüzde ytrmlbet 
ithnr6k almasına mukabele 
olarak Hatay hükümettnhı 
41e aynı ıeldlde hareket et · 
llleıl üzerine taha11ül eden 
Jent vaziyet dolaylıtle bura· 
da Devlet Reisi Ekıeli.nı Tay 
hır S6kmenln baıkanhjında 
bır toplantı yapılmııtır. Top
lalltada mecltı relıf, baıve
ktl, vekiller, bir kıaım me 

nı. Hatay tbracatınm ana 
vatana yapılmıuı. transit 
muameleılnde Halep tüccar · 
larına azami teshllit ıöıte · 

rllmeıl buna raimen doıt 

ve komıu Surjyenln müı

ktli.t ihdası halinde ana
vatamn cenup vilayetlerin· 
den bir k11mının trantlılnln 
lıkenderuo llmaaında yapıl· 

maaı, bu ıuretle öldürülmek 
lıtenen Hatay lktlıadi haya
tının bılalds canlandırılıp fn· 
kiıaf ettirilmeıl hakkında 

müzakereler yepllmııhr 

An ara Radyo 
istasyonu Bu
gün Açılıyor. 

Büyük •e milli bayramı 1 
mız buıün aaat 12 den 
itibaren baılamaktadır. Yur· 
duo her yanında b6y6k te· 

zahüratla kutlanacak olan 
bayram pazar akıamı sona 
erecektir. 

Bugün öjleden sonra lota 
alı tamamlanan K.ayrıbeJ 

ilkokulu pavlyonu ile Ana· 
fartalar caddealndeld Kütüp 
hane blnaaı Valimiz B. Etem 

Daireler, okullar ve yarı 30 Blrlnclteırtn 938 Pazar 
güo6 saat 24 de kadar de· 
•• m edecektir. 

reıml miie11eseler bugGn öj· 

leden ıonra ve yarın kapa· 
hdır. 

2 - Bayramın baıtadıfı, 
aaat Kulesindeki tıaret .ICi

Bayram günlerine atd kut· düğ6aüc çalmasını mlteaklp 
lama komlteafnln bazırladıjı fabrikalar, elektrik ılrkett, 

buslar. lıkenderun ticaret 
oda11 erkloa ve tiicc rlar 
hazır bulunmuıtur. 

Meselenin ehemmiyeti tak 
dır edtlerek emaall kararlar 
6\ınmaaı etrafında görüıme· 
ler yapılmııtır 

Alınacak otan tedbirlere 
datr tfcat odası erkanı ve 
tlerl gelen tüccarlar nafıa 

vekilinin baıkanlıfında top· 
lanarak ıüratle bir rapor ha
zarlı1acaklardır. 

·~ 

Ankara, 27 (A..A.) Türki· 
ye yeni radyo lıtasyonu stüd· 
yoıuoun açılııı. yarın saat 
J O da Ankara radyo evinin 
bü,Ok aaloounda yapılacak

tır. 

Törene lattklll marıı de 
baılanacak ve 1'ükumel na 
mına mikrofon önünde bü· 
tün memlekete hitaben bir 

b 
nutuk ir d olun caktır. 

Ri entrop Dün --1~~ 
Romaya Geldi, Japon-Çin Ih

projramı yazıyorus: tlmendüfer düd6klerl ile 

Proğram: uaa edılecekur. 
1 - Cumhuriyet ba,ramı 

A A 

Ingiltere Ve Fransa ile 

ALMANYA 
- -- ---- -------

A laş iyo ? 

3 - Bugün ölleyln (ıaat 
12 den) itibaren Parti ve 

Belediye öntınde. eıkl Bele· 
dtye meydanında, Efe ma

ha\lealnde birer bando, Hal
kevl önünde kendi bandoıu, 

Cumhuriyet me1danında ko. 
lordu bandosu çalacaktır. 

4 Halkevi hoparlörleri 

Berltn, 27 (A .A) - Al 
man Hariciye Nazıra B. Von 
Ribentrop Romaya gltmlı 

tir. Orada 2 gün kalacak v~ 
MuHollnl ile görüıecektlr. 

. tilcifı v; lngil· 
tere • Maraşal Göring,A vrupadaki 

Par1s. 21 (A..A.J _ Tok· yeni Vaziyet Dolayisiyle Ge. 

vcııtulle saat 14 den batı· 
ya l~adar halk hatiplerini• 
s6ylevlerJ devam edecektir. 

5 - Buıün eaat 15 de 
An af artalar caddesinde yeni 

Surlyealn Hataya ıönder
dıfı Avrupa nıamülitı eıya
llın doğrudan doğruya temi 

=================================! yodıı çıkan Nııt Niti iezetesl • a· p """ H ı d 
logtltz sefirinin hariciye na· nış ır rogram azır a ı . 

yapılen kütüphane ve Ka· 
yahey mektebinin klıat tö· 

Be zin V P t o Ve 
de Ucuzladı. 

• 
1 

-----------------------------------
F iatlar, lstanbul, Mersin, Sam-

sun Ve lzmir Limanlarına 
Göre Tesbit Edildi. 

Ankara.-Benzln ve petrol 
f tatlarının 1entdeD tenztlln• 
karar verllmlttlr. Cazın çifte 
büyük teneke depo flatları 
468 42 kurut. küçük teneke 
beheri 74 benzinin çift bü
Jük teneke flatı 5 l 1.75 ku
ruı olarak teıblt edtlmtıttr. 

Bu vaziyete göre. İ!tan 
butda çift büyiik teneke ga· 
ıın aatıı f tatı 500, tek kü 
çGk teneke gazın satıı f lah 
79 döküm kilogramı 14 75 
lcuruı olacaktır. 

lıtanbulda benzinin çift 
bllyük tenekesi 570, dökiim 
lltrrat l 5 .20 kuruı olacaktır. 
Gaaın çlf te bürük tenekesi 
.\nkarada 610, Samsund:l 
52s. Meninde 520, lzmtrde 
s ıo kuruı olacaktır. 

Gazın tek küçük tenekesi 
Ankaroda 94, Snmıun ve 
Mersinde 82, İzmirde ı zm 
dökGm ktlo§remı 15 kuruı 
olacaktır. Benzinin çift bü
YGk tenekesi Ankr.ırada 650, 
S ,,msunda 580, Meraln e 
lı:mtrde 570 kuruı olaca tar . 

Benzinin döküm lıtreai 
Anka re da ) 7. 70, İzmlrde 
15.20 kurue olacaktır . Mer
sin tili bayilikleri ıçin ben · 
zınıo aatıı fıatı olarak teı· 

bit edilen 570 lluruıtan 25 
kuruı aatıcı lıkontosu •e ba • 
yl karı tenzil edildikten son· 
ra 544 kuruıu esas tatul · 
muıtur Samıunda tali ba
yilikler için benzinin aatıı 

ftatı olarak teıblt edilen 
580 kuruıtan 25 kurut ta 

kontoıu ve bayi kôrtyle 18. 
75 ~:uruı istihlak ı eımt t eoztl 
edilerek 536125 kuruı es3s 
tutu lacaktır. Mer11lnde t&H 
bayilikler için gazıo aatıı 

flatı olan 520 kuru~tan J O 
kurut bayi kin ve 10 ku. 
ruı ıatıcı iskontosu tenzil 

edildikten sonra çifte büyük 
teneke 500 kuruı esaa tutu . 
lacaktır. 

Samıunda aatıı flatı olan 
525 kuruıtau onar kuruı 

bayJ karı ve satıcı hkonto · 
ıu 7.ts8 kuruı belediye Is 

tthlalr. reıml tenzil edildik
ten ıonr 497 52 kuruı esas 
tutulacaktır. Esaa f tatlar ta
yin edilen çifte büyük tene
kelerde 001 küçük te nekeler
de 60 para bayi karı ilave 
edilecek, mahalli belediye 
bu fıatlara realm de katmak 
sureule mahaili satıı fiatla· 
rını teıblt edecektir. 

zar etine bir nota vererek Berllnden f ranaızc .. Pa· 
Hankovun sukutund o ıon 

rlıu r,. gozeteılne bildirili . 
ra ıehfrln içindeki lnılllz hu-

k f Yor: ku ve men eatlarına Japon 
bük6mettnln nazarıdiklıatlnl "Mare§&l Görlng lıe koyu-
cttlbettlğlnl yazmaktadır. luyor. Bunu bize Alman sa. 

Parls, 27 [ A .A. } - Bir zetelerl laaber vermekte. 
Londra telgrafı Çlndekl İn· Muele ıu: Maraıal Görtoı, 
glllz elçlılolo Maraıal Şan- e~veli Alman iktisat dikta· 
Kay · Şeld ıöreceilnl •e törQ 11fat1yle kendlıinin h•ı 
Çin - Japon lhtılifında in· 1 lamıı olduiu d~rt ıenellk 
ıtlterln ta•auutu zamanı· planı sekiz senelik bir pJin 
nın geUp ıelmedtllnt tedktk haline ıetlrecek. 
edeceilnl bild trmektedlr. Almanyanın harp sanayii 

Çekoslovakya, Macar 
Nota~ın ~vap V rdi.

1 Slovakya ın Bazı Yerlerinde 
Plebist Y apılmasınılstemiyen 
Çek Dahiliye Ve Münakalat 

azıları istifa Etti. 
Prağ, 27 (A.A.) - Çc 

koıtovakya, Macar notuma 
cevabını vt•rmf9tlr . 

Bu cevapta Münlh anfaı 
mnsına göre ancak M car 
ekaill yetl mcvzuubaha olabile 
ceğin ve etnt mah iyette dt 
ğer meselelerin müı:akere-

dcn hariç tutulması k p 
edeceğini, Macar ckallt-
yetlerl meselesinde Almanya 
ve italyc.inın hakemliğine ta
raftar olduğunu btldirmirtlr. 

Budapeıte, 27 (A.A.] -
Macar kebincıl bugüu top
lanmıt ve Çek ootaıını ted· 

kik etmlıtır. 

Prağ, 27 [A.A) Nazır· 

lar meclislrftn fçtımnı l!e t 
21.30 za. kadar de \'OIU et · 
mtctlr Meclis, Mac r not 11 

o verilecek cevııbın metni 
hakkmd mutabık lıalmı~tar. 

Bu cevap bu gün Mac rlslo 
nın Pral ıeftrJne tevdi olu. 
nacaktır . 

Parlı. 27 (Radyo} - Ha · 
ns ajansı bildiriyor: 

Çekoılov kya ltablneGlnde 
ihtilaf çıkmıı ~e S lov kya
nın bazı yerlerinde plebiıt 

yapılmasını kabul etmfyen 
mGnakllt ve dahiliye n zır 

()arı lıttf a eylemlttlr. 

de bunda• ıonra Almanya 

nın orta Avrupadald yeni 

vaziyeti münaıebetlyle ta· 

mamlle orduya baaredllmlt 

fabrtkalarıı doiru bir lıtlka . 

met alacak. Bu ıuretle de. 

mek oluyor ki, b616k bir 

deiltlkllk kar111ında bulu· 

nuyoıuz . 

Bundan ıonra, Almanya 

nın, hududları dıııaa yayıl· 

maaı slyaaett ıehyor. Hltle 

rln Frenıı:ı elçlıl M. Ponıe · 

Je yaptığı tekliflere de ıe· 

bep budur. Bu tekhflere ıö· 

re , Almrıınye, Fransa ile, da · 

h sonra da lnılltere ile 

ademi tecavüz misakı imza· 

lamaksızın, bir Avrupa ık · 

ttaat planı ftkrlle birçok an· 

laımatara glrltmek arzuıun · 

dadır. 

re•lerl yapılecak. dlier kCi
ıat törenleri ayrıca tel:.lli 
ve ilin edtlecektlr. 

ikinci Gün: 
29 . 10 . 938 

6 - 29 Btrlndteırln 931 
Cumarteıl gftnii ıaat 9.30 
da büldimet konajında valt 
teırlfat aıraaına sire bü· 
y6k aalonda büktımet na
mına tebrlkltı kabul edecek· 
lerdlr. 

7 - Tebrlkitı mlteaklp 
subaylar. memurlar, cemi
yetler, asker, jandarma, po· 
Ilı, mektepliler, ıporcular, iz· 
etler ve bütün balk Cumhu
riyet meydanında lrendllerl· 
ne ayrılan yerleri ı11al et· 
mt ı bulunacaklardır. 

8 - Cumhuriyet meytla· 
oıade !n-ılbat ve lotlzamın 

temlotle krokiye aöre vazi 
yetin taııztmt emniyet mü· 

( Sonu ikinci sayfada) 
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•-'l yu Bayram 
• ? C - Üniformalı yedek Etıııek Isteuıişl ı·. • •• 

(Ba§tar fı birinci sayfada) 
dürlüğü ile merk z komu
tanlığı ve ilk tetrJsat mü· 
fettişliği tarafından lf a olu
nacaktır. 

subaylar. 
Ç - Polis ve jandarOI• Amerika sansıısyonel da· 

valar memleketi oldu. Ge 
çenlerde Nevyork dnayet 
mahkemeılode baılıyan, fa -
kat ıoıa ufhaıında m hke· 
me reisi tarafından durdu· 
rulan Hlneı Devey davasın 
dan ıonra §im ı de Alman 
caıuıları davHı meydana 
çıktı . 

ajanlarından Şlueterfn dü 
ıündüğü bır planla Amerl· 
kanan Atlantik denizi talih 

Merye kıtaatı . 

D - izciler oc ı ı 
... , 

amlarına oid aıkcri esrarı 

elde etmek çareleri aranmış 
tır. 

Savavtepeye bağlı Çamur 
lu köyünde Kara Hasan ka
rıııı Meryem ile Emin oğlu 

Alt, lımatl oğlu Abdullah 
adında üç yakın akraba 
ıırasmdn kanlı btr kavga ol
duğunu ve bunlord n Abdul · 
lahın t b~nc ile öldürüldü· 
ğünü yazmıştık 

kızmış ve o da Abdullahı 

tnıl mııhr. 

9 - Kutlama ve geçit· 
resmi Cumhuriyet meyda 
nanda yapılacaklar. (Orduevi 
önünde vali ve komutan 
tçln bir tribün ve geçit reı · 
mine ltUrak edemtyecek ka. 
dar malul aıkerler ile ıehlt 
anaları için lkloct bir tribün 
yapılacaktır } 

E - - Mektepliler (Kü tu 
DJrektörlüğünüu yapacd' 
tertibe göre) . 

Bu dava da Nevyorkta 
eörülüyor. Muhakemeyi ida
re eden mahkeme reisi ba
kim Korokıtur 

Müddeiumumi Lam ar 
Hardy taraf andan açılan bu 
heyecanlı tlavanın mevzuu 

Amerıkada AlfDan caıuı teı· 
ktlitının faaltyetlnl lıbat et· 
mektedir. Müddeiumuminin 
iddianamesinde izah ettiğine 
göre umumi merkezi Berlio · 
de bulunan Alman caauı teı
kllitı 1937 ıenesindenberi 

Amerikanın ıtlihlanma Ta
ziyeti hakkında ıtddetli bir 
alaka ıöıtermeie baılamıı· 
tır. Alman casuıları Amerl 
kanın bilhassa Atlantik de
nizi sahillerindeki iıtihkamla • 
rı ile Panama Knoalmda hü 
cum tayarelerlne kartı kul 
lanılmak üzere kurulmuı 

olan müdafaa toplarının ~a • 
zlyetlnl tesbttı ile uğraıı 

yorlardı. 

Şluetrin düıündüğü plan 
mucibince A.mertka relslcum 
huru Ruzveltln tmza11 tak 
lld edilerek Atlnntlk ıahll 
lerlndeki lstihlramlarm ku 

maodaoı olan Egllne bir me 
ktup yazıl cııkmıı. Bu mek
tupta kumandan istihkam 
planları tle birlikte Nevyor 
kun otellerinden birinde top
lanacak olan askeri bir ko 
mlıyona muayyen bir günde 
ve saatte gelmesi btldlrile -
cekmlı. Eglln otele gelip te 
muayyen odaya girdiği za
man içinde zehirli bir gaz 
bulunan dolma kalemle ba
yıltılacak, üzerinde mevcud 
evr k ve vesaik alın cak 

mıı! 

Rümrlh Aln-ıan caauı teı · 
kilitı tarafından hendlılne 

verilen talimatta ıayed tu
tulace k olursa lngi iter he · 
aabınu ç lııtağıoı ıöyleanesl 

ta vılye edlliyornıuı. 

Yukarıda l&mi geçen Al· 
man ajanlarındon ~lueter 
Amerika ile Avrupa araııın

Cinayet mahalline tahkl · 
kata gld~n Müddeiumumi 
Muavinlerinden 8. Azmi Al
tan, dün dönmüıtür. 

Tahkikata göre vak nın 
cereyan ıekll ıöyledir: 

Alı ıle Abdullah kardeı 
çocuklarıdır. 

Abdullahıo ğabe~fit Kora 

Has n bir müddet ev 
vcl Alının ağabeysi Ramazanı 

köye ıellrken yolda önüne 
geçerek döğmüı ve ağır 

surette y ralamııtır. Bun
dan sonra d muhtelif hi. · 
dlselerle iki taraf arasında· 
ki gergıoltk tlerlemlıttr. 

Vaka günü m ktul Ab 
dullah, hayv&nile birlikte 
değirmenden dönerken Kara 
Haaanın köpeğine tat atmış· 
tar. Haaanın k rm Meryem 
bunu görünce fen halde 

~ 11 •••ıııı ••••msı••• 1111•a•• • • 
da ııllyen Alm o poıta ge· 
mllerJnden Fu10pada çalış 

mı~ bir tayfadır ki, Amerıkn 

zab1ta11 tnre.fından tevkifine • 
im kin bulunamamıı ve kaç · • 

Cumhu iy t · 

• 
• 

lı büyümü§, iki taraf 
yekdiğerlne taşla mukabele
ye ve ağır sözler sarfetme· 
ğe baılnmıı, gürül 
tü üzerine Alı elin· 
de bir tab nca olduğu bel· 
de dışarı çı mııtır. Tehlike 

yf sezen Abdullah kaçmak 
lstemiııe de Meryem buna 
meydan vermemek Jçin Ab 
dullahın kollarından y ka· 
leımı§tır. 

Bu esnada Alt de yettımlı 
ve Abdull ba birkaç tokat 

vurmuıtur. Bu boğu~ma eı· 
ne.sındn Abdullah bir ra· 
hk yine kaçm ia muvaffak 
olmuşa da fakat bu defa AH, 
ardıod o birbiri ardına dört 
el teı ederek zavallıyı 
kanlar içinde yere sermfıttr. 

T hane seslerine köylü· 
ler ko§ uv, var lı evine 
götürülmüı. fakat sırtın· 

don aldığı yara ile çok geç· 
meden ölmüıtür. 

Katil Alı ile &uç ortağı, 

Karn Hesanın kar111 ol n 

Meryem yakalanmıştır. 

ir ineği Gebe 
Çala a 

tiler. 
es-

10 - Merasim saat 10 30 
da ba§layacaktır . Bu aaete 
kadarda, kıtaat, mekteplıler, 
tef kküller ve herkea kroki
ye göre yerlerini almıı bu· 
lunac ldardır. V ll ~anında 
Kolordu Komutanı bulundu· 
ğu halde Cumhuriyet alanın· 
da loplanmıt bulunan grup 
ların önlerinden geçerek hü
kümet namına bayramı kut. 
ladıktoo sonre h zırlanan 
tribünde yerlerine ge. 
çlnce askeri bando latıklal 
marıını çalocak ve oou müt~
aktp hep bir ağızdan Onun· 
cu Yıl marıı öylenecektır. 

11 - Daha ıoora aıağı
daki terUp dahilinde geçit 
resmi ye pılacakhr: 

A - Ordu (askeri lromu 
tanın yftpacağı tertibe göre), 

B - Malul subaylar ve 
askerler. 

klından Şüp· 
he E ·l ,n Suc[u. , 

Ôyle anlatılıyor ki, Ame· 
rika hükumeti Alman casuı
larının faaliyetlerini hi111eder 
etmez bunların araıına em 
niyet ettiği bazı adamhı.r 

ıokmut ve caıuıların hare
ketlerlDI takip etmiıtır. Dl · 
ğer taraf tan lngillz entllcenı 
Hrvlıl de :Amerlk dakl Al
man caıuılarının faaliyetleri 
hakkında bazı vesikalar el
de etmlttlr. Bu ıuretle bu -
gün aleni mahkeme salonla 
rına intikal eden casusluk 
dava11 meydana çık.mııhr. 

Nevyork cuusluk davası 

henüz ilk günlerindedir. Şa· 

• • • D : Küçükbostancı köyünden 

Y aylabayır köyünden Mus 
tafa oğlu Ahmet adında bl· 
ri dün Sabrlhrınmda mlla· 
ffr Durnk oalılyesioio Pi· 
yade köyünden Veli oğlu 
Talata old ba:ön eıyftyı çal· 
dıimdan y kalane.rak meı· 
but cürümler mahkemesine 
verilml§tlr 

Caauılu t dav&1ının ilk s f· 
hasında if adeıl alınan ıa 

bitlerden hlrl Rümrlh timin· 
de btr adıımdsr. Bu adam 

J 911 senesinde A vuıturyalı 
bir ana ile babadan Şıka 

yet Rümrihln ifadeleri di 
ğer fahitler ve veılk lara 

teyld edilecek olursa Amerl· 
kadaki Alman bü)'ük elçisi 

Dleckhoffun vezlyetl çok 
mütkülleıecektlr. Bununla 

beraber şimdiki halde Ame· 
rika reımi mehaftlt bu me· 

sele hakkında bir ıey 
lememektedlr 

ıöy -

Rümrlhtn mahkemede ver 

1 
l 

• 
Cumhurlyet bayramı bu 

• Hevva adında ıhtıyar bir ka-
dma nid bir inek gece1eyin 

gün ıaııt 12 de bnılıyacsk 
çalınmıştır. 

ve pazar 1ıüoü akıamı ıona 
Yapılan §lkfıyet üzerine 

erecektir. jandarma muhtelif yerlerde 
Söylev vermek üzere tes

btt edilen halk hatipleri 
buglinden itibaren her 
gün saat 14 ile 18 nr sında 
Halkevi mikrofonu önür:ıde 

ıöylevlerlol ver ceklerdir. 

Halk h8tiplerl nutukların· 
do Cumhuriyet ldılreslnln 

on beş yıl z rfandakf ba~nrı · 

larım tebarüz ettireceklerdir. 
Söylev vereceklerin adla· 

rını ve günlerini y zıyoruz: 

raştırma yapmı~ ve inek 
Çltn bur dereat yanında ke· 
silmff, derisi üzülmuş bir 1 

halde bulunr.ou~tur. 

Yakınd doğuracak ol n 
hayvanın, derisini alm k üze· 
re çalınarak keslldlğJ nnh•ııl
maktadır. Suçlu 

• 
lT emu 

A u Old. 

Durufma esnıısmd Ah-
medfo garİp halleri görüldü 
ğünden mahkemece, suçlu 
nun müıahede altın alına-

rak eablye mütehaasıaınn 

muayene ettirilmesine karar 
verllmııtfr 

Bunun üzerine suçlu müd 
delumumlUğe teıllm edilmiş 

tir. aoda doğmuıtur. Gençliğinin 
bir kısmında Viyanada bu 
lunmuıtur Sonra tekrar 
Amerlkaya dönmüt~ür. Rüm· 
rlhio mahkemede verdıği 

dlğl btlzı ıf adt:ler gülünç ol 
muıtur Bir t kıw ki1Jueler 
bu tııo ciddiyetinden şüphe 

etmi§tlr. Dtier taraftan Nev · 
yorktakl bu davayı ilk hh· 
rik eden Amerika hükumeti 
olduğundan bu meselenin 
muti l.a bir esası olacağını 

ileri ısürmektedlr. 

Bugünkü söylevler: 
BS. Naci Kodaoaz, Halit 

Aykut, Cemil Ataklı, Bedri· 
ye Alunon, Hüaamettln Sül
püke, Nahit Şener, Ali Al· 
hok, Mustafa, Ekrem Öz· 
yurd, Hikmet Hallaçoğlu. 

Zımmetine par& geçlrmel(· 
ten ıuçlu olar k mevkufen 
muhakeme edilmekte ohm 
mahkeme baıklıtip muavini 
Kem 1 hakkında dün ıklocl 

1 Zam alan İn~is rler 
murlan. 

m~-

Hadise sansasyonel olmak · 
la beraber beynelmilel ma · 
hlyette bulunduğunda o Av. 
rupa postruındeo aldığımız 

malümata göre davanın ıo
klt1aflerını hlldıreceğlz 

ifadeye ıöre 1936 sene 
ılnde Alm !I ce.auıluk te~ 
kı 1atı relıl Ntkolatnln casus 
luk hakkınd ki kit bını oku 
muı. lııizllk dolayl!l!e Alman 
cıuuıu olmak iatemlt Bir 
mektupla Alman c ıusluk 

reiılne mür cııat c:ıtmıe, Son 
ra Nevyork gazetelerinden 
birinde çıkan ilanla mektu r-·.-ır:~~cs:a·-·::a-

bunun cevabını almı§ Buo· 1 TÜR D LI 
Pnznrle&inden baıka l er 

ün çıkar. Sty ı 1 gazete. 

Yıllığı: 800 Kuruş 

Cumartesi gün : 
BB Sadık Denız, Cevdet 

Demıray. Me duh Güleç , ls 
mail Günalp, Tevfik Bısşa 

r n, R lf Demiralp, Rasim 
Koco.bnş, Cezmi ~ekto, Av· 

1 ol Ergenekon, Ethem Kur 
dl'ş, Kemal, Ferda, H Itı 

Doğ o, Mehmet Adıgüzel, 

Cıhat Bılglhan .. 

ı Pazar günü: 

dan sonra Amerlkada Alman 1 
ajanlarından VJegand ve Şmlt I 
ile münasebete glrlşmtı. Ay 1 
nı zamanda Alman casusluk 1 
teıktlatının merkez bürosun· 1 Altı Aylığı:400 BB. Kemalettin Demiray, 

da bulunan Sanderale mu· 1 Sa yun: 3 • izzet 1 an, Ekrem Ça vuldur, 
haberede bulunmuıtur Rüm 1 Günü geçmi§ ıayılar ~5 Ziya Ko2:an, Halit Üngör, 
rih lptlda aakerhk hayatında 1 kurutıtur. R fet Onuroğlu, ismall Çe· 
aldığı bazı fotoğrafları 40 1 ADRE!:>: tınhakış, Lii.tcf Okyay, Nus 
dolar mukabilinde ıatmıı. 1 BALIKESIR l'ÜRKDILt 1 ret, Ah Altıok, H kmet Ta 
Bundan ıonra gene Alman .. _________ -~ racan, feyd Sözener .. 

asltye ceze mahkemerıınde 

ltarar vcrllmlthr 

Hakim 8. Sok ip Kı-

noğlu, ıı çun sabft gö 
rüldüğünü söyllyerek kendi· 1 

sinin bir sene dokuz ay ha
pis cez sına mahkum edil· 
dtğinl bıldtrm ştir. Ayrıca zl· 
mmetlne geçirdiği 6198 lira
nın tahsiline ve tkt sene 
memuriyetten mahrumiye 
tine, mahkeme masrafının 

kendlıtoden alınmasına ka
rar vcrilm ıtır. 

üsa d s;z e e girmiş 
Süleyman oğlu Foruk 

admdn biri Karaoğlrın mahal
lesinden llüseyln oglu Ah 
medlo evine girdiğinden 

yek lanmııtır. 

lohlsarlnr memurlarından 
bazıları!'la maaş zammı ya· 
pılms§ ve b ımüdürliiğe bil· 
ctrllmfştlr. 

Hoşn üdürlülc muhasebe 
masa a iri Ali Rt::Q Atala 
ile muhaseb~ tedkllt memu · 
ru Ahmet Oğuz Kocabıyık· 

oğ.u, ıuııht §Ubeııl muhasibi 
Muıtaf , zir at kontrol me 
muru Şeraffettto Özata;ay ve 
Göoan ziraat kontrol me
muru Haminin maaılarına 
on r lira z m dllmlttlr 

u istıfa 
Alııuürl ilkokulu ba§Öğret

ment B. Niyazi Sökmen, ııhhi 
e.hvnllnden dolftyı başöğret· 

menlik vazlfeıınden istifa 
etmltUr. 

F - Sporcular. 
G - Cemiyetler 
H - Halk kıtleel 
J 2 - Saat 14 den ıtib•· 

ren batıya kadar Hallıefl 
hoparlörleri vasıtaalla hal1' 
hatipleri söylevlerine de••'° 
edeceklerdir. 

13 - Bu sıün sabahta" 
akşama kadar ıehlrlo her 
t11rafında, bılhasaa ana cad' 
delerde halk kitleleri fe 
mektepltler önlerinde baod0

• 

ellerinde bayraklar "e 
lnktlabı anlatan yazı, reılfll" 
ler ve levhalerla, gece de 
meıalelerle dolaıacaklardır· 

14 - Bu gün öğledell 
ıonra spor alanında Bölle 
Baıkanlığı tarafından maçl•' 

tertip olunacaktır. 
15 - Saat 10.30 da IC0 ' 

lordunun tenılp edeceil yer· 
den [Kanuna ıöreJ top atı· 
lacaktır. ilk top ıeıtnl tııte" 
herkeı ve nakil Ya11talar•ı 

inkılap ve eeemenllk uğurtJ' 
na canlarını v~renlerln yuk 
ıek hatıralarına ıayeı oh:o•" 
üzere bir dakika olduklar• 
yerde duracak ve sükut ede· 

celderdlr. 
16 - Gece, blitüo res0'1 

ve buıuıi daireler, mekteP' 
ler, ticarethaneler, evler, .,,ı · 
nareler hu günün yüksekli· 
ğlne uygun bir ıekilde teı> · 
vlrot yapacaklardır. 

17 - Gec~. feneralafl 
20 de baılıyacaktar. Asker 
ler Kolordu bandostle, l.fıe 
ve Öğretmen okulu talebe· 
lerl Halkevl bandoıtle 
fenerleri eıkl hükuroet 

meydanına gelerek orad•0 

düzgün bir kafile hallode 
Aaafartalar, Mılllkuvvetler 
c ddeıt ve Hıılkevl önünde' 
gt>çerek yeni hükumet ko · 
nağı onune gelinecek "e 
oradan uzun döıemeden ge· 
çllerek y!ne eski hüküınel 
konağı önüne sıeltnecek 'ie 
alay burada daiılacaktır. 

Feneralayı güzergahıo• 
teaadüf eden hüll umet, ıc0• 
lordu, Helcdlye, Parti fe 
Halkevl önlerjndc tezahürat 
yapıl caktar Fenerala11 

dağıldıktan sonra gece ••81 

24 de kadar Parti ve Bele' 
diye önlerinde, eskf Beledi' 
dlye meydanında, Halke"1 

önünde, Cumhuriyet roe1 
danında bandolar çalmalar•· 
na devam ed!!cekler ve btı' 
ralarda hnlk oyunları yapı"' 
lacaktır. 

Üçüncü Gün: 
- 30 - 1 o . 938 -

18 - Bugün de ıehlr yı· 
ne donatılmıı vaziyette bil' 
lunacak ve Halkevl hop•'' 
lörlerl va11taslle saat 14 

den batıya kada~ halk h•' 
tipleri söylevlerine deverll 
edeceklerdir. 

19 - Gece de tenvırat 
de••• edecektir. 
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Almci.n Sılah o 
4lman Ordusunun Zaif Olduğu 
Varsa O da.Zı hlı Otomobiller· ka 

'l u Hatasını d 
"A e Ternpı,, gazetesinden: de mevcuttu. Bu topun ateı 

•ıır 1ırıanyaoın ıllahlaoması; eınaeındakı ıU· hızı çok bü-
•tt~•u çok ve aan yl kuv yüktlr. Mermisi lı\yare re 
ttı 1 bır rntlletin aakeri kuv· karşı kullenılao 75 nıtlimet 

lı:ıı 
ır,b ne kad r çabuk art· reltk topların yarısı k du bü 

11.ıf lleceğıoı gösteren bir yüklüğündedir. Bn top lapan· 
~tı •aldır. Almaoya aıkeri ada nnsyonslı tlerln harp 
tt "•etını gizlemiyor. Reımt· sahalarında çok lyı netice· 

Çiti d -tG er e bunu bol bol go. ler almııhr 
~:~tuı. Büyük fabrikaları 75 MIUmetreltk topun 
~ eıe açılıtır, meıeli Ge- mermisi, va.ati bir llk l:iız 
tı t~( Vutllemlo bile buala ile, pek z bir yüluekllğe 
~e~rr.ııtır. çıkabilir wıe bugünkü taya 

~ •lbukı Almanya harp· relerin ıurett k r111mda pek 
11.ı 11 

•0 nr lfe baılachğı za hafif kalır. Merminin ley -
~ ''-• tabi olduiu muahede reye yetııeceğl son bir da· 
l4"1dııını tptldai maddeden kike zarfında bombordıman 
,,'hruın ediyor, bazı ıllah tayareılnln ne kador uz ğa 
ı_ tıl)flne ağır top, tank ve gıdeceğl naaıl tayin edılebl
t }•re lnıaaaına müıaade ltr! Taye.re bu müddet znr 
errnı1ordu. f ıoda belki üç, dört kilo 

tı~Dıktat,. ortadan kaldı· metreye gidecekti 1918 de 
• •ktan ıoora asker mev· ki hava hücumlarına kar§ı 
•tıd 
~ u otuzar, kırkar arttırıldı, müe11lr olan bu top bugün 

bı:lllau sllihl r mütekaılf ıoo derece e kt ıayılabiltr. 
1 •Urette yepılmıva baı· filhakika lıpany harbi 
'ııd i' 1• Alman ordusunu bu bu topların ite yaramadığını 
~lltıkü teçhizatı, hemen he· aıöıtermlıtir Hükümetçiler 
r en tamamtle yenidir, en ellerindeki D C. A topla 
'ti b ~I· ' lr, iki sene evvel 1 rlle, Akdeniz aahllleılndekl 

1 "
01ha göre ve üç sene tehirleri üzerinden uçan ta· 

i
ç ilde ıeri halinde yapılmıı- yarelere karşı müd faa ede
ır 

memlılerdır. Barselooa, Va 
t tler türlü tahdldattan kur· 
~ 6 tı Almanya, kul1 nacağı 

lloL h 
" u uıuoda endl§e duy-

~•da ıı, her cins ılliıh y p 

llııı, hıtedJğl tıp silahı ter· 

% etmtı ve muhtemel düs 
~ -

llflla rını açı kca ;eçmlotlr. 
Sıhra topları, harpte bü· 

)Gk btr rol oynar. Alman· 
)a 
d &on senelerde ordusun 
d '~ı bütün sahra toplarını 
heiııurJtğl zaman General 

' 6lrer, yazdığı bir yazıda 
J)tk F k . -az rau11z ıu erı mu 
~tkkıtlerinin ltaret ettiği gtbl 
t 1tnanyanın bu k rarındakl 
tbtıkeyl göstermt~tt. Al 
'llınya ıımdlye k dar 77 
ltılhaıetrelık olan topların 
)trfne bugün 105 mlllmet 
ttltk top koymuf bulunu 
Yor 

l'opçuluktakt bu büvük 
1'-kllak hemen hemen hfç 
~0ıe çarpmadan aeçmııur. 
k '-tüne kadar her memle 
ttte fuka topçu tetkilatı 

tletıllen kuvvetler 75 mi i· 

tıletrelik Fran11z toplarına 
hkın bir kalibrelik ve ateı 
:eıaf eıl ) 1 bin metre ka 
I tr olan toplarla bir de ka 

~?reıı 105 - 155 mılımetre 
an biraz daha z bir me 

:afeye kadar ateı eden bir 
0Ptan mürekkepli. 
~ 1600 Veya 1800 metreye 
'dar ateı eden daha kuv 

"etlı teplar, nakli aüç oldu

~u için fırkalarda kullanı 
'~azdı. Esueıe bunların 
l\dedı pek fazla olamazdı. 

Bugün Alman anın f uka 
lopçu kuvvetleri y lnız 150 
tl\llırnetrellk ve hafif toptan 
d,ha uzun menzilllk toplar· 

~ltı mürekkeptir Hu suret 
e, dGımanın eskt teıkılalta 

olan topların büyük bir 
f lrlctn f alktir 

A.lman ıllahları D. C. A. 
topunun icadı ile diğer bü 
)Qk bir üatQnlük kazanmıı 
oluvor. Bu 88 mlltmetrellk 
lop Versay muahedeıinln 
dık&mı bozulmadan evvel 

lanılya, Alikante, 6500 7000 
metre yükıeklikteo müte 
madiyen bornbardıman edıi· 
mlşUr. Hu meanfe de, hü 
kumetçllerın topları tara· 
fıodan erl§llemlyecek bir 

yükıekllktır. 

Japon tayarelerlnln de 
Çın tehlrlerine kartı aynı 

usulü tatbllt ettıkleri görü 

lüyor 
Halbuki, birçok hallerde, 

hava topları tayareye kartı 
tek müdafaa çaresi değilse 
de, mühim blr silahtır. Bil 
ha1Sa cepheden cepheye ya
kın yerlerde, aahtl ıehtrlt!rde 

bu topl rın büyük btr rolü 
vardır. 

7500, 8000 Metre yukar
dan hücum eden tayarelere 

kRrfı 10 bin metreye kadar 
ateş edebilen toplar oldukça 
emin bir stlahtır H lbukı 

ancak 7 bin metre menzilli 
top ar ıehırl rl İtalyan t 

y reai karfl&ında Habeş or 
duıunun vaziyetinde bırakır. 

Bir memleket için hny ti 
olen bu meseleler üzerinde 

ı ketum de.vr oma doğru 

mudur? Tayare ve lopl rın 

cinslerini uzun müddet gız 
lemek kabll ol cağını zan 
nederler Btlıyoruz ltt, Is
pnnyadl>. nasyonııltstlerln h 
va müdafo topl m1 Al 
mr.ı.nlar idar~ dıyo , 88 mi· 

limetrelik V C A topl rı N 
zi partisinin geçıtrcstmle 

rinde görü oruz. Bir çok 
Alman ve ecnebiler de nü· 
mayi§ atıılerında hazır bu 
lunmuılerdır. 

Fransız ve lngillz h va 
müdafaa toplan da holka 
gösteriliyor. Vıllakublnyd ld 
ıon haT bayramanda, trJ 
bünlerin yanında, hav mü· 
dafaa topları sıralenmııh. 

Alelade bir model olen bu 
tord pal? Mbu- n üzerine 
olan bu top! rda binlerce 
topçu çalıtmıı veyu çahı· 

m kto.dır. Seferberlllc oldu· 
iu zam n bütün bu topla· 

• 
ı • 

r n yerine sihirli bir darbe 
alç. daha büyük kalibreli 
toplar kooacnk değildir. Sulh 
zamanında hu büyü top 
ları derhal hazırlam k li· 

zımdır. 

Almanya y ne ketum da · 
ranmek endl~estnl duymıya 
rak, daha birçok, son ve 
mühim topların cinslerini 
göıterlyordu 20 - 35 Mılt· 
metrelik otomatik D. C. A. 
topları, zırhlı otomobile kar 
ıı kullaoı.acak toplar, 
mltra yözler, ıtlahlar .. 
Bunların hepsi hafif, uzun 
menzilli, mühim bir silah 
teıkıl etmektedir Bu allah 
lar büyük bir ıan yi işi ola 
rak ıüratle tmal edilmiştir. 

Diğer memleketlerın ço 
ğundakl ordulardo, henüz 
dııha küçük, dah ğır, da 
ha yav ı atıflı, y ot daha 
zayıf toplar bulunu or Bun· 
l r yirmi, otuz, kır sene, 
hatla daha fazla egkl bir 
tiptedir ve bu günkü silah 
im it usullerıne uygun de 
ğlldlr. 

Bununla beraber, yalnız 

bir sabn vardır ki, orada 
Almanlar zayıf bulunuyor: 
Zırhlı otoanobll. Fılhal.ik , 
fgpaoyo hnrbıııdekl tecrübe 
lerde görülmüıtiir ki, ma · 

hut " p nzerdlvrn onen ,. ler 
üzertnde yapılan çalıpmalar 

iyi netice vermiştir Bu sa
h da, bilô.kfo Fransız b şku 
maodtrnlığı büyük bir ileri 
görerlık göstermtştir. 

Fakat görüvt ne kadar 
isabetli olursak olalım, bu· 
nun bir unayl h rekell ile 
c nlandmlmR11 ı- zımdır. 

Çünkü, Almaoyamn, hataıı 
nı aolayıp. t mire girişmesi 

muhtemeldir 
Büyük lktard ve son 

slıtem atlabl rla mücehhez 
olan bir Alm ordusu kar 
ftsmda onun tehdıt ettiği 

memleketlerin vazlf es salah 
lııranın yerine re.kiplerinin sl · 
lahlarınan muadlllerfnt koy· 

maktır. Çün ü hayatları leh 

lfkededir 

Kar ' a pa t tanın y ni hü
Omet m r ezi. 

Ôz.b istan Cumhuriyeti 
he.lk kom erleri kon eyi, 

Karakalpak 6l n muhtar Cum 
hur!yetl hül ü netinin kendi 
hukümet merkezini Turtkul 
dan Nukuıfl nakletmek hak 
kıod ldığı nrarı tasvip 
ylemı~ttr. bu kararm alın 
aıına ve hükümet mer e 

zloln n kltne ıebep, mecr 
ıını değlftlrmek ıur tiyle 

Turtkula p k fazl yakl şmıı 
olan Amu ·Darı oehrtoin 
tehdididir. 

~ot Rust veli 
mt 

bi 

Tbiltsl (Tıfll ı) d n blldlrtl 
dlğane göre, halk efoanelerf· 
olu Şota Rustavelfnln do
ğum m h 1 1 ola-rak t ıblt 

ttlği Akhatzıkta bu es 1 

ve büyü Gürcü titri dm 
bir nıt dikilmfıtlr. 

D Ll 

• 

Lond ad intişar den Da
ily Herald g Z"'te ınden: 

"Son krizin karanlık gün· 
!erinden ortay blr netice 
çıkmı bulunuyor: Herkeııte, 
bakk niyete day nan devam· 
lı bir ıulh ihtiyacı var. 

Son patırtılar eenesmd 
gazetemize okuyucularımız 
dan bin erce mektup yağdı. 
Bunların bepa nde alelade 
lasanlnr Çekoılovskyanın göz 
göre göre paylaşılmasına is 
yan ediyor, onun güvendiği 
tki büyük demokrasinin ona 
layıkı veçhlle el uzatmamı 
olmasından dolayı hicap du 
yuyor ve düny sulhünün 

rtılc sağlam bir temele bağ
lanması ıırasmın gelip te 
geçtlğıol b ğırıyorlardı 

İnglltercde fkarı umumi 
ye hugüo o merkezdedir ki, 
daimi sulh ocak loglhere· 
nln başına. amele fırka. ı geç. 
tlğl z men teeasiis etmlı 

olacaktır. 

Aldığımtz binlerce mek
tubu tedklk ve tamtf ettık 

ve fuglUz halkm o dü~ünce 
lerine tercüman olan fıhir 

ve tekliflerin birl<aç muay • 

yen grupa y ıldıklarını gör
dük. Net ce !iUDU göaterl)or: 

fng tere efl.arı umumlyeıl 
Mılletler Cemtyetın n can
landırılm sının ve millet erin 
ooa d ha es ı ba larl ... ba 
ğlanmaaıoıo dünya ııulhun 
ço hadim olacağı kam1 tın· 

de, logılız h l ana göre Mil 
Jeti r Cemi)ıeti bugünl~ü ln
gıhere hiikumetinln ld resiz 
ltğl yüzünden zaafa uğramış 
bulun akt du H lk cnter 
nasyonal problemi rio nca 
ve anc k otoriter bir mıllet 
ler meclı i tar f ındao layıkı 
veçhlle h llcd leceğl kanaa 
tınded r u i~ln zorluğu ise 
lngllter~vı ve Jllponyayı te~. 
rar letl r meclisine bag 
lıy bıl01 Hal'1m nok 
t i naz n o merke.ıded r ld 
Alm ny ~ı letl r cemiyeti 
n baglandığı tal<dırd d ğer 

devlet er onu takip edecek 

ler~ır Bu da onlara o za 
ran, bir konferans akdile 

ve bütün siyasi v kooo 

m!k d rdlerin orada de lip 
tahlıl edilme 1 ve el blrhğil 
h rk 
oe 1 leri ar nmasile b 
bilecektir. H lk, bu konfe· 
r nsta koloniler, iptid i mad 
deler ve el<alltyet er m sele 
sı tetkik edileceği ıö ylendi · 
ğl takdirde Alıosnyanın oaa 
iştirake h h ş fütereceğl 

nı dü ünüyor. Ool ra n z . 
r n Almnnyayı tll tler Ce 
miyet ne celbedecek oyle 
bir yem zaruridfr ve düny 
sulhu namına bu adtde y • 

pılacak fedakarlığa dc"'ec k· 
tir 

ikinci bir zümre e Mil
leti r Cemiyeti har cinde bir 
düny ulhu konfer osı k 
dlnl terviç diyor Bu züm 
re Anı rl a d d hıl o mak 
üzer bütun düoy milletle· 
rinln bir masfl b şındft top 
lanm l rmı Vf! bütün kozl 

rını ort ya dök rck aradaki 

haksızhklnrı, uyuo maz· 
lıkl rı iz le yoll rını do tane 
ve muslih ne bir 

ıekılde ar tırm larıoı isti 

yor. Onlara göre bu ıekilde 

bir umumi nla~ma faolzml 
öldür cekttr. Çünkü foolzml 
ancak milletler n uğrad kl rı 

ekono lk hakaızlıklara onla 
ra daim tekrarlıyarak on· 
lar d daimi bir h rp hırsı 

uyandırmakl h yatını tda· 
rne ede tl kted r l ıglltere 
efkimumumfyesl V rs y, 

Sen Jer en, e Tarı non 
muahed lerlnto Almanya, 
Macarlf;tan ve Po!ony ya 
haksız bir takım yü ler tab 
mii ettlğl k ono.tlndedir- it 
alya.ya, lng ltere ile mütef r 
rlk olarak h rp ettiği tak· 
dirde birçok nıükif tler va 
adedllmlf fakat, bu vatd ye 
rlne getırılmemlştlr. Fihıtan 

aynı zamanda hem Y hudi 
lere, hem de Arepl ra b ğı~ 

lanmıştır. 

Üçiincü bir grup f e ul· 
hu veni bir ıllahları tehdtt 
konfraneının yapılma md 
görüyor ve A!m n~tının bu 
y rışt müşkül bir ekonomik 
durumda butunutunun onu 
böyle bir teklifi kolayc ka· 
bule gevkedeceğint dü ünü 
yor. 

Bu grup ıövle bir naza
riye daha 1 er sürüyor: Son 

kriz demol"aılleri pek kor· 
utmuıtur. Onlar silahlan 

ma f§lne olmd h r zaman 
n en faz bir h z vere 

ceklerdlr Bu aynı imbao 
iare s h p o!mıyon Alman 
yayı ürkü ecek, onu s ah 
lnrı az ltma prens b n • Y 

laştıracaktır Bu gruba nazı· 
rl'n a nı bııl Ha ş st n C· 

f rl yüzünden pe vah ı.n 
bır ekonomik vaziyete dü 
~eo it lya için dtı varittir. 

Gaz leye gelen mektup1ar 
ar 11n n bfr üçüncü zümre 
daha göze ç ı·pıyor. Bunl r 
müf rıt sllahl rı ta hd t t raf 
t rl r, o liadar ki, ynlnız 

Milletler Cemiyetinin kuv· 
vetlt bır rolü ve donanmuı 

olm sına fsttyorler ve bu 
kuvvetin bütün dünya 
hükmetmesln , güzellikle h l 
ledilmtyen projeleri bu or· 
dunun kö ünden he.lletm ıl 

nl ileri sürüyorlar 

Or.l rın fikrince be§eriyet 
ıuasın na ıl ga~rıkabili Is 

lah b zı miitecavız fertler 
vars milletler e.ra ınd d 
hiç hak, hukuk gözetmlyen 
fırantıııı bulunco. komşul rmı 
istıladıan çekinmlyeole var
dır v onl rıo bu t ca vüzkô. 
rane hare etlerin n önüne 
geçebflec le y~fi• maıa kon
feransları değil, kuvvetli bir 
dünya polisinin mevcudlye

tld r 
ldarcbımemizde b rtlıen 

mektupl r arasında. teferrüt 

ed n b r grup d milletler 
rıuıoda beynelmtlelclllk hlı· 

lıcrln n yayılma ını istiyor, 
g ni~liyen bir demokuıslnln 
f aılzmi sönç\ür ceğlni, Al 
man, h lyan ve J pon hal· 
kının, b şlarandakt diktatör· 
lerl haktkatl kendilerinden 

ı ladı l rını öğrendikleri 
va it onları takip etmiye
ceklerlnl düşünüyor. 

Velh sıl gelen yığınlarca 
m ktup, fo iltere halkının 
dünya ıulhtle ne k dar ya
kınd o 1 ~ ad r olduiunu 

Ye • ·ıaclar .. 

• 
Mos ov kimya ve ecza

cılık r ıtırmaları enstltüıü, 

muhtel f nebati rdan çık -
ralmış bır çok y\!nf alk lold 
ler bulmuıtur. 

Bu yeni 1 aloldler araeırı 
da, bılhas a, profesör Ore 
kovun laboratuve.rında elde 
edilen Sıılsolinı kaydeyle· 
mek le p eder. FHh kike, 
bu yeni ı1aç, krsn tazylktntn 

zl lığından ileri ge1eo Hl 
pertool haatalığanın §imdiye 
kadar bulunan y~gane tli. · 
cıdır. Bu Hlpertonl hastahğı 
en ziy de dlm "'I rı ile ça
lııan entelektüellerde gözük· 
mektedlr T hammül edile. 

mez ba§ ağrıları. baı dönme· 
si, umumi z f, kula ki rın 

mütemadi surette çınlamaaı 

gıbl çok müziç arazı vardır. 
f nkat, balen haataoan birkaç 
gün 1 tla 2 mtlıgre m gtbf 

z miktarda aalsolın lma11, 
hastalığı tamamlle geçmeğe 
kafi gelmektedir. 

Salsolto, Orta Aıynda ye. 
tııen salıola rlhterl lımlode
kı yabani bir n battan çı. 

ar1imaktadır Bu neb t yüz· 
de 0,3 gibi çok z mıktardrı. 
sa sollnl thuv etti~inden, 

bu sene bu neb ttan asgari 
oo ton top anacak ve bu 
ıuretle Hıpertonl hustalığının 

geni mfkt rda ted vlsl için 

lazım gelen mtkdarda ı l · 
110 in elde edilm11 olac ktar. 

Gene profesör Orehovun 
Senekıo tım ndf'ki bir Kaf· 
kuy nehatınd n çık rdığı 

plaftlinin te kı inde de çok 
enler an oetlcel r elde edil
mtıtır . Bu yenı alkalold böb· 
rek, bağlrse.k ve ülser a rıla· 

rınd çok iyi tesiri rl görül, 
mekte, başk ca ,ımdiye ka· 
d&r malü olan Atropin gt· 
bl t • li tesirler y pmaktadır. 

V bu sebepteo Atropine fa

tk bulunmaktadır. 
Orta sy da yeti en bir 

nevi ot olao konvolvusdtın 

tropfn lsm nde çok kıymetli 
blr ntmlk maddenin gentı 

mi y eta ç karılmaııına da 
muvaffakıyet hasıl olmu tur. 
Bu m ddenlo üzerinde mü· 
t :nmtm flmtk mu mel ler 
yapılmış ve bu suretle Kon· 
vokaln dent:n yeni bir uyuı· 
turucu madde elde edtlmtı· 
tir. Bu madde abancı 

memle etlerden ithal olu· 
nan kokainin yerini tutm k 
ta ve bılhıusa göz v,., bo· 
ğaz h ıtahkl r nın tedavi· 
inde bü ük tesiri görü mek 

t dlr 

göst rmeat 
nidardır,. 

"H rp tehlJke inin önlen
mıv olduğunu hildıren heb r 

bütün Franıızların kalbini 

sevloçle ürpertmı~Ur. Bu se· 
vinç düny nın bütün mem
leketleri tarafından paylaııl· 
mı,tar Daha Münlh toplan· 
tısı ilan edildiği zem n İn
gtlterede büyük bir ümit 
doğmuı ve B· Nevll Çem 
berlaynın alkışlanauı olduğu 
Av m kam r sının celseıln· 

de tezahür etmlıUr. ltalvada 
h tta Almanyada, cumhur· 
retalerl sulh lebtnde teıeb. 
büste bulunmuı olan Btrl · 
§lk devletler ve Arja ntln ıı · 
hl Am rlk memleketlerin· 
de, her yerde kalab laklar 
ıevlnç içindedir. in n adına 
layık hıç bir insan yoktur 

(Lütfen s yf yı çeviriniz) 



~IrA ı• 

lngiltereye Göre Dünya Sulhu 
Nasıl Temin Edile bilir? 

{Baıtaref ı üçüncü aayfı!da) 
ki bir ferahlam ht&1I duy· 
ma11n. 

Milletler harp istemiyor. 
Harp korkunç, gayri insani, 
medeni bir dünyaya yakıı

mıyan ve lkt ordu arasında 
düribt bir düelloya lnhlıar 
etttğl zamanlarda blrQndü 
iü bnhın aıaletı kaybetmlt 
bir harekettir. 

Yalnız muhariplerin deiil, 
fakat ihtiyarların, kadınla 

rın ve çocukların körü kö· 
rüne kttallert bütün halkı 
maeke taıımak ıurettle baya 
tını kurtarmıya mecbur eden 
gaz vaeıt&1tyle o zehirle 
meler yalnız istihkam •e 
aıkerl f abrlkaların deill, 
medeniyet aıırlarının birik · 
tlrmlt oldulu ıanat eıerle
rlnln tahribi ineanlıfın artık 
katlanmak lıtemedlii çirkin 
ve korkunç hallerdir. 

lıte ıon ılinlerde herkesin 
ve btlha11a eıkl muharlple· 
rln ve modern tahrip vaıı -
talarınıa debıet verici terak
kilerini takip etmlf olanla· 
rın 16zlerl önünde bu man· 
zaralar vardı. Münib anlaı

maaının ıebeblyet vermlı ol· 
dufu dGnya ölçüsündeki le 
zahürler medeni mllletlerln 
bundan b6yle bu neviden 
feliketlerl önlemlye azmet· 
mlı olduklarına delalet eder: 
Cumhurrelll Runelt yükıek 
bir blıle buna te:rcüman ol· 
muıtur. 

Fakat harbe na11l mani 
olmalı? itte aııl ıGçlük bu· 
radadır. Hüınünlyet sablbl 
adamların hararetli arzusu 
klf 1 değildir. Bu htbnünl · 
yellerin pratik bir ıuretle 

tecanüıü de lizımd1r. Mllet· 
ler cemiyeti btr tecanüı le· 
crübeıl olmuıtur; fakat bu 
cemiyetin toplantaları pratik 
neticelere varamamııtır. Ha 
tti bazı hallerde, verdlil 
yanlıı ümitlerle, faydasından 
ziyade zararı dokunmuıtur 

Demek ki, baıka bir ıey li. 
zım· Fakat ne? 

Evveli hayat ritminin ıon 
derece bızlanmıı olduğu ve 
sözlerln, hattl telırafla 

teati edtldlll zamanlar btle, 
filler tarafından geride bı . 

rakıldıiı bir dünya modası 

geçmlt diplomatik uıullerln 
tadili icap eder. İngiliz baı · 
vekili 8. Çemberliyo, Füh 
rere doğru uçmak için tey · 
areye blnmemff olaa)'dı, dün· 
ya harbi patlemıı olacaktt; 
herıeyln ıahıi tem ıslarla 

ve hava yolları eayeslnd 
halledtlmlt olduğu müteakip 
hüalerde de vaziyet aynı ol 
muıtur. 

Sonra enternaeyonal dü 
riistlüje, imzaya ve vertlmlt 
ıöze hürmet eıularma dö
nüt lazımdır. Bır memleket, 
dünyanın önünde imza) mış 
olduiu bütün muahe.:!elerinl 
üıtüste çliner ve buna mu 
kabil proteıtodan baıka bir 
h reketle ne ite yarar? Bu 
bakımdan riyakarlık o ı,a. 

dar la lşaf etmlıtlr ki, ıaıır 
tacı bir kolaylıkla halkın 

ltty tları araıına alrme yo 
lundadır. Hükumetlerin ah· 
llkım 1ükeeltmek lazımdır . 

ileride çıkma11 muhtemel 

mü§kllıitın sulh yolundan 
halledtlmcei huausundıt §ar 
mez bir azim de ıarttır 

Nihayet ıulhu korumak 
f stlyen milletler araıında 
- ki en bü1ük ekserlyetUr
ler - önceden yapılmıı ıa· 
rih bir anlaımıya ihtiyaç 
vardır. Dünya gitgide da· 
ralıyor, radyonun, tayarenln 
entrenasyone l m6bedelele· 
lerln çokluğu v~ siiratl bun· 
da amil oluyor. Herhangi 
bir bölgede zuhur eden bir 
hidiıe dlierlerl üstünde tesir 
yapmaktan halt kalmıyor. 

Httlerln bir 6ltlmatomu Nev· 
york boreıuını saramııtır ve 
Münlh anlaımasından son· 
ra vaziyet düzelmtıtlr. 

Bırletlk devletler, Anu
paya ka111mamak hususun 
dakl arzusuna rafmen arhk 
dünya hadiselerinin dııında 

yaııyamaz. Hiç bir muahe· 
deyle bajlanmasa, kin ve 
garez hislerine kapılmasa 

da, ller ıaatln sayılı olduiu 
anlarda, terazinin kef ealne 
manevi miizaheretlerlnden, 
müstakbel bir müdahale 
ümidinden daha f azlaımı at
abilecek mevkide olmalıdır. 

AmerJka buıünka anayasa11 
ve kanuolarlle kamoyunun 
tedrici lıtlhalesl ıoJeelnde 
adaleti müdafaa edenlere 
bir harbi kazanmak için 
yardım edebıiır; Amerlkcnın 

böyle btr harpten kaçınması 
pek güçtir. B. Çemberlaynın 
tıaret ettlil ıtbl ası) meae 
sele de budur. Cumhurrell1 
Ruzveltln müteha11fı edfel 
reıebbüılerlne rağmen. 8. 
Mu11olfnlnln müdahalesi ol · 
masaydı harp muhakkaktı. 

Halbukt Fransanın Rome.
da bili elçisi yoktur. 

Bu ıon haftaların derele · 
rl pek çoktur •e hatırda 

tutulmak llzımdır. Eıasen 

her ıey bitmiı dejıldır . lht1-
Jifın tatbikat 11bıında her· 
halde güçlül&ler çıkaracaktır. 
Fakat Çekoılo1akya matlup 
olmadan, ttkdbe ıayan bir 
ferajat ve vakarla dünya 
sulhunu l&uıtaraıak için par· 
çala11111111nı kabul etmlıtır. 

Ytrml seneden bert memleket· 
lertnl yenldtn çalıımıı olan 
Çekoslovak •alanpenerlert 
nlo, General Slro•i aıb• ene 
rijlk bir ttf ln emri altında 

çahımıı olan o cesur ftlker . 
)erin, milli topr klnrının ıe · 
olı bir pıırçftıını, harpılz ve 
hatta müo kuıaeız terk et· 
mek mecbur iyetinde kaldık . 

ları zaman hanıi haletlruhtye 
içinde olduklarını tasavvur et· 
mek mümkün müdür? 

Çekoslovakya tarafıodrı.n 

terk edilen topraklar10 tah· 
llytel ıartlarını tanzim için 
bir enternasyon l komlıyo 

oun teıktlt ve plebht yapı· 
lacak bölıelcrln eolernuyo· 
nal kıtalar tarafından tıgalt 
bu nevıden hadiselerde bun 
dan bö1le takip e d 1 l. 
meıl l a z ı m g e 1 e n 
yolu tıaret etmektedir. 
artık hep stlnhlı kGlncağa 

benzlyen bir Almanyayla h: 

tlrabı ve ümlhlzllğl pek 
ecıklı olan bir Çekoılovakyn 
ara11nda entcrnaayooal bir 
a1keri mania konulması ufuk. 

ta hail me•cut olan bulut- ' 
Jara roğmen yarının ıulhu 

için mühlm bir gar ntl teokll 
eder. 

Artık tarihi olan bu 30 
eyliil günü sulhu doha iyi 
ıarantl edlleceil yeni bir 
denin baılangıcı olmalıd1r; 

harbi ilin edecek çan ve 
düdük ıeılerlnl ıinlerden· 

beri endlı• içinde beklemtı 

oJan Fransa, timdi nete ve 
sevinç içindedir.,. 

Yazan: General Pol Azan 
Müalh kararları: 

Münib mukarreratını mev
zuubahı eden Yugoılav mal · 
buatı bu kararları alkııla

makta, dünya sullauau kur· 
tarmıı olduklarını tebarOz 
ettirmekte ve Yuıoılav1aoın 
Südet Almanları meıeleıln· 

de takip etmtı olduju polt 
t1ka11n11a ıerefli ve dürOst 
bir pohttka oldufunu beyan 
eylemektedir. "V reme,, kü. 
çllk itilaf buhranı karımnda 
takip ettlil politikanın ıerek 
Yugoslavya ve gerek Çekos
lovakya menafllne uyıuo ve 
makul bir pohttka olduiunu 
kaydetmektedir. 

Bitün gazeteler Münlh 
kararlarını hararetle alkııla· 
makta ve Çekoslovakyayı 

teaellt etmektedirler. 
Yarı reımi •Samouprava,, 

- Belgrad, - ıazetesl ıu mu · 
taleaları ileri sürmektedir; 
MOnlh toplant111 ıüratle, 
vakit ve zamanlyle kararla· 
rını vermlıtır. Bu kararların 
dünya ıulbunu kurtardıiın 4 

da berkeı müttefiktir. Garp 
demokrasilerinin, •aktlyle 
temini tçln çupıımıı olduk . 
ları bir prensibin tahakku
kuna mani olmak kabıl de 
illdlr. Bu prenılp her mil· 
letln lıtedlil idareyi bizzat 
intihap etmeıl prenılpldlr. 

Çekoılovakyada, baıka ırk . 

lan olan, baıka bir lııan ile 
konuıan ve Çekoslovaklar 
ile bırlıkte yaıamak lstemt
yen üç buçuk mtlyonluk bir 
Alman kütleli vardı. Çekot 
lovakyadakl Yaztyetl tclame 
ettirebilmek için mütbıı bir 
harp göze alınamazdı. Da-
ladlye "We Çemberliyn Mfi
ntbde hakikat ile kartı kar · 
ııya gelmlılerdlr. Dört dev
let adamı araeında Münlhde 
vaki olan konferanı lneanlı· 
ğı müthıı bir harpten kur · 
tarmııllr. Bütün analar ve 
evlatları bu dört devlet ada 
mına mfnoettard1rlar. 

Çekoslovakya faciası vu· 
ku aelırken Yugo~avya da
ht derhude edebileceği ka 
bil ol n taahhütlerimiz sa· 
dık kaldık . Bunun için ıe · 
refİi ve dürüst bir vaztyet 
ta lunmıı olduiumuz kanaa · 
tini haiz bulunmaktayiı. 

Yarı resmi [ • Vreme ,, 
- 2 ·10 1938) gazete!slne gÖ · 
re: lnıanhk uçurum baııaa 
gelml§U· Fak t bugün 
düımek üzere buJunduiu 
uçurumu huzur Jle karııdan 
&eyredc bll!rlz. Mün.h lıoofe

reımnna tıtlrak edf•oier, bü · 
tün insanlığm bugün dud.ıık· 
farında dol an saadet tebeı· 
ıiılmlerin f vücudc getirmif o l · 
dukları dan dolayı in1anhğı 

minnet hislerini kazanmıol r· 
dır. Çemberliyn sulhun le. 

tol çarelerial bulmak için 
büyük bir g yret sarf etmlı 
Ur. Düoyanm en büyük d ev 
letlnin ldeta korkaklık te· • 
ılrini yapa'-llecek bir tarzda 
sulhun temini için uğraıtığı · 
na · insanlık tarihinde ikinci 
bir misal bulmak kabil de
illdlr. ihtiyar inılllz baı•e
kdlnln üçOacü defa olmak 
üzere tayare t)e f.htler nez · 
dine altmeılnl lcap ettiren 
lmll insanlık hl11lcllr. 

Httler dahi ıulhu kurtar · 
mağa gayret etmft olan ıü· 
krana ıayan bir ıahılyettlr. 
Hıtler•n, kardeıinl kurtar 
maja matuf olan hlılerlnln 
oe kadar aslline hisler ol· 
dufunu anlamak için onun 
ruhunun derinliklerine inmek 
llzımdır. 

Son anda Mu11ollnt dahi 
sahneye çıktı ve defnedil-
mek üzere olan bir davayı 
kurtarmak için ortaya ahldı · 

Mu11ollnı ile Hıtler arasın · 
dakt sıkı münaaebetler sa· 
yeılnde M6nth temasları ıon 
zamanların en büyük hadi· 
ıesl oldu. 

Sulh muahedelerlne bağ 
hlıiı dolaylslle az çok çel:ln· 
ren hareket eden Daladlye 
sulhun kurtarılm&1ı huıusun · 
da kendiıine terettüp eden 
vazifeyi vakur ve ıerefll 

bir tarzda lf a etmlıtır. Seneı 
ve Çekoslovakya dahi sulbua 
kurtarılmasına hizmet etmlt· 
lerdfr. Zaten bu huıusta en 
büyük hızmell yapanlar on 
lardır Bunlar tarihe ald olan 
bir suçun avakıblnl yüklen· 
mitlerdir. Fakat Çekoslovak· 
ya için takip edtlecek bun
dan baıka bir yol yoktu. 
"Yugoslavyanın Çekoılovak 
ya meselesi karıııındakt vazl • 
yeti dürüet olmuı mudur? 

Çekoslovakya ve Roman 
ya ile aramızda. Macarfıtana 
karıı hududlarımızın muha-
f azas1na matuf blr ittifak 
vardır. Bundaa birkaç tene 
evYel klçük antantın ıentı 
lettlmeaf hususunda Yugoı· 
lavyanlD lüzum ve ihtiyaç 
hi11ettlil bir an olmuıtu. O 
zaman bu yapılmadı. Fakat 
bu hal, Çekoılovaklann bt 
bize yapmak istemedikleri 
hizmeti bizim de Çekoılovak· 
lardan eslrgememlze bir sebep 
teıkil etmtı deilldlr. Bunu 
yapmak ne onlar için ve ne 
de bizim için faydalı olmaz· 
dı. Çekoılove.klara kerıı ker · 
deıltk hlılerJmlzi göstermek 
iste eydik onlarla birlikte 
mezara glrmektf!n baıka bir 
ıey yapmıı olmazdık. Takip 
ettiğimiz politika hem dü 
rüst, hem ıerefü, hem de 
makul bir polltık d1r " 

Münib kore.rlumın, en 
tehllkell btr anda ıullıu 
kurtardığım tebarüz; et
tiren yarı reımi { Novos ' 
ti,, Z ğrep, 1 . 1 O 
1938) fU mütalenları Jlerl 
sürmektedir: 

Yugoslavya bu Av-
rupa buhranını, takip et 
Uil politikanın metanetini 
gösteren bir tarzd atlatmıı · 

tır. Takip cttlflaılz hattıho · 

reket milletimizin ve sulhun 
mLmafil le batına uygundu 
Müolhde n ihayete eren bey 
nelmllel mücadeleler hattı 

h rekeUmtzhı ne k dar dü 
rült olduğunu flbat ederler ,, 

21 llalNCITllRIM ıtJt 
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,,;. K apita/: 100/)00,000 Türk Lirası 
llJ. Yurd içinde 261 Şube Ve /Ijans = Dünyanın Her Tara!Jnda Muhabir/el 
1IJ. Her türl zirai tkrazln~-dlier bilcümle bank• -
1'J. meleri büyük ıubelerinde kiralık aaalın. 
1'İ lhb nız t aıı.rruf ve kumbara hesaplarında ıkr• = ml1eler. = I kramlgt: 
1Iİ- ADEDi 

"" ~ 
J 
1 
1 

1 
25 
30 
40 
ıö8 

Mlkiarl: 
LiRA 
1000 
500 
250 
ıoo 
50 
40 
20 

ikramiyenin tutarı: 
LiRA 
ıooı 

500 
250 

1000 
1250 
1200 
800 

6000 t' 
Bu ikramiyeler her üç agtia bir olmak üzıre 5

1
• 

~ nede d6rt defa bu miktar u:erindtn kura ile t111ğ1• 
21' lacaktır. ilk keşide 1 EJJltll 938 dedir. •• --~~···~~~~~···~·-~Jl 
K(~psüt Belediye 

Riy«ısetindel 
Kepılt belediyesine aid Çukurajıl meratının kıtlı~ 

laklyeslnin eıkl tartlar altında 938 lklnclte§rln a)'JDID 3 
r· perıembe günü saat 16 .da icara verlleceli ilin oluo7
2 3- ı-3 

Devlet Demiryolları ÜcünciJ .. ~ 

işletme Müdürlüğünde 
Muhammen bedelt aıaiıda yazılı Akbtaar lıtaıyoO 

fesi btr ıeoe müddetle J 4-11-938 tarihine müsftdlf pa•• 
ıi günü saat 15 de açık artırma usuliyle Bal; kesirde Oç 
cG lıletme binasında kiraya verilecektir. 

lsteklllerlo 11.25 hra muvakkat teminat vermeleri 
kanunun tayin ettiği veılkalcrla 2490 numaralı kııo" 
4 ncü maddesi mucibince tıe glrmeğe kanuni bir rP 
bulunmadıjma dair be,.anname ıle aynı gün ve saate 
do.r komisyon relsllilaa müracaatları lazımdır. 

Bu lfe ald fartoame lıle~me Müdürlüğünde ve Ak 
letasyonuoda paraaız dağıtılmaktadır. 

Senelik Muvakk•t 
Cinsi: muhammen bedeli: Teminat alıç 

Akhisar istasyon büfeal 150 Lira 11.25 J..I 
4-1 31 

Balıkesir Nafı<ı 
Müdürlüğünden: 

1 - Manyas Hamamlı mevkUnde yaptırılacak koJ 
ha•uzu ikmali Jnıaalı yapılan ekılltmeslnde talfp çı1' 
dığından on ıün müddetle ekılltmeal uzetılmııtır. 

2 - lıtn bedeli keıft 714 liradır. 
3 - Bu tıe ald evrak 
A. - Proje 

B - Fıat bordrosu, meaaba cetYelı, bullıal keıfJye 
veli 

C - Nafıa yapı itleri fenni ve umumi ıartnamesl · 
tıt11enler bu evrakı her giu Bahkeelr Nafıa MüdürlO 
de aöreblltrler. 

4 - Eksiltme 5 lkinctteırln 938 cumartesi günO 
10 da Manyas kaymakamlık makamında toplanacak 
mlıyon huzurunda yapılacaktır. 

5 - lıteklller bu ite atd 54 liralık muvakkat teıı> 
tı mal sandığına yatırdıklarına dair makbuz veye bu 
tard ıayanıkabul banka mektubu ile ihaleden en az • 
gün evvel vilayete müracaatla bu it için alacakları eh1 
vesll< ılyle birl ikte eksiltme komlıyonuna müracaatları 
olunur. 

B h ,esir sliy ~ukuk hi~imliöinden: 
Balıkesirln Vıcd niye ma· 

holleslnden Süleym n oğlu 

ıucu Mehmet tarafıadao 
10 ·1· 936 tarihli arzub:ılle 
Bahkeıtr asliye hukuk ha · 
kimliğine müracGat oluna · 
rak Ş mlı oshfyeelniıı Kır· 
mızıl r köyünden Mehm~t 
kızı Havvn aleyhinde açılan 
boıanma dava11mn yapıl n 
muhakemeaı sonunda: Ta· 
rafların ıektz ııeoellk ev· 
li olma ına rağmen bir 
müddet bir rada 
y&§adıktan tonra müddea· 
a e yhe Havvanın fuhuıa ıü 

lfık ederek onuola burı 
zina e tti il sa bit o lduğ&Jl1 
davacının müddeaale 
Havvadan boıanmaa1ıı• 
ms.snrıfı muhakeme ıle 1 

harcının müddenalcyhe 
va uhdesine tahoJ1 

5 ı0.936 tarihinde k 
temyiz olmak üzere k 
verHmlı ve müddeaale 
Havvenm mahalli tka 
meçhul hulunmuı old&J 
dan ilam teb iği maka 
k im o lmal' üzere keyf 
ılao olunur. 

Sahibi ve Baı ıuharrırı: Halıkeslr Mebusu H. 

Çıkurırn Genel Dırektörü: FUAT BİL'AL 

Ba mıyerl: VUiıyet Matbaası r-c Hahkeılr 
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Büyük Şef Ve Milli Kahraman A türk 
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b Ankara, 28 (A.A.) - Da- hareketinin clhana heıap ve 

8
1h1e Veldll ve Parti Genel ren ve verecek olan Türk

b tlııreterl 8 . Şükrü Kaya, ferin ne tikiyiz, ne de ıon•n
Ş '-tG.rı saat 13 de BQy\lk cuıu olacaiız ,, Diye nut
~ •fııntz Atatürkün emrlle kuna baılıyan Vekil, Umumi 
Veı.fit1ertntn ve Umumi Reıı Harbin ıonunda Türk mllle· 
elcıh B. Celal 8ayarın adı tinin eılr ve imha edilmek 

.,., 1 S net Cumhuriyet bay · fıtendlll bir sırada milletin 

.. ,tb 
•tıı açmııtır. hl11lyahnı naeıl ıuıturmafa 

"Ttbk mllletlnln tarihteki (Sonu ikinci ıayfada) 

Geçen yzllardaki bayramlardan bir lnlf/Ja 
Cumhuriyetin 15 net yıldö· baı1amııtar, 

nlmü bayramı düa ıaat 12 Saat 12 den itibaren Par
den itibaren ıehrlmlzde bft- ti ve Belediye meydan1nda, 
yftk tezahüratla kutlanmaia Eie mahalleılnde birer bando, 

r 
Gazetemiz Bugün 20 Sayfallk Renkli 

İlavesi ile Birlikte 24 Sayfadır. 

ON 0Ç0NC0 YIL IA YI: 4023 

u 

'Or: 
>losu. 
:len baıka bir 
yor. Hükumeti 

nci sayfada) 

:>şkun 

uyor .. 
İçinde 

rrak-

de Halkevl ban
niyet me1da-
1 bandosu muh
ular çalmııhr. 
addeler hergüo· 
ıuklı olarak ka 

Riitün reımi •e buıuıl 
binalar bayraklarla dona 
hlmııll. 

Saat 14 de Vali ve Parti 
Baıkanı B. Etem Aykut, Hal· 
kevl hoparlörü ile bir 
ıöylev vererek bayramı aç· 
talar. Cumhuriyetin on beı 
yıl içindeki bü1ük baıa· 

rılaranı, Atatürküa 1€ikıek 
( Sonu ikinci sayfada ) 

O sun. 
Ankara da 
Yapılacak 

Kabul Resmi. 

B. Abdülhalik Renda 
Ankara, 28 f(Huıuli] -

29 Btrlaclteırla cumarteal 
(Ünü, Reisicumhur Atatürk 
namına Mecltı Relıl B. 
A bdülhallk Renda tarafın
dan aaat 13 de kabul res
mi yapılacaktır. Buna afd 
preiram bazırlanmıthr . 

Müteakiben hlpotromda 
büyilk bir geçltreımt 1epı

lacakt1r. Geçltreımlnde, Mec· 
Ilı Relıl 8. Abdülhalik Ren
d•. Baı•ekll 8 . Celll Ba· 
yar oldufu halde bütüa Ve
killer hazır bulunacaklardır. 

Ankara Rad
yo istasyonu 

Diin Açıldı. 
Ankara, 28 (Huıuıi] -

Bugün Hat 10 30 da Eti· 
meıudda kurulan radyo dü 
füzyon htaa1on ve ıtüdJOIU 
merasimle açılmııhr. 

Törende Baıvekd, Vekiller 
•e dlier da•eth zevat ha
zır bulunmuılardır. 

Nafıa Vekili B. Ali Çetla
kaya, mikrofon önünde bir 
nutuk lrad ederek hükume
tin vlcude ıettrdlğf bu b6-
yük eıerln 15 ncl yıldöoü
münde hizmete amade bu
lundufuou ıöylemlt ve va tan 
için kutlu , mutlu olmuıoı 

temenni et mittir. 

B. Ali Çeunkaya, sözlerine· 
Büyük Şef Atatürke aıhhat 

Ve afiyetler dlllyerek ıon 
vermtıttr . 120 Ktlovat· 
lık uzun, 20 ktlovatlık kısa 
dalgalı lkt lıtuvon olan 
Ankara radyoıu, log ılız Mar· 
koni ıtrketl tarafından ya· 
pı lmıı ve bir buçuk milyon 
liraya mal olmuıtur. 

Nafıa Vekilinin nutkunu 
m6tealdp Cumhurbaıkan

lığı Fllrmonlk orkeetraıı ta
rafından senfonik bir kon. 
ıer •erllmtı ve açılma töre· 
al lıttklil marıtle ıona er
mtıtlr. 

Baı•ektl 8. Celil Bayar, 
Vekiller •e dlfer ze•at, radyo 
evi mühendtılert dell1etll• 

(!;onu üçüncü sayfada) 



lngiltere e Göre Dünya Sulhu 
Nas 1 Temin Edile bilir? 

(Baıtarftf ı üçüncü eayf ad ) 
kt bir ferahlam hissi duy· 
ma110. 

Milletler harp lal miyor . 
Harp korkunç, gayri insani, 

medent bir dünyaya yakıı
mıyan ve iki ordu arasında 
dürüıt bir düelloya lnhlıar 
ettiği zamanlarda b ründü 
fü bühın asaleti kaybetmtı 
bir harekettir. 

Yalnız muh rJplerln de il, 
fak at ihtiyarların, kadınla 
rın ve çocukların körü kö
rüne kttallerl bütün halkı 
maıke taıımak ıuretlle haya 
tını kurtarmıya mecbur eden 
gaz vaeıtaılyle o zehirle 
meler yalnız teUbki.m ve 
aıkerl fabrikaların değil, 

medeniyet asırlarının birik 
tlrmtı oldulu aanat eserle
rinin tahribi loaanlıjın artık 
katlanmak lıtemedlit çirkin 
•e korkunç hallerdir. 

lıte ıon ıünlerde herkesin 
ve bilha11a eski muhariple
rin ve modern tahrip vaaı -
talarınıa dehıet verici terak
kilerini takip etmlt olanla
ran sözleri önünde bu man
zaralar vardı. Münib an1aı

maaınıa sebebiyet vermlt ol
duiu dünya ölçüsündeki te 
zahürler medeni milletlerin 
bundan b6yle bu neviden 
felaketleri önlemlye azmet· 
mit olduklarına delalet eder: 
Cumburrelsl Ru:ıvelt yüksek 
bir htıle buna te:rc:üman ol· 
muıtur. 

Fakat harbe na11I mani 
olmalı? lıte asıl g6çlük bu· 
radadır. Hüsnüniyet ıabtbi 
adamların hararetli arzusu 
klfl dejtldır. Bu hibnünl · 
yetlerln pratik bir surette 
tecanüsn de lazımdır. Mtlet· 
ler cemiyeti bir tecanüı te· 
crübeıl olmuıtur; fakat bu 
cemiyetin toplanhları pratik 
neticelere varamamııtır. Ha 
tti bazı hallerde, verdlil 
yanlıt ümitlerle, faydaıındnn 
ziyade zararı clokunmuıtur 

Demek ki, baıka bir ıey Ji 
zım. Fakat ne? 

ETvell hayat ritminin ıon 
derece bızlanmıı olduğu ve 
ı6zlerln, hatti telırafla 

teati edtldlll zamanlar blle, 
ftller tarafından geride bı 

rakıldıiı bir dünya modası 
geçmlt diplomatik usullerin 
tadili Jcap eder. lnglllz bat· 
vekili 8. Çemberliyo, Füh 
rere doğru uçmak için tay· 
areye blnmeınlt ol111yd11 dün· 
ya harbi p tlomıt olac ktı; 

herıeyln ıah i tem starla 
ve hava yoll rı Gaye lnd 
halledil~lt olduğu müteakip 
hünlerde de vaziyet aynı ol 
muıtur. 

Sonra enternasyonal dü 
rüstlüie, imzaya ve Tertlmlt 
ıör;e hürm t eaaılarına dö
nOı lazımdır. Btr memleket, 
dünyanın önünde lmzalamıo 
olduju bütün muahe3clerlnl 
üstüıte çiğner ve buna mu 
kabil prot stod n b ık bir 
hareketle ne ite ynrar? Bu 
bakımdan riyakarlık o ita· 
dar in lfaf etmlıUr ki, ı ıır 

tıcı bir kolaylıkl halkın 

itiyatları ar ın girme yo 
(undadır. Hükumetlerin ah· 
lakını yükseltmek lazımdır. 

ileride çıkması muhtemel 

yolundan ta hill mevcut olan bulut- J ılnl ç relerlal bulmak için müıkllatın ıulh 

hnlleddı 
mısz bir 

NıhaJ 
isti yen 

- ki er 
ler - <i 
rlh bir 
vardır. 1 
ralıyor, ı 

entr~nas 

lerln çol 
da amil 
bir bölgı 
hadise dl 
yapmakt 
Hltlerln 1 
york boı 

Münib a 
ra vazlye 

Btrleıtl 

paya karı 
dakt arzu 

dünya bi. 
1aııyama: 

deyle bai 
garez hlı 

da, laer sı 

anluda, 
manevi ı 

müstakbel 
ümldlndeı 

abllecek ı 

Amerika 1 
ve kanuni 
tedrici lı 

adaleti m 
bir harbi 
yardım ed 
böyle bir 
pek güçtir 
tıaret ettli 
ıele de b.ı 

Ruzvelttn 
reıebbüıleı 

Mu11olloio 
ma1aydl h 
Halbukt f 
da bala eJ 

Bu son 
rl pek çc 
tutulmak 
her ıey bit 

liho tatbıl 

halde aüçl 
Falıat Çel. 
olmıdao, 

fereiat ve 
ıulhunu 1&1 
çala11aı11n 

Yirmi sene 
lerlnl yeni 
Çekosloval 
nln, Gener 
rjjik bir ft 

çalıımıı ol 
lerln, milli 
nlt bir pcr 
hatta mür; 

me mecbı 

ları zaman 1 
içinde oldul 
mek müm~ 

Çekoılov 

terk edilen 
llyesl ıartla 
bir enterne 
DUD tetktlf 
lac k bölgt 

nal kıtalar ...... aaııuuuu 't'"""'' 
bu neviden hadiselerde bun 
d n böyle t kip e d l l. 
m si l a z ı m 8 e 1 e n 
yolu ft ret etmektedir. 
arllk hep ıllobh kol caia 
b~nı.iyen bir Almanyayla iz 
ttrabı ve ümlhlzltğl pek 
e.caklı olan bir Çekoılovakya 
arasında enternaayoo l bir 
aakeri mania konulması ufuk-

1eeıwıı~ı. raK t bUilin 

düımek üzere bulundu u 
uçurumu huzur ile karşıdan 
seyredebiliriz. MünJb koofe· 
ranıma ştlrak edt•nler, bü · 
tün ıneonhğın bugün dudak· 
larınd dol ı n saadet tebe • 
sümlerlnf vücude getirmiş ol · 
duklorı dan dolayı fnsanlıf:ı 
minnet hlsleripl kazan mı r · 
dır. Çemberliyo sulhuo te. 

Yugosl VJ bu Av-
rupa buhranını, takip et 
tiğl politikanın metanetini 
gösteren btr t rzd tlatmıı

tır. Takip ettı~lmlz hrıttıho
re et mtllellmfzlo ve sulhun 
menafii re batın uygundu 
Münlhde nihayete eren bey 
nelmilel mücııdeleler hattı 
h rek UmlzJn ne adar dü 
rüll olduğunu lıbat ederler 11 

ı~~~~~~~~~~~~~ ..... ~~~~~~tt 
" Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 

Kapital: 100,000,000 Türk Lirası 
Yurd İçinde 261 Şube Ve fljans 

DünytJn1n Her Tarafında Muhabir/er 
Her türl zir l lkraz R;_,41:; •• "tl-r.-•- L--' 

....... • •a .. vu cueynınae açuan 
boıanma davasının yapıl n 
muhakemesi sonunda: Ta
reflerın sekiz ıseoellk ev· 
lı olma ına rağmen bir 
müddet bir r da 
yaşadıktan onro müddea· 
a eyha H vvanın fuhuş nü 

- -. 

- • •roJoJv uırıuınae J(I' 

temytz olmak üzere le' 
verHmfı ve müddeasle1 
Havvanm mahalli ıkadl 
meçhul bulunmuı old&Ji 
d n tlam teb iği maksrt' 
k im olmal' üzere keyfi 
ilan olunur. 

Sahibi ve Baı1A.1uharrırı: Bahkeılr Mebusu 

Çıkarım Genel Dıre törü: FUAT BİL'AL 

Basını •erı: Vilayet Matbo sı ..- Hah cıtr 
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llariciye Vekili 
'l'Rl'FİK !Wştii Anı8 

ltti/t .. 1 • lir 811/Ullll Başvekilimiz CELAL Bayar Maliye Vekili 
Fl!A T Afiralı r f ' •-· .,, r. , ~1 n lw 11 

Mill i Miitla//ıa Vekili 
KAZIM Oıalp 

, 

N11fi:ı Ve/l i fi 
.ıU,İ ('eti 11 kay :ı 

İnlıis:ır/;Jr Vt>k ili 
A /,/ Hamı T:ırlurn 

Ziraat Vekili 
.FAİK Kurtoğ/u 

İkti'la/ Vekili 
~c..,·ı ı K-iU lt e.,ebir 

Sıhhiye Vek ili 
HULUSi Al:ıl«ış 

UO.J J. -<11111111 .M.':(Llı 

b l\nkara, 28 (A.A.) - Da- hareketinin cthana heıap ve 
Slltye Vekili ve Partl Genel ren ve verecek olan Türk
b tlcreterl B. Şükrü Kaya, lerln ne ilktylz, ne de ıon•n· 
Ş -.IGn ıaat 13 de Büyük cuıu olacafız ,, Diye nut
~ •ftanız Atatürkün emrtle kuna baılıyan Vekil, Umumi 
VDdllerlnla ve Umumi Relı Harbin ıonunda Türlıı: mille · 
b ~lcllı B. Celil 8ayarıo adı tinin esir ve imha edilmek 
"'' 1 S net Cumhuriyet bay · lıtendlll bir sırada milletin 
'~•nı açmııtır. hlaatyatını naıll ıuıturmafa 
"Ttırk milletinin tarihteki (Sonu lktncl ıayfada) 

Geçen yıllardaki bayramlardan bir intiba 

Cumhuriyetin 15 ocl yıldö· baı1amııtır. 
nlmü bayramı dün ıaat 12 Saat 12 den itibaren Par
den itibaren ıehrtmlzde bft- ti ve Belediye meydan1nda, 
yftk tezahüratla kutlanmaja Eie mahalleılnde birer bando, 

r 
Ga~etern iz Bugün 20 Sayfalık Renkli 

ilavesi ile Birlikte 24 Sayfadır. 
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yor: 
lblosu. 
•eden baıka bir 

ııüyor. Hüküm eti 

kinci ıayfada) 

:oşkun 

ıluyor .. 
r İçinde 
. yrak-

inde Halkevl ban· 
ıhurlyet meyda. 
du baodoıu muh
ıa v1' lar çalmııhr. 
caddeler hergüo· 
farklı olarak ka 

Bütün reımi ve huıuıl 
binalar bayraklarla dona 
tdmııtı . 

Saat 14 de Vali ve Parti 
Baıkanı B. Etem Aykut, Hal · 
kevt hoparlörü tle bir 
ıöylev vererek bayramı aç· 
tdar. Cumhuriyetin on beı 
yıl içindeki biiyük baıa· 
rılarını, AtatürkOn yQkıek 

( Sonu ikinci ıayf ada ) 

sun. 
Ankara da 
Yapılacak 

Kabul Resmi. 

B. Abdülhalik Renda 
Ankara, 28 l[Huıuıl] -

29 Blrlnctteırln cumarteıt 
ıiinü, Relılcumhur Atatürk 
Damına Mecllı Relıl B. 
Abdülhalik Renda tarafın
dan aaat 13 de kabul rea· 
mt yapılacakt1r. Buna ald 
prefram hazırlanmııhr. 

Müteakiben hlpotromda 
büyiik bir geçltreıml yapı· 

lacakt1r. Geçltreımtnde, Mec· 
Uı Relıt 8. Abdülhalik Ren
dı, Baıvekıl B. Celll Ba· 
yar olduiu halde bütün Ve
kili er hazır bulunacaklardır. 

Ankara Rad
yo istasyonu 

Dün Açıldı. 
Ankara, 28 [Huıuıi] -

Bugün aaat 10 30 da Etl
meıudda kurulan radyo dü 
füzyon tıtuyon ve ıtüdyoıu 
meraıtmle açılmııtır. 

Törende Baıvektl, Vekiller 
ve dlier davetli zevat ha
zır bulunmuılardır. 

Nafıa Vektlt B. Alt Çetia· 
kaya, mikrofon önünde bir 
nutuk lrad ederek hükume
tin vlcude getirdlil bu bü 
yük eHrln IS ncl yıldönü

münde hizmete lmade bu
lunduğunu ıöylemtı ve va tan 
için kutlu , mutlu olmHını 

temenni etmlıtlr . 

B. Alt Çettnkaya , ıözlerlne · 
Büyük Şef Atatürke 11hbat 
Ve afiyetler dlliyerek IOD 

vermtıtlr . 120 Kilovat· 
hk uzun, 20 kılovatlık kısa 

dalgah lkt tıtuvon olan 
Ankara radyoıu. lng ı lız Mar· 
koni ıtrketl ta rafından ya· 
pı lmıı ve bir buçuk m ilyon 
liraya mal olmuıtur. 

Nafıa Veklltnln nutkunu 
m6teaklp Cumhurbaıkan· 

hğı Fllrmontk orkeıtra11 ta
rafından aenfontk bir kon. 
ıer verllmtı ve açılma töre· 
nt lıttkli.l marıtle ıoaa er
mlıtlr. 

Baıvekıl 8. Celal Ba1ar, 
Vekiller ve dlfer zevat, rad10 
evt mühendıılert dell1etll• 

(Sonu üçüncü ıayfada) 



TCHBIU 

lngiltereye Göre Dünya Sulhu 
Nasıl Temin Edile bilir? 

{Baıtarafı üçüncü aayf ada) 
ki bir ferahlem hissi duy· 
maun. 

Milletler harp latemiyor. 
Harp korkunç, gaJrl ln1ani, 
medeni bir dünyaya yakıı

mıyan ve iki ordu arasında 
dürüst bir düelloya tnblaar 
ettiği zamanlarda blrQndü 
iü bühtn aıaletl kaybetmiı 
bir harekettir. 

Yalnız muh rlplerln deill, 
fak at tbttyarlar1n, kadınla 

rın ve çocukların körü kö
rQne kıtalleri bütün halkı 
maıke taıımak ıurettle baya 
tlnı kurtarmıya mecbur eden 
gaz va11taılyle o zehirle 
meler yalnız lıtlbkim ve 
aıkerl f abrtkaların değU, 

medeniyet a11rlarının birik 
tlrmlt oldulu aanat eıerle

rlnln tahTlbl inaanhğın arhk 
katlanmak lıtemedljl çirkin 
ve korkunç hallerdir. 

İtte ıon ffinlerde herkesin 
'H bilha11a eıkl muhariple
rin ve modern tahrip vaıı -
talar1nıa dehıet verici terak
kilerini takip etmlt olanla
rın 16zlerl önünde bu man
zaralar vardı. llünlh anlaı

ma11aıa ıebeblyet vermlı ol
duiu dünya ölçiiıündekt te 
zabürler medeni milletlerin 
bundan b6yle bu neviden 
felaketleri önlemlye azmet· 
mit olduklarına delalet eder: 
Cumhurrelıl Ruzvelt yükıek 
bir hlıle buna teırcüman ol· 
muıtur. 

fak at harbe na11l mani 
olmah? lıte a11I ıOçlük bu· 
radadır. Hüınünlyet ıablbi 
adamların hararetli arzuıu 

klft değildir. Bu h1bnünl · 
yellerin pratik bir ıurette 

tecanüıü de lizımdır . Milet
ler cemiyeti bir tecanüı le· 
crübeal olmuıtur; fakat bu 
cemiyetin toplanhları pratik 
neticelere varamamıttlr. Ha 
ttl bazı hallerde, verdlil 
yınlıı ümitlerle, fayda11ndan 
ziyade zararı dokunmuıtur . 

Demek kf, baıka bir ıey la 
zım. Fakat ne? 

Evvela hayat ritminin ıon 
derece bızlanmıı olduiu ve 
ıözlerln, battl telırafJa 

teati edtldtll zamanlar bile, 
filler tarafından geride bı · 

rakıldıiı btr dünya modHı 
geçmlı dtplomattk uıullerln 
tadili tcap eder. lngillz b ı 
veklll 8. Çemberliyn, füh 
rere cloğru uçmak için tay· 
areye blnmemtı olsa~dı, dün· 
ya harbi pati mıı olacaktı; 

herıeylo ıahıi tem slarl 
ve ha va yolları uyeılnd 

halledllmtı olduğu müteakip 
hünlerde ·de vaziyet aynı ol 
muıtur. 

Sonra enternaayonal dü 
rüıtlüje, imzaya ve •ertlmtı 
ıö&e hürmet eıularına dö· 
nüı lazımdır. Bır mem!eket, 
dünyanın önünde f mzal mıo 
olduiu bütün mushe.:!clerinl 
üıtüıte çljner ve buna mu 
kabil protestodan baıka btr 
h reketle ne ite ynrar? Bu 
bakımdan riyakarlık o ita· 
dar inkişaf etmltllr kt, ıaıır 
tıcı bir kolııylıkla halkın 
itly tları ar sın girme yo 
luodadır. Hükumetlerin ah · 
li.lunı yGlueltmek lazımdır· 
ileride çıkma11 muhtemel 

mü§kllatıa aulh yolundan ta hi.11 me•cut olan bulut- l 
h lledfh . -
mez btr 

Niba1 
lıtlyen 

- ki eı 

fer - ö 
rlh bir 
vardır. 1 
rahyor, ı 

entrenaa 
lerlo çol 
da amil 
bir bölge 
hidtee dt 
yapmakt. 
Hıtlerln 1 
york boı 

Münib a 
ra vazlye 

Bırleıt~ 
paya karı 
dakt arzu 
dünya hl 
Y•tıyama~ 

deyle bai 
garez hlı 

da, iter H 

anlarda, 
manevi ı 

müıtakbel 
ümldlndeı: 

abllecek ı 

Amerika l 
ve kanuni 
tedrici lı 

adaleti uı 

bir harbi 
yardım ed 
böyle bir 
pek güçtir 
tıaret ettli 
ıele de bıı 

Ruzveltln 
reıebbüıleı 

Muaaollnlo 
mHaydl h 
Halbuki f 
da bala el 

Bu ıon 
rl pek çc 
tutulmak 
her ıey bit 
Jahn tatbtl 
halde güçlı 
Fakat Çek 
olmadan, ı 

ferejat ve 
ıulhunu ili 
çalanaııııı 

Yirmi ıene 
lerlnl yeni 
Çekoaloval 
nlo, Gener 
rjjik bir ft 

çalıımıı ol 
lertn, mllli 
oit bir par 
hatta müıı 

me mecbı 

farı zaman 1 
tçlnde oldul 
mek mümL 

Çel;oelov 
terk edilen 
llyeal ıartla 
bir enterna 
nUD tefktli 
lacak bölgt 
nııl kıtalar .. c .. anan.rnu ·~ O.ti 

bu nevıden hidtıelerde bun 
dao böyle t kt p e d i l. 
mesl 1 a z ı m r e l e n 
yolu tıaret etmektedir. 
arllk hep ıllohlı kolnc ğa 
benz.ly n bir Almaoyay]a tz 
ttrabı ve ümltılzllğl pek 
e.cıklı olan bir Çekodov kyo 
ara11nda enternaayonal btr 
askeri mania kouulma11 ufuk. 

Süyuk Millet Mccli i Binası 

Top! n n dil Kurultaylaı mın hinndc yabancı bilginler 

fa ylı lpUt· r brfuuı 

KC'lwııu· raK t nugun 
düımel{ üzere bulunduiu 
uçurumu huzur ile karşıdan 
&eyredcbll!rız. Münıh koofe
ran11na ıtır k edf•nler, bü · 
tün insanlığın bugün dudak· 
larında dol § n saadet tebeı
ıi!ımlerin l vücude getlrmf§ ol · 
duklorı dan dolayı lnı nlığı 

minnet btelerlnl kazanmııl r· 
dır. Çemberliyn sulhun te. 

Yugoslavya bu Av-
rupa buhranını, takip et 
tlğl polttlkanın metanetini 
gösteren bir t rzd tlatmıo

tır. Takip ctu~imlz hattıha
reket mllletlmlzlo ve ıulhun 
menaf il le batına uygundu 
Münthde nihayete eren bey 
nelmilel mücadeleler haltı 

h reketlmlzhı ne k dar dü 
rüıt olduğunu lıbat ederler ,, 

21 llalNCITllllM l .. 

-~~~·~~~~·~~~~ ..... ~·~~~~~' ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bank'51 

: K apita_l: 100,000,000 Türk Lirası 
llJ. Yurd f çinde 26 J Şube Ve f1jans = Düny1Jnın Her Ta:afJnda Muhabi~eı 
1'J. Her türl zirai Jkrazlnr-tlı;s ... 1.ıl-::-•- L-

Hariciye Vekilimiz Montrodc bo~aı muk vcJe~ini im,44Jıyor 

D~mır yollarım•Hin ır köprü 

Kahrmuın Ordumuzun Tanktan geçit re mınde 

• rım~~ 

--·-· --- ...... an::yuınue açııan 
boıanma davaııoın yapıl n 
muhakeme&l sonunda: Ta
rafların sekiz senelik ev· 
lı olmasına rağmen bir 
müddet bir ar d 
y şe.r:hktan ıonrn müddea· 
a eyh Havvanın fuhu a ııü 

• v vuu ıı.aı ıunJu~ • 

- "''"' temyi~ olmak üzere tı 
""dd aalef verllmi~ ve mu e 

08
,t 

Havvanıo mahulh tka •tJO 
ldıJ• meçhul bulunmuı 0 

10 kaıJI d n ılam teb ığl ma 111e 
kaim olmak üzere keY 

dan olunur . 
-----".::-
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