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A.lman iktisat Nazırı Bu· I Çek _Kahin~si ı Usef rKazalarına 
Istıfa Ettı. • 

O'.. A k G·d· Praj, 5 (AA) -- Çekoı - Karşı A 1 acak T edbır. 
6 un n ara.ya ı ıyor. ~:,:~~:~:;·~··11:;::::~··~; - --- ---

llUfaaı haberleri kuv•etlen Hü~Omet, gittikçe çogalın kazaları mani olacak ~ir 
mektedır. kanun projesi ~aznhyor. 

Hükdmet; yollarda gldlt l 
gelıtln tanzimini ve yolla
rın muhafazuını te~ln ede· 

•erllmektedtr.,, 

Projenin esasları: 
~ktor Funk, Dün Istanbulda Bazı :Ziyaret
e~de Bulundu Ve DoJmabahçe Sarayın

daki Hatıra defterini imzaladı. 

lngilterede 
Mecburi As 

kerlik. 
• cek mühim bir kanua pro 

Projenin hükümlerine ıö• 
re biitün kara yollarında 

ıeyrtlleferln eelimet Ye fa· 
ttzamla cereyananı temin 
için rerek yayalar, rerek 
büUio naktl •aııtalara, bu 
kanunda 1azılı e1aılara ve 

bu kanuna m6ıtentden · ya
pılacak nizamname hüküm .. 
lertne ve belediye ımırları 
içinde merl olmak üzere be· 
ledayentn ve beledı1e ıınır· 

lan dııında kalan yollar lçln 

vlliretlerce yapılacak ta
hmatnamelere 16re hareket 
etmeklekle mükellef olacak· 

1•t.•b l -.,
111 

u, 5 (A A.) - Al· 
Pıa._t. 1111111 lktlıat nazırı Dr. 
ttl bu aabab lıtanbula 

"'tttr. 
l,t b 

rayına rtdlp defteri ft!ahsu 
su imza edecelılerdfr. Saat 

12 30 da ••il ve belediye 
reisi tarafından ladel ziyaret 
edilecektir. ' llta ut, 5 (Huıusl) 

~ tebab Hat 10.30 da Nazır ıftat 13 de otom o 
Qllt 

cı ' 11•1yonel trentle Sirke· btlle Tarabyaya gtdecek, e1kl 
4J tllrına muva1alat eden Alman ıefnrethane1lnde bir 
'ff ~tn lkttıat Nazıra Doktor mOddet kaldıktan ıonra öğle 

·F k ••it UQ Ye zevceıl rarda 
~ldd •~ beledtye relıt Mu. 
• IQ Üıtündaf •e refıka11, 
lbıu 
~t Jet dırektörG, T6rkoftı 
ıııı~"huı 1ube1l direktörü, 

t,ll:llndarları ve Alman lı · 
d ul batkonıoloıu tarafın 

yemejfnl hususi surette yl 
mek ~zere T okatlıyan ole 
ltnde bulunacaktır. 

Nazif ve refaktlndekt ze 
ıaat 18 de Perapalaa ote· 
lınden hareket edecekler, 
Galılta rıhtımında kendile-

•• it 
~ •rtılaomıılardır. Bır rint bekltyen vapurla Har· 
t " Q\\ifrezesı rarda ıelam darpaıaya ıf!çeceklerdir Ora· 
-~I s '-ili tfa etmJtUr. Bundan da trkect garına muvaaa· 
~ -.ıııaflr nazır ve refa- tatları zamamnda kendileri 
·~-d 1- kb l d t,~ e111 .ze•at, kendılttrlne ot fiti a e en zevat tara 
~ ' 1• edtlen otomobillerle fından tetyl olunacaklar. bir 

~'•1>,1,, oteline r•tmtı -
'dı N d~t '· azır otelde bır mad-

tı 1•Urabat ettikten ıon · 
~•h ''•t 1 l 30 da lıtaobul 
)ı le belediye relılnt zl· 

ret ,, etmııur. Mııafir nazır 

~ 2 de Dolma bahçe ta· 

poltı ıhUram müfrezeıt reı 

mt ıellmı tfa edecettlr 

Mınflr Nazır Anadolu ekı 
prealne bağlacak husuıl va
ğonla Aokaraya hueket 
edecektir. 

Voktor Funk, Ankarda 

transa -==-d-=a l==-t a====-=I yan 1 m-
D arat o rl uğun u Tanıyor. 
İ~alya Harici'Je Nazırı İle Jn_: 
~•ItereninRomaSefiriArasın
a da Görüşmelere Başlandı. 
p 

~ •rlı, 5 - Saliblyettar etmektedir. 
ı •hafellerden alınan haber Roma, 5 - lyt haber al· 
"'' - H N ~ aore, arıclye azın an mebafıller, Kont Cıano 

t~e buaün ltalya ma1lahat · ıle logılız ıeffri Lord Perth 
~ ''•nı kabul ederek ya· araaında cereyan eden m6-
.'"f d, Franıanın Roma bir zakereler eanaeında, lıpan· 
e lr 

'll tayın edecejlnl bıldır yadaki gönüllülerın geri çe 
1
1Ur, kılmeıı meaeleatnln mevzu 

) Franıanın bu kararı, ltal babı olduiunu ıöylemekte · •a ı dı hGk rnparatorlujunuo Partı r. 
._,

1
, llınetı tarafından da ta Aynı mehaftllere göre, iki 

~lliı maoi11nı tazammun dıplomat, Çekoılovakyadakl 
==== Macar elıalllyetlnlo vazlye 

4:lmanyada b, r tini ve frao11z.ltalyan mü 4 zakeratının tekrar batlaoma 
Qdın ve bir er- il huıuıunu da görütmütler · 

4e4 idam edildi di~oodra, 5 (A.A.) - Dally 

b 8er\tn, 5 (A .A.) _ Bu••. Teleıraph, dün Romada ltal 
._ •b Berllnde iki mahkOmun Y• Harlclcfye Nazırı Kont Cı. 
ll(tfllt ano tle lnııltere büyük el 
''- •rı balta tle keıtlmek çlıl Lort Perth arasında ya r,:0

tlle iki idam kararı in pılan konuımauıo fevkalade 
bı edılmtıtlr. Bunlardan mühim olduğuuu kardet. 
t '

1
' 1 .Sarda klln Klaynbltt- mekle beraber alakadar me er, k 

d aıabaııodan 39 yaım· hafılde Çembdayoın he· 
' l' k d 1_ • atari ne Knöp adın men Rom& ya g ı lmesınln el-
'"ı l b e\' l kadın, dlferl de zem ve hatta ıa yanı arzu 
OQ k 'd a1abuındao Ludvır görülmedıil nt yazm&ktadır. 

•ld•rıdll bir erkektir. Her tkl l3unun1a beraber halya lo 
•u ; •atana hiyanet ve ca galiz müna1ebetlerlnlo yeni 
'-'~le töhmetile bu cezaya bir yolda lnkltaf edeceği 

' kam edılmiılerdlr. saaoedılıyor. 

bir kaç gün kaldıktan ıon

ra 9 bfrlnclteırfn pazar ra 
nü lıtanbula dı>necekttr 

Almanya lkt lıat Nazm 
Dr. VValte; Funkun An· 
karayı ziyareti ruün&1ebet1 

le 6oümüzdakl cumarteıl 

rOnO nat ' oo yedide Anka. 
radakl Almanya UQyilk 

Elçllığtnde m "tbuat erki 
oına mahıuı olarak bir çay 
tertip olunmuıtur. 

Bu çayil, Ankaradakl mat· 
buat müme11lllerl davetli 
bulundukları eıbı, fıtanbul 
matbuatı müme11\llertnln de 
davetli olduklıırı Büyük El 
çtlıkten Basın Kurumu Bat 
kanlığına bıld ıralmltllr 

Londra, 5 (A.A ) - lnrll~ 
terede Lordlu Kamara11 
aza1ından bir kaçı ıon 
bi.dı.e !er üzerlne lagllterede 
mecburi askerlik h izmeti 
uıulüoün tatbı kı fçln bir 
takrir vermltlerdtr . 

··-.... '!la.r---

PolonJ1adaki Al 
man partileri· 
nin faaliyeti. 

Vartova 5 (A. .A.) - Po · 
lon1adaka iki Alman parthl, 
yakında yapılacak umumi 
ıeçtmlere tek bir cephe ha! 
ltnde çıkmak için bırleıme
ğe karar vermtılerdir. 

ir DU ya Ko · feran
a Lüzu Va mıdı 7 Si 

Bir Alman gazetesi bu hususta şöyle diyor: cf akat, Anupa 1 

bizzat kendi masul ıyetini müdrik olarak sulhu garanti etmeğe 
muktedir olduğunu Münihte isbat etmlşifr.» 

Berltn, 5 (A.A) - Berll 
ner Böuen Zeltung gazeteıl 
Avrupa ıulhunun devamlı 

olarak garantlıl Cçln bir 
dünya konferanıının akdi 
huıuıunda bazı Amerikan 

k11a bir zamanda müıbet 

neticeler elde edlldiıe bu
nun ıebebl mllle.tlerlnln 1a· 
lihlyetfol haiz dört deYlet 
adamının hüsnüniyet ıöıter. 

mit olmuıdır. 
ıeoatörlerlnin yaptıkları tek· Bir dünya konferanıı, Mü· 
lıf e itiraz ederek diyor ki: nthte yapılm11 olanı ancak 

• Bu tanlyede bulunan berbat edebıltr . Burıunla be -
Amerıkan ıenrıtörlerl öyle raber AmerJkada da dünya 
anlaıılıyor ki, Müolhte top ıulhune yardam etmekte ;;,-
(ananın hir konferanı olma- beattlr. Fakat Avrupa bız
dıiını henüz kavrıyama· zat kendi me1ultyetiol müd
mıtlardır . M6nlbte bir kon· rlk olarak ıulbu ıor ntl et· 
f erans deill bir mü16.kat ol meie muktedir olduiunu 
muıtur. Eger mülakattan Münıhte lıbat etmtıtır. 

=============-===~==-== 

Avam Kamarasında 

B.Çe be laynaŞiddet 
li Hücuml r Yapıl dı. 
Hatiplerden bir;, Başvekı la, Mün~~oe su l~u kurt rma~ı

ğ ~m. anc k bir mütareke akdt tt ğ ·ni söyle~i. 
Londra, 5 ( Radyo ) -

Kabine dnn, Baıvekıl Ne· 
vll Çeml:.erliynm rlyuetln · 
d e toplanmıı ve uzun müd · 
det müzakerelerde bulun· 
muttur. 
Beıvekıl , Nevıl Çcmber

ii yn, Mfinlh ... aol&fmHı etra 
fındo lzahe.t vermek üzere 
1aat oo beıte fevkalade ıu· 
rette topJanmıt olan F-. vam 
Kamarasına ııtmııttr 

Avam Kamnruı 11zuı ka 
mılen iab&tı vücud etmltı ıe 

firler localarını lıgııl eyle
mlıtl. 

Bnıvekil, Avaın Kamara 
ıtna girerken tlddeth ıurette 
a l kıılaomıı ve tezahürat ara· 
Hnda yerini ııral eylemft• 
tir. 
Celıe açılınca; evveli, lı· 

tıf a et mit olan birinci deniz 
lordu Dof Koper ıöz almıı 

ve Çemberllynın takıp etti
il ı l yaıetl ıtddetlt bir llıan· 
le tenkit ederek, ıuolara ıöy · 

leml ıtlr: 

-Çemberlaynın takip ettlil 
1aknt ılyaıet yüzünden lo 
eıhere diktatörlüklere boyun 
(Sonu _dördüncü .ayfada} 

jeıt hazırlamııhr. 

Mucip ıebepler liylha110. 
da, bu mevzua ald ıtmdlye 

kadar alınmıt olan tedbirle 
re fıaret edilmekte ve btr

çok yerlerde, bllbaasa lıtan· 
bulda kazaların devamlı ola-

rak'! çoialmaaının bu itin 
muntazam •• umumi bir 

kanuna bailanma11 lüzumu· 
nu lıbat ettljl kaydedildik-

ten sonra._ tU rakaml•r ve
rilmektedir. 

" - Bide mevcut lıtaUı · 

tikler tedktk edıllne, ıeyrl-

ıef er vukuatının 1934 yılın · 
danberl her ıene ehemmi 

yetlf bir nlıbette çofaldıfı 
ve vukualln da ıttUkçe ha. 
yata kıyıcı ve öldürQcü hl· 
dlıelerl lhti•a ettljt ıörül-

mektedtr. 
1934 Yılında 154 adet 

olan ıeyrüıefer Yakuı, 1935 

de 685; 1 ~36 yılında ite 
979 zu bulmuıtur. 

Seyr6ıefert.. itleri ıon za. 
manlarda m6ıtakll bir ilim 

halini almıt ve sarp mem· 
leketlerinde bu huıuı için 
mektepler açılmııtır. Mek 
tep tedrlılerl teknik tedrt · 
1attan ıonra bir müddet 
ameli olarak vazife ıörüp 
tekrar imtihana girmekte 
ve bu imtihanda vazifeyi 
llyıklyle ifa edeeeklerlae 
kanaat ıelenlere ıertlflka 

Aziz 
Balıkesirli; 

Belediye mecllılnin aza 
intihabı devam ~tmektedır . 

D6n lnöoü, Aygğren, 
Karaoğlan, Karat1a ve 
Çay mahalleleri reyle · 
rlnl lıtlmal etmlılerdtr. 

Bugün de Dumlupınar, 
Eğe, Altay ve Kayabey 
mabailerl reylerini kulla· 
nacakludır. 

Balıkesirli; 
Mıllı ve medeni vazıf en 

o lan ıeçtme, ald olduğu 

aünde ııurak ederek Ulu 
Şef tn açlliı ıııklı yolda 
biiyük batanlar aöıtereo, 
yoktan ve yeni baıtan 
yepyeni btr Türkiye ku 
ran C. H. Parttıtnlo, dl 
ier sütunlarda gösterdlil 
mlz namı.etlerine reyini · 
kullanmak ıuretlyle ona 
olan bailılık ve inancını 
bir kere daha rösterece. 
jlne hiç ıüpbe elmlyoruz. 

lardır. 
I' 

Yollarda viraj, meyil, 10· 

lun ıenltİlif veya darlıfı 
16zönünde tutularak nakil 
vaaıtallll'ınıD en çok 1apa
cakları ıürat: dereceleri •e 
yollarla yo llu Gzerlndeld 
köpr6, menfez Ye b6Uin ıı

nal ıoıaatıo hangi at1rhkta. 
ki nakil vasıtalarına taham. 
mOIO olacajı beledlJ• sınır. 
Jarı içlodeld yo1lar içla be
lediyelerce, beledl1e 1101rla. 
ra dııındakl yollar için •l
llyetlerce teıblt ettirilecek, 
gerek bunları aölteren •ta
retler, gerek beynelmilel 
1eyrillefer lıaretlerl büten 
yollara, aidiyete ıöre bele
diye veya •lllyetlerce ko
nulacaktır . Bu ma1raflar afd 
olduiu dairelerce 6denecek· 
Ur. 

Relediye 11nlffarı tçtncle 
meri olacak aeyrGıefer talt· 
matnamelerloln tanziminde 
zabıtanın mutaleua alına

caaı Ye memleketin en bl
yük mülklJe memurunun 
taıdıkloe arzolunacaiı ıtbJ, 

belediye ımırları haricinde
ki yollarda cari olacak HY• 

rüıefer tallmatname1er1 de 
bu kanun hükOmlerlne Ye 

ba kanuna ıöre yapılacak 

nizamnamede belirtilecek 
e1aılara ve menılekeUn her 
tarafında aynı tekli muha· 
faza için Dahtltye VekaleUa· 
ce verılecek direktiflere ıö· 
re mahııllto huıuılyetlerl de 
dikkate alınarak beledlJe 
11nırlan içinde mert tallroat
narnelerden mümkün oldu-
iu kadar ayrılmamak ve 
nafı idareleriyle zabıtanın 
mutalealrm alınmak üzere 
vı1iyetlerce hazırlatılarak 

taadtk edıldlL.ten ıonra tat· 
bık mevkılne çıkarılacaktır. 
Bu tnllmatoamelerln tadı· 
ltnde de aynı eıulara ria
yet olunacaktır. 

Belediye ıınırlLrı tçla.ie 
yolların muhaf azıuı Ye na· 

kıl va11taları hakkında 1580 
numaralı beledlyel~r kanu
nunun beledlyeler için kA 
bul ettlil vazlf.elere aid bG
kümln mahfuz olmak üz~

re belediye ,amırlan baricin-
( Sonu ,..ikinci aa7f ada) 



Seyrüsefer Kazaları 
Karşı Ah acak T dbir .. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

deki yollarda bu vazifeler 
talimatname hükümleri dal· 
reılnde zabıtaca mahalleri· 
nln en büyük mülkiye me
murlar1oın kontrolü altında 
ff ı olunacaktır 

Bu kanuna •eya bu ka· 
ouna ı&re yapılen nizam. 
name ve talimatnamelere 
aykırı harekette bulunup 
fıtllerl bu kanunda yazılı 
cezalara taallOk edenler ma· 
hallin tlbl olduiu ceza mah· 
kemelerlne ıevkedilecekler
dlr. Fıtllerl beledlee itlerine 
mCltealhk cezai hükümler 
kanununa göre, ceza verll
meılnl lıtılzam eden ıaçlu · 
lara verilecek belediye ce· 
•aları, ıuç vtllyet merkez 
kasHı hudutları içinde ol· 
muı lae vlllyet merkezi be
lediye encGmenine, ıuç kaza 
hudutlara içinde olmut lıe 
kaza merkez belediye encü· 
menine. 486, 1608, 2575 
numaralı kanunlara 16re 
verlleczektır. Ankara ve İı· 
tanbul ıehirlert hudutlara 
dahilinde yapılacak bu gibi 
ıuçlar hakkında bu ıehırle
rln belediye teıkıli.tana mü-

' teallık hGk6mlerl mahfuz· 
dur. Belediye teıktllh bu· 
luaan nahiye ve köylerin 
yalnız belediye hudutları 

dahıllnde ftlenen ıeyrüıefer 

ıuçlarından dolayı bu ma
hallerin belediye encümen 
lerl ceza vermlye 1alihlyet 
il olacaktır. Belediye ıılerl 
Hbeblyle muhtelif kanun 
ve nizamnamelerle belediye 
11aarları dııındalıd ıeyrüıefer 
itlerinden dola1ı belediye 
relılerlne verilen ıalAhtyet 

ıeyrQ1efer tılerlnden dolayı 
vali ve kaymakamlara da 
verllmııUr. Seyr6ıefere ta
allQk eden huıuılarda bele· 
diye cezaları, üç mlıllne ka· 
dar arttmlabllecektır. 

Yollarda her cloı hayvan 
ılrQlerlnln ıevklnde riayet 
•dllmHI llzım gelen uıul 

ve te.lbJrler talimatnameler· 
le teıblt olunacaktır. 

Nakil vasıtaları hakkında 
hükümler: 

Umumi Ye huıull yerler · 
de ıeyr01efer eden y6k ve 
binek araba ve hayvanları 
•e otomobil, otobüı, moto· 
ılklet, kamyon ve em1alt 
bOtGn nakil vaııtalarının 
fenni 't'atıf ve ıartlara uy 
ıun oldutu ve tedklk ve aza· 
mi lıtlap haddi ve taham
mill dereceıl te1b1t oluna
rak itlemeleri ruh1ata hai 
lanmadıkça ıeyr6seferlerlne 

m6nade edllmlyecekUr. Her 

oakıl vaaıtaiı, ruh1ata bai
landıiıuı röıtermek üzere 
bir pllka taıımıya mecbur 
olacaktır. Belediye 11nırı da 
bilinde tıltytcekler tçln bu 
vazife belediyelere ald oldu· 
iu rıbt, belde veya belde
lerle, köyler aratında ıeyrü· 
1efer eden nakli vaııtaları 
için bu v&1ıta aahtplerlnln 
daimi lkametılhlarının men 
ıup olduiu kaza belediye 
dalreılne ald olacaktır. Her 
t6rltl nakil vuıtalarını itle 
tenler, ehliyetleri .abtt ola 
rak belediyece verilecek bir 
vealkayı taıımaları mecburi 
oldula ıtbl, 11hhatları bakı · 

mındaa da belediyenin dal-

ml kootrolOoe tlbl olacak · 
lardır. 

Mali meıu\lyet ılğorta11 
akdettirdlğlnl veılkalarla lı · 
bat etmlyen motörln nakli 
v&11talara mutaaarrıf veya 
müsteclrlerlne ıeyrüıefer 

ruh1atnameıl verllmiyecek 
tir. Müddeti biten ıliortalar 
yentlenmezıe ıeyrüıefer ruh-· 
~atnameleri ıerf alınacaktır . 
Motörlü nakil vıuıtaları ıa 
hlplerl YHıtnletlyle yaptık

ları her türlü zarardon me
ıul olacaklardır Zarara uf· 
rıyanın batası veya mücbir 
aebebler bulun:luiu lıpat 

edtlirae nakil vaııta11 aahlbl 
beri olacaktır. 

Motörlü motöreüz nakli 
VH&tHı kullananlar bir ka 
zaya ıebep oldukları takdir 
de derhal vaaıtayı durdura 
rak kazaya ufrayanlara y r 

dım etmlye ve vakayı en 
yakın zablla veya belediye 
mevkline haber vererelc ya r 
dam lıtemeğe mecburdurlar. 

Bır nakli va1ıtaııını, hır

ıızlık kudl bulunıun bulun· 
mHın, her ne sebep ve mak-
1atla oluna olıun eahlblnın 

malumata olmaksızın alıp 
kullanmak yasak olacaktır . 

Bınek nakil va11ta1ını kul 
lananlar yolcuların iıtedlli 

yere gltmlye ve kendilerini 
emin bir ıurette götürmlye 
mecburdurlar Huıuıt ıurette 
kiralanan vasıtalar herhan· 
gi bir makı•tla oluraa olıun 
bu emniyeti ıulıtlmal eden
ler veya yolcuların lıteklerl 
haricinde lıttkomet takip 
edenler, bu hareketlerinden 
baıka bir hadlıe çıkmamıı 

olıa bile, cezalandırılııcak

lardır. Bu ıuretle hareket 
ederek yolcuyu bir ıurelle 

li(al ve bu yüzden bir Vl\ka 
çıkma11na ıebep olurlanD, 
bldlıenln htılzam ettiği ce 
zaların en ağarlyle cezalan · 
darılacak tar. 

Zabıta, bu' kanun hü 
kllmlerlne ve bunlara daya · 
nılarak yapılacak nlzamna 
me hükümlerine aykırı ha 
reket edenleri menetmekle 
mükellef olacaktır. Tabd ıt 

edilen mıkdardan fazla yol 
cu ve eıya yüklü motörlü 
va11talar hakkında yapılacak 
nizamname hükümlerine g~ 
re muamele ifa olunacakhr. 

RADYO 

( 7 Birinciteşrine kadar 
olan Ankara radyosu proğ. 

ramuun öğle 11e akşam 
neşriyatları tecrübe mahiye
tinde yeni stüdyoda yapı 

lacaktır.) 

6 Birinciteşrln 1938 Perşembe 
ÔGLE NEŞRlY ATI: 

t 2.30: Alaturka plak net 
rlyatı. 13: Haberler. l 3 t 5: 
Kıuııık plak netrlyah . 
AKŞAM NEŞRlY A 1 I: 

l 8 30: Karııık pllk Dl trl · 
yab, 19.15: Türk muıdktst 

ve halk ıarkıları (Sa ifıhnt 

tin) . 20: Saat ayan ve 
Arapca neırfyat 20.1 O: Ha · 
berler. 20 15: l'iirk muılk ısl 
ve halk ıarkıları (Sadi l loı 
ıee ve Rndlfe Neydik) 2 1: 
Şan pllklara. 2 t 15: Stüds o 
1alon orkestraeı. 22: Ha berler 
ve hava Hporu. 22.15: Ya · 
rınkl prolram. 
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1 Bel .,diye 
Ne cele e r .. 

Köy Davalarına K ö Y 

E cümenleri Bakacak· 
Köylüler arasında hısıl oiiil anlaşamamazlıktan ~oi~ 
bütün davaların kararlau derhal yerine getirilece~ur. 

Dün Balya ve Manyas kazalarile Edincik, AUmove, 
Alitey nahiyelerinde s çim neticelendi. 

Manya kazaa\le, Edlnclk, 
Altbey ve Altınova nahiye 
lerlnde dün belediye lntl· 
babı netlc~lenmtı ve Parti 
namzetlerine müttefikan rey 
vertlmltllr. 

Her dört yerde de münle· 
bipler büyük alaka göstererek 
reylerini kullanmıılardtr. 

Manyaıta belt:dlye mezllı 
azalıiına ayrılanlar: Ba van 
f etblye Bab oğlu, Alt ye Ün· 
tal. B. Haılm Bozkurt, Eyup 
Selen, Rıza Çetin, Behçet 
Yücel, Murad Ôzcen, Rlf e.t 
lııever, Ömer Er, Haun 
Şenol, Mt-hmet Saruhan, 
izzet Akın .. 

Edinclk belediye meclisi 
azalara: 

Muıtafa Ünal, Mehmet 
Çakmak, Sillcyman Hancı, 

"" Kızılayın Uç 
Felaketzedeye 

y; rdımı. 
Yağcılftr nahiyesine ballı 

Kürsü köyünde yaugm fe -

laketine uğrıyan Oç aileden 
Ahmot oğlu Hazım Erol He 

lbt-ahim oflu Tayıp Alık, 
Mehmet oflu Aziz Seçkine 

ıehrlmlz Kızılay 
yirmi beıer lira 

Kurumu 
vermek 

ıuretıle yetmfı beı ltra,para 

yardımında bulunmuıtur. 

Kara gün doıtu Kızılayıa 
bu yardım mı takdirle karıı · 
ları z. 

utlu bir do~um. 
Mıntaka Zeytin Mütebaı· 

11sı 8. Nızamettln Turgavm 

Aokarada blr kız çocuğu 
dünyaya gelmlttlr. 

Yavruya uzun ömürler dl· 

ler, ebevı-yninl ve büyük ba· 

ba olan Korııencral Sabit 
Noyonu tebrtk ederiz. 

Sanat 
Okuluna 
Alınacaklar. 

ilkokul mezunları ara11n . 
da bölge ısa nat okuluna gir 

mek için bir imtihan açıl· 

mııtı. lmtıhnn evrakanın tet -

k ıkt bltlrllmtı ve kaz ııoan· 

lar tesbıt oluomuıtur. 

Vılayetlmlzden fmtıhana 

gırenlerden muvaffak olan · 
ları yazıyoruz: 

Faik Berktüre, Mahmut 
Erkaya, Sül yman Müldür, 

Muıtafa Ef"oğlu, Hakin Sa· 
r1, İımatl Gülen, Ahar.el Tu 
talar, Avni Yoldaı, Mehmet 
Yamıınuz, Arif B!can, Hil
mi Ertem, Nıhat Bıılkanlı , 
Şer f Umul, Ahmet Ô~bur· 
ıalt, Mehmet G llnclk, Baa 
rl Derello~lu , Nur! DevrJer, 
Kemal Zorlu, İ lyaı Ünlü, 
Hilmi Aydıncık .. 

İbrahim Dlçel, Abdı Ôzıür, 
Ahmet Bntu, Ahmet Edin, 
Sabri Öktem, Nuri FiUz, lı
mall Barlaa, Ahmet Str
vana, Muatafa Sungur, Ki· 
mil Sanal, Ômer Efeo~lu, 
HOaeyin Şirin .. 

Altınova de Altbey nahi
yelerinde de intihap blt
mlıtır . 

Balyada suç·m. 
Balya, 5 (Huıuıi) - Bu · 

rada beledi ye tnecllıl intiba 
bı bugün Het 14 de ıona 

ermlttlr. 
lntihabıa devam ettlfl 

günler iç nde bütün Balyalı· 
lar mütteftkaa C. H. P rtt· 
ılnln gösterdiği namzellere 
reylerini vermtılerdlr . 

1 Geceleyin Sü
r" den oyun 

Çalan ar. 
Merkeze bağla Bakacak 

köyüoden Hnaan oğlu Meh· 
medln dün gece merada otlayan 

1 ıürüıündeo koyun çalmmıı 
tar. Sürü çobanı verdiği Ha 
dede karanlık baıhiı ıırada 
ilç ldıtnln ıelerek kendiılol 
tehdit ettiklerini ve koyun 
lardan aldıklarım ıöylemlı · 
tir. 

Yapılan tahkikat ve araı· 
hrm• ıonunda bu hır11z. 

lığın aynı köyden Muı
tafa oğlu Kadir, Ka · 
dır oğlu Hüıeyln ve lbrahlm 
oğlu Mehmet taraf andan ya 
pıldığı anlatılmıı, üçü de 
yakalanarak adliyeye veril · 
mitlerdir. 

Halalc~da evli ~ir ~admı 
kaçır~llar. 

Halalca köyünden Adıl oğlu 
Kazım ve Ramazan oğlu 

Mehmet •daoda iki kiti ay· 
nı köyden 25 yatlarında Gül
ıüm adında bir kadlna dün 
tarlada çaiııırken zorla ka· 
çırmıılardır. 

Suçlular uranmaktadar. 

B ı ça~ va t banca çe~miş 
Karaoğlon maballeılnden 

Nuri oğlu Mahmudun aynı 
mahalleden bakka l İbrahim 
oilu Ahmet ile yaptığı kav 
ga eına11nda bıçak ve ta
banca çekmek ıuretıle teh · 
dtt ettiği ııkayet olunduiuo· , 
dan hakkında tahkikata baı· 
lanılmııtır . 

Bir ta~sil~ann mu~a~emesi 
Husud muhucbt!nln 18 nci 

mıntaka tahııldarı iken thtl· 
ltutan tuçlu olarak mabke· 
meye veril o M•hmct Alpay 
hakkmdnkl dav1l alır ceza· 
da netlcelenmtıttr. Suçlu va· 
zıf eı lnl ıuUıtirıı alden hapse 
ve para cezuına mahkum 
olmuetur. Mahkümiyet müd
detini de mevkufen ikmal 
elmlı bulunduğundan tahliye 
edllmlttlr. 

Hükumet yeni hazırla

mıı olduğu köy kanunu pro· 
jedade köylüoOn muayyen 
badler dahlltndeld anlaı-
mazhk ve davalarının mu 
hakemelere lotlkal elmlye 
rek köy encümeolerlnce bal· 
ledılmetinl kararlaıtır mııtar. 

Köy enc6ment ıu dava 
lara katı ıurette bakacak, 
bu davaların lntlnaf ve 
temyizi olmadıiı gibi, ka· 
rarları derhal yapılacaktır. 

1 - 10 Ltraya kadar 
ödünç para davaları. 

2 - 15 Liraya kadar alım 
ntım, icar 6cret ve1alre
deô alacak davaları. 

Aıağıdakt davalarda lıe 

köy encümeni iki tarafı uz
laıtarmaya çalııacaktır . Uz· 
latma halinde bulunan ıe
ktl bf r kAğıda yazılarak fm
ulathrılacaktır. Uzlaıma· 
dıkları halde tahkim uıulü 
oe ikt taraf razı oluua en 
cümen bir karara bajlıya · 
caktır . Bu karıular da klfı 
olup lıtloaf ve temylzt yok· 
tur. 

1 - 10 Liradan SO lira
ya kadar ödOnç para da.va· 
ları; 

2 - 1 O Ltradan fazla 
alım satım, icar Gereli ve 
aalreden alacak davaları . 

Encümen 50 lıradao faz 
la olan davalarda aralarını 
bulmak üzere köylünün lı 
tekleri ile ltlerere iki tara · 
fın rızulyle ve hakem ıu · 
retıle baka bilecektir. 

Her kim baıka11nın çift 
ve edevatının hayvan ve 

dava; ağıllarını bekçi ku16 · 
helerini, karar bozar, plnek 
va araba hayvanmı ve bn ı 
ka bir ~hayvanını her nevi 
davalannı kaaten öldür ü ı ; 

boğaılerr sakatlar veya b111· 

kaeınıu 'emllk ve arazisinin 
hudut tıaretl olan hendek 
lerl doldurup, taıları ve lop· 
rak yıiınlarım kaldmr ya 
hut yaı ve kuru ağaçtan 

veya sair ıeydeo yapılmıı 

ve çevrtlmtı : olan ağıl çit 

avluları bozar veya baıka
laranıo tarluıoı ıuya baıh· 

rır ve bunlara benzer zarar 
lar yapana zarar gören 
mahkemeye dava etmezden 
yalnız zarar ve ziyanını 

-·~-

Cumhuriyet 
Bayramı 

Hazırlıkları. 
Cumhurlyettn on betlnct 

yılının parlak bir tekilde 
kutlanma11 için b.aıırlıklar 

devam etmektedir. 
Bayrıımı kutlama komite · 

Jerl Vali ve Parti Baık•m B. 
Etem Aykutun davetile ak
ıam ParUde toplaomıılar ve 
kendi aralarında ıtmdlye ka· 
dar yapılan itlerle, yapılma-
11 llzım gelen itler üzerin· 
de konuımuılardar. 

eıı• ödetmek üzere enc0.111 

~· · da va edene encümen yll 
1 

rıkl hükümlere ıöre da••1 

halledecektir. ır 
Bu zararları göreP b 

adam mahkemeye veJ• •;, 
cftmene dava etmeyip 

d•· kendlılnl zararlaodıraD • r 
b lıJ mla hıırlçte uyuıur ıul 0 t 

bl' da bunu ıenetle veya t• t . , 
lerle kararlaıtıua da•• ff 
mek haklundan vaz ıeçısı 
ıayılacaktır. dl 

Davacının müracaatlll .... 
aonra muhtar encümeni ol' 
men veya o hafta içinde 1 

iP' 
lanhya çığırarak kendi• 
den dava olunanı dtoll1' 
cektlr. Kararlar bir defter' 

1azılacakhr. 
Encümen ıahltlerl de dtO 

llyebllecektlr. iki taraft•", 
• • 

biri veya encümen fıter ~ 
ıahlde, kitaba el baıtır•''0• 
yemin verdfrebtlecektlr. IC• 
dtıtnden da va olunan klOl~ 
köyde hazır bulundufu b• •• de enc6menln çaiırmeıı il• 

dıJ'' rlne ıelmtye mec;bor I' 
ÖzürOoden dolayı ' ıel111edl 

bk' takdirde encümen m• bl' 
meyi münaılp bir rüoe \· 
rakacaktır. O ıün de ı•. 
mezse davacının ıenet •e •'~ 
hıdı olmayıpta ant lçirO'ell 
istene ant içip lçmt1ec:• , 
ıorulmak Gzere tekrar ç•, 
fırılacaktır. Gene ıelll>eı• 
davacının talebi iizertne .,ıd 
hakeme a6r<ilerek hiıkOdl 
verilecektir. , 

Bu büküm ale1htnde çıı 
rıldığı halde relmlJeD Jıl~, 
ıenln itiraz hakkı olnJlf 

d••' caktır. Kendlılnden 
1 

olunan klmıe köyde yolı• 
b , • . 

dava, onun gelmesine 1 
, r• kılacaktır . Buakılma1ın• 

zı olmıyan davacı mablıe 
tlt· 

meye gitmekte ıerbeıt d• 
Dava ayrı ~ ayrı- köy)erd _.... . 
oturan köylüler araııP 

0 
oluna davacı kendıııode 

dd' dava ettiği 1ah11n buluo 
ğu köy encümenine "e1' 
m&hkemeye gidecektir· 

ı•· Dava; köy encftmenl a t . bıJ 
lar ara11nda olur, veY• . 

•' kendisinden da va oluna o 
ya dava eden ıah11, köY eOr 

cOment azuından bulu0" ... 
k , .... 

ve encümentn ıerl f t· 
azaları eluerlyet teıktl e 

0 
.mezleue muhtar~ tarafıod' 

~ .. 
çafrılarak dafer dernek şı 
larfyle tamamlanacaktır· 

Bu hükümler, bir kcH'O~ 
•eya birkaç k6yün ab•11' 

l r •O 
aruındakt dava ar 9e dl" 
laımazhkh.ar için tatbik • 

6 ıo 
lccektlr Şehirlilerin k Y 

11
• 

ler le ve köylülerin ıeh1' 
1 

lerle olan davaları eıklıl 'ı . 
a• bt mahkemelerde g6r 

cektlr. 6 
Köv encümenlerlnce 'ı 

1 1 •• 
rülecek davalardan. ver t· 
cek örneklerden ve kii', 

I taif lardan pul, harç ve . 
1 ..,. 

olarak hiçbir para • ıP 
yaHkbr. 
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Sovyet Rusya Ve lngiliz· 
Alman Anlaşması. 

'' Alman Faşizmi; Kendi istila Siyasetini, Mü
savat Ve Almanyayı Versay Muahedesinden 

Kurtarma Gibi Nidalarile Setretmektedir.,, 
Pra•da gazetealnde ( Çekoı 

loyakyayı parçalama plln 
Ye •ooktal nazar,, lerı) bat 
htı altında lnttıar eden ma
kalede ez~ümle töyle denıl· 
lnektedtr: 

•çemberliyn ile Hıtlerln 

Berhteııadende yaptıklara 
IDüzakerelere dair ecnebi 
lllatbuatının neırettikl~rl ha 
berlerden bu müzakerelerin 
lllefbumu hakkında tam bir 
ınalQmat edinmek mümkün 
•lnıuıtur. Her iki tarafın da 
ÇekoıloYakyayı parçalama 
•e onu deYlet lıUklallnden 

IDabrum bırakma me1elele · 
rlnl mev:ı.uubahı ettikleri ta· 
laaaılyle itlkirdır. Çember 
llya Hltlerl ancak askeri 
btr taarruza baı vurmamak 
huıuıunda ikna edebllmıı 
•e Alman taleplerini, Çekoı 
lo•ak cumhuriyetine yapıla· 
cak lnalljz- Franıız tazyiki 
lleUceıtnde, muslıbıne yol 
larla tatmin etmeyi taahhüt 
etaıtıtlr Zaten •Çekoslovak 
lbeseleılnlo börle bir hal" 
tekli Hıtlerln eıaa arzuları· 
lla tamaaılyle tetabuk 
lbektedır . 

et· 

dimlelerle mukelenoiı ilmek 
tedlr. Haddi zatında bu fa 
tlıt mütearrız yeni bir tal 
Uf ve cihan harblol ateıle · 

me yolunda yeni bir adamın 
baıka btr ıey değildir • 

Ytne aynı ıazetenln 21 
eylQ.1 tarihli nthhaamda "ateı· 

l~ oyun. baılıiı altında inli · 
ıar eden bir batmakalede Av· 
rupanın ıeçlrdlil tehltkıell 
anlar hakkında fU aabl mute. 
lealar yürütGlmektedir: 

"Avrupa gayet tehltkell 
ıünler ıeçlrmektedlr. Alman 
fatlzmf loglltere ile Fransa· 
nın ldart'cl mebafılto rıza 

ve muvafakatiyle Çekoılo · 

vakyayı parçalamaya ondan 
Südet havahılnl ayırmıya ve 
zaptetmeye h ıızırlanmakta · 
dır. Alman faıtıt lerl bu 
makıatla ıantaj, tehdld, Çe 
koı1ovakya dahlltndelci kcn· 
dl Hayolayncı ajanlarının bo
zıunculuk faalıyett ve ulha. 
yet Hayolayncllerlo Çekoılo · 

ı vak hükumetine karı• açık 

tan açığa ayaklanmaaı ııbl 

bütün vaaıtalora müracaat 
etmitlerdfr. 

"Alman faşizmi kendi Ja 

ula ıiy etini "müıavat,, ve 

Almanyayı Veraay munhe· 
deılnden kurtarma gibi nl
dalarlyle aetretmektedtr. Ha 
klkalta lıe mevzu hiç de 
Veraaya datr deitldtr. Veraay 
muabedeıt mucibince eıkl Al 

bil bulunmadığı glbl, timdi 
Afmao faalzml tarafından 

zaptedilen A•uıturyanıo da 
eıkl Alman arazlılnden ol 
madıjı bütün cihana ma· 
ldmdur. 

Alman taıtıtler, Südet ha · 
valtdnln mll ı l vahdetin mey
dAna getirilmesi için kendi 
lertne lüzumu olduğunu id
dia etmektedirler Şuraaı ta 
mamlyle lıtkardır ki, mılli 
vahdet hakkındaki parlak 
cümleler ancak Hitlerln Av 
rupa devletleri hududl arıoı 
lnııllz konıervatörleriyle oo 
larm Franıadakt doıtlarıom 
tuvlbiyle ve tazyik yoliyle 
parçalama tetebbüıü tçln 
bir perde hizmetini görmek. 
tedlr. 
Mı l · I vahdetin vücude ge · 

tlrllmeıl iç in tutulan böyle 
bir yolun barııı nerelere 
götCireblleceilol ıöyle bir 
tahmine çalıtalım . Eğer bu· 
gün Çekoılovak cumhurlye · 
tfnln bir kıamını tetkll eden 
Südet he vallsınde ne kadar 
Alman ve ne kadar Çekoı · 
fovak bulunduğu heıep edl
ltyoraa yarın da lnıtlterc tle 
f ranaanan idn reci mehnflll · 
alo hiç de hoıuıuna gltml· 
yecek buna benzer bir ta
kım meacleler ailnün mev · 
suu olabılır. Meıeli Hıodlı 
tanda yüzde kaç nlıbetinde 

"Çekoılovakya hakkında · 

lct lnılllz-Alman anlaıma11 
eıaa itibarile ıu neticelere 
•traıııtar: 56det havallıtntn 
Alaıanyaya verllmeıt; Çe· 
koılovakyanm Franıa ve 
Sovyetler Bırlıil ıle akdet· 
lblt oldufu muabedelerln 
f eıht; ÇekoıloYakyanın dev · 
let taksimatının Alman me · 
talebatına uygun olarak de· 
llttlrllme1I; Çekoılovak ık 
dlıadlyatıaın Alman elcono
llllılne tlbl olmaıı. Bu ıe

ra ıtteD herhanal blrlalnln 
lcraaı Çekoılovalt:yanın Al· 
'Xıab hakemllfl altına alrme-

manya arazlılnta bir luımıoın 
Franaaya, bir kıımının Da · 
nlaıarka ile Polonyaya, A. 
man miblemlekeleı inin baı 
lıca lnılltereye geçUil ve bu 
muahede mucibince Çekoılo 
vakyaya bir karı ı bile Alman 
arazltl verllmedlil Çekoılo 

1 
vakyanın eski Almaoyay• da· 

lnglllz, Hındlçlnde ve Faata 
ne mık darda f ranıız bulun 
duğu meıelelert çok ente 
reHndar. Maltimdur ki, bun · 
ların nlıbeU çok liüçüktür. 
loglltereye tlbl bulunan fi 
llıtlode loglllzlerln parmakla 
aayılacak kadar az olduğu 

malumdur. Eier beynelmilel 
mukaveleler bılafına olarak 
(Devamı Dördüncü Sayfada) 

ıı •e Çekoılovak lıtikllltnSn Sig., aranın 
boı lafa münkallp olmaaı 
ile teteYVÜÇ elmtı oluyor. . Zararları. 

"Anlaııldığına ıöre, Çember· 
l&yn bu aefer, Alman müte · 

•rrıala uzlaıma yolunda Çe
koılovak lıtiklallnl Httler ile 
"doıtluju,, uiruoda feda et· 
"1ek suretiyle, her zamankin
den çok daha ileri gltmlttlr. 
"Çekoılou kya üzerinde 

)apılaa bir lnglliz Alman 
l>azarlıiı Franaanın muvef
fakatt ohnakaızın kabil de 
iıldır. lıte bunun içindir ki 
dGoya lnıılız ve f r•nsız na 
lırlarmm Londradaki görüı· 
lbelerlni bOyQk bir heyecan 
la hktp etmtıttr. L!kln bu 

Londradakl "Sif ara içme 

yl kaldırma cemiyeti ,, 
neırettı~I ıon bir lıtatlıtıkte 

lngllterede bir aenede ıljara 
içmekle 40 mtlyon ıterlın 

ziyan edildlğlnt bildirmekte 

dır. 

Rapora gör~, bu zarara 
balkın ıtiara içmek yüzün· 

den kaybettiği "para, ııh 

bat, gada, ev, binalar,, da 

dahıldır . lıtatlıtlğe ilave ed• 
len bir baılangıçta ıöyle 

deniliyor! 

ıarOtmelerln netlceat Avru- "Şüphesiz ki, ~liara içen 
l>a ıulhunun penpekUfl için lerin aade kendılerh1e deill, 
l>elıt o kadar tatmin edici baıkalarma da zararı vıırdır . 
Çıknıamıttır . 

"Çekoılovakyanın boyun• 
duruk altına elıiuna11 hak• 
lcında plln ve" noktaı na 
•atlar, bu mcıele ile en zl · 
hde allkadar bir memleke 
tııı yani Çekoılovakyama it· 
ttralci olaıkluızıo ancak em· 
l>eryaltıt devletler arıuında 
l:bG:z:akere ed&lmektedlr . Em
l>eryallıtlerln Çekoılovakya 
~' Par~alama pllnı ıulbu 

\lrtarnaa ııbı rl1aklrane 

Bu zarar 1adece onları ra · 

hataız etmek, ılğııralarından 
çıkan dumanla gözlerlnl y 

ıartmak, nefeılerinl tıkarnnk 

deitl, fazla olarak yaıamaaı 

na mani olmaktır. Çünkl 

teneffüs ettf~lmlz hına 

ılğara dumanı ile ki rlenerek 
teneff Gı6 zehirlemekte ve 

blzt val, unden evvel lhll · 
yarlatarak 6lünıe yaklattır · 
maktadır. 

1 Yaralanma 
Rekoru. 

Londranın gayet zengin 
bir tüccarının oğlu olan baba· 
ıı ölünce de kendisine ıkı 
buçuk milyon TO.rk llra11 
mlraa kalan Walter Kırby, 
bir zamanlar dünyanın en 
ıüzel subayı diye ıöhret bul 
muıtu. Resimleri her millet
ten kadınların çantasında 
gezmlı, zamanın heykeltrat· 
ları harp aoıdlarında onun 
tlrelerlnl caolandırmıılardır. 
Boer harbine tıtlrak eden 
Zululularla çarpııan Ktrbvfn 
gtrmedlfl it, baı •urmadıfı 
kapı kalmamıı Otel tılet 
mit, yıAınlarla para kazan 
mıt1 fakat hepılnl yemlttlr. 
Tal•hlt İngiliz o kadar çok 
para kazanmııtır ki, aaymnı 
bile btlemlyecek bir hale 
gelmlıtır. Bu zamanlarda 8 
defa hapuı glrmlf, her ıefe · 
rinde btr kolayını hularak 
çıl mııtır. Bır keresinde bir 
banka ıoyguoculufundan hak· 
ıız yere lımf karıımıı ve 10 
ıene haplı cezuı yemtıtlr. 

Haddızatınde Ktrbyoln ye
dıft cez ların mecmuu 40 
ıeneyl doldurmaktadır. Eıkl 

1 
milyoner tlmdl Londr da ter· 
ıertyano doleımaktadır. 

Vatansız 
Adam. 

Eski Makedonya komite 
elleri reisi Mıhallofun, uzun 
müddettenberl memleketi· 
mlzde bulunduktan ıonra, 
Bulgarlatao)a yapılan ıon an· 
laıma üzerine, Türki1eden 
çıkarıldığını ve Lehlıtana 
hareket ettlğlol, loglhz ıa
zetelerlnln verdlğf haber· 
lerden yazmııtık 

Franaızca "Parı Suar. aa· 
zeteılnln Kahire muhabiri
nin btldırdtğlne göre Mlhal · 
lof "Herhangi bir topraia 
çıkmak Omtdlnl kaybetmlt 
btr halde Akdentzde do 
latmaktadır • 

"Orlm teıkllltının eıkl 

relıl lıtanbuldakl Lehi.tan 
konıoloılufundao, karııı ile 
beraber, L"hlstan bandralı 
levant vapuruna binmek 
üzere VIJ'-e almıth. Fakat, 
Danztıe geldtil zaman MI 
hallofun karaya Çıkmatına 

müsaade edılmemtıttr. 

Vapur bundan sonra Gdl· 
nlıe, Hamburga, Ltzbooa ve 
Cezaylre uframıı, Mlhallo· 
fun buralardan hiç birine 
çıkmaaına nıüıaade olunma· 
mııtır. Vapur tek"u latan 
bula dönmüı, eıkt komite 
relıl ve karı11 gene l.tanbu 
la çlkmak lllemtıler, fakat 
arzuları reddedılmtıUr. Ayni 
vapur lzmtre uğradığı zaman 
Mıhııallof rtzl!ce oraya çık · 

mağa teıoebbüı etmlf, fak at 
muvaffak olnmamııtır. 

Vapur, arhk karaya çık
mak ümidini kaybetmlı olan 
bu iki yo1cuıu llP. beraber 
Akdenlzdekt aeferlerlne de
vam etmektedir . ., 

Hitler Ve 
Cumartesi. 

Alman devlet relılnln ha 
yahnda cumarteıilerln bir 
mevkii nrdır. 

Alman devl~t relel 8 . 
Htt lerln bazı cumarteıi gCin
lerinde, Avrupayı heyecana 

düıüren h rtketlerde bu
lunduğuna dikkat etmftler 
BJr ecnebi gazete, Httlerln 
mühim cumarteal gOnlerlnl 
töyle teıblt etmtıtır : 

Alınan devlet retılnln dk 
dikkati celbeden cumartesi 
gOnü 19 ·mart 935 günü ol 
du. O gGn, Almanyamn 
mecburi askerliği büyük me 
raaımle lllo edıldt. 

Bundan ıonra aynı ıeae 

nin 4 temmuz eumarteıl 

.gaon, Alman murahha11 

Greyıertn, Ceoevrede Mil 
letler Cemiyetinde maaayı 

yumruklıyarak Alman1an10 
bu cemiyetten ayrılm1111 vu 
kua gelmlttlr. 

Yedi giln ıonrakl 1 1 tem· 
muz cumartesi, Anıtuıuo 

mebdei olan Avuıturya · Al· 
manya anleıma11 neticelen 
dırtlmtıtır . 

7 Mart 936 cumarteıl ıü 
1>6 Lö Karno muahedeıl 

feıhedtldt. 18 Temmuzda, 
Danzlı hldtıeıl "ukua ael· 
dJ. 

Bundan ıonrokl hadlaeler· 
de yirmi dört sadlfk bir 
fark görülmektedir. Renant 
mıntckaııaın a1kertle1tırıl 
mesl, 6 mart 936 cumaya 
raıtladı. 

SAYFAıJ 

C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

1938 SenHi Ha hkulr Belediye mecltıt azalıfı için 
Genbnılcurca kabul edilen yoklama tallmatnamealne 
göre yapılan ıeçlmde adlara aıaiıda yazıla paHlli 
arkadaılaran aıli ve y~dek parti namzedi ıeçtld•klerl
nl ve kendilerine verilecek vazifeyi ber ıuretle lf aya 
ehil olan bu arkadaılara rey Yerilecefinl parti men· 
ıuplarına bildirir ve Bahkeılr6n deierll müotebtplerl · 
nln tanlblne arz ederim. Vali Vt C. H. P. 

İlyönkurul Başkanı 
Etem ffykut 

Asli Aza Namzetleri: 
iffet Deniz 
Cavide Ağabeyoğlu 
Naci Kodanaz 
Faik Devecloflu 
Ruım Çaiı.n 

Te\'ftk Baıaran 
Zühtü Melek 
Azmi Sakol 
Ahmet Saraçoflu 
Necftll Uğur 
Vasıf hpartalı 

lsmııll Safa Kaaapoilu 
lımall Tlrltoflu 
Mehmet Keklık 
Alt Karımla 
Sıtkı Şeremetll 

Alt UzkBn 
Cevdet Kaptanoilu 
Cevdet Karaoilan 
İbrahim Madenli 
Necip inal 
Kemal Tanay 
Emin Güvenıel 

lbrahim Sami K&yyum 
Kuım Güneı 
Şeref Eğinli 

A •ukat Sadık Deniz eıt 
Kimyager Ahdi eıı 
Belediye Relıl 
Bakkal 
Tüccar ve çiftçi 
Avukat 
Attar 
Eczacı 

Çivici 
Kumatçı 
Çıvtcl 

T6ccar 
Uncu 

Uncu 
Manifaturacı 

K1tepçı 
Otelci 
Barut bayii 
Attar 
Attar 

Tüccar 
IConıenecl 
Tüccar 
Tüccar 

Yedek Aza Na.mzetleri: 
Süreyya Çataloğlu Avukat Vedat eıı 
Fahri Karaman Eczacı 
Yusuf Memltoğlu Manifaturacı 
Şamil Erit A vuk8:,t 
Mehmet Edtp Sandıkçı Marangoz 
Hüıeyin Nlzamoğlu Ekmekçi 
Mehmet Zahit Şekercloğlu Şekerci 
Şükrü Knylarlı Çtvlcl 
Fehmi Aralan Otelci 
Tevfik Budak Manifaturacı 

Muhittin Ergin Avukat 
Fuat Bll'al Dıı Tabibi 
Lütfi Kıral Attar 
Halil Necati Kutlu Komlıyoncu 
Kemal Konyalıoğlu Bakkal 
Kadri Sökmen Kırtaılyecl 
flaıan Serpen Kunduracı 
Mehmet Tahir Dofaalarlı 
Faik Ôzdamar Kunduracı 
Mustafa Apak Noter klttbl 
Mehmet Fehmi Abıun 
Uakkı Oruç 
Haydar Çorapçı 
Ahmet Ayd r 
İbrahim lıtenbulluoğlu 
Mehmet Özgelen 

Uriaocı 
Attar 
Çorapçı 

Kahveci 
Tabak 
Bakkal 

Şehir Kultlbü 
Başk<ınlığından: 

il 

9-10-938 Pazar günü aıleden önce müzayede mahallinde 

Şehir Ku ubüne atd, haaır koltuk, çatal, kaıık, bıçak, ıoba 

ve borusu, elektrik m lzemeai ve .. ır mubtelıf e11a mlzaytde 

lle aatılacaktır . !.tekit olanları n bulunmaları ı lio olunur. 

Harp Anıtlarının Subayı Şim
di Ne Halde. 

lıte bir rekorcu dabal Fa· ı 
kat bu adam, ne tayarecf 

ne de atlettir. Sadece umu 

mi harpte arkası arkuına bir 

ıarepnel , bir ı\ingO, bir mit · 

raly.öı ve bir obQsle yara· 

lanaııı olan hır Franıızdır. 

Hele bir kere bir mermi 

pıırçalanmıt, kilrek kemlfl· 

DID J&rlllDI alıp iÖllrmüt 

tGr. Doktorlar bu aclanı için 

teo fftıı ılaıı tcuakuı et-

mtı, adale Ye kemik muka

vemeti zlyaa uframııtır de ·· 

mlılerdtr. 

Bu adam epey zamandan· 

beri her hafta bir baatahaaeye 

devam etmekte, orada ayak· 

ta teda •I ı&rmekte, kendlıl

ae birçok ıerom anjeluyo· 

uu y•pılmaktadır. Şimdiye 

kadar aırtnaa 2000 tine ıo· 

kulmuı, adamın ıartı kalbura 

d6amOıtGr. 
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ovye 
liz, Alm 

u 

(Üçüncü sayfanın de•amı) 
Brttanyadan Htndfltftnt, Fren

ndan Hıodıçlnfyl ayırmak 

aııbı meseleler ortaya atıhr· 
1a ne olur? Htç ıüphe yok 
ki lnglltere ile Franaanın 
ldarlcl mehaftll bugünSüdtt 
havaltıl meaeleılodekl hattı 

hareketlerini bu huıuıta da 
tatb ike lmade bulunmazlar. 

Bu meselelerin aela aka· 
demlk lıarekterde olmadıiı· 

nı İtalyan matbuahoın Tu
nuıta ynııran Frsu11z ve 
halyan ahaliyi çoktanberi 
het~p etmekte olduklarını 
da tsbat etmektedir. Alman
yanın Çekoılovakyaya hakim 
olmak teıebbüıünde de milli 
vahdeti dojurmak değil, bel 
ki baıkalaran arazlılnl açık
tan açıla zaptetmek maksa 
dlyle zorla hududları par 
çalamak mevzuubahı olmak
tadır. 

"Demokratik. de•letler 
tarafından faı'ıt ytıfmalarına 

yol verllmeıl neticesinde, hu· 

kuku düvele riayet glt1ılt

de ıeyrekleımekte ve bu 
haklar1D lhllll umumi bir 
kaide ıeklJnl almaktadır Kü
çük devletler, A.,uıturya ve 
Çekoılovakya meaelelerlol 
ıözlertyle görünce, İngiliz 
ve Franıızların kenrl( lıtlk· 
llllertnl f atlat mütearrızların 

ya Ve i 
laş 

• 
gı-

sı. 
hücumundan ı&lyanet edecek
lerine dair vaadlerl ar~ık 

nımatları azalmaktad1r. 
Sovyetler Bırltil umumi 

bnrıı ıırot hukuku düvel ve 
emniyet itlerini kati ıurette 
ve ıonuna kadar müdafaa 
eden yegane bir memlekettir. 
Kendi hududları dahilinde 
her türlü boyunduruğu yok 
eden memleketimiz, her ne 

rede olursa olıun her türlü 
milli ve müstemleke eaare. 
tinin kati düımonıdır. Sov
yetlcr Btrllğ , herhangi bir 
müıtemlekede Yeyf\ herhan
gi bir ıayrt müstakil devlet· 
te herhangi bir emperya · 
lıst canavarın hüküm ıürme 
ıl meselesine ı6küola bak
makta, ç6nkü Alman veya 
İngiliz eanavarı ara11nda biç 
bir fark r~rmemektedtr. La
kin bu meseleler garbi Av · 

rupanın demokratik devlet · 
lerl için ehemmiyetsiz de 
f ild ir. lnılltere He franıa, 
Çekoslovaky11ya lu\ffı yapı .

1 
lan haydudluğa muvafakat 
göıtermek •e bunu tanf p 
etmekle ateıte oynamıf olu
yorlar. Çünk6 bu demokra 
Uk devletlerin önüne yarın 

Aıya ile Afrlkada hakimi 
yelleri altında bulunan bazı 
havalllcr hakkında da aynı 
meaelcler konulablltr .• 

B.Çembe ıayn Şidde 
li H ü c u· lar Yaplldı. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

efmlıtlr. Halbuki icabında 

harp etmefl daha evvel ıö· 

'le almıı ve ona ıöre hazır
lanmııtık. Diktatör HJtler 
esrarımıza •ikıf olmuı ve 
donanmamızın ıeferberltğtnl 

haber ahnca,: derbal yelken 
lerJ fUJ• tdlrmtıtl 

Baıvekil, Httlerle konuıtu 

•• Londraya, umumi harp
te maflQp ettlflmlz Alman 
yanın ültlmatomlle döndü. 

Çemberlayn, iktidar mev· 
1 

kllne,l geldtil ıündeoberi 
kapalı bir ılyaaet takip et· 
mtı, eluerlya kendi ba 
ıına hareket eylemtı ve 
mesai arkadaılarını •azlye. 
tin bGtGn teferrfiatından ha· 
berdar etmek lıtememtıttr. 

Ben, bu ılya~etl ln~lltere · 
nln yükıek menafUne aykı 
rı gördüiümdeo dolayı tıtl. 

fa ettim. iktidar mevkilndeo 
uzaklaıtım; fakat göfı6mü 
ıere ... ıere .. uzaklaıtım .,, 

Düf Koper, muhalifler 
tarafından alkıılanırken Baı 

Tek6l Çemberliyıı da kOral· 
ye çıkmak üzere yerinden 
kalkmııtır. 

Baıvekıl ıöz6ne ıu cüm
lelerle baılamııhr: 

- Düf Kopertn ı&zlerloe 
cevap vermlyeceğlm. 

Ben, vicdanen mUıterJhlm. 
Zf ra mllyonlarcn insanın 

harbe ıürüklenmeıiae mani 
oldum. 

Çekoslovaky3ya otuz mil
yon ıterltng vermeğl tuh
hüt ettik. Hl11emlze on mll 
yon dütüyor Bu parayı der 
!lal tediye etmefe hnırız 

Ben Hıtlerle hiçbir mua 
hede lmsalamıı değil m. 
Sadece, modern dtplomulnto 
icap etttrdlfl veçbtle bir 

kontak yaptım. 

Hitler mertçe hareket et · 
u. Mu11ollnl Alman ıefer

berliflnt 24 saat durdurmaia 
munffak oldu 

Amerlka Cumhurretıt Ruz· 
velt, üç bin milden, ıulh için 
ıayet kıymetli bir jest yap 
h 

f ranıa Beıvektll Daladtye 
de bütün h6ıoünlyetlnl gös
terdi 
Arkade~ar;Çekodovakya 

lhUl&fı, Avrupayı tehdit 
eden en çello btr meıele 

idi. Biz Lunu halletmekle 
ıulhu kurtudığımıza kanllz 

Aakadııılar; ben, bütün 
lılcrl yoluna koyduktan ıon 
ra iltlrabata çektleceflm ve 
iktidar meTkUnl terk ede· 
ceaım . 

SJl&hlanmayı terk etmtyo 
ruz. Zira, Sılahıızlanma için 
devletlerce henüz bir lttlf ak 
ha11I olmuı değildir." 

Baıvekllden ıonra, mu· 
halif liderlerden Majder 11.t • 
lı, küraiye çıkmıı ve Çem
berlayoı ııddetle hırpalıya · 
rak demtıtfr ki: 

-·· Baıvekllln ıözlerl le 
oakuılarla doludur. Bir ta · 
raftan ıtlahsızlanmaden bah· 
aediyor, dlier taraftan da 
s!lahlaotyor. 

B ıvektl, dörtler misakı 
için bir tekım temalllarda 
bulunmuı. bir muvcffaklyet 
elde edeceAlne kani olmuıtu 

Arkadaılar; dörtler mtııı· 
kı, yeniz bir teıebbüıtür. 

Bence, Ruıyanın da dahil 
otacağı bir konferans akde 
~ılmelt ve lhltlliflar eauh 
ıurette haliolunmalıdar. 

Arkadaılar; Çemberliynın 
yaptığı bir ıulh deill, bir 
mütarekedlr. Sulh zorla mu-

10ıuwu..ı 

E'lreınit BeleclİJ1e 
& 

Ri)rasetinden: 
Beledtye~tz elektrik ı nhrah için 20 ton mazotun açık 

ckılltme ile m6bayaaa1na karar verllmtı olduğundan 15 
teırlnaant 938 cumartesi günü ıhaleıl encümen huzurunda 
yapılacağından taliplerin bu huıusa ald ıartnameyl görmek 
(izere belediyeye müracaatları tlan olunur. 
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ürhaniye mahteme ~aş~atipliQinden: 
Gayri kabtl takıtm bulun· 

dutundan aleni müzayede 
ıuretlle satılarak bedelinin 
•ereae be1olnde talulmtne 
karar vertlmlt olan Gömeç 
oahlyeılnln çay kenarı mev 
ktınde doğuı&u Ayte evlatla 
rı, bat111 Ali, poyrazı evvel
ce Manel ve halen Ratffn 
babçeıl ve lcıbleıl dere ile 
mahdud on iki dönümden 
ibaret bulunan •e iki yüz 
kırk lira dejerfnde olan tar · 
la ile keza bu nahiyenin 
Kaymnkalanı mevkUnde do· 
Auıu çay, batı11 ıahtbl senet 
poyrazı dere kıbleıl Manel 
kızı •e Kara Mttro ve Yor· 
gakl Manel metrukeıl ve ha
len MüfUl Tahir tarlaaıle 

mabdud on altı ciöoüm 320 
lira kıymet mukaddereh tar 
la •e aynı mevkide, g6n 

dofuıu ıabibl 1eoet, batm 
Ane ve evlltları, poyrazı 
dere kıblesi Manel kızı ve 
Malcl tle mahdud 6440 
metre murabbaında 400 lira 
deiertnde tarla ve aynı na· 
hlyenln Hacı Çapan damı 

altı mevkllnde, dojuıu Ane 
ve evlatları, bah11 paoayot 
kömürcQ metrukesi, Poyrazı 
Mahmut, kıblesi korucu Na· 
ıub tarlalarlle mabdud bir 
hektar 2870 metre murab · 
baında iki yüz lira kıyme

tinde tarla ve Kariye clva · 
randa, dojuıu ıoıa, poyrazı 

iki ve aıalıda bir iki üç oda 
bir maaaza ve bela ve ahır 
•e furunu ve bir miktar 
bahçeyi havi beı yüz lfra 
kıymetinde bir baphane pe · 
tin para ile ve açık artır· 

ma sureUle aatılıia çıkarıl· 
mııhr. Birinci artırmuı ikin· 
clteırln ayınm üçüncü per. 
ıembe aa t 14 den 17 ye 
kadar Barhanlye mahkeme 
kaleminde yapılacaktır. Bu 
artırma da muhammen kıy· 

metlerin yüzde yetmlf beti 
elde edilmez ve bu odan fazla ya 
talip çıkmazıa en çok artıranın 

taabhGdfi bakt kalmak üze. 
re ikinci artırma11 tkioctteı· 

rln ayının !,OD ıeklzlncl cu · 
ma eOnü aynı yerde ve aynı 
aaatte ıataıına devam oluna 
caktır. liu lktncl artırmada 
en çok artırana ıbalcaı icra 
kılınacaktır. lıbu gayri men· 
kullcr üzerinde btr hak ld· 
diasında bulunanların evra -
kı müıbıtelerıle birlakte ilin 
tarihinden ltlbaren ytrml ıün 
evvel müracaat etmeleri ak· 
ıl halde tapu kaydına lstl 
nat eden haklar mülleıoa 

olmak üzere aatıı bedelinden 
hariç bırakılır Gerek. birin· 
el •e ıerek ikinci 
arhrmada lttlrak eden 
lerfo yüzde yedi buçuk pey 
akça11 vermeleri veyahut 
mtlli bir bankanıo temin• t 
mektubunu ibraz etmeleri 

Ahmet .eresesl, bat111 dülıer ıarttır. Gayri menkuller üze

6 BIRINCITEŞRIN ti~ 

• 
Belediye Intilıııp 
Encüoıeııi eisliğinden: 

Reylerin btr günde aandıia_ atılması kabil olamıyaca ·· 
ğından belediye kanununun 38 ncl maddesine tevfikan teı· 
rlnevvelln bir inci gününden itibaren reylerin aandıia atıl
mağa baılanması ve teırlnevvelto onuncu günü totlba bın 
lkmaltle aaadıiın açılmuı ve reylerin tasnif edilerek be
lediye meclis azalarınıo ilan edilmeıl belediye mecliılnto 
24 8·938 tarih ve 88 aayılı karartle kabul edllmtı ve •llA
yet makamının 29-8-938 tarih ve 11757 · 8-295 numaraılle 
taıdık edlldtğinden hanıl mahalle müntehtplertnln hangi 
ıünlerde rey Yermeie ıelmelerl lcapiettttı:aıaiıdakl ced 
velde göıterllmitUr: 

Tarihi: GünQ: 
1 · 1 O 938 Cumarteıl 

J ıo 938 

4-10-938 

s ıo 938 

6 10 938 

7-10 938 

8 10-938 
10· I0-938 

Pazarteıl 

Salı 

Çarıamba 

Cuma 

Cumartesi 
Pazarteıl 

Mahalleıl: 

(Altı Eylul = Hacı gaybt), 
(Eıklkuyumcular ), (Yenice), 
(Cumhuriyet= Şeyhlülfullab), 
(Martlı), (Anafartalar a:: Ka· 
aaplar ), (Dınkçller ),(Börekçiler). 
{Akıncılar= Hamtdıye ),(Umur· 
bey). (Aıarlçl = Saboıhiaar ), 
(Yıldırım_= _SaJihattfn), (Ok· 
çukara). 
(lnönü= Hacılımaıl), (Ayıören), 
{Karaoilan), (Karaııa=Muıta· 
fafakıb), (Çay=Hacılıbak). 

(Dumlup1nar=Sellmlye), tEfe= 
lzmırler), Altay = Oımanlye), 

(Kayabey = Mecıdıye), 
(Oruçgazi), (Sakarya!= Vicda
niye), (Güodoğan = Aziziye), 
(Kurtuluı = Mırzabey) .. 
Yukarıda yazılı aünlerde~ ma· 
zeretioe mebni rey vermeie 
ıelemlyeo t.bütün müntebtpler 
bu tkı gün~lçlnde reylerini kul
lanabtleceklerdlr. 

İnUhap aandığı belediye dairesine konacaktır Reyler 
teırlnevv~Jın onuncu ıüoü ıaat on lklye kadar kabul 
edilecektir. 

Sandıia rey atma yukarıda yazılı ıüolerde ıaat ıe· 

kizden on ıe1'ıze kadar devam edecektir. 

Beledlye ... ıntıhap encümeninin 16-9 938 tarihli kararile 
teıbit edilen.., yukarıda yazıh mevad belediye kanununuD 
35 ncl maddesine tevfikan ilin olunur. 

NOT: - Her müotehlbtn, elinde nüfuı cüzdanı olduju hal
de fntıhaba ... aeldiit zaman defterde kaydını kolaylıkla bu 
labtlmnl için mahalle 'Ve ıokağıoın tımile oturduiu eYiP 
numaruını da ıöylemeai rica olunur. 
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lbrabtm vereseıl, kıblesi ae- rınde bulunan vergi borçlan "l• 
net ile mahdud ı760 ihale bedelinden ödenir, cbjer ~ 'f. "f. "f. "f. t_ "f. 'f. 'i.t.. t_ 'f_t_ t_ 'f. "f. t_ 'f "f. "f. "f. 'f. t_ 'f. ;c 
metre m u r a b b a ı n d a telllllye, ferai ve ıhale 2\ fi! 
altı yGz lira kıymetinde tar- teılım barç!._V• masrafları ~ TQrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
la ve Sarnıç mevkttnde do· alıcıya alddlr.4Taliplerio faz· fd · 1a 
tuıu Hacı Hüıeyıolerll Hacı la maıQ.mat almaaı ve on ~ K apita.J: JOOf)00,000 Türk lirası ~ 
Pehliv•n oflu Mehmet, poy ıün evvel doldurulan ıart- 1'i Yurd içinde 261 Şube Ve /fjans fi! 
razı kardeıt Oımao batı11 nameyi okumaıı için 59 1 18 1'J. -,,,, 
Korucu oğlu Haaan iubleat numara ile mahkeme baı J#ıİ. Dünyanın Her Tarafında Muhabirler -,,,, 
korucu Ali ojlu İbrahim zey- kitabetin• müracaat . etmele. l#J. Her tOrlG zirai ikrazlar- dtjer btlcümle banka mu· fi! 
tlnllklerlle mabdud elli beı ri ilan olunur. .. ımelerl buyiik ıubelerinde kiralık kB1alar. ~ 
afa9 300 Ura kıymetin · .ı lhbaraız taaarruf ve kumbara heaaplaranda ikra· ..,,,, 
de Ze'tlnllk ve Arpacık •----------- JIJ. 1 -,,,, ,,r TU-RKDILI 1 ...J mı,e er. ~ mevkUnde dojuıu ve kıblesi 4'll ~ 

aablbl ıenet bahtı yol, poy· : Pazarteıinueo baıka f.ber 
1
11 = lkramlyt: Miktar/: ikramiyenin tutarı: -,,,, 

razı kundakcı Muıtafa kızı l l#J. ADEDİ LiRA LiRA 1/t 
Ayte z~yunhklerll,. mahdud : ıün çıkar. Styaıal aa:&ete •. l ı 1'i- ı IUOO 1000 ~~ 
(6 6) l k d Yıllıiı: 800 Kuruı JIJ. 1 500 500 1 ifa ıymettn e otuz 1 1 

1 Altı Aylıx..:400 • 1 ...J 1 250 250 -,,,,41 bet ataç zeyUnllkl~ nahiye •• ~ ~ 
içinde doiuıu Gtrıtll Ali, ıo 1 Say111: 3 • 1 .ı. 10 ıoo 1000 ~ 
lu Haaan ojlu Ahmet VO fer 1 Günü aeçmtı ıayılar 2sl • 25 50 1250 ~ 
hat oilu Hacı İbrahim, arka11 1 kuruıtur. 1 : 30 40 1200 ~ 
Alı Ça•uı oflu Osman vereıe · 1 ADRES: 1 1flİ. 40 20 800 !; 
ıı ve önü llect Ali ve yol I BALIKESJR TÜRKDILI I ~ 1U8 6UUO ~ 
ile mahdut kfırglr yukarıda it. ______ _._ .. .ı. Bu lkramlycltr /zer uç ayda bir olmuk üztre se· ~ 

_b_a_f_ı-za_e_d-ıl_e_o_ıc-z-. ------t-ıo-tn--y-nımı feda eden ~ nede d6rt defa bu miktar uzerfndtn kura fit dağztl ~ 
Arkadaılar; Münib anlaı · Çekoılov kyadır. Sulh na· ~ lacaktır. ilk keşide 1 Eylfı~ 938 dedir. ~ 

maaile ıu!h kurtarılmamıı. mına takdir edilecek, ç ... m ~ • 
fnaanlyet m~ğlılp olmuıtur,, berlayn dejll, Çekoslovak •J. J. J. J. "i-"i-J. l-i-"j. .. l-J. J. "i i-l-J. l-l-J. "j.'.j.:f. 
8. Atlıdan ıonra birçok mu yadır." 11..ı'""'d · • B J d • 
halıfler tıöı: ıöylemf§ ve en B Eden, ıözüne devamlo ~ relllJt C e tye 
ıonra sabık hariciye nazırı baıveliili ııddetle miia f> • • d J 

M. Eden künOyc çıkar k .t.JYilSCtfO CJ)o 
heze etmlf ve istikbalden 

Çckoılovakya meıeleolnl uzun 
uzadıyn izah ettikten ıonr korktuğunu, dörtler misakı Belediyemiz hastahanesi için a5 lira ücretli bir bav110 

ounları aöylemıoUr: ile küçük devhlerin bü- haatabakıcıya lfizum verdır. Taliplerin ha
0

ıtohanelerde hız· 
~ Çemb rlii.yn; evvela, yük z rarlara uğruyacnk · met etllklerfoe ald veatka ve booıervfılerlle birlikte bele· 

Çekoılovl\kyoyıı yurdım ede- hırını, halbuki bütün bu dev diye rıyasetıne mürftcnat etmeleri tlan olunur. 
c•ğinl ve le p ededrıe Fran Jetlerle, dhl\o eulhu için lü · 
sa ile beraber harbe glrece zumlu birer uzuv oldukl rı 

ğlnl beyen etU Sonra da rlc- nı &öylemlf ve muhalifi rln 
at etti. alkııları araaından küreüdr.n 

Baıvekll, büyük btr ıey inmlottr. 
ya pmıı deflldlr Aııl ıulhu Celıe geç ,, kte kadar 
kurtaran, m e v c u d 1 y e - devam eylemtıtır. 

10 - 1 - 342 _.,,, ------
Srı.hibi ve Baımuhnrrirl: Bahkuir MebU6U H. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: fUA r Bİ4..' AL 

Ba11myerı: Vilayet Matbaau - lialı~eslr 


