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Alman iktisat Nazırı 
Dün Ankaraya Gitti 
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: Büyük Şefimize Dair Bir Kaç Değerli Hat1ra: ! 

~ Mo ern T tir iyenin ~ 
• • 

j Yar tıcısı: Atatürk. i --------------------- ~&•• ·~···----------------~---

l>oktor Funk, İstasyonda Iktisad Vekili B. • • il • 

Şakir Kesebir Tarafından İstikbal Edildi. ,............ ··········" 
1 [ «Türkiyeyi Mucize Nevinden Baştan flşağıya Kadar Değiştirmiş ı 

IVlüzakerelere ·g~gün aşlanıyor. 
Olan Ve Memleketi Terakki Yolunda Sağlam Bir Bilekle Sevk 

Ve İdare Eden Kama/ !Uatürk, Sulhun Dostu ı 
Olduğu İçin Fransanın da Dostudur.» 

4nkara, 6 (AA.) - Al· 
~tQ llctıaat Nazın 8 Funk. 
t u ••bab A.nkaraya ıelmlt · 
lr. 

b Atılcara, 6 (Huıual muha-
lrt111ııden) - Almanya lk-

~"t Nazırı Doktor 8. Valter 
~ u-.1c •e reflkaaa buıün An · 
ı 't'•ya ıelmlt, lıtaayonda 
~titat Vekili B. Şaklr K.e 
•ebır •e refıkaaı, hariciye 
~elr.lleu tlerl geleolert, bu
'"•t kalem müdürleri, Al· 
~tııy, bGyOk elçlıl ile elçi· 
~it tlerı ıelenlert ve diğer 
bltçok zevat tarafından latlk· 
•1 •dtlmıttlr. 
lıtaayonda bir kıta ulu• r 

~ellnı reımtnl ifa etmtı, ban· 
0 TGrk ve Alman mllll 

"''"tlarıoı çalmıttır. 
.\ Doktor f unk, dofruca 

llkuapalaata kendilerine 
t,hııı edilen dairelerine 
llt'-llflerdlr. 

Al111anya lkttıat Nazırının 
~ttltrnızle yapacafı müza
•t-efere yarın [buıün) batla 

11'Ctktar 
lıtanbul, 5 (Huıuıt) - AL 

~toya milli iktlıat nazırı 
· Funk, buıün Seplon ek•· 

~"eııle ıehrlmlze ıeldl ve 
ltltecı tıtaaJonunda mera 

'1 ttıle kartılandı. Almanya 
~lllt iktisat nazırının refa 
v'tlnde iktisat müıavlrt M. 

•iter ve llı hük<imet mü 
~t'l M Konte bulunmak- 1 

Vekiller Heye· 
ti Toplandı. ; 

le Ankara, 6 (~ A.) - Ve· l 
lller Heyeti cJOn Bat•ekll 8 . 1 f-lll Bayano ralıllilnde top· 
'"aaıı, harici ve dabıli ılya
~etlQlfz hakkında müzakere 
erde buluomuttur. Toplantı 
teç •akte kadar devam el· 
.._ittir. 

Vergılerin Tev-
hidi Projesi. 

t Ankara, 6 (Huıuıl) - Muh 
lcelıf Yergilerin tevbtdt hak 
~•tada Maliye VekAletınce 
litıırlaoan proje Vekllfer 
J ehtlne ıevkedılmlttir Pro· 

91 Yalunda tedkik olunacak 
tır. 

Alman Doyc
lGnd Zırhlı~ı 

Sanjerde. 
~Parla, 6 {Radyo) Al-
•nJanın Doyçland krove · 

!1rO Sanjer lı manıaa mu
••ala t etmtttlr . 

lı Alınan kro•ezörGnün, bu 
tllaı.dan ıonra eereye ıt· 

lldeceııJbelU deilldır. 

tadır Nazır, vtllyete giderek 
vali B. Muhittin Oıtüodağı 
ziyaret ettikten ıonra Trab
yada Alman sefarethaneılne 

.gitti, ıefir ve Alman kolo 
nlıt müme11lllerlyle görüttii 

ıam {dün) Ankara ekıpreılae 
bajlaoao huıusi vafoola An· 
karaya hareket etti. 

·-~~--~;;:;;:;:;;:;;=;::;;;;.1~~~~~~~~~~~~· 
hem de bir · ticaret muka ve • 

Alman mtlli iktlıat nazıra, 
refakatlnd~ki zevatla bu ak-

Nazır, Aokarada mera· 

aımle lıtlkbal edilecek ve 
Batvekdfmlz B. Celil Bayar 

tarafından kabul olunacak· 
tar. 

fraoıızca "Lektur PurTuı,. l 
mecmuaaı Hatay anlatmaaı 

dolaylııle Türklfe_tle Franıa 
araıındakl itilafı mevzuu· 
bahı ederek tu Htırları yaz 
maktadır: 

"Ht-m bir Hkeri anlatma, 

lenameal olan Türk- Fran · 
ıız muahedeıl bizi Türkiye
ye balhyan çok eıkt baila. 

rı bOıbütüo ııkıthrıyor. Lakla 
daha fazla11 var, bu mua. 

bedenin manaıı yalnız Fran· 

leketfn inkılaptan evnl Av· 
rup& ılyaıet alemindeki mev· 
kit dütüaültlace bir mucize 
••yılacak herkeı için meaut 
bir ıilprlz olmuıtur. 

Filvaki bundan 20 ıne 

kadar evvel Türkiye 11 Haata 

==-c--=E-==K===o=s=L=o~v=A=K=Y=A.=R~.E=i s=i=c=u=M.=-=ı ~t~:·;~~~;:~~~::~;~; 
d vaaına da fevkalade btzmet 

HU R U B EN Es 1ST1 FA ET 1 etmıtllr. Franaanın ıulh da 

adam .. lakabına layıktı ve 
bCilüo Avrupa bu haatanıo 

başucuoa eğilmıı, Türkiye· 
nlo biiıbütun Avrupa harl
luındau kaybolmuındao el 

handa yapaca~ı aaya11z c.klı 

lerın neler olablleceğlot te · 
li.t ve heyııcanla kendi ken · 
dfnden soruyordu. Halbuki 
bugün "Huta adam,, dipdi
ri bütün kuvvetlerini yenl· 

• 
vaıına edeareldlif hizmetleri 
herkes, hatta beynelmilel 

----------------------··········---------------------Yeni Kabineyi Teşkil Eden General Sirovi 
Cu~hurreisliğini MuvakkatenDeruhte Etti. 

---------------------··········----------------------
Londrada Çekoslovakya için iane Toplanıyor. 

Prağ, 6 (A.A.) - Çekoı 
lovakya Relılcumhuru B. 
Beneı bugOo fıtlfa etmlftir. 

Pariı, 6 {Radyo) - Prağ· 
dan müstacelen bıldlrflmlt 

tir: 

Batvekil General Sıro•I 
ıaat 17 de radyoda kıaaca 

beyaonatta bulunmut ve 
Cumhurreıt Edvar Beneıln 
lıUfa ettiilnl btldlrmtıtlr. 

Edvar Benet, on çocuklu 
bir Çek atleılrıln evladların
dan biridir. TahıilJol Praida 
görmüt ve uzun müddet 
Çekoılo•akyanm banlıl Pro
fesör Muarıkten den almıt 
olan Beort, 1907 de dokto
ra imtihanını vermft ve ik
tisat profeaörü olmuıtur. 

Senet. umumi harp pat· 
layınca Prağda kalmıt ve 
Romr:ı.ya kaçan profeıörü 

Mazarlke ıtzllc• Avuıturya 
hakkmda malömat yetlttfr · 
mittir 

1919 Senesinde mü:ı.tekll 

Çekoılovakya teıekkül eder 
etmez, Berıeı hariciye nazı · 

rı olmuı. 1923 de de uluı · 
lar ıoıyeteıl relıt ıe\•llmlt 

ve 935 tarihine kadar mn· 
kur vazifede kalmııtır. 

Berlio, 6 (Radyo) - Çe
koılovakyanın yeni hudutla· 
rını tesbite ve lfgal bareka · 
bnı kontrole memur betin 
komtıyonu, Südetlerln 1919 
ıeoeılndenberl uğradıkları 

zararlardan dolayı tazmlrıs.t 
lıtemeledndcn müzakerelere 
faaıla vermiıtır . Bu hususta 
bir uı.latma buıl ola~ağı ve 
müzakerelere devam oluna 
cağı ümit edıllyor 

Loodra, 6 ( Radyo ) -
D~yh Meyi gazeteııi; Çekoı· 
lovakranın en zeogln varı· 
dat kaynaklarını luıJbetttll· 

ol ve bundan ıonra bu clev· 
lete yardım edılmeıl lazım 

geJdiğJnf, bu huıuıta bfr ko 
mhyon teıekk6l ederek ted 
kıkatta buluunıası gerekUil• 
ni yazmaktadır. 

Londra, 6 (Radyo) - Nl
yoz Kronıkıl gazeteıi, Çe 
koılovakya için bir iane def 

' teri açmıthr Üç gün içinde 
toplanan on bin ıterlın, Çe· 
koılov11kya namına bankaya 
yatmlmııtır. 

Prağ, 6 (A.A.) Yeni Çe· 

koılovak hükumeti blliıuaa 
•tağıdakl zevattan mürek • 
keptlr: 

Bsıvekll ve müdafaa na
zırı General Strovl, harJclye 
nazırı timdi Roma ıeffrf ol
an f rantlıck, dabllıye nazırı 
Cerol, milliye nazırı Kalfuu, 
adliye naım Fajnor. 

Diğer cihetten bıldtrıldlil · 
ne ıöre yakında Slovakya 
tçin huıud blr nazard lbdaı 
edilecektir. 

Prağ, 6 (A.A) - Çeteka 
(Sonu dördüncü ıayfada) 

Bir Çek Gazetesi Yazıyor: 

«Fransaya Ebediyen Veda .. »: 
~et.os~ovahada F ıansa dr yhtEİııüı giMçe hraretleniyor.I 
Bir Fransız d . plomatı; dörtler misakı tahakkuk edinca 
küçük devletlerin bü)üklerln tesiri altında kalacağını söylödi. 

Parts, 6 (Radyo) - Ayan 
mecltı l maliye encümeni re. 
ı.t Kayyo, matbuat mümcı· 
ılllerlne b eyanatında tunları 
ıöylemlıtır: 

- Çekoslovokyadan artık 

bahıetmlyeceğlz, ya1mz fU· 

nu krıydetmek lazımdır ki, 
küçük devletlerin umumi 
hıupten sonra büyüklere kar 
11 aldıkları vaziyet, millet · 
ler cemiyetindeki tlr azeyl 
btle ı hlil etmlt ve büyük 
devletleri, ukt ıiyaacte rÜ· 
cu ettirmtıttr. 

Mücih anlaımumdan ev · 
vclkt vaziyet devam eh~ydl. 

Çekoslovakyaoıo batına ıe 
lenler küçük devletlerden da· 
ha blr çoğunun baıına gele· 

cekllr.,, 
Ka yyo, bundan ıonra ıö 

2ü dört ie r mls:ıkına çevlrmlı 
ve bu miaakıo tahakkuku 
halinde küçük devletlerin, 
dalma büyüklerin tealrl al· 

tanda bulunacaklarmı ıöyle· 

mittir. 
Pral 6 (Radyo) Çe· 

koslovakyanın en Lüyük ga· 
zde11 olan ( Ltdovetl Ltıll, 
bugün çok acıklı makl\leıt 
nln ıonunda: 

"Frannya ebediyen. veda, 
Çekoslovakya bundan sonra 
Avrupada jandarma vazife· 
ıtnl görmlyecektlr . 

'f'arm meçhuldür Fakat 
ne de olea 1enl Çekoslovak
ya kuvvetli komıusu Alman· 
ya ile dost geçinmek mec
burlyetlndedir. Çekoslovak
yanıo yeaane doatu, bundan 
ıonra Almanyadır ,. 

Moıkova, 6 (A .A.) -
Pravda gazetesinin Prağ 

muhabiri bildiriyor: · 
Prağ, kulubünde Franıa 

aleyhinde büyü k bir toplan 
tı yapılmııtır Bu toplantıya 
lıtlrak etmlt olan birçok 
( Sonu dörd6oca ıayf ada ) 

politika Jle uğraımıyan bile 
bilirler. Lakin Türktyenln 
bu meıele hakkındaki battı 
hareketi, bılbuıa bu mem • (Sonu üçüncü sayfada) 

At Neslinin İslahı için 
ir Proje Hazırlanıyor. 

12 Yaşını dolduran ve oıdudın çıkarılan hay,anlır 
köylüye sattlacık. 

Hükumet, köylüoOn elin
deki at oealıntn tılibıoı te· 
mln edecek milhim bir pro · 
je haz1rlamıttır. Bu proje · 
nln hükümlerine ıöre, Y•tı 

12 yt dolduran ordudan çı · 
karılacak hayvanlar; k~ylü 
ve yetlttlrlclye satılacaktır. 

l az bulunmaktadır. 

"Ordunun ha zer ve aefer
' de at kadroıuoun ikmali 

Hüb iimct, mucip ıebepler 
laylba11nda atın memleket 
müdafaau bakımından olan 
huıuıi ehemmiyetine ltUrak 
etmektedır: "Uzun ıüıen ve 
blrbirıni takip eden harpler 
yurtta atın adetçe azalma 
ıım ve evufça_ bozulmasını 
intaç ettiği gibi ckıerlyetle 

harplerden sonra meydana 
ıelen iktisadi buhranlar da 
ha1vaa yetlttlrlcillflnl ihmal 
ettirmtıtlr. Bugün memleket · 
te kare kllometre1e ve bin 
nüfuaa lıabet eden at mlk · 
tarı, komıu memleketlerle 
mukayese edıldlil takdirde, 
memleketin tarihi bir anın
da ordunun canlı nıütlerek 
vaaıtalarının hareket lmkln· 
larmı korkutacak derecede 

Faşist Meclisi 
Toplanıyor. 

Roma, 6 (Radyo) - Faılıt 
mecliıt, yarın Venedlk IB· 

raym<la saat 22 de Mu110 
llnlnln rlyaaetlnde toplana· 
caktır. 

Mecllı, harici ılyasetle 

korporasyonlar kamara11 p ro · 
jeılnl tedklk edecek ve •i· 
lebl ihtimal Yahudiler me
Hlealnl de konuıacalııllr. 

için muhtaç bulundufa lııo

tum, blnek ve hizmet ba1-
vanlarınm yabancı memle 

( Sonu ikinci aayfada) 

Aziz 
Balıkesirli; 

Bt:lcdiye mecttıloln aza 
intihabı de•am P.tmektedır. 

Dün Dumlupınar, Eğe, 

Altay ve Kayabey mahal
leleri reylerini lıtımal et· 
mlılerdlr. 

Bugün de Oruçgazl, Sa· 
karya, Gündoğan ve Kur · 
tu 'ut _ mahalleleri reylerini 
kullanacaklardır. 

Balıkesirli; 
Milli ve medeni vazifen 

o 1ao ıeçime, atd oldu§u 

ı6nde fotlralc ederek Ulu 
Şef in açlığı ıııklı yolda 
büyük baıarılar jÖılcren, 

yoklan ve yeni baıtan 

yep1ent bir Türkiye ku 

r n C. H. Parllılnln, dl 
ier sütunlarda aröıterdlğt 
miz namzetlerine reyini 
kullanmak ıuretiyle ona 
olan baihlık ve inancını 

bir kere daha göıterece 

ğ rıe lı ıç tüphe etmiyoruz. 



SAYFA 2 

Eski Devirlerde 28 
Gaz Muhare- Yii 

ilome reye 
sele Balon 

besi. 
Zehirli gazlarm değilse bl· 

le klmJ••I maddelerin mu· 
harebe VHıtuı olarak kulla· 
n1ldıiını tarihin çok eakl 
de•lrlerJnde de ıörGyoruz. 

Romalılar ve eıkl Yunanlı 

lar zebtrU gazların tik tat
bikatı aayılabllecek uıullerl 
muhafaza etmelerinde kul
lanırlardı . 

Meaela Romalılar bir mu 
haıarada keodılerfne muka· 
vemet eden dOıımanlarını 
teıllm olmıya mecbur etmek 
için duman kullanmıılardı. 
DördüncQ aaırda baılamıı 
olan Sekıtuı Yulluı Afrfka
nuı kitabelerinde Romalıla· 
rın harpte zehlre müracaat 
ettlklerlnl yazar Sekıtuıa 
ıare Romalılar bu zehlrler
le dllımanlarınm yalnız yl· 
yeceklerfnl deill teneff üı 
edecekleri hu·ayı btle zehir· 
ledıklerlnt lllve etmektedir. 
füpbeılz ki, havanın zehir· 

lenmeıl için zehirleyici mad
delerin bir buhar halinde 

havaya karııtmlma11 lazım
dır . 

Bu da btr nevi zehirli ıaz
dan baıka bir ıey olamaz. 

On üçOncG aıırda meıhur 
ırejua ateılnln ordular arn· 

ıına naııl bir debıet aaçtıfı 
malömdur. Bu da dOıman 
orduıuna karıı atılan ve 
ı,ınde kOkürtlü maddeler 

bulunan bir nevi bombadır. 
Bu ateıt ıu ile ıöndGrmek 

kabil deilldt ve doıuıın ye
ri yakarak n~ırettlil kükürt· 

IG dumanlarla etraftndakı
lerl boiarak uzun mQddet 

devam ederdi. Grejua ateıl· 
nl ıaodürmek için Ozerfne 

ya ılrke, idrar yahut da kum 
d6kmek llzımdı. Tarihlerin 

yazdılıoa 16re grejua ateıt · 
ol haçlılar Kudüıü muhuara 

eınaıında kullaomıılardır. lı 
llm tarlhctlerl bundan nef

retle babıederler ve dOı

manlarıD Arap ceıaretlne 

karıa ancak b6yle zehirli 
maddelerle karıı koyabılmt 
ye çalııtıldarını ıaylerler. 

....... ,......_ 

Münih lıonf era•1 

nsı tiyatroda 
temsil edilecek. 

logllterede bfr tiyatro, ıoo 
ılyaıl buhran •e müzakere 

ler üzerloe bir plyea oynat· 

mayı dOıOnmüı •e derhal 

bazarlıia geçllmtıtır . 

Piyeate Çemberliyn, Hıt

ler, Mu11oltni, Beneı, Hayn

layo, Daladtye ve Lthlnof 

temıtl edilecek, onl arın, hA 

dlıeler Ozerlne aaaıl hareket 

ettikleri, kimlerle ve neler 

konuıtukları, beraber bulun 

dukları müzakereler, nihayet 

MGnlhtekl ıon anlaıma göı· 

terdecektlr. 

Plyeıte Prai ve Berlin 

caddelerindeki bazı 1ahneler 

• de temıtl olunacaktır. Eıer 

hen6z hazırlanmaktadır. Fa · 

kat, tiyatronun dekorlerı da 

hazırlanmııhr ve yakında 

temılle baılaaacaktır. 

Bund ~n evvel Vargovnda 
büyük btr balon yapılmakt 
olduğunu yazmııtık. "Polon 
ya yıldızı,, ndınt t ııyan bu 
muazzam balonun yapılma 
11 arhk ikmal edı lml ti r. 
Polony yıldızı, 935 ıene· 
ılnde Ekıplorator il edıoda · 
ki Amerlhan balonunun 22.-
066 metreye yüluelme k ıu 
reUyle elde ettiği dünya 
yükıelme rekorunu kırmeğa 
hazırlanmaktadır. Polonya 
hav cıların1n bu teıebbnstc 
muvaffak olaceldarı ümit 
edilmektedir. ÇOnhü, bugün 
dünya yükaelm reltorunu 
elinde tutan Amerlfsan re 
kordmenlerl, Polonya balo 
nuou gördükleri zaman bu 
Dun kendi rekorlarını 2.000 
metre fazlaelyle kıracağına 

hatta 28 ktlometreye kadar 
yükıelebıleceğln1 itiraf etmlı 
lerdlr . 

fak at bQtün hazırlıklar, 

Çekoılovak hadiseleri dola 
ylılyle ıuya düıeceğe benzi 
yor. Çünka tecrübe yükıe

lııler• Çek ıemalarına kadar 
uzanacaktır. Halbuki timdi 
Çekoılovakyaya fnmlye mec 
bur olacak olan balon mü· 
rettebatıoın orada m6ıkü 
latla karıılaıacakları tahmin 
ediliyor. Hiidtaeler müaaıt 
bulunursa JlkteırJofn 6 eınd 
blr yilkıelme teıebbüıü ya. 
pılacaktır ve ıtr tosfer da· 
htllnde tedkiklerde bulunu· 
l cakhr. 

..--;; __ ._ .. ,,iL w 

At neslinin ·slô:. 
hı için bir proje 
hazırla ıyor. 
(Baıtarafı birinci ı& yfada) 

ketlerden tedariki döviz ih 
racın1 latılzam etllAI gibi, 
memleket tktısadlyatında da 
mühim teılrler yapmıı bulu
nac ktlr Bundan baıka, 

memleket müdafaaıı bnhlı 

mevzuu olduiu takdirde la 
zım ıeleo ordu hayvanları. 
oın tedarJkı de hudutların 

k pandıfı, dolaylstyle ecoe· 
bi memleketlerden lthalfot 
de imkinaız kılacaiından 
ordu ve memleketin muh-
taç bulunduiu hayvaaların 

memleket dahilinden temi 
Dlol mecburi ve zaruri kıl 

maktadır. 

Memleket atları, muhte
lif ıebeplerle adetçe ezalmıı 
ve vasıflarım kaybetmlı ol· 
dufuod n lhtly c cevap 
vermekten çok uzak bulun 
maktadır Ztr at Vek6lett 
nln hayvan fılibı bakımın· 
dan aldığı tedbirler memnu 
niyete değer neticeler ver 
mekle beraber, bır cephe· 
den yürüyGıle muvaffakiyet 

temin etmek, uzun senelere 
bağlı bulunmaktadır. Az 
zamanda çok it y pmak 
baıhca prt'nslplerlmlz e.ra
ımda bulunduğundan ordu
nu o at kadroıunu süratle 
ikmal, kuvvetlendirme veya 
aıenııletme maluadiyle ya 
bancı memleketlerden ala· 
c•t• hayvanların hiç olm 'Z· 

ıa yar11ının kırak almak ıu· 
retlyle bunların gerek lstıh 

damde, gerek kadro harici 
edtldıkleri zamnndo, dölleri 
nl almak için yapılacak mü 
bayıalann yüzde 50 sinin 
kısrak olmaaına kati bir za 
ruret görQlmektedlr. Bu 
takdirde ordunun l 2 yaıın· 

TORKDILl 

" cı oğ 1 
Zav 
terke 

l ıGe 
Sy 

c Balı Tutmak İs
yboldu. 

, 
/cin e , 

Bfrgüo önce, ıehlre hfr ca · 
at kadar mesafede bulunan 
Çaynhtaer civarındaki Arap 
deresinde balık tutarken bir 
genç boğ..ılmuıtur. 

Bu derenin biraz ilerfsln· 
dekt ıoaaya kamyonla kum 

ve taı çekm kte olan ıöfer 

Ka11m ile muavini Kadir 
oğlu Galip, taı ocafında ça • 
lııan Mustafa oilu Bekir ve 
amele Şükrü • oğlu Ha ydar 
adında dört kiti ıeat J 7 ye 
dolru balık tutmak ilzere 
dereye lnmlılerdfr. Taıçı Be
kir, cebinde bulunan bir dl· 
nrımltl ntcttiye rek ıuya at
mıı, blrez aoora da ııuyuo 

üzerinde görünmlye ba9hyan 
balıkları tutmak üzere oöfer 
muavini Galip, akıntıya dol· 
ru gltmlttlr Su fazla akın 
tılı bulunduğu için oradaki · 
ler mani olm&lc latemtıler 
ıe de Gaifp, yüzme bil · 
d iilnl söyliyerek bu ihtarla· 
ra ehemmiyet ve. memfıtlr. 

Suda epeyce ltalan Galip, 
daha derinlere dQğru açıl

d~nbire ıuyun lçeu lne 16-
mOlüvermlı, birkaç defa 
dalıp çıkdıktan ıoma bir da 
ho görftlmemfıtır Ş<Sfer Ka· 
ıım , tuıçı Beklr ve amele Bay· 
dar zavallıyı bir müddet ar ı· 

tırmıılena da bulamayınca 
vakadan nıüddelumumlllil 
ve jandarmayı haberdar et· 
mtlerdlr. 

Müddelumumt 8. Sadık 
Yarcala, v ka yerine 11tmı1, 

ıuda yapılan araıttrmada 

ceıet meydana çıkarılmıotır. 
Galibin adeta bır kuyu gibi 
dlır ln ol n derentn bu luı· 
mında kendfıfnl lcurtaramı 
yarak bo~ulduğu ve oranın 
fazla batak olmasından ce 
ıedln Buyuo üzerine çıkma 
dığı anlaıılmııtır. 

Boğulan töfer muavJol Ga 
llp 17 yaolarmdadır , ceıedl 
anneaıne teıllm edılmııtır. 

lladııe hakkındaki tahkı-
kat devam etmektedir. 

Geçen yıllarda da aynı 

yerde aynı ıekllde kanlar 
olmuıtu. mıı, fnknt biraz ıoora bir· 

~~~~~~~'!!--~~~ 

Teslim Edilen 
Sürüyü 
Sat ışlar. 

Ova köyünden Hacı Eyup 
adında bir köylünün y nm· 
da çobanlık eden Halll ile 
Gönenli Koca Mehmet adın· 
da blrısl sürüden 33 koyun 
alarak birdenbire ortadan 
kaybolmuılardır. 

Sürü sahibi, jandarmaya 
müracıuıt ederek çahnon ko· 

Temmuz 
yındak · 

ithalatımız. 
Ekonomi B kaniılındıın 

aldıiımız malumata ıöre, 

temmuz 1938 ayında~I it
halatımız 47.094 ton; ıhrn-

yuolarm Küpelerin Karamanlar 

catımız lee 52 462 tondur. 
Geçen ıencnin nym ayında 

ki ithalat ve thracahmız 31. 
109 ton fazla idi. Yl938 ı

lının yedi aylık ticareti iıe 
ithalatımız 407.385 ton, ıh· 

racahmız 5851 J 6 tondur, 
937 yılına nazaran ithal ve 

köyünden Ahmet oğlu Hüıe · 

ylo ve Ahmet oğlu Ally~ ço· 
banlar tarafından verıldtğtnl 

blldlrnılıttr. Suçlulardan ço· 
btın Halil ile Hilıeyln ve Ali 
yakal nmıf, adliyeye verll
mlılerdlr, Koca Mahmet d e 

r nm ktadır. 

dan ıoa r kadro harlct ede· 
ceğl kısra kların çiftçi ve ye 

tııtırlc lye aatılacak hayvanla· 
fi gene ağır cüsseli aygırlar· 

la blrleıtlrmek ıurelf ylc or· 
du hizmetine elverfoU m h 
ıullerln alınmaıını ve bione 
tice ordu ihtiyacının da iç 
memleketten temini imkan 
d ahllfne glrml§ bulunacak -
tir. Bundan baoka ordunun 
reforrne cttlll bu hayvanla 
rm çiftçi ve yetlttlrlclye aa 
tılmaıı, atın zlrne la gırme· 

ıinf ve Atatürkün yüksek 
emirlerini yerine gettrmft 
bulunacak ve at için de ayn 
bir mahr ç temin edllmlt 
olac ktır . ,. 

Projenin ilk m ddeılne 

göre hazerde ordu kadroıun 
dan J 2 yaımı bttfrmlı ldlf, 
kıBrak ve katırlar, yerlerine 
hayvan nhn rak ordu biz 
metinden çıkorılecak ve bu 
fı lçfn her sene milli müda· 
f aa büdceıloe tahBlıat ko
nacaktır. Ordudan çıkarıla-

ihraç fazluı 99.~62 tondur. 
7 Ayhk ithalat ve ihracatı· 

mız 937 yıhoa nazar o ~6. 
804.000 lira fozlutle 145. 
241,000 ltr dar. 

cak hayvonlnr, Ziraat Ve 
/ kiletlnln göstereceği 1erler· 

de çiftçi vo hayvan yetlıtl
rlci lere mnhalli hayvan fılah 
komtı1onlarmca takdir edl 
lecek eo ucuz fiııtla ve ıeklz 
aenehk takeHlere bağlanmak 
ıuretiyle aatıleoak, o yerlere 
kad r D6klllerl için milli 
mnd f aa büdceıfne tahılaat 

konac ktır . K11rakları tak 
ıltlerle alanlar tay yetııtır,.. 

, dıklerlnl ve iki yaıına kadar 
büyüttüklerini mahalli hay· 
van lılih fıtHyonlerma tb· 
raz ve lsbat ettikleri takdir
de gerl kalan talultlerl af 
edilecektfr. 

Ordu ihtiyacı için dııar

d e n satın alınacak yabancı 

1rk hayvanların her defa110 
1 da en az yüzde lurkımn da· 
mızlığa elverlıll kısrak ol
m ıı mecburi olacaktır. Fev· 
kalade ve müstacel hallerde 

1 Bak nlar Heyeti karcriyle 
bu mec:burlvet kaldmlabtle· 
c:ckUr. 
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S h i Ve ülha-
a a Beled ye çimi · 

Oç m h lla de ~ugOn reiifini ullHmklar. Kepsütte 
v alyada azahğa ayrılanlar. 

Şehrimizde Belediye mec
lııı aza lntthabı, halkımızın 

göıterdiğl derin a\lka ile 
devam etmektedir. 

Dün Seltmlye, lzmlrler, 
Oımanfye ve Mecidiye mahal 
leleri balkı reylerini kullan 
mıılardır Bueno de Oruçgazl, 
Vtcd•nlye, Aziziye ve Mirza· 
bey mahalleleri balkı reyle· 
rJni kullaoaceklardır. 

Yarın ve pazarteıl günü 
de hafta içinde mazereti 
dolaylılle rey vermeie gele 
mlyen bQtün müntehıp1er 

reylerini ltullanacalclardır. 

Balyada belediye azalığına 
seçilenler: 

Balyada da ıeçlmln bitti 
ilnl ve Parti namzetlerinin 
hazondıjını yazmııtık. Se 

Cumhu iyet 
Bayramında 

Ankaraya Gi-
• 

decek izciler. 
Ankara, - Cumhuriyet 

bayramının on beılncl yıldö 

nümü mQnaıebettle hazırlık · 
lara dev m o1unmaktadır. 

Bu vıl geçltresmlne tıttrak 
etmek üzere bGtün itse ve 
erkek öfretmen okullar1ndan 

kırk ıekher kiti olmak Gze· 
re 1824 klıt getecektlr. 

Ayrıca Ankaradan do 800 
kadar kız ve erkek izci it 
tırak edecek ve hariçten kız 
izci ıelmtyecektlr. Huıuıi 

lfıelerden l9Urak elmek fıte · 

yenlerin yol paraları kendl · 

lertoe ııld olacak, Aokara
dakl taıelerl ve y tacak yer· 

fert vekalet tarafından te· 
mlo edilecektir • 

izcilerin hepsi aynı kıya· 
fette olacak ve her takımda 
bir milli ve bir mektep bay 
ra~ı, lklıter boru v~ trampet 
bulunacakhr. 

İzciler bu aym ylranJ bi

rinde lcamıleo Ankarada bu· 
lunmak üzere hareketlerlol 
teıblt ~decekler, erkek ve 
Gazi ltıelerlle ıana t okulu
na mlaaflr olacaklardır. Kar
ıılama ve uğurlama mera -
ılmle yapılacaktır. 

~-

Mebuslarımı -
zın Tedkikleri. 

Mebuılarımızdan B. Hay· 
rettin Karan, dQn trenle Ban 
darmaya gttmlttlr 

B. Hayrettin Karan, buıüo 
lıtanbuldan Bandırmaya ge· 
fecek o1an mebuslarımızdan 
B. Camal Esener ve Va11f 
Somyürekle btrlıkte Gönen 
ve Erdeie gidecektir Mehuı · 
lar oralarda tedklklerde 
bulunduktan sonra ıehrlml· 
ze d6neceklerdfr. 

çilen uadar ıunlardır: 
Abdullah Erat, Mehmet 

Doianlarh, Elvan Sa••fı 
Adıl Güven, Şakir Y&riik· 
oflu, Muatafa inal, Mahaıut 
Sarı, Muıtafa Tabanlı, HO•· 
nü Ôzmaot, Mehmet Acar, 

Ahmet Akıu, Aydın Uzk•D·· 

KepsüUe intihap: 
Kepıülte belediye meclttl 

aza intihabı dün ıona eraılf 
ve klmtlen C . H P. naınzet · 
leri kazaomıılardır . AdlarıD• 
yazıyoruz: 

Alı Ôztürk, CemaleUIO 
Keçecloilu, lbrahim Baı•· 

ran, tiabrl Avcıoilu, Şevket 
Kulalı, Sadık Erden, Kaaıll 
Ôzdemlr, lbrahlm Eıkıctoı· 
lu, Hemzl Sfizen, Kadir Şe· 
kercloilu , Cemil TekeltoilU·· -
Kadını 
Kacıranlar , 
Yakalandı. 

Halalca köyilnden Adil 
oğlu Klzım ile Ramazan oJl&I 
Mehmet adında tkl ldtlnlP 
25 yaılarında Gülaüm adıo· 
da kocalı bir kadını tarlad• 
çalııırkeo zorla kaçırdıkl•· • 
rım 1azmı1tık. 

Jaodarma yaptsfı t•bkl · 
kat ve arattırma ıonuod• 
her iki mQtecavlzl de yakala· 
mıı ve adliyeye teıltm et· 
mtıtlr. 

Mmanbirliği Baı~anhim~ın: 
lıuf a eden kulabnmGz ld · · 

maobtrllAl idare heyeti ye· 
rlne yeni idare heyeti ıeçl8· mi yapılacaktır. 8· 10 93 
Tarihine ralllıJaD"'cumarteıl 
gilnO saat 8 de Halkevıode 
yapılacak toplantıya bütiıO 
BırltkUlerln gelmeleri ric• 
olunur. 

RADYO c -----
( 7 Blrlnciltşrlne kadar 

olan Ankara radyosu proğ· 
ranwun öğle ııe akşaaı 

neşrlyatlaTl tecrübt mahiye· 
tinde yeni stüdyoda yapı 

lacaktır.) 

7 Blrincıteşrin 1938 Cuma 
ÔGLE NEŞRIY ATI: 

12.30: Alaturka pl&k net 
rlyah. 13: Haberler. 13. ı5: 
Karııık plak neırlyatı. 
AKŞAM NEŞRiYATI: 

18 30: Plak neırtyatı. t9. 
15: Tilrk muılkiıl ve halk 
ıarkılıırı (Hikmet Rıza). 20: 
Saat ayarı ve Arapca net 
rlyat. 20 10: Haberler. 20.15: 

Türk muılklıl ve~halk ıar· 

lnları { Muzaffer llkar •• 
Müzeyyen Senar) 21: Ço· 
cuk Eılrgeme Kurumu na· 
mm konferans: Dr. Muzaf 
f,.r Sezer - Kadın hutalıkl•· 
rı müteha11111- Mevzuu: (R•· 
btm kanıerl). 21 ı 5: suıdyo 
1ıt.lon orkeıtra11. 22: Haberler 
ve hava raporu. 22.15: Y• · 
rınkt prolram. 
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SAYFAı 1 

ad is 
oma 

mak ıavaıında mailOp olan· 
- laran ale\lde bir kalıt par

çaııl yle parçalamak tecrObe· 
!erine iıttrak edemezler-ya 

r--~~;;k-ş;:;;;~:;a;-~~-~~=rli~-;;.;;.7---ı 1 Çek oslov 
ı Modern Türkiyenin 1 i K şı ı 
IL_Y __ ara tıcısı: .Atatürk __ . ____ .. ! "Re::ı:~~;:~k1:,ı:;;:,:~ar-

Banu Biliyorlar.,, 

lı bu tecrübenin tebltkeıl 
nl mndrik bulunan bilumum 
küçük devletler bunu bili· 
yorlar. Sulh muabedelertoln 
mevcudiyetine kati bulunan 
bilumum devletler de, bunu 
aynı tekilde anlamaktadır
lar. Pek aılklr olan tehli
kenin bizleri, Adrlyatlk de
nizinden ıtmal denizine Bel
graddan Varıovaya, Aaka
radan AUnaya ve Praia 
kadar olmak üzere aynı 

uyanıklılı davet etmeel muh
temeldir. 

''Tüı;kiyeyi Mucize Nevinden Baştan flşağıya Kadar De,qiştirmiş ı 
Olan Ve Memleketi Terakki Yolunda Sağlam Bir Bile'4:1e Sevk 

Bükre§, 

Südet Almanları ıle Pra~ 
hükQmetl arasmdo bazı bak. 

1 
Ve İdare Ed~n Kama/ fltatürk, Sulhun Dostu ı 

Oldug"u /ı .. in Fransanın da Dostudur·,, ların llttrdadı yü:ı.tınden ta-
l- )" • -·- __ wwwp •• heıddüs ederek k11a bir za-• •r man zarfında dünya ıulhu -
d (Bııtarafı birinci sayfada) evvel de ıerazad yaratıhıı hayatını ıeve seve naııl fe- nu tehlikeye dütürecek ıe 
el eıı lktlıap etmıı bir halde ve kendi kendine olan ıar da et mit bulunduğunu an· kilde büyüyen lhlllifın ıe. 
it •e timdi haıtalanmıı Av ıılmaz tnanıtl tle nazarı dik lattakteın ıonra bu büyük bep o1duiu azhklar meeele· 

~'-Pannı ıulbunu korumak katt üzerine çekmlıU ki, bu aıkerfn aynı zamanda bü- ılntn, bfr çok memleketler· 
d Uıuıunda A Yrupaya, o, yar- da Alman cenarelt Leyman yük bir idareci •e lnkıllpçı de u\ierl hazırlıklara teYes 

1 ilı edtyor. fon Sandenln emri altında olduğunu da ıöyledlkten ıon· ıül edilmek ve nümaylıler 
1'Qrk devlet rlcallnln f ran- hizmet etmek üzere Çanak ra yazısına devam ediyor: yapılmak ıurettyle ciddi ve 

~ Ue akdetmtı oldukları bu kaleye aıönderdiğl zamana "Avrapada dQoya tıulhl tehlikeli bir tekilde tekrar 
01lluk paktı memleketleri- teıadnf eder. Vaziyet müt ile alakadar olanlardan ma· mevzuu bahıedılmeye baılan· 

'hı ılyaıl ananelerine de teflkletln gittikçe büyüyen ada kamil Atatürkün Türk · maeı dünyayı derin bir lz-
llelc UJıun gelmtıllr. ÇGnkG tazyikleri altında hiç de par· lerln nazarında ne kadar tlrap ve endııe lçerelode 
\lıuo zamandanberl Türkl· lak değıldt. Leyman fon bOyük bir kıymet teıkll et · bırakmııtı~ . 
hııın gayesi ıulh ıdameıl Sanders, Mustafa Kemali le tlğl, hakkında .Pek az kim· Umumt harpten ıonra ıl 
ie eınntyetln mubafazeııydı. lefonla karargahına çağırdı ıe tam bir fıklr peyda ede· hnk eltlAI ıırozldekl budud 

allcan Antantına girmek, ve ıordu: blftr. lara fçenlne nlan Romanya 
ltrlc paktım imzalamak hat· - Vaziyeti nasıl görü "Millet Bababaıı,, mana Çekoslovak yadaki gergin va 
tl bu anlııımalarıo aktedıL yonunuz? ıma gelen Atatürk lımt 14 zlyetin kendi hududlarma da 
~tılnde çok faal ve hayırlı - fena . milyon TGrkün ıevglh ıef- ılrayet etmeelnden korkmak 
l'lt rol oynamak ıurettyle - Ümitsiz rnl? lerlne kartı gösterdikleri ıev- tadır. 
Grkıye kendi müdıfeaeının - Ben yaıadılcça veztyet glnln en büyük delilidir. Yat · Gazeteler son günlerde, 

tebllntne de çalıımııtır Bo- 1 ümitsiz olamaz. mıt bir aılanı hatırlatan btlhano Çekoalovakyadakl 
hı.luıo bekçlıl olan Türkl · Bu cevapta mündemiç gu Ankara ıahtkasında mükem Macarların kurtnr1lmeıı fçln 
1• Balkan Antantmda Avru· rur Ye nefee itlmad Alman mel bir cumhuriyet aarayı Budapeıtede yapılan miting 
l>adakı topraklarının btr ga- generalinin nnarı dtkkattnl yapılmııtır. AtaUirk, bu mü· ten sonra neırettlkleri ma· 
;arıtııını bulmuı, 1937 yı · çekti . kel1ef ıarayda ancak reaml· kalelerle umumi durumun 
\ 9 temmuzunda aktedılmiı - Cepheyi yeniden teılı kabullerde, re.mi vnzlyet gerglnleımee!nden nevmldlye 

0 
up ltanı , lrıkı ve Efga- tçlo ne gibi çare düıünüyor . ferde görünür. Onun asıl düıen halkın UJanevi kuv-

tıtıhnı ' btrleıtlrcn ıark pak· ıunuz.? tkametaihı sarayın fç kıs velini yükı,.ltmeye ıayret 
tı da Akden•zden Aıya kıta · - Bundan ko1ay ne ver? manda mGtevazi bir daire· ettikleri gibi totaliter dev· 
• 1nı11 lçerlerloe giden ve laı En tehlikeli mıntakaya beni dlr. lıte Atat6rk bu müte letlerln terviç eltıklerl re-

f''•torluklarıa mukadderat• kumendao tayin edtnlz,Cmc· vazı ve ıükQa verici dekor vizyon n da tlddetle aley. 
b•rının taayyün ettiği köıe ıele kalmamıı olur." iç!nde çalııır. Fazla yorul- htode bulunmaktadırlar. Ne-
'ılarmı teıkll eden yolların Par&ıll mecmua BüyQk duiu zamanlar bu huıuıi tekim Vlltorul gazeteıl revl 

~lbntyetlol takviye etmlıttr. Şeflmfzln harbi umumide ikamtaıahındon çıkar ve An zlyon adlı bir makalesinde 
el lıte, Tuna ov11larmdan En- birçok vakeları herkesten karadan 14 kilometre mesa · ezcümle ıöyle diyor: 
Ilı nehrrnın ıuladıAı d&ha evvel daha tyl girdüiünü fede bulunan Gut çlftllğlne "Alman ıukerl forma11iun 

:enıt ovalara varıncıya ka- yazıyor ve Alman kerargi giderek bir gezlntl yapar pllselerJ arasına gizlenenler 
~r uzanan ıahada bir hı umumfılne gönderildiil ve batını dtoler. revlzlyon istemektedirler He 

l>lktlar ılıtemt vücut bul - zaman Mareıal Btndenburg Y orulmnk bilmeden çalı - nüz Bledde akdedilen mu-
ıaıuıtur. Knçük tule.f, Balkan la aralarındn aıeçen ıu hl · ıan, geceleri ancak dört ea· kavelenin imzan kurumadığı 
~lllfı, Şark paktı . Yani aynı dleeyl anlatıyor: at uyku uyuyan AtaUlrk h alde, Budapeıte bunu ma 
I 0 rucuyu zincirin ayna 1eğ· •Harbi umumide Almftn yalnız Türkiyeyi değll bii nlfestnsyonlarla ve ıakırdı-
~-tll çelikten dövGlmGı hal- ların mağldblyete doiru git· tün dünyayı alakadar eden yan ıilah eeılerl ile parlak 
'lıuı .. tiklerini aezmlf olan Muıta vekayfdcn dakikası dakik · bir ıehilde lliın etmektedlt. 
Elde edilen bu neticeler fa Kemal, Alman aıkerltk ııoa haberdardır. . Bize bu manlfeetaayonlar 

~t teyler değildir ve bGtün makantzma11nın mehabetini Sabahları erkenden kalk- hiç bir tealr yapamaz. 
Urıları, Türklyr., Şefi Ata- yakından g6rmHI için Al- mak mutadıdır. Dolgun me Revlzlyon demek, merke· 

~Gtlce borçludur. Bugün Ttir· man karargahı umumisine eal ile geçirilen bir gün zar. zi Avrupayı anarti lçerslude 
1hde artık her ıey deilı · g6nderllmtıt1. fanda vekilleri kabul eder, bırakmak demektir . Revlzl-

lilalttır. Kamll Atatürk, Ab· Bır 6Ale yemeğinden son- mütavlrlerlyle müzakereler yon demek, ıobu merkezlo 
elu\bıunıt değildir ve TOrkl · ra Mcıraıal Hlndenburgla de bulunur, teceddüt ham· •e bütün ıarkın düımeal de-
~eııın Hariciye Veklh Tevfik karıdaıan ve o zaman pek- leleri hazırlar, kanun pro· nfekt ır . Etaeen uoıumi harp, 
h Gttn Aru, Enver Poıaya genç bir general olan Muı jelerl dütünür ve fazla ola - itbu tahakküm6 bertaraf et 

iç benzemez. lafa Kemal kendisine haı rak mlmılrlarla görüımek, mek için yepılnıııtır. 
d TQrktyeyl mucize nevin· ıoiukkanlılık ve uzaiı gô yeni inıutı tefttı etmek RevJzlyon demek, Avru 
ttıeıı baıtan aıağıya de§Jıtır rüı61e memleketinin ve hat vaktini de bulur. pa muvazenesinin bozu lmnaı 
t 1ı olan ve memleketi yeni tl Almanyanın muhakkak Modern Türklyeofn yara· demektir. Onun mağlupları 
b~(-1'kı yolunda sağla~ bir bir mağldblyete doiru alt tıcııı, Geltboluyµ ve lıtan• ıı lahla ve fedakarlıklarla 
1\ elde ıevk ve idare eden mekte olduklarını çekinme- bulu elinde tutan bir dev deill, her daim yaptıkları 
t 

'IQll Atatürk, ıulhun doı· den ihtiyar maraıalın yiizü- veçhtle mukaveleleri alela· 
U 1 letln reisi olan Kamal Ata 

el o duğu için Franıamn da ne kartı ıöylemektEn çekin· türk sancakları Cebelüthrık· de bir kağıt karça11 telakki 
01tudur Ve aıramız devlet medı ve ıeferln umumi p la etmek ıuretlyle buaünOÖ 

ti 1 d l ta, S<heıte, Panamada dal aa inin biç ıGphealz en ıa nanın kendlıtne izah c 1 me 1 1 b galtplerldlrler. ) galanan dev et erle tam tr 
~~Ilı dikkat ılmuıdır . Tnr- sini istedi. Bu kadar cüret müsavat dahilinde konuıa Ravlzlyon demek, yirmi 
t h Cumhurrelıl olan bu kartnmda ıaıırmaı olan Hın bilir ve Akdentzl alakadar ıene evvel Avurturya - Ma-
l at •Jnı zamanda bir cum· denburg kar111ındakl genç carlıtanın tahakkümünden 11u eden her meıele hakkında 
11

dtlyet banlıl ve letkllltçı Türk zabitini tepeden tırna· kurtulan mllletlerıo uaretl 
ıt . ., la kadar ıüzmekle ve ken · da bu b(iyük adamın ıöyli· demektir. 
F yecek ıözQ vardır . 

1\ tanıız mecmuaaı, Büyük dlılne bir ılfara ikram et Maamefı h, ravl:dyonu ve 
Vad Fransa, doıtlarandan ıulha .. 

1 
trlrnlzlo Selanlkte te mekle iktifa etmltll · bunun umumfleımeslnl arzu 

... , Jn.d hizmet ve mevcut muahe. d 1 k d ı o ı ı.G 'l Gndeo baılayıp daha Halbuki vekayı bu genç e en er pe az ır ar. nar, 
~ ~k delere riayet etmekten baı- 1 1. dl h ti \o'l Yaıında iken bile bür· Türk ıeneralinln tıtlkball vaziyet erini ve .en u· 
t hte ve ıerbeıttye ne de - Htndenburgdan daha iyi ve ka bir ter lıtemlyor ve bu dudlarını unutarak komıu-
1 •ce düıldin oldu§unu an- daha ıaltm ıördüiilnG lıbat meealılnde Franıaya yar. laraoklne ha1edle bakmak-
ı~thlctao ıonra ıözil Çanak- etti.,. dım için, Franıa doatu ~a . tadırlar. letıyenler, bunu bl · 
ııı:"ı•d le mil Atatürk, kendi eliyle ı ı f k h l d ki t t 1 hlzmetlerJne ıetl - LekUir pur Tuı mecmua lyor ar. • at azır a ı a 
er .. elc diyor ki: ıı Ulu Ôoderln lıtıklAI mu yarattıfı hır memleketin rı tecavGzlerlol bir ·hakka 

lu Cıban harbinde Gelıbo barebeıl ndeki fedahtuhlda kudretine dayanarak muvaf- lıtlnad ettirmek fçln bunu 
d·tlfUtı lnglltzlere karıı mil rını, ıareılmaz azim ve lra faklyetlerlnden doğan otorl- istiyorlar. Bu yola htç bir 
.. "" M ı d 1 k l k teyl bele0 ao mabellx. haiz. ki ı t nl t 1 it b ıı uıtafa Kema t mil· eety e memle etl ne11 ur • • mıen n eve11 e memeı 

~l it kahraman yapta. LA- tarmıı olduğunu, vatanını dlr.,. llzımdır 
la lcendııı bu hizmetinden kurtarmak için lıtlkballnl, • fi. Miçenko Çekoılovak1ada yapılacak 

bfr hudud tashihi mueleıl 

Avrupayı kanala doğru ıü

riiklene, dünkü maflQplarıo 

lehine yapılacak umumi ta
dılltın Avrupayı harbe ıO· 
rüldlyeceğl ıüphHlzdtr. Bu · 
nu, merkezi Avrupaya sa
hip olmayı arzu edenler na 
ııl kabul edebilirler. Ôyle 
ki, Peıtede muhtelif ıef a 
retbaneler 6oünde tezahGrat 
yApanlarıo hayalita kapıl · 

mamaları lazımdır . 
Revlzlyon yapılmıyacağı 

glbt, yapılmaeına da imkan 
yoktur. Hokka lıtlnad eden 
ve m!lletlerl blrleıtırmek 

ıayeılode bulunan bakim 
devletler, esaret altında tut 

Avrupanın emniyeti ile 
blrltkte, muvazenesini ve 
ıulb muahede1erlnl, muha
faza ve temin vaztfeelyle 
mükellef olanlar, teıblt edi
len blr plan mucibince, mer· 
kezi Avrupadan ıonra 11ra· 
D1D1 1arka1 ıonra aarba ıe• 
lecefhd de anlamıılardır .• 

Neamul Romineıe gaze· 
( Devamı Dördüncü Sayfada) 

C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

1938.Seneel Bolıkeılr Belediye meclisi ezalıiı için 
Genbaıkurca kabul edilen yoklama tallmatnameıloe 

göre yapılan seçimde adları •ıağıda yazılı partili 
arkadaıl6rın oısli ve yedek parti namzedi ıeçtldlklerl
nl ve kendiler ine vert!ecek vazifeyi her suretle ifaya 
~hıl olan bu arkadaılara rey verıleceilnl parti men 
ıupln. rına bild irir ve Balıkeılrln deierll müntehiplerl -
ntn laevlblne arz ederim. Vali l'e C. H. P. 

İlyönkurul Başkanı 

Etem flykut 
Asli Aza Namzetleri: 

iffet Deniz Avukat Sadık Deniz eıt 
Cavide AğnbeyoAlu Kimyager Abdi eıt 
Noel Kodanez Belediye Relıl 
Faik Deveclo~lu Bakkal 
Rasim Çalım TOccar ve çiftçi 
Tevfik Bıııaran Avukat 
Zühtü Melek Attar 
Azmi Sakol Eczacı 

Ahmet Saraçollu Çivici 
Necati Uiur Kumaıçı 
V aııf Ispartalı Çivici 
laroall Saf Kasapojlu TOccar 
lemall Tlrıtoilu Uncu 
Mehmet Keklik 
Alt Kmmlı 
Sıtkı Şeremetll 

Ali Uzkan 
Cevdet Koptano~lu 
Cevdet Karaoğlan 

lbrahtm Madenli 
Necip inal 
Kemal Tanay 
Emin Güvenael 
lbrablm Sıtml Kayyum 
Kasım Güoeı 
Şeref Eğlnlt 

Uncu 
Manlf at ur acı 
Kttepçı 
Otel et 
Barut bayii 
Attar 
Attar 

fabrika katibi 
Tüccar 

ooeervecl 
Tüccar 
Tüccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süreyya Çataloğlu Avukat Vedat eıl 
Fahri Knramnn Eczacı 

Yuıuf Memlıoğlu Manifaturacı 
Şamil Erıı Avukat 
Mehmet Edıp Sandıkçı Marangoz 
Hüeeyln NAzamoğlu Ekmekçi 
Mehmet Zahit Şekercloflu Şekerci 
Şükrü Kaylarlı Çivici 
Fehmi Anlan Otelci 
Tevfik Budak Manifaturacı 
Muhittin Ergin Avukat 
Fuat Bıı'al Dıı Tabibi 
Lütfi Kıral Attar 
Halil Necati Kutlu Komlıyoncu 

Kemal Konyalıoğlu Bakkal 
Kadri Sök men Kırtaıtyecl 
Hasan Serpen Kunduracı 
Mehmet Tabir Doia11larlı 
Fatk Ôıdamar Kundurac• 
Muıtaf a Apak Noter kltıbl 
Mehmet Fehmi Ahıun Urgancı 
Hakin Oruç Attar 
Haydar Çorapçı Çorapçı 

Ahmet Aydar Kahveci 
lbrahtm lstanbulluo~lu Tabak 
Mehmet Özgelen Bakkal 



SAYFA 

(Baıtarafı blrınci sayfarfa) 
ııjaoıı tarafın a n neıredllen 

bir tebltğe göre, hudud mın-

takaaındakt Alman halkı ıü 
kunetl muhaf eza etmekte fıe 
de ıllahh çeteler Bohemra· 
nın cenubi garbfılnde Alman 
kıtaları tar fından tıgal edl· 

len arazi clvarJnda gayri 
meırft bir faaliyet göıter 
mektedtrler. Bu çeteler Ku· 
penkellosktde b zı umumi 
binaları tahrip etmfılerdlr. 
Bır pollı miifrezesl aaaylıln 
iadesine memur edilmlıtlr. 

Prai, 6 (Radyo) - Edvar 
Bencı, Baıvektl Ceneral .Si 
rov ye . aönderdlğl mektuptA 

Bir Çek gazetesi yazıyor: 

''Fı·aıısa JT <• 
Ebediyeıı 

ed<t .• ,, 
( Baıtarafı birinci aayf ada ) 
büyilk rütbeli ıubaylar, ilim 
adamları ve Prağın yüluek 
sosyeteılne menıup zevat 
(ki bunların hepsi umumi 
harpte Fraımz kıtalarında 

hizmet eden eski muharip 
lerdlr) yirmi ıene müddet 
le göğüılerlnde taııdıkları 

Franıız nııaolarını ve harp 

madalyalarını ellerine kağıt 

ıepetlerlol ftlarak birer birer 
içine atmıılardır. Eıkl Praf 
tinlveraltesl rektörü Slavik 

meıhur Çek generali Medek, 
Franıız reisicumhuruna birer 
mektup yazarak artık Fren· 

sız nlıanlarını taıımıyacak· 

laranı blldlrmlılerdfr. 

Moıkova, 6 ( A.A. ) -
Moskovo gazetesi yazıyor: 

"'MGnlhte teallm olan Fran
ıa hiç bir ıey kazenmamıı, 

btlhaasa lnflrada düımüıtür. 
Franaa Çekoılovakyanın ıah· 
unda sadık bir müttef ıkl Ye 
küçük antantı kaybetmfıtlr. 

Bu antabn dtier iki uzyu 
olan Yugoslavya ve Roman · 
ya daha tlmdtden Almanya

nın yanında JH ahnıı bu 
lunuyorlar. Fılhakika Mcı 

nlhte teıllm olan Fransanın 

sözi:\ne artık kim inanabilir? 
Ktm ona müttef ık olarak 
kalabilir? Btzzat Polonya da· 
hl Franıa için tamamlle kay· 
bolmuıtur Şunu beyan ede
lim ki Franaanın artık Av
rupada tek bir müttefiki kal · 
mııtır . O da lngllteredlr. O 
lnılltere ki Fransanıo sırtından 
ltalya ile bir a.nlaıma yapmıı 
ve bugün de Hltler ile an 
laınuıhr loftrad, itte Fran · 
aanıo teslim olmasının neti · 

ceıl budur . Ve bu o1acakta. 
Zaten Hıtlerln de (Menn 
Kampf) kttabıoda istediği 

bu değil mlydı? Birçok de 

mokrat memleketlerin a -
zetelcrl Franıız taahhütleri -
nln bundırn böyle ne kıy 

meli olabileceğini ıormağa 

baılamıttır . Enternasyonal 
ef karıumumlye diğer bir au 
al daha ıoruyor: 

Fransanın Sovyetler Blr 
lfilne ve Pran11z - Sovyet 
paktına olan taahhütlerinin 
kıymeti nedir? Filhakika 
Fransa kendi ellerlle SoY1et 

Çekoslovakyan ı D tuıhi gün 
Jer geçlrd ğl ve her f Pyln 
yeni bir ıafbaya girdi ği bu 
zamanda devlet riyasetinde 
ka lmayı muvafık görmedi 
nt blldtrmlftir . 

Baıvekil, ı at J 7 de yeni 
kabineyi teıkıl etuitol ve 
cumhurrel sltğlnf veklletten 
derhute eyledtflnl radyoda 
btldirmtıtır . 

B ıvektl, Münib anlaıma 
11ndan sonra Çekoslovakya 
nın federal bir devle. oldu 
ğunu beyan etmtı ve herke 
ıln ıüııunet ve huzur fçlnde ' 
itile mefiul olmaamı tavıl

ye eylemlıtlr. 
Prağ, 6 (Radyo) - Cum 

Filistiıı ııa. 
discleri. 

Kudüı, 6 (Radyo) - Şt 

mali Fıliıtlnde çok kanlı ha

dtıeler olmuıtur. Nakil vatı · 

taları tamamen durmuıtur. 

Ôlülerle yaralıların mık 

tarı hakkında henüz tafat lat 

a hnamamııtır . 

Loodra, 6 (Radyo) - Ku 

dGıten haber veriliyor: 

Araplar, Fılistln hidlsele · 

rlne son verllmcıl için bir 

uzlnıma proje1I bazırlamıı -

lındır. Bu projede atideki 

metaltbat dermeyan edılmfı 

tır : 

1 - Y ahudılere toprak 

vermemek; 

2 - Bundan ıonra, hariç 

ten Ftllıttne iltica edecek 

olan Y abudtlerln lskinına 

mani olmak; 

3-Mahalİi bir asamble 
kurmak; 

4 Stya1I bir af ilan et-

mek. 

TORK.Dlll 

hurrelsl Edvar Bencı iıUfoıını ı 
müteakip radyoda bir söy· 
lev vermlı ve hidısat mü 
nuebettle devlet relıltjin 

den çekilmek mecburiyetini 
hl11ettlğtnl, devlet ıemlılnt 
b(hbütüa terk etmediğini, 
lüzumu halinde lyl bir va· 
tandaı gibi gene memleketi 
için çalııacajını beyan ey
lemlttlr. 

hkesir asliye hukuk 
hi~im iöin~ F n: 

Bahkealrln Şıımla nohlyesl· 
nln Akgedlk rnnhalleıinden 

lımail oğlu Satıh tarafındAn 
kar111 Manyas kazasının Ha 
cıoıman köy6nde Manyas 
kozalı Aziz kızı Mlinlre aley-
hine ikame olunan boıanma 
davHıoın yapılmakda olan 
duruımuında: 

Moddealeyha Müntrenln 
gösterilen adreste bulunma
ma11ndan Ye ikametgahı da 
bellJ olmama11ndan dolayı da· 
vetlyenln ilanen yapılmaaı 
na karar verilmlf ve duruı· 
ma 24 l O 938 pazarteal ıü· 
nü aaat 10 na bıralnlmııtır. 

Maddeialeyha Münire mu · 
ayyen duruıma celıeıinde 

gelmediği veya bir miidafıde 
göndermedtit takdirde gıya· 

Parlı, 6 (Radyo) - Ga
zeteler, Çekoslovakya Cum 
hurrelıl Beneıtn lıtıf a1ından 

bahlıle uzun makaleler yaz· 
makta ve Beneıın, ıon ha· 
dlıelerde Çekoslovakya için 
çok fedakirane çalıthfını 
kaydeylemektedirler. 

Çekoslol/akya 
Hadisesi Kar
şısında Ro -

manya. 

bında duruımaya devam oluna. 
cağı keyfiyeti davetiye tebliil 
makamına kaim olmak üze · 
re ilin olunur. 

(Baıtarafı üçüncü sayfada) 
teat neırettlil bir makalede 
ezcOmle ıöyle diyor: 

.. Çekoı\ovakyanın Alo1an· 
tarla meıküo olan k11mıoın 
ayralma11 hazırlıkları yapıl
dığı ve doıtlukların gizlen . 
dijl, 8 Stoyadinovfç tle 
Belgradın ıuıtukları ıu za
manda (Büyük bir maziye 
aahip olan Çekoılovak mil-
leti, ilmü - irfan aahaaıoda 
lılmlerl altın yazılarla yazı· 

M nyas sulh 
~a~imliöin~en: 

Dere köyünden lımall ve 
karısı Senlyenln de ölmeaile 
terekeıl tahrir edllmiı oldu· 
ğundan kanunu medeninin 
561 net maddeılne tevfikan 
terekenin alacaklı ve borç 
lularının itbu duyurma ta 
rıhtnden tUbaren bir ay iç
inde taleplerini ve beyanla 
rını muhakemede açık bu. 
lundurulan tereke defterine 
kaydettirmeleri. Alacalı vak
tinde kaydetttrmtyen ala
caklıların 569 ncu ma.dde 
bükmlle karı1laıacakları ilin 
olunur. 

Banduma asliye huluk 
hikimliginden: 

7 BIRINCITEŞRIN 1938 

• 
Belediye Intih<tp 
Enciiıııeııi ~ eisliğiııdeıı: 

Reylerin bir günrle saodıia atalmuı kabil olamıyacs· 

iıodan belediye kanununun 38 nci maddeılne tevfikan tet· 
rinevvelln birinci gününden mbaren reylerin .andıfa atıl
m ğa baılanması ve lt'frlnevvelln onuncu ıünü lottbabıo 
l kmallle aandıjın açılme11 ve reylerin tasnif edılerek be· 
led lye meclis · azalarının llan edil meal belediye mecllıloio 
24 8·938 tarih ve 88 .ayılı kararile kabul edılmtı ye vıll
yet makamının 29-8-938 tarih ye l 1757. 8-295 nuaılirasıle 
taadik edild ıjınden hanıl mahalle müntehıplerlnfn hangi 
ıüolerde rey Yermeie gelmeleri icap ettiği aıaiıdaki"~ ced 
velde göıtertlmlıtlr: 

Tarihi: Günü: 
l·l 0·938 CulllartHI 

3-10 938 

4-10-938 

5-10-938 

6 J0.938 

7-10-938 

8 · ıD-938 
10-10-938 

Pazarteıl 

Salı 

Çarıamba 

Perıembe 

Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 

Maballeaı: 

(Alta Eylul = Hacı gaybl), 
(Eıktkuyumcular ), {Yenice), 
(Cumhuriyet= Şeyhlutfullab), 
(Martlı), (An af artalar - Ka· 
uplar ), (Dınkçller ),(Börekçiler)· 
{Akıocılar=Hamldıye),(Uıııur· 

bey). (Aıarlçl = Sabnıbııar), 
(Yıldırım = Salibattln), (Ok· 
çukara). 
(İnönil=Hacılımatl), (A116reo), 
(Karaoğlan), (Karaısa=Must•· 

fafakıb), (Çay=Hacılıbak). 

(Oumlupınar=Seltmiye), (Efe:::::: 
lzmırler), Altay = Oımant1e)ı 

(Kayabey = Mectdıye), 
(Oruçgazl), (Sakarya~=~Vıcda· 
niye), (Güodoğao = Azıztye)ı 
(Kurtuluı = Marzabey) .. 
Yukarıda yazılı aünlerde: DJ•· 
zeretıne mebol rey vermeie 
gele mi yen Lbütün •· müntehıpler 
bu ıkı güo)çınde reylerini kul· 
lana bileceklerdir. 

İntihap sandığı beledtye dairesine konacaktır Re1ler 
teırlnevvelln onuncu aünü aaat on tklye kadar kabul 
ed•lecektJr 

Sandıia rey atma yukarıda yazılı günlerde aaat ee· 
ktzden on aeklze kadar devam edecektir. 

Belediye intıhap eocümenfnlo~ l 6·9 938 tarıhll karartle 
teablt edilen yukarıda yazılı mevad belediye kaouououll 
35 ncl maddealne tevflkau ilin olunur. 

NOT: - Her müntehibin, elinde oüfuı cüzdanı olduju bal· 
de tntıbaba geldıi• zaman defterde kaydını kolayhkla bu· 
labllmesl için mahalle ve ıokağının: lımlle oturdufu eYiP 
numarasını da söylemesi rica olunu.-. 

13 1 328 

-~~~i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ! TOrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
= K apita_J: 100/)00,000 Türk Lir11sı ~ 

Londra,6(Radyo) Müıtem 

leklt Nazırı Maikom Mak· 

donald aazetecllere beyana 

tında; Flllıtln ahvalinin ne 

zaket k e ı bet m e ı 1 yü 
zünden fevkalade komlıerl 

Londraya davet ettiğini ve 

Ftl ııttne biri ıüvarl ve tklıl 

piyade olmak üzere yeniden 

üç alıı y ıönderildlğlol söy
lem ittir. 

lacak büyük ıahslyetler ye
ttıtlrmtıler ve AvustÜryalı· 
ların ldareal altında da (iç 
asır yaıamıt1ardır.) Bükreı 
ten bir teselli ve ceaaret ıa
daaının yGluelmemeılne im· 
kan yoktu Maaariktn men 
ıup oldufu . mlllettn, koyu 
bir düıman tarefından değil, 
kendileri ile hiç bir vakit 
basmane vaziyetlerde bulun· 
mıyao dlfer milletlerden li
yık olmadıiı muameleye 
mazhar olması dojru deill
dlr . 

Biz, M•car lredentlımloe 
kartı Çekoslovakyaya bir 
muahede He bağlıyız . lıbu 
muahedeyc Yug0tılav dıplo 
maalalnln ehemmiyet verme· 
dlfi görüldyor. Ben meıe1e-

Bandırmanın Hacımuıuf 
mahallesinden Haaan oflu 

lımail Karegözler tarafından 
karısı Edtnctk SemlzilyH 

mahallesinden deh Mt'bmet 
torunu Sadiye aleyhine aç 

tığı boıanma davaaının gı 
yaben yapılan muhakemeıl 

sonunda: Müddeiale) ha Sa 
diyenin kanunu medentnln 
134 ncü madde1l mucibince 
devacı lımellden boıenma· 
ama ve (400) kuruı mesen 
fı muhakemenin ınüddela · 

leyhaya aidiyetine temyizi 
kabil olmak (izere 29 11 937 
tarihinde karn r v~rllml ı ve 
müddeialeyh Sa diyenin ika 
metgahı meçhul bulundu 
ğundau ilanen tebllğat ifası 
na karar verilmekle yukarı · 

da tarih ve numaro.11 yazılı 

mezkur ilamın teblığı maka 
mına kaim o \mftk üzere key 
f 1 yet ilin olunur. 

~ Yurd içinde 261 Şube Ve 11jans ~ 
1 = Dünyanın Her TartJ!ında Muhabirler = 
j 'IJ. Her türl6 zirai ikrazlar· dlier bilcümle btnka mu· ~ 
l lltİ. amelerl buyük ıubelertnde kiralık kasalar. ~ 1: lbbanız taaarruf ve kumbara be1&ptarında ıkra· ~ 
~ mlyeler. ~ 

ş 

ntn eıaaına ıırıımelulzln bu 
biçare küçiik itilaf namına 

değil, vlcd ni beıer naannl, 
bu aahte ze.fetl prote1to edı· 
yorum.,, 

«tşkıınlığıııfl<ı ı: 

9. 10-938 Pazar günü öğleden· önce müzayede mahallinde 

Şehir Ku' übüne ald ı hasır l<0ltuk, çatal, kaıık, bıçak, soba 

ve boruıu. elektrik ma1zemeıt veeatr muhtelıf e11a m6zaylde 

ıle aatılacaktır lıtcklt olanların bu1unmalerı tlin olunur 

Ruıya tle lıtııarede bulun · 

makıızın Frans•z • SoYyet 
paktının bir nıütemmlml ve 

rnmtakavl ıa rk paktının da 
en mühim bir unıuru olan 

Fr oıız Çekoslovak paktını 

mn bu gün yırttığı Fran 
ıız Çekoslovak pakhndao 

ıonra Franıız - Sovyet pak 

tının ne gabi bir kıymeti 

kain? Huıuılle ki, Franu 

yır ttığı mezlıur muahede ıle 

Çelcoılovakyaya daha zlya · 

de bağla idi. Çünkü bu 

memleket f aıtst taarruzuna 
uğramııtı. Bütün müttefik· 

. yırtmııtır. Mn16m olduğu 

üzere A lmanya ve Polonya 
bu mıntaka vi ıark paktma 

girmekten imtına etmııler 
dır. Binaenaleyh bütüo bu lertnlo ziyaı ve lofırad, itte 
slıtemden bugün merlyette mütecavh: önünde teıltm 
ancak ve ancak Fran11z SoY- olmanın Franıa için mukad 
yet paktı kalmııtır. Fraoıa · der netlceıl. ,, 
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ı TÜRKDILI 1 Paza.rteılnden baoka her 1 

gün çıkar. Slyaıal gazete .. 1 
1 Yıllığı: 800 Kurut 1 
1 Altı A1hj1:400 • 1 

1 Say111: 3 • 
Günü geçmlv ıa.yılar 2sl 1 kurut tur. 1 

1 ADRES: I 
1 BALIKESiR I ÜRKDILI 1 

it.-----------~ . 

= ikramiye: Miklari: lkranıiyenln tutarı: ~ 
~ ADEDi LiRA LlRA ~ 
""' 1 uoo 1 000 ~ 
~ 500 500 ~ 
4.-ı 1 250 250 ~ = 10 ıoo JOOO ~ 
.. 25 50 1250 ~~ 
.,.; 30 40 J 200 
; 40 20 800 ~ 
Jlı/. 108 6UUO ~ 
""- Bu ikramiyeler lıer üç uyda bir olmak ü:.tre se· ~ 
~ nede dört defa bu miktar uz.erind~n kura ile dağıtı 'fi: 
)l lacaktır. ilk keşide 1 E1JLlı.l 938 dedir. ~ 
)l ~ 

··---~~~~--~-~---~-~·~~~~· 
Bıtlıkesiı· Askeı~ı Sıılın 
Alına Konıisyoıııındaıı: 
Kor merkez birlikleri için 30 ton nohut ekılltmeye koP' 

muıtur. lbaleat 10-10-938 pazarted günü saat 15 'de B•I•· 
kesir kor satın alma komlıyoounda yapılacaktır İlk teoıl 
nah 126 liradır . Enaf ve ıertlar komisyonda görülebilir• 
Taliplerin kanunun ıkıncl ve üçüncü maddelerinde yaıılı 
belgelerle birltkt~ teminatlartle komisyona müracaatları· 
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