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Rusya Polonya hududun

da Tahşidat Yapıyor. 
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SOVYET RUSYA ÇEKOSLOVAK ·'DünKahrama.nAlayımıza 
YAYI MODAFAAYA HAZIR .. MerasimleSancak Verildi 

Hariciye Komiseri Litvinof Söyluyor: '' 8118<1 ııc•ı k ;Na ın ııs V eŞeref'i uıizin Tinı-
''Ş· d. K d D ·· t D 1 t F d sııli Ol<ın Ay Yıldız K<ıdar Yüksektir.,, 

ım ıye a ar or ev e e a s 
1 

.. , 1 d 6 . . d 1ı 
E . . . . e • anca ımızın go gesi a tın a u yurd ıçın e an 
dtldı, Beşıncısı Sıra Bekhyor . ,, ımızı son damlasına kadar dökmekten çekinmi-

" ltiilletler Cemiyeti; .Sulhun Korunması İle yecek ve onu; ala,·da tek sağ bir kişi kalsa, ya-
Uğraşacak Yerde, Yol Kenarlarına bancı ellere kaptırmıyarak mu haf aza edeceğiz. 

İşaretler Koymakla Meşgul .. ,, ,e~:~.:;:;. ·~a!:a:::b:~~ 
yımıza Retılcumhur AtatGrk ff C.ae•re, 23 - Sow yet 

'1 •rtetye Komiseri Ltt•lnof. 

1 illetler Cemiyeti uamb· 
~~lain dGnkG toplanhıında 
fa& lıaııa 10n Avrupa •e Çek 

dlıelerlne temH eden ıa 
''•ı dikkat bir nuluk ı6yle · 
111111ttlr Lthlnof nutkuna: 

• lt Mılletler Cemiyeti, 
l a.ı, eclılmez fecayl ile do 

~ dın,a harbinin bir akıa 
illa•lldır. Milletler Cemi ye· 

tı•ı• ıayeıl mezk6r harbi 
;" iıl•rp kılmak, bitin mil· 

:ıerı tecavlze karı• koru · 
•lıı •• aıkerl lttlf aklar ılı· 

~-· Jertae teza•lze alra · 
~C.ldara kollekttf yardım · 
l btahıamakh fakat Mıl 
~"1., Cemiyeti bu ıahada 
~bir teY yapmamıttar. 

1 ~ llııı tlevlet Habetlıtan •• 
'1ııeturya, kendilerine kar-

: ''Pılaa ııddet hareketi ne 
Cetlncte mlıtakll mevcudl · 

:•tl•ttnı kaybetti. OçOncO bir 
'••let Çın, ıon yedi HDe lçlade 
Mmaeı def adar ki, ecnebi 
~ruz Ye lıttllıına marus 
~UJor DlrdGacD devlet 

B. Litıılnof 

lıpaaya, iki mOtecavlzln onun 

dahili itlerine ılliblı moda. 

haleıl netlceılnde üç .eneden 
beri kan içinde y0z6yor. 

Mılletler Cemiyeti bu dev 

letlere kartı olan taabhOtle· 
rlnl yerine ıetlrmemlftlr. 

Şimdi de bir betlncl de• 
let, Çekoılovakya, komtu 
bir devletin kendi dahili it 

( Sonu ikinci ıayfada ) 

1 R usyada adına Orıeneral FahretUn 
Aıtay tıuaf mdan mera.hole Askeri ıaocak verUmııtır. 

Biyük bir Aotızam içenin· 
Hazırlıklar. de yapılan mera••mde bıo 

lerce hcilk hazar buluomuttur. 
Balıkeıırlller, bu çok terefll Varıova, 23 ( A.A.) -

i(yeften h•ber veriliyor: 
Ruı~ orduıu Lebiıtan hu 

dutlarında tahtldata bat 
lamıtllr . 

Ukranyada General Tımu 
çeokonun kumandHında 

ıüode milli ırur ve beye 
canlan araaında yurdun ebedi 
bekclıt yenllmez Türk Ordu 
ıuna olan derin ıevıt, bai 
hlık ve inanlarını ıewlnç do
lu 16syatlara arasında bir 

manevralar yapan Ruı or daha tekrarlamıtlardu. 
duıu terbtı eddmlyecek- Mer811m ıaatanln daba çok 
tir. evvelinden halk Cumhuriyet 

Alikadarlar, Maratal alanına doiru akın edayor 
Blomberıın de, Uzak Şark. du. 

Saat on bire dotru Mıllı
ku••etler caddeıt, Cumhu
riyet alanı ıımaıkı dolmuttu. 

tan Avrupaya •ardılını Ye 
Ruıyanın, merkezi A vru 
pa vaziyetine bOy6k ehem 
mlyet vermekte olduiunu 
bddlrmektedlrler. 
Moıkova, 23 (Radyo)

Ruı orduıu yakıada mer 
kezi Aıyada büyGk ma· 
nevralar yapacaktır. 

Bu manevralara Stall
nln emri •eçhlle • bGUln 
ıınıflar lttlrak edecekler· 
dır . 

Bıraz ıonra en liüyQk Ku· 
mandanı Yüce Atatürk adı· 
na 1ancak verilecek olan 
lu•hraman alayıo taburlttrt da 
alanda yerlermı almıılardı 

Altır-cı D i 1 B ay ram ı 
Proğramı Hazırlandı. 
l& (ylôl pmrtasi aoftlboton mamlekeıteki Hal-

Dahiliye Veki
li Kastamonuya 

GidiJ·or. 

Saat tam on bırde Orıe · 

neral f ahrettto Altay, yan· 
larmda Valtmiz B. Ethem 
Aykut, Korgeneral Kemal 
Doğan, Tümıeoeral Muıtafa 
Sabri, Vah Muavini 8 Ek 
rem Yalçankaya, Belediye 
Relıl B. Nac• Kodaoaz, Kor 
Erklnaharp Relıt Albay 8. 
Rüttü ve diler yükıek r6tbell 
ıubaylar olduiu halde Cum 
huri yet alanına ıeldıler. 

Çok aeçmeden tanla ıan. 
caiamız bir taburun 6nünde 
bar er tarafından Orgenera
lin önüne getlrtldi Sancajan 
alhnda ıkt ı6ogülü nefer, bir kııldiıda bu kültür bıyrıau kutlanacak. 

26 
l)d Eyl6l pazartesi gOnll 

da baJramınan altıncı yd "'-a kutlulanacakhr 
el 1'ırlc Dılt Kurumu tarafın 
'l~ hazırlanan prolramı ya

'°'uz: 
1) I) 1932 Yılanda tik Tark 

il it ~6 urultayının toplandıfı 

QI t,10ıı 1Ga6, Dil bayramı 
~,''•le, bundan 6acekı yıllar 
ltt1c olcl\aıu rıbı, bu yıl da 
.. Dıl Kurumu üyeleri, 
''Is l ~-- •• erı, ıaaeteler ve yur 

~'tl dtl te•erlerl araıında 
a ' 11•cakt11. 

ıı ) 26 EyltU 1938 pazarte· 
~ "ı lllG ıaat il de Ankara 
' •t ~l •abul radyoları latan 

ı'tt '•clyo merkezinde bir 

"la 
1
" 1•cek ve Tnrk Dıl Ku· 

--- d lgtle • ına ra.110 ile bir 
a • •erllecektlr. 

~llce•lerl, kendi bllıe· 
dara•- ,.,., llJ· 

·ıev aaatıoden C>nce •eya ıoo 
ra toplantılar yaparak Dal 
bayramını kutlayacaklar. dıl 

üzerine konfera nılar, ıö y lev 
ler •ermek, ıUrler okutmak 
yollu tezahOrlerde buluna. 
caklard1r. Saat 18 de rad· 
1oıu olan Halkevlerl radyo 
ile verilecek ı6yle•I de top· 
lu olarak dınltyeceklerdlr . 

Halkevlerlnde bu bayram 
ıOnlade verilen konferanı 
ve ı6yle•lerla birer kopye1I 
TGrk Dıl Kurumu Genel Sek 
reterllllne ıönderllecektlr. 

4) Tlrklye ıazetelerl 26 
ve 27 eyl6l aayılaranda, 160-

( Sonu ikinci aayf ada) 

B. Şükrü Kaya 

lıtanbul, 23 - Dablllye 

Vekili ve Parti Genel Sek· 

reterl B Şilkrl Kaya, Kaı· 

tamoouda Vali B. Aval Do. 

ian taraf1ndan fnıa ettiril· 

mit olan b6y0k Halkevl bl· 

nHının açılma t6renlnde ha· 

Milli Müdafac,ı zır bulunmak üzere yakında 
Kaıtamonuya gidecektir. 

Vekili Istanbu- 1-===-========= 

Ankaradan ıehrlmlze gelmlt 

nHal Klzım Ôıalp, burGn 

la Geldi. 
lıtaabul, 23 (Huıuıl) •e meraılmle lıtıkbal edll-

Mılll Mldafaa V eklllmla Ge· •ittir. 

çavuı, bar eo küçük rütbeli 
ıubay bulunuyordu Orıene 
ral ınr bir ıeale alaya hıtap 
ederek 16ylece ı6ze baıladı: 

.. Büyük mılletıml zın Cum· 
hurlyet · bOkdmetinin bu 
alaya verdlil ılizel aancafı 
buıGn AtatGrk nam1na ıtze 
hediye etmekle baht1yar1m 

Arkadatlar; 
Bu ıancak en mOteklmll 

bir devlet olan Cumhuriyet 
ldareılnta ıancalıdır . · 

Bu aaacak namuı Ye ıe
reflmlzln tlmıall olan ay yıl 
dız kadar yükıektlr . Ru ay 
yıldız; ıtıfını, Cumhuriyet 
•tıiıodaa aldı " 

Sayın Orıeneral, k1rmızı 

renk içinde parhyan alay 
numaraıının ifade · etti it 
maniyi •e bu numaranın 

alay erlerini ebediyete ka • 
•uıturacatını ıöyllyerek ı6z

lerlae 16ylece ıoa verdi: 
•NeıU itimi• b11nula lftt-

Kakraman askerlerimiz sancakla gtçiıreımlnde 
har duyacakhr. :;ancafı alay teaktben aancafı Ala, Ku. 
namma kumaadanınıza teı- mandanına teıllm ettiler. 

llm ediyorum. Hepinize kut- Alay Kumandanı Albay 
lu olıun... 8. Oıman Ebek6y, bir elinde 

Orgeneralin t6slerl ıilrek Hncak oldufa halde çelik 
il allcıılarla ıona erdt MI (Sonu ikinci ıayfada) 

e. Hodza Kabinesi İstifa Etti. 

ÇEKOSLOVAKYA 
iSi NE O_LACAK ? 
Çemberl~yn - Hitler 
Mülakatı Devam Ediyor 
Londrada En Nüfuzlu Diplomatlann da 
lştirakile Dün Yapılan Nümayişlerde: 

Çekoslovakyaya Yardım Ve 
Çemberlaynınistif asıistendi. 

Praf, 2J (A A.) Çekoı · 
lo•ak1a kablneıl don tıttfa 
etnılt ve Çeklerin milli kah
raman olarak andıklan ordu 
umumi müfettttl General 
S1ro•onln retıhflnde ye 
ot kabine tetekkGI etmlttlr. 

Eıkt Batvektl B. Hodza 
da ıtyaai komite rellllflnt 
almııtar. 

llerUn, 23 (A.A ) - lnrlliz 
Batvckth B. Çemberliyn dlin 
Hitlerle göriltmüıtilr. ikinci 
mOllkat da bugün fapla· 
caktır. 

Londra, 23 (A. A.) Dan 
Londrada Çek mHele1tafa 
hal proj~ıl aleyhinde nüma 
ytıler yapılmıt ve Çeklere yar• 
dım edılmeıl. Çemberllynın 
lıttf a11 lıtenmlttlr. 

Parlı, 23 ( Radyo ) -
Londradan haber verlllyor: 

Muhalif partllf!rj dün •• 
buıün, Çemberllyn kabine 
ılne karp bekledikleri · laa· 

ıumetı açıkcııı ıöıtermele 

baılamıılardır . 

Sabık Hariciye Nazm Eden 
ile Vinetoo Çurçtl, hararetli 
nutuklar irad etmitler ve 
Goderhergde Hulerle Nevll 
ÇembeTliyn arHında cereyaa 
edecek m6ukerelerden ıon 
ra, yeni gaileler beklemek· 
lazım ıel dıftnl tlerl tilrmGı· 
ler, Çemberlayn kabloeılnln 
takip etttil ılyaıete tlddet· 
le hOcum eylemltlerdlr. 

V ınıton Çurçil, lrad ettlll 
nutukta; NeYll Çemberlly· 
nın, lngiltereyl uçuruma ıl· 
rGklediğlnl beyan eylemlttlr. 

Londra, 23 (A .A )- Deyll 
Telıa.f ıazeteıt, lurılls harici
ye nazarıma. Polonya ve Ma
carlıtanın, ÇekoıloYakyadakl 

lıteklerlne menfi cevap ver· 
dtf ini ve bu itin da ha ıonra 
belki m6mkün olacaiı mu· 
taleaaında bulundufunu J••· 
maktadır. 



A.YPAı 2 

Altı cı D · ı B a y r a m ı 
P o ğ amı Hazır a dı. 
(Baıtarafı birinci sayfada) 

deltk olmıyan mecmualarda 
bu tarihlerden sonralcl ilk 
nüıhalarında dtl bayramını 
kutlayacaklar, Tlrklyede dil 
çalıımaları (berine yazılar 

yazacfrklardır 

Gazete ve mecmuaların 

Dil bayramı yazıları bulunan 
aayılarından birer tanesi de 
Türk Dil Kurumu Genel 
Sekreterltflne glinderılecek · 
tir. 

5) Bütün kutlama ve te · 
zabürlerde batlsca ıu nokta· 
ların tebarOz ettlrllmeılne 
çahtılacaktır: 

a) Ulu Ôoder Atatürlcün 
kendi kutaal eti ile kurduiu 
ve korudufu Türk Dıl Ku· 
rumunun Mh yılı dolduran 
çalıımaları, hereüo biraz da · 
ha 1renl1{tyerek ilerlemekte 
olduiu; 

b - Dılfmfzln genlı var· 
hklarını bulmak üzere ya· 
~ılan ve yapılmakta olan 
al'aıtırmaların verimi, yalnız 
'f.ürk Dılı lehçelerini aydın
latmakla kalmıyarak, bütün 
ldlltGr dillerini ve genel dil 
btlalılnl ılgllendtr~cek yük
ıek bir buluıa, yani b(it(in 
yeryfizQ dillerinin kültOrel 
varlıkhannın ana kaynaiı 

ilkel TGrk Dıll oldufunu 
ortaiaçıkaran •Güneı-Dıl,, 

teorlılne vardıiı; 

c - T.ürk tarth tezinin 
öz lcardeıl "Güneı - Dıl,, 

teorlılnfn J 936 da üçüncü 
TOrk Dıl kurultayınca kabul 

edıldıft gibi, 1937 de Bük· 
reıte toplanan araıuluıal 

pretıtorlk arkeolt>jl ve ant 
ropolojl koogreıtyle lıtan
bulda toplanan tklnd Türk 
tartb kon eresine teblti olun 
mak ıuretlyle bir kat daha 
kuvvetlendiği; 

d - Yazı ve konuıma 
dıllerlnln elden ıeldiğt ka
dar blrlblrfne yaklaıtmlmuı 
ve yazılarımızın halkça ko 
laylak anlaıılmaaı yalundakl 
çalıımalar da Uert götürüle 
rek, ilk ve orta ôiretlm dera 
kitaplarındaki terimlerin kar· 

ıılıkları da ortaya konmaAa 
baı1anmıı, geçen den yılın · 

da bunlardan matematik, 
fJztk, mekanjk, kimya, bl· 
rolojl, zooloj ı, botanik, j e 
olojl denlerlne ald dört binden 
fazla terim karıılıkları bü · 
tün ölretmenlerle den klta· 
bı yazanlara broıür halinde 
daiıtılarak düılncelerl ıorul 

duiu ve öaümüzdekl den 
yılı kitaplarına bu terimler 
geçlrtldtit albl, yent den 
yılı için de coirafya, koz 
moirafya, tarih, etnoğrafya 
ftlozoft v~ pıtkolojl, edebi · 
yat, hukuk terım\ert karııhk· 
larmın da hazırlanmakta bu 
lunmuı olduğu 

6) Halka hitap eden ıöy
lev, konferanı, tllr ve yazı 
larda elden geldlil kadar 
herkesin anlıyabJJeceil açık, 

1 sade, düzgün, pürüzıüz ve 
güzel bir Türkçe kullanılma· 
aına çalııılacaktır. 

Rusya Çekoslovakyayı 
Müdafaya Hazır. 

(Ba rafi birinci ıayfada) 
lerlae mü<fahaleıint hhsedtyor 
ve al en il u dllen bir te· 
cavüzün tehdidi altında bu · 
1 UDiilyor. ,. 

Cümlelerlle baılamıt ve 
ıon üç sene zarfında müte
ca vlz devletlerin çok ileriye 
gltuklerlnl ıöyllyerek Sovyet 
hiUu1metinfn hiçbir meıu

llyet kabul etmlyeceğlnt bil· 
dtrdtkten ıonra: 

- Bu elim vaziyetin me· 
ıultyetl; Milletler Cemiyeti· 
nl, mütecavizlere kartı mu· 
lt•vemetten ali.koyan dev· 
letlere terettüp eder!... ,, 

Demfıttr. 
M. Lttvinof bundan sonra 

~etler Cemfyetlnln, teıkl · 
ltne esas olan "ıulhün ko · 
runma11. ıle alakadar ola · 
ca.Jı yerde "vol kenarlara na 
beynelmilel lıaretler konul· 
ma11,. gibi ti.il derecede mev 
zularla lıtıgal edtlmea!nt 
tenkld etmtı ve ezcümle: 

" - Bu kabil meıeleler 

hattl.ıatlnde ne kadar en
tresan olursa o1ıunlar, Mil· 
letller Cemlyetnln teıktlinde 
eıa1 olan ıulbun korunmaıı 
ile htf;blr alakaıı olabilir mı? 
Dah m6tevazl ve daha az 
yay.aracı bir hlm taııyM:ı bir 
teıekkül tarf ından tedklk edl 
lemez mi? Muhtelif devlet · 
lere ald mükellefler her ıe 
ne otuz milyon İsviçre fran · 
gı gibi muazzam bir ID&1rafı 
bu lıler için mi yapıyorlar? 
Realist olmak lazımdır Mil· 
letler C mlyetl fikirlerini bir 
ha1al olarak kabul ederim 

ve artık 1'tmıeyl aldatamı 

yacak ol n yeni yeni hayal· 
ler yar mıyalıml. . ,, De mittir 

Hatip; müteakiben Çekoı· 
lovakya bidlıelerlne geçmlı
tlr. 

Südetler lrllğinin Çekoı. 

lovakyaya karıılıklı btr yar
dım paktı ile bağlı o1duiunu 
hatırlatan 8 . Lttvinof, Südet 
Almanlar1 meıeleılni Prai 
bOkiimeUntn dahili bir ııt 
addettiklerini, onun için mü· 
zakereler 11ruında müdaha· 
leden çektndlklerlnl bıtdtrdtk · 
ten ıonra ıunlara ıöylemtıtir: 

" - Geçenlerde Fransa 
hükumeti Çekoılovakyaya 
karıı bir taarruz vukuunda 
vazlyettmlzfn ne olacağını 

bize ıorduğu vakit kencUıl· 

ne h6kumetlm namına ka· 
tlyyen sarih bir cevap ver
dtm:Pakt mucibince taahhüt · 
lerlmlzl yerine getirmek ve 
ellmlzdekt yollarla ve Fransa 
tle birlıkte Çekodovakyaya 
yardım etmek fikrindeyiz. 
Aıkerl makamııtımız, zamanın 

icap etttrdlfl tedbirler huıu
ıunda Fran11z ve Çekoılo 
vak askeri makamahnın mü · 
meaalllerlle derhal müzake· 
reye glrlımeğe amadedir. 

Bununla beraber bu ted • 
blrl~re müracaat etmeden 
evvel müıellah bir harbe 
mani olacak çarelere baı 
vurmak lazımdsr ve bunun 
içinde müıterek bir teıebbüı 
hazırlamak üzere büyük Av · 
rupa devletleri ve alakadar 
devletler ar eıoda hemen 
bir konferanı aktedelım . " 

TORKDILI 24 ETLOL 1938 

İR HABERLERi 
• . 1. • .. 

. • ~ . . 

Gec 
refin 

O general Şe - Bir Tarla Meselesir=ı,.. 
Verit Ziyafet.. e Çıkan Kanh Ka~ga~ 

-
Orgeneral F ahrettin Altay Şe-, 

refine Ahşam Belediye Bir 
Ziyafet Verdi, 

Akıam Belediye tarafın· 

dan Orgeneral Fahrettln Al· 
tay, ıereflne Şehir Kulubün 
de bir zlyafet verılmiıtlr - Zt· 
yafette V alım iz B. Ethem 
Aykut, Korıeneral Kemal 
Dojan, Tümgeneral Muıtafa 
Sabri, Vali Muavini B Ek 
rem Y alçınkaya, Kor Er 
kin1harp Relıt Albay B. 
Rüıtü, alay ve kolordu yük· 
ıek rütbeli subayları, devalr 
rGeeaıı, Partililer ve Beledl~e • 
azaları bulunuyordu. 

Ztyafet samimi bir hava 
içinde 22.30 za kadar de · 
vam etti . 

Belediye Relıl B. Naci Ko
dana:z; ziyafette verdiği bir 
nutukta Balıkesirln, kahra· 
man alaya sancak verilme· 
ıt miouebetıle duyduğu ıe · 
vince tercüman o\muıtur. 

Or~neral Fahrettln Altay, 
Belediye Retıtnln ıöz1erlne 

teıekkür etmlt ve 80yük 
Şef Atatürkün adını saygı de 
yad eylem ittir. 

B. Nacf Kodanazın nut 
Munu yazıyoruz: 

Belediye Reisinin sözleri: 
"Sayın Orgeneral; 
Vatan müdafii olan kıy · 

metil ordumuzun Balıke-
ılrde bJrJcik mümea· 
ıtli olarak gönüllerımizde 
yer alan 40 ncı alayımıza 

bugün, Baıbuiumuz Atatürk 
adına verdliinlz aancak do · 
laytııle ordunun bu bayra
mına memleket halkı gönül · 
den ve candan fftlrak etmlı 
ve o ıevlocln bir delili ola 
rak bu akıam lütfen huzu · 
runuzla hükumet ve halk 
müme111llerJ ara11nda bulun 
mak zevkini bize bahıetmlı 
oldunuz. 

::a 
Umumi harbin ylrmincl 

kolordu kumandanı olarak 
tanıdığımız kıymetli Orge · 
neral; bu meıkür hizmetini 
Mtlli Mücadelede Atatürkün 
en yakınında bulunmak, 
Sakaryada ve bllha11a iz 

f ut~ol ve atletizm çaltı· 
malan. 

Bölge futbol ve atletizm 
antrenörü B. Sallhattln, Ed 
re mit Havran ve Bürhanl 
ye kulüplc!rl sporcularını tek
nik usullerle çahıtırmak üze· 
re dün ıpor bölgesine bailı 
Eie gümeıine gltml Ur. 

Antrenör orada on gün 
kadar kaldıktan ıonra Mar · 
mara gOmeılne de gidecek. 
Ur. 

i~mangücü baştanhğmdan: 
Ekseriyet olmadığından 

yapılamayan kulüb6müz 
kongresi 25 9 938 pazar 
günü kulüp binasında saat 
20 de yapılacaiından bütClo 
(iyelerin selmel rt rica olu· 
nur. 

mfr tıtlhli11nda ıüvari ko
lorduslle düımanı geriden 
çevirmek ıtbi pek mahirane 
manevralarllf! ıon zaferin 
kazanılmasına amil olmuı 
bulunmanızın gönOllerlmlz 
de bıraktığı ıükran ve mln· 
net hıılerfnf, sizin gibi cfvan· 
merd, aıil kumandanları ne 
ılld~n neıle mfıal o!arak 
göstermek ve öiretmekle 
eda etmeie ~lıııyoruz 

Bal.keılr halkının kahra· 
man ordumuza, onun de
ğer 11 kumandanlarına ve he· 
plmlzln g6nlü olan Baıku · 
mandan Atatürke minnet 
ve ıükranlarımızı bir kere 
daha arzetmekle bahtiyarım ,, 

O · g~neral ~ugün gidiyor. 
Orgeneral Fahrettln Altay, 

bugün saat dokuzda Çanak· 
kaleye gldeceklerdlr. 

Vağonların 
Tahmil Ve Tah

liyesi işi. 
Verilen bir karara göre, 

lıtaayonlarda vaion tahmil 

ve tahliye lılerfnln altı 11at 
zarfında ikmal edilmesi la 

zım geldılinden bu müddet · 
ten fazla ıüren tahmil ve 

tahliye tç•n ayrıca iicret alın 
maktadır. 

Ticaret Odası Relıl B lı -
mail Hakkı Varnalı, 

Nafıa Vektl ımizio ıeh · 
rlmlzde bulunduğu eına · 

da tahmil ve tahliye için 
ver. len mühletin k11a oldu · 

funu, lnıaat mevalmlnde çl · 
mento, tuğla veaalre gibi 

yüklere ald olmak üzere bu 
müddetin uzatılmaamın ala· 
kadarlarca talep edlldlilnt 

bıldtrmlıtlr. Vekil verilen 
kararan gayesini kaydı icap 

den sebepleri ve mecburiyeti 
fzah ederek fmki.o nlıbeUn · 
de bir çare aranacağını ili· 
ve etmtıttr . 

Bela~iye Meclis' için yo~1B· 
ma pazartesiye yapılacak. 

Belediye seçim hazırlıkla
r derlemektedir. 

26 Eylül pazarteıt günü ıe 
birdeki partt ti, ilçe, kamun ve 
ocak idare heyetleri Partl ku
ralında toplanacaklardsr. Bu 
toplantıda Belediye mecllıl 
azalığı lçtn ~oklama yapıla-
caktır . · 

Kaza Parti teıkllatının bir· 
çofunda beledi ye yoklama 
tarı ikmal edllmlıttr. Bir 
k11mında da önümüzdeki 
günler zarfında ıona edecek
tir. 

- , 
Kavga Edenlerden On Beş Kişt 
Yaralandı. Bazıları da Hasta

haneye Getirvildi. 
Kayapanıo lıadere köylü 

lerl tle Minnetler kö1lülerl 
araıında bir tarla me1ele
ılnden kavga çıkmıttır. 

IHdere köylGlerl, tkl ıene 
evvel köylerine ald meradan 
geliri köy nndıjının ol 
mak Qzere köy tarlaıı Y•P· 
mıılar ve o z·amandanberl 
ekip biçmeğe baılamıılar · 
dır. 

Fakat Minnetler k6yüo 
den Muıtafa Gökçen ile bt
radert Himmet, bu yerin ken· 
dılerJne ald oldufunu iddia 
etmekte, bu yüzden de ara· 
larında bir lhttlif bulun · 
maktadır . 

Geçen g6n laadere köylü 
lerl her ıenekl gibi, hep bir 
ilkte tarlayı ekmek üıere 

SütciJ 
Dükkanındaki 
Cinayetin 
Muhakemesi. 

16 Haziran günü Aneba· 
cı muhtarı Bekir Bozdemlrl 
lzmlrler mahalleılndekl btr 
ıütcü dOkk&nında yedi el 
ateı ederek öldüren &JDI 

köyden Kamil oğlu Celilin 
muhakemeılne diin de ağır 

cezada devam edılmtıtır. 

Muhakeme, ıuçlu tarafın· 
dan göıterilen iki müdafea 
ıahldtnln dtnlenmeıl için 29 
eylt'.\l perıembe günOoe bı· 

rakılmıthr. 

- "OOl-------l s pir t o ile Gaz-
• 

yağı lçi~ir mi? 
Anaf arhlar mahalleıloden 

Baba Ethem oğlu faytoncu 
H6ıeyto, d6n fazla ıerhoı bir 
halde Anafa.rtalar mahal ' · 
ıtoden Hulüılntn kahvesine 

· gttml§ eltnde bir bıçak 

olduğu halde lçerldekllere 
baimp çağırmağa baılamıı, 

bu ıırada da iki camla bk 
mermer ma11yı kırmııtır . 

Ne yaptığını btlmlyen Hüıe· 
yln, yürürken naıılaa bıçağın 
üzerine düıerek ıol koltle 
sol ayağından ağırca yara· 
lanmııtır . Yapılan tahkikatta 
ıuçlunun lr.plrto ile gazr.eiı 
nı karııtırarak lçtlil ve feoa 
halde ıerhoı o!duğu a latıl· 
mııtır. 

·Keodfıl müddeiumumiliğe 
teıltm edllmtıtır . 

Yeni Radyo is
tasyonumuzun 

Neşriyatı. 
EttmMutte1d )'$1 r dyo 

lıtaıyonumuz birkaç 16nden 
beri öğlelen tecrü'he neıri · 

yatı yapmaktaydı lıta1yon• 
yaln\z bo a1'ıamla, 1 ve 2 

teırtnevvelde ıünlük tam 
neıriyat yapacaktır. 

gitUklerl merada Minnetler 
köyünden tarlanın keadJltrl· 
ne ald oldufunu iddia edeo· 
ler ve akrabalarından bir 
çok kimseler ellerinde ti· 
lih ve ıopalarla burada ç•· 
htaolarıo üurl .. loe bncull' 
etmlılerdlr. 

lkı köyün köy}\ilerl ar•· 
ıındalel kavgada on. beıe 1•· 
kın yarala vardır. Alır 1•· 
ralı olanlardan lıadereden !Ilı 
Muataf a ve Slleymanla, MIO· 

netler k6y6nden de Palaç•' 
vuı, Himmet, Oıman, Meb 
met ve Bekir ha1tabaoef' 

1ret1rtlmı1lerdlr. l· 
Ka vıa güçl6kle baıtır• 

d 
"' 

mııtır. Hidlıe hakkıo • 
dl' tahkikat dertnleıttrtlmekte 

Kahraman Ala" 
yımıza Sancak 

Ver-ildi. 
(Bıt\arafı btrlncl ıayfad•) 

gttlı nrt bir ıeale alay ıch~: 
aıafıdakı ıu ı6zlerl ıö1lev 

Alay Kt1mandamnm nutku: 
"Arkadaılar· ' or· 
8ug6n alayımız, T&tk 

>.t•' daıunun Yüce Batbafu ,.. 
türk adına ıayın Oraeoe . 
limtz tllle uıun zamaıad•" ,,. 
bert hasretle özledlij ••11 blS 
ğıoa kavuıuyor. Onull dl 
yüksek manevl7ahnm bur•fe 
tecelli edtıt bizleri ıe•l0çdlf· 
neıe fçlnde coıtuna yeri eı 
Çünk6 bu aancak 40. O • 

..,.ıı 
ahyıo mazideki kahr• o~ 
lıklarına daha çok blW 1f 
kahramanlıklar yaı:dır•cŞ 
tar . 

Arkadaılar; , 
Ulu mtlletlmlzla •1'' 

emanet ettiği bu güzel ~ 
caJı her yerde ve ber 

11
, . 

manda . canla baıla OS~d?' 
faza edeceflz. Oou d• ~' 
fan ve ıeref ufukl•~ıe· 
dalıalandırac•ftz BüJO eıt 
rlmizlo uf ak bir tıaretıle ,, k ,, 
çetin ve yalçın ıahl ~•""' 
dtkllrmek borcumuz 0 d• 
Sancıığımızın ıölgeıl altı:oıı 
bu yurd için kanı11u:ıı ~ · 
damlasına kadar d6k"';,ıı 
ten çeklnmtyecek "e 11, 
alayda tek aağ bir kiti "' ,~ ,•' yabancı ellere kaptırııı• 41 

mu haf aza edeceitmJ:ıe JJ' 
bunun ıerefiol koruY11 ' o• 
msza 40 ncı alay P•"'141 

1 h ,.,o sayın Orıerera uıu 
1
_.,.,. 

söz veririm ve and içer tı' 
Alay Kumaodadl ,,J_I" 

raretle alkıtlandı . 1'401 ~, 
ben yiğit alay, ıaasc•~~ 
birlikte Orgeneralto 6" pl1' 

parlak btr geçltreı-' ~ııd' 
Coıpunluk ve ıQrur jÇlı(ıt' 

bulunan halk aancaf1 ,,. 

metle ıelimlıyor ve 0~de 
kıben gelen erlerl de 
canla a1kıılıyordu. 0d• 

Geçltrnmloln •00",.., · 

Orduevlnc dönen Ort"'0 
1tl' 

lJ d halk ayoa ._,_.. 

alkıtl&dı. 
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Fransızlar Vaziyetin Ve- Köy Muhtarlarının vazi· 
hametini Anladılar mı? feleri Tesbit Ediliyor. 
Fr.ansa; Şimdiye Kadar Çekoslovakya Devle

tinden Ortaya Çıkan Kargaşalıkları 
Ciddi Telakki Etmemişti. 

lH ulıtarla rın işleri, Devlet V c Köy \7 a-
• 

Franıızlar vaziyetin vaha
ltletınt arhk anlamıt bulu
tıu Jorlar. Kendilerini, gayet 
haıarl.kıız bulunduklara bir 
•ırada harbe sOrOklenmek 
tehltlceslnde ıörOyorlar. Hal
bulcı flmdlye kadar Çekos· 
lo•alcya devletinde ortaya 
çıkan karaııklıkla r1 ciddi te . 
tlkkı etmemitlerdt. 

Bırkaç haftadanberl, Fran· 
•ıı hnkrı 111etınl mütkül va· 
llJete düıürmemek için 
hidıseler hakkında hiçbir 
ltıGtaleada bulunmıya keo · 
dcı.t aorlamadım. Daha 
1937 lc!nunuevveltnde haber 
•ardılım dön!lm aoktaııoa 
l•llyorcluk. Ben o zaman, 
Qerllodt ıahsl mabt1ette btr 
labktkatta buluomuı, Fran 
••1a aıelmııum. Matbuata 
•erdıtım bir tebllide ıöyle 
dirordum: 

~ılıca siyasi meaeleler 

Şeker Hastalı·i 
Oına Çare Bu-

lunuyor. 
Dr: Schnetz isminde bir 

.. lcnan doktorunun ıeker 
baıtalıfını teda vl iç•n bu)• 
dlliu yenl btr uıul bütün 
dGoya tebabet l1emlnln fev. 
lıal&de dikkatin' celbet 
ttıııur. 

Avuıturyaıla Gr•tzdald 
lap Gnlvera\teıl aerlrlyahna 
ltıeanur doktor, bakırh hır 

llıadde1l cüzi bir miktarda 
-J•lulyon yapmakla maa· 
raflı olan .,iıwıltn. tedavi· 
•lntlen alanan neticeyi bul
llıuıtur. 

Mumatleyhe ıöre, kanda 
lcı müvazeneyl mubaf ua 
eden bakırdır. Bununla te · 
da •I edtleo ıeker haatalığı 
ltlGptela ları tamamen t y>leı · 
-•idedir. Tedavi edilenler 
tlıaadı istedikler! kadar ıe
lter, ıekerll ve nl111talı 
ltladde\er ylmekte oldukları 
halele hastalık tekrarlama
llıııtır. 

BOUin dGnyada ~llyon
larca ıeker haatahaına müp
tel& adam vardsr. Yalmz ln· 
tUterede 250 000 kiti bu 
haatalaktan muztarlptlr. Bir 
Çoiu tnsulln teda vlalne muk
tedır defıldlr. 

Am@rlkada da mtlyonlar
c, teker haatalıiına mGpte 
I& adam vardır, Yalnız la 
allterede 250,000 kiti bu 
haıtalıktan muztarlpUr. Bir 
~h tnsultn ted•vfw~ muk-

. tedır defıldır 
Araerlkada da milyonlar 

Ca insan ıeker haıtalığından 
lıttrap çeklJ.OTIH. Alman 
cA.ktorunun bulduğu lliç 
thııdt hem lnıtlterede, hem 
Ştkaaoda Hllle laboratua.r· 
larında tedkık edtlm~ktedtr. 

Şeker hastalafını teda-wl 
için bulunan ve gayet ucuz 
olan tllcın mOkemmel ol -
duıu.. kanaat getirilin~, 
htıtiht lte,eriyet '~" büyik 
bar hıımet yapılnuı olacak
tır. 

üzerindeki Fransız- Alman 
münaaebatı hakkında bulun· 
dufum temulardan edloll
mlt btr kenaat olarak ıunu 
söylJyebillrlm ki, bugünkü 
Hklr ayrılıkları çok büyük
Uir. Vaziyeti ciddi bir tekil
de gözden geçirmek, sulh 

ufrunda glrtıılecek~veya a!
rlı\lmlyecek fedakarlıkları 
tesblt etmek Alman Fran· 
ıız hükumetinin ve mtlletl 
nlo vazifesidir.,, 

Bu beyanl\lıma baıvektlln 
ve harbiye nazeretlntn a\i 

kôaet dolu bloalaranda ıunu 
ilave etmlttlm: Üç aya ka. 
dar Avusturya... meaeleal or. 
taya çıkacak, Çekoı!o~akya 
iti de belki yazın mevzu 
bahlı olacak.,, 

Hakikaten, üç ay ıonra 

Avuıturya Almanyaya tlhak 
otundu. Yaz,n devam ettlil 
bugünlerde de Ç@koslovak 
meaeleıl en hararet it safha · 
sına girmfı bu1uou1or. 

" • * 

Bu dokuz ay zarfında, da
ha o zaman muhakkak gö· 
rüleo tehlikelere kar11 ted· 
bır allnmamıı olmasaoa te 
e11üf etmemek kabil değil. 

Faknt, bazl ' hadiselerin 
vuku bulmıyacağanı ıddta 

etmek ve sonra netıcelerine 
razı olmak alyaaett daha ne 
kadar devam~· edecek? 

Burada 8 Nevıl Çember
liynın seyahatını lıaret et · 
mek isteriz Belki bununla, 
ortaya eser koyucu bir aaf · 
haya giriyoruz. 

HükQmet adamı ismine 
layık her adam tunu bıltr ı·ı, 
inaan tutacağı alyaıelte or. 
duıuna •e menfaatlerine bai· 
ladn. Ordu, yant milli mü -
daf aa demekte, bugünkü 
harp uıuUewıntn ıµmülü kar · 
1111nda, milletin b0t6o mad· 
di ve manevi kuvveti de 
mektir. 

- Ben bunu kabul etmt· 
yorum, tunu yapacaiım! De· 

dl mi mukavemet etmeal 
ve dedığlnt yapma11 lazım 

dır. Atal bir ılyaaet tutarak 
harbe hazırlanılmaz. Mille 
llo muvafakat edeceflnl bil
meden evvel harp tehlikesi 

ne atıhomaz. 

Ne ıarlp ıeyler! Demok· 
rat idare devletin idaresi 
nl milletin arzusuna göre· 
temin eder. Çünkü millet 
m ?buıları va11taılle fikrini 
söyler, dtyorlor Buna mu· 
kabil meıela yarın bük6met 
seferberlik lllo edeb:lıltr. Hal· 
bukl mebuıan ve ayan m~c· 
ltllerl üç aydanberl kapalı
dlr ve mecliı' er harici si 
yuet baklrında münakataya 
glrltllmeakl diye tatil edtl

mlıttr. 

Demokrat gizli dtplomaal· 
ye nlha yet verir, diyor:lar: 
Harp veya ıulhe dair olan 
bütün muahedeler parla · 
mentonun ta.dtktndeo ge
çer. Halbuki, Franıa burGn 
muMMdeler4iea bart9 olarak 

zifeleri Ol«ıı·ıık ikiye Ayı·ılacak. 

bazı hükfımetletln bazı de•· 
Jetlere tlfahen verdıklerl söz 
veya teminatlara bağlı bu · 
lunuyormuı! 

Bu tkl aıarlp ıeyl maale· 
aef kabul edemlyorum, 

l!Jmuml veya umumiye 
benzer bir ıeferberlık teteb
büıünü tiddetle protesto edi· 
yorum ve bunu devletin en 
büyük adamlarına da söy 
ledlm: Çankü böyle bir te · 
ıehbüı, ne dentltne denll
ıtn, lnaanılbtıyük bir harp 
teh\ıkeıtne ıü,nkler. Sefer
berlik ılanı için her Jkl mec 
itsin de toplanması, kararm 
mecllılerce ve halk araıın 
dakt mQoaluaıa ve reyle ka· 
rarlaıtırılmaaı ve devletin 
aıkeri bir mOdahaleılnl bü 
tün millet mebuılarının ka · 
bul etmeıl lazımdır 

Hükiimetin seferberlik ka· 
rarı vermeye hakkı yoktur, 
demiyorum. hıraz ettlilm, 
Fraoıaya hücum edilmediği 

halde, onu harbe s6rükllye . 
btlecek bir aeferberllfe ka
rar vermealdfr. Eıuen. ana· 
yasanın 9 ncu maddu\ 
mucibince, harp her tiri mec· 
ltıin tuvıbt olmaluızın tlio 
edilemez 

Şiddetle itiraz ettlf im bir 
ıey daha vana o da, bazı 
mllletleraraaı mahiyetteki 
tbu\lfları birer dahtli ihtilaf 
haline getirmektir. Bunlar 
öyle lhtlllflar ki, milletler 
cemiyeti misakında tayin 
edllmtı değildir. 

Fransanın bazı hayati 

Köy tı\erhıl yeniden tan 
zlm etmek Üzere hük umetlD 
hazarlamıı olduğu kanun 
projeal, köyün idare tılerl 

lçlo koyduğu yeni hükiimler 
ara11nda köy muhtarınm 

vazlf elerlnl de tayin ve tH · 
bu etmektedir. 

Bu hükümlere göre, nıuh 
tar köyün batıdar . 1' öy it 

lertnde söz söylemek bu pro 
je hükümlerini tatbik !çln 
köylüye emir vermek ve 
yaptırmak muhtarın hakkı 

ve vazifeıtdır . K~y bütceslnl 
o tatbik edect:ktlr. l<öyü 
muhtar temııl etmektedir. 

Muhtar köyde devletin 
1 memurudur. Muhtara yalnız 
amiri bulunan nabtye mü
dürü, kaymakam ve vali ta
rafından emir vtrJlebllec,k · 
tir. Muhtar, muhtelif kanun 
ları vaz\fell devlet memur· 
larınm bu kanun'ar icabı 
verecekleri emirleri ve lıtl· 
yeceklerl yard,mları da yap · 
makla mükelleftir. Devlet 
tılerlnde l<öy me-murlanna 
ancak muhtar emir verebı· 
lecekllr. 

DıYlet lşlari: 
Muhtarın göreceil tıter 

iki kıama ayr1lmaktadır. Dev 
let tı'erl, köy ıı~erl .. Proje· 
ye göre muhtarın g&rtceğl 

devlet ıılerl nıolardır: 
Kaymakam, vali veya 

nahiye mftdürQ tarafından 

bildirilecek kanunları, nizam· 
ları köy lçlnde.ı ıl&n etmek, 
halka anlatmak, kanunlar, 

menf aatlerl vardır. Bunları 

müdafaa fçln bütün Fran 
11dar bir ar.ya gelecekler · 
dır. Fakat, ktmıenln bazı men· 
f aatlerl, Fraaaanın bayati 
menf aatlerl diye ıöatermlye 
hakin yoktur. 

nizamlar, tahmatnameler ve 
emirlerle kendtılne verlltcek 

itleri görmek; lcöy sınırları 
içinde asaylf ve lntJzamı 

korumak; nlgın, bulıılcı 

haıtalaklara 1600 gOnüne ha

ber vermf:k; üf6rükçülerin 
ve bekim olauyanlaran has · 

talara ilaç yapmaaını menet · 
mek ve hükümete haber 

vermek; köylünün çiçek ve 
bulaılcı hutahklar •tısı ile 

aıı1anıp hastalıktan korun· 
maama çalı§mak; hastalık 

* * .. 
Buıüo birçok Franaaz1a

rin zihnini meıgu\ eden Htt 
ler aleyhtarhiı veya f atlathk 
aleyhtarlıiı Cumhurrelst V&I· 
ıonuo o cömert mefkureci · 
lığl ile tezad tetktl etmek 
tedlr. Bu mefk6re milletler
arası umdelerta baıında geL 
mektedır Te bunu Franıız 
slyuetl kendisine gaye edin. 

mittir. Milletlerin kendi ken· 
dllerlne hlklm oJmaları .. 

Hatti, bir millet gltuil 
yolda yanılmıt olsa, yolunu 
ıeçmekte aerbett kalmalıdır . ., 
Hükumetlm~n baımdakl· 

ler tunu bilmelldlrler ki, Fran· 
11ı demokrasisi, umdelerlne 
aadık kalmak niyetindedir. 
ve kendi hakkında kendlıl 

karar vermek, kendi hayati 
menf aatlerl mOe11eıelerl çerçe 
veıl dahilinde kalmak iatlyor 
Franıa, kendi hakkında sulh 
veya harbe karar vermek 
hakkını hiçbir cemiyete hiç· 
bir klQbe, hiçbir btrliie 

vermlt d~illdlr.,, 1 

YAZAN: 
Eskl Fransız Başvekili 

Flanden 

bu!aıtıran, haıerah yok edt. 
d tedbirler almalı; köy 11 

nırları içine gidip gelenlerin 
nlçln ıellp gitmekte o1duk-

larını ve kim bulundukları 

anlamak ve bunların füpbe · 

li olanlarmdan nüfuı kağıdı 
ve ~cnebllerden pasaport ve

ya ikamet kaiıdı aramak, 
gene tüphelı görünenleri en 

Jakm kuakola haber ver· 
mek; aıalıın ve bulaııcı hay
van haatalaklannı hemen 
hükumete btldlrm@kle bera · 
ber h11ta hayvanlara baytar 
veya bir memur gelinclye 
kadar ayrı bir J.erde ihtila· 
ttan menetmek; köyde ev· 
leneceklerln nikahlarını usu 
lüne göre kıymak ve köy 
nikah defterini tutmak; köy· 
de her ay dolanların, ölen· 

lerla, nlkihlananla'ran defter. 
lerlul yapıp ertesi ayan ıo· 

nuna kadar nüfuı memur· 
luiuna baldarmek ve köy6o 
nlfuı def terlerine de bun 

lan tıletmek; vergi lop1"
maya gelen tahsildarlara yol 
göstermek, yardım etmek 

baıka, yeni proje muhtarın 

köye aid olan tılefioJ fU 

ıeki l de hulasa dmektedır: 

ve bunların yolıu2lufunu 
görürse hükumete blldırn1ek, 
makbuz vermeden para al
malarınm önüne geçmek; 
emri geldiğinde asker top
layıp aakerltk ıubelerlne yol. 
lamak ve eaker kaçaklara . 
nı koruculara tutturup hü 
kfı nete haber vermek ha
zarda köyde mevcut nakli
ye vasıtalarının defterlerini 
tutmak ve cet veltol doldu · 
rup bağla bu'unduiu kazaya 
yollamak ve ıeferbeı likde 
bu def te,fere göre istenecek 
vasıtalatı mnkeze göndu · 
mek; hava korunma11 bek 
kanda hükümetln gôıterdlğl 
tedb!rlerl elmali; tarlaları, 

çayırları, bağ ve brıhçelert 
köy orman ve korularına 
y&.ngın\arda kolaylıkla ıön. 
dürmek kabil oltıcak ve hep· 
ıtnln birden yanmeaına mey
dan bırakmayacak tekilde 
yollar, meydanlar, uklar 
vesaire ile böldürmek, harp 
zamanında köylüyü açlakt6n 
korumuı olmak üze-re \.ıl>y· 
lü ara11nda pah,tea gibi 
havadan tahcibl rnümlı ün 

olmayan yeraltı zlreatioln 
yayılmasına çalıımak; köy· 
lünün ırzına , malına, canıoe, 

bağ ve bahçelerine, ekinle 
rine, çayırlarına, a~eçlanna 
el uzatan ve h6kümet ka 
nunlannı dtnlemlyrn kimıe 
lerl &löy korucularlyle gönül
lü korucularla yakalat 

mak ve köy encQmentnce 

cezalandırılmaları aalahlyet 

dıııoda görünenleri hOkii 
mete tea\ım ettirmek, köy 

ımırları içinde veya sıonlara 
yakıoinda ıölülen veya ha 

ber almpn ıakllerl blr ta -

raftan köyün "oruculan ile 

tutturmak, diğer tardtan en 
yakm karakola haber ver 

mele; köyde kaç•k etya sa 
tahnaama mani olmak, mah· 

kt"meler tarafınnan gönde 
rilen her türlü celpname ve 

her n evi hükümleri lazım ge· 
lenlere btldtrerek istenilen 

itleri yapmak ve mahkeme 
mübaılrtne ve jandarmaya 

vazifesinde kolaylak göster 
mek, ihzar ve tevkif müzek-

kereleri göaterildikde aranı· 
lan ldmselerl kajıdı geti -

renlere tutturmak; la er ha ng1 
btr fek ilde zarar g6ren ve· 

ya tecavüze uğruyanların 

tliıayet veya böyle bir ha 

dısenln haber verllmeai Qze
rtoe hidlıeyl sorup araıtır 

mak ve ıebep\erlnl anlamak 
ve neticesine göre encüme · 
ntnln hl'llledılebılec@it lı\u 

den lae encümenden karar 
alıp bu karara göre iti bj 

tlrmek, encümenlnin ıöreml 
yeceji itlerden he bunu 
merkeze yazmak; devlet pa· 
ra11nı kıymetinden aıaiı al 
dırtmamak ... 

Uuhtann kij tşleri: 
Bu deTlet vazlf elerlndeo 

Reımi dairelerde, DJahke· 
lede, her yerde köyiin res
mi mume11llt sıfatlyle köy 
menf aatlerlnl muhafaza ve 
mOdafaa etmek, lüzum gö· 
rülen yerl~re vektl ıönder
mek; taedık ettl~t dernek 
ve encümen kararlaraoı T• 
tudıkh it proğ aaılarmı tat· 
bık ve infaz etmelı; bOtce· 
ye glren köy gelirlerini tarh 
ve tahakkuk ettirip mak
buz mukabılınde tahıll et· 

tlrmek; bütcefe giren tah· 
slaah senet karııhia yerlerine 
harcamak ve senetleri ita 
amiri aıfatlyle imzalamak; 
imecede kullanılacakları mu · 
ayyeo günde ve muayy~n ye· 
rinde kullanmak ve kendi -
lerlne imece makl:ıuıu ver· 
mek; her ayıo ıehr ve gl

der cetvellerini erteal a~p 
tlk haftaııpda ve yılhk ka · 
ti hesabını lklnçJ"lnun 
ay,ancJa hazırlayıp, encüm~

nln de mütalea11nı alıp der
neğe taedlk etrlrıpek 'H 

bunların taıdlkll blrer nüs · 

hasını krıymak•m veya ••· 
llye ~otlamak; kOyOn eellr 
imecto kabili Jetine ıöre büt
cealnl hazırlayıp encümenin 
de müta1eaaını aldıktaq ıon 
ra tklnclteırln lçUmaında 
d~rneğe kabul etllrm@k ve 
tasdikli btr nÜlhaaında on 
ıün içinde valt •uya kay · 
makama göndermek, köyün 
menkul mallarını iyi halde 
idare etmek, mahıulll ve 
gellrl olanların mahsul ve 
geltrlerlnl zamanında to• · 

latmak; köy matlübatını ta · 
kip ve tahıtl etmek; dernek 

karara ile hibe v~ v~ıtyet · 
lerl kabul 1,etmek; ihtiyaç 

hallnd~ dernek kararı kar 
makam:veya vallnıo taadlk· 

li ile köy oamına &dGqç pa
ra almak veya veımek, sa -

lablyetll makamların köy •ı· 
lerloe dair kanuni ve nlaam· 

lara uygun tekilde verdikleri 
karar ve emirleri yapmak, 

dernek veya encftmen lcarar 
larana lıtlnad eden artırma, 

ekılltme veya ihale ıelerlne 
ald mukaveleleri taDzlm •e 

imza etmek; yolların iki ta· 
raflnt, mezarlıkları, batakhlı
ları encümen kararanı aldık 
tan ıonra ağaçlandırmak; 
köyün 11nırları lçhadekl ya 
bani afaçları atılamaya hal . 
kı teıvık ve se•k etmek; la
ğım tetkilatı olmıyan köy
lerde evlere kuyulu veya la
ğımlı helalar yaptırmalı; eY, 
ahar, aamanltk, 'dGkkln ve 
elha11l k6y lçtndekt boteo 
dut'arlaraa dıılarını ve eY, 
oda •e belaların hem fç ve 
hem dıılarını yılda en az bir 
defa badanal"ttarmak; ba
hOmet tarafından Yerilecek 
ilaçlan korumak ve tarlf 
dahtUnde hHtalara ve }Qzu. 
mJu y ,rl~re kullanmak; ku 
yu aiızlannı btle&ikleudk-
(Sonu DördAttcl ıa,ıul•) 



SAYFA: 4 

'!#~~~~~~~~~ ~~ 1 Bürhaniye Halkevi 1 
1 Başkanlığ·ından: I 

1 
müoaalp tk 1 

25.9 · 938 Pazar günü Bürhaofye Halkevl menfa 

~ atınGa peh
1
ltvanf aüreıledrı yakpılecha1 ktır . 

;,t üreı ere lttlrak e ~ce pe lvanlara 
ramiye ve hediyeler verilecektir. 

~ 
~~~~~~~~~~ 

B«tlıkesir 1\skeri Satın 
Alına Komisyonıındıın: 

TO&ımlU 

Balıkesiı· Aske ~ı Satııı 
Alma Koın·syoı undan: 
29. l 65 Lira 23 kuruı keıtf bedeli olan Bahkealrin Ç• · 

yırhlıar mevkilnde yapılacak garajın lnıaaaının ikmali ka· 
palı zarfla münakasaya konulmuıtur. lbaleai 26.9.938 pa
zarteıl günli eaat 16 da Balılculr kor satm alma komlı
yonunda yapıl•cakhr . Plan, fenni ıartname ve birinci ke
tlf Ankara , İıtenbul ve lzmır levazım imlrlıklerlle Ba
lıkutr kor ıaho olma korn11yonunda rörülebılır . Muvak 
kat teminatı 2187 lira 40 kuruıtur. 

Talipler wanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde yazılı 
veaalkle bu glhi ıılere ald ehliyet vealkuı gönderecekler. 
dir. T&liplerln ihaleden bır ıaat evveline kadar teklif mek· 
tuplarını kom lıyona vermeleri. 4 - l - 314 

Balıkesir , , ilayet Daimi 
:-. ncüıneninden: 

24 !YLOL 1938 

:~~~~~~~~~~~~~~~~·~~~~~~~~ 

~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
~ ~ = K apita/: 100,000IJ()Oı Türk Lirası ~ 
~ Yurd içinde 261 Şube Ve lljans ~ = Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ~ 
~ Her t6rl6 zirai lkrazlar- dığer bilcümle banka mu· ,; 
~ amelert büyük ıubelerınde kirıdı" kualar. ,; 
~ lhbaraız taaarruf ve kumbara hesaplarında dua· = = mtyeler. ,; 

~ ,; lld lkranılyt: Mlktarl: Jkrcın . fb, ııiıı tutan: ~ 
~ ADEDi LiRA LiRA f; 
.ı 1000 1 000 -,; 
~ 500 500 ~ 
..,.. ı 250 250 rr: 

Kor merkez bir likleri için 20 ton kırmızı mercimek açık 
ekalltmeye konmuıtur. lhalt>ıl l l 10 938 11ılı günü ıaet 15 
de Balıkesir kor sat ı n alma komlıyonunda yapılacaktır. 
llk teminatı 173 liradır . Evsaf ve huıuıi ıa rtlar liomlıyon· 
da ıörülebillr . Taliplerin mueyyl'D aaette müraatları 

~ 10 ıoo ıooo ~ 
- Bahkeılr merkez okulları için yaptırılacak 210 .ı 25 50 1250 ~ 

adet okul 11ruı encOmen kalemindeki mevcut nuaüneye 1IJ. 30 40 1200 ,; 
4 - 1 - 335 göre 29·eylii1 938 tarihine rutlıyan perıembe günü ıaat ~ 40 20 800 ~ 

B 1 k • T 8 10 da ihalesi lcratkılınmak üzere 15 gün müddetle açık ~ ıö8 6ÔÖO ~ a ı esır a ptı İci 1 ekılltmeye konulmuıtar. ~ Bu ikramiyeler lıtr üç aylia bir olmak üzere se· ~ 
Uh(·ı'•ızlıi!-ı dan 2 - Sıraların beherinin muhammenr bedell 468 kuruı, ~nede dort defa bu miktar uurindtn kura ile dayılı ..,_ 

I ~ mecmunun bedel& 982 lira 80 kuruı ve muvakkat temtna· )l lacakt1.r. ilk keşide 1 Eulul 938 dedir. ~ 
Hududu: tı 73 lira 75 kuruıtar. Jl ~ 
Sajı Arap Hasan 'fe lıtekhlerln yukarda birinci maddede yazıla gOn ve ıa • l-l-l-l-"i-"i-l-l-"il-l-l-"i-~ "i-"i-"i-l-~ "i-"i-"i-~ 'f.• 

1 
J.. 

Maballeıt: 

Sahnlıar 

Cınıl: 

Arsa 
reıeat, ıolu Tekellojlu atte muvakkat temlnatlarını nıalHndığına yatırdıklarına • 
Haaan zevceıı haneıı, dair makbuz veya banka mektuplarileı.vılayet makamında 

1 

Belediye intiba p 
arkaıı Hodlojlu Meh- müteıekkıl Dalmi Encümene müracaatları ilan ~olunur . •• • 

met uıta vereaeleri, ~-~~--=--~~--:---:~4 ___ , __ 3_16 __ • Encunıenı eisliğinden: 
önü yol. Balıkt~siı· Beledi 'Te Reylerin bir günde aandıia atılması kabil olamıyac•· 

Yukarıda enafa yazılı ananın maliki ataıından loUka- .1 ğıodan belediye kanununun 38 net maddesine tevfikan tef· 
len Çatalojlu lımallln iken 314 tarihinde haricen Ntkahcı · 1 Riyasetinden: rtnevveltn birinci ainünden itibaren reylerin ıandığa atıl-
oflu Mehmet Ahy~ sattığı ve Mehmet Alinin mülkiyetin mai• baılanmau ve ıeırıoevv~lin onuncu gilnü intıbebıo 
de iken 328 tarihinde vefatıle birine• kar111 mQtevefftye 1 - Belediyede mevcut ıartnameelne aöre beı adet lkmallle sandıjın açılma11 ve reylerin tunıf edıluek be· 
Nealbeden olma oilu Muıtafa Sabrl ve kızı Havva Feri- tanzifat araba11 t yaptırılaceiından on beı gün müddetle ledlye mecllı azalarının ilin edllmeıl belediye ınecliıldlO 
de ile ikinci karııı Süleyman kızı Hatlceden dolma oğul- ekıHtmeye çıkarılmııtır . 24 8·938 tarih ve 88._sayılı kararlle kabul edtlmı 1 ve vali.-
arı Nurlj ve Muharrem Haabt ve Hulki ve kızı Zıba Ne - 2 - Beher arabanın muhammen bedeli 65 liradır yet makamımn 29-8 938 tarih ve l 1757-8-295 numarasıle 

flae blllbere Nurlnln de 333 de beklr olarak vef alile vera 3 - İhalesi 30 eyliil-938 cuma günü saat 16 da Be· tudık edtldığınden hanıl mahalle müntehlplninln hangi 
1etl aoaeı Hatice ve ana baba bir, kardeılerl Muharrem ledtye encümeninde yapılacaktır . ıünlerde rey vermeie aelmelerl icap ettiği eıaiıd~kl ced" 
Hasbi •e Hulki, Ziba •e Nefııeye müohanr oldu~undan Taliplerin} yüzde 7.5 pey akçalarını ihaleden evvel ya · 1 "' • velde göıtert mittir: 
babııle namlarına ıenetılz taaarrufata kıyasen verese na· 1 tırmaları mezkur Cıün ve ıaatte Belediyede hazır bu · Tarihi: Günü: 
mına teHlll iıtenllen bu arsanın 3·10-938 tarihine tesadüf 1 lunmalar1 ilin olunur. 1 1 o 938 Cumarteıl 
eden pazarteıl günü mahallen keııf ve tahkikatı yapıla· 4-1 - 324 

Maballeat: 
(Altı Eylül = Hacı gaybl). 
(Eıklkuyumcular), (Yenice), 
(Cumhuriyet=Şeyhliitfullab), 
(Martlı), (Anafaı talar ı::::: Ka· 
1aplar ), (Dinkçiler),( Börel çiler)· 

-----------------------------------c aktar . Bu araa hakkında millklyel veıalr bir ıuretle bak Balıkesir i\skeı·i- Sa tın 
iddia edenler vana me~kur ıGnde keııf memuruna müra· 
caatları llln olunur. Alnııı Konıisyoı undıın: 

Köy Muhtarla ı ın Va
zifele i T esbi Ediliyor. 

Bahkeılr merkez birlikleri için ıG ton ıehriye ile 15 
ton makarna kapalı zarfla ekılhm «-ye konmuıtur. lhaleıl 
10 10-938 pazartesi aünü saat 11 de: kor satın alma ko· 
mlıyonunda yapılacaktır. Muvakkat teminatı 394 liradır. 
Evsaf ve huıuıi ıartlar komiıyondadır. 

Talıplerln kanunun tktncl ve üçüncü maddelerinde ya · 

(Baıtarafı Oçüncü Sayfada) 
mek; mecbur olmadıkça yol 
6ıtünde balkın, hayvanların, 
arabaların kolaylıkla geçme 
lerlne engel olacak ıeyler 

koydurtmak; lnsan,ann •e 
hayvan1arın dOıüp ölmeleri· 
ne veya ıakatlanmalarına 

ıebep olabilecek çukurlar 
kazılmasına meydan verme 
mek; hayvanlara ve araba 

lara 16Ulremlyeceklerl dere
cede y6k taııtmamak; köylü 

araıında kendilerine llz•m 
muhtelif sanatların glrmeılne 

· ve bunların tutunmasına ça 
lıımak, bu sanatçılar araaın. 

da kooperatifler ve birlikler 
kurulmaıına çalıımak, bun -

lara dernek kararlyle yardım 
etmek; köy namına uıto ıe 
Urtmek veya . yetııtırtmek, 
köylünün ıerek mahsullerini 
ıa.tmak üzere 1atıı koopera 
tıflerl, ıerek ıbtlyaç1 arını 

karıılamak üzere lıtlbllk ko 
operattflerl yaptırmaya çalıı 
mak, mabıul bayr mları ve 
serrıler yaptırmak; köy ve 
köyUl mallarına alıcı ar m•k 
ve bulmak; köyün ve körlü 
nün temlzhjlnl temin etmek, 
köy büteealntn kudretine gö 
re yaogm ıQndürme . maki· 
neleri ted rlk etmek, k6yde 
köylüye güreı, blntclhk, cı -

. rlt. avcılık ofısn talimleri 
ıibl milli oyunlar ve at ko 
ıulara yaphrmak ve bunları 
teıvlk etmek; köy iılerlaln 

vaktinde yapılmHından itle· 
re atd vaaıtalarm vaktinde 
hazarlanmaıından, fcra•tın 

her ıeklinden muhtar meıul 
olacaktır. 

zılı belgelerle blrlıkte ihale ıaatlnden bir ıaat evvel teklif 
1 mektuplarını komlıyona vermeleri. 

Yeni proje, bütün 
memurlarını muhtara 
meeul tutmaktadır. 

köy 
kartı 

r-----------

4 1 - 333 

llalıkesiı· f\skeı·i Sııtıı 
lına Koıııisy()Dtıııdıın: 

Kor merkez birliklerinin 38 ton buleuru açık ekılltmeye 
konmuıtur. ihale 11 10 938 ,alı eünü ıaat 1 J de Balıkesir 
kor ıatın alma komlıyonunda yapılacflktır. ilk teminatı 
285 liradır . Evsaf ve ftutlar kom11yondadar Taliplerin mu 1 TÜRKDILI 1 

1 Pazarteılnden baıka her I a1yen ıaatte komlıyooa müracaatları . 

1 ıGn çıkar. Slya1al 1azete .. 1 4 - 1 - 334 

1 Y ılhiı: 800 K.uruı 1 
Altı Aylığı:400 • 1 

1 Say111: 3 • I 
1 Günü geçmtf sayılar 25 ı 1 kuruıtur. I 
I ADRES: 1 

LBALIKESIR 1 ÜRKDILI I 

----------~ 

C. H. P. İlyönkııru 
Bıışkaııl~ğ·ından: 

26 Eylul 938 pazarteıt aünü ıaat 20 de Parti kurağın
da Belediye mechıt için yoklama yapılacaktır. Belediye 
hududu dahilindeki ıl, ilçe, kamuo ve ocak yönkurul 
üyelerinin o eüu yapılllcak toplantıya gelmt:lerl 

lalıkesir Ornı<ııı 
Başınülıendisliğiııdeıı: 

Cinsi: Mıktarı: Beher metre mika Tutar be~el ı : Muvakkat teminatı: 
hının; f iatı 

Metre mikap Ltra Kuruı Ltra Kuruı Lira Kuruı 
Çam ya tar ağaç 40 853 5 10 208 34 

Çam tomruk 478 896 7 00 3352 27 267 05 
3560 61 

1 - Durauo beyln C\vana devlet ormanında mevcut yukarıda Dliktar ve bedel ierl 
göıterilen 40,853 metre mikap yatar çam ajactle 478.896 metre mikap çam tomruğu 
23 9 938 tarihinden itibaren açık ftrltrnıa ıuretıle ıatııa çıkarılmııtır 

2 - Artırma 14 10 938 cuma aünü ıaat 15 Je Bahkeslr yeni hüküınet civarmdaki 
orman Baımübend iılığı blnnıındakt orman atıı komlıyonunda yapıl cakhr . 

3 - Fınt, bedel ve muvakkat teminat mıktarları yukarıda göıterı lmtıtır . 
4 - Ş rln me ve mukavelename projeleri Ba hkesir ve Duraunbey orman ldarele· 

rinde görülebtllr. 

" - 1 - 336 

J 10 938 

4-10.938 

5 ıo 938 

6 10-938 

7. ı0-938 

8 10·938 
10-10-938 

Pazarteıl 

Sah 

Çarıemba 

Perıembe 

Cuma 

Cumartesi 
Pazartesi 

(Akıncılar=Hamldlye),(Umur· 

bey) (Aıarlçl = Sahnthlıar ), 
(Yıldmm = Salihattln), (Ok· 
çukara). 
(lnönü=Hacıfamatl), (AyıoreP)• 
(Karaoğlan}, (Karatıa=Muıt•· 

fafakıb), ( Çay=Hacılıba k). 
(Dumlupınar=Seltmiye), (Ele::::::: 
İzmirler), Altay = Oımaol1t). 

{Kayabey = Mecidiye), 
(Oruçgazi). (Sakaryaf = Vıcda · 
niye), (Güodoğan -=- Azızıye). 
(Kurtuluı = MJrzabey) .. 
Yukarıda yazılı aünlerde 1P•. 
zerettne mebni rey vermeie 
ıelemtyen bütQn müntehfpler 
bu lkl gün içinde reylerini kul · 
lanablleceklerdfr. 

İntihap sandığı belediye dairesine konacaktır Reyler 
teırlnevveho onuncu ıünü saat on ikiye kadar kabul 
edi lecektir. 

Sandığa rey atma yukarıda yazıla gün:crde Hat ıe· 

kizden on sekize kadar devam edecektir. 
Belediye tuta bap encümeninin J 6 9 938 tarıhll kararı le 

teabit edilen yukarıda yazalı mevad, beledlye kanuouourı 
3Ş net maddeıloe tevfikan ilin olunur. 

NOT:- Her müntehiblo, elinde nüfuı cüzdanı olduiu bal· 
de tntıhabl'l geldtil zaman defterde kaydını kolayltkla bU 
labilmesi için mahalle ve ıokağının lsmlle oturduğu e~ııı 
numaruını da ıöylemeal r tca olunur 

13 1 328 

. . 
Balıkesir Sıhhat Ve lctimai , 

Muavenet Müdürlüğünden: 
Son zamanlarda Memleket laaatahaneılnde cıld ve fıta11 

muhatlye ctd sathi konserler rontkenle muvaffakiyetle ted••
1 

edilmekte oldujundan h~lkımızdan bu korkunç bastahiıt 
ıl · musap olanların lazım gelen muayt>oe ve tedavileri y•P 

mak üzere Memleket haatabaoeaıne müracaat etmeleri 

ılan olunur. 

~~~~~~~~~~--------~~------------.....,,,.,,,--
Sahlbl ve Raımuharrtr ı : Balıkeılr Mebusu B. KARAN 

Çıkarım Genel Direktörü: FUAT Blt..'AL 

Baıımyerı: Vilayet Matbaası - Balaheab 


