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HİTLER· ÇEMBE LAYN 
GÖRUSM Si KESiLDİ. 

Müzakerel r Ne icesiz Kaldı. Alrra~ Kı al art Hudutlan Geçti. 

Almanya Ilıgilterenin Hal
1 

Çek Ordusu Südet Mınta
Şekl ini Kabul Etme d ı. ; kasını işgal Altına. Alıyor. 

~ 

Çembe~l8.yn; Bütün Çekoslovak.yayı Elde ; Südetler_!.elgraflarla Hıtlere Müracaat Ettiler. 

Etmek lstiyen .. Hitlerin Maksadını An~.adı~- · ÇARPISMALAR BASLAOI 
tan Sonra Dun Hemen Londraya Dondu. • 
Berlın, 24'(A.A ) - Çem· 

lııerl&yo . llıtlerl ıörüımeıl 
dGn •kıam bltmit ve loglliz 
~•tvekilt bu aabab Londraya 

Godeaberg, 24 (A A) -
Saat 13 te Hıtlerlo Çember·! 
layna vereceği cevap bazır· 1 

huıuıta kati birıey bılınml· Prağ, 24 (A.A ) -- Çekoı ' dutlara ıevk edılmittir. 
yor. Fakat bunların Alman lovakya hük6meU aefer · Pariı, 24 {Radyo) - Al· 

Halk Hıtlere telaraflar 

kıtaatanın hakekatı ve Ber· berlik ilin etmııtır. man orduları, Südetlerle 
çekmekte ve lmdad dilemek· 
tedlr. 

lanayordu. Httler müıavlr 
lerlle bu cevap üzerinde gö 
rüıüyordu. Alman mehafı 
ltnde ciddi müıkılitın mev 
cut olduğu teal•m edi lmekle 
beraber her konferanıta bu 
gibi buhranların çıktığı ve 

bteıgadende Hnler tarafın- Alman kıtaatınında hudut · meakiio olan yerleri ifgal Berlin, 24 (Radyo) - St1· 
detlerdcn yOzlerce aile, bu
gün hudutları aıarak Alman 
topraklarına iltica etmtıler· 
dır. Gelenlerin tfadeıtne 
göre Maryebenad ve Raytı 
bergde muaademeler olmuı 

Südetlerd~n tlu kltl ölmüı •• 
bir çok klmıeler 7aralaamıı· 

•reket etmltllr. 
Hıtler, loaıltereoln ıurett 

~e••lye formülünü eaaı ttl
•rHe kabul etmemiıtlr. 

dan Çemberlayna müzakere larda hareket faaliyeti bet için, bu gece harekde ael 
müddetınce hiçbir harekette 1 lamııtır. df. 
bulunulmıyacağana dair yap Berlıo, 24 (A.A.) _ Çek Son ıelen haberler; yflz · 
1 .dl h kk d 1 lerce tayare ile motsrize 

Htçbir taahhüde 1ıtrmcden 
1 an va er 8 ın 8 0 muı orduıu, Südetlerle meakQn u 
muhtemeldir. Yeni Çekoılo edilmit Alman lutaatının 

Çok genlt bir mın 
llllc•nıo daha Almanya binaenaleyh fazla bcdbıoll

ğe kapılrnağa mahal olma · 
dığı beyan edılmektedir. 

1 yerlerle bir iki gün evvel Münlhten geçerek Çekoılo vak hudud arman Almanya 

l
' tarafından garanti edılmul tahliye etmiı olduiu yerleri vakya hududlarına doğru 

h terkini lıtemtıtır. 
l Çemberllyn bunu Çekoı 
1
°96kyaya bildireceğini söy -

Hu halde bu ceva bıo 
İogılızlera memnun edeceği 
de söyleniyor logıhzler tara
fında lıe izanıi itiraz gös
terilmektedir Dün akıam

danberl lngllız heyeti mura
hıufisı ftpartımnnlermdao 

çıkmamıı 1 yemekl er ft part· 
manda yenmlt ve heyet da

imi o!ıuak Loodra ile tele· 
fonla tf"m8s hrdındedir An 

1 

ve ıtlah altına alman ıınıf tekrar ltgal eylemeğe bat ilerlemeğe baıladıjinı blldır· 
ların terhisi meseleleri de lamııtar. mektedtr . tır 

1 ciddi müıkllit çıkarmakta Bugün 120 kamyon aa Südetlerleı;[meakfto olan Berltn, 24 (Radyo) - Pr· 
enıııttr. · 

Partı, 24 - Ôvr gazeteıl 
ıu haberi veriyor: 

1 dır. ktr dolu olduğu halde hu· yerlerin iualtne yarın baı ağdan haber verlhyor: 
!anacaktır. O.evlet müe11eaelerıle bQ 

el '"Son dakikada bize Go . 
eıbergden telefonla bildi· 

OrtaAvrupadaBombaTesiriYapanBirİhtar l Berlin , 24(Radyo) - Çek tün bankalar, aakeri kuv · 

~ldığıoe göre Hıtler, Lugün 
le 1 cuma gününden itibaren 
•tantını 14 kilometre de 

·Rus Ç 1 
hükii-netı hududlarda tld · vetlerln muhaf aza11 altında 

M delil tedbirler almııtar. bulunuyor. ese• Alman topraklarına iltica Parla, 24 (Radyo) - Va· 
etmıı olan Südetler, mem· 

zlyetln çok nazik bir ıafba
leketlerlne döomele baıla 

tlnlıtınde Südet arazisine 
'

0 kmak haltkını ıc.temlttlr 
Dıter taraftan, Hıtlerin 

r•oı Çek devletlnln hudud. 
•tını ıaranti etmekten tm-
~11la eylemekte olduiu ıöy· 
~Olekted•r. ,. 

ııldığana göre Çenıbt-rlayrı 
Hıtlerden tahriri olarak kati 
teminat almadıkça müza 
kerelere devam etme 
mek azmlndedır. Bu temi 
nal ne hakkındadır? Bu 

========·================ 

lesınde Mu aha· 
leye Karar Verdi. 

mıı'ardır Hunlarla Çek aı ya "eırdifl 1ıerek burada 
kerlerl araaında hudud bo _ ve gerekse Loodrada itiraf 
yunda musademelere bat· olunuyor Alakadarlar, ıa 
landığı bildtrılmektedtr. blrkeç g<lo içinde bir hldlıe 

Berlln, 24 (Radyo) SQ. vuku bu\madıfı takdirde teblt· 
detler mıntakasında vaziyet kenıo at latalmıt olacalı ka · 
gıttıkçe fennlaııyor. oaatirıt izhar ediyorlar. 

HitlerVeBerhte gade Sovyetl~r;Polonyaya, bir no-ı Hayva 
. . . . _ . ta verdı ve Çekoslovakyaya 1 

. • 

Ne s ı i lslah 
lecek.e lerlını gızlı telslon hallaııle baglı bulunan h şehır, taarr>uz halinde aralarındaki E d 

Almanyayı i~aıe e~en i~inci P!Ylahllır. ademi tecavüz anlaşmasının BT 
Berltn, 24 - Bugün Av karlı dağların manzaruına · f h d · ı b • ld d U UO memlekette hayvan neslinin isla~ı için Ziraat 

Ve~ileti bir proğram ~azhlad1. ~UPanın talıhtne hakim olan bakıyor Çok hoıuna gidl : . es e ı eeeğini } ir İe 
1 lrçok hldiıeleri11 teme- yor Mıaafır oldutu adama , Var~ova , 24 (A.A.) _ Rua- derin akisler yapmıthr. 
~llln ataldığı Berhtesga- dönerek: 
Q • ya; Polonyaya, Çekoılovak - Gazeteler, Ruıya aleyhine 
L ~in de çok meroklı bır Yalnız, ılze ıunu iÖV· halınd• q1 ı. yaya taarruzu .., uzun makaleler yazmakta 
•iyeıi vardır: liyeyim, dtyor. Yemeklerimi 
1 aralarındak i ademi t~caıvüz ve Polooyanın, kendi emni 

d 
922 S neal haziran ayan tek ba~ıma yemel( ıaterlm . d 

antaımuıoı feshe eceğlut yet ve sellmetl !çın aldığı, 
" Alpluao bu lbklD köıe- Çünkü ben yalnız meyva ve 

ıı d bildırm ıtır . veya alacajı tedbirlerden 0 e, Bruno Buhnerin ıssız sebze yerim. 
ot l VıHfova, 24 (R dyo) - dolayı klmıeye hesap ver 

e ine Volf isminde blr Her Volf adanı tnııyan bu •d- ı Ruıya hariciye müale§arı mek mecburiyetinde olma. 
L.I ın geUyor. Buruo eakl adam hakikatte Adolf Hit· 
Q t t d Potemkın, buoün Polonya dığınl kaydeylemektedirler 

ayarecl lr, fakat bugün lerdır ve oraya "Mücadelem,. e 
tGrn.ı ~l b ıefırfnt davet etmif ve müs Patis 24 (R d o) M• ıı " tu ü ayattan çekilerek lsmındeki eaeriol yazmak ' a ) .... 
0 eht d d k b t acel bir nota vermlıtlr. Bu nevralıırdan dönen Lehistan 

eıaa en e 1 u ıeuiz üzere, gizli bir ıekttde ç ckıl· 0 teh açmııtır. ml~tlr. notadü deniliyor ı,ı: ordu&u, tkl gündenbert Çe-

li Oaüo otelin kapıaanı çalan Hıtler hafatım ıınlata.n hu "Polonyaoın, Çekoılovak koalovakya hudutlarında top· 
er Volf imindeki yabancı kitaba 0 ıene Berhteıgaden· ya hudutlarına asker ıcvk et laomttğa baıla mııtar . 

~lele Müoih belediyesi reisi deki 0 otelde baılanııı bır tiğl hakkındaki haberler, Po Vazlyf"t ıon der~ce nazik 
b -ber albl yükıek bir zatla ıene aonr" hap! hanede bl- lonvaca tekzip cdılmemlt bir ıel<il almrıtır. 

era.ber gelmlttlr. tlrm §lir. tir Şa)et Lehistan ordusu Lehistan tayareleri, tllker 
t Belediye rf"lıl otelde Plat Her Volfun otelde geçir· Çekoalovak;s;a topraklarına ve mühimmat dolu trenle 
benhof lımiode bir adamı diğl hayat blrçoklaraoın rne· girene, Huııya tle Polonya Çek hudutlarına dayanmıf 

Uluyor ve ona: rakam mucip oluyor Gün ar unda müoal.dd adt>ml te · tar 

Zırae.t Vekaleti, hayvan 1 tın alınmalarını muvafık 
nealınlo memleketimizde ıür· görmüıtür. 

atle islahı için tlmdıye ka · 1 Memlekete ıelltilecek bu 
dar pek az miktarda ge - ( Sonu ikinci aayfada) 
tlrilı:n damızlıklara toplu bir ı========-,,.,,,.======== 

Ha tayda 
Umumi Af 

halde getirilerek bütün mem · l 
lekette hayvan oeılinln lı 

lahı yolunda kuvvetli bir 
ıekllde çahıılmaeı için bir 
proğram hazarlamıı •e bu Antakya, 24(A.A.) - Hatay 
proğraman derhal tatbikine hiikdmetl af ve tecil mu•als
gtrlı ılmeaioe karar vertlmtıttr kat kanununu neıretmlı •e 
Proğramm tatbiki için ha bu kanundan latlfade edenler 

len memleketin mevcut da - ıerbeat bırakılmııtır. 
mızlık hayvanlarına ilaveten 
muhtelif memleketlerden da 
mızlık olarak 300 bot Bre· 
ton aygır ve kısraAı, 30 baı 
nf kan lngtlız kuralı, 100 
baı Mantafan Bunter inek 

Amiral Horti 

Şar~i P;usya~an din~D. 
tı - Size bir arkadaı ıe lerce odasına kapanıp kitap cavüz nıfıc.h, otomotlkman Çekos'ova.hyedon Lehlste ve boğası satın alınacnkhr 
d tdını, diyor. Kendill bura· yazan bu "muharrir" e ara- bozulmuı olllcak ve Rusya na hicret eden Lehitler, 1'1· Ztrnat Vekaleti bu muba 

Budapeıte, 24 (Rad10) -
Maraııtl Göri.-ıln da•etl Qze 

il •ııkın bir hayat yaıamak da ıarada ıırkadaolıuı gel lamam n 11erbeıt kalacak · yezln cıvnrındo toplanmıı · yaatm bir he.colede memie 
.Cil ~ L 
) 1Ull6net tçıode hır kitap mekte, uzun müddet görüf tar " la.rdır. Bunlar, derhal çadır •:"'•k lıtlyor: tükteo ıonra ııtmektedtr. Rusyanın bu notuı, Po · lata yerleımtıler ve iaıe 

ier Volf, odadan alSrOnen (Sonu &kinci aayfada) looya ılyaai mehaflltnde edilmıılerdlr. 

ket d flnB mühim btr para 
çıkarılmamaaım temın için 
bunların klerinı yollyle ıa • 

rlne Şarki Pruı1aya ııtmlı 

olan Kral Naibi Amiral Hor· 
ti, bu akıam buraya tl6n
mOıtGr. 



4 
TOR 

--..... TtlRKDILI 25 IYLOL 1138 

Cezairden Ümit Pariste Sıhhat 
Burnuna Oto- Ve Susuzluk. SE 
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H .i R H A B E R L E R 1 l mobille Gidile
bilecek. 

Afrika kıtası tlmalden ce· 
nuba doiru baıtan baıa oto· 
mobil yolu ile techlz edile· 
cektlr. Franıa hükumeti ken
diılne eld yerlerin hlsaeılne 
düıen k11mınıo lnıuı için 
tlmdlden lizım ıelen hazır. 

lıiı yepmııtır. Belçika Kon· 
gosunda Costermanvllle ıeh 
rinde toplanacak Afrika dev· 
Jetleri koof eranııdda da yo· 
luo Cenubi Afrlkaya isabet 
edecek k11mı hakkınde ka
rar verilecektir. 

Bu yol tamam olduktan 
ıonra Şimali Afrlkada Ak· 
deniz aahllındekt ·cezaylr . 
den Cenubi Afrlkada Hınd 
Ye Atlu Okyanunlarınm 

blrleıtlil noktada Ümit bur· 
nuna doğrudan doiruya oto
mobil ile ııtmek mümkün 
olacaktır . 

Yolun bepıl ıöyle duraun 
yalnız Fran11z rnüıtemleke
lerlne teıadüf eden inamı 

blle dün1anan en uzun oto· 
mobil hattını tetk ll edecek· 
Ur. 

Şöyle ki yol, cezaylrden 
batladıktan ıonra Kano üze 
rinde Sahrayıkeblrl geçe· 
cek ve Çad ı<>lünün cenu 
bundaki Fort Lancyde nlha 
yet bulacekhr. lkı aradaki 
meaafe beı bin kilometredir. 
Buradan da cenuba doiru 
temdıd edilerek Kongo hu · 
dudunda Bangauuda nihayet 
bulacaktır Bu k111m iki bin 
kilometreye yakın olac!l ktır. 

Burada Belçtkaya ald 
Kongo ile lngıltz fmparetor· 
luiuna dahtl cenubi Afrika· 
da yapılacak yolu lmtldadı 
ile birleıecektir Kehlre -
Ümlt burnu demlryolu çok. 
tanberl dütünüldüiü . halde 
hlla tauvvurdadır. Buna 
mukabil Cezayb - Ümit bur
nu otomobil yolu pek ya· 
kında tahakkuk edecektir. 

~ı-<ı•ı.-.o~••-· -
Yalancılar 

Kulubü. 
Amerlkada "Yalancılar ku· 

lubQ,, lımlode taommıt bir 

cemiyet vardır Bu cemiyet 
menıuplarıodan tayarecl Korl· 

gan her ıeoe en mübaliiah 
ıurette yalan ıöyltyen ce 

mtyet azalarından ikisine 
verilmek üzere bir mükafat 
koymuıtur. 

lıte I 938 yılının mükif at 
kazanan mübalağaları: M . 
DJyon tımlnde bir zat muz 

af açlarına zincir aııladığına 

ve bu zincirlere aıılanmıı 

ağaçlarda ye!lıco muz ka 
bukları üzerine ba.tıiı vakit 
ayaklarının kaymadıiını ıöy. 

lemit Ve bir arkadaıının bu 
muzlardan btr tanealnl keo· 
dlılne fırlattığmı, bu ıuretle 
bacajınıo kırıldığını ili ve 
etmlıllr. 

Diğer bir zat da ııcak bir 
günde bir çölde dolaıırlar· 

ken bir arkadaıının biraz 
ıerlnlemek için ıoğuk su do · 
lu bir fıçının içine gtrdljfnl ve 
üç dakika da ıuyun kayna · 
ması yüzQoden haılaoarak 

öldilğünfi aolatmıohr. Bunla· 
rm yanında methur Meıhe · 
dl, hiç müballia etmiyen btr 
adam ılbt kah1or . 

Parla tehrlnde sıhhat , it 

tıha ve ıuıuzluk üzerine bir 
lıtatlıtlk yapılmııtır. Parlı 

belediyeılnin neıreltlğl bu 
lstatlıtlğe nazaran aiustoı 

ayınm son on günü içinde 
827 kiti ölmüıtür. Bunlar
dan 689 u yalnız Parlıln 

içinde ölmüttür. 
Son beı ıene zarfında 

gQnde vaaati olarak Parlıte 
ölenlerin uym 727 kltidir. 

Pariıte. ıalgın hutelıktan 

ölen yok glbld ır : Ttfo hum· 

ma11ndan yalnız bir kiti, 
çiçekten Ye kızamıktan da 

ölen yoktur. (Yakında baa· 
ta olduiu haber verilen 9 
dur. Beı ıenellk vaıatl 27 
dir). Kızıldan . bofmaca ök· 

ıürüiünden, gripten menen 
jltten de ölen kaydedtlme· 

m ittir. Yalnız iki kiti dlfte · 
rlye müntelidır. 

Parfıte on çok kanıerden 

ölenler vardır. on gün için· 
de kanıerden 11 ı insan öl 

müıtür. Bet ıenellk vaıatl 

91 kltldlr . Verem ikinci de 

recededlr: 96 kiti ölmüıtür. 
.Sinir baatalıfandan on gün 

içinde 81 kiti ölmüıtür. 

Kalb baatalıiından 68, te· 

neffüı cihazı hastalıkların· 

dan 52 ölen •ardır. 

lhtıyarlıyarak 26 lnıan öl· 
müttür. On gün içinde ka 
za netlcealnde 21, kazara 
ölen 1 O kltldlr. 

ParJate Aruıtoıun ıon on 
günü zarfında 442 çift ev· 

lenmlttlr. 1 074 çocuk doğ· 
muttur. Bunlardan 793 ço 

cuk Parlıte doğmuttur, mü· 
tebakiıl Pariıln foburglarıo · 

da dünyaya gelmiıttr. Bu 
793 çocuğun 413 ü erkek, 
380 i kızdır. 686 çocuk met· 

r~, I07 taneıl de gayrlmeı · 
rü doimuıtur. 

Bundan baıka Parlı hal
kı ağuıtoıun son haftaıı 

zarfında 4.437.000 küp met· 
re ıu aarfetmlıtlr . 4 044 000 
kOp metre ıu umumi itlerde 
•e 1anayide kullaoılmıt; bü · 
tün aarfedtlen ıu 8.481 .000 
küp metredir. Geçen ıene 

aiuıtoıuo aynı haftası için · 
de Parllte 9.330.000 küp 
metre ıu harcanmııtı. 

Fakat içilen ıu ne kadar· 
dır? 3 035.000 lcüp metre 
menba ıuyu, 1 402.000 küp 
metre ıüzülmüı ıudur. 

-
Sa r{k öy Nahiyesiride 

~ 

iyi Bir Faaliyet Var. 
Se~iz kHometreli~ güzel bir yol yapıhyor. Köylerde de 

bir çok faydah ;şfar ıoze çar pms~tadır. 
Sarıköy, ( Huıu.t ) -

Sarıköyde iyi bir çalııma 

ve faaliyet göze çarpmakta· 
dır . 

Nahiye merkezine bet ki · 
lometre uzunlufunda mun· 
lazam bir yol yapılmaktadır. 
Yolun genlıltfl 8 metre olup 
bunun dört metreıl kaldmm 
ile döıenmekte ve yirmi 
güne kadar bitirilme· 
ılne çalııılma\\tadır. Btttlk· 
ten sonra küıat reıml· 
nln Valimiz 8. Ethem Aykut 
tarafından yapılmaaı kendi . 
ferinden rica edilecektir. 

Hundan baıka bu yol üz · 
erine lift bet eden k111mda 
altı büyük ahtap köprünün 
betona çevirtlmeıl karar· 
laıtırılmıthr. Valt B. Et· 
hem Aykutun ekıılmtyen 
yardımları ve ltaretlerlle 
köycftlilk çalıtmaları da ıün 
geçtikçe ilerlemektedir. 

Bu cümleden olmak ilze· 
re köylerde köy konakları 
yapılmaktadır. 

Y edl köyün konaiı bit 
mittir. Ulukır köyünde de 
bir okul lnta o1unmutlur. 

Sıhhi bakımdan çok mü 
him olan kuyuların •iızları · 
na bJlezlk geçilme itine de 
layık olan ehemmiyet veril -
mektedir. Bunun için köy 
kuyularına bilezik geçiril 
miıUr. Her lcöyde umumi 
btrer hela yapılmaktadır . 

Gündoğan köyü civarında 
ıkt köprü, köy lçeralnde de 
400 metre kaldırım yapılmıt· 
tır. Köy muhtarı Adem Şan, 
lröyde iyi itler yapmak için 
1ıereken ga yretl göatermek · 
tedlr . 

Hafızhüıeyln, Ayvahdere, 
Körpeağaç, Havucca, Mı.ak · 
ca ve Armutlu lcöyülerl muh . 
tarları da köylerinde ya 
pılan köy lconaklarınan in 
ıaatanda çok çahımıılardı. 

Bu kö1 muhtar ve kay 
kurulları btrbirlertle miiteıa -
nld bir ıektlde hükume tin 
emir ve direktiflerini yerine 
eetirmektedlrler. 

Nahiye merkezinde de bü 
tün evler badana ettlrllmltı 
çalı avlular kaldınlmııhr. 
Yakında mezbaha ile parti 
binasının yapılmasına da bat· 
lanacaktır. 

---l!lııı,-..__,._ 

Köy Sağlık 
Korucusu 
Olanlar. 

Vilayet tarafından; hilki'ı· 
met konağmda, btr buçuk aJ 
devam etmek üzere köy sağlık 
korucuları kurau açılmııta. 

Kurs" devam edenlerin im · 
tthan evrakının tedklkl bit· 
mit ve 21 ktıt muvaffak 
ol muıtur. Bunlar köylere ta . 
yln edılP.cek , köy ve köylü · 
nün sağlığı lle alakalı it· 
lerde vazife ıörece klerdlr. 

Kunta kazananlar ıun
lardır: 

Avni Akgaga, Oıman Ünal, 
Niyazi Ataç, Veli Atlanbay, 
Safer Aydın, Rahim Uç~r, 
Ahmet Kaçar, Yuıuf Can 
titiz, M. Alt Bozkoı, lhıan 
Bıllrucu, Haaan Aydan, Şük · 
rü Karadeniz, Mehmet Yük · 
sel, Muıtafa Sailak, Mehmet 
Altınoğuz, Yuıuf Kaçar, lı · 
mail Urkaın, Alt Aydojmuı, 
Hüıeyin Bolcan, Süleyman 
Güogö,r, Yuıuf Gülengüller. 

Bandırmada 
• 

inşaat Artıyor. 
Bandırma, (Huıuıi) 

Bandırmada lntaat faaliyeti 
her yıl artmaktadır. Evvelce 
büyük bir felaket geçiren ve 
kimllen yanan Bandırma bu 
gün yepyeni bir kasaba ha
line gel mittir Yalnız bu ıe 
ne 130 ev, dükkan veıalre 
bina yapılmak üzere Bele· 
diyeden lntaat tezkereıt alan
mııtır. 

HitlerVeBerhtesgaden Bandırmıtda bugün ev ade· 
dl 2700 zü bulmutlur. 

·~ .. --

, 
r---p---t7cl----, Biğadıc DöniJf 
1 ar ı e 1 ~ 

' ., . ı Panayırı. 
1 Yann Beledıye flza· 1 eıtadıç dönOt panayırı 1 /Jğı Yoklaması Ya- 1 .alı ıünü açılacak v• b~• 
1 pJ/acak. 1 gün devamla 1 tetrlneyvel 

Yarın 1aat 20 de Parti ti, 
ilçe, kamun ve ocak idare 
heyetleri Parti kurağında 

Vah ve C H . Partlıl Batkanı 
R. Ethem Aykutun batkan · 
lığanda toplanacaklardır. 

Toplantıda bir tefl'lnev•el · 
de baılıyarak on tetrlnevvel· 
de bitecek olan belediye aza· 
lıiı için yoklama yapılacak
tır . 

Kaza Parti tetklli.tının be 
men hepılnde yoklamalar 
bitmlttlr . 

Parti llyönkurul üyelerin 
den B. Pertev Etçloilu, Gö · 
nen umumi mecllı üyelerin· 
den B. Hacimle birlikte İl · 
yönkurul Batkanhi1Dca Gö 
nan yoklamaııoı yapmafa 
memur edıld,klerlnden Cö · 
nene gltmlılerdfr . 

--~· 

Yarın Dil Bay
ramını Kutlı-

., 
ycıcagız. 

Yarın memleketin her ta· 
rafında olduğu gibi, ıehrlmlz 
Halkevlnde de Od bayramı· 
nın altıncı yıldönümü kut· 
la nacaktır. 

Yarın ıaatı: 18 de Anka · 
ra ve lıtanbul radyoları lı 

tanbul radyo merkezinde 
blrleıtirllecek ve Türk Dıl 
Kurumu adına radyo ile bir 
ıö ylev verilecektir. 

Bu münuebetle aaat 14 
de Halkevtnde bir toplantı 
yapılacak, verilecek ıöylev 
lerle Dtl in kili.banın ehem · 
mlyetf tebarüz ettirilecek, 
btlahere radyo ile Türk Dili 
Kurumu adına verilecek ıöy· 
lev takip olunacaktır. 

T oplaohyaf' herkea. da. vet· 
lidlr. 

cumarteıl 1ıOnü kapanacak· 
tır . 

Nahl1eye üç kilometre ka· 
dar meaafede kurulacak:oıao 
panayıra civar kaza ve n• · 
hlyelerden gelecek alıcı •e 
ıahcıların her tüflü ihtiyaç· 
larını kar111ıyacak tedbirler 
alınmııtar. .. , ........ . 
Erdekte Liman 
Dairesi Yapı

lacak. 
Erdekte beı bin lira ıarfl · 

le bir liman dalreılnln yapıl· 
ma11 kararlattmlmıthr. 

Y apılmaaı lazım gele• 
muamele tamamlandıktall 

ıonra teırlnevvel içinde iD· 
t•ata batlanacaktır . 

Bür~ıniye~ı ~u gün aoraş 
yapılacak. 

Bu 1ıün Bürhanlyede Halk
evi tarafından tertip cdlleO 
pehlivan ıüretlerl yapılacak· 
br. 

GOreılere birçok tanınm•f 
pehlivanların lttlrak edecel1 

anlatılmaktadır. 

Halkevinin i~i üyeıinı 
ıli~ısı. 

Ltıe Türkçe öğretmeni B• · 
yan Mükerrem Su tle, ÔI~ 
retmeo okulu Tarih afret111e· 
ni B. Ki.mil Suyun AnkaraJ• 
tayin edtldlflnl yazmııtık . 

A kıam Halkevl; Dd-Tarlb 
tubeılnlo bu tld çalııkan 'fe 
deierll uzvu ıereflne Şehir 
Kuliibünde bir yemek tertip 
etmtı, yemekte VallmlJı 

Belediye Relıl ve Halkeff 
idare heyeti bulunmuttur. 

Manya-S Hüka- gg aham Halk~ıinde ıoil· 
met Konağı Slmere verılecak. 
Manyaa hükümet konağı 

lntaatıoın ikmal edllmeıl 

vilayetçe kararlaıtmlmııtır. 
bu it için bet blo l ira tah 
ılı olunmuttur. Binanın kısa 
bir zaman zarfında tamam· 
lanmaaı için lazım 1ı~len ha. 
zırlıkler yapılmaktadır 

Bu akıam Halke•l tem•tl 
kolu tarafından bir mOı• · 

mere verlleceı tir. MCleam• 
rede " Bır Kadının Dal•· 
verest,, adında bir lcomedl 

oynanacakhr. ,,,,,,,,,,,., 

j ISTlNIUl HIYBSU l (Battarafı birinci ıayf ada) ı le llttlerln eıkl hatıralarını 
Kendlıl de bazan otomobille 1aklıyan k11ımlar aynen mu · 
Münibe iner •e heyecan 
içinde beklermft 

hafaza olunmuıtur. 

Yalnız bu Hkt 111ız kötk 
bugün ilave edilen aarl, ra · 
hatlık tertibatı ve müdafaa 
tedbirleri ile, Berltndekl bat 
vekalet bloa11nın bir dl~erl 

haline gelmlıtır. 

Hayvan Nesli Kumar oymyanlar yı~aland1. 
Islah Edilecek. 

25 - EylOl 1938 Pazar 
18 30: Danı muıtklıl (PlAk) 

19: Türk muılklıl ( PJik )· 

19 30: Danı muılklıl (PIA~)· 
20: Saat ayarı: Grenvlç r• · 
aathaneılnden naklen. Mu· 
zaffer Güler •e arkad•f' 
ları tarafından Tlrk muıtkl•1 

ve halk ıarkıları. 20.40: 

Bir ıene ıonra Hıtler ar· 
tık hakiki hüviyeti ile orta 
ya çıkıyor. O zaman oteli 
terk ederek o civarda Bergo · 
fun köıkünü ahyor •e kız 
kartleıı Angela tle birlikte 
yerleılyor. 

Bundan ıonra Berhteıga· 
dendeki bu kötk Hitlerln 
en mühim faaliyetine 1ahne 
oluyor. Hltler partlıine ala 
met olarak gamalı haçı ora · 
da kararlaıtırıyor. Partisinin 
faaliyetini 1931 aeneılnde tktl
dar mevkUnl eline a l ıncıya 
kadar oradan idare ediyor . 

Bueünkü Berhteıgaden 
köıkü epeyce tadilata uğra· 
mııtır. Bununla beraber, kötk-

Ber hteıgadendekt binada 
y6z ktı oturabilir. Her oda· 
da telefon vardtr Httlerln 
dalreıl Berltndeki bütün na. 
zaretlere ılzh telefon hatla· 
rı ile bağlıdır. 

Köıktekl bütün hademeler 
Httlertn kız kardeıtnln fda · 
reıt altındır. Hıtlerln emnl · 
yet tqkllah da, nöbetçiler, 
hava hücumuna karıı müda 
faa tertibata, veaaire bu ıü 
zel manzara içinde ılzlen · 
mittir. 

(Batlarefı bir inci ıayfada) 
damızlıklann önün1üzdeld 
mevılme yetltmeleri için ı l k 

tetrln batında ıatın alınacak 
ve yurdun her tarafına tak· 
ılm edilecektir. 

Ztraat Vekaleti memleke 
tlmlzln bazı mıntakalarında 

hayvanlarda görülen uyuı 

hastalığı ile eaaılı bir ıekil 
de ve fenni cıaalarla müca· 
dele için tedblrl~r • lmakta · 
dır. Baytarların mıntaka mın

taka gezerek uyuz hayvanla 
rı banyo yapmaları tekarrür 
etmlıtlr. Bunun için de tim · 
dilik ellt tane büyük hayvan 
banyoıu ılparlt edllmlıttr . 

Dinkçiler mahalleılnden 
Halil oğlu kahveci Mehmet 
Eminin kahvesinde Feyzul 
lah oğlu Eyup, fülaeylo of 
lu Mehmet, lbrahlm oflu 
Hüaeyln ve Recep oğlu HGıe 
ylo adında dört kltl kumar 
oynarken yakalanmıı ve 
adliyeye verllmtılerdlr. 

Bir kız kıçuma vakas1. 
Hakkıçavut mahalleılnden 

lımatl oğlu arabacı Ahmet 
kızı 14 yaılarında Haaıbe 
nin, Akıncılar mahallealnde 
oturan Kepıütlü Helim oğlu 
Şükrü tarafından kaçın!dıiı 

iddia olunduiundan tahki
kata batlanmıttır. 

Ajanı haberleri. 20.47: ôt11•' 
Rıza Doirul tarafından Ar•P 
ça ıöylev. 2 ı : Saat a1•'1 

Orkeıtra . 21 .30: Snad GOO 
ve arkadaıları tarafında• 
Türk muılklıl ve halk ı•' 
kıları 22 10: Hava raporu· 
22.13: Ltko Amar: Kem•0 

konıeri, piyanoda: Sabo. 23· 
50: Son haberll?r ve erte•1 

ıünün proiramı. 23: S••' 
ayara, lıttklll mart•· 
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·so Yaşına Kadar Ticaret Yaptıktan Sonra Po-
litika Hayatına Atılan B. Çemberlayn 

• 8trınınıham Gök yüzü 
lc&l re nal . Dumanları kül 
rebgl kırmızı klremti evleri 
de kal rengine biirünmüı. 
Çılnenlerl lıh Blrmlngham. 

Çemberliyn atleti Jet IU

b•rlle ıu tekilde kademele
lllr: Joe, tepeden tırnağa ka
d•t IDGtehakklm bir ihtiyar 
ce1ıtılınen, oflu Oıten Çem
berllyn •e genç Nevll. 

Genç Nevll Okıforddııın çı · 
lcınc•, bir ıabah Bermüd 
•dal.,ının yolunu boyladı. 
!890, Brtyan, Puvankare al 

l kudretli btr Fransız poll
ttlc•cı taaa vvur ediniz. Efer 
lhtt1ar Joe bunlar ıthl biri · 
•I olaa oilunu Partile alıkor, 
OQa bir idare meıleil bulur 
du. Halbuki Dlaraellden ıon · 
' ' lnılllz imparatorluiunun 
halcıkı müeulal aayılan 
:oe Çemb~rliyn, hiç de böy-
e Yapmadı ve oğlunu Ber

"-Gd adalarına gönderdi. 

lr Y •nl lnglltereden 5.000 
tlo1netre uzağa. 

Ne.,.ll, Bermild adalarında 
hdı ıene kaldı Kahraman 
~tıtlmek lçln cieğll, orada 
•baıının kurdufu hudavat 

d&lckanının heaap ıılerlle 
lbttıul olmak lçtn . 

leabve, ıeker gibi bakkal 
elJaları da aatayordu. Nevll 
0
'ada aynı zamanda emret

"'eıtni, tehlikelerden zevk 
' 111ıaıın1 lSfrendf. 
d 1897 de tekrar lnglltereye 
~hıdü. lngıltere, o ıırada 

taQı bir imparatorluk oldu

~lltıu hluetmeie baılamııtı. 
1Pllnr "Beyazların ılkletl· 

ili 
d arttırmayı,, teıvlk ediyor-

u. Çemberliyn, bu uzak 
tol>ralclaraa bir "beyaz,, ol

"'"ıtu. BabHı, bQyük gürül
lGlerle bir imparatorluk ılı 
te11ıı fllnlnl ileri ıürdüğü za · 

lllao Ne•tl Çemberliyn yedi 
''oe çalaıarak imparatorluk 
llltfhumunu anladı. 

1 
lıte ikinci politika: lnglllz 

b"'P•ratorluğundan ıonra ada 
•lıode lneiltere 

Ne•lhn, ıkbalpereat, azgın 
•e •ollcan glbt bir ba baaı 
~''· Büyük oğlu kendisine 

•lef olacak. Ya küçüğüne 
)al>lnala? O kadar aaklnkL 

t Çe11ıber)lynın mukaddera
h ttyın edildi. O Bırmlng· 
b ''-'da yaııyacak, Ostene 
a,ü\r •azıf eler düıüyor. Ne

;~l de hırdavatçı dükkiomı 
''e edecek, büyük Nevll 

•Glll 
~ eııoın para tılerlne ba-
b •cıktı. Eler iktidarı varsa 
d •bıhıoın belediye tılerlnln 
e Gzertoe alacaktı. 

1\ Nevıt bunlara kabul etti. 
el eaadıaıoı biraz ehltyehlz ad . 
~ •dıJordu Elinden geldiği 
•d,, çahıacaktı. 
.\radan zaman geçti . 

'-' 
19o3 Joe Çemberliyn Al

'l:ı"hyla anlaımağı tecrübi! 
~ Nevıl, Blrmtnghamda 
Q 

0
'lratlara miltalea etti. 

't-.ı C Ve Hamburg için tüc
verdiğl ılpartılerl 

Sanayi mahallesin. 
1 '''•tın 
ta, etu. 
d,kı 
,, b6roıunda günde on 

•t '-' çalıııyordu. Beladlye 
;clıııoe ılrdl . 

ı:, 907. Almanya ıllahlandı. 
'aıaa ~lld antanta kordtyale da-

l. Avrupada hldlaeler 

Nasıl Çalışır? .. 
patlak verdi. Çahımaları ve 
büyük Çemberllynıo ilmi ıa
yeılode Nevll Çe'ltlberlayn 
belediye reisliğine kadar 
yükıeldl . 

1909. ihtiyar Joe öldü. 
Uzun zamaodanberl, mefluç, 
fakat sağlamdı Vücudu ha· 
rekeh!z, fakat gözleri hayat 
dolu, yaııyordu İoglltere de 
ıt\ahland1. Kayıer: "Mukad· 
deratlmız denizlerde! .. Der· 
ken, Çemberlayn da bir çok 
belediye komlıyonlarına itti 
rak etti . Talil yaver eıdı 

yordu. 
1911 Avam kamara11nda 

dramatik bir celıe toplandı: 
"Almanya bize taarruz et
mek latlyor, hazır değiliz!. 

Diye bağırıldı. 
1914 Nevtl Çemberlayn 

datreılnde çahııyor. On be-ı 

ıenedenberl oldutu gibi Yal
nız, yfiıünün çizgileri mor
laımıı, etvarından kafa yorul · 
duğu belli . Çalııkan tipli bir 
adam Bütün gün sade bir 
ağaç masada, dosyalarla ye 
ıll kartonlarla baı baıa .. St 
parlı, kontrat, gemılertn ha 
reketl. Akııımları, Avrupa 
hakkında malum!ıh olmıyan, 

fakat Melburn limanının ahı 
verftlnl, Bombaydakt fıat 

tevemmüçlMlnl bilen ft ad· 
amlarlyle beraberdi. SJğara 
içiyorlar, fakat zorlulda ko 
nuıabiltyorlardı. Birdenbire 
sokakta gazete m6vezz•leri 
nln ıeıl duyuldu: "Alma-n
yanın ültimatomu! ,, 

Çemberliyn baıvekil Ken 
dlılnde iki ıahılyet var. 

Bırmlnghamıo sanayi ada · 
mı olarak Almanya ve hal 
yayla ıılere ehlflyor ve mil 
yonlarca taırah gibi, mem· 
leketln lktlaadi menfaatleri· 
nl bu memleketleri idare 
edenlerle konuımakta bulu· 
yordu 

Meıul ıef olarak da, Fran· 
sayla anlaııyordu. Hem de, 
vaktiyle rakipleriyle müca· 

dele ederken ilbi aynı ıo 
iuk enerjiyle .. 

Stlih fabrikaları uğultular 
çıkararak çalgın bir hızla it 
lerken, fıltm, ıüratle çevrile 
cek .. · 

Aiuıtoı, 1937. Çemberlayn 
Muıollntdcn bir mektup al· 
dı. 

Eylul. Blrlnciteırln Al 
manyanın temıll ettiği tehlt 
kenlo gittikçe büyüdüğünü 
gören Çemberlayn Mu11ollnl · 
ye yaklaımak için lıpanyol 
yarasıoı ıarmağa, Hıtlerin 

muvaceheılnde ondan fay 
dalanmağa çalıth· 

Şubat 1938. bir öğle ıo 

nuydu. Eden aapıarı bir çeh · 
reyle onun karııaındo. tdı . 

Harlcf ye Nazırı bildiriyor: 
"Dinleyiniz. çok dOıündüm ,, 

Yortu: logtlız -ltalyan itti· 

fakı. 

ilkbahar: lıpanya harbi 
devam ediyor Muuollniyle 
anlaımak imkanı yok. Htt 
ler tehlikesi büyüyor. 

Ağuıtosun onu: Çember · 
layn Londraya mecburen 
döndü. Çekoılovakfa ve Av· 
rupa tehlike fçlnde 

14 Eylfı1: Madem ki Muı
ıottnl hata yaptı Çemberliyn 

HJtlerl eörmek l9tn yapa 

yalmz tayareye biniyor. 
8Gyük ümtt var: ilk adam 

baı baıa .. 
Btrlıl yüzde yüz loglllz 

Karııını ve aile hayatım se
viyor Şehirde karlton kulu · 
büode bot dolaımaktan, 

mümkün olduğu kadar, çok 
insanla konuımatan zevk ah· 
yor 

Hayatında bir kuıuru var: 
Balık avlamak Mukaddes 
bir ltlyadı var: Kar11lyle bir· 
ilkte Ha ytpıırkta gezmel<. 

Nazırların dramatik lçtl · 
malarının ertesi günü, Ede 
oto lıtıf a " ettiği aabah ve 
Anıluı: ıabahı, hep tarihe 
kanıtı. 

Her hadlı~nln ertesi günü 
gel ip geçenler 1 yılankavi ıa · 
btlde boynu eğt l mtı, ılyah 

redingotu içinde uzun bir 
stlOet görürler: loglltere Bat· 
vekili Çemberlayn ördeklere 
yem atıyor. 

Diğeri, l üzde yüz Alman 
Ormanlarda yalnız baıına 

dolaıır, bir karar vermez· 
den evvel tabl•ttan ilham 
alır, sonra karar v~rlr 

Birfıl muılkl ıevmez . Öte
ki V ağnerln ha vuı içinde 
büyümüıtür. Beriki it hak
kanda münakıa eder gibi 
sözlerini açık ıöyler. Öteki 
tehevvür eder 

Aralarınd• hiç müıterek 
taraf yoktur. 

Bununla beraber .. . 
Bitler muharebe yaptı . 

lnaao, ona müıterek döiOt 
lerl ve ılper kardaılıklarını 

hatırlatarak onu heyeccna 

düıüreblltr. Onda. eıkl bir 
muharip zihniyeti var 

Çemberlayn harbe girme 
dl. Fakat tekrar harp ol· 
maam dtye ıon gayretlerini 
harcadı . Bacağl damladan 
yavaı yavaı eridi. Kulakla 
rı tyi itilmez Vücudundaki 
intizamsızlık ona lztlrap ve· 
rlyor. Fakat o, bir kaya gl 
bl aaf lamdar. 

Hıtler, bu ihtiyarın ken 
dlıloe: Sı ze on milyon evli -
damız, torunlarımız ve an 
neleri namıoa ıöylüyorum .. ,, 
Deıe, Hıtler bundan müle · 
entr olabilecek mı? 

Burada bir kftdın ıllüetl 

beliriyor. 
Cuibesl, ıadelıjlnden ıba · 

ret, güzel, ıen bir lr.eılız 
kadıoı: Çemberliynın karı 

sı. 

" - Ben korkunç derecede 
ikbal pereatlm!,, Diye itiraf 
ediyor. Kendlıl için değil. .. 
Kocası için... Evlendiği ko · 
canın ne lıtedlğlnl yalnız o 
bıhr. 

Çemberliyn, isminin ıa · 
ıaslyle biraz eztlmtıttr. Fa
kat karm onun ellerfoden 
tutmuı, ilmi§, Londraya git 
mek, kıymetini göıtermek, 

umumi hayata girmek için 

ona yalvarmııtır . 

Olıun .. Hakkı var .. Çün· 
kü o, kansına inanmıı, onun 
muhakemesine ltlmad etmft· 
tir. İıte 1914 de Btrmlng 
ham belediye reisi, 1917 de 
Londra lı omlteıl azuı! Bu 
k8.f I değil mı? Baıka vazı· 

feler almak için boyunu mü 
sald hl11etmlyor. 

Olmaz! .. Kadın tarar edt· 

Karşısı 
"Almanyamo; Çelcoılovak • 

yaya karıı, bir kuvvet dar 
beılne karıı Franaanm barp
ıe müdahale etmesini mü 
dafaad• Franıız ıolcuları 

müttebld görünüyorlarsa da 
ıağ mebaftllerde h6kümelln 
böyle bir karar vermesi ıhtı · 
mııllnt tlddetle müdafaa eden 
Jer görülmektedir Hatti ra
dikaller lçlndeo de lttlrak 
edenlerin bulunduğu bu ka
naate bir misal olarak eski 
Frans z Baıvekıll Flandenla 
ıtddetlt bir yaz111n1 aıağıda 
okuyacak11nız 

"franıızlar hidlıelerln ve 
bamettnl birdenbire idrak 
etmtılerdlr. En az hazırlıklı 
bir zamanlarında harbe ıü

rüklenmek tehltkeıine ma
ruz bulunduklarını görmüı· 

lerdlr. Halbuki Çekoılovak· 

yor, onu ııkııtmyor . 20 İlk ·, 
kanun 1918 de Nevıl Çem 
berlayn umumi hayata glrl· 
yor Bırmtngham mebuıu se
çiliyor. 

50 eene ıonra 
Çemberlayn bizzat kendi· 

ılne lnantnııtır. Çtıokü ona 
karııı da lnanmııtır. 

Mücadele on üç ıene ıü
recek Poata nazırı, hazine 
ıefl, ııhhat nazırı . Çember· 
)Ayn ceıaretlendl. 

193 J Eylulündey iz Nazır 
ların ııraaından tıte Makdo 
nald: Saçları beyazlaımı, 

gözlerinin feri kaçmıı, btr 
gecede bir lhtlyer oluvermfı 

Baldvto 11rava yığılmıı. 
Bu tik milli blrltk kabl· 

nesi. 
Çemberlayn ayağa kalk

tı. içindeki aaraıntıyı belli 
etmeden sakin btr ıeıle "Ka· 
salar boı! Diye baiırdı. 

lnglltere ıflaı halinde .• 

Çemberlayn. it adamı ol

dutu günleri teıkrar görü · 
yor, o zaman kanun datma 

büdce muvazenesi ıdı . Eıkl 
arkadıılarını düıünüyor, bl· 

rer lnglllz it adamı aıf atly
le bütün ananeleri taahhüt 

lerlne ndık kalmaktan iba
ret olan Bfrminghamlı eski 

ortaklarını düıüoüyor . Çem· 
berliyn aaktn çehresi alt.o 

da ne kadar lzUrap çeki-

yor! 

J 935, Çemberliyn, mali 
ye nazırı mevkUnde. yerin 

den kalkıyor ve ıöze baılı 
yor: "llk defa olarak büd · 
cemlzde fazlalık var!., 

Seainde vaktiyle korku 
aezilmedlil gibi, ıtmdl de 
1ıurur hl11edflmlyordu. 

Fakat oe gurur! lneıltere· 
yl, Bırmlnghamdakl firmuı 

wtbi idare ettt. 

1937. Malt ye nazırı ıon 

defa olmak_ üzere gene doğ 

ruldu. "Milli müdafaa ihti
yaçları için büdcemtz açık 

tır!. • 
Dünyanın ıon büyük büd· 

ceıl, bu lı adamı uğruna 

yıkdmııtsr . Oou llıtler de . 
vlrmiıtlr . Çemberliyn sakin· 
dlr, o vazlfeıfnl biliyor: Sı
liblanmak, ne bahasına olur 
ı• olıun ıllihlanmak • 

Ooun undalyaıma otura 
cak olan Staoley Baldvln 
uyuyor gibi görün(iyor.,. 

YAZAN: 
Jak Prevotye 

sa .. 
ya devleti fçln zuhur eden 
uzak ihtilafları evvelce pek 
de ciddiye almamıılardı . 

Haftalardaoberl, Era rıaız 

hükuınetlnln akılyonunu hiç 
bir ıuretle mutazarrır etme· 
mek için hadlıelert tef ılrden 
çeklnmlıUm . Fı l haklka daha 
1937 ilk kanununda haber 
vermlf olduğum tehlike inı· 
oa geliyorduk O tarihte 
Berlinde bir anket ıeyaha
tınden dönüıte matbuata 
verdl~lm bir tebliğde ıua

ları eö ylemlttlm: 
"K•oaallmce ve eaternaı· 

yonal polltlkanan baılıca 

problemlerfne karıı Fransız -
Alman müauebetlerinln 
umumi beyetl \izerlnde yap· 
tığım temasların netices ine 
göre, bugünkü ıörüt ayrı· 

lıkları çok büyüktür. Vazl
yetl ve ıu • hun menfaatine 
olarak muvafakat edilebile· 
cek veya edılemlyecek 

karıılıkla tavizleri ciddi ıu· 

rette tedlıclk devletlerin ve 
hi.diselertn tahmin edtlebl 
lecek lnktıafly1e doğrudan 
doğruya alakalı olan mil 

letlerin vaztfeıldlr, . ,, 
Bu aleot beyanatta, baı · 

vektl, dıı bakanı ve harp 
bakanının meaat oda11nıa 

ıe11tzltğl içinde, Avulturya 
meaelealnln üç aydan evvel 
ve Çekoılovakya meıeleıı· 

nlnde thtımal yaz aylar1 
içinde ortaya çıkacağını ila 
ve etmlıtım Hakikaten anı 
luı tahakkuk etmtıUr. Ve· 
daha yaz devam ederken 
Çekoslovakya meıeleal en 
had aafhaaına gelm fıttr. 

Bu dokuz ay zarfında da 
ha o zamandnn önce geçil 
mez bir halde ortada duran 
thtllaffarı önlemek için hiç 
bir ciddi gayret aarfedilme -

mit olmasına esef etmek 
bana beyhude gör6n0r. 

Fakat bazı hidlıelertn vu 
kua gelmlyeceilnl iddiadan 
ve aaatl çalınca bu hidlıe

lere mutavaattan ibaret olan 
politika ne kadar zaman ıü 
recektır? 

B. Nevil Çemberliynın 

ıeyahatı haberini memnunl· 
yelle kaydedelim. Belki de 
bir lnı:scı devreye glrecilz. 

Bu iılme layık her devlet 
adamı btltr ki, ancal\ ordusu· 
ıunuo ve ittifaklarınm em
rettiğinden baıka bir poll 
tika taklbedemez Ve ordu 
yani milli müdafaa denilin
ce, harp metodlarının ge 
nlılemeılyle mllletın bütün 
maddi ve maDevi potanıı· 
yo'1 kıudolunur. 

Şunu kabul etmlyeceğlm 

ve bunu yapacaiım , diye 
etrafa tlio edildiği zaman 
buou yapmaya muktedir ol 
mak lazımdır. lıçilere tatH 
ve eğl~nce temin eden bir 
politikayla harbe hazırlanıl
maz. Mtlletio muvafakati 
alınmadan bir harp tehlike· 

r----------.. 
1 Pazarı~~~~~~;~ her 1 
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Günü geçmlt ıay;lar 25 
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ıl g6ze alınmaz. 

Ne garip tezatlar! De· 
mokratık rejim, devlell meı· 
rO surette ıeçilmlı müme111l
lerl vasıtaıfyle ifade olunan 
milletin arzularına uygun 
bir ıektlde idare eder, di
yorlar. Halbuki, mecllıler 

üç aydanberl tatil halinde 
bulunmaaına ve toplanma 
devresi harici ılyaaet Oze· 
rinde her türlü münakaıa

ları önlemek makıadtyle ta
lil edilmlt olmaama rağmen, 
yarın ıeferberlık llln edile-

bilir! 

Demokraside, gizil diplo
masiye, muahedelerde yazı· 
h olmayan enternaayonal ta
ahhütlere cevaz yoktur, ıul· 
ha veya harbe taalluk eden 
bütün muahedeler parlimen
tonuo tasdikinden geçmele· 
d ır de denfliyor. Halbuki. 
bazı hükumetlerin bazı dev· 
le re ver mit oldukları tlf ahi 

1 teminat ve tefaırlerle Frao· 
aa, muahedeluin hükmünO 
•ı•n bir ölçftde taahhüt al· 
hna glrmlıtır . 

Bu tezatların ne btrtnf, 
ne de ötekini kabul edeme· 
dlğlme mOtee11lflm. 

En yQluek devlet makam· 
larına ıö1ledıilm gibi, ne 
denirse densin müthtı bir 
harp rlıklnl ortaya çıkaran 

her türlü umumi veya umu 
mlye yakın ıeferberltk ted
birlerini tiddetle protello 
ederim; hükumet daha önce 
meclıılerl toplantıya çaiıra
rak, aleni bir müoakaıa ve 
reyle, Hkeri müdahale poll . 
ukaaımn millet m6me11ıllerl 
tarafından tanlp edtldlfl11e 
kaneat getirmek lizımdar. 

Hükumetin bir ıeferberltk 
kararı vermeıl meırO hak
kını lokir etmiyorum Fran· 
aa tecavüze uiramamıı ol
dufu için bir ıef erberllfin 
hem~n bir harp ilanına mu
adıl bulunduğuna ve anaya. 
HDID 9 ncu maddeıl mu· 
clblnce mecllılerln 6nceden 
muvafakati alınmadan harp 

(!ionu Dördüncü ıayfada) 
YAZAN: 

Plyer Etiy~n Flanden 

/içık Teşekkür 
Sünnet ameliyeleri pek 

güç görünen Qç çocuiumun 
da; fenni ve mahirane bir 
ıuretle uataca ı&onetlerlnl 

yapan Bahkeslrde Paıacaml 
karııımda Kalavecl lbrahlmln 
kah•e1inde bulunan Sftnnetçl 
B. Cabir Alcenglze en ıamlml 
teıekkihleriml ıunanm . 

BalıkeılrdelNoter Baıkltıbl: 
Muıtafa Apak 

Balıkesir Sıhhat Ve İctimai , 
Muavenet Müdürlüğünden: 

Son zamanlarda Memleket baatahaneıinde cıJd ve i•fayl 
muhattye atd sathi kanıerler rontkenle muvaffaklyetle teda•l 
edılmekte olduiundan halkımızdan bu korkunç hutahfa 
musap olanların lazım gelen muayene ve tedavileri yapıl· 
mak üzere Memleket haıtahaneılne müracaat etmeleri 
tlin olunur. 
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a o • Pi e 
---- Okyanuı ilmi pek yeni 1 

değildir . Büyük kitifler, ıe
hatlan esnasında Okyanusu· 
da gördüklerfnt yczaııılar, 

müıahedelerlni tesbit etmiş 
ferdir. Mesela MaceHon geç 
tiğt büyük denizlerde btr çok 
sondajlar yapmııhr. 

Son ağustos ayrn~a ~ütün inoiltere~e 562 kişi 
kaza neticssinoe öı~·. 

logılterede neped,len bir 
••tat'•tiğe göre, bütün Büyök 
Kritanya yollarındaki vesaiti 
nakltye kazalarında ölen· 
lerln ve yaralananların sa 

yısa geçen seneye nazaran 
azalmııtır. 

Son ağustos ayı zarfmda 
bütün lngllterede yol kaza 

larında 562 kiti ölmüt, 
22.358 kiti yaralanmııtar . 
Halbuki geçen ıene aynı 
ayda ölealerln aayuı 612, 
yaralananlar da 23.113 tü 

Aynı lltattıtlie göre, en 
fazla kaza olan ay ağuıtoı 
tur. Çünkü bu yaz gezme 
lere gidip ıelmeler pek faz· 
ladar. En az kaza da ıubatta 
olmaktadır. Aylara nazaran 
kazalarda ölen Ye yarala · 
nanlaran ıay111 tudur: 

f.i.naaıantde 521 ölü, 
15.170 yaralı; tubatta 462 
ölQ, 13.559 yaralı; martta 
518 6lü, 16.937 yaralı; ol 
sanda 508 ölü, 18.119 ya
ralı; may11ta 445 ölü, 19 005 
yaralı; haziranda 536 ölü, 
20 88 yaralı; temmuzda 554 
öl6, 2 l 988 yarala; aiulloıta 
562 ölü, 22.358 yaralı 

Diler aylara dair geçen 
ıenekl r•kamlar da tunlardır : 

Eytalde 583 ölü, 21.517 
yaralı; tetrlnevvel de 618 ölü, 
19.868 yarala; tetrJnıanlde 
556 6lü, 17 691 yaralı; lıl . 
nunevvelde 594 öUl, 15 l 70 

Bir harp ihti
mali karşısında 

Fransa •• 
(Battarafı Üçüncü Sayfada) 
taabh6t altına koyan millet
ler cemiyeti paktında aara · 
hatle tarif edtlmlt olan bir 
ıeri kaidelere ıöre halle· 
dtleblllr. 

Bunca Fran11zların zihin

lerini ı11al eden anUbltlerlzm 
veya an Uf aılzm ldf!olojlılne 

kartı cömert ld~alizm var 
dır . Amerika Cumhurrelıl 

tıi VUıooa ıeref vermlt ve 

Franıız politikasını ilhanı et
mft olan eaternaıyonal pren . 

alp ıudur: Milletlerin ken 
dl mukadderatına hlklm ol-

mak hakkı. Bir milletin mu 
kadderah hakknıda yanlıı 

yol tuttuiu aanıltıa bıle ken 
dtıl bunu lntıhapta ıerbeat 

bırakılmııtar. 

Devlet adamlarımız bil 
melidirler ki, framıız dem ok · 
raalıf prenıtpler!ne sadık kal 
mak azmindedir ve bay ti 
menfaatlerini bızzrıt kendııı 

ve müesaeıeıelerlnln çerçe 
vesi dahllfndc kararlattırmak 
hakkını mu haf za etmek lı · 
lemektedlr. Harp veya sul
ha karar vermek iktldarmı 

o hiçbtr ıekte, hiç btr ku
lübe hiçbir bırllie vermlf 
değ ldtr .• 
ilan edılemez olduğuna gö 
re hükümetfn bu manevi 
hakkını tanımıyorum 

Mnohasıran enternasyonal 
lhtılaflar hı.dinde gözeltılnılt 

o ı o ta hhütl r.n bır devle 
tin dahili tılerlne veya bu 
dahili itler dolaylılle çıkan 

ynralı. 

Görülüyor ki, yol kazala
rında ölenler her ey 500 ile 
600 araıundadır. Yaralanan · 
lar he ayın" göre bazan 18 
bine kadar düımekte veya 
22 bloe kadar çıkmaktadır. 

Ölenler en fazla yaya gl· 
denlerdir. Mesela ağuıtosta 

kı 562 keza kurbanının 201 
rl yaya gidendir. Bun~an 

sonra biıikletlller geliyor. 
Aynı ay zarfında ölenlerin 
133 çü biıtkletlıdlr. Yarala. 
nanlar arasında en fazla bi 
ıikldltlere tesadüf t:dlhyor: 
Ağuıtoı ayanda 6 363 biılk 
letll, 5 885 yaya ıtden ya 

ralanmııtır .. 

Deniz ıularının 11caklığı 

ve soğukluğu hakkında alk 
müt lea yürüten, meıhur 

seyyah Kukun arkadatı For
ıterdlr. Fakat denizin zan 
nedlldlğl gibi dipsiz olma
dığını 830 yılında tik dda 
isbet eden Udem ile Malan 
Edvard olmuıtur . 

Geçen aarın ortalarına 

doiru birçak mühim ıeya. 
hatlar yopılmııtır. Bunlar 
için büyük masraflara kat 
lanrlmııtır. Okyanoı ilmine 
dört elle sarılan Monako pr
ensi Alber olmuıtur . Lakin Bu bir ay zıufıoda ölen

lerin onda biri Londradadır: 
Aiuıtoı ayı zıufında Lond · 
rada 61 kiti ölmüotür. Hal 
bukl geçen sene aynı ayda 
bu rakam 91 dl. Londrada 
yaralananlar lıe geçen ıene 
ye nazaran fazladır: Geçen 
ağuıtoıtakl 4.538 klılye mu· 
kabil bu aeoe 4 640 kiti 
yaralanmııtır. Bu rakamlar
dan da görüldüğüne göre; 
yaralananların beıte birini 
Londra balkı teıktl etmek 
ted,r. 

ı · Alber bütün mevcudiyetini 
ı bu ilme haarettiğl ve büyük 

terakkller kftydcttlğl halde 
Okyanoı ilmlnt nazari ma 
hiyetinden bir türlü kurta
ramamıthr. Bu lllm tatbik 
ıahaıına çıkaralamamııtar. 

Her aya atd olan rakam
ları cemederaek logllterede 
yol k"zalarında bir senede 
5 6 bin kiti ölmüı, 150.200 
bin k•tl yarolanmııtır. 

Yan-zan Bir 
edi Düşrnanı. 

Dünyada kediyi ıevmlyen • 
1 ler bulunur. F kat bunların 

en tanıoıuıılanndan btrtıl, 

Con Drüman admda blr_lo· 
ıiliz zabitidir. Bütün hayvan
ları ıevdlji halde kendi ile 
bir türlü yıldızı barıımıyan 

bu zabit, kümesinde de bin 
türlü hayvan bulundurduğu 

halde kedi ıördüiü zaman 
cinler batın" toplanır. 

Hatta, kedilere keodı düt 
man olduğu yetmlyormut 
gibi, kediierln ezeldenberi 
düımanı olan üç tane de 
köpek beslemektedir. 

1 

Hır ıece, zabitin bahçesi 
ne teudüff!n bir kedt gir 
mf~tir. Buou haber al~n za 

bıt büyük bir muhıuebeye 

hazırlanmıı, köpeklerini önü· 1 
ne kutarak elinde tüfeği 

olduiu halde kedinin peıine 
takılmıf, köpekleriyle hay. 
vanın önünü çevirerek zaval 
lı h yvanı tüfekle öldürmüı 
tür . 

Kedt öldüğü halde bir 
türlü lııremı alamayan lngl
llz, tüfeğini namluıuodao 

yakBhyarak, dipçikle kedinin 
bnıını ezmeğe bnolamış, Fa 
1.tat tam bu sırada tüfek bir 
denbire ate§ alnııf, kedinın 
anıanıı.t bir düşm oı olan z 

bit kedloin üzerine düıer~k 
dir d kıka r:onra ölmüıtür. 

ihti aflara da letmlline kar 
ıı tlddetle protesto edt:r m. 
Bu gibi lhU ftffar y bütün 
akldleri veyDhut hiç birini 

YAZAN: 
Plyer Eliyen FL~nden 

Okyanoı müteha1111lara 
için unutulmama11 lazım ge · 
len, hatta bu timin tarih 
baılangıcı addedilmeııl icap 
eden yıl 1899 yılıdır. Çün· 
kü bu tarihte lıtokholmde 
bir konferans toplanmııtır. 

Bu konf erıınıta ticaret gemi· 
lcrlnio inkişafı ve bu gemi
lere yapılacak tedklklerln 
bu yeni timin ilerlemesine 
büyük faydaları olacaiı ted· 
kik ve tesbıt edllmlttlr. Fa 
kat varılan netice ıene ıu 

olmuıtur: Okyanus •imi oka
du genlttir kı, blmunla 
yalnız bir tek mılieUn uğ · 

ratmaaı ve bunu layık oldu

iu derecede baıarnıaaı müm-
k6n değıldır. Bınııenaleyb 

Okyanuılardaki araıtırmalar 

da bütün milletlerin mOıte
reken hareket etmeleri li 
zamdır. 

lıte Okyanus timinin bu
ıünkü terakkilerini o koo
feranata kurulan milletler 
arası teıekkülü temin etmit· 
Ur. 

Denizlerde arat hrm lar ve 
keııfler yapm&k için ilk de- 1 

fa olarak 1902 de en az on 
bet devletin lttlrakt ile bir 
konıey toplanmıttır. Ondan 
sonra toplanan konseylerin 
merkezi Kopenh ğ olmuıtur. 
Her sene oracia bfr meclis 
toplaoır. Umumi menfaat 
meııeleleri üzerinde müzake 
relere ve münakaıalar olur. 

Bu konıeyde, muhtelıf de 
ntz\erde, ve mıntakalarda 
tetebbularda bulunmak üze· 
re birçok komiteler kurnl 
muı, mıntakalar pnylaıılmıı· 

tır: Akdeniz mtlletler arası 
timi tah rrtyat • kom ııyonu, 

Şimali t\merllta bahl.çılık 
konseyi, mllletlcraraııı büyük 
Oky nuı kooııcyi, lbero Ame 
rHrnn komitesi glbl . 

ilmi çalıımalarıo proğra 
ınını behsel!i~lmtz mllletl~r 

arııeı orgıtoızr.unsı l~ıb t eder. 
f-'akat icra vr111taları konse 
ye dahil her m"mlekt tin 
uhdesine tevdi edilml§tlr. Bu 
lale ineu~ul olacıık laboratu 
vula r yainız denizi rde değil, 
karada da kurulur. Knra 'a 
boratuvarlaranda bir çok ılım 1 

ıubelerlne nenıup mütelıaa- 1 
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tedir: Muhit, yani denizle if 
rln tkltml, suların kesafeti, 25.9-938!Pazar günü Bürhanlye Halkevi menfa ~ 
tuzluluk ve klorlyet derece atına pehlivan güretlerl yepılacaktır. ı 
al ve daha birçok Amiller... Güreılere lttlrak edecek pehlivanlara münuip tk 

Denizlerin bu busuılyetle· ramiye ve hediyeler verllccektlr. 

rinln bılinmeıl bırçok fay· ~~~~~~~~.-~,• .• n,A::r.-A~\~~t-AC7'~~ 
dalar temin etmtı, hayrete •~'1"""'&.-r.ı~~ 
ıayao neticeler elde edtlmlf • ı 
tir . Denizlerdeki bereketle· ·~ • . P. l)1i)nktı ı•tı I 
rin, ıoğuk ve aıcak ıu cere 
yanlaranıo, ıebeplerl de ka.ti 
surette öirentlmiıttr Okya 
nuı ilminde denizlerde cere
yanlarla me11ul olan btlhaa 
sa Doktor Daouvadır. 

f ranıad" bu yeni ilme da 
bil memleketler aıraeındadır 

ve Frnnsada bununla meıgul 
olan on laboratuvar v rdır. 

Bunlardan birisi kimya ve 
fenni tecrübe laboratuvarı 

dır. Dördü deniz blyolojlıl 

ile metııul olmaktadır Bun 
lardan, Btarlçde bulunan la· 
boratuvar ıon zamanlarda 
deniz müzesi haline konmuı 
tur Beı tanesi de lstrldyecl· 
liğe atd aıhhlye kontrat itle 
r lyle uğraııyor. 

frans denız balıkçılığı 

oflıl ı933 deoberi Okyanos 
tedkiklerf fçlo bir vapur tch 
ılı etmltllr. Bu vapurda mü
kemmel bir labratuvar, tec· 
rübe aalonları ve lilzumlu 
aletler bulunmaktadır lıml 
P. T. Ttsivedır . 

Vapur, 1933 den l~J6 ya 
kadar Atlas denizinde alta 
kere tedktk ıeyahl\lına çık 
mıfhr. Afr!kadakl Sengalln 
lımanı olan Dakt.rdıın, Ka
nadaya kadar tedkık gezisi 
sini uzatmı~hr. Bu vapurla 
yapılan tedkıkter, deniz bl 
yoloji v~ umumi O yanuı 

btlglel bakımından çok ıe· 
nıerell olmuıtur. 

Bugün ofıs , büdceılol ba
lık müesscGelerioden temin 
etmekte iken, gelirin kesil 
mesiyle vopuru tedkık gut· 
lerine çıkaramamakt;ıdır. 
'şımdt bu •geminin askeri 
bahrlJ'CYC! geçlrilmeııi dü~ü 

nülüyor Fakat gemi askeri 
btr mü1ahazn ıle yapıltnedı 
jı ıçln üzerine fwnncak o'an 
top ve tüf ekten harp esııa 

sında istif. d.- edtlemtyecek 
tir. 

Gemi bun-lan sema 8uhil 
herlta ve planlan çıkaran 

heyetlere tahlis edilecektir. 

<•Ş- · a ılığıııd• ıı: 
26 Eylül 938 pazarteıl günü ıaat 20 de Parti kurafıo· 

da Belediye meclisi için yoklama yapılacaktır. Beledtfe 
hududu dahilindeki ti, ilçe, kamun ve ocak y6nkuro1 

üyelerinin o ıün yapılacak toplantıya gelmeleri 
______ __,,-s-~---------------------- ------------....,.,,.,~ 
Brlıkesir \lilayt_·t Daiuıi 

~nciinıeııindeıı: 
1 - Açık eksiltme-ye konulan ıı: Balya merkez Birili' 

el ve ikinci mekteplerinin tamlratı~olup bedelı ketfl J 307 
lıra 38 kuruı, muvakkot teminatıt 98 ltradır. 

2 - Şartname ve keıif evrakı mucibince tamir etti 
rilt"cek mekteplerin ekıtltmeıl 10 tetrlnevvel 938 tarth1 

ne rastlayan pezartesl aünü saat onda vlllyet maka1P1Pdt1 
mütP.ıekktl encümen daimi huzurunda yapılacaAından it' 

teklıluln muvakkat teminatlarını malıandıjına yatırdıklfl' 
larına dair makbuı veya barılia mektubu ve thalederı ıe 
kfz gün evvel Balıkesir Nafıa Müdür üiünden ahnDllf eb' 

ı · ltyet veıtkasllt" birlikte muayyen vakitte Encümen Dal01 

ye müracaatlara tlin olunur 4 - J - 33~ 
"' '· taye )•ıiııı• 

~ııcüıııeı intlcıı: 
1 - Encümen kalemindeki tartnıımeıiode evsafı 1'. 

zıh olduğu veçhtle Be.hkekir memleket hutahanesl fÇ
111 

mubay a edilecek yüz ton kok kömfirü 10 terlnevvel 936 

tarihine rsatlıyan paz~rteel günü aaat t O da ihale edil 
mek üzerP. 15 aıün mCiddet1e açık ekılltmeyc konulmuıtıı'· 

2 Bir tonunun rnuhnnımen bedeli yirmi doku~ 11'" 

elli kuruf, yüz ton kömürün muvakkat teminatı 221 lir" 

25 kuruştur. 

3 - İateldilerlo yukaııoa yazıla ıün ve aaatte 01uv•lı 
kat temlna tlarıoı malaandığına yatırdıklarına dair rnııkb0~ 
veya banka mektuplar yle vilayet makamında müteteklıl 
Encümen Dalmlye mürncaatlata ilan olunur. 

a • 
• 

" Manyas aıölü clvuındakl Tuzlama binası dahil olrı>" 
üzere gölün 33 bin lira hedel mukabili balık av reır0 1 f: 
avlemak h kkı haziran 938 tarihinden itibaren 3 ee" 
müddetle oçık artırma euretıle müzayedeye konulmuıt0'' 

29 9 938 perşembe günü aaot 15 de ıha lesi yapıll\cat<t•' 
Muvak at teminatı bedel mukabili yüzde yedi buçuktur· 

Talıp o1aularm Aandırma r.:ıalfy,.ıinde D'lÜtefekkil '-
0 

mtsyona mür~caat etm ·leri t1an olunur / 
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