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~aristan Çekoslovakyaya Taarruz Ederse p a r ti B e ı e d i y e A z a 
Yugoslavya ile Romanya N ti . T b•tE·d.ld. S f b ı·k il" Ed k amze erı es ı ı ı. 

e er er 1 30 ece • Akşam Halkevinde T opLanan Partı T eşkilôtı 
« iiçük Anttırıta Mensvp Olan Bu lkı Devletin idare Heyetleri Gızli Reyle Namzetleri Ayırdı. 

Hattı Hareketlerıni Bu Şekilde Tesbit Tasnif Sabaha Kadar Sürdü. 
Ettikleri Bildirıliyor. Akıam Helkevlnde C H. 

Partlıl 11, llçe, nebiye ve ocak 
idare heyetleri Parti Baıka· 
nı B Etem Aykutun beı· 
kan lığında toplanarak mnd. 
detl bit1::n Beledıye meclis 
azahğı için aö•terllecek Par 
ti namzetlerini ayırdılar. 

Yoklama talimatnamesinin 
bazı maddelerıle, belediye 
kanununun 23 ncO, 24 ncG 
ve 27 net maddeleri de okun· 

Belırad, 25 (A.A.)- B. Sto· 
~ldtnovtç, Cenevredu1 gelen 
1\ 0nıanya Hariciye Ne:zm B. 
0rrınen ile Virıkovcıde gö-

~Gıtııek (bere dün ııktarn 
tlırattan hart~ tt et mı ıtır. 
lkı devltt adıımı hali h". 

~•rdakı buhranm Küçük ltı 
lfııı ılyHett üzerinde yap· 

~'11 rnuhtemel teaırlerl tt>d 
lk edeceklerd ı r. 
Belırad, 26 (A.A .) Yu 

10•1•vya Bıııveklli ve Harf. 

~1
1Je Nazm B. Stoyadınoviç 
e Romanya Hariciye Na 

Küçük Antanta meoıup olan 
bu ıkl devletin battı hare· 
kelini teeblt etmeleri, f ev 
kalade oıühlm bır keyfiyet 
tır . Huıu11yle ki, Maccırlıtan
da Prnğ hükumelınd~n bir 
takım, oıetaht>atta bulun. 
makta.dır. 

Toplanh eaat 20 de B. 

Aykut 

1 duktan ıoora Bııkan, yokla· 
ma. etrafında ıöz ıöylemek 
lıllycoler olup olmadığım 

ıordu. llçe yönkurul baı
kanı B. Htlmi Ş~remetll, her 
nahiyen n kendi ocaklara ara
ıında gör ütmeılne [müıaade 

edılcrek ıeçtme baılaoma. 

a m lcklıf elli ve knbul 
olundu . Bir müddet. ıonra 

reyler hazırlanm&fh. 

:''' B. Komneo araaın· 
l' buann vuku bulan mO- B. Sloyadlnovfç :"'ta dair aalahly~ttar me- lelutlertnln Ç~k meeelealnln 

Hetgred, 26 ( A.A. ) -
İyi malümat alan l:ielırad 
mehıtfaılode beyau olundu 
ğuoa göre, B. Stoyadıoovlç 
ile B. K.emnen aruıo<l6 dün 
yapıla o mülakatta Yugoıla v 
ya ile Romanyanın Praja 
karıı KOçük Antant paktın 
dan mütevellld taahiltlerlnın 
ifasında mutabık kalmıılar· 

dır. Y ant Çekoılovakyaya 

karıı Macarlllan tarafından 
bllatahrlk bir taarruz vuku 
unda Yuıoılavya ıle Roman· 
ya der hal ıeferberhk ilan 

Etem A) kut tarafından 

açıldı. Partı Baılcanımız Be· 
ledtye ıeçım nıüddetının yur· 
dun her yanında olduğu aıbl. 
bılmıı o duğunu ıôylaycrek 

toplantmın mahiyetini ve 
belediye tılerlnin memlekette 
oynayacağı mühim kalkınma 
ltlndekl roUinCi izah etU ve 
belediye eeçımı denince ıe· 
htrln, kaıabanın HH hak· 

kao refah ve lhtlyacma ita· 
ret etmlı oldujunu ıöyltyen 
Parti Baıkanımız bu lop. 
Jantının mahiyetinde mün
demiç olan bOyük ve milli 
vazlfeyi tebarüz ettirdiler 
ve bu arada ıöyle dedtler: 

Baıkan celıe1l açta . Sek· 
reler ll. Haclm .. Ad•ı, ılyln
kurul, daha ıonra ilçe, nahi
ye ve ocak .. idare he1etlerl· 
ol teıktl eden Partılılertn 
adlarını okudu ilk re1 puı· 
la11nı ıandıia B. Etem Ay
kut atta. Bunu dljer üyeler 
t•klp etti Tasnif ıece geç 
vakte kadar devam etti. 

afılden beyan olunduğuna hatlı hareketini bir kere da 

~· iki nazır kendi mem · ha tedkık etmıı.ur. Ftlhaktka 

kının mevzuubahı oldujuna 
ııarel ettiler. 

ltalya da Hudutlarda 
lertibat Aıaıc K •• 
Musso\ini bir nunur da: ~tabanın ~a 2ynı tl d~illere 
tevessül etmesine hiç kimse ~ayret etmemelidır .»Dıdi. 

edeceklerdir · 

8. Etem Aykut, mütea
kiben Türklyede beledıyecı 
lığtn,,.kuruluı tarihi üzerinde 

durdu ve 1877 de yani 
Türkayede Jer alan beledi 
yecilliin tam mani.sile Cum· 
burJyc::t devrinde layık olan 
ebemmiyeU bulabildlil yolun

dakıiıveclz ve deaerh hitabe 
lerile Partilileri belediye 

tarıbt üzerinde tenvir~ ettıler. 

M. Mussolirıl 
Vıcence, 26 lA.A.) 

Muuolinl burada ıtyah göm
letıdılere hitaben ıöyledığl 
lıutukta demlıtlr ki: 

-- . . . .. . . . - ' 
bir 6htımal tahaddüı ede 
ceğl zanoedAlmtyor. 

8elırad, 26 (A.A) - Yu· 
goılnvya - Roman ye i Ma. 
carlılan, Çckoılovakya top· 
raklıırma kartı bir tcca viiz 
yaptıAı~takdirde, Küçük 'An 
tant aza11 11fatıle Çekoılo· 
vakyaya karıı ıı&rlımtı ol· 
dukları taahhütleri tutmak 

yayı icabından fazla tiılr

mtı olan bu hata, tamir 

edilmek tıtenilmlyor. Bıllklı 

bu hata idame edilmek il 

tenlllyor. Ve bunun için de 

Avrupa milletleri bırbtrle 

rtnln üzerine .aldıracaklar 
öyle ml? Fakat biz alui ıa· 

bit oluncıya kadar beıerl· 

yet tarthlnhı en feci btr ha 

• mecburiyetinde olduklarını 
Macar hariciye nazaretlne 

blldlrmltlerdır. 

Celil Bayar hükumetinin 

baıan dolu kalkınma proi · 
rammda beh!diye ıılertoe 
çok önemlt yer tahsil etmlf 
bulunduğunu, böylece hal · 

dlıulpln \luku bulBcağını 

hlla zannetmek lıteaıiyoruz .. , 

Bugüne kadar halya, &1 

keri, mnhiyette denebilecek 

hiç bir tedbire teve11ül el 

aaemlıtir. Aocalc, diğerleri 

tbllyatlarını toplamokta ve 

hudutlarda tahılt etmekte 

devam ederlerse, l<eza do 

nanma tahıidata vuku bulur 

181 
İtalyanın da aynı tedbir· 

lere tevc11ül etmesine hiç 

ktmıe hayret etmemelidir. 

Hitler Blöf mü Yapıyor? 
Amerika Sıya;;l Mehafılı, Al
manyanın Koalisyon İle Başa 
Cıkamıyacağı Kanaatinde .• 
v:ıtngton, 26 lA.A..)-Ha . ılyat her zaman olduğun-

~ d .J b lyade ııddetltdlr . 
riclye nazarettntn yarı reımı an aa a z 
mehafıll, Amerikan tezınde Hiç klmıe Almanyaya 
bir auoa değıııklik vukua Jardım etmek için ufak blr 
aelmemlt olduğu totıbını t•Y bile yapmağı dütünme 
izhar etmektedir. Hariciye mektedlr. İyi malumat al 
nezareti, Çekoılovak meıe- makta olan malıafılın müt 
leıl tle diğer bütün meıele· terek kanaati, Httlerln faz 
lerln müzakerat yolu l~e layı kabul etmekle ıulhu 
balledtlebıleceğl. yalnız mu· lıltyen milletlerle müzakere 
zakerelerln Hıtlerln tazyiki lere devam etmek ve aıke 
ne benzer haılnaoe tazyik ri hazırhl<larını tamamlamak 
ler altında icra edilmemeıl için vakit kaı.andırmıı ol· 

.. - T eıbit , edecellmlz Belediye meclııl aai\ aza-
IJGI \.lls..a••• 

yoruz: ihtiyaçlarını, her 1 ıeylnl ken· 
dilerlnden bekllyeceğl#,klm 
aeler olduluna ıöre bunun 
üzerinde okadar Qdlitüomeli 
ve tuna :ıöıtermeltdir Lkl, 
beklenen eaye edtntlmif ol 

••••••••••••••••••••••••• : . 
; Uf et Denlz ! 
: Nacl Kodana& : 
: Cavide Ağabeyoilu : 
• • 

ıun. 

Bu devri' yaratan [ve bu 
devirde bu devre layık ka
nunlarla bize bu lılerl yap· 
mak için fauat veren Ata· 
türke minnet ve 1iikranla
rım1z1 ıuomağı borç blltrtm. ,, 
Partllıler tarafından dıkkat 
le takip edilen B. Etem 
Aykutun ıözlerl burada ıo· 

na erdi . 
Mütea~ &ben ruzname mu 

clblnce yoklama yapılarak 
tdare heyetlerlndekt partili· 
lerln büyük ekıerlyetlnin 

mevcut olduiu anlaııldı . 
Nıhayet Parti Genel Sek · 

releri ve Dahiliye Vekili ta · 
rafından bu yoklamalar lçln 
Parti teıkılatana gönderilen 
tamımlerln okunmaaına ıe 

çlldi . B. Etem Aykut, icap 
eden noktalar1 izah etti. 

: Fatk Deveciojlu • 
• • • Raa'm Çağan : 
: T evflk Baıarao : • • ; Zilhtü Melek • 
• • • Aı.ml Sakol : 
: Ahmet t)araçoilu : 
• N Uw • • ccatl gur a 
• • : V tı•ıf I spartalı : 
: lımall Sa{a KHapojlu : 

: lımail Tirıtoğlu 1 
: Mehmet Kekhk : 
• • 
: All Kırımlı 11 • : Sıtkı Şeremetlt • 
: Ali Ozkan ! . ~ 

: Cevdet Kaptanoilu : 
: Cevdet Kareoilan : 
: lbrahlm Madenll : • • 
: Nectp ~ttar : 
: Kemal Tanay : 
• l • • Emin Hacıemlnoi u • • • : İbrahim Sami Kayyum : 

: Ka11m Günef • • • 
: Şeref Eitnlt : . ' ••••••••••••••••••••••••• 

Dil Bayramında Halk-

"Eier ıöylemekte olduğum 
nutuklar, bu kehmenln mu· 
t,d manasında olsaydı, ılztn 

tebrtnlzde ıöz ıöylemekten 
içtinap ederdim. Benim bu 
nutuklarım, daha ı.ıyade 
lllıllettn ruhu lle dojrudan 
doğruya bir temas teılsln · 
deo baıka blr ıey deitldlr . 
fllhaktka dündenberl Avru· 
l>lnın (intizar) haftaaı bat 
lada denebtltr Bugün bütün 
cihan 1919 ıulh mua bedele 

Dünya balyanın karar ve 

azmine bundan evvel de f&· 

h •t olmuıtur." 
lizlm gelmekte o\duiu kana· duğudur Bu mehafıl, çok 
atındedlr. ıtddelll o\an tnflratçılık dal· 

Hariciye nazaretl, infirat gaıı lunlmııtar, bu da Ame· 

E vinin Neşriyatı. 
Bütün Halkevlerin~e olduİÜÜlbi, şehumiz Hılkavindı 

debu kültür bayrammm değeri tebaıüz ettir ıldi. ı 8. Hayrettin 
1 Karan Geldi. 

çılık hl11inln halen de ha· rlkan efkan umumlyeılnln 
kım olmakla beraber, ilerle· muhtelif zimamdarlarma ıea 

Dün bütün memlekette 
Dıl bayramının altıncı yıl 

rinde bir takım hatlar ya 
l>ılınıı olduiunu anlatnnıtır 
Ben bunu 1921 de anlamıı · 
hnı Bu hatlar karımnda ne 
hpmak lazımdır? Tamir et 
11ıek ml? .. Halk, tamir et 

ltıek ll'Zımdar,. diye baiır 

nıııtar . 

Mu11ollnl ıöz1erlne ıöyle 
de.,am elmtıllr: 

Evet, fakaf Çekoılovak-

Geçen gün ıehrimfze ııe 

len Nafıa Veldll B Ali AH 

Çellnkaya tle birlikte lımı. 
re giden mebuılarımızdao 

B. Hayrettin Karan dün 

ıehrlmlze d6nmGtUlr. 

memekte belkl bir mlk- 1 l l ltltllrebtlmek imkanını 
tar gertlemekte olduğu mli- ::h~edecektlr. Umuml ıuret
taleaeındadır. Bazan infirat te serdedilmekte olan mü· 
ıiyuetl taraf tarlarının ~llp· talea Almanyanın karımna 
mftkta Aollduklaraın~:op;ka~: çıka~ koalisyon ile baıa çı · 
danan many lı 1 h 

kt ldu~u. kamıyacaiı ve -ıı\ erin atlı 
ğlne yağ sürme e o 8 d 

\duk- hareketlnln bir blöfün 1 a 
nun farkına varmıı o 

l ktedtr Bu ıe- meılnden batka bir teJ ol· 
tarı ıöy eome 
beple Hltler aleyhindeki blı· madılı ıuretındedlr. 

dönilmü" kutlulandı. 
Şehrimiz Halkevl de 

bu mftnaıebetle hoparlör 

neıtlyah tle bu kültürel bay 
rama ıerekeo.öneml vermtı 

tir. 

Saat 17 de Llıe TCirkçe 
öğretmeni B. Kemal Demir· 

ayın Tiirk Dilinin dünya dtl· 

lerl ara1&ndakl mevkii ve 

Tnrk Dili Ozertndekl çahıma· 
farı anlatan ılylevl ı< Halke· 

( SoDU ikinci u,f ada) 
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bul edllmlt bulunuyor. 
Kaçakçllar. A a ada Ziraat neffü Tatbik Olunuyor.,, Y 

1 

kala a 
Parfıuardan: 

"Henüz kaybedilmlt hır teJ 
yok, fakat kurtar1lmıt bir 
ıeyde mevcut deAU. Yaln ı z, 
ıayretlere devam olunuyor 
dlyebtl ırız. Sulh mQdaf aa 
olunabilir. Şimdiki halde ıul
ba ıunl teneffüa tatbik olu 
nuyor. 

Fran11z ve lngllfz nazırları 
nlattılar, Parlı-Londra be 

raberllfl bir kere daha tak 
vlye ve teyid edlld• . Bu Fr· 
aoıa hııkımından da Avrupa 
b kımından da mOhlm bir 
eydtr. 

Hakikaten Bn1nk Brıtan· 
ya aıalı yukarı ilk defa 
olarak btr Avrupa meaelealn · 
de kati karar vermtt bulu· 
nuyor. Bu, odasına çekilmlt 
o bOyilk milletin tarihinde 
mnbım bir yeniliktir. 

Lord Kunclmanın Prafa 
gönderllmeal bile beklenll· 
medık ve manalı bir hare
ketti Çemberliyoın Berhteı· 
gadeoe aıtmeıl de daha hay
ret verici ve nmıd dolu bir 
hidlee oldu. 

lnılltere efer yarın hakiki 
.milliyet eeaeına ıöre teokll 
edJlen reni Çekoılovakyaoın 
kendi teminatı altına alanıraa 
Avrupanın çehreıl deiltebl· 
lır. 

Hatta dünya tarihi bile 
deilıecektlr . 

* Fakat henüz kati alarak 
.eaylenmlt bir ıey yok 

Çek Cumhurrelıl Benet 
Çekoalova y om, kendiılne 

ıorulmadan hazırlanan htç 
bir plioı kabul edcmlyece· 
ğlnl bıldird ı. Buna esasen 

ıüphe yoktur ve mantık bö1· 
le f cap etUrJr . Londra ile 
ParJı Çekoslovakya namına 
karar veremezler. İki hü 
kumetlo enlaıtıklara nokta 
da Praia tanlyede bulun 
mak içindir. 

fakat kararını verecek 
ıene Prafdır, çünkü mev
zuubahı olan fCY Çekoılo 
valıyadn. Bu nokta da ka · 

Demek oluyor ki hober 
Prağdan gelc:cek. Ondan ge
ne bazı fedakarlıklarda bu 
lunması lıtenecek Çek hü · 
kumetl ve milleti glmdlye 
kadar etuen birçok feda · 
karlık larda bulundular ve l ı 
bat ettiler ki, ımlhu muha· 
faza etmek fç ln çok ileri 
gitmesini blhrler. 

Acaba yeni fedakarlıklar 
da bulunacaklar mı? 

franıızlara: 

- Hıç sıkılmadan yeni fe 
dakarlıklardnn bahcedlyoreu 
nuzl Olyebtlırler. 

Doiru lıtedlilmlz, muka · 
bilinde verdiğimizden hzla, 
Fakat lıtn menevi t ufı bir 
ıey kaybetmiyor Bunun hal 
çaresi de Prağan elleri ara 
11nda bulunuyor. 

Südetli Alamanlarla gıkan 
lhtlli.f o kadnr ıtddellt bir 
hal aldı kı, bir çoklarınm fık 
rloce tkt taref ı barıotırmanın 
artık :ihtimali yoktur. Gıttık · 

çe vabımleıecek bir hasta 
lak kacııuoda bulunuyormu
rlbJ. 

İ§te l>uoun içindir ki, bazı · 
ları hallı kabl) olmıyacak 
bir meıeleyl kökünden ı tllp 
süpürmek lazımdır, diyorlar 
Şüphesiz müftehir ve ce 

sur bir milleUn bugün içinde 
bulunduğu kibir ve gurur 
hhlerlnl anlamak kabil de · 
itidir. Bu gibi anları ya,a · 

mıı olan f ranıa fıter ki, ıulb 
arzuıu ile, h kları teıblt 
ed.Jlecek adil bir beıap te· 
raztye bfr kere daha bir 
muvazene temin cts'n , 

Acaba H1tler ne yapacak? 
Ne diyecek? 

Hıtler son ıözler lode fran· 
ıaya karıı olan cloıtluk iti · 
razlarını tekr rladı. Teıek
kür ederJz. fakat bu günkil 
vaziyette bu ktbt ıözlerden 

hiç bir netice çıkarmıya tm 
kin yoktur. Mesele baıka. 

Bizim için mühim olan ıey 
Httlerln baıka clhP.tlerde ne 
düıündüğü ve ne fıtedlfldlr ,. 

Fransız- İngiliz 

N zırl r1 A ası da 
Gör .. şm ler Yapıldı. 

----------
8. Çemberlayn .. Hitlere ~ir ms tup gönderdi, f ransll 

b Jş~uman~am londray gitti. 
Loodra, 26 (A.A.) - A1-

man ajao11, Pral hükumto
tıoe tevdi edtlmeıl rlcoslle 
Hol~! tarafıodac Çcımber
layna verllmtt olan teklifleri 
nepetmlıtfr. 

Hıtler, teklffl.erinde bü 
Uln fıllhklmlarlle, teslı 

yapılan davet (berine Lond

raya 11tmtıt1r . 

lnglliz - franı ız nezırlan 
bütün noktalardtl mutabık 

kalmıılardır . 

Londra, 26 ( A. .A .) - Bat· 
vekil B Çemberliyn, Httlere 
bugün aahıl blr mektup 
ıöndermfttlr. 

Sın ırgıda Ve Şamlının Bir kö-.. 
3ıünde Uç Tütün Kaçak-

cısı Y:akalandı. , 
Sındırgı , (Huıuıi) .- Bu 

rada janduma V46 l rı hltarlar 

memurları tarafından iki 
denk halinde 73 ktlo yapra k 
kaçak tütünle bir beyilr 
yakalanmıttır. 

Küpeler nahlyeılnln Kara · 
manlar köyünden Muıtaf a 
ile Kozpıoar k6yGn· 
den Yuıuf ad1nda olan bu 
kaçakçılar Sındırrı k6ylerln 
den aldıkları tütünleri Btia · 
dıç ve Balıkeılr köylerine 
getirmek üzere yola çıkmıı 
larea da yolda · yakalaomıt 
lardır. 

Kaçakçılar Sındargı mild 
detumumlllilne teali~ edil 

mtılerdtr. 

Hem korucu, hem kaça~çı: 
Şamlı nahlyeıl nln Fet· 

hlye köyünde köy korucu· 
luğu yapan Muıtafa adında 
birinin de kaçakçıltk 

yaphlı haber ahomıı, evin· 
de toblıarlar memurJarlle 
jandarma tarafından yapılan 
araıtırmada tütün kıymafa 

mahıuı bir havan, tkt havan 
bıçafı, btr menıene bulun 
muı ve muıadere edılmfttlr 

Yakalanan ıuçlu korucu 
da ıehrlmlz adliyesine veril 
mtıtır 

Harman Yerin-1 Çiftliklerde At 
de Gar ·p Bir Yetiştirenlere 

Eğlence. "o/aylık. 
An af '"talar mahallesinden 

Ahmet oğlu lımatl, Oruç· 
gazi mahalluinden lbrfthlm 
oflu Emin ve Konakpınarın 
Bereketli köyünden Mustafa 
oğlu Hatan dün f'ce Dınk

çtJer mahallealndekf harman 
yerinde Halfce ve Huriye 
adında iki kadınla efleo · 
mefe baılamıtlardır. 

Bunu haber alan Ele ma· 
hallcstnden Mustafa oRlu 
Mutiarrem, Hami iye mali l· 
teılnden Tevfik oğlu Ali, Sa 
td oğlu Ahmet ve Muıtafa 
oğlu İbrahim adında dôt t 
kiti h rman yerine giderek 
Hatanın elblıelerlot aldıkten 
b ıka kendini de döğmütler, 
y r lamıılar, kadınları da 
zorla nlap ıötürm6tlerdlr . 

Yapılan ıtkayet üzerine 
hepal de yakalanmıı ve tah· 
ktkata baılanmııtır. 

Gönende Tiltün 
Mahsulu Bu -

Yıl iyi. 
Gönen, (Huıuıi) - 'Mer

keze batlı ~ımahdere, Tu 
zakçı ve Ali.ettin köylerinde 
bu sene yeni tipte köy ko 
nakları y ptırılncaktır 

OJğer köy lglerlle, bıl ha11a 

köy yollarının yepı\maaı , ta 
rnlr edılmesl için aarfedilen 
bü yük faaliyet göıe çarp · 
mektadır. Kaymakam 8 . 
Nurettin Aılao, köy ıılertle 

yakmdan tlgtlrnmektedir. 
Gönenin tütün mahıulu 

de bu yıl iyi vaz\yettedlr . 
Ekiciler tütünlerin halıha· 

zır vaziyetinden memnun 
görOnüyorlar. 

lleı yerlerinde veya kendi 
çlftltklerlnde aerbeıt at ye· 
tlıttrenler clnı aygır ihtiyaç
larını haralarca tertip edıl 
mekte olan müzayedelere 
lıt ırak ıuretiy l e almakta ve 
bu mOzayedelerde ftatların 

hazan üç veya beı bin lira 
gtbl miktarlara yükıelmeıl 

tlkayetlert intaç etmektey · 
dl 

Hnkumetçe bu b pta me · 
vcut talimatname tadil edil 
mit ve yfrml bet k11rakh 
ılgı ıahiplerlne 250, e \U kıı 
rakh ılgı sahtplerioe 150 
yüz kıtrakh ılgı ıahlp1erlne 

100 l!raden lıtedtklerl da · 
mızhkların verllmeıl karar 
altına alınmııtır . 

Mühim ılıılara Ziraat Ve r 

kal eti ücretini keodlıl vere · 
rek baytar da tayin edecek · 
Ur. 

Y otden ılgı teılı veya 
mevcut ılgı sahipleri ılgıla · 
rıDı ucuz damızlık veya bay· 
tar almak için birleıtırebı · 
lirler. 

Tafıllit Jçtn mahalli vete 
rener müdürlüklerJoe müra. 
caat edilmesi lazımdır. 

Ziraat anka
sının Buğday 

Mubayaası. 
Ziraat Bank ıuı buiday mu · 

bayaaaıoa devam etmekte· 
dır . 

leılle, nüfusun kahir 
ekıerlyetl ve Alman nüfusu 
yü:ade elliden aıa(iı olan 
yerlerde de plebltt yapılma· 

ıını istemektedir. Çekler bu 
na cevap ıvtormtılerdtr . 

Dil Bayramında Halke
vinin Neşriyatı 

Banka, karaıık olmamak 
ıarttle gerek yu111uıak ve ge· 
rel<ıe tert bujdayı bet bu · 
çuk kuruttan talın a lmak· 
tftdır. 

Bazı köylünün elde ettlil 
buğday muhtelıf c insten ka · 

Tımeı razeteıl, bu cev11-
bın red mahiyetinde olduğu 
nu yazmaktad1r. 

Lo,ndra, 26 (A A.) Fron 
ıız Baıvektli B Dalsdlye 
ile H ariciye Nazırı B Jorj 
Bonne Loodraya gitmııler ve 

· lngtllz devlet odıımlarile g~ 
rüıaıütlerd bulunduktan 
ıonra Parlıe dönmOılerdfr. 

Fran11z baıkumandanı da 

(Baıtırafı btrlocl ıayfada) 
vlnden hoparlörle neırcdıldl 

Ayrıca yine hoparlörde 
okunan muhtelif makale!er · 
le Dil b yramaoın ehemmi 
yeti tebarüz ettirildi 

Akııtm saat 19.30 da yl 

ne Balkevl hoparlöründe 
Dumlupınar Baıöğretmeal B 
Cevdet Demtray Türk Dili 

Kurumuı.ıun k11a bir zaman 
da bu büyük ınkı lip yolun 
do bnıard I• l§lerl aaydı ve 
Güneı · OH.Teorisinin bu ça· 
lıımalarm en parlak btr ne· 
tıceal olduğunu anlattı . 

Saat 18 de Ankara Halk 
evin in Türk Dili Kurumu adı 
na verilen söylev de k za 
hallca yıt.yılmııtır. 

raıtırı lmış bir haldedir ki, 
bu lae flat üzerinde mü 
enir olmnkta, yani daha dü · 
ıük b i r fi t bulabilmektedir. 
Onun için çlftçiml7.ln bu 
noktay çok ehemmiyet ver 
mesl, gelecek yıl buğday 

m hsulu için yalmz bir clnı 
buhday tohumu ekm.eal çok 
doiru bir har ket olur. 

ergisi Açı acak .. 
------- -- -~- • 

S rgide Türkiya için en uygun ıiraat aletleri gösteri· 
lecek. Ziraat mamurlarmm mıaşlan artıyor. 

1940 Nisanında AnkarGdıı. j trAıyon yeri tahılı edtlecels· 

büyük b ir köy ve ziraat it 1 tir . 
lerl, ve alt, alat ve maktne Sergi, Ankara ya 5 ktto· o,. 
sergisi a91lacakhr. Bu aer:gl, metre mcaafede örnek 
tklnclteır ln hatlarında Anka· man çiftlıl lnde kurulacakll'• 
rada t~lanacak olan •bırın Burada her OrlQ ~lraat •• 
el köy ve ziraat kalkanma köy aanayllnl ıöıtermek tc•P 

ur· kongreıl,. nln ve1&U a1lt ve eden tesfutı vOcude ı• d 
makine eaha11nda bir deva• mek nitlmkOodtır. Serı1 ' 

mı olacaktır. 

Kongreden mbaren ara · 
d"n ıeçecek olan bir buçuk 
ıenelık tedkikat, teıkılat ve 
tecrübe devrealnden ıonra 

açılacak olan bu ıergl, kon 
grede kararlaıtırılacak olan 
köy ve ziraat polittkamızın 

modern vasıtalar üzerinde 
tebellürüoü temin edecek· 

ziraat ıaoayllne ve lı61lerd• 
kurulmaıı mOmkün olan a..r 
türlü ıanayl ı&e k6y terbi,.. 
ıf ve teıkllltlanmaıın• .,a· 
tealllk bftUln veaalt, •"tı 
makine ye modelleri teıblr 
olunacakt r. 

Sergide teıhtr o1uo•D ef . 
ya ve modellerden TOrklf' 

hükumetine hediye ye t•:. 
ttr . oluuanlarandan da ytlcll 

Bu ıerıl ıadece tesiri gethilmekte olan .. köY :• 
mahdut ıın :: I bir mantfeetaı· ziraat mOzesl., için lıUf• ' 
yon ol mıyacaktır. Esuh b ir 
köy ve ziraat kalkınma pro 
ğramı devresinde bulunan 
TOrklye, i htiyacına en uy· 
gun veıatt, allt ve makine 
tiplerini ıeçecek ve bunlara 
gümrilk muafJyetl babıede

cekUr. 
Bu ıeçmeler dııında ka

lan alat ve makineler yeni 
tecrObe ve karara kadar ..... 
me tabi olmakta de vam tıde 

cekttr. Sergiye lttlrak ede · 
ceklerln emrine latedtklerl 
kadar inıa teıhlr ve demoı 

Terfi 
E"decek 
Adliyeciler. 

Adliye V ekti imiz, son çı 
kan hakimlerin terfii hak 
kındaki kcınunun bet sene 
için kendlılne verdiği hakkı 
bu ıene kullanmaktadır. Ka. 
nuna göre timdi 30 lira ile 
tayin edilmekte olan hakim 
namzetleriyle, 35 ltro. olan 
hakim muavlnlHf birer de 
rece terf 1 dmektedirler. 

Bir müddetten beri vella -
lette iki komisyon hal inde 
çalıımakta olan aynma en 
cüment timdi fıi ınlerln tea 

bitiyle meıruldürler Oofru 
dan doğruya tayinler yuka · 
rıda"i baremi takip edecek 
ıtmdi vazife üzerinde bulu · 
naolar da hazırlanan karar 
namenin imzası tar ı htnden 
iUbareo maetlarmı yeni ıe · 

kil üzerinden olacaklardır. 

Katip namzetleriyle hakim 
namz~tlerlnin maaılan da 
yeni te rfi kanununda n ıon

ra b ir derece arttırılmıı ve 
bu vazifelerde çalıtan adlı 

yec ı lerl mtz 1 ağuatoıtan ili· 

haren maatlınını yeni eıaı 
üzerinden almaılard ı r. 

6üç-uir1ik ~üçüklerinin maç 
Pazar günü ldmaogücü ile 

ldmanblrlıi• ikinci takımları 
aruında b ir futbol maçı 

yapılrn ııtır. Maç her iki 
devredo de oldukÇ'a al~kah 
ıeçmlıve O O bltmfttlr. 

edilecektir. 
ıı · Ankara, (Huıuıi) -

raat Vekaleti terfi, taJ10' 
tekaüt, yetimlere maaf t.b• 
ıtı vualre glbl zat ıılerlol 
taalhlk eden huıuutta •". 
mi ıüret temin ve baki•"" 
kaybolmaeını önlemek ıur• 

ıe· tiyle memurlarının zati ff 
il•' rlne zaman harcama nı• t 

rmı dütilnerek ı ' cll fflerfO 

de ele alm ııtır . 
Bu gibi huıu11tıo yolund~ 

yürü1ebflme1t için ••'e 
emtrde bütün vekalet nıe0 

ıuplarmm kıelem tablolarıoıll 
ihzarına bat lan arak tan>•'°' 
lanmıı, butmlmıt ve bütOll 

1 •. vekalet teıekkülleriae yol• 
maia baılanmıthr. Buod•• 
baıka, vekalette bütOn ııctl· 
Jerfn yeniden tedklld için blf 
komlıyon kurulacaiı ve ıı· 

lerle ehemmiyetle met'9
1 

olacağı da haber alıomııtır· 

Vtolı:iletın hususi idareler 
emrinde ç~ lııan z!raat .,e 

mümasil meılek münteıtbl 
memurlarının terfii bakkıD· 
da yeniden bazı tedbtrler 

ittihazını dGoüodiliG de li 
renllmlttlr. 

~ OL RAOYOSUI 
27 - EylQl 1938 Salı 

18.30: Danı muılldıl (PJ&k) 
J 9: Konferanı: Emtnör>O 
Halkevl namına, Elif Na•l 
(Halk ve reılm). 19.30: Ka· 
ra.denlz geceıi : Hüseyin DJ 
laver. 19.55: Borsa haberleri· 
20: Saat ayarı: Süzan .,, 
arkadaılan tarafından Tırk 
01uılktsı ve halk ıarkılart· 
20.40: Ajanı haberleri. ı0. 47: 
Ömer R4za Doğrul tarafoı · 
dan Arapça ıöylev. 21: Sa 
at ayarı. Orkestra. 21.30: 
Cemal Kamil ve arkadaıları 
tarafından Türk muılldıl •e 
h l\ lk oarkı1arı . 22.10: Ha~• 

uıporu 2 2.13: Faaıl ıaz he 
yeti: Okuyanlar: lbrahllll 
Uygun, Alt Bülbül, Selma . 
22 55: Son haberlı~r ve erteıl 
rüoün prof.ramı. 23: Saat 
ayara. lıuldll marıı. 
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b~r boğuş~a~~ ~ı~~~iıor ~~~:~~:n:g~~2 ı 1:~;~ ç~~1'.~~~.: ~~:; • ~~:::~~~~;~?::~:: 
11 Ç k / k G H ., Ü d H f ~ Hürr i- balıklum, ölmeden, bir tah 1 ettiğini söyllyordu. yer:ne kalm olacak olan ye-e OS OVa yanın ogs n e aya e ı Buna mukabil Sen . Lut nt "L z 130,, zeplini Doktor ta pBrçası g ibi karılacak de· 
)'et , . K t" B ·r Çarpışma Arzusu Vardır Ve recede dondurulml\lftrı münı (Hırleoı k Devletler) h!yo\o!I Ekcnerln kumandasında lçln-

ıçın U l f · laboratuvarından M. B Lu · de 74 yolcu olduğu halde 

7, hk E • • kiiodür . Puı~ bu dQıüoceye Bütün Hudutları Cok lvi a im tmışf.ır.,, karı• iıyan etmııtt Fllkat ye. kendlı !ne mayl havayı ilk tecrübe uçuıunu 1apmıı · 
11
korku, hakikaten beıert 

'•icat aynı zamanda mecal 
•iz btr korl. u ıu son günler 
'-tfında bütün Avrupayı 
kapladı. Endlı~ h~r halde 
liıttertn ıöylediklerinden zl 
hde yapabtleceklerlnden 
llerı ıellyor . Httlerln tehdit 

dolu olan nutku, fena hadi 
-lelere ıtden -hiçbir kapıyı 
Jı'P•mıyor, hazulık lar tıı 
lllt1nlanıocıfa kadar bir ye· 
tinde aayma hareketine ben· 
llJor. Buaftn bütiln vazlye 
1• hlkım olan bldlselerde 
••lcert bir mahiyet var 

~1man1• çok aenlf .mık 
Jaıta seferber edflmlı öu -
J'AllUJor .. ıFtlo ıef er.ber ııedll· 
llılıtır. 'Ha ya kuvvetleri ha· 
~te hazır bir haldedir. 
'Otf!unun 6çte tklıl de har· 
~ hezar bir vazlyettedtr. 
'1ernleketlo 'tktitad1 ve sı 
•aı teıkllih, batkın umumi 
\ahtı harp va~tyetlne çok 
flaltttıdan beı•zemektedlr. 
..._,.,.._l ıoıyallıt &darenln 
haıında bulunanlar memle· 
lıete bu aiır ıer.aHI ıkabul 
-Urmıı\erdlr. Sulh zamanın
da böyle bfr zamanında 
l>a'1e bif vaztyet temini 
ll11ıcJtye kadar görülmemlt 
dtltlcltr. 

Bu &fut ıerattlo bugllnk~ 
""-1a111r d.hüinde daha 
"&un bir müddet devamı 
haaltlnıız etbl ıörllnüyor. Bu 
ltratt •eya bir neticeye va 

'•c.tk, yahut da ortadan 
iltlkacaktır Kıt geliyor, teı 
'lcaevvelln on beıınden son 
'' 'hava vaziyeti ıoa derece 
1•na o1maia baılıyabılır. 

l>emek 'ki, bu hazı rlan· 
l'llıı kuvvetler harbe eirlnct'· 
)e •e1a atıhncıya, hayut 
da evlerine gönderlllnclye 
lcadar ıeçecek vakit pek 
l&ııl!ldır. Bu kuvvetler elle 

l'Atulur bir zafer kaY.BDıl· 
llıaluızın serbest bırakılırsa 
..\l1nanyada etaaen dıı.ha 
lhndıden tenkit edilen nas 
J«>aal ıoıyahım, bitün iı· 
~lllbaltae tesir edebilecek 

lr mailQblyete uAram>ı 
ot.ar 

' vermlı olan müeuesenln bir t 
d P d ır . 

nln verilmesi fçln beklenen ..tüphe yokkı. tllicumdan ev· ynı zaman " uıe ve "" rözbağcınan kırmızı balıklara 245 Metre uı.unluiunda 
ıey ufak bir hiıdlse v~ya vel çıkarılmesı düıünü1cn ha ıonr&lara Şul Riı~. bu mayi hava içinde donru\du otan bu zeplinin imalinde 
HHlerfD tayin cttığ ı bir an · karıııklıklarda etkeri harekat iddianın büsbütün yeralz ol· ' tunu ve sonra tekrar haya · balonun etrafını sarmak için 
da çıkacak btr i syandır. Hat· kadar ince bir heaap hazar madı~nn göateren tecrübeler ta a.-det ettırd . ğlnl ıöyledl 28 000 kare metre bez kul• 
ta Almanyanın Çckos!ovftk· lanmııtır. Meaeli, Av.uaturya yapmıılardır. Suhunettn 11 ğlol anlatır . lanılmııtır. Hundan baıka 16 
yaya bir ühlmatom ıönde meıelelinde olduiu gibi, Sü. fırdan aıalı 15 der~ceye ka· , dl k 1 aaz hocr. ı!ne, gaz ve ıu , .. 

Bütün bu teza ı va ıa a- • 
receil bile zannedilmez. det Almanlarının btr ıefine dar ındtrlldıft buzun lçlnde l 

1 
~ dırmamak üzere 57 .000 kare 

ra nası uılaıtırma 11 fl ıtler bundan bir ıene karıı şulkaıd yaptırabıltr balık donduruluyor, tecrübe · metra huıud dokuma kul-
d k Ç k Davayı aydınlatmak için evvel ıöyledığJ ve ıtm 1 im fakat Alman1ntaları e pin baıındll V"" ıonunda ha lanılmııtar . 

. .ı b " 8 Lüye balıkların donması O ıentn hatu lamavıiı lr nu hududunu geçer ıeçmez va · raretın inme •e ;ıkmuı teil. Bu zephale 800.85 bey .. 
tukta.. .. - Ben bir darbe ı t .ıı ı· '·tt ın.11:nyanın hakkında yeot tecrObclere d . ..ı. t ,;ı. ı z ye ue Jtece" r . ...,., rlcl ıurette yapılmak ıartlle ılr kuvvetin e aur ıı:nH 
indireceğim zaman, MuuoH büUiu hGr mtlletlerlnde bir glrlıtt. 40 Milimetre uzua1u motıı.r(i •ardır Bunaar ufki 

hayvan can\ıılcalıyordu. Kati u 
nl gibi mOzakereye ıtrlıtp hareket baıhyacek ve bGUln funda bahkla r , akvaryom · vaztc;ette at1lmıı olan baloD 

ölilm ancak 20 derece ıo ı. le J 
vakit kaybetmem, demtıtl. bu mllletler m6tearnza kar dan çıkarılar&• •uwu ace teknelertne 'konm•fhll'· P• 

h iukta vukua ıeltyordu . 
Ben, ıe.cele1ln tlmıek na11l t• :bir .. mukaddeı et at .. ıe· kurulandıktan ıonra, baı .-aneler bu teknelerin &ih· 
çakarsa darbeyi 6yle fndlrl· feri açılmasını lıtlyeceltler · IS92 1893 de, Pıkte yal.. aıait olarak mayt hava içi de vefa he111en ulıawıtıda 

d Dl'& ıoiukkanh d~jt\, a JDI h d 1 k rım. lr. ne ıokuluyordu Muayyen -bulunuyor. Yeni t rot 
B.ıt.tu .. n m•mleketlHdekt fıçı zamanda ııcak kanla hayvan ıb ı ki b b ı t...ılt 1~ 1 .. 1 Çekoılovakyaoan göfıiln

de ılaayat ve bGrrlyet için 

kati btr çupııma arzuıu 

var . Bütüo hudutlar, hatta 
Avuaturya hududu bile çok 
iyi tahkim e d ı 1 m 1 ı t 1 . 

B u h u d u dl e r ı kuvvet 
it ve · ıadı k bir ordu bekle· 

mektedlr. 
Bu küçük komıuyu lıtlll 

için nazılerto f ıkrlnc~. her 
taraftan kuvvetll hncumlar 
da buluomRk, Çek müda· 
faa hatlarındaki bir arahk 
dao lçer1 motöı lü Alman 
katalarım ıokmak, Prai 
ve Çekoslovakyadekl dıfer 

eski tehirleri havadan hom
lbardıman elmek ve bu su· 
retle onların ruekavemetle· 
rlol bir, iki günde ıona er· 

dirmek kabildir. 
Eğer rüyaları bu lıe bu 

rüyadan pek fenı. bir ıekll · 
de uyanacaklardır . Hava 
bombardımana Prağdakl abi · 
deleri yerle bir edebilir, ka
dınlan ve çocukları feci bir 
vaziyette öldürt"btllr, fakat 
bu, büUin müdafaa kıtalan· 
nın yerlerine koımalarına 

mani olmıyacak ve cesur 
askerleri ılper!crinden ayar

mıyac khr. 

lıpanyol cumhuriyetçileri· , 
n io hava hücumlarana kartı 

na11l mukavemet ettılderini 
görüyoruz. Hem de onların 
ellerinde bunlara kartı biç 
bir 111ukabele vaaataaı yok. 

u g bir zaman sonra, a ı ar terli at , a on cı nen:r .. 
lar üzerinde de, onları frl. kütlelerl için, daha son za· 

maolara kadar kulaklarına 
pek alııtmlmıı bir ıöz gibi 
gelmlyen .. Çekoılovaky.a,. 
kelimesi ıtmdıden ıonra er· 
tık onların kendi "emniyet· 
lerl,, maniııoı almıı bu1u · 
nuyor. 

Huliıa, ben 1una kentim 
kl ıaat geçtikçe ink1ıaf eden 
bu hadiseler muByyen eafh&· 
1a ıeldıklert anda nazı Al 
maoyuı le ati ıekılde bir 
dünya harbi ile karıılaflDlf 
olacaktır . 

Hıtler ve mnuef ıklerl Çek 
\ere kartı tlddetle müracaat 
edemezler, diye dütOnen 
kimseler hltl mevcut. On 
lara ıöre, herıeye rajmen, 

bütün bu hazırlıklar gafet 
normal mablyettc küçük ve 

mevzii manevralardan tba · 
rettir; yalnaz, belki biraz 

genit bir saha üzerinde ya· 
pılmaktadır, ordu yakında 

her zamanki mevzilerine çe 
kllecektir. 

Eier vaziyet hakikaten 
böyle ise bizim için sevtn· 

mekten baıka yapıla~ak bir 
fey yok demektir Fakat ka

bul edelim ki, bu söyledlkte 
rl dotru deitldlr ve cinayet 

hazırlanmııtı r: O zaman kat· 

tmnda bulundufumuz meıe 

le bu cinayete mani olup 

olmıyacalımız ve mani ola · 
bileceksek naaıl olacafımız. 

dır. 

doirudan doirufa 20 dere b6y(Jttnt\1t6r. 
gôrifik bir ku1unun soauk ce suhuoette ıuya l!akledl Bu kabili .evk 'baloulltl 
ve kuru hava11na daldırmak Azami -süratl 19atte tSS lıt · 

llyordu :Solutma ve 11ıtma 
ıureUyle, bu tedblrleYe de · Jometredtr Tabii uçaı ıfira· 

ıüratlı olu r ordu 
vam etmlttlr. Balıklara ted· U l.t.5 kilometredir. 

Bu tecrübeler bazı vak1a "L Z 130.. 2eptlnl, Hm-rici surette dondurmanın, 

ıonra onlara ajır aiır haya 

ta avdet ettirmenin mümkün 
oldufu mütııhade edtldl; 15 

derece soiukle, balaklar bir 
buz parçası haline geliyor 

ve halta hakiki !bir '*uz par 
ça.ı gibi llcıralabOtyordu. Ted· 

rlci bir ısıtmadan ıonra, ba 
lrkiar tekrar yaıımaia ve 

yüzmeye haı\ıyorlardı 20 
Dereceden aıağı lndlrlldtğl 

ların teıblUoe yaramııtır. denburg balonu gibi iki lrıı 
Mayl havaOln, hayvanın ma ayrılmııt ır. Yolca hbl 
vücudu etrafında kayna · neleri bir yere topla1mnftıt, 
maktan keallmest yani hay· Yolculara mahıus ıho\ler "" 

van'a muhitin suhınetlerJn · ılfara ı1111lonlan at nalı ,ek
de muvazene haııl olmaaı 

için kırk i li kırk beı eantye 
nln geç mest lazımdır . Otuz 

bet uniye sonra çıkarılan , 
balıklar kırıl acak kadar ıert 

ltndedır. Y-emelr: aalonlan Hit· 
lerfo, H•nclenburpn, Görln. 
gln ve Kont Zeptfnta reftm· 
lerlyle alılOdür. 

Odaların numarası yok'tur. 
Fakat zepltntn taTtbt ile ati· tir, lçlerl sulp bir maddede 
kası olan Alman ıehtrlertmn dtr. Yirmi bet ili otuz ıani _._ __ 

takdirde tecrübe muvaffak 1 ietmlert vardır. ~t bt...,.. 
ye içinde çıkarıhno . gene saat devam etmııur. Balonun olamıyordu. 

Rus blyofojlıtl Behmeli 
yefln soauk ve sıcak kanlı 

hayvanlar üzerlndekl t,ecrü 

heleri balıkların ve dlfer 

donmuı bazı hayvan1arın 

tekrar hayata döoebilecek 

leriııl göatermlıtfr . Fakat ıo

ğukun bir haddt aımaması 

ıarttı. Bu had aııldıiı tak· 

dlrde balıklar ölüyordu. 

Btlhusa ıu teknesi lçlode 
dondurulan balıklar blr kaç 
hafta sonra dlrlllyor<lu Hay· 
vanların kınının 1nfmo altın 
da 4 ı ll 5 derecede dondu· 
ğu m6ıahade edildı. 

1924 de, Britton aynı 

tecr6belerl balıkluın iç ıu 
hunetleıınt ölçmeie Uioa 
ederek tekrarladı lç ıubu· 

kmlabllfrlcr. Vftcudun etrafı ilmt .. Kont Zeplln,,dlr. 

donmuıtur. Sakat iç uı.uvla 
rı donmamııtır ve kanar; ge· 

rt tarafı 10 tla J 5 milimet
re uzunluğunda tamamen 

donmuıtur. Hayvanı mayi 
havadan ç&kardıkten ıonra 

blr kaç saniye beklenlrae 
soğuk fç tarafı dondurmak · 

ta devam eder ve içi de bir 
müddet sonra ıulp haline ıe 

lir Mayi bava içindeki ylr · 
mi dört saniyeden az kalen 

ba1ıklarda üst tabakanın don 
ma dereceıl daha azdır. 

Böylece fU neticelere varı· 
hyor: 

Mayi hava içinde büıbü

tün doodurulmuı bir balık 

ölaıüttür. Yalnız üat taba 
ka11 donmuı olan bahklar, 

-~· 

Ameri.ha Cum
hurreisi Ve Si

nema .• 
Püyük bir ılnema ftrmHı 

.. Kadıo ve otomobil.. adlı 
büyük bir filim çevirmek 

iizere. 
Bu filimin bll' kıtmı Va

tlngtonda "Beyaz ev" de çev. 

rilecek 
Fallmfo rejıaörG Ruz-

velte baı vUl'du ve nutukla - • 
rından bir ıkt parçanın ft · 
l ıme geçmesini lıtedı. 

Amerika Retılcumhuru ıu 

cevabı verdi. 
S6zlerlne ltimad edilir bir

Çolc kimselerin dediğine gl>· 
te, çok iyi bir ıck •lde hazır· 
l 'n11111 bir plln harflyy ! D tat-
httc edilmektedir. Orta Av· 
tupaden kaldırılıp Ken hu· 
duduna ıöUlrülen kalaların 
h,rekata Çekoılovakya el 

'lfına, ltılhuaa Avusturya 
l&ıı1111na kuvvetli aaker tah 
lldatı, bu aym ıoouna ka· 
dar tahakkuk ettirilecek bir 
J)ltnın bazı kıt1mları gibi 
16rGoGyor. 

Halbuki Çek ordusu dün
'JODın en iyi teçhiz edtlmlt 

ordularındaa biridir. Mukim 
tankları, tanklara, tayare
lere karıı müdafaa topları 
ver. Bu ceıur mlllet böyle 
bir hııber çoktan hazırlan 
mııtar . Beton tahkhr,at, mun 
tozam siperler ilk hAmled~ 
ıtllntp ıOpürülecPk btr ıey 

deilldlr 

lng&llz hOk6mctl aıkaaın· 
dakl yek vücut bir millet· 

ten kuvvet alarak gayet ka 
ti olarak bildırdı: Mevz l 

netin takriben 11fmn altında 
bir dereceye düttüiü zaman 

balıkların bir saat ıeçmed~n 
6 1düklerint aördü Sıfır de 

rece civarında, hayvan ha 
reketten kealltyor ve dıkle· 

neılçlerln donma neticesinde 
gördüiü zarara g6re Y•ıa· 

makta veya ölmektedir An 
cak sathi bir surette donmuı 
o\an bir balık muvakkaten 
ıertleımıı olu da, ı11taldığı 
zaman tekrar yaıamala baı 

lar. 

_ Hayır, ıtnemada ftıG· 

ranhk .edemem! . 

Geçen her zaman aefer 
ter haldeki kıtaların hazar 
"rnısına faal bır kuvnt 

"•ltne ıelmclcr ine sarf edil 
••atıur. Almanyamn, tahrip 
it&, btr kuv•et saydıi1 kı 
t,l,rla ve ıllihlarla Çekos 
l 0 v•kyaya kartı bır hucum 
lçıo her ıeyJn hazır olduiu 
~u •eya oo ıüne kadar ha · 
tır olacafin1 kabul edebili 
tfı. 

~lbdtld halde: ileri! .. Emri· 

Ne olacağını evvelden tah· 
mine çahtmak her zamana 
için ıhtıyataızcıı bir hareket 
tir Fokat tunu ıöyllyebili~ 
rlz ki, pğer Ç~kterln manni 
kuvvetli, düçar oldukları 
tazyik ve henıAne altı ayda 
bozulmazaa düımana da harp 
en afftğı üç dört, yüi bin 
ki9iye msl olacaktır. 

Bu manzaraya medeni 
dünyanın seylrcl kafacaAını · 
da zannetmiyorum. Almanya 
dıımda naayonai aoayatfzm 
propaiandaıı ile aldatarmıt 
pek az kım.e •ar. Şuna hiç 

kalmıyan bir muhuebe ko 
parsa lnglltere, bu harbe 

hemen hemen muhakkak 

bir ıurette kanıacaktır. 

Fakat bir harp oluna ih 
ti mal kt, biz de tıtlrak ede· 

rlz demek klf ı deAlldlr Her 
ıeydeo evvel lazım o1an ıey 

bu harbin çıkmasına mani 

olmaktır 

lıe bizzat Çemberliynın 
müdahale etmeıl ve Httlerle 

görüımek üzere Berhteıga
dene gıtmeıl buıünkü vazı 

yetin v1thametlnl hiçbir ıe· 
ktlde değııtırmlf olmuyor." 

YAZAN: 

Vinston Çörçil 

ıtyordu, fakat 11ıtıldıktan 
ıonra faaliyet ı ne tel:nar bat 

lıyordu. Veygmao 1936 da 
buna benzer neticeler elde 

etti . 
Bu neticeler evvelki tec 

rübeleri tekzip edn görü 

nü yordu. 

Stil, neılçler sıfırın altında 
bir kaç derecede dondurul 

duiu zaman, tçlerlnto büyük 
buz krlıtallerlyle dolduiunu 

suyundan mahrum kalan 
hücrelerin boyat kabiliyetle · 

rint kaybettlflnl. halbuki çok 
seri bir donma haHnde -nıe· 

sell mayi hava lçtnde - hGc· 

B. Lüye, aözbağcman ıu 
suretle hareket ettiği kana 

atlndedlr: ~umak lstedlil 
balıkları nıay' hava içinde 

en az otuz aaolye bırakmak. 

ta ve canlandırmak lıtedik· 

lerinl de on &li on iki aanl 
ye zarf mda dııarı çekmek 
tedlr 

Neticeleri 1936 da neıre 
dilen M LGyenln tecrObele · 
rl haddizatında eoterenndır. 
Fakat Profe1ör Bıhmetlyefln 
"D6nmGı hayat,, hususunda · 
(Sonu DördQndı aayfada) 

Almanya da 
Nakil Vasıta

ları. 
Tren,otobüı ve otomodllden 

önce, ıeblrler ara11ada ıeklı: 
atla bilyük arabalar tılerdl. 

Almanya bu arabaları ye

niden ihya ettl . Ba•lera, 
Sakıonya ve Palatmoda ıe· 
yahlar, alaçlakla, giizel ı&· 
rüllG yollarda salclz at ko
ıu 'u büy6k arabalarla Hfa· 
hat ediyorlar. 

Arabalarla karoserlsl eı
kl zamanlal'«lald ıtbtdtr, an· 
cak iç taraflara modern ya · 
pı\mıthr. Rahat ko\tuklar, 
elektrik •e tekerleklerde Ilı. 
tik var. 
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Do 
So 

ş 

(Baıtarafı Üçüncü Sayfada) 
isi t ecrübeleriyle k rıaleştı

rılınca kıymeti bir kat daha 
artar. 

BahmeUyefin tezi ıudur: 

Donmuı bir uzviyet tekrar 
canlnoabillyoraa, bu hali bir 
fl\vaılamıı hay.,t hadtsc-d 
addetmek pek tabiidir Bu 
yavaılamıı hayat yalnız uz
vlyeUn dondurulmaaı ıu-
retlyle d e ğ f 1, f a k a t 
bazı hallerde diğer se 
beplerle de huıule gelebilir. 
Şımık realulyonlarm harare· 
tin düsmeılyle yavaıladığı 
malimdur. Bu bakımdan 

donmuı bir vaziyet, ıtmlk 
ve fizyolojik hadlıelerln pek 
yavsı husule geldiği bir va· 
zlyet demektir . l11tma sure· 
rellyle bu bidlıelerln ıurat 
lenmeıl, normal baytın geri 
danmeıl demektir. 

Fakat kan ve safra gibi 
iç uıarelerln cereyem ke il
di mt hayatin dev mı lm
klaıız g&rQ16r. Kan donun 
ca, uzviyet ölüme mahkum· 
dur. Fakat dirilen uzviyet 
lerde kanında donmuı oldu 
ğu mOıabede edılirse bu 
"dlrtllı" aaaıl izah edllebi· 
lir? 

Daha çok :ı.aman önce, 
ıonradan dirllmlt hayvanlar
da bu iç donma bidlseılnln 
tam olarak vukua gelmedi 
il farzedilmtıU. Spolezzenl, 
kendt tecrübelerine istinaden 
donmuı uzvlyetlerde kanın 

mayi halinde kaldığı bük · 
mGoe vardı Eıaaen bütün 
uzunluiunca taı gibi ıertle· 
ıecek derecede donmuı olan 
balıklar artık dirilmiyor. De· 
mek ki doomuı balıkların 

lklbeıtint tayin eden kanın 

donmuı.._olup olmemaıııdır. 

Bahmetlyefe göre, donmuı 
balıkların kanı, ıotuaun had 
nokta11ndan L,10 derece ) 
evvel ıulplaımaktadır. Bah
metlyefe göre ıoiuğun had 
noktaıı hayvanın kanının 

donmaaı ıiiratl nlıbeUnde 

tehaluf ediyordu. Eğer hal 
böyle lae hayvan ıoğuğun 

bidnoktaıından ıonra kanın 

donmaaına kadar yaıamak

tadır. fakat bu tkl an ara 
ıında vukua gelen nedir? 
Bu bir. hayat halt değildir 

Çünkü donmuı kan cereyan 
etmez ve bu itibarla mad-

deler arasında mübadele 
edilir. Fakat bu bir ölüm 
hali de değildir; çünkü uz
viyet tekrar hayata döne · 
bilmektedir. Bu uzviyetin 
hem yaıamaktan kesildiği 

hemde henüz ölmemtı oldu· 
ğu bir mutava11ıt haldir. Bu 
"'ne ölü, ne diri,, haline Pro 
feıör Bahmetlyef "aoablose" 
tımtot vermtıtlr. Babmetlye
fe göre bu hal suhunet ıart· 
larıoa ıöre bir kaç gün, bir 
kaç hafta, bir kaç ay devam 
edebilir. 

Lüyenln yaptığı tecrübe 
lcrln Bahmetlyef lnkllere mu 
tnbık düımedtği ve onun 
"Anııbloııe,. tezini teytd et -
medtğl görillüyor. Lüyenln 

TÜR 

1 

TORKDILI 

f 1 a ~ = 
Manyas gölü civarındaki Tuzlama binası dohil olmak 

nzere gölün 33 bin lira bedel mulmhlll balak av remml ve 
6 vlnmak hakkı haziran 938 tarihinden itibaren 3 sene 

tecrübelerinde yalnız lrnoları müddetle açık artırma suretlle müzayedeye lconulmuıtur. 
donmftmıı olg~ balıklar dl 29 9 938 peroembe süoü saat 15 de ihalesi yapılacaktır. 
rilmekttdlr. Bu fnrln naaıl Muvakkat teminl\h bedel mul,ablll yüzde yedi buçuktur. 
izah etmeli? Bu hadlıenln Talip oleoların Brındnma maliyesinde müteıelı~ıl ko 
sebebini muhıtfn ıartlormda, 1 misyona müracaat etmeleri tlao olunur. 

suhunetinde, donmonın ıür 1 I r • A 1, "' s 
atinde mı aramak ıe.zıın Bal . .aesıı· snerı «t tın 
dar~u· meaeıe tecrübel"rıe A nı. Koınisyoı ııı daıı: 
halledılmehdlr. "Donmuı Kor merkez birlikleri için 30 ton nohut ekılltmeye kon· 
hayet" problemi ya\nız latl muıtur. lhaleıi )0-JO·Y38 pazartesi günü Hal 15 de Balı· 
nal bir nazari kıymete ma- kesir kor satın alma komtıyonunda yapıl caktır. llk temi 
lık değlldır. Endüstri saha · nah J 26 liradır. Evsaf ve ıartlar komla} onda görü1ebillr. 
aında bu "anabioıe,. halJn Taliplerin k nunun ıkıncl ve üçüncü maddelerinde yazılı 
den lattfade edllebllır. Mtaal: belgelerle blrltkt~ teminatlarlle komisyona mOracaatları. 
Canlı uzviyetlerin, bılhaua 4 - 1 - 332 
balıkların, uzun bir zaman 
bozulmadan muhafaza edıl· 
mesl imkanı. 

Parisin On 
Günlük 
Vukuatı. 
Parıs belediyesinin güzel 

bir adeti vardır: Her on gün 
de bir kere ıehtrde ölenleri, 
doianları, öldürülenleri, hu 
tıslıklnrı, cinayetleri fçılen su 
miktarını bildiren bir ıata· 

tlstik neırcttı . 

Entransljan gazeteıl 1 ağus· 
toıtan 1 J ığuıtosa kadu 
neıredllen lıtatlıtlkten fU 

parçaları almııtır, aynen nak· 
!ediyoruz: 

On günde Parlıte 837 ki· 
tl öldü. Epidemi ıekltndc 

hsıtalık yoktur, bir ktıt ti · 
fodao öldü. Kızamık vefiyat 
vermedi. Menenjitten, boğ· 

maclldan, kızıldan, gripten 
de ölen olmamııtır. Dıftlri· 
den 2 kltt ölmüıtür. 

En fazla vcf lyat veren 
haıtelık kanserdir. 10 Günde 
1 12 ö lü var Bundan ıonra 
verem geliyor: 96 Ölü. 

Muhtelif tımarhanelerde 
81 ölü var. Kalbten ölenle· 
rin saym 68 dır. 26 lhtlynr 
ecelt mevutları ile öldü, 21 
kiti kaza netlceal öldü. 

Htç cinayet tılenmedl. 
10 Günde 442 düiün ya

pıldı 793 doğum kaydedıldı 
bundan 413 ü erkek, 380 i 

kızdır. 686 Meıru, 107 si 
goyri meırudur. Bunlardan 
58 tanesini babaları tanı 

mııtır. 

Parlıte btr haftada 8.481 • 
000 metre mikabı ıu içti 
mittir. Geçen ıene aynı 
günlerde içilen suyun mık· 
tarı 9.330 000 metre mikabı 
idi. 

Ru içilen ıuyun 3 035.000 
metre miki.bi meoba suyu 
1 402.000 metre mikabı fı 
lıtrelenmlı ıudur 

r-----------ı TÜRKDILI 
1 Pazarteıinden ba ka her l ıün çıkar. Siyasal gazete .. 

1 Y ıllıiı: 800 Kuruı 
1 Altı Aylıfı:400 • 

1 Sayıaı: 3 • 
1 Güoü geçmtı &ayılar 

kuruıtur. 

ADRES. 

BALIKESİR 
mmıınc•cm 

Balıkesiı· Askeri Satııı 
Alnıa onı · syo uııdaıı: 
Kor merkez birlikleri hayvanlarının 200 ton arpuı 

kapalı zarfla ekıtltmeye kona, uılur. ihalesi J2 · ıO • 938 
çarıamba günü 1Bat 19 da Bohku1rdc kor satın a lma 
komlıyonunda yrıpılecalitır ilk tcaıln11h 675 lıradır. Ev
saf ve hususi ıaıtlar Bolıkcgir kor satın nlma koa:ıbyo· 

nunda görülebilir. Taliplerin mu yyen aeatten Lir ıaat ev 
vehoe kadar teklif mektuplarını komisyona vermeleri . 

4 - 1 - 341 

~ dı·eıııi B tediye 
Rıyctseti dcıı~ 

Belediyemiz haalahaneııl için 35 lira ücretli bir bayan 
haatabakıcıya lüzum vardır. taliplerin hnstehanelerde hız· 
met ettiklerine ald vesika ve bonservlılerile birlikte bele· 
diye riyasetine müracaat etmeleri ilin olunur. 

· ıo - 1 - 342 

Bıtlıkesiı· Vilayet 
D<ıiuı:i :'ı cüıne, • • 

1 - Ekıiltmeye konula.o it Halıkutr- Edremit yolunun 
86+700- 9o+ssO ncl ktloaıetrelerl araıındakt kıamm ta

mirata es ılycsl olup l 5 10· l 938 t rihln'! ruthyan cumarte 1 

günü.ıaot l 1 de thaleal yopılm ls üzere 15 gün müddetle 
ve kapalı z rf uıulile ehsıltmcye konulmuıtur. 

2 _ Bu ta.mlratın kt>tlf bedeli 12767 lırı1 19 lıuruf ve 
muvakkat teminatı Yo7 lir 54 kuru§tur. 

3 - Bu lıe ald evrak ıunlerdır: 
A - Keııf hulasa ffyet bordrosu, metraj cetvelleri, mal· 

zeme arafıklerl. 
8-liuıuai ve..fenni ıartnamelerle ekılltme ıartnameal. 
C-Mukavele örneği . 

lıtlyenler bu evrakı her güo vilayet Daimi Encümen 
kaleminde veya Nafıa Müdürlüğünde görebtlırler. 

4 - ihale birinci maddede yazılı gün ve saatle Balı· 
kesir hükumet dalreılnde vlli.yet Daimi Encümeni tarafın 
dan yapılacaktır. 

5 - latekltlerln ihale tarlhtnden en az seldz giln önce 
Nafıa Müdürlüa}üne müracaatla alınını~ ehliyet veslka11 ve 
muvakkat teminatını malaandığına yatırdığına dair mak 
buz veya oayaoı kabul bank mektup) nnı 2490 enyılı ka· 
nunun 32 net maddeıl ahkamına tevfikan z rflıyarnk lha. 
le taatlndeo bir sant evvel vlllyet Daimi Eocümcn reisli· 
ğlne mBkbuz mukabilinde vermesi lazımdır. 

6 - Poıtade. vaki gecikmeler kabul edilmez. 

D f arlık 
4 ı - :i39 

• 
• 

(;ayı·i Mulııt(lil ere -
1 - 3523 Numaralı kanunu 1 birinci maddesi mublbince 

tltıhkak bakiyesine mukabil hazine tahvili olacak o la nlar 
mahallin en büyük mnl memurlarına; 

2 - Ellerindeki bono mukcbillnde tahvil alocak olan 
•ların mahallin eo büyük mal memurlarına müracaat et· 
melerl lazımdır. 

3 - H k uhlpleri tarafından doldurulmok üı.ere vel,a
letçe mal memurlarına beyannameler gönderilml§Ur Bu 
beyannameler hak snhlpleıtle bono hümlllerl tuefından 
doldurularak müracaat ve&l ·esı mukabilinde mal memur 
luğun , veya tasfiye bürosuna verilecektir. 

4 - Kanun, 15 7 t 938 t rlhlnde neşredllmtotlr. 

Bu tarıhten ltıbareo bir sene 2.&rfında rr üraca!1t etmlyen· 
ferin hal lerı sakıt ol cağından flan olunur 

21 ınOL um 

·~···~~~~~~~~~~·~~~·~~·~*#. ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
~ K apito_I: 100,000,0006 Türk Lirası ~ 

Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 

~ Dünyan111 Her Tarafında .Muhabirler ~ 
1IJ. Her türlG zirai ikraz)ı.ır- dlğt'f btlcümle banka oıu· ~ 
1IJ. tımelerl büyük ıubelcrlnde kirelıli luualar. ~ 
1IJ. lhbanız tı:ınrrnf ve kumbare. heaephumda ıkra· ~ = miv ler. ~ 
~ ikramiye: J,J/klari: Jkranıly< 11/ıı lııton: = 
J1J. ADEDİ LiRA LlRA ~ 
J11. l IOOO IOOO rr 
~ l soo 500 ~ 
.... J 250 250 ~ = 10 ıoo 1000 ~ 
~ 25 50 1250 ~ 
.,;. 30 40 ı 200 ~ 
JIJ. 40 20 800 I"": 

"i- 108 6000 ~ 
1IJ. Bu ikramiyeler Jıer üç ayda bir olmak üztrt se· -;. 
~ rıtde d6rl defa bu miktar uurinden kura ile ti.ağılı· ~ 
~ lacaklır. ilk keşide 1 Eylul 938 dedir. ~ 

~- ~~~---········••"1-••·~~· 
B<ılıkesir Askeri Satın 

lııııı Konıisyoıı E ııd• ıı: 
Ketif bedeli l 07,501 İiı a 45 kuruıtan ibaret Kütah1•· 

da hlfll edilecek iki top hanearı ile üç cephanelik kap•• 
lı zarfla eksiltmeye konnıuıtur. ltıale11 J. 10-938 pazart•· 
si günü Bahkulr lsor 1ıatın ıılma homıayonunde nat 11 d• 
yopılııc ktır. IH: tenılnnh 6625 lira 8 kuruıtur. 

Bu tıe eld plan, keılf, fenni ve umunıi ıartname ti• 
eki ve temel hefliyalı tefaılat reıml Anlsara, lzmlr ve I•· 
tanbul levu.ım ôn lrliklertle Balıkuır kor aatm alma ko• 
mlıyonunda gÖtülebiltr. 

Taliplerin kanunun iki ve üçünc6 maddelerinde yı~ıh 
belgelerle birlikte ihaleden b ir ıaat evvel teklif mektup· 
larını komtıyooa vermeleri . 

4 1-320 

Bıılıkesir Askeri Satın 
tına Kt ınisyonıından: 

Balıkeatr Çayır hiıar mevkliode yııpılacak olan iki adet 
top hangarı ile beo e.dct cephanelik kapalı zarfla ekıill6 
meye konmuıtur. 1halep,l 3-10 938 pazartesi giln.fi Hat 1 
da Balıkesir l·or satm a!rna komlıyonunda yapılacııktır· 

Keılf bedeli 58145 lira 18 kuru lan i\Jart!l olan bu 1018 '' 

tın birinci hetif, plan, temel hafriyatını gösteren tafıılil 
reıml, umumi ve fenni §arlname ve Balıkulr aatıo alrıı• 
komlıyooıle lzmfr, Ankııra ve lıtanbul levazım lmlrltkl•" 
rinde görülebilir. 

Muvakkat teminatı 4157 lira 26 kuruıtur. TıltplerlO 
kanunun ikinci ve üçünct'.i maddelerindeki belgelerle btrltkte 

ihaleden bir saat evveline kadar teklıf mektuplarını k0 

misyona vermeleri 4 1 - 321"""""""' 

alıkt~siı· Beledi)1"e 
Riyasetiııdt'ıı: 

1 - Belediyede mevcut ıartnameslne göre bet . adet 
tanzifat arabası yaptırıl6ıcağından on beı gün müddeti• 
eksiltmeye çıkarı!mı§tır. 

2 Beher arabanın muhrımmen bedeli 65 liradır· 

3 - ihalesi 30 eylul-938 cuma aünQ saat 16 da 8•' 
ledlye encümeninde yapılacaktır 

Taliplerin yüzde 7.5 pey akçalarını ihaleden evvel yı· 
b, .. 

tırmal rı mezk<kr ıün vo aaatte Belediyede hazır 
lunmaları alan olunur . 

4-1 - 32'1__...., 

·idü ·liiğiiııdeıı: 
Adliye bina11nın · tamirat lntaatı açık elı· - Balya 

ılltmeye konulmuıtur. 

2 • Tamiratın keııf bt'delt 800 lira ve muvaklı'' 
teminatı da 60 liradır. 

3 - İhale ~ 8 Eylul -938 çıuıut lı~ efü ü uır.ıt 15 ~e 
Balya MalmüdürlOğü dr.lreslnde y pılacakhr 

•• 4 - P.u tamlreta eld ketlf vorskastle ekstltme ıartıı 

ıncsl malmüdürlüğünde görü1ebllir. l 
B 1 .. 

S - lsteklılerlo tarihi ihaleden aeklz gün evvel 8 

kesir Nafıa Miidürlüğüııden lacaklan ehllyflt ve müttab"' 
h1tlık vesıirnsı ve muvaldrnt teminat rrıaldıuzlle btrlıkt" 

BııJıkes · ı· As~ eri 8< tın 
Alma Koıııi'sy(l ıı ııd<t ı: ytı pılacnklır. İlk temlnah 120 liradır. 1 

tayin ed len natte Balya Ma\müdürlüğ6nde hazır bulı1P' 
----- malara ilan olunur. 4- l - 323 ....,/ 

ı ·Sahibt ve Başmuharriri: Bnhkealr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörii: FUAT BlL'AL 
Suııi1rhk topçu alayının ihtiyacı için 200 ton odun 

açık ekıtltmeye konmuttur. lbaleıl 12- l O 938 çarıamba 
ıüoü aaat 11 de Balıkeafr kor ıahn alma komlıyonunda 

Evsnf ve şerait Bahkesir o keri satın elmcı komi yo 
nunda görülebilır. Taliplerin mu yyeo sa lte komisyon 
mürac atları. 
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