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Antakya, 28 (A.A.) - An 1 · 

rağmen eğer Almaoyaoın 1 mlyec•ğl kanaati hakim bu· takyaya boilı Ordu nahıyeol C. H • P • JJyönkurU} Ankara, 28 ( A .A. ) -
A.lrnanya ıarptan cenubu 
larktye m6blm miktarda 
lllot6rlO kuvnt ıevkemtıtlr. 

Çekoslovakyay• karı• b•r ıunmaktadır kaza halıne kalbedilmı, •e Başkanlığından: 
kaza teıki l at ı vapılmııtır . Ke 

tecavüzü vaki olun bunun ltalya ı l yaat nıehafill, Çe ıep nah ı yeıl Ordu kazasına 

lnıilız donanma11 ıeferber 
edılmııur. 

ant netıceıl Frantamo da Çe· koılovakya · Almaaya ıhtlll · bağlanmıtt ı r. Reybantye na- 1938 Seoeıl BalıkHlr Beledaye mecllıt azalılı için 
fmın, ıu\hen halledtlcc-eğlne blyeıtn ln de kazaya kalbi Genbaıkurca kabul edilen Jok1ama taltmatname1ln• koı!o vakynın yardımına koı· 

ması olacak ve lngiltere ile 

Sc,vyet Ruıya h iç ıüpheılz 

kanidir . mukarrerdir . 16re yapılan Hçlmde adları aıaiıda yazılı partili 

Amerika Relllcumhuru B. 
ltu:ıvelt dün Hıtlere 
bı, me .. j ıöndererek Çe 
koslonkya me1ele1tle doi-

tudan doğruya alakadar 
ol,n de•letlerden mürekkep 

bır konferansın top\anması · 
111 teklıf etmııttr. 
B Hıtler, loglllz Baıveklll 

· Çem berllynı yarm Münthe 

davet etmlt ve Ala:ıan aıkerl 
ha:ıulddarın yirmi dört 1aat 

lebır edtleceitnt ıöylemlt 
tir. 

8 
8 . Mu11ollnl ile Fran11z 
•ıvekılt 8. Daladlye de 

t.!nnıbe gitmektedirler. 

V •tlngton, 28 (A.A ) -
liGlc(hnetle ve aıkeri komlı · 

Franunın tarafını titiz sm 

edecektir. 

Bu beyanoatta ıunlar llA · 
ve oluomaktadar: 

Bu büylik f aclayı önle· 
mek Jçlo , henüz vaktt ge 

ctkmemtırl r. Bütün milletlerin 
ıerbeıt müzakere tarık ı yle 

bir hal suretine varılma11n 
da ı srar edilmeıl için de 
henüz vakit vardır . 

Roma, 28 ( Radyo ) 
A vrupada baı gösteren mllt 

htı buhrana ratmen halya 
da tam bir ıükdnet •e ıo· 

iukkanhlılıı: hüküm ıür 
mekte, A vrupanan b 1 r 
harp felaketine ıü rOklen· 

Köy ·emurlan Kimler
dir Ve Nasll Ayr1lır? 
Katip Olmıyan Köylerde öğ

retmenler Veya EğLtmenler 
Katiplıh Yapabilecekler. 

Hükumetin köy tıleriol 
esaslı olarak yoluna lıoy· 
mak üzere haznlamıı ol · 
duğu porje köyün ldare.t 
tçın köy memuru adına ala· 
cak olanları tayin etmekte 
ve bunların •a:ı. ı fcıl erlnl ta · 
yln etmektedir Yeni tedbir 
lerle köye ve köylüye ald 
olan birçok t ıler, lı öy encü 

meni tarafmdan hılledtle· 
cekUr. 

Klllpler ve koruculaı da 
dahil olduiu halde bütün 
köy memurları muhtar ta · 
rafından tayin ve tayinleri 
dernekçe tudtk olunacaktır. 
Derneltn toplu butuomadıiı 
zamanlar, taytn olunan me-

( Sonu ikinci ıayfada) 
lonla yakandan allkası olan 

deoıekrot ıenatör Loran bu 

•llbab yaptığı beyanatta bir 
.\'Vrupa harbi vukuunda hl · 

taraflık kanunlarının lptalt 
ile lugıltere ve Fran1aya lü 

tuanlu olan bütOn harp le 
"'•au:nının Amerıkadan Hhn 

lngiliz aşvekiliRadyo
da Bir Söylev Verdi. 

~hn111aııoa lmkin •erecek 
lr polıtıka tatbikini lıUye· 

ceırnı bıldtrmııtır. 

t;Eıt BEULA YN SÖYLÜYOR: 
Senatör böyle bir harpte 

.\rnerıka fç lo bitaraf l ık mev
ıuu babıolmıyacağın ı ıöyle 
tnııur . 

« i gilte ~ e; su :~u seven ~ ir devlettir, fakat Avrup ayı H ~ gemo1yası altına alma~ 
istiyecek herh arı g i bir d:vletle harp etm ~ kten geri kalmıyaca~tu » 

londra, 28 (A.A.) Ya 
Londra , 28 (A A) - Çeın· Sulhu ku rtarmak fçln nrfet-

ra reırnı bir teblı§de beyan 
olundutuna göre logıltz bat 
-!:!ılıo ın bütün ga vr~tlerlne 

herliyn dün akıam matbu tıjtm gayrttlere yaptığı tel 
ata aıağıdııki beyaol\tla bu mıh,erden dolayı müteheas•ı 

luomuıtur: oldum. Bu gayretlerime d~ 
"Httlerlo nutkunu okudum vam eder.eğim Ç6nkü harbi 

ÇEKOSLOV Al{ YA 

• BOTUN HAZ RLI 
LARINI iKMA ET i 
O}\du KadrosllTamamlandı, 

Gönüllü Kaydedilmiyor. 
Ç~k Kabinesi Reisicumhur B. Beneşin 
~1Yasetinde Toplandı. Alman, ltalyan 

e Amerika Sefirleri Pr ağdan Ayrıldı. 
~!'•i, 28 - Buıün bOkQ. ı reımt bir teblıide, ordu kad-

tarafından neıredılen (Sonu üçüncü .... eayf ada) 

lıtemlyen Avrupa milletleri 
nln üzerinde gayet gentı 
b:r ıekilde itilaf elde ed ılecek 

halledılen bir mesele yüzün 
den kanlı bir kavgaya girlı · 
melerln l h iç bir mantık ka. 
bul etmez Hltlerln, yap.le n 
vadin yerine getirileceğine 

loanmadıiı anlaıahyor. Hal. 
b u k ı bu vaat doğrudıaı 

doğruya Almıın hükö. 
meline değ il , aynı za. 
manda loglliz ve F ransız 
hükumetlerine de y11p ı lmak 
tadır . Bu vaadin udakatle 
ve ta mamilc yerine getlrllme· 
meı lnden kend imizi manen 
mcıul arlettiğ lmlzl ıöyllye 
b ı l lrim Al mao hükumeti de· 
vır ı ıırtl nrıuın kuvv c.- tle deitl 
müzakere yolu ile halledilme 
ılol kabul ettiği takdirde bu 

vaadin makQI bir ıekllde müm 
kün olan en luıa bir zaman· 
da yerloe getfrlleceğlnl ta 
ahhüt etmeğe hazmz. Al 
man devleti relainin bu tek• 
llfl reddetmiyecefı nı kuvvetle 
ümit ediyorum. Bu teklif Al· 
mnn yada kabul edildiği 

uman hakim o,ao dostluk 
zlhnlyet lle yap ılmııtar . EAer 
kabul ediline kan dökülme 
sine mahal kalmadan Südet 
Almanlannın Alman1 a ıle 
blrl cımelerl huıusunda Al 
manya tarafınJao tıhar edı. 
len arzu yerine aetırllmit 
olacaktır .• 

Londra, 28 (Radyo) -
Baıvekil Nevil Çemberla1n; 
d6n akı.am, bütün ra.dyo tı · 

lat)·oolarından dinlenen mü · 
hım bir ıö1lev vermlttlr. 

lnglliz Baıvektll demlttlr 
ki: 

.. _ Y.uın Avam kamarası 
fe•kalade bir toptanh ya· 

(Sonu OçOocü 1ayfada) 

arkadaıların aıll Ye yedek parti namzedi 1eçlldılderl· 
nl ve kendilerine Yerilecek YaztfeJI her ıuretle ıf &J& 
ehil olan bu arkadaıtara re1 •erılecellnl parti men · 
ıuptarına bildirir ve Balıke1lrln deierlt m6atehlplerl-
nln tanlbtne arz ederim. Vali Vt C. H. P. 

llSJönlcurul Baılcanı 

Etem ltykut 
Asit Aza Namzetleri: 

iffet Deniz 
Cavide Aiabeyoflu 
Naci Kodanaz 

A •ukat Sadık Deniz eıl 
Ktmyaıer Abdi eıı 

Beledl1e Relıt 
Bakkal Faik De•ecloilu 

Ra1lm Çağan 
Te•flk Baıaran 
Zübtil Melek 

TGccar •• çlftf{ 
Avukat 

Azmi Sakol 
Ahmet Saraçollu 
Necati Uiur 
V aıJf hpartalı 
lımatl Safa Ka1apollu 
lsmall Tirltoilu 
Mehmet Keklik 
Alt Kmmlı 
Sıtkı Şeremetlı 
Ali Uz.kan 
Cevdet Kaplanoilu 
Cevdet Karaoilan 
lbrahtm Madenli 
Necip inal 
Kemal Tanay 
Emin G6nnıel 
İbrahim Sami Kayyum 
Kaaım Güneı 
Şeref Eilnli 

Attar 
Eczacı 
ÇtYlcl 
Kumaıçı 
Çt•lcl 
T6ccar 
Uncu 

Uncu 
Manifaturacı 

Ktt•pçı 
Otelci 
Barut bayii 
Attar 
Attar 
f abrtka kltlbl 
Tüccar 
Kon.er•ecl 
Tüccar 
Tüccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süre1ya Çataloğlu Avukat Vedat eıı 
F ahrt Karaman Eczacı 
Yuıuf Memltoilu Manlf aturacı 
Şamtl Erit Avukat 
Mehmet Etltp Sandıkçı Maranıoz 
Hüı~yln NJzamoilu Ekmekçi 
Mehmet z~bıt Şekercloilu Şekerci 
Şükrü Kaylarlı Çtvlcl 
F ehml Anlan Otelci . 
Tevfik Budak Manifaturacı 

Muhittin Ergin Avukat 
Fuat Bı l'al 0Jt Tabibi 
Lütfi Kıral Attar 
Halli N ecatl Kutlu Komlı1oncu 
Kemal Konyalıoilu Bakkal 
Kadri Sökmen Kırtaalyecl 
HHan Serpen Kunduracı 
Mehmet Tahtr Dofınlarlı 
Faik Ôzdamar 
Muıtafa Apak 
Mehmet Fehmi Ahıun 
Hakkı Oıuç 
Haydar Çorapçı 
Ahmet Aydar 
lbrahlm lıtanbulluoğlu 
Mehmet Ôzıelen 

Kunduract 
Noter kltıbt 
Uriancı 

Attar 
Çorapçı 

Kahucl 
Tabak 
Bakkal 

. 



SAYPAı 2 

1 Köy Me 
di Ve 

u la ı imf -
ıl A ılı ? 

Katip Olmıyan Köylerde Öğ· 
retmenler Veya Eğitmenler 

Katiplik Yapabilecekler, 
( Baıtaraf ı birinci aa yf ada) 
murların taıdtkleri ilk top 
lanhda yapılacaklar. 

Koruculara dernekçe taa 
dık edıldıkten ıonra kayma· 
kam veya . •alt tarafından 

buyrultu •erllecektlr. Kittp· 
lerln tayini kaymakam ve· 
ya valiye btldlrtlecekUr. 

K6y ltlerlnde yazı, heaap 
itlerini köy klttbl ıörecek · 
tir. Klttp bu itlerden dola . 
11 muhtara karıı mesul bu· 
lunauktır. NOfusu bin ve 
liınden fazla olan köylerde 
btr. fıltlp btılonmaaı mecbu · 
rldır. NGfusu:ı binden aıaiı 
k'&ylerde11nl1terek kltlp kul
lanmak caiz olacaktır. Kl· 
Ubln 6cret veyaı ma91 a:la
bılmHI için k6Jde oturma11 
jart olaeakt • Katibi bulun 
mıyao kaylerde 6fretmen 
weya 'elltmene, bunlar da 
olmıyaa k6ylerde imama 
liltlpllk vazifeal veri leblle · 

J 
cekttr. 

Köy mamurıan: 
K6J memurları tercihan 

k6y bellundan ahn.cak bu 
mfimkQn olmaaaa •etist•••· 
lecektır. Bunlar yetııtırllın . 
cl1e kadar dıtarıdan alına 

bHecektlr. Kay öfretmeır Ye 

ra elttmenl, klttbt, ebeat Ye 

clıfer kay memurları veya 
ltbumlu aanatklrları için 
bCUceaı müsait körlerde 
cleraek kararlyle orta mala 
elan ey yapılm111 caiz ola· 
ciakhr Memurlardan der 
aekçe takdir edilen icar be 
•eh alınacaktır. 

; Kay imamları k6y der· 
ııılellaln ıeçlml ve ka1makam 

huyrultuıu ile tayla oluna 
eaklardar. lmam olacaklar, 

dernek ar.ası olmak ı rtla· 
rını hals bulunacaklardır. 

Ancak k6r halkından olma· 
lar• tart olmı1acakhr. imam 

olmak lıtlyenler 1 orta •ek 
tep mezunu deilllerae kaJ 

makamın tenıfp edecelı bir 
heyet huzurunda llm\lhal 
hesap, Ttlrklye coğraf y .. ı, 

T6rk ve lsllm tarihi, sallık 
ıılerlndeo ve yazıdan imti
han edilerek buyrultu veri 
lıtcektlr. lmamlaH teamüle 
l'Öre ıtmdlye kadar ne Ye
rlllyona rene o verılecektfr. 

Ancak bu para ister para, 
ile lıter ayniyat ile adenıln 
b6tceye konulacaklar. Muh· 
tarhk kunuou ·mu•aff aldyle 
bitiren imamlara köy kittp· 
hil vaalfeal de vertleblle 
cektır. 

Muhtar, k6y memur ve 
mtlıtabdemlerlne dofrudan 
dofru1a ihtar, teYblb ve bir 
baftalsia kadar maaı keıme 
cezalara verebllecektlr. En
clmen kararlyle maaıları bir 
a1lıfa kadar da kee1leblle
oektlr. 

BOtGn köy memurlara 
muhtara karı• mesul ola
caklar ve muhtar kendt hak · 

· laranda her türlü tahkikat 
ve takibat yapmak aallhl· 
yetine malik buluoacaktar. 
Muhtar ftlnt yapmıyacafına 
kanaat ettlfl veya köy he· 
aablna aararh 16rdGIG k6y -· - .. .. 

' memurlarını her vekıt itten 
çıkar btlecek; lnuı: tıten 

çıkarılan k6tlp, korucu ve 
imamı kaymakamlığa bildi 
recektlr 

Köy zabıtası: 
Köy sınıra lçlode h~rkeıln 

canını ve malını korumak 
köy koruculerının vaztfeai 
olacaktır Her köyde en az 
bir korucu bulunacak ve en 
az beı yüz ktılye bir koru 
cu tutulacaktır. Korucuların 
yirmi iki yeıından kGçük ve 
altmıt ya11ndnn büyük ol 
mamuı, Türkçe koouıur bu 
lunmaıı, cinayetle yahut yüz 
luaartacak btr suçla ceıa 

landanlmamıı bulunma11, na 
muslu olmaıı ve ıerhot bu 
lunmamaaı lezımdır. Koru 

colar, k61 muhtarının emri 
altında olacak ve reımf ııler 
de onun her emrini tutmaya 
mecbur buluoacaklardır Sı. ı 

llbh olan koruculara kartı 
g.tealer 'jandarmaya kartı 

gelm wıbt ceza görecekler· 

Her k6vde koruculardan 
baıııa 1ronOllü korucular da 
bulunacaktır Bunun için 
muhtar köylilnün ell ailab 
tutanlarından IOzumu icada· 

rını aönüHü korucu ayıra 
rak bunlnrın ftlmlerloi kay 
makama bildirecektir. Kay· 
makamın tasdıkt üzerine bu 
aöoflllü korucular, a11l ko 
rucular ııtbl lüzumunda mub· 
tar tarafıode.n emntyet ve 
aea vtı ltler:tnde -'kullan1labt
leceklerdUr. f t batında gö 
nüllQ korucular da aaıl ko· 
ruculaı" hak ve aalabtyetle 
rloe aahlp olacaklardır. Ko 
ruculara verilecek ılllhlar 
ve cephaneler hOkdmet ta 
rafından muhtara makbuz 
mukabilinde demlrb•t ola
rak verilecektir Korucular, 
tllah Ye cephaneleri ancak 
kendılerl kullanacaklar, bat 
katarına veremiyeceklerdtr 

Korucular stllhlarmı •t•i• 
dald hallerde kuHanacaklar 
dır: 

1 - Vez\f eatnl yaparken 
kendisine uldırao ve haya 
tını tehlikeye l<oyan klmıe 
lere kartı hayatını koru 
mak için mecbur kalına; 

2 - Vazlfeliol yaparken 
ahaliden bir kımıenln can 
veya ırzı tehlike altında 

kaldıimı ıörür ve onu kur 
tarmak için baıka bir çare 
bulamazta; 

3 - Cürmü meıhutta, ya· 
ol yapılırken yeya yapıldık 
tan ıoora henüz izi mey· 
dandaylıen, bir cinayetin fa· 
ilini veya maznun bir 1ah11 
korucunun dur emrine itaat 
yakalamak llledtil halde o 
kimse ıillhla kartı koyana: 

4 - Tutulan bir cani ka · 
çar ye dur emrini dinlemez 
ve onu tekrar yakalamak 
için ıllih kullanmaktan baı · 

ka çare kalmazı•. 
6 - Etkiya takibi aıra· 

11nda yatak olan yerlerden 
fftphell bir ed1tm çıkar ve 
etmeyip kaçırab; 

Bu hallerden baılra keru· 

-----------. ~......::;:..__.-- . --

TORKDILI 29 EYLÜL 1938 

15 Yılda le 1 

Yol Ya-1 ada 
pıldı? 

Nafıa Vekaleti, yaldooeo 
kıt rnevdaıl dolBylalle tami 

re muhtsç yotl rıo Qurlnden 
kıf geçmeden tamfrl ve mu 
hafozaları lçlo yenı lt"dhir 

ler almağa lü:ıum görmilı 

ve foallye geçmf9tlr. 
Cumhuriyet fdared, na 

vatand 14000 kilometre en 
kaz halinde ooıa tle dört bin 
ktlomelre torak yol tevorilı 
etmtıtlr. Cumhuriyetin on 
betlncf yılı kutlulanmezdan 
evvel tae ıoıe ve toprak yol 
Jar lnta edilmek ıuretlyle 
yol ıebekemlz 38000 kllo · 
metreye çıkarılmııtar. Bu 
miktarın on bin kılom treal 
yeni fOH, yetil bin lclltur ki 
lometreat te.mlr halinde ve
ya tamire muhtaç ~oıa, 14 
blo kCuur kılometreıl teıvt. 

ye ve loıa helınde ıo~a ve 
ı~kız bın lulıur lsılomelretl 

de düzelmlı araba yoludur. 
Kıt l'elmeden ev:vel bil· 

busa ıoıaların yan tarafları 
t.mtzlenerek nçılmalita, ıu 

hendekleri tanzim edilmek
te ve ıellerhı yolları ta hrlp 
etmemeıl için tertibat alın 

malrtad1r. 

cu ıııllhını kullaodıiından 
dolayı ceza görecektir. Ko 
rucu silah kullanmıya mec 
bur olduğu zaman bile müm· 
kGn olduğu k dar, öldür
meluizln yıuahyar1tk tutmı 
ya dikkat edecektir. 

Korucuların kıyafetleriyle 

aillhlarımn ıekll ve cinai 
Dahiliye Veklletlnce teııbi t 

olunac ktır. Köylerde bel 
ve bahçeleri ve çetltlt meh· 
ıullerJ beklemek üzere köy 
tdareı~nce tutulan mcvıtmlık 
bekçiler de vazlfelt bulun 
duklara Jılerlo bnşıncl ve 
korucuların veya muhtarla
rın emrinde diier yerlerde 
de aynı aa~ahlyete malıh 
ole caklardır. 

Koruculara ıu Jılerl gör 
mek de yaaak olace ktsr: Ko . 

ruculukton baıka ııryepmak; 
meseJi dükkan, kahvehane, 
han açıp ıı\etmek veva bun

lar ortaklılt etmek; köylü· 
den her hangi birinin veya 

kendi itini görmek üzere 
lzlnılz v zlf esini terketmek, 
koruduiu bağ, bahçe ve 

ekinlerle dlğu mahıullcr 

den kendi he1abıoa fazla
dan fayda lanmak; kendi 
hayve.nlarma ve köye ço 
banhk etmek; levha, reımi 
elbise, ıllah ve cüzdanını 
üzerinde taııma m k veya 
def ittirmek. 

Silahını ve cephaneılni ka· 
yıtaızlıiı yQzünden k ybeden 
veya tıteil ile baıkeııının 

eline geçmesine sebep olrın 
korucu hemen çıkorıle.rak 

hakkında ayrıca ceza yRpıl 
mak üzere hükumete haber 
verilecek; sllah ve cephane 
parası ödettlrilecektır . 

Projede bunlardan baık , 
l<öy emniyet ve R!nyl§fnln 
temin ıeklın~ aid de birçok 
yeni hGkGmler vardır. 

-
1 1 

ati/; 6 Sene, 4 y, 15 G'iin 
Hapse ahkam Oldu. 

• 
ı. 

2 Temmuz günü merke · ceza müddeiu"mumfel 8 
ze bağh Bok c k köyünden Şahin Şahin.er, dava hak 
Veli oğlu M hmet adında kında ki nıutaicaıın
birlıl köy fmamı Hrısrını t ban· da kııtılln cinayeti koaden 

ca He öldürmüıtü Vnkamn folemlı buluodu~u netıculne 
nbebl de imamın Mehmede varıldığmı ve imam Heıanı 
kızını vermemlt bulunması bu infial ıle öldürdüğünü 
ve bu yüzden kin besliyen ıöyllyerek katılın Türk ceza 
deltkaohğın aküzlerlnt otlat· 

' -RI 
~~~-~~-; 
Sağlık Afi~leri 
Okullara da 
Verilecek. 

Sağlık ve Sosyol Yardın> 
8 kanhiının iıalk1 ıailıiıoı 

korumıy ahftıt.mak..ıçtn pro 
pağanda aflılerl baahrmakta 
otduAunu yazmııhk 12 Me•· 
zu üzerJue renini btr ıiiltlde 
hazırlanan af ı•l~r aelmlt ve 
vlliyt:tlere tevzltne batlen 
m:ıtır ~ftıler umumi erle 
re •e. bilbaua ilk okullar• 
a11lac khr. 

kanununun . 448 ncl maddea\ 
mak üzere amamın tarlas ına ~abancı Mem-mucıbınce oezalandırılma1ını, -
ıokmuı olmaslydl. im mın, 
H fakat katılın cinayeti tı\edl 
ayvanhırın tarla~ına girme /eket/ere Tale· 

el dolayfııfle yaptığı ihtarı tı za msn 18 yıııını bitirme· l ı 
bahane eden Mehmet taban mlo olduğunun, mahk\ımlyet be gÖnderi/ecelı 
cesanı çekmlf, tkl el steı ve sab 1 kıılaranın da ceıa la· 

ederek 2av llıyı bnıından ylnlnde nnarıt('lltlbara alınma Hükumet, bu yıl de.-let 
ve yüzünden yaralamıı, ölü· ıını lıtemfftlr. hesabma tahıtlde bulanmak 

müne ıebep olmuıtu. Mahkeme heyeti müzake Qzere yabancı memleketler• 
Vakadan bir ıün ıonro reyi müteakip suçluyu, .mOd· gönderilecek gençlerin mık· 

yakalanen kattlin ağır ce· defumumlllğ o telebl veçhtle tarını ve bu ıençlerden ara· 
zada devam eden muhake· 6 ıene 4 l'!Y 15 gün hnpıe nacak vaafı teıblt etmfttlr• 

mest netlcelenmf ~tl~r!!!. ~!w!'!iğ!!l'ı!!!!r~0!1'!!_!!."m~-a!!!!h!!!!k!!!ıl!!!:!!m~~e!!!!'tm'!!!:e::r::cc!!!•~~t~fr=-.~~--!!'!!!!~ı ilk defa g~çen ıene tatbik 

ilk T etr ·satMü .. 
f ettişleri Ara
sında Tayinler. 

Vilayet tik tedrisat lspek 
terlerinden B. Muıe.ffer Er 
gün, lst nbut ilk tedıfıat mü· 

f ett19liğ!oe; onun yerln de 
Botu !I tedrfaat müfettişle 

rlnd tı B Fahrett n K bort ı 
ta yln dtlmtıtır. 

adı 
Çeke 

a ıcak , 
Ada • 

Anafıutalısr mah llealnd n 
Rect'p oğlu Rahmin n , Dink· 

çiler mahalle lnd n Meh 
met kızı Zehrayı bı 

çek çekmek uretf yle 
tehdit ettıil şikayet o lundu· 

ğundsn suçlu yakalunmıı, 

adliyeye verilmltUr 

10 Aylık 
lhr cat 
Vaziyeti • rz. 

Baohca mallnnmızın ! 937-
1938 ve 1936 1937 seneleri arc · 
undaki on aylak ıhrac t va 
zlyetl tesblt olunmuştur. J 936 
1937 Yılmm 1 6 .427.000 il 
ra ol n lhrscahna nazar n 
1937-1938 yılının ihracatı 
6.988 000 lira fazlaalyle 
133415.000 liraya baliğ ol 
muıtur. Bu re.kamlar lhra · 
cahmızın her gOn bir mlk· 
tar deha artmakta olduğunu 
göıtermektedlr. 1937 1938 
Senelerlnln on btr aylık ıh 
racatı aruıoda bir evvelki 
nneye nazaran ihracata ar
tan me.llnrımız tQtOn, kabuk· 
lu ve kabuluuz .tntüo, ka · 
buklu ve habukıuz fındık, 

pamuk, krom, kufyemt ve 

arpadır. Modeo kömürü, he· 
re telerlmlzln bir evvelki se 
neye n ZBran ıhracah ıız ol· 
maki ber her gelır nokta 
ıından ehemmiyetli bir f z· 
lalık arzetmektedlr. 

Biğadıc Pana• 
yırı Açıldı. 

Bı~adıç penayuı açılmıı, 

civar lcaza, nahiye ve ltöy: 

lerdcn muhtel f ahcı ve H · 

tıcı l r lttlrak etmi~llr. 
N hiyeye üç ldlometre tue· 

ıafede kurulan panayır cu· 
martesi l:Janıı liapanacak
tır. 

Bu~day çalarken y ~ıand1. 
Merkeze bağh lrv na kö 

yünden Hüııeyln oflu Saith, 
zahire p z rmda marangoz 
llnlıle ald 33 kılo buğdayı 
çaldığı onlnıı'ôığınd1ın yaka 
le.nmışhr. 

H rman yerinöeki eöbnce 
1 

n2 sıl olmuş? 
Anafartalar mahallesin 

den Ahmet oğlu lımntl. 
Oruçgoı::.I mahn llestoden lb. 1 

rohlm oğlu Emin ve Konak
pınarm Berek t'I köyünden 
Muııtafa olflu Hnıan adtn· 
d& üç kloiilln Dink· 
çiler mahıılleılndekl harman 
y rinde Hatic e ve Huriye 
ndmda ilci kadınla eilcndık 
lerl btr sırda Eğe mahalle· 
ılnden Muatc. fe oğlu Muhar· 
rem, Hamtdıye mrıhalıcaln 
den Tevfik ottu Ali. Said 
oğlu Ahmet ve Mullafa o~lu 
lbr hı n adında dört kitinin 
aynı yere gelcr k Mu&tafa 
oğlu Hnsaoı elblr;elerlnl al· 
dı : tan onra döğdiikler lnt ve 
yaraledıldınım yazmııtık 

Bunların hepsi de yak !ana
rak müddelumumlltğe veril · 
rnlşlerdtr. Yepılan tt1hkl 
katln Muatafa oğ u ~1ıu:&nm 
elbı~elcdnln alınmadığı gıbl 

döğü üp y ralonmftdığı, ken
dlsfnln yanlarına gelen bu 
dört kio1den kaçıırken elb!· 
ııelerfnt düşürcHlğü, kırda 

t rl 1ar ve bnğl r ar ısındaki 

teilerden (leçerk n yarAlen 
dıiı a-nlaıılmııtır 

edtlen bu toplu usul netice· 

ılnde bu ıeoe blitQo vekA· 
letlerln muhteUf ecnebl medl· 

leketlere göndereceil tal• 
be miktıarı 5 l dır. 8 untarıo 

ikisi kimya m6hendlılıil, ık•· 
111 btdroğraff, on beıt lnt••t 

elektrik, makine ve meoıU · 

cat mühenditliil, tklıl Ttırk 
ve islim ıanah, biri etoolo 
jf, bhi Altay dilleri. biri k&· 

tüphanecillk, biri lenıGstık. 
lklsl mimar arkeoloi, ıkt•1 

mimnrlık, on beti mallY• 
ve iktisat ve bt-tl de hukuk 
tf\ hcil ıne gidecektir. 

GeDçlerln otuz biri AlaısP 
ya ve aerl kalanları da lo· 
ıııltere, 1-reosa, İtalya, Bel
çika ve tnıçreye r&nderll•· 
ceklerdir. 

Bu ıençler llaelerln ıoO 
üç ıene mezunları era11nd•0 

lııtanbu1 ve Aukarada 1•P1
' 

lan Jwtlhan!arda eeçılecek· 

ı .. rdlr . Mali1e ve lktıut ttb 
siline gıdcm!erJn hukuk 01e· 

zunu olmaaı ıart olarak Jıo· 
nulmuttur. ______ _,,_ 

~-=---------~~----__,.,,,-
1 ıs TAN Ol RAOYOS~ 
29 - Eyıoı 1938 Perşembe 

18 30:Danıı muaıklal (Pi&1')· 
1~: Spor müsahabelerl: f:t .., . 
ref Şdık 19.30: Karsıık P' 

ılkt (Plak) 19.55: 00'" 
ı' ha berlert, 20: Saat SJ•' ' 

Nthal Asım ve arb:datl•'' 

lfuafınden TGrk muıllı 1'1 

40' ve h~lk ıarkıları. 20. ' 
.•.jans haberleri. 20.47: ôt0'' 
Rfza D-oğrul tar•fındao Ar•P ., .. 
ça ıövlev. 21: Saat •Y 
Orkestra. 21 30: «tfat •e ''ıc 
!<adaşları taufmdan ror 

k tar• 
musikisi ve halk t•' 1 IJ' 
22 10: Uava raporu 22 İ 
Muhiddin Sadak: Vtyoloo•' 

k tıle· 
konıerı, p iyano r~fa ' et' 
22 50: Soo heı herler ve S
teıl ıüniln proiramı. 23> 
at 1ıyartf lıttkl&l matfl• 
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MussoliniJıe Atfedılen Bir Mektup: Çekoslovakya 
Hazırlıklarını 
Ikına/ Etti. "Allahın Elile Çizilen 

Hudutlar Değişmez.,, 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

roıunun hnulmen dolmuı 

olduiu ve urtık göuü\IQ ka· 
bul edilmtycccğl btldtrHmek
tedlr. ''Fakat Mürekkeple Çizılmiş Hudutlar Tekrar 

Mürekkep Vasıtasile Tadil Edıle6ilir.,, 
Diğer tar11ftım mütemadi 

yen havn müdafaa hazırlık 
ları yapılmnktadır. Şehtrfa 
etrafındaki sırtlara batarya
lar ve toplar yerleftırthnlt 
tir. Aicıam sokaklarda zıfıri 
b ir karanl ık vardır. Devri 
yel er pencerelerden ıoık 112 

mamasına, arabalarda fener 
yakı lmamaaına nezaret ~t 
mektcdlrler. Btrkaç hava 
meydana harekete hazır bir 
halde bulundurulan avcı ta · 
yarelerl Ue doludur Ptojek 
törler arada ıarada havayı 

araıtırmaktadır Sflihsrz mü 
dafaa ihtiyaçları için bütün 
doktorlar ve tlbblye talcbrsl 
nfetber ddmfıtıt Halk ıü 
kanetlnl mubof aza dmt=kte 
ve <lt.ıpfıue tuııamtle rleyet 
etmektedir 

HakOmetln reıml organı 
olan "İt Popolo d'ltalia,,nın 
15 eylul 1938 Tarıhlt nü~ha. 
ıında, Muuoltntye atfedilen 
•t•iıdakl nıakale neorolun· 
ıtıuıtur. Bu yazı İtaly~n ga· 
zetelertnde biiyük bfr ebem· 
rolJetle karıılandıktcn baıka 
bunun, dlier dünya matbu 
atında 1'e bılha11a M11car 
1'e Leh muhitlerinde ıanuı
Jon J•ptıjı defa\le kayde· 
dtlmtıtır. 

15 Eylul t93S tarıhlt lı 
Pepo'o d'ltaltadan: 

Runcimana açık mekf up. 
"Bırkaç hafta evvel P,raia 

rıtmek üzere Londrayı terk 

~ttlllnlz zamaa, kimse, ıl 

zln baoııı ıalAhlyet ve me· 
•ultyet tahtında buraya git 

tlfınızı aarahatle anlıyamadı. 
Vazlfenlzln mahiyeti reamt 
IDllda? DeAll mlldt? Bütün 
bunlar, Lond~a ıtıloe m6ıa 
bUc bir ılı ~aba'1<a11 ile mu. 
bat görünüyordu Bu vaz fe 

'.alnız btr mutanıut mahİ· 
Jetini mi ihtiva etm~kte ıdı, 
'Yolua herhal"ıl bir 1daklka 
da halcem ı arekteıinl arzet. 
lllıelıde mt mükelleftir Her 
ne tae, ırz Prağa. malyetl
Dlzde lıalabahk bir yabancı 
lıa~lesl ile geldlntz ve b6t6n 
41ayamn dikkat nazarı ı!
ztn Ozerlnde temerküz et· 
-le baıladı. 

Bundan ıonra he, herkeı 
tnGıktl olan vazlfufnl ifa 

huıuıunda ı~hterdtğ ınfz ga y 

rett takdir etmek mecburf-

kinınz bir ıev ola cnktır 

Vcreayda, Ç ekhrln müte 
canls ha lk kütlu h den Lır 

Bohemyenan (Bu isim tarı 
hidtr) vücude geUrılmt ıf la 
zımdı; halbuki, hiçbir nmen 
mevcut olmemıt hır varlıiı 

Çel<oa1 ovakyayı flflrmek fa 
tedller ve bu ıuretlf'. dof 
duğu andan itibaren zaafa 
nın ve thtılihnln clemıınla 
nnı taıımıya b4thyon bir su 
ni devlet meyd~na getirdi -
ler. 

Pleblst. 
Zannederim Bay Runçl · 

man anlatttğnu bu vazlyett 
btnat tiz de mOıobede etti· 

niz, ve belki dtı ıize yepa. 
cak bı; ıey kalmadığı hak 
kında kendi ken-dtnize ıual 
irad ettiniz 

(Hakıkateft lıondraya av 
det edeccğ nlz ıöylendl ) 

bir vazlf edlr O derece ke 
ılf n ıotııkalt r -var dar ki. ple.
btııt dc me:k kardeı millete 
doirudan do~ruya Uhak de· 
rnek olaca"hr. Buna muka· 
btl, ırk ı ar ı n müthıı ıuHtle 
karı fmıt olmalarındon dola 
yı kati bir tekilde tefrtl< edıl
meie müaatd bulunmıyan 

mıntakalar da vardır. lote 
bu hevaltd~ ÇantoÔalıaatlon 
parhalrt> dentleo rej ım ve 
ya buna mOmuıl b r telltl 
tatbik edllıin. Zaten bu de 
mokratık eaularda uyguo 
ıelır. 

Yarının Bohamyası: 
PJehiıt mıntakaları bir 

kere teabit C!dtldıkten ıonra 
bunun tatbik ke1ftıfetlnto 
tarih! ıeklı ~e kontrol tarzı· 
nm kararlaıtmlma11 kalır. 

Bunlar iıe, memnunlyetbabı 

neticeler vermlı olan Sarre 
plebıatıne müoabıh beynel · 
milel bir karekterde olabJ· 
flr. 

Praf, 28 ( R1ıdyo ) 
Cumhurrelıt Edvtr (Beııe9', 
bugün · nrıltere ,' Franı• ve 
Rusyanın bura ıt!fırlerlnl lf a 
bul etm1r ve uzun mftddet 
kendılerlle <konu,muıtur. Bu 
konuıroaludın ıonre Çekos 
lovaıkya !kabtneıt, Cumhur· 

Mıaler Runçlman, bu mek· relılolo rtruetlnde toplan· , 

tubuo ı lz l alAkadar edeceği . mııtır 
Pral, 28 (Radyo) - ltal · ni zannetmekteyim. Bütiio 

bu anea~leler hıılledlkten ıon ya, Alm1loya ve Amerika 
ra, Avrupa barltuını ıade ıeflrlerl, bu gün memleket-

leıtıren ve b ir kargaıalık ve lerioe dönmek iizere Çekoı 
endııe ocaiını bertaraf eden lovRkya topraklarını terk et
diğer bfr tebeddül vukua mf9lerdLr. 
gelecektir. Sulh yoliyle def- e Praf, 28 (A A ) halyan 
laıyone editmıı Prağ, ayalan- Alnaan ve Amer4kon ıefarct 
da düşrna milletlerin kurıuo 1 haneleri memurlar1nın ızeY· 
gülleı1 olmayecaimdan dola· ı c eler fle çocuklara Peaağı 
yı d8 hrı kuvvetli, dııha emh:a terk etm!ılerdlr. Fakat bu 
va hafıf adımlarl- Aleıltye- t aefarethaoelerln!n elçllert ı!e 
cektlt. halyanao bugünhü memurlar1 yerlerinde kalmıı· 
Çekoıloukyaya karrt doıt larrJır. 
potltıka takip etmeılnln im Prol, 28 (A A.) - Roy 
kin yok iken bu yıırının te" ajan11 muhabirinden: 

Bobemyuı için mümkün Ceko&loval<ya hükun:ett 
olacaktar. Böylece yt!nl Poh · ahalisinin ve ordunun taıe 
tıco tarltoriale vazf yet yeni ılnl lemtn iti ile meı • 
muvllzenelere ve ihtimallere gul olncnk yeni bfr nuaret 
yol açacak ve bilhaa111a Av - ihdu etmlttir. Milli müda
rupa yeni bir bubi bertaraf fasyı allkııdar eden sanayi 
elmlt olacaktır. de çalııan amelenin mecbu 

Milyonlarca lnaan bunun ri h izmetleri hakkıııda bir 
bertaraf edılmcılntn mubak kararname ladar edllmiıtlr . 

kak elzem olduiuna kani· 

lngiıiz Başvekili Rad
yoda Bir Söylev Verdi .. 
(Sa ıtarııf ı birinci H yfad8) 

pııcaktır Bu toplantıda, ıon 
günlerde cihan tulhunun ge 
ç rd •il tehlikeli anlar etra · 
fmda izahat verec~~ım Ge · 
çen günler çok karAnhktı, 

v.nıyet hakkıoda h ç bir 
§ey söy' ememf!k ve yalnız 

avaktbl beklemek mecburi · 
yetinde ıdık. Bugün, bı;az 
aydınlık huıule geldt~ lnden, 
Büyük Brltanya halkına b ir 
Lı:aç •Öz ııöylemek fırsatını 

buldum. 
Sulhu kurtsrmafa çalıı · 

tıfım gOnlr.r zalfında bana 
ve rcfıkama mektup g6nde
reoler ve teıebbüıümde mu
vaffak olmamı iıtiyenler 

çok oldu. Bu mektupları 

rönderenler, ekıerjyet Jtlba. 
rtle kadındır. Bunlar, yarın 
vuku bulacak herhani't bir 
harbe lttlra.k edecekl«!rio zıv 
celerl, J..ız kardeılerl ve ,,an,. 
larıdır. 

Yaloız logtltereden deill, 
' Frenaadın, Belçıkadan, ltal 

yadan ve hbtta A lmanya 
dan me1'tuplar gönderenler 
çoktur Bu mektuplarla ıul

hun kurlarılmaaı temenni 
ed.lıyor: Herkeı, tehl ıkentn 
gelip ça ttığını anlamııtı . Hu 
mektuplara okurken müteeı 
ılr olm1tmı:ı.k mürnlcGn de· 
fildir 

İhUIAfla biç e.llkat ı olmı 
yan memleketleıln, bugün 

hummalı bir surette harpten 
koranma tedblrlednl al 

dığını g5rcnek, lntaaı dütlln 
d6ren bir ~ak1adır. 

> Ç~koılovakyaaın, kendlst 
ıtne >yapılan teklifleri kabul 

etmlyece'ği hckkında d ı r ka . 
nae t vardı. 

lik mülakatımda H.tlerin 
Sldetlerle me1k60 yerlerin 

İzciliği Kur,an 

1 
Adamın Mace

rası. 

Dünyada lzcılik teı".tlitını 
kurmuı olan Loıd Baden 

Pavel buıGo eekıeo bir ya· 
ıındadır Ve ftftık styahat 

tahliyeıl nl iıtedtğlnt ve bu 
ııtoğlot uir umde halinde 
hffdığıDI anladım . O zaman 
tranıferln adl'inc bir ıuret- · 
te yapılma11 tçın Bitlerle 
mutabık kaldık. 

Httlet; bana evveli bu
ıuıi aurette beyan etti ki, 

SGdetlerle meıkOa yerlerin 
ıltıhakından ıonra, Alman · 
yanın Avrupada l•tlJeceil 
bir kuıı yer kalmamııtır. 
Bu ııöz l erlo Führer bllahere 
alenen tekrar etti. 

Londraya avdethnde Htt
lu ın bu arzuıunu Çekoılo 

vakyaya ~ıldtrdım . Çekoılo. 

vakya duhal kabul etti 
Fakat Hıtlerle ikinci mü· 
l l k a t ı md a, S Gd et 1 er · 
le mu~un yerlerin he
mPn tahliyeli 19lend11 una 

hayret eltlm Halbuki Alman · 
lar la beraıber ye..mak hte• 
mtvenleriu hakulı• ae•ara al· 
ıınk lhımd Mma•lllrıa bl 
zlm 1ekhfhnlrdeu fltshe et· 
tt\t1"tlni ftt\ladım. Bent• 16· 
züm Bihük ~Titan,- "Damı· 

nf{dır. Sazth~ı(ht, her ıh•lde 
kıymeti -alma11 li:ıu11dır. 
Çok 111iitee,ıiflm lil. •Allban· 
lar sOphe ıoetm ,terdir. 

Ben, ıuıhu fıtedtflm için, 

rücat etmiyecf'flm 'V1!!' e1tm 

den getd ı'jt kadar ıulhu kur· 
tarmağa çatııacafım; icap 

ederse, üçüncü defa Alman· 
yaya gldecellm. 

Bızl alakadar eden nokta, 
m6zakerelertn inkıta& ujra

mamaıııdır. 

ŞrmdJ, irendt azlyellmlze 
ıel&tım. Ta1areclllk için it· 

faiye ve aemdlyet :için 16-
niillil llz1mdır. 

S1zln kadın ve 
derhal gidip gön'ftll6 

erir ek, 
yazıl. 

nıalııınız. Bilirim ki, hepiniz 
vaz.fenlzl müdrikalol2. Aldı· 

iımn: aıker i tedbirler, ılzl 

lf orkutmasın Bu t•dbtrlerl 

almakla harp etmek lıtedl 
limlr. anlaıılmaıın. Her deY· 

let , icabında bu aıbt tedbtr· 
lerl almakla gecikmez • 

Çember1iyn, mnteaktben 

Çekoı'ovakyaden bahıetmıı 
ve ıunları ı6vlemlttlr: 

Jttlode kaldı Bu bir kaç 
hafta aaefmda yüzlerce mek 

tup ve muhtara okumak 
llıecburt;eule karıılaıtınız 

Yazlerce tnaan kabul ed p 

bGtQn mllllyetlerln ıeflerl· 
le mOzakerede bulunmı.~ 
l!arun:tlede kaldınız. Çünkü 
ortada yalnız bir Südet me · 
•eleat d•ill, fakat bir Macar 
•eıeleal, bir Leh meıeleıl 

bır Slovak meseleıl de var· 
dır; ya ot Veraa yda ıtılrılen 
Beneı cumhurJyd nln thtıva 
ettııt mılliyet lertn edf'dl ka 
dar meıe!e mevcuttur 

Tazyikin hükümran olduğu bir 
«aile· 

Hayır; ılztn ıııııl rolücüz 
Bay H1t'erto nutkundan ıon 
ra laılıyacaktır, er oay Run
çlman: Tarıke geç ... cek olso bir 
ıey veya bir hareketi ı tmdı 

yapabtllrıı!nfz. Arhk ınüza 

kere devr i geçnı ! f, Kıul&hd 

geride kalnuıtu. 8Mlef, eılıl 

ptuiiımentocu sıf e.tı l e, oyunu 
kaybetmııttr. Sız bay Rsn 
çtman, pleblıll. 86neıten 

yalnız Alman Südd1ei'I fçfa 

deAıl, fa'!at bunu lıttyecek 

olan bülOo dıier mfıh~tlerfn 
namına ta 1ep etmelisinız 

Ben~ı plebtıU red mi eder? 
Siz de o uman kcndl ılne 

fltlondan tbn ret olan ve ba

zeu timaıııh - dcvlet bazan da 
ıucuk devlet n8mı verilecek 
derecede coğrafi vaziyeti 
acubelık arzeuen bir devlet 
uğruna mücadeleye rlrmek 
keyfiyetinin, lnglhereyl nri· 

zlamık dzıüomeje ıevkede

ceğ•nl izah edebılıntnlz Lon 
dra miidahale etmiyeceğlnl 

btldırırıe ktmıe hıuekete 
ge-_·mcz. Euıen meıele ma
sonlk menfaatlerin ftleyh lne 
dahi o ' aa a tfedilen ehemmi 
yete li~·ık değlldır . 

Eğer llıtler üç buçuk mıl 
yon Çeki ılheık etmeyi lıte 

mi~ olsaydı Avrupa heyecana 
düıüp harekete geçmekte 
haklı bulunurdu FakL\ t liıt· 

lerln düründüğü bu deği dır. 
i':>lze bu mektubu yazanın, 

mahreme ne olerek fU ka · 
dar ıöylcmeğe selahiyeU 

vardır. Eğer ll ı tlere üç bu 
çuk mılyon Çekin yeri ı meııl 

teklıf edilıeydt, kendht oe 

zaketle fakat katıyetle bu 
hediyeyi reddetJeıdl Führer 
yalnız ve yalnız Oç buçak 
milyon Almanla alikadar· 
dır. Ktinıe onun bu husuı 
takı hukkını lokir edemez 

dJrler. 
Mnrekkeple clzilmıı bu · 

dut lar tekrar mürekkep va 
ntas!le tadıl edilebilir. 

BirleşikAmeTi-I 
kada SecimHa-. 

ve rnacera hayatın" btr ni • 
hayet vermek k'llrarAndadır. 

Lord ıtmdi hayatının hı 
kayeaın ı yazmıyıı baılamııtır. 1 

1 

- Sempetizlm ne kadar 
kuvvetli oluraa olıun. bÖyQk 

bir devletle lurııleımıı kü • 
çük bir devlet için lmpara
torluju feda edecek dejlllz. 
Bununla beraber, berhanıı 

bır devlet. Avrupayı h"ge 
manya11 altına almak fıtl · 
Uyeceğl anda, harp etmek· 
lc!D aalll çeklnmlyec~tız. 

açıkca iöylüyorum. Ben •• sul
hçu bir adamım En çok lı· 

t-ınedlflm, bir harptir. Na· 

ııl kt bCltüo mıletler bundan 
korkar. 

Zannf"deraem Çek dentleo 
t>ı, 111ılletln ndeml mevcu 
dtyeu kadar bir Çr-ltoılovak 

• '• devletfnln de mevcut ol
ltıadıtı net ı ce1lne dnunen 
•lı de vardmız ." Çünkü bay 
Ruoçtman, aynı kandan olan 
itaaanların araamdakt samı
-.ı,etın htç olmana uıui 
der,cealnl dahi havi bulun
lbıyan bir atlentn içine düt 
lOooı. Hayır, Çekoılovalıya 
•Ueıtntn efradı, muhtelif 
•rldua menıupturlar ve bır. 
bttlerJne tahammül edemez 
1 ~r . Bunlar, mer:kue mOte 
•eccıh olan hfaalyata tlbl 
'bulunmaktadırlar Bunları 
1-lnız tazyik :uptetnıt'kte 
dir. 8u .t•zy ı k durdu~u tnk 
dlrde Ç-ekoı'ovakyr.nın dıs 
lılaaaıı hl.&ııeı•. ıayrl kabtlı 

il •• •uk•••ett I• • 

ve klmıe onu bu vazifeyi 
ifa etmesinin 
mez. Bılhesaa 
ılt vazı yet ler 

btz İtalyanlar 

önüoe geçe 
buna müma· 
gcçlrmlf olan 
bunu herkes 

ten iyi anlarız. 

Ceıard Mrıtn Runçiman 
p'eblıti, daha doğrusu ple
btatlerl tekhf ediniz. Bu ha

rtkatlde Ye' a1nı zaman4ia 

Fakat allahın eliyle ve fn. 
aanlarm kantyle çlzılmtı hu

dutlar değ•ımcz " 

-
Sürgün ~ir kral hitualan

m yazacak. 
"Sandey Pıktor!al. ıaze· 

tealnln yazdıiana göre "Bir 
Avrupa h6kumetlnln a6rg6n 
bir kralı eline para reçlrmek 
fçlo güzel bir çare bulmuı 

tur,, 
Kral, elindeki aerveU t6· 

kcn•nce buıuıi •;e ılyasl hl· 
tırl rmı yazmıia karar ver· 
dlğfnl bildirmektedir. Halbu· 

ki, bu hitıraların neıredtl· 
meal o hükumetin aleyhin 
dedir ve o memlc:ketın bu 
günkü hükumeti buna mani 
olmak için derhal eıkl kra· 
lana ttar• ılndermektedtr. 

, 
zırlıkları. 

(Dünkü yazının devamı) 

Daha gellrgelmez bir ou· 

tuk ıöyllyen Ruzvelt, Sena
tör Georgentn tekrar Jeçlml 
aleyhtode çok ıert 'tözler 
aarfed!rek demokrat partltt 
nln t~mlzllk tılerlne baıla · 
mııt&r. Bu suretle, cumhur· 
reiıl, Nevv Oealln bundan 
böyle de tatbik ve merlyetl 
için açıktan a~ıla mQcade 
lesine baı1amııhr . BQtün bu 
tezahtlrler, yalnız aeçlml bu 

Jıl baıhyacak ve iki ıene 

ıtlrecek olan teırli devre 
için değıl, 1940 da. yapılacak 
olan cumhurrelıl aeçlmt fçlo 

çok büyük bir obemmlyelte· 
dtr. 

Bu aün~ ü gün.Jc Amerl 
icada bahıln mevı.uunu Nevv 

Dealtn Hula tedbirlerine de· 
Yam etltllp edtlmlf'?cell me 

izci tefi kıtııbı ile aenı,.ltf 'n 
den bugüne kadar en •ı•iı 

yarım asarlık bir maceralı 

hayat yrızmıı olacaktır. 

Hay•tımn hılf iyeı!ni yaz 

maya baıfıyan dtier bir 

m~ıhur adaoı daha ardır. 
Meıhur tenor Con Mak Kor-

mak Amerlkadan, memle 
keti olan lr landaya dönmOı 
tür ve Amerlkftda geçen ha 
yatıoı bir kıtap halinde yaz 

mağa karar vermlttir. 

seleli t<oıkil etmerr:ektcdlr. 

Bu meıeluı çoktan hallolun 
muıtur 

Son yı' larda Amerlkanm 
ıoıyal bünyeılnde o kadar 
f ev kal ide delltiklıkler ol 
muıtur ki, 1931 ve 1932 
AmerJkaaını dıldlatle t.lklk 

(Senu D6rdGncl ıa7fada) 

Btz, harp llteDledtflmlz 
g ıbl zorla bafkalannan hak· 
kına taarruz edıldtilnl de 
ıörmek tıtemiyoruz. Buna 
hiç tabammül6miz yoktur. 

Harp bir felikettlr Bu 
f eli kete düımeden dltiln
mek l&zımdır . Harpten ka· 
.çınmr.k, her saman m6m 

k6odftr. 
Ben, ıulhu kurtarmak tçln 

bOtün kuvvetimle çalııaca. 
fım .. 
Çemb~rliyoın ıö1le•t, her 

tarafta derin ahtıler uyan
dırmttbr. 
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{Beıtarafı Üçüncü Sayfada) 
etmıı olanlar, hir çok ehem
miyetli noktalarda 1938 
Amertkuına tekrar tanıma · 

larına imkan yoktur. 
Hatta, muhafazakar de· 

mokratlart veya cumhuriyet · 
çiler galebe çalmıt olsalar 
bıle, bug6ne kader kök sal 
mıt olan esasları tekrar yı -
kabılecek kudrette olamaz 
tar. 

lıçt yığınlarının vasi ve 
ıumöllü bir ıurette ıendlka • 
lattırılmuı keyfiyeti, Birle· 
t•k Amertkada yepyeni bir 
davadır. Ve belki de bu da· 
va adamakıllı kök salınca 
ya kadar epey zaman geçe· 
cektir. 

Ancak Ruz•elt, New De
alt hedef ve ıayelerlne ta
mamtyle varmıı addetmek
tedir. O, bl~ münasebetle, 
cenuptald hük1lmetlerln Hır 
lettk Amerikadın dtğer kı

ıımlarına nazaran, ekonomik 
ktlltürel ve lj&yen bakımın · 

dan çok geri kaldıklarını bil 
ha11a tebar6z ettırmlttlr. Ce· 
nupta bulunan on üç hoko. . 
met, uzuo zamandanberl de· 
mokrat partlıioln en satlam 

kaleleri vazifesini görmektedır. 
Her biik1lmetın lkl senatör 
ıöodermekte olduju Amerl 
kan aenatoıunun yeotden 
terkibi münasebettle cenup 
bük(imetlerl çok ehemmiyet
li ve b6ytık bir rol oynamak · 
tadarler. Bu itibarla, demo· 

. kral olan cenuptakl senatör· 
terin takınacakları tavır ve 
hareket, Ruzveltln politikası 
lçln kati ve mutlak bir ehem
miyettedir. Ve buıuılyle ki 
bu ıenatörler arasanda, de 
mokrat partııınin btr çok il· 
der ve mücadelecileri, çlflçı
zilmreılnln eıkl arlatokrntla • 
rı bulunmaktadır. Cumbur
relıl Ruz•elt, tayet Nt:w De 
alın devem etmesini 11tıyor 

ve buıuıayle onu cenuba ve 
Amertkanın dtier tar.,flerı
na da teımtl ederek halkın 
kültürel •e ekooomtk atım 
dardını ıarantt altına almak 
azmlndeyıe, demokrat par
tisi içinde ve bUb Ha ıena · 
toda kendıoe taraftar yılını 
temin zorundadır. 

Cumburrelıınln, bu ihzari 
seçimlerde mücadele edıl· 

mekte olan hedef ve gayesi 
memlekete devamlı btr te 
fab temin etmektir. Bu he
defe doiru yapılacak olan 
yürüyüı birkaç yıl gıbi bir 
zaman tabdidıoe tabı tutu 
lamaz. Ruzvelt kanaUnce, 
hedefe varmak tçln. daha 
epey yol katetmek icap ede· 
cektlr. Ooun ıözönilnde 

bulundurmakta olduiu ılk 
tedbirlerden biri, daha cum 
hurrelal liovcr zamanında 

derpff edılmlt olduğu gıbl, 
Blrleıık hükumetlerin mer· 
kezdekl idare ılıtemloi ye· 
nlden orıanlze etmek dava· 
sıdır. Merkezdeki idare 111 

temin n modern devre uy
sun ve kafi gelmemekte ol -
dufunu herkeı teslim etmek · 
tedlr Bu böyle olmakla be· 
raber , bütün itlerin V aılog 
tonda merkezleıtlrllmeainden 
mebuılar ürktükleri için, 
cumhurrelatnln bu husueta 
ileri ıürdüfü kanun teklifi 
reddedildi. 

Ruzveltln proiramında bu· 

Junan noktalardan biri de, 
aynı zamanda soysal talabat 
tedbirlerini de ifade etmekte 
olnn verrl iı1 ihatıdır. Bu i&la 
hatte, zirai mabıulün kooto· 
rolü çiftçtlere ıoıyal ılğorta 

temini iıtahsalin ihtiyaca uy. 
durulumaaı, nakliye mesele
sinin planı bir ıurette tan
zimiyle alakalı olmak iizere 
büyük bir buhran geçirmek· 
te olan~Amerlka demir yol 
ları itlerinin yeniden orga · 
nlze edilmesi ve buna benzer 
daha bir çok meseleler •ardır. 
e u meıeleler kar1111nda, 
Amerika ~fkirı umumlyestnl 
timdi me11ul eden nokta, 
Cumhurrelsi Ruzveltln l 940 
da tekrar eeçllmek jçtn nam 
utllilnl koyup koy mı ya · 
caiı keyfiyetidir. 

Anayasaya göre bö1le bir 
namzetlik için ortada biç bir 

manl yoktur. Ancak Georıe 
V atlnatondaoberi, Barletlk 

Amerika cumburrelıjoln iki 
devreden sonra reiılıje tek · 

rar ıelmemesl btr anane ol· 
muıtur. Oajer taraftan, nam · 

zethaıoı o tabU kendi dejtl 
demokrat partasinln konıre· 
ıi ileri aürebıhr. Onun içln, 
demokrat partlı&nln"ne ıeku 
alacajıoı ıöıtermesi ttaba-
117lcı uu ıbzarı ıeçamıer 

çok manalıdır. Bundan do · 
layı babıan mevzuu Ruzvelt 
le yen&den ıeçUecek ve ıkın 
ca teır1nde toplanacak olan 
kongre araıındakt mesai teı

rıki meaelesı deill, doirudan 
doğruya Ruzveıtın 11. ukad -
deratı meselesıdar. Cumhur
relıl 194U da oamzethiı ka· 
bul edıp etmiyuejıne dair 
buaGoe kadar hiç bir ıey 
•öyıemewtıttr. 

Her ıeyden evvel, en 
eh~mmlyeth cıbet, Kuzvel 
tın Nevv Deal projranum 
tatbık edebılecek kudretle 
ve ttımada dt jer bır 

ıahuyetı oa11J2.et olarak ile· 
rı ıüa üp ıürea:ı ıyeceği meıe 
lc11dar. 

Bu ıüokü kabieede, bu 
lıyalt.atte ıkı kııı vaı du; bırı 

iç bakanı lkeh, dlğera de zi
raat bakanı Vullioıtır. Fakat 
demoknt partmıo lt.ooeresl 
ıayet bir mubafAzakara )'a· 

but parti liderleraodcn bırıni 
namzet &östermek temayü · 
lündt: o una, sırf Nevv De 
al projramınıo talbikıoe mü 
cadeıeılne devam etmek 
makaııdlyle üçüncü dcsfa 
o mnk üzere namzctlığıol 

koyması çok muhtemeldir . 
( Nöye Zürher Saytune Ga 

zeteslode:) 

mahallealnden Ali kızı ~Zey ._ Yurd İçinde 261 Şube Ve lijans .,. 
olunur. 

nep Tekkeılzlerln kocası 

müddeaaleyh o mahalleden 
olup halen lkametlıhı meç· 

hul bulunan Haaan oğlu lb-
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Encüıneniııdeıı: 
l - Elulltmeye konulan lı: Edtnclk - Gönen . yolu 

nun muhtelif luıımlerında yapılacak euıh tamirat ; olup 
ketif bedeli olan (1919) lira 34 kuruı üzerinden 15 teı · 
rinevvel 938 tarihine rutlıyan cumartesi günü eaat 10 da 
ıbaleıl yapılmak üzere 15 gün müddetle açık ekılltmeye 

• 
kooulmuıtur. 

2 - Bu •tin muvakkat teminatı 270 lira 12 kuruıtur. 
3 - Bu ite ald evrak tunlardır: 
A - Keııf huıasa11, ölçü çizelgesi 
B - Huıuıi ... ve fenni tartname, plan ve bayındarlık 

ıılert genel tartnamesl 
C - Mukavele örneit 
lıttyenler bu evrakı her gün V ılayet Daimi Encümen 

k•lemınde veya.Naha dairesınde görebilirler. 
4 - İhale birinci maddede yazıla gün ve ıaatte bü 

kumet daıreıindt\ Valayet Daiml Encümen tarafından yapı · 
lacaktar. 

5 - lıteklılerln bu it için ihaleden en az ıeklz ıün 
evvel Balıkesir Nafıa Müdürlüjüne mQracaatla ahnmıı eh· 
ltyet ve11kaeı ve muvaldıat teminatı nıalsendıiına yatır• 

dıjına dair makbuz veya tayanı kabul banka mektubıle 

tıırukte muayyen vakitte encümene mücarantlorı ilin 
olunur. 
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Balıkesiı· \ 1 ilayet D· iıııi 
Encüıneııiııdcn: 

l - Balıkulr- Şamlı yolunda ıoıaat bedell 3601 lira 
62 kurut . oı an ) ol lllfa • tı 15 teırinevvel 9J8 tarihine raıt 
layao cun.arlt ıl aüoü see.t 10 da ıhalesi yapılmak üzere 
15 aün müddetle açık duutOleye kooulaıuıtur 

2 - bu itin munkkat te01ınah 27(; lıra 12 kuruıtur . 

3 - Bu ıte aıd evrak ıuolardar: 
A - Ket ıf huliıaaı, ölçQ çlzelgul, 
B - Huıual ve fenni ıartname, bayındırlık itleri ae 

nel ıartnamesl. 

C - Muka vele~örnegl. 
lıtlyenler bu evrakı her eün Vilayet 04imi Encümen 

kaleminde veya N~fıa dairesinde a;öreblllrler. 
4 - ihale birinci maddede yazıla gün ve aaatte hüku 

met dalreı ode Vılayet Daimi Encümeni tarafından yepı 

lacaktır 

5 - lıteklılerln bu it için ihaledea en az sekiz ıün 
evvel llalakcılr Nııfıa Müdürlüjüoe müracaatla alınmıı eh· 
ltyet veaıkuı ve muvakkat teminatı molıaodığına dair 
makbuz veya ıayanı kabul banka mektubıle btrlakte mu
ayyen vakıtte Encümene müracaatları ilin o 'unur. 
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Balıkesiı· Nafıa 

Müdürlüğ ·· nıden: 
ı - Manyas hükftmet konağı lkmalt tnıaatı açık ek· 

ıltmeye konulmuıtur. 
2 - lıin bedeli keıft 5000 liradır. 
3 - Bu lte ... ald evrak: 
A. - Projeler 
B - Fıat bordrosu, meseha cel't'eh, keıtf hulasa cetveli 
C - Nafıa yapı itleri fenol ve umumi ıartnameal 
D · Bayındırİık itleri genel ıartnameıl 
Olup iatlyenler bu evtakı hergüo Balıkesir Nafıa Mü

dürlüğünde 11örebllirler. 
4 - Ekııltme 11 teırioevnl-938 tarihinde selı ıünü 

saat 14 de Manyas hükumet konağanda kaymkamhk oda 
ıında kurulu Nafıa komıiyonu huzurunda yapılacaiından 

lıteklilerln mezkür aaatte komıiyona müracaatları. 
5 - lsteklllerln bu lfe ald 375 liralık muvakkat teml· 

natı Manyaı mal sandığına yatırdıblarına dair makbuz •e· 
ya bu mıktarda ıayan kabul banka mektubu ile aııari bet 
bin llrahk yapı itini bir defada muvaffakıyetle baıardıiı· 

na dair veaalklnl ihaleden en son sekiz gün evvel Balake· 
ıir Nafıo Müdürlüğüne müracaatla alacakları ehliyet veıl
kuını VE ticaret odası vea,kuıoı hamilen muayyen olan 
gün ve saatte eksiltme kooılıyonuna müracaatları ilan olu• 
nur. 
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Bıı lık esi ı· \ ila)ret Dain1i 
~ııcüıııeııiııdcıı: 

- Blllıkeair Dlt!r"ez okulları lçto yaptmlec•k 210 
adet okul ııraıı erıcünıt n lııııll o: l rıdt"I mevcut r.ı:ar.ünt)'e 

göre 29 ey l uH~38 taribıııt• uı stlıyen peıcuı~le güPü saat 
1 O da ihalut lcr a lulmnıak üz.ere l 5 gün lllOddetle açılt 
ekıtltmeye konulmuıtur. 

2 - Sar~ların beherinin muhammen bedeli 468 kuruı, 
mecmunun bedeli 982 lira 80 kuruı ve muvakkat temina
ta 73 lira 75 kuruıtur. 

lıteklılerln yukarda birinci maddede yazıla gOn ve •a 
atte muvakkat teminatları nı malundığma yatudıklarıoa 

dair makbuz ve ya banka mektuplarlie vilayet oıakamında 
müteıekkıl Daimi Encümene müracaatları ilan olunur. 

< lıkesi ' :ı 
ı / ii cleiı ııı 
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ııılıı ri)Tet 
ııiliği ıcleıı: 

Bıılıkesir Ornıaıı 

B<ış111iihendisliğinde • • 

20 Lira ücreth Balakeılr cezaevi gardt~am Haıan Ôça
lın Sındırgı maliye atlı tahıtldarlığma öaktl ve tayin edil· 
m it olmaama mebni açılan gardiyanlığa müoa1lbl tayın· 

edilmek üzer.e n.ıüıtahdem olabılmek ıırtlanna haiz talip· 
l erln ııbhat raporu ve dljer evrakı müıbltelerlle btrlıkte 

b ir teır•nevvel 9 38 cumıutul ıünü ıaat 9 da Bahkealr ad
Hye encümenlne müracllat etmeleri 

Ctnıl: Mıktarı: Beher metre mika- Tutar bedeli: Muvakkat teminatı: 
bınıo; flah 

Metre mikap Lira Kuruı Llra Kurut Lira Kuruı 

Çam yatar Rğaç 40 853 5 10 208 34 
Çem tomruk 478 896 7 00 3352 27 267 05 

3560 61 
1 - Duraunbeyio Cwantt devlet ormanında mevcut yukarıda milstar ve bedc:llerl 

gösterilen 40,853 metre mikap yatır çam eğocıle 478.896 met re mikap çam tom r uğu 
23 9 938 tarlhtndeo itibaren açık ertırma " ıuretıle ntııa çıkarılmı ıtır 

2 - Arbrma 14 10 938 cuma günü ıaat 15 .:le Balıke eir yeni hükumet clvarmdnld 
orman Baımühendislığı binasmdakl orman eat ıı komisyonunda yapıl acaktır. 

3 - fiat, bedel ve muvakkat teminat mıkta rla.rı yukarıda gös t erılmtvtır . 

4 - Şartname ve mukavelename projeleri Balakeslr ve Dursunbey orman idarele· 
rinde görü le bilir. 

4 - 1 - 336 

B<ılıkesi · Eınııiyet 
ire " töı·ı ·iğüııdeıı: 

26-9-938 Gününde ça• f da Paıacaml yanında bir men

d ile bağlı 60 kurut para bulunarak dairemize teslim edll
mlıtır. Sahıb!nln mildür lyetımiztı müracaut etmeıl. 

Sahibi ve Baımuha rrlrı : Baiıkeılr Mt!buıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dırektörü: FUA 1' BİL' AL 

Baıımyerl: Vilayet Matbnaıı - Bahlıosh 
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