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1 Çekoslovakyada Bütün Gençler As

kerlik Hizmetine Davet Edildi. 
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MONiH KON FER NS MO~.A- 'ı 
Rusya Ve . Silahlarla Kaynaşan Dünya . 

Çekoslovak - / Bir lngiliz Gazetesi Ateş Püskürüyor: 

ya~da Askeri 1 «~üJük ~evletlerin gizliceloPlınan ileri galenlarinden 

KERELERİ DON BASLADI. Faaliyet. bir gece içind? ~öyla dır~eler gelecek oluısa hııgi 
Parls, 29 (R11d\o) Mo~ - k• •k ı k t k d' • • h• d 

kovadan haber v~raıt,or: UÇU mem E 5 80 ini amm 188 er.• 
w 

Hitler, Başvekiller Şerefine Bir Ziyafet Ve~di. 
Ruıya,n {icabında Franıa 

He birlikte harekete geçmek 
için, genlt~mlkyuta Hkeri j 
tedbirlere te.e11Gl etmtıttr. l Müzakerelerde Çekoslovakya Meselesinden 

Sonra Macaristan Ve Polonya Meselele
ri de Tedkik Edilecek. 

1 

Ruıyanıo bil yük ıehırle · 
rinde hummalı btr faaliyet 
batlanıııtır.I Müteaddit tren
~er,· asker ve mQblmmatla 
dolu olduğu halde tecemmü 
mahallerinden Moıkovaya Maoıb, 29 (A.A.) - ln

ıılız • Fren11z Batnkillertle 
Mu11olint buıOn öfleye doğ· 
ru MOolbe muvaaalat etmlt 
lerdtr. 

B. Httler Baınkllleri huıu· 
ıl tkametılhında öile ye· 
meline da •et etmit ve bu 
ilk temattan ıonra konuı

malara baılanmııhr. 

Londra,7 2.8 \ Radyô ) -
Batvekll Nevll Çemberliyn, 
refaktınde Sır Oru Vılıon ile 
Sır Vılyam Strank oldukları 
halde yaran ıaat 8 30 da 
Eıton tayare lıta1yonundan 
Münibe hareket edecektır 

Bat•ektl binlerce halk ta 
rafından uturlancaktır. 

re, yirmi ıkl aazetecl ref a ' 
kat etmektedır. 

Müoıh, 28 ( Raciyo ) - · 
Dörtler konferan11 için fev
kalade hiçbir tedbir alınma 
mııtır. 

Müzakerelerin, Monıhtn 

büyQk otellerinden birinde 
cereyan edecejl zannolu
nuyor. 

Kooferanıın , yartn ıaat 11 
de baılama11 kuvvetle muh
temeldir. 

Londra, 28 ( Radyo ) -
Çekoılovakyanm bura ıeflrl 
Jao Mozarlk, konferanıt 

Çekoılovakyadan da bir mu 
rahhaa.,bulunma11nı Hariciye 
Nazırı Lord Halifakıtan rica 
etmlıtır . .Sefire ne cevap 
verUdiğ(malftm d~Atldtr . 

Vııtoıton, 28 (t<adyo) -
Slyui mehaftl, Münıh kon-

ya, Almanya. Macıuiıttnla,. 

Polonyaya birer muhtar& 
göndermtıler ve Südetler 
meıeleslnden ıonra Macar 
ve Leh azhklar. ihtılifımn 

da halted leceiine dair her 
ıki deviete teminat vermlt 
!erdir. 

•a11l olrnuıtur. 
Pret, 29 (A.A.) Çekoı · 

lovak h(U.. umett henGz hiz
mete alınmamıı olan bütün 
ıen9lerl ılli.h altına almak 
iizere aakerlik dalre1lne mO
racaata ~ davet ctm•ttlr. 
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A v:rupanın Geçirdiği Kriz 
--~~~~~~~-

HadiselerYıldırım süratile CereyanEdiyor· 
-~~~~----~~~~--= 

Kitlerin ikti~ar mEvknne gtçmesmdenbeıi on dlfa bir 
dünya haıbi patlama tthlitesi ~as gösterdi. 

1933 Yılında Avrupa. he
lecan içinde beklemıektedtr. 
Avrupa edlf~ içindedir. 
MuHoltol: "1933 y•h kati 1 

========= 

bir yıl olacaktır ,, kehaneU · 

1 nini ıavurur'lıcen ihtiyar Hin· 
denburg Baıvektl Şlayheri ı 

. ( Sonu iktncl sayfada ) 

Milletler Cemiyetinin Karara: 

Parıı. 28 (Radyo) - Baı 

Tekil Daladlye, yarın ıabah 
nat 8.30 da Porje tayare 
lıtaa1onundan Münıhe hare· 
ket edecektir. 

8 . Daladtyenln refakatinde 
huıuıl ıekreterl ve hariciye 

kooferanıının .,ı neticeler ve- , , H .1 ç B -1 r Ha k Har P Vo I u 
receilnl kuv•etle tahmin et· ' 
mektedlr. 

nazaretl müı• •lrlerlnden Le· 
je ile Roıa bulunacekllr. ,.:0::i..;~ ~:~::> ko.~.- . le T ezahü Ed mez.,, 

Roma, 28 ( Radyo ) -
Mu11ollnl refakatinde ltalya 
hariciye nazın Kont Cıyano 
olduiu halde bu gece Te· 
renye tlmendüfer lıtaayonun 
dan Münthe mOteveccıben 

hareket etmlttlr. 
Baıvektl; nazular, ıene· 

raller ve binlerce halk tara· 
f mdan tetyt edllmtıtlr . 

Berlın. 28 (Radyo) - Hıt · 

ler, refakatinde hartcıye na· 
zarı Von Rtbentrop olduiu 
halde bu ıece buradan Mü· 
athe hareket etmııttr. Hıtle-

ranımdan ıon derece ümit 
varc\ır. 

Alakadarlar, bu konfcrıın · 

ııo çoktan tHavvur edıldl· 

1ıinl ve esaelarmm leıbit 

oluoduinu beyan ediyorlar. 
Pariı, 28 (l<adyo) - Halk 

ıevlnç içindedir. Gazeler; 
muhtelif baskılar çıkararak 

dörtler kopferenıınm Mü · 
nıhte toplanacafı haberini 
Termlılerdlr. 

Parlı, 28 (Radyo) - Son 
dakikada l'llman haberlere 
göre; İngiltere, Franaa; İtal-

Lehistanda 70,000 
Gö üllü K a y dedi 1 d i. 

-- ---~----

Çek askerleri, ~ududu geçmık istiyen Po'on e~alliye
tinden bir kismım kurşuna dız~i, 

Varıova, 29 (AA.) Çekoı · 
lovakyaya kartı mücadele 

etmek üzere tetkll olunan 
Polonya Lejtyonlar1na ıtm 

diye kadrtr yetmtt bin Çe · 
koılovakyalı Lehli kaydedil. 

mittir. Bugün 6ğleden ıoora 
yeniden kayıd muameleaıoe 
baılanmııtır. 

V erıova, 29 (Radyo) -
Polonya orduıunun, Çekoı 

lovakyada Lehlilerle meakôn 
olan yerleri lfial lçlo ha · 
zırlanmıı olduiu ıöyleoiyor 
Maahaıa, böJle hır hareke · 
tin ne netice vereceği, ali 
kadarlarca hen(b keıtlrlle · 
IDemektedtr. 

Praf, 29 ( Radyo ) 
Çekoılovakyadakt Lehlıler, 

dün Polonyaya hicrete baı 
la mıılard ır. Aıkerllk çaiınd 
bulunanların, kaçak ıuretıle 

Polonya topraklarına geç · 
tikleri ııolaııldığından bun 

larıo bir kumı hudutlarda 
yakalanmıİ ve derhal kur· 
ıuna dlzlimlıttr. 

VartOva, 29 (Radyo ) -
lngllız ve Franıı~ ıeftrlerl 

bu gün hu clye nazırı Kolo · 
nel Beki ztyeret etmltler 
ve koouımuılardır. Bu ko 
nuımala rın Poton) anın aldı· 
fı aakerl tedbırlerle alaka
dar oldufu ı6yleulyor 

-- -----·- ----
49 Otwllt n~unhhEsı tanfınoın veriren müştere~ takrir· 
de, ıhtılifların sul~en IEsv.yesi lüzumu tebaıüz ettirildi. 

Cenevre. 29 (hadyo) -
Uluılar ıoıyeteıl konıeyi, bu 
gün fevkallde bir toplantı 
yapmıt ve uzun müzakere· 
lerdrn ıonra 49 devletin mu · 
rabhuları taraf ındao verilen 
müıtrrek takrir münaıebetl . 
le bütün de•letlere verilmek 
üzere bir mazbata tanzim 
eylemııttr. 

Kooıeyin bu mazbataamda 
ezcümle denıllyor ki: 

"Devletler araıında bat · 
aöıteren ıhttlafların, daima 
ıulh yoltle halledilmeat, bü· 
tün c ihanın temenni etttği 

bir harekettir . Z1ra harp, 
.. 

Köyler çi Pos a e -
v is eri Kuru laca k .. 

-------- - ------
Bu iş Köylüye Ayrıca Bir Kül

fet Yükletilmeden Temin 
Edılecektir. 

Köylünıüzün mektuplaranı , 
ıın zete veealr poıta ile ıevk 
edilen evrakın1 • muntazam 
ve çabuk atabilmeleri ve 
köyden gönderecekleri mek 
tup vesairenin vaktinde en 
yakın poıta merkezlerine 
sevkini temin etmrk Ozere 
lç llı&kan ' ılı, köy poıla ıer· 

•lılerl lhdaaına karar ver 
mııtır. 

Bu_ ıervlıler ıhdae olunur · 
ken bir taraf tan da k6ylü 
nün btr çok zahmet ve maa 
raflara katlanarak ıehlr ve 
kuabalara ııtmed~n mek 
tuplarını paraaız olarak yaz 
dırmaları, köy ıdarelerlnln 

poıta pulu bulabilmeleri köy 
poıta memurlarına alakfth 
devlet dairelerinin kolayhk · 

( Sonu ikinci Hyf ada) 

logiltere ve f ranıanın Çe· 
koılovakya üzerinde müıte 
rek tazyikleri lngllız liberal 
efki rıoca tlddetle tenktd 
edllmektedtr 

"Ntyuz Kronlkll,, ıazeteal 
nln yazdıjı çok afır bir 
baımakale deniliyor kt. 

''Pazarteıi aktamı lnaillz 
halkı, Franıız ve loıllız na· 

zırların1n, ÇekoılovakyaaıD 

parçalanmuını lıtıhdaf eden 
Hıtlerin teklifleri 6aerlnde 
uyu1malar1nı hayretle kar• 
ıılamııhr Biraz daha dil· 
ıündüjümüz zaman, bu bay• 
ret hiddete tnkilip ediyor. 
Zira, kuvvet tehdidi kart•· 
ııoda bir kdçük demokrat 

(~onu QçQo~ü Hyfada) 

C. H. P. İlyönkurul 
Başkanlığından: 

1938 Seneei Bahkeılr Belediye mechıl:•zalıiı için 
Genbaıkurca kabul edtlen yoklama tallmatnameelne 
göre yapılan 1eçlmde adları aıaiıda yazılı partili 
arkadaılartn aıli ve yedek parti namzedi ıeçlld&klerl· 
nl ve kendilerine verilecek vazifeyi her ıuretle ifaya 
ehil olan bu arlcadaılara rey verllecejınl parti men 
ıuplarııaa blldtrlr ve Balıkealrln deierh mfintehlplerl · 
oto taaviblne arz ederim. Vali Ve C. H. P. 

Jlgönkurul Ba~kanı 

Etem ltykut 
Asli Aza Namzetleri: 

iffet Deniz Avukat Sadık Deniz •tl 
Cavide Ağabeyoğlu Klmyaıer Abdi eıı 

Nacl Kodanaz Belediye Reııt 
Faik Deveclojlu Bakkal 
Raalm Çafan T6ccar •e çiftçi 
Tevfik Baıaran A•ukat 
Zohtü Melek Attar 
Azmi Sakol Eczacı 

Ahmet Saraçollu Çivici 
Necati Uğur Kumaıçı 
V aaıf lıpartalı Çavlcl 
lımail Safa Kaaapoğlu Tüccar 
lımaıl 'firitoğlu Uncu 
Mehmet Keklik 
Ali Kmmla 
Sıtkı Şeremetll 
Ali Uzkan 
Cevdet Kaptanoğlu 
Cevdet Karaoflan 
ibra hlm Madenli 
Necip inal 
Kemal Tanay 
Emin GOvenıel 
lbrabim Sami Kayyum 
Kaaım Güneı 
Şeref Ejtnlt 

Uncu 
Mantf aturaca 
Ktt•pçı 
Otelci 
Barut bayii 
Attar 
Attar 
Fabrika klllbl 
Tüccar 
Konıenecl 

TOccar 
Tüccar 

Yedek Aza Namzetleri: 
Süreyya Çatalojlu Avukat Vedat eti 
Fahri Karaman Eczacı 

Yuıuf Memlıoalu Manıfaturacı 
Şamil Erit Avukat 
Mehmet Edip Sandıkçı Marangoz 
Hüıeyln Ntzamoilu Ekmekçi 
Mehmet Zahit Şekercloflu Şekerci 
Şükrü Kaylarh Çivici 
Fehmi Anlan Otelci 
Trvfik Budak Manifatuucı 
Muhittin Erıtn Avukat 
Fuat Bıltat Dıt Tabibi 
Lütfi Kıral Attar 
Halil Necati Kutlu Komlıyoncu 
Kemal Kooyahoflu Bakkal 
Kadri Sökmen Kırtaıfyecl 
Haun Serpen Kunduracı 
Mehmet Tahir Oofaalarlı 
Faik Ô.ıdamar Kunduracı 
Muıtafa Apak Noter k&Ubl 
Mehmet Fehmi Abıuo Urııancı 

Hakkı Oruç Attar 
Haydar Çorapçı Çorapçı 

Ahmet Aydar Kahveci 
lbrahlm latanbulluoalu: Tabak 
Mehmet Ôzıelen Uakkal 
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Avrupanın Geçirdiği Kriz 
Hadiseler Yıldırım sürat!le Cereyan Ediyor. 

-------- - -
Hıtlerin i~tidar mavkiine geçmasindenbui i on dJa bir 

dünya har~i patlama tehlikesi ~aş gösterdi. • ., 
ı 1 ç (Baıtarafı birinci sayfada) 

feda etmlı, Avusturyadan 
gelme bir yabancı olan Hıt 
lerln önünde .eillmfı ve Al· 
manya yı bu yeni ıöhrete 

terk eylemiıtl· Hıtler iktiaar 
mevkllne gelir gelmez ilk 
ıöz olarak: 

dönmeğe davet ediyor amma 
Almanya bu daveti kabul 
etmiyor. AvuııturyAdaki Al 
man tahrikatı artık bariz 
bir ıekıl almıı olmakla be 
raber halytt hariciye müste · 
ıarı Surlch Avugluryaya gt 
derek Dolfusa temlnııt ve 
rlyor. Parh. Londra ve Ro 
ma Avueturyanın tamami
yeti mülkly~slnin muhaf a
zasının elum'old uğunu söy. 
lüyorlar . Franaada Stavlıkl 

rezaletl bııılayor. 

öl 
.1 h 1 

- rliikumetlmtz hırtıtl · 
yanlık mefküreslnl mOdafaa 
edecektir!., Dedt. 

Yükıek ıeall, tehditkar 
tavırla Führerln önüode Av· 

rupll endtıe içindedir. lngll · 
tere bir aralık eski Kayıe· 
rln Almanyaya dönmesinden 
bile endııe ediyor. 

Httler njlml doğar doğ· 
lmaz foıizmle elele veriyor. 

lnalltere pek de Franıa ile 
beraber değildir. Hariciye 
nazarellnde Sır Con Simo
nan yerine gelen eenç bir 
diplomat Kepten Eden o 

zamanki a eylı teminatını 
klfı iÖrOyor ve: 

-loglltere Anupada yeni 
taabbQtler alhna gfrmlyecek

tlrl Diyor. 

Bu umumi nikbinlik ha· 
vaıına yalnız Beneı inanma. 
maktadır ve btr harp ihti
malinden babıeden yegane 
diplomat odur. Zira ltalya o 
aralık Macarlstana (32) tane 
harp tayareıl vermtıUr. Kü · 
elik ltll.H lc.ndlnl 90yle bJr 

1 topbyor ve umu i harpten· 
beri AYrupa Ok defa olmak 

üzere yarıoden emin ıörün 
müyor. 

Bu 11rad Rayıtai aec 
ltıl tutuıuyor ve Hıtler mu · 
balefeU demir hlr yumrukla 
ezeceilnl açıkca ı6ylüyor. 

lnılltere Baıvektll Mak Do· 
nald, Hıtlere yeni btr plan 
teklif ediyor: Almanycnın 

200.000 aıkerl olacaktır. La 
kın bir tek askeri tayare 
yapamıyacakbr. Fransa lıe 
400 000 aıker beıllyebtlecek 

•• (500) tayareye ıahfp ola
caktar. 

Yine bu aıralarda Auıten 
Çemberllyn ve Lord Grey. 
Alman tehllkeılnden bahıe · 
derlerken Paraıuay hüku
meti, Bolivya bGkumetlne 
lllnı harp ediyor. Milletler 
Mecllılnfn ruznameılne kay· 
detttil ilk harp tıte budur. 
Avam kamarasında bir te 
llıtar baılıvor ve Mfder 
Eden palaapandıras memle
ketine dönüyor. 

Acaba bir harp arlfeıln

demlylz? 

Hayu, benilz değil Zira 
{tnglllz ·Franıız İtalyan • Al 

man) pakh ger,ınUil gldcr

mlıtlr Dnladlye - Mu11oltnl, 

Daladtye Hıtlet mülak tla

rından bahıoluouyor. Lltvl· 

nof da lkUıadi bir mütare 
keden dem vurmaktadır. iyi 

ama Avuıturyadakl Alman 
tahrikatı gittikçe zlyadeleı 

mektedlr. Avuetury 8 ıve· 

kili bir ıulkaate ufrıyarak 

yaralanıyor. Almanya Mil· 
letler Meclıılodeo çekiliyor 

ve Rayhıtağ feeholunu)'or. 
Daladlye k blneıl de devri · 
llyor. Acaba bir harp rlfe

~tnde miyiz? Henü:ı hayır!. .. 

1934 Yılında: 
Milletler Mecllıl Alman 

yayı me ltıtekı m vkUne 

Tamam bu Mrada yanı 

30 haziranda Alrnanyadıı 

nazller arasında hırıür çı · 
(Devamı Dördüncü Sayfada) 

................ ._ 

Vahşi Hayvan-
lar rasında 

K lan İmp -
arator. 

Annam, Hındlçlnlde bir 
imparatorluktur. Yanmada

nın ıark kıyılarında bulunan 
bu memleket 1883 seneıfn · 
denberl Franıanan himaye· 

sindedir. Merkezi Hüe ıeh· 
rfdtr ve altı milyona y lun 
nüfusu vardır . 

Bu memlekette sayısız dat 

slhllelerl, baıtanbe e. yüksek· 
ormanlarla kaplıdır . Bu or
mf\nlar v hıl hayvanlarla 
doludur. Son zamanlarda bu 
memfel<elte bazı ilerleme 

ita retleri bellrml~tlr. Bir la· 
raftan buraların heınıa be· 
la lieılleu utma ile mücade 
le edflmefe, ehli hay•anlar 
çoirıltılmağa, bllha11a Hın 

dlçlnln n belkemeil addedl · 
len bir ticaret yolu yapılmı 
ya baılanmııtar. Bu yola bü
yük bir ehemmiyet verilmek· 
tedtr. 

Geçenlerde Annam lmpa 
ratoru Baodaf, yananda An· 
nam umumi vallıl ve Frım · 

ıız fevkalede komiseri ol· 
dufu halde yeni yolun ge 
çeceifl yerlerde bir ıeyahat 
)'apınııtar 

Bu ıeyahat eınaıında bir 
çok garip manzaralarl• kar· 

ııl1tıılmıı, beklenlenmlyen 
hACI ıeler olmuştur . lmpara 

torunun ott taraflauoa ilk 
defes gittiği için bu ıeya · 

hat Mola aıiretlerl arasında 
çok büyük btr hidlae olmuı 

tur. imparator günlerce bek · 
lenmtı, da•ullar zurnalar ça · 

lınarak karıılanmııtır. 

Jmparator bu balta girme· 
dik ormanlardan ıehre lca · 

dar uzsnan yolda araba ile 
gelirken ormanlardan ne ka· 

dar vahıt h yv n vana araba 
sesini duyunca yola hücum 

etmtılerdır. Agfırn, !<"plan 
glbl vahı! hayvanlar kükre· 
ye kükrey~ yolun kenarına 

kadar gelmtıl~rdlr. il tta b:ir 
p ra fmpnratorun arabaaı'nn 

hücum etmiştir. Yırtıcı hay· 

van ar baya atJJmıı faket 
çıkamayınca Arabanın teker 
leklerlnlo artunndan öbür ta 
rafa geçmiftlr. ltnparntor ve 
yanındakiler çok ltorkmuı 
lar, hayvaom arkuından ıt. 

l&h bile tmamııl rdar. 

ııc t 
o 

se 
Mc.yıı içinde Edinctk na

hiyestnln Hızır köyünden 

ŞMlf oflu Ömer eclında bi 
rl, öküılcrloıa iyi bakmadığı 
ve çiftini iyi sürrnedlil için 
ht:zmetçfıl Hahl otlu Meb 
medl ıopa tle fena hs lde 
döğmüf. iki gün aç, ıuıuz 
kaldıkt•n sonra yarala bir 
halde bulunan Mehmet, Ban· 

dırma hastahanesine gehtl· 
lirken yolda ölmüıtü. 

Htzmelçlılnin ölümüne ıe 
hep olmaktırn ııuçlu olarak 

)-

1 • 
kemeılne diin de ağır cezada 
aat 14 de devam etmft 

ve muhakeme oelfcelenerd' 
suçlu hakkındaki karar bil. 
dlrllmlttlr. · 

Müddeiumumi B. Sadık 

Yırcalı, velcadıs kud olmedı 
ğını eöyltyerek ıuçluoun Türk 
ceza kanununun 448 ncl 
maddeıl delaleUle 452 rıcl 

maddesine göre cezalandı 

rılma11nı ieteml11 mahk me; 
bu tAlebe uygun olarak Şe 
rif oğlu Ômerf be§ ıene aesr 
h11p11e mahkum etmfıtır yakalen n Ômerın muha

~!"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'~EJ&EI!'!!!"!~!"!!!!!!!!!!!!!!"~~""'!"!~~~~!'!!'!!"' 

Valimiz ü 
andırmaya 

Gitti. 
Valim1z B. Etem Aykut, 

dünkü trenle Bandırmaya 

gltmlı ve btrçok zevat ta 
rafından uğurlanmııtır. 

-~· 

Okull r 

estinde 3 
' 

t Yarış[ rı 

Pazar Günü 
Yapılacak. 

Pazar günü Koıuçınaranda 
yapılacak sonbahar at yarı§ 
\arına lttlrek ettirilecek hay. 
vanların kaydı dün akiam 
nihayet bulmuıtur Yarışlar 
ıçın civar kaza ve vilayet

lerden birçok yanf hny
vanları kaydedılmı9ttr. 

Acılı or. , 
llko ullarla, lise ve öl

relmen okulu 3 birinclltT 
rln pnart~st gününden iti 

Y nrıılera pazar günü aa t 

ı 14 d:_.boılanacaktır 

107 azada 
Pol ·s T eşk latı 

uruluyo • 
bareo derslere batll}oacok 
lo.rdır 

Kültür Bakanlığı; eldığı 

tedbirler sayeıinde bu yıl 

bütün okul kltaple.rının tabını. 
okullar açılmazdan önce ye. 
t ıtırmlo ve vilayetlere gön· 
der mittir. 

Bu ıuretle tedriıahn baı· 
1 nı:ıcında talebenin kltı.p 

lara ellerinde bulunm n le 
mln edtlmıvtır. 

S ttl n ar nayı s hi~ı geri 
fmış. 

Mahmut oğlu Hüseyin 
adında btrlııl polise mürncaat 
ederek evvelce Köseçıftlı§I an 
hlbl Niynzintn kendisine } üz 
liraya tattığı çift atlı araba 
om Lonca köprüsü yanında 
dururken Niyazi tarafındon 

çalındığım iddia ettiğinden 
tahkikat~ h8flanılmııhr 

1 A ~:~ı.Y~.~~e~ln~~~ fo!'. 
man oğlu Oımanın ala· 
cal{ yüzünden bu mehal 

leden Yeml§çl Mehmede h 
aancn hakaret etliği otkayet 
olunduiundan hakkmda tr>h 
ktkatlna bRtlıınmııtsr. 

i Bir çocuk d ğer bir çocu
ğu yaral 01. 

Çay mahaileBinden tek 
arabacı Kamil oflu 14 yaı 
1 randa tici lin Okçu 
lar m h lleslnden lbrahlm 
oğlu 12 ya§larmela Musto · 

fayı döğdüAü ve kardeıl 16 
yeıtarındcı. Tohirl de o U · 

zundan çakı ile yaraladığı 

ılkiyet olunduğundan ynka· 
lanmııtır. 

Emniyet itleri genel, di
rektörlüğü verilen karar mu 
ctblnce mali hn l(anlar nfsbe
tlnde kazalorda polis ll"§kf

liih vücude gellrmtye devi.im 
etrnektedlr. 1938 Fınens yı

lının bav nda 107 kazamızdo 
polis t şkilAtı vücude getir 
rtlmlftl. Genel direktörlük 

bu fınans yıla içinde oımdi 

ye k dar 36 kazamızda da 
polis teıkflatı ihd ı etmt§tlr. 
Bu suretle §imdiye kader 
poliı teıktliih vücude gett 
rilmtı kazalarımızın sayısı 

l 43 e baliğ olmu§tur 

ST ti Ul R DYOSU 1 

30 - Eylül 1938 Cuma 
18.30:Dan. musikisi (Pıak). 

19: Konf er o : Selim Sırrı 
Tarcan, ( Köylü knrdcşterl· 

mlz ) 19.30: Stvas gect'el ve 
havall\rı: Tanburi Ömer v 

Atık Oııman. l ~.55: Borsa 
haberleri, 20: Sa at a)arı: 
Vedt Rıza ve arkadoşlor1 

tnrafında.n Türk mu11klsl 

ve ha.k ıı:akıları. 20.40: 
ı jans haberlcri. 20.47: Ömer 
Rıza Dolİrul tarafmd110 Ar p 

ça söylev. 21: Sant ynrı. 

Orkestra. 21 30: Siiad Gün 
ve rııız eserleri: RefJk Şem 

sedt.ın ve nrf-t daoları. 22. 10: 
Hava r poru 22.13: Darüt 

tnlım musiki hevetl: Fahri 
Kopuz ve arkndatları tara 
fındno. 22 55: Son haberler 
ve rlcsl günün proğramı . 

23: Saııt ayarı, lstıklal mar 

f'· 

i " 1 , 
c a ı dakiCi

h k • 
esı 

---------
J'şebacı Muhtarını öldiirenin 

akemesine arara Kaldı. 
Aneb cı muhtarı Bekir 

Boı.demlrl fzmlrler me halie· 
ııılndeld hir ıütcü dükkanın 
do. tabftnC~ ile aldüren Ki 
mıl oğlu Celil hakkındaki 

davııya ağır cezada dnn de 
devam edtlmlıtlr 

Dünkü duruımada müda· 
fao ıahtdt olarak Ayte\:iacı 
dan iki kiti dlnleomfı, bunu 
müteakip müddeiumumi mu 
avlni 8 . Şahin Şahinler, dava 
hakkındaki mutaleagını bıl. 

dtrerek cfna yetin niçin ve oe 

tekilde ıılendlğlnl izah ettnlı 
ve k tilin; B,,kir Bozd mirin, 
vııkadan önce boğazına ıa· 

rıldıitı ve l bıuıceıına dav 

randıfı ha kkındalet lddıaıı· 

nm vartd olmadı ın1, clnayel• 
te kaad bulunduğunu 16yl11e· 
rek suçlunun T6rk ceza ka· 
nununun 448 net maddesin• 

göre cezai aır1lm llftl talep 

etmtıttr. 

Suçlunun avukatı mada· 
faa için muhakemenin baık• 

bir ııüoe teblr edllmeatnt l•· 
temlf, bu talep kabul edl · 

lerek mahkeme 7 teırlne•vel 
cuma gOnilae bırakılmııtar· 

Müddelumumllıita, ıuçlu· 

nun cezalandınlmatını ıete· 

dlil 448 net madde 18 aen• 
ağır hapıl 4mtr<ltr. 

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

ö ler çi Posta Ser
i.Kuru 1 a ca k. • 

VI 1 
(Baıtarafı blrlnct ıayfada) 

lar göıtermeleri esbabı temin 
edılmektedtr. lç Bakanlık, köy 

poıtaların ın teıktlf ve idare 
tarzı haklunda f>tr taltmat
naaıe huırlamıttır. Bu ta1' 
mtitname eıaılanna göre köy 
muhtar ve katiplnl; köy ida
releri tnrafmdon devlet dal· 
rel t rlne aönderllmeıt icap 
eden bJlumum resmi evrak· 
la köylünün posteh~ne val\ 
ta iyle gönder eceğ ı huıusl 

mektupları en a3 h fteda 
bır defa bağla bulunduklara 
keza veya nahiye merkezine 
göndermiye ve aynı yerl~r 

dt:n köye gelecek resmi ev· 
r6kla huıusi mektupları al· 
dırmırn mecbur olacaklar 
dar 

Hu vnzlfe; köye ayrıca ve 
yeni bir külfet yiikletmeden 
koza ve oc:ıhiye pezerına 

muntazaman gldıp gel n köy 
lfyarlarındsn birine thtlrar 
mecllıl kararıyla munzam 
vazıfe o'arnp ynplırıloc•ktır . 

Köyden hiç bir ıuretle ay. 
rılnııyacak olan köy katibi 
ne bu lt1 verilemtJ ecektlr. 

Nl\hlye ve kozanın paza 
rme. restlı )·an günler posta 
günü olera k kabul o lunacak 
ve geceden poetayı ayarak 
teglfm a ocak olan posta ı ı 

yarı erl<enden kaııabl:lya gi 
dip hususi şlt!rıni çabultca 
gördükten ıonrn po&luını 

ılglil dolrelete teslim Ed c k 
ve onlardan köyün poıtuını 
alarak hemen ~öye döne 
cektlr. 

Muhtar ve lcat ı p; köyün 

resmi postaaını posta günün· 
den bir gün önce hazırlıya · 

caklardır Ve posta günleri 
nı höylüve duyurarak kat1n 

laştıralac k uotc l<adar her 
kesin mektubunu kö ~· ko 
neğınn getirip gözü önünde 

pul! tmesını lemin edecek 

lerdlr 
Bütün resmi evrak katıp 

tarafından zimmet defterine 
yrı ayrı ka.ydoluour. Huıu 

si mektupler adet itibariyle 

lopyekiin hulasa ıiltunun 

( u k d r pullu pul yokı . 

ıu kadar kuruı para ile titr· 
ilkte ıu kadar pulsuz mek

tup gönderılmtıtlr) ıeklıad• 
kaydedilecek •e çantaya 
konarak geceden poıtacıy• 

tealtm olunacaktır. 

Poıtayı teıllm ahr almes 
derhal dağılhrmıya ve reı· 

mi evrakın icabı ne ise he
m~n yapmaya muhtar ve 

katip mecbur olacaklardır. 

Posta tıvarı hemen lceo· 
dlılne teılfm olunan poıtayı 
kapalı çantada muhafazaya; 

kimseye gösterip okutmamıJ•• 
yajmur veıalreden koru· 

mıva mecbur bulunacaktır. 
Her köy poıla kanununun 

8 ncl maddesine a6re köy 
heyeti kararlarlyle poıta tda· 
reıiaden köyun bir aylak ih· 
t11acına yetecek kadar poı · 

ta pulu alab·ı ıecektlr. 

Köy poıtalan aıdıp ıelml· 
ye baılar baılamiz k~1 

lü mektuplarının ıeliır ve1a 
kaıabadakl bakkal, tOccar 
veya diğer vuıtı.larla 160· 
derllmemeıl v~ doiruca ltöJ 
adresi üzerine gönderilme· 
ıl tçln lcöv ICtareılnce ıe 

reken bütfto tedblr1 r ah11a· 
caktsr. 

Köy postalan aluamadao 
her hofta muntazaman ıl · 

dip gelecek, poıta ttyaranıo 

m kbul bir özrü ol ra• 
muhtar yerine bir dtferiol 

göndermek ıuretlyle poıtay• 
ara, vermlyecektlr. 

Poıte.hanelerln, ilglll dat 
relerin \'eya ~öylüniio tlkl" 
yett ve köy bürolarının ber 
haft,. vali veya kaymak• · 
ma gelmtven köy postaları 

hakkmda verecekleri rapor 

üzerine veyftbut J•P lacalı 
teftlı netlceılnde k6y poıt• 

itlerinin bu Hat dahıltode 
düzenine koomachğı ve dJ· 
fer huıuftıl atd herbanıl 
bir fenahk ve yoksuzluk 

bulunôuğu anleıılıraa mab 
ter ve katip hakkında umu 
mi hükiimlere ve aync• 
muhtar hakkmda köy kaou· 
nuna göre muamele yapıla
cakhr. 
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Y v · H kk Sil~hlarla Kaynaşan Dü ·ya .. 
umrugun a 1•• Bir lngiliz Gazetesi Ateş Püskürüyor: 

"Bu; A~manların Anladıkları ~~k Şey Old~ğu- "Biiyiik Devletlerin Gizlice Toplanan ileri Ge-
na Gore ~rans.a~ın, Kaybett~gı !_(uvvetlerın lenlerinden Bir Gece içinde Böyle Darbeler Ge-

Netıcelerını Düşünmesı Lazım.,, · l k Ol R · Kü ük M [ k t 
"Btrçok cihetlerden ne ola. fakat çok geç olarak çahıan Haynlayn ece UTSa angı Ç em e e 

c-ıını pek bt\medlilmlz bu· ııı. * sonra j mnutik muallimi Kendini Emin Hisseder.,, 
IGakQ vaziyet içinde kati Gözlerimizi tıırıhe çcv're· olmuı, nihayet oaıyonal 
0 laa bir teY vana o da ıu· lam: ıoıyaltst har«!keUnln baıına 
dQr kt, bundan on ay ev- Oo il<inci esırda Bohem- geçmlttl Daha 1935 de Çek memleketin kendi •zatını 

(Baıtarafı birinci ıayfada) az müıatd ıartlar altında. 
yahut bir ı ıperden dıier bir 

Unutmıyalım ki, ılllhlar

la kaynaıan bir dünya için· 
de bugünkü hal sureti yal-•el SQddlerden bahıedtldl· yaya yavaı yavaı 1rtlrp yer hükümetl taraftarı iken J 938 

linl binde bir f ranıız ııtır · leten bu Aluıanlardan daha de Çekoslovakya Almanları· 
dl. Buıün bu meseleden o zamanlarda Bohemyalıla nın Hıtlercl tefi olmuıtu. 
h•hıedtldtilnl berkeı tıttl rın kralı il tncl Oıkar t'l<a • * ,., 
tor, fakat ne demek oldu · yet etmııtr. Bır, iki ıene Bütün bunlar "ıunl ıalh,. 
lunu b6len ooda bir bile de· ıonra Avuıturya hakimiyeti un ıon yirmi ıeneatnde 16 

IUdır. Meseli, Südetler dı altına dütün bu Almanlar rülen zlac.rleme neticeleri 
Jorlar ve bu kelime tle bir Çeklerle yine fena btr mü dtr. Bunlara karıı ne yap 
bıtlletten bahıetUklerlnl aa naıebet devam ettlrmiılerdır. mak lazımdı, ne yapılebi 
ıuyorlar. Halbuki Südetler Daha 1866 da, Sadovadan ltrdt? Yapılacak ıeJ ıadece 
btr dal ıllııleaıdır, ıonra, Almanyaya ilhak edtl. ı,e116ften ibarettir Fakat 
Çekoılovakya meaeleıt melerlnl lıtemeye baıladı- timdi ne yapmak llzım ne 

hakkında 1938 eyliUünde lar . 1919 da. Avuıturva - yapılabtltr? B•alara cevap 
l>ıt Franıızın ne kadar az Macarlıtamo parçalaoıı•ndan be:klenlyor. 
fıkır aahtbl olduiunu göı· ıonra bu "Ctvar Almanlar,. Venay mu•hedeslnt imza 
ter111ek fçln bu Mlfteflr, ılnı· lıtıklil duygu u ile canlan etmlı olan milletler de me· 
run dılar ve muhtar lyet iateme ıuhyetlerlnl müdrik bulunu 

S ~~lf Almanlar ne lıtlyo ye baıladılar. yorlar 
tl•r? Buolar1 ne zamandanberl Çekoılovakyaya ballan- Almanyanıo buıünkü oefl 
lıtıyorlar? NJçln l1U1orlar? mıf olmaktan ilblrar duyu Bıımarkuı: (Bohetnyayı IUm 
Hele bunları hemen hemen yorlar ve mıll tyetlerlnl ka· elinde bulundururn Anupa
hıç ktmae bilmiyor. Meıell zanmak için büyük btr mü ya hiktm olur) ıekltndekl 
leçen ıOn ıazetelerde "Sü· cadeleye atılacaklarını ıöy· ıöz6n0 unutmamıı ve bu· 
detlerlD A:lmanyaya ladeal,. llyerek herkeıt tehdit edl· ıüokü felaketin tohumlarını 
odeo bahıoluouyordu. "la yorlardı. "Bizim bu Qmltdz ekmlı olabıflr; bu, ıOpheılz 
de,. ne demek? "Alıomıt.. fııanlanmlzı Avrupa duya Fakat, onun yaptıfı, eıkl 
bir tey yok kıl.. cak ve ıulh bir gün endi- Alman 1ayılma ılyHetlol 

1919 da, Eroest Lavtsln ıeye dilıecek,. dediler. tekrar ele almalltan ıbal'et 
fdareıl alt1nda ıu'h konfe · Bunları tevsik edecek ya tir. (Oranı nah Oıten) (Şar-
ranıına tıttrak etmlı olan zılı eserler ortada .. Bu veıl ka dojru) dünkü bir ıey 
Franıız murahhaa heyeti kalara lıtınaden dlyeblllrtz defıl. Bunun ille merhaleal 
azasından birine tcıadOfen k•. Çekoılovakya cumhurl- yeni ve kuvvetli bir Mttte 
rast ıeldım . Bu heyet yett deha 1938 teptnevvelto · letropa (Orta Avrupa) teıkt· 
orta Avrupanın yent hudut- den itibaren Almanlann ara- ll &le bıtlamııtır. 
laranı çizen kooferaoıa tıtı zl talepleri tle karılııtmıt lıte harple mftdahate ta-
rak etmlftl. Yani bu zat bulunuyordu. raf tarı olanlar (Orta AYru· 
buıünkü Çekoılovakyanın Mazi lftl! bu. Baıka tQr- pada nüfuzumuzu tutan tek 
harıtatını tayjn edenlerden tü de olabthr mi ldı? Belki. dlreil de ona terk ederek 
biri ıdı. Y aptıfı iti ıöyle Fakat bugün artık tarihe anahtarı eline veriyoruz) di . 
mildafaa ediyor: karıımıt bulunuyor, elimiz- yorlar. 

-Mıllıyet bakımından bir den bir ıey ıelmez. .. Muılf Santralin lıttkllll· 
hudut çizmek bizim için tm· Ondan ıonra ne olduğu 11e dokuoulmıyacalına dair 
kansızdı . ÇCiokü eıkt A•u• da maliim: Almanya kendi ı6zl" bir vald mukablll bl-
turya muhtelif unıurlardan ıinl mağlup bıseetttll müd- ztm majtno hattını vermek 
mOrekkep bir haltte idi. detçe Südet Almanları Prai ne lıe on ıenedebberl bin bir 
Çekoılovakya yaratmak es- hOkAmetl önünde boyun et müıkOlitla, b•r m6dafaa tı 
kt Bohemya krallıfuu tek- diler. içlerinden bazıları iyi tthaimı haline konulmut 
rer canlandırmak demekti . birer Çekoılovak vatandaı olan Bohemya hudutlarını 

.. Tekrar,. demeye bile lü. olmayı kabul ettiler, hatta Almanlara vermekde Çekler 
aum yok, çilokü Boheoıya parlimentoya mebus ıeçtl- içfo odur. 
biç bir zaman haritadan ıl- dtler Buna berıeyi iyi ıörmeye 
llnmlt deftldl. Meıeli, fran J ::120 de Sadet Almanla- çalıtanlar ıu ce•abı •erecek 
ıua Jozef "A'uıtury• lmpa- rmın blr tek muhalefet par lerdlr: Bu vaziyete mani ol· 
ratoru, Macarlatan ve Bo- tlıl vardı. Fakat bu partinin maoın imkanı yoktu. Ancak 
hemya kralı,. ünvanını taıı · lideri eski mebus Lodgman bu meıelento kati tekilde 
yordu. ı. A 

az ıonra ılyasetten çekildi. ballı iledir "'' nupada umu· Bt~aenaleyh, o zaman bt· 
zlm teklıflerlmlz kui;ul edıl · Eaaıen partinin faaliyeti nfı mi bir ıu h elde edılebllır. 

beten az zararlı mahiyette Temlnnl edelim ki, bundll mlıtl. Konferanıta buna bir 
tek ıey illve olunmuıtur. 

O da küçük bir Alman ara 
ztıt: Hlutçrndtr. Çünkii bu 
radakl ahalı hemen hemen 
tamamtle Çeklerden ibaret · 
tt. 

BugOn kendılerinden bu 
kadar bahıedllen Südet Al 
manlarına ıelince: Onlar oo 
ikinci aaırdanberl Boheaıya 

kralının tebauı bulun~or
lardı; on Jedıncl aaırdanbe-
rl de Avuıturyalı otnrnılardı 
O halde, onlar da ancak 
A•uıturyaya tabi aa1ılabtllr · 
dl 

Meıeleyi Hıtler de tyl bl 
llyor, onun için mahir bir 
manevra çevirdi. A vuaturya 
Almanyaya tlhak olunduk 
tan ıonra, Hüyük Almanya,. 
nın lehine olarak, bu ekal · 
llyetlerln de kendi ldarele· 
rlne kendileri uhlp olma 
lıtedt. 

BuıDD meeele1I anh1oruı, 

tdı . haklı ohunlar. Ytne temen 

Çekoılovakya Almanları 

nı tekrar faalıy~te g'!çmeye 

sevk eden, ıtılaf devlttlerln!n 
Çekleri mütemadiyen terk 
etmeleridir. Südet Alman · 
larının nuyonal ıosyaltat 1 
grubu, Hıtler ıkttdara gelir 
gelmez teıekkül etmlt ve az 
ıonra liğvoluomuftur Fakat 
hu grup ıonradan "Alman 
Südet parti al,. iıml ile tek 
rar teıekkü1 etti ve Alman 
ya ıilahlandıkça kuvvetlen
di Almanya Reni lfgal edin· 
ce baz& taleplerde bulunan 
bir partı hahoe geldi ve nl 
hayet, Avusturyamn Alman 
yaya ilhakından bir kaç gQn 
sonra Alman btrlığl atetl ıle 
f e•arana batladı . 

Ben o zaman Prağda idim 
ve flaynlayn dan bahı~dıldi 
llnl ılk defa olarak ltlltlm. 
Eılstdeo bir l:iaaliada memur 

ol edelim kt, harbe mani 
olarak bOtfi!ı diğer harp 
tehlıkelerlnl de uza klaıtırı· 
yoruz. Fakat, hiç ol111azaa 
ıımdlye kadar, "Fauıtrebt,. 
(yumrujun hakkı) Almanla 
rın anladıklan tek ıey oldu· 
funa göre, Fraoıanın kay 
bettljl kuvntlerln netlcele· 
rlnl düıünmeal lazım . - G . 

Le Fevre (Jurnal) 

r-----------.. 1 TÜRKDILI 1 

1 
Pazartealndeo baıka her 1 
ıCin çıkar. Slyaıal gazete .. 

I Y ıllıiı: 800 Kuruı 1 
1. Altı Aybfı:.&00 • 1 

Say111: 3 • I 
1 GünQ 1eçmlt ıayılar 2SI 1 kuruıtur. 
I ADRES: 

LBALIKESIR T0RKD1Ll 1 ----.... ----~ 

keımeje mecbur edt.me11oe 
lngılterentn ilet olmaıını 
nefılmize 1edlremlyoruz. 

ılpere bürriyettn ıürOlmeal 

demek olan müteaddit rlcat 
Ierle otorltaryeo kuvvetın 

Franıaya ve nihayet bi· 
zlm logilteremlze kadar ıo 
kulmaıım intaç ed.-ce\. tir. 

nız Çekoılovakyanın kuv
vetini zayıfiatmakla kalmaz. 
Fakat, çok ehemmiyetli ıu 
rette bizlm kendi emnıye-

tlmlzl de azattır ... 

• 

Evet yapılan ıadece loıtl 
tere ve Franıanın bir tav
ılyede bulunmaaınden ıba 

rettir Fakat bu ta"•l1enln 
Yerllmtt olması, harbi uml 
miden beri me•cudlyettnl tı 

Unad ettlrdıil manevi •e aı 
kert müzaheretteo Çekoılo · 
lovakyayı mahrum etmek 
demektir. 

Gandinin 
\ Hindli/ere 
Hitabı,. 

Sinemada/sim 
Müşabeheti. 
Sinema Aleminde tımla 

ne kadar mOhlm oldujunu 
btltntnız: Artııtler blrlblrle. Biran içinde Çekoılovak· 

ye, kendtılne aayet pahalı· 
ya mal olmuı hudud tahki
matını ve onun beılıca ma · 
deni, ıunl menbaının bulun
dufu toprafı Almanya1a dev· 
retmesi teklifi karııaınd" 
katrnıı ve bir kaç saat lçio· 
de kenC:lıılnden cevap fıten · 
mlttlr. 

Bu ha vadlılil Prafda na· 
ııl kerıı1aisdtfı haklılıoda 
nakledılen htkiveler hendi· 
mlzl Hıtlerln Gltımatomuna 
karıthrmık o!maktan müte 
velltd bir adalehlzlık Jthamı 
altında bırakmaktadır. Bu 
ıazlert aıablyetle ıövlt"mlyo 
ruz Belkide her keltmenfn 
tartılarak ıöylenmeıl lazım 
l'eleo bfr zamanda fzanlft 
sarf ediyoruz. 

Almanya, Çe9'oılo•alıyanın 
dostu olmaia ae1i teıebbOı 
etmemlıtlr. Bız lıe, Franıa 
ile birlikte 20 •~nedentierl 
Ctne.rede Çekoslovakya ile 
aynı muada"meetekdaı ola
rak oturuyordtik ve Mtllet 
ler Cemtytıtlnlo ıarantlll al· 
tına vaz edılen ekalliyetlere 
yapılacak moamele hak 
kında ı\'lüıterek tedbirler 
kabul etm'fıttlı. Çekoılovak · 
ya a1le bir memleket ki, 
ılyaai tıttkllltnl +e mnıkt 

tamamiyetlnl tanıyacaflmızı 
harici blr tecavüze karıı 
koruyacafımızı vaadetmfıttk. 

Bu vazl)'ette timdi kabul 
edtlen uıul hakkında ne dl 
yelim? BGyilk devletlerin 
glzJlce toplanan ileri gelen 
ricalinden bir aece içtnde 
böyle darbeler ıelecek olur· 
ıa dünyada hangi küçük 
memleket kendini emin hlı 
ıeder? Bu hal, MılletlH Ce 
mlyetl konaeyl ön6ode ha 
aııelcrl hukukan dinlemek 
ve o ıuretle halletmek me 
todıle ne kadar büyük bir 
tezat teılul ediyor? 

Eğer bu giinkü parçalan 
ma lıteji, büyük bir hak· 
11zlıAın tifaaa olarak aayıla 

billyoua, bunun teklif edılıt 
tarzı doıt bir millete karı• 
hayret vericidir . 

Böyle zeltlane bir rol oy 
namak ancak ıu mazeretle 
haklı 16r6lebillr. Hepimizi, 
bir dOoya hsrbtnfn tarif ka 
bul etmez dehıettnden kur 
tarmak. Fakat bunun için 
6nenen kıymet eler hıtklka
ten ıulh ıetl•lne yerinde 
ödenmlı olabıllr . Fakat eler 
aadece harbi tehir ediyorsa, 
bu fırsatı çok pahalıya sa
tın alıyoruz demektir. Ztra 
bundan aonr• o harp dahA 

Gandl aylarca ıQreo bir 
ıükQttaD ıonra ıeçen gfin 
tekrar Hindistan mtlletıne 
hitap eltnlf ve att'ılı ıözler 
ıöylemlıUr. Kend ıtn l n has 
ta olduju ve artık ılyuet · 
ten çektlecetı hakkındaki 

1 

ı 
1 

rlnlo lımfoe benzemlyen 
lılm kullanılmaya dikkat et 
tıklr.rt gibi, ılnemacılar da 
artlılerle aynı tılmdeki kim· 
ıelerln meıhur olmalarını 

fıtemezler Hatta Grata Gar-

l ıayialar bu ıuretle tekzip 
edllmiı bulunuyor. 

~ Gandl, Htndtatan mecll· 
1 s inde Yerdl#i bu ıon nutkun · 
1 da memleketin aekeri kuv 

1 

bonun lsveçtekt amca 11na, 
Garbooun asıl aile fıml olan 

l Guıtavıon adı ile tiyatroda 
I çalatmak latedlil zaman bu 
ı tıten vazgeçirmek için pua 

1 
velinin inkıtaf ı IGzumuodan 
bahıetmit ve buna da bazı 

1 merhalelerle nibe yet er lt ı le. i
l verıldtfl ıöylenlyor. 

Fakat bugün ilk defa ola 
rak ıloemada aynı aileden 
baıka birinin ortaya çıkma" cefınt ıöylt-mlttfr. 

Htndlatanın m111l ıefi, me . 
mleltel ftUli edıliue ne ya
pılacafı baklundald ıuale ıu 

' ceYabı vermlttlr: 
- lıttklal ateıt ile yanan 

bu uiurda kendılerlol feda 
ya hazır on milyon genç 
toplıyabtlırtm. Bu kudret 
kart11ında da hiçbir düı 

man durama:ı Derhal lıUll 
ftkrlnden vaz ıeçer. -
Amerikalı Bir 1 

1 ayarecinin ı 

Rekoru. 
Amerikalı te.yarecl Ste· 

kent, btr balonla 2ı.OOO met 
re yükıeklfğe çıkararak dün· 
ya yüzünun rekorunu kırmıt· 
tır . Prof eeör Pıkarın ha va -
larda yaphfı tedkiklerden 
tıuf ude edeo lkl Leh Alimi 
bu ayın nihayetinde 28 000 
metre yülueklığe çıkmak 

üzere Lehbtanın Zakopar 
ft hrt'nden havalanacaklardır. 
Btnr.ceklerl balonun yükıek · 
itil 120 metre olup 124.000 
metre mlkibı hava alabile ı 

cektır. Bu balon için 300 j 
bin z1att aarfedılmlıtır. Leh 
alimleri tetebbüılertndc mu· 
vaffak olurlarsa meteoroloji 
ılrnl çok fıtıfade edecektir. 

Gangsterler 
Hopishanede 
Ne Yapar? 

ıına müeaade edilmlıtır Ve 
bu da, Şarlonun amca11nın 

kt%ıdar. 

Coo Ctlbert ve kardeıt, 
Duildı F'etbaokı ve oıllu 
gibi aynı aileden bir, iki 
artııte tesadüf edılmektedır. 

Fakat bunlar aynı zaman· 
da meıhur olmuf ktmaeler· 
dtr. Sonradan meıliur bir 
artlıtln tıımlnl tatıyan kım

ıeye tıe ıımdlye kada rut 
aıellnmemiıtl. 

Çarh Çapllnln bugQo Betti 
Çap\ın fıml Ue ılnema ha
Jatına atılan yeğeni 18 ya 
ıında bir kızdır ve anıcuı · 
nın oğlunu kliçilklüğünden · 
beri bir daha ancak geçen· 
lerde Hollıvuda ıeldlfi zaman 
görmü;t6r. 

Şarlo meıaleketıoden ay· 
rılıp llollıvuda ıelerek meı
hur olduktan ıoora ODiarı 

btr daha aramamıı, olanlar 
da meıhur akrabalarını ra· 
hahıs etmekten çektomlt· 
lerdir. 

Fakat büyüyüp ltıe teh· 
ıil ınl bitiren Betti gidip am-
caaını bulmıya azmetmlt •e 
Holltvuda gelerek Şarlodan 

kendlılot de arttıt yapmuı-

na fatemlttlr. 
Şarlo kızan artlıtlık lmtl 

hanını bizzat kendtıl yapmıı 
tecrüb~lerde muvaffak oldu· 
auna dalr eline blr diploma 
ver mittir. 

Ondan sonra da Şarlooun 
ıtüdyoıundan diploma alan 
ve ooun haaımıotan bu kıza 
Ho llvuttakl büt6n ıtQdyo · 
ların kapıları açılmııtır. 

Bu gOn Bt>'ttl Çaplln bil 
Meıbur Amerikan gangı yQk bir tlrketle zenıln ıe· 

teri Al Kıııpooenln birkaç yıl• uıtle bir mukavele ımzala
danberl haplıhanede oldu§u rruıtır ve yakında filim çe 
ma16mdur Huiçtekt •ılerint vlrmeve baılı,ecalctır. 
haplıhaneden karıaına ıönder· ---·--------
dlğl mektuplarla idare eden 
Al Kapone laaplııane içinde 
boı durmamftlc için kumar 
zarı imaline baı'amııtır Hu
ıuıl bir rejime tlbt tutulan 
haydudun haplıhınede keo 

dıne mahıuı aıç111 •ardır. 

Memurlarla malQmatı daht
llode1 ima ettiği zarları po
lıa rnuudere ettiği için Al 
Kapone pollı aleyhine deva 
açmııtır. 
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~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 

( lkincı Sftyfanm Devamı ) t~re hühi'ımett İtalya tlf! bir maymn 31 inde bir Alman 
ftloıu Almelra ıehrlnl hak 
ıle yeksan ediyor ve Alman· 
ya ile İtalya Ademi müda
hale komtteıtcdeo çektliyor
lar. 

~ ~ 
kUne geliyor. Bereket versin • 1'J. K apifa/: J00,000,000 Türk Lirası fA 

~yor ;; Httler, Ro-;hm"" ılıe. ıhtılaf çıktığı takdı rde Fran 
af'lrndao\arının vöcudunu orta· sanın bahri müzaheretlnl lı 
dan kaldırhyor Kont Papen, :uyor. ltnl yfln kıtelara Ha-

kt, peıkalayada logillz ltal "" y rd i . d 261 ş b Vı ır = 
yan pakta imza edtlmıı. Fran- 1"i U çın e U e e '}ans ~ 
aa • halyan mü:ıakerelerı = Dünyanın Her TartJ!ında Muhabirler ~ 
baılamııhr. Franıız baıvekt- 'IJ Her türlü zirai tkrazlRr·dlğer bılcümle banka mu· ~ 
it ve harfclyer.onazm Lond 'iti amelert büyük ıubelerinde kiralık kaaalar. ~ 

Hıtlerl tenkid ediyor ve ılk beıtıtana glrtyorldr. lkın · 
d e fo olmak üzere Hnlrr ve ctteırlnln on sekizinci ge-
Munul!nl V r.nedikte kartı · ccı ı 7ecri tedbirler rejl mlnin Bir harp arifesinde miyiz? 

Hayır. lngıliz Alman de 
nlz aolaımaaı gerginliği bl 
raz yatıttırayor. Lakın bom 
bardımaolar devam ediyor 
ve lngtltere h~r gün yeni 
bir koraanlık vakaaımn ta
haddüıüne ıabıt oluyor. BG· 
yük Brltanya bir taraftan 
Nankuldekt sefarethaneslnln 
topa tutulduğunu.haber alır· 

ken bir taraftan da Akde· 
otzde iki İngiliz harp gemi· 
slnln taarraza uğradıklarmı 

öğreniyor Artık "Meçhul 
denizaltı semtleri devreıl,, 

ne gjrmit bulunuyoruz. in 
glltere harekete seçecek de· 
dıkoduları musırrane deve 
raaa baıhyor . 

raya gidiyorlar. ~ ihbarsız taaanuf ve Scumbara heaaplarında ikra· ~ 
la,tvorlar aym zamanda da totblklne baılemyor halbuki Bu ıarada Hıtler ve Muı 1ld mlyeler. ,,. 

ıolınl RomBda huluımu,lar 'iti ~ Avrupada beyn .. lmtlel ger· «zecri tf"dbtrlcrln harp de-

glnlık ıon~haddlni buluyor. mek olduğu)) çoktan ıöyle ve birbirlerine ll'ldakıat ye- : ikramiye: Miktar/: /kramiycnlı. tutarı: ~ 
Cıhan harbtnd"'n tamam (20} oıyordu. mini etmtılerdir. Birdenbire J&ll ADEDi LiRA LiRA ~ 
ı~ne sonra, temmuzun •lr · Nihayet harp baıhyacak ılyaaet ıemaıı yine bulut· ~ J Vl10 ı 000 -,; 
mi betinde Avusturyft Baı
veklll DoUuı, Muuoltnt ile 
görüımek üzere ltalyııya ha
reketinden bir gün evvel 

ikinci bir sütkıuta kurban. 
oluyor ve bu ıefer ölüyc,r. 
Franıa heyecan, İnkihere te 
liı lçmdedır. İtalya asker 
top uyor ve Brenner Lhudu
duna göoderJyor. 

Acaba bir harp artfeıinde 
miyiz?. 

Hayır Almanya bu itteki 
roliinQ ufalttıkça ufaltıyor. 

Papen Vtyanaya gidiyor ve 
Dolfusuo yerioe geçen Şuı 

nla, Floranaada Muaaolinı ıle 
görüıüyor. Bu ıırada Hın 

denburg ölüyor. Hatler hem 
baıvekıl hem de devlet reisi 
ıeçıliyor ve yeni Alman dev· 
let rehinin ilk iti hukuk 
müıavahoı tatemeK oluyor 
t:Su aıralarda ispanya ıılert 

kanıtıkça karıf\'Dıthr. Fran 
ıa Sar_havzaaında yalnız ba 
tına jandarmahk yllpmak 
hakkından va:ı geçerken se
ne de hitama eriyor ve va· 
ır.ly•lt• hcaftf~bı.- }llllah kay 
doıuouyor. 

1935 Yılında: 
Hitler Sar i.riyı unıumt· 

yesi ıonunda:."Almanya Frao
aaya arhk herhangi bir top 
rak müddelyah ıerdetmlye

cektır . ,, Vaadmde bulunur· 
ken Franıız ~l.Saıvekıla olan 
Laval, ltalyao.banaız doıt· 
Juiunu takviye ed6yor . .r.ym 
zamanda da Almanya «Sulhü 
kurtaracak umumi bir sureli 
tenlye» müzakerelerıne da
Yet olunuyor. 

Maam fih bu ealih da 
uzun ıütüyor. Zıra · frönlll 
askerlik müddetıol l 8 aya 
çıkarır çıkarmaz Almanya 
mecburi askerhk aııtemlol 

yeniden thdas ve f ranıa-ln
glii:ı protestolarını nazikane 
reddedıyor. İtalya, buna, ter· 
hlı zamanı gelmlı ltaiyan 
aıkerlertot terhis etmemek 
le cevap veriyor ve yeni 
htr ııoıfı ı!lah altına alıyor 

Acaba bir bnrple kartı 

karıyftmıyız? . 
Hayır, zira Frene . İn 

glltre İtalya oratıındakt Strc 
ı aolaımıuı gerglohği izale 
ediyor. 

Maamefth bu ı,alab da uzun 

sürmüyor. Zira Habetlıtan 
ıeferile beraber Alman kı· 

taatınan Çtk hududundaki 
manevreları da bati mıf olu 
yor. Mu1111olinl Avu~turya yı 

terk etmediğini fsbat için 
Brenner hududunda Bir Avuı 
turya jand rmeıaıle 1'olkola 
resmini cıldınyor. Habeılıtn n 
meıefesl alevleniyor lngil 

tere kızıyor ve ıayet Mtl 
!etler Cemiyeti vazlf eıınl 

yapmı} • cak olursa ut k Av 
rupa tılerlne k&raşmıyocağı· 

nı söylüyor. 
Franııa bir toarruza düçar 

otduiu takdırde müdahale 
edeceflnt beyan ed~a IDgll 

mı? 

Hayır, henÜ7- değil . Akde 
nlze İngiltere fi l olar gönde· 
rlyor. 

larla örtülüyor. Zira Muııao 1 Jl;I. 500 500 ~ 
ltnt Cenevede bir nutuk 111. J 250 250 ~ 
söylemtıtır ve bu nutuk Fr l llJ. 10 100 tOOO ~ 
ansız İtalyan müzakcrelerlnl 

1 
~ 25 50 1250 ~ 

1936 Yıilnda: 
1' ranıl\ l:hıvekıll La val Is· 

tifo etmli ve yerine Saro 
gclmtıtır . Mıutm yedisinde 
Hıtler Lokaroo ıtilafını par 
çalıyor ve ıerbeııtll hareki· 
tını tktııap etmlt olduğunu 

tranıaya, ltalyaya, İngllte 
reye ve liel tkaya bildiriyor. 
Bıraz ıonra da Alman kıta -
lan Ren havzasını iteal eJI 
yorlllr. Puııte nazırlar habi 

topraklara t gömmüıtür. Pr· 4'11- 30 40 1200 ~ 
ağla BHlın raaındakt anlaı- 1 = 40 20 800 u ~ 
amamazhk zlyadeleılyar ve ' .,;_ ıU8 

6
uoo ~ 

Alman o;tahııdatı karıııında lld. Bu lkramiyelu ber üç ayda bir olmak üzert ıt· ~ 
Çekoılovakya bir ltDlf aake- ~ ntdt dört defa bu miktar uzerindtn kura il~ cag"'ztı· !; 
rlni ıtlah altına ça w r rr: 
Dola'an 

gırayor. ~ lacaktır. ilk keşide 1 E~Lul 938 dedir. Jt 
rivayetlere göre S' ~ 

Haynlayn HJtlerle görüıü • • l-i-j. 'j. W. "i j. 'il-l-i-i-'i i-l-'i-'i-'i 'i-'i-'i-~ .... 
yor. Alman matbuatı;,1 alet 

Harp baılamak üzere mi? 
püıkürüyor ve may11an yır · Edr • B J d • 
mı birinci günü Çe&rntlovak- enıı e e ıye 

re müzakere ediyorlar, f ran· 

11z hükumeti Almon muhtı· ı 
raaıom gayrlkabıli kabul ol 

dujunu ilan edıyor ve baı· 

•ekti Saro: 

Hayır, değıL Muasohnıden 

ıonra dttler, Lord Hahfakıı 
kabul ediyor. Franaa Hari-

ya Almanya hududunda 1kı Jliyasetinden · 
Alman öldürülüyor. 

clye Nazırı Delboı, Avrupa 
payıtahtlarmı dolaııyor. Ro· 

' ma - 8erlın mihveri de kati 
••kllot alıyor. 

1938 Yılında: 
1 ehdlt kar1111nda bo

yuu lğmıyeceilz!. .. Strazbur I 
gu,.. Alman toplarının eteıt Akdenizde korsanlık ala 
altında bırakamayız! .. Dıyor-ı btldığlne_devam etmektedir. 
~u halde bir harp pııtİa· 

1 

logıltere Hariciye Nazıra Eden, 
mak üzere. . lnıahz denı:ı kuvvetlerinin 

Hayır, Almanya kıtaları- ihtara lüzum aörmeluızın 
ıun yerler ıuı bıraz değittlri- mukabele& bilmısılde bulu 
yor ve lngtltere - Franaaya nacaaını ıöyliıyor. Halbuki 
peniden yeniye teminat ver- bu zat bııaz ıonra iatıfa 

yor Hıtler 2U seoeusulh tek· ediyor. Merkezi Avrupada 
lif ediyor ama li. askerlerini vaziyet bır hayh karıımııtır. 
Ren mıotaka11ndan 1ıeri al- Avuıturya Baıvekıli Şuınlg 

mıyor . Arcak Ruıyaya kar: blrdenbıre harekete geçiyor 
ıı teminat veremlyeceilnl amma dahıilye nazarettne 
ıöylüyor. koyu bir nazı olan lnkuart 

Hu aırctda halyanlar Addjı 1 zorla ıretlrlHyor. Hıttt:r de ar· 
Ab&baya glrmııler ve Ce· tık Avuıturya iıllkıahnden, 

nılyell Akvamdan çıkmıt tamamiyeti mülldyeıınden 

tardır. Yeniden vaziyet ger- bahıetmez ohnuıur. 

gtnleıtyor ve MuHolınt, Hlt Martın on birınci günQ 
le re 

Zecr1 

temayül göaterJyor. 

tedbirlerin kalkmaıı 

ve Almanyırnın Avusturya 

istiklalınt tanıdığını reımcn 

beyan etmeel gerırinllği iza · 
le ediyor Sıyaeet ıerna11nda 

kora bulutlar yeniden birik
mekte gecikmiyor; çünkü 
tıpanya harbi baılaauıtır. 
Müdahale? Ademi mOdahale 
meıelelerl Avrupayı alt üıt 
edlyor. 

Galtba harp baılamak 
üzeredır! . 

Franıa bu meıeieye karıı 

masını lıtemiyor . Maamafıh 

martın 24 ünde beyanatta 
buluou,or ve Çekoılovakya 
bir taarruza ujradıjı takdJr 
de lngııtere hükumetının bı
tarat kalm11acajıoı ıöylüyor 
Çüokü · bu sıralarda Hoyolayn 
hemen lntıhabat yapılması 

nı lıtemııur. 

Almanya intıhabatanda HU· 

ier büyük bir eks~riyet ka
zanırken Fransada da D lıı 

dtye kabinesi iktidar mev 

Acaba bir harbin arifesin· 
de .. miylz? 

Hayır,,_henüz değil; Lzıra 

l3erlinde Henderaon azımkir 

davranıyor ve itin ıakaya 
l'elemiyeceğınl anlatıyor. 

Fransa her ıbtımaıe karıı 
hazırdır. Roma ağzını açma 
yor ve Çekoılovak ınUha

batı sükun içinde yapılıyor . 

Haynlaya Hodza müzake 
releri batlıyor. Hu ıarada 

iki Joaıtllz aemiıloin lıpan
yol ıuları:>da torpitolanmıuı 
lıpanyol teblıkeılnin de he· 
nüz_ bertaraf edilmedığtnl 

hatırlatıyor llereket veratn 
k•, İngllız hükümdarlaranm 

Parıs ıeyahatı vazıyettekı 

gergtnl'i' g deriyor 
Maamafıh bu küıayiı mu 

vakkalUr. Ztra Avrupaoın 

bugün..,karıı. karııya bulun
duğu, harp tehlikui her 
zamankinden fazladır . Lord 
Runçimanm Prftğ seyahatı, 

Südet Almanlarının ve Alman~ 
yanm oıüfrtd talepleri, Nü 

remberg ... kongreıi, bu i<ong 
rede Hıtlerin nutku ve nı
hıayet ıon Alman . Çekoslo

vak ~•htt ifı, Çemberlaynın 

Hıtlerle ıörüınıeıı, Alman 

Jarın temerrüdü, Çekoelo· 
vaklarm mukl\vemetlerl Av 
rupayı her ıantye patlP.k 
verebilecek bir h rp tehlı 

kcıl ile karşı karfl)'G bulun
durmaktadır 

Hayır, her.üz değll. Amma 
loglltere kralı sekizinci Ed · 
vord, taç ve tahtından fere- i ı· l fı•• 
ğat ederken . lmanya da Al 
m ao nehirleri Ü7erHıde ıey. 

rüıefer enlaımıuıını yarlıyor 

19 3 7 l ılinda: 
Sene kanlı boğuımalar 

la baıhyor. lıpanyoll r 
bırblrlni boğazlıyorlar Al 
mani ar - İtalvanlar İıpan · 
yol tıl rın.e karıınnlardır. 
İngiltere ile it lva araımd,, 
bJr "efendice anla101a,, v" 
yetlndekı gerginliği biraz gl 
deriyor amm Vi}·ana ufuk
l1Uındıı f!arorenglz hyareler 
dol ııvor. 

M&ymn 29 nda vaziy t 
biisbütün karaııyor: Sır Al · 
man harp gemisi Batear 
d"larınde. bombard men 

edilmiştir. Gemtde 23 Al 
man neferi ölnyor, 83 çü ya
ralanıyor. Bu bombıudımana 
bir mukabele olmak üzere 

ı 

tur. 
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J. tlerı~ ' 

Balıkeılr cezaevi ınıuta açıl eksıltmeye konmuı 

lıto bedeli keıf• 53ö liradır. 
- Bu tıe ald evrak: 

Proje. 

flat bordroıu, menhaa cetveli, hul usai ket f cet 
Yelt. 

C - Naf ı~ ynp1 f§lerl fenni ve umunıi ıartnamesl 

Olup htıyenler bu evrakı her gün Bal ıkesir Nafıa Mü 
dürlüğünde görebtlırler. 

4 - Eksiltme 15 - teplnlevval 938 cunıarteel gü· 
nü nat IO da Bthkeslr hükumet konağındaki Nafıa Mü 
dürlüiü makamıodR teıekkül edecek Nafıa ekıiltıne ko
misyonuuda yapılacftktır . 

5 iıteklı er i:ıu ipe atd 40 lira~ 5 haru iuk oıuvnkkat 
tem.nah .malsandıema yatu·dıklorana dair makbuz veya bu 
miktarda §&yanı kabul banka mektubu ile ihaleden en az 
ıekiz gün evv~t vilayete müracaatla bu it fçtn'"' alec klan 
ehll1et veıikaalle blrlil:te ckıtltme komlıyonuoa mürac8at
lorı ilin olunur. 
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Belediyemiz h&atohaneıl için 35 lıra ücretli bir bayan 
haıtabakıcıya lüzum vardır . Taliplerin hastahanelerde hız· 
met ettiklerine atd vesika ve bonıervıılerlle birlikte bele· 
dtye riyaaetıne müracaat etmeleri ilan olunur. 

Beyoğlu sllmcı rıoterlığine: 
Erdek kazaııoın Marm6ra 

adaaı nahiyesi K•lemıköyü 
Çınarla mevklfnde Türk 
Ovoll, Giranıt burunlartyle 
Perlateryc tepeıine münteha 
müıelles içinde kırk hektar 
arazi dahilinde '27. 3 937 ta . 
rıh ve yirmi sene müddetlt 

reami ruhaatname ile taı 

ocağı açmafa ve ttletmeğe 
hakkım olduğu gibi bunun
la beraber reami i ruhaatna
melere 'et' naden Marmara 
Lımtted iımlnde bır ecnebi 
ıtrketınln ve.kule bu ocak · 
larda tıleterck e. kabıll naktl 
hale aetbmiı ~olduiu mu· 
mer bülokları tie ayraca ip
tidai temlzlıkleri yapılıp mek. 
tuf ve kab it nakıı hRle yak 
laıtıruak heyeti umumlsile 
baoa devrettığl161 küillyetll 
miktardaki mermer tobaka· 
larıoın aahiblytm. Erdek mal 
müdürlüğünün bu tatlardan 
btr kısmımn emvali metru .. 
kedeodir, ıddıaııle vaki olan 
müdahalesi dolaylılle de ite 
Erdek mabkemel aallyeıin· 
de bakılmakta lken bu de· 

fa me:ı~ur 

tarafından 

mal müdürlüğü 

bu kırk hektar 

yer~ dahil ve bütün bu taı
l ıırm bulunduğu oa hektar 

hk yerin ıatıh~ çıkarılmıt 
olduğunu haber aldım . öuu 
sının taı ocağı olmııktıın 

baıka bir makıatla 1atılabl· 
lece§lnl hhmln etmtyoraam 

d bu huıuıtakl hukukum 
nuarılllbara almıır k bir 
yanla§lığa meydan vcrtlme
rneıl içhı ltbu prote tonun 
hır nüıhaeı nın Erdek mal 
müdürlüğüne ve bir nüsha· 
sının Erdek tapu dairesine 
gönderflme,tnı ve b ir nüı 

hasmın da Bahkt-ıfrde mün· 
tc§lr gazete ı le ilanına dile· 
rlm Oraıını almak lıt i yen 

lerln daha yirmt ıene müd 
detle orada mermer ocağı 
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Bah~esir asl'ya ~ukuk 
hakiaıli~iı dan: 

8alıkeılr hczlnel maltyeıt 
tarafından Balıkeılr Aıkerl 

haıbhaou!nde lcittp Ahmet 
Muhtar aleyhine &kame olu · 
aan meni miidahale Ye ecri 
mtıll davaıanm yapılmakta 

olan durutmaaında: 
Müddeialeyh Ahmet Muh· 

taun göıterılen adreslerde 
bulunflmama11ndan Ye ika· 
metgihmın da belli olma 
maaından dolayı davetiyenin 
ilanen tcblıfıne karar veril· 
mft ve duruıma 17-10-938 
pazartesi günü aft at ona bı · 
rekılmııtır. 

Ahmet Muhtar, muayyen 
duruıma celıeıfnde gelmedl
il veya bir müdafide gönder· 
medlğl bkdırde gıyabında 

durutmaya davam oluoaca· 
~ı davetıye teblığt makamına 

kaim olmak üzere ilin olu · 
nur. 

açmağa •e ııletmek hakkı· 

nın uhdemde buluodufunu 

bilmeleri iktiza etuji gibi 
resmi makarnlsrca da bu 
hakkın tktıaad veki.letı celi· 

leılnce bana •erllmıı olduğu 
mllh'.im bulunduğu halde 
me7:1dir araziyi aatılıfa çı

karmaları kanuna aykırı bu 
lunmal,tadır. Bınaenale1h bu 
yüzden ıleride maruz kala· 

cafım maddi ve manevi za
rarlardan dolayı müıebbip· 

leri meıul tutocııılımı ayrıca 
a& ygılarımla btldtrlrfm . 

Reyoilu ~tılt apartıman 7 
numııralı dıılre11nde Kenan 

Zıya Tepedelen 

Dairede m,, hfuz aalına 

mutabık olan tıbu protesto 
bermuclbt talep muhatabı 

Balıkestrde münteıtr ıaze· 
teye tebliğ olunur. 
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