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Hitler-Çemberlayn, Mussolini-Daladiye 
Arasında Yeni Bir Mülakat Yapılacak. 
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INGILIZ • ITALYAN ANLAS· 
MASI MER YET GiRiYOR .. 

----------------------·········· 
A.vam Kamarası, İtilafın Meriyete Konulma· 
sınaDair Olan Hükumet Teklini Kabul Etti. 

------------------··········------------------
Kamarada yapılan şiddetli müzakereler esnasında muhalefet 
lideri, lngilterenin Münihden mahcubiyetle çıktığını söyledi. 

londra, 3 [A A.J - Avam 
"''•araaı loılhz ltalyan iti 
llfuun merJyete konulma11 
il• dair olan hülıümetın 
tekltfını 138 reye kartı 
345 reyle kabut etmlttlr. 

londra, 3 (A.A.} - Avam 
lctınaraaınıo tdtl takriri hak
lcıaıda cereyan eden m<iza
lcereler eınuında muhalefet 
lıdert B. Atlle. Ba,vektl B. 
Çeıaberllyndan Franec ve 
laallterenln uğradıkları bü 
)Qk mahcubiyetin politik ve 
ekonomJk netfcelerl hakkın· 
d, izahat vermeılnl ta\ep 
ttaııı ve fngillz ltalyan en
lt11naaı etrafıoda ayrıca be· 
hDatta bulunacafını taarlh 
etlikten ıonra Çekoılovakya 
"1ueleıl hakkında ezcümle 
derntıttr ki: 

u - Çekoılovakyanın ntba 
ht kabule mecbur kaldıfı 

B Çembul,yn 
azim fedakarlıkları Godea 
berg muhtarutyle talep edi
len fedakarlıklardan çok da. 
ha mOıhlm otmuıtur. Çekoı· 
lovakyaom ekonomik haya
tına vurulan darbe lıe çok 
dahıı ağırdır. 

Çekoılovakyadan geri ka· 
lan d~vlele loıtlterenln ve 
receğl garantiye gelince; ben 

logl terenin bllhaaaa ıerefile 
tutamıyacağı garanttler veril 
meıtoe veycıhut Mtlleller 

Cemiyeti har cinde mühtm 
taahütln alınmaıına tama 

mlyle muarızım. Ç~koı'o· 

vakyaya vertlmuı düıünü

len lıtlkraz bahsinde ıu~ ln· 
gıllz kredllerlnlo ıu veya bu 
ıuretle nihayet Almanyaya 
gıoçmeılne m11nl olunmalıdır. 

Diğer taraftan politik 
mülteciler meıeleılne de ça· 
bucak btr surette intani bir 
h•l ıuretl bulunma11 lazım· 
dır.» 

B. Atle bundan ıonra Al 
man)'anın orta ve ıark Av 

rupasındakl ekonomik ilerle 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

ÇEK-MACAR IHTILAFI 
DA HALLE iLDi. 

Viyana Kont eransı, Macaristanın 
T a le p 1 e r i n i K b u l Et t i. . 

---------------------··········---------------------
Macar Ordusu, 10 ikinciteşrinden İtibaren 
Tahliye Edilen Yerleri işgale Başlıyacak. 
Vıyana, 3 (.\.A.) - M 

Cllr·Çek lhtıli.fını halletmek 
Cbere Vlyanada top!aıımıı 
olan Alman.İtalyan, Mecar 
ve Çekoslovakya hariciye 

lngilterenin 
Hava Müdafaa 
Teşkilatı. 

Londra, 3 (A.A.) - Avam 
kımaruında ıorulan bir ıu
-ıe cevaben lngtllz dahiliye 
lllQıteıarJ, hava m(idaf ııa lef · 
kllltı kadroıunun bir milyon 
kıııden fazla olr.lujunn ıöy · 
lemııur 

---"'1lGıı---

Yeni Lübnan 
Kabinesi 

Beyrut, 3 ( A.A ] - Yeni 
kabine teıekkül etmfıtır. 
Baıvekll, Adliye ve Ziraat 
Nazırı Abdulah Yafl, Daht· 
liye ve Müdafaa Nazıra Ha· 
lıl Kseıb, Maliye ve Harici· 

Y• Nazm Hamid Francutır. 

nazırlarından müteoekkıl 

konferana Mecar hleplerl 
üzerindeki kararmı vermi 
Ur. 

Macarl&llin ar zisl takrl 
ben 2400 kılometre artmoh
ta ve 1 064.000 nüfus 
Macarlstanr. geçmektedir .. 

VJyana, 3 (Rodyo) - Çe · 
koılovakya - Macartıtan !h 
ttllfıoı hal için burada ton 
lanan konferan, gı ç vakit 
kararını verm ııtlr. Bu kuıı· 
ra göre, MacıırJıtanın lıtedl-
ğl tehirlerden yalnı:r. bir kaçı 
kendlıtne verilecek ve Bra · 
tıılav Slovaklara kalacaktır. 

Karpatlar vadtıl. kıımen 
Macarlstana verllmr kte ve 
kalanı :>lovaldara ayrılmak 
tadır. 

Macarlatana ilhak edile
cek yerler, bu ayın onuna 
kadar tahlıye olunacaktır. 

Tahliye esnaıında talt ı ht ıl if
lar çıkana, tekrar Almanya 
ile İtalyanın hakemllilne 
mürac-at olunacııktır. 

Gerek Çekoılovakya ha · 
riclye naz.arı Vlakofak• V-' 

gerek Macarhtan hariciye 
nazırı Dekanya , karardan 
ıonra hemen memleketleri· 
ne dönmüılerdar . 

Almanya hariciye naz.ırı 

Von Rıbentrop ile halya ha 
r•clye nu.ırı Kont C•ano, 
Bel Vedorn aarayında mat 
buat mümesııllerlnl ltabul 
etmloler, beyanattft buluna
rıık, Çekoılovakva -Macarlı
tan ıhtıiifının idılane bir 
kararla halled ıldlAınl ve tkl 
devletin. bundan ıoora dost 
yaııyacağıoı, öerl ın · Roma 
mlhvertn ı n, bu meıt!'leJe çok 
iyi rol oynadığını söylemlt· 
lerdir. 

Viyana, 3 (Radyo) İtal-
ya harlclyt" nazırı Kont CI· 
Jetno, bu aabah ıut 9 da 
burc.ya gelmtt ve karıılan· 
mııtır . 

İtalya hariciye nazaranın 
muveıl\latından 2 ıaat ıon· 
ra, Bel Vedora ıatoıunda 

Von Rt bentrop, Macarlıtaa 

hariciye naz.ırı Dekanya ve 
Çekoılovakya hariciye nazı· 
( Sonu dördQncü ıayfada ) 

:•·············~·······\ 

iCumhuriye-i 
itin 15 nci i KON MARTELll 
• 1 

· Yıldönümü: 
• 

Tebrikleri. i • • 
. CEVIRDIGI DOLAP 

Ankara, 3 [ A A.] - : 
Cumhuriyetin 15 ncl yıl- : 
dönümü müoaaebettle : 

• bütOn dünya devlet re • • tılerlnden ve devlet ada· : 
mlarından Cumhurrelı\ : 

Fransnın Suriye Fevkalade 
1 
_!omiseri,Hataya Buğday Ve 

Un Naklini Menetmiş .. 
• Atatürke aamtmf tebrik • • • 

: telgrafları gelmltllr : ı 
• • 
•••••••••••••••••••••••• 1 Hitler-Çember 
layn, Mussoli- ' 
ni - Daladiye 

)5 o •• ' 

Arasında Yeni 
Bir Mülakat. 

1 Loodra, 3 (A.A .) - Star 1 
gazeteıl Noelden ıonra Çem 
berliynm Hıtlerle tekrar 
ıörlımek taaavvurunda ol 
dulunu yazıyor. 

Antakyadarı güzel bir manzara 

Londra, 3 (Radyo) 
Deyi Meyl ve Deyl Elupreı 
ıazetelerlnto neırtya tına gö
re, Franaa Baıvekilt Edvar 
Daladtye tle ltalya Baıvekılt 
Mu11ollnl aruında yakında 

bir müllkat olacak ve 2 
hükOmel relıl, müıtemleke
ler meı~leılle tpUdal madde 
ler etrafında koouıacaktar. 

Trabzonda le-• 
me Suyu Te-

meli Atıldı. 
Ankara, 3 (A.A.) - Ate· 

türkün Trabzon& büyük be· 

dtyeıl olan ve yarım milyon 
liraya thaleıl yapılan içme 

ıuyunun temeli merulmle 
ve binlerce halkın lttlrakıle 

dlin atılmııhr. 
-----"'!Jllır---

lıtanbul, 3 - Suriye Fran
ıız yükıek komiıerlığı, Surl· 
yeden Hataya bujday Ye un 
nakltnt meneden bir emir 
vermfıttr. 

HenGz mahiyeti anlaıılmıyan 
bu ıarfp tedbirden malııat Ha-

\ tay balkın& ekmekılz bırak· 
mak lıe buna lüzum gören · 
lerln aldaodıklerını kayde

deblltrlz 'Zira Türkiye bui· 
dfty memleketidir Ve Ha
tayı derhal buğday ve una 
aıark edebilir Neteklm Ana· 
dolunun Hataya yakın yer · 
lertoden hemen bufday ve 
uo Hvklyalına baılanmuı 

için hiilılumetçe lazım l'elen 
emirler verilmtılfr . 

Ankara, 3 - Franaa bü 
lıı.6metl tarafından değııurıl 

mlt olan Suriye fevkallde 
komiıerJ Kont dö Marteltn 

ılderayak icraatta bulundu· 
iu görülmütUlr. So• lcraah, 
anlaıılan, Hata1laları açhia 
mahkC.m etmek nlyettle ola 
cak, Hata1a SurJ1eden un 
ve zahir• ihracını menetme
ıldlr. Bunun üzerine bük6-
metlmlzce derhal tedbir alıa
mııtır. 

Tnrktye Cumhuriyeti ZI· 
raat Bankası ilk parti ol•· 

rak dGn alııam Hataya 300 
ton huida y ıöndermlttlr. 

Dtfer taraftan hiik6met, 
Hatayda daimi olarak un Ye 
bujday ıtoku buluomHını 

temin etmlıttr. 

Evnlce de btldlrtJmıı ol
duiu ıtbl Hatayın ılıttsadt 

vaziyetini korumak üzere 
mGhtm ı<imrük kelaylıkları 
yalunda da kararlar alınmak
tadır. 

K vu lhr 
• 

catımız 
lstanbulda yeni 
bir radyo istas
yonu kurulacak 

Almanygda kavunlarımıza gösterilen rai .. 
bet göz önünde tutularak revacı artır· 
mak için önümüzdeki sene daha esash 

lıtanbul, 3 { Huıuti ) -
Nafıa Vekaleti ıehrlm izde 

de Aokaradokl ııbı modern 
ve büyük bar radyo latasyo 

nu kuucaktır Bu ıebeple 

ıtmdiki tıtuyon ueırlyatını 

tatil etmtıttr . lataayooun in 

ıaaıoa yakında baılauacak 
tır . İlk görüımeler devam 

etmel<tedlr. 

1 -

Japonya, Ce
nevre ileAlaka· 

sını Kesti. 
Tokyo, 3 (A.A.) - Japon 

imparatorunun huzurlle top 
lanan mecltıtbaa Japonya
oın, Mılletler Cemiyetinin bü 
tün teıekkCillerHe t•f'lkt me· 
ıalltne nihayet vermeıl hak· 
kındakl kararı tltffakla ka · 
bul etmııttr. 

surette faaliyete geçilecek· 

Bir Hasanbey Kavunu 
latanbul, 3 [Huıud] fz -

mlrden ve lıtanbuldan bazı 

mücueıeler tarafından Al· 
manyaya ıevk ve ihraç edl· 

len ka vunlarımız rajbetle 
karıılanmııtır. Yalnız Alman· 

1ada fazla miktarda aarf ve 

lıtthllk edilen kaYunlar, tat· 
11z ve küçük nevidendlr. Ba· 
zı tüccarların Almanyaya 
gönderdıklerl büyQk ve tat· 
la kavunlar bejenllmemlıttr. 
lıaret edildtii rıbı, Af man
yadaki kavun mültehlıkelerl • 
ötedeoberJ alaıtıkları ıtbt 
tehız ve küçGk kavunlar lı· 
temektedtrler. Fakat b6yülc 
ve tatla kavunlara alanlar 
memntJn kalmıılardar. Onun 
için gelecek ~ ıene Almanya· 
ya gönderilecek tatla Ye ıG 
zel kavunlarımızın revacı 

için yenl bir hamle ve mu -
vaffaklyet göılerilmtı ola· 

caktır. 

Araplar Grev 
ilan Etti. 

Kudüs , 3 [A .A] - Bü · 
tiin Fıl111tln Arapları ırev 

tliu etmtılerdtr. 



SAYPA 1 

/ngiliz - ltalyan 
Anlaşnaası Me
riyete Giriyor. 
(Baıtarftfı birinci aayfada) 
ylılnden •e Japonyanın uzak 
ıarktakl ekonomik faallye· 
tinden bahaederek demtoUr. 
ki: 

- loglllz ticaret menfaat· 
ferinin mOdafaeaı ve de
mokraaller ile ezcimle 
Amerika Blrleı tk Devletleri 
He mevcud rabıtaların tak· 
•lyeat lçtn bir nevi « Ekono 
mlk genel kurmay» teılı 

edilmelidir » 
B. Atleye cevap veren 

Baı•ekıl Çemberliyn ekıe· 
rlyetın alluıları areaında ıu 
beyanatta bulunmuıtur: 

(< - Münth anlaımaaına mu· 
halef et lideri tarafından ve 
rllen vaafı ve ıalihlyettar 

bazı ricalin dünya muvace· 
beılnde lngllterenln ıükut 
halinde bulunduju hakkın · 
dakl beyanatlarını tlddetle 
protesto ederim. Ben Münib 
anlaımaamı ne demokraıtler 
için, ne de hak ve nizam 
dav .. ı Jçtn btr maih1btyet 
gibi tellkkt ediyorum. MG 
oıh anlaıma11 yapılmuaydı 
demokraıller için kuvvete 
m6racaattan baıka çare kal· 
mıyacaktır.J> 

B. Çemberllyn bundan 
ıonra ayrıca anlatmadan 
ıonra hudutların teabıtt için 
vukua gelen müzakerelerin 
taribçeıtnt yapmıı •e 8. At
llenln hakıız oldufunu bil 
dtrmfıtır . 

Çemberliyn beyanatına 
devam ile: 

- Paalf müdafaa teıklll
tı B. Henderaona verılecek 
ve ayrıca kendlıl ve al ika -
dar nazaretlerle beraber gö 
nüllü e1aıına müıtenld bir 
mtlli aervfı ılıtemlnln ıera· 
ttlol teıblt eyllyecektır. Bu 
ıuretle murahhas lordluiu 
uhdeılnde kalmak üzere e. 
Heoderaon hakikatte •l•ll 
mGdafaa nazm olacaktır. 

Hükumet müdafaa habıln 
de halka herhangi bir ted 
bir almıyacaktır. Hükumet 
ıuafilan emindir ki, oraaofze 
edilmek ıurettyle ihtiyari 
milli aervb ılvll müdafaa 
thtlyaçlarına kafi ıelecekttr. 
Ve kift aelmeıl ıayanı ar
zudur. 

Endrüıtt bahılnde de mec· 
bur! mahiyette tedbirler alın· 

murna IOzumıuz olduğuna 

kaoilm. Eter ihtiyarlık eı 
nasında miht~nld gayretler 
aabuında kabil olan her ıey 
yapılıp tahedeflere bu ıuret· 

le va11l olunmana. ancak o 
zaman icbar aalihl1ett haiz 
bir anühlmmat nezareti mev· 
zuu babıedtlecektır. MJlli 
müdafaa ile alakadar dlier 
nazııretler için ise bütcelt 
lnedılert btr miktar fazlalaı 
hrmak icap edecektir. 

HiUcümetln ılllhlan~a po 
lttlkıuı ıulh polıttkuı ile te 
zad teı kil etmemektedir. Zl · 
ra ıt lahlanmanan hedefleri 
tamamlle tedafüldlr. Yeni 
bir ıulh imkanı ruhuna ıa 
dtk kalmak ıarttle Müolh 
anlaımuını devletler ara1ın· 
dakl hGanilolyeU takviye ed 
erek, korku ye eodite ıe· 
beplerlnt ortadı.n kaldırmak 
sureti le itimadı tealı eyl• ye 
rek aulbu yeniden kurmak
tır . loılltereoin tik hedefi 
anlatma ıuretlyle ıtllbları 

TORJtDIU 4 IKINCITIŞRIN 1931 --
Londrada Kaybedilen Bir Yı

lan Telaşla Aranıyor. SEH • 
1 R 

Konan Doyl, yazdığı har
sız, poltı hlLcayelerlyle her. 
kesi heyecana verdlğl ıibf, 

ollu da yılanları ile ahaliyi 
telaıa dOıürmektedlr. 

Geçen gün Londrada 
Haydparkta 2,5 metre bo 
yunda bir yılan ıörenler 

korkmuı ve kaçmaia baı · 
lamııhr. Fakat bu ıoğck 
hayvan hiç kıpırdamadan 
onlara bakmıı. ıonra aüzü· 
lıe ıüıtile çalılar arasına gir 
mittir. 

Biraz ıonra ahali park · 
takt yılana pollle haber ve

rirken, Adrlan Konan Ooyl 
da telaıla karakola koıuyor 
ve: 

- Ktto, kayboldu! Diyor 
Kito,Adrlan Konan Doy 

lun yılanıdır . . 
• - Köpeilm kayboldu! 

Çocuğum kayboldu!,. Gibi 
ıayet tabii bir ıektlde ya· 
pılan bu tlklyet (berine po· 
Hı derhal f aallyete ıeçlyor. 
E• .. •n parka 1rtrmekteo 
korkan halkın endııeılnt a• -

tahdıd etmektir. Tek taraflı 
ıllihıızlanma htç klmıe için 
kabil deilldir. Hedefimiz ıl· 
l&hları pratik ıurette orta· 
dan kaldırmaktır » 

8. Çemberllyn ı6zlertnl 
ıöyle bltlrmtıtlr: 

«- Demokraıl ve tetall· 
ter devletler blrbtrl~rlne 
muhalif vaziyette olacak
larına yapıcı btr profram 
üzerinde hep birlikte çalııa 

blllrler. Bu keyfiyet eıya 
m6badelealnl kolaylaıtıracak 
•e enternasyonal münaae· 
betleri herkealn nef ine ola
rak tytleıUrecektır . » 

B. Çemberllyn ekıeriye · 
tin al kıt ları arasında nutku · 
nu bltırmıı ve yerine otur 
muıtur. 

Londra, 3 (Radyo] - Avam 
Kamara•ı, öfleden ıonra 

müzakerelere de•am etmJı 
ve lnıılltere· ltalya ıınlaıma· 
ıını tedkik etmfıtır . 

Baıvekıt Nevll Çeaıberliyn 
anlaımanın biran evyel tas 
dıklol lılemlt ve bunun üze 
rlne ıöz alan muhalefet it· 
deri Mator Atle, çok acele 
edlldlilnl ve anlatmanın ted· 
kıktne zaman bıralnlmadıfı· 
nı ileri ıürerek itirazda bu 
lunmuıtur. 

Major At~!den sonra Sır 
Arabanın Kler ı6ı almıı ve 
loııltere · ltalya anlaımuı 
mo, baıka bir celsede mü· 
zakere edılmealnl i•temfıttr. 

Baıvekll Nevll Çember 
layn, tekrar k6reüye çıkmıt 

ve uzun beyanatta bulun 
duktan ıonra ıulh namına 

antaıınanm biran evvel taı 
diki lazım geldlğfnl ve çün
kü taedıkı mQteaklp de tat · 
blk mf'vkllne konmaaı için 

bir mObtet tayin olunaca · 
fını , altı aydaoberl dev"m 
eden bu teehbiirden lngllız 
menaftlnln fayda görmed ıil 

ol, lıpanya ıılerlnde bita
raflık pllnı henüz tatbik 
mevkllne konmadı lıe , bu1J
dan ltalyanın meıul olmıuiı 
imı, Mu11011nlntn, kalan gö 
oGllülerl çekeceit laakkında 
Münlhte ıöz •erdlilnl ve 
lıpanyaya yenl kuvvetler 
ııöodermtyeceilnt lemin et· 
ttilnl beyan eylemlı ve mu
balef etia tezlerini eaasıız 

rlrd0i0n6 tllYe etmlttlr. 

dermek için yılanın bulun· 
muı lizımdır . 

Yılan htklyeFI derhal he 
men hemen bütün Londra· 
da duyuluyor. Ahali teliıa 

düıtiyor. Aradan uzun bir 
zaman geçtiği halde yılanın 
bulunmaması da endtıeyl 
arttırıyor. 

Nthayet Haydparkta bir 
köpefln , bir yılan tarafın

dan 11ırıldıjı haber verili· 
yor ve yılan derhal aranıp 
bulunuyor 
· Fakat, bu kilçük bir yı 
landır. Konan Doylun oğlu 
karakola ıettrllen bu ho.y 
vAnı görünce: 

- Hayır, diyor, bu be 
nim yılanım değil. 

Bir an için "Yılan bulun· 
du! Poltıler tarafından te• · 
kıf olundu! .. Oıye rahat ne· 
feı alan halk tekrar endlıe 
ye düıüyor. Poltıler de vı 
lanın Haydparktan dıtarı 
çıkmıı olduiunu düıünerek 

civarda da araıtırma yap. 
maya baılıyorlar. 
Akıama doiru bir adam 

bir razeteye telefon ediyor: 
- Nord Kayddald ııra· 

lardan birinde oturuyordum, 
diyor. Yanımdan bGyük bir 
yılan ıeçtl . Y eılllmtrak blr 
rengi vardı. Boyu da 2,5 
metre kadar olacak. Hemen 
keçhm ve kota koıa oradan 
nzaklaıtım. 

Yılanın ıeklt ıemalllnl 
Adrlan Konan Doyla ıöylü 
yorlar: 

-Tamam! Diyor. lıte be 
nim yılan bu . 

Ondan ıonra yılanı gö· 
reni er-veya aördüklerloi ıöy· 
llyenler çoiahyor, btrlıi: 

- Ben de gördüm diyor .. 
Ayağımm dibinden geçti ve 
az kaldı bacaiıma sarıla
caktı .. 

Dfjer biri: 

- O kadar uzun ve ka 
lındı ki, diyor yerde ıüril 
nürken hııırtm yirmi, otuz 
metreden ltltlltyordu. 

Bütün görenlerin lf edeleri 
ahmyor •. O zaman yılanın 

yavaı yavaı aablbtntn bulun 
duiu apartmana dojru yak
laotığı anlaııhyor. Hatta en 
ıon olarak Kttoyu apart• 
mana çok yakm bir yerde gör
müıler. 

Akıam oluyor, yılan hail 
bulunamıyor. O zaman An 
drlan Koaan Doyl, yılanın 
ıızllce eve ıelıp glrmlt ola 
caiını •e ekseri zaman yap · 
hiı gibi, ocağın içine girip 
aaklanecağanı dOıünOyor. Bu· 
nun üıerlne derhal yılanla · 

rı teıhlr eden adamlardan 
birini çağırtıyor. 

Yılan teahlrclıl, ağzını, ka· 
va la beoziyeo düdüjünü ala -
reık, ocağm baıına geçiyor 
ve "yılanı deliğinden çıka

racak., tatlı havalar çalma 
ia baıhyorl .. 

Fakat gece yarı11Pa kadar 
kaval çaldığı halde yılan 
ortaya çıkmıyor. O znman 
Kilonun eve gelmedlğlnl ve 
ıokaklarda haylazlık elliğini 

anlıyorlar. 

Ştmdl yılan Londra ıokak 
larıoda her an her yolcunun 
6n0ne çakm•k, bacaklarına 

dolanmak korkusunu ver 
mektedlr. Fakat ıahlbı: 

- Korkmayın diyor, Ktto, 
iyi bir hayvandır. Kendlıtne 
tliımezHnlı bir ıe1 yapmaz .. 

• 

ı Bir mebusu"•u
zun tadil teklifi. 

Beılncl intihap devreılnln 
dördüncü içtima yılı toplao
talarına baılıyan Büyük Mal
let Mecllıl encümenlerinde 
Velr aletlerin muhtelif itlere 
datr hazır1adıkları projeler 
le, muhteltf mebuslar tara
fından yapılan teklifler bu-
lunmaktadır. -

Bu arada mebuılarımız

dan B. Hayrettin Karanın 

3031 ıayılı kanunun birinci 
maddeıtnin deilıttrtlmeatne 

dair kanun teklifi vardır. 
Bu 3031 numaralı kanun, 

hazineden takattle ıayrl men· 
kul mal aatın almıo olanla
rın takıtt bedellerinin tecili 
hakkmdakl 1773 numaralı 

kanunu tadıl eden 2222 nu 
maralı kanuna ele kanun· 
dur. 

Gelenler, Gidenler: 
Dah.llye Veklletl Huıud 

Muhuebe Umum Mndürü 
B. Butm, lstanbuldan ıehrt 
nılze gelmtı Ye dün Ayvalı
ia gltmlttlr. 

B. Beılm, daha ••vel Ay· 
valıkta kaymakamlık vazife· 
ılnde bulunmuıtu . 

Bir idam mah
kümuna aid ka· 
rar Mecliste. 
lkı ıene kadar önce Ban· 

dırmada karııı ile kardeıtol 
öldürdfikten ıonra bazı kim
seler de yaralayan Bandır· 
manın Çepnl köyünden Kara 
Hasan Korkakoilu hak · 
kanda ıehrlmlz aiar ceza 
mııhkemeılode idam karara 
verllmlftl. 

Bu karara atd Baıvekalet 
tezkereal Büyük Mtllet Mec: 
ltılnln AdUye EncQmenlne 
havale oluomuıtur. 

C. H. Partisi 
Kaya bey 
Kongresi. 

C H Partlıl Kayabey 
nahlyeıl yıllık konıreılnt 

akıam Parti binumda Hilmi 
Şeremetllnin baıkanhğmda 

yapmııtır. 

Mubtelıf Parti ıılerl üze
rinde görüıüldiikten ıonra 

idare heyeti a yrılmıotar : 

Hatim Onıör, Muıtaf a 
Apak, Mustafa Kmm, Rüı-

tem Talö, Kemel Çıvltçl; kaza 
kongresine de müm~11ıl ola 

rak Haolm Onıür, Muıtıfa 
Apak, Mustafa kmm, Hak 
kı Oruç ıeçılmıılerdtr. 

faydalı aörüımelerden 
ıonra kongre ıona ermlıllr. 

..,. -

Parti ilyon kurulunun top
lantısı. 

C. H. ParUıl llyön kurulu 
dün aaat l 7 de B. Etem 
Aykutun baıkao!ıiında top 
lanarak Putlyt alakadar ed · 
en muhtelif itler üzerinde 
ıörüımelerde bulunmuı ve 
kararlar ••rmlıtır. 

Türkiye 10 Ziraat Böl
g e si n e Ay r1 1 a c ak .. 
Vilayetimizin bir kısmı Marmara, diğer bir ~ısıı ~ı 

Eğe bölgesine tefri~ e~ilecek. 
Büyük Şefin yükeek dl· lunun garbında Edremit k&r· 

rektıfı üzerine Ztraat Veka fezınden Akıehir aölüoe '' 
letlnce hemen çalaımağa bat· 
lanmıı ve Türkiyeyi on 
mıntakaya ayıran bir kroki 
meydana gellrllmtıtt. Lüzum 
görüldüiü takdirde bazı 

noktalarıoıo tadili imkan 
dahlltode bulunan bu kro· 
klnln tertibinde ıkı mühim 
coğrafi lmtl eıu olarak ka 
bul edılmııttr. Bırioclıl yur 
dun muhtelif köıelertnde 

birbirlerinden çok fark Is hu 
ıuılyetler göll~ren tab ı i ze
min arızaları' dlğ eri bu ta. 
bti arızaların Ya:alyetlerfle 
ııkı sıkıya allkah olen akar 
ıuların teıkıl ettikleri ldro · 
arafık havzalardır Bölgele 
mede umumiyetle bu tkt 
amtl birlikte gözönGnde tu 
tulmuı, bunları bir araya ge· 
tlrmek lmklnı bulunmıyan 

yerlerde tercihan zemin lrr 
zalarının ana hatları veya 

bu gölden F ethtye k6rf esi• • 
çekilecek hatlarla Eje d• ' 
nlzl 1abtllerl araıında kalıO 
83.282 murabba kilometre· 
ilk aahadır. Mıntakada M•· 
nlıa, İzmir, Aydın, Muti• • 
Denizli, Isparta, Burdur t i" 
liyet mrrkezferlle Balıkeıtrto 
Ayvalak, Bürbanlye, Edre· 
rnld, Kütabyanao Uıak, G•· 
diz, Af yonun Dinar ve Sıo· 
dıklı kazaları vardır. 

3 - Akdeniz kıyıları b61' 
ıeıl, lıkenderun körfeıll• 
Fethiye körfezi ara1tndakl 
aabtl ovaundan ve bu o••
nm ıımallode ıabtle mu•• 11 

olarak uzanan Toroı dail• " 
rının örtt6il 50.044 murab
ba kilometrelik ıahadır· 
Seyhan, lçel, Antalya vtll" 
yetlerlle Konyanın Hachll'• 
Burdurun Bucak kazaların• 

tbtlya eder. 
Hdece akar ıuların vazlye- 4 - Anadolu orta yaylı· 
U ayırma için eıaa alınmıı· 11 b6lgeıl. 179.611 Murılt
tır. 

Memleketin ayrıldıjı on 
zıraı mıntakanın mevki, 
meeahaıı ve idare merkezle
ri ıunlardu: 

1 - Marmara bölgesi. 
Anadolunun tlmall ııarbilln

de Marmara deolzfnln Trak· 
ya ve Anadolu kıyılarını 

ve bu kıyıların arkaaında 

tlmale ve cenuba doiru de· 
•am eden ıahaları ihtiva 
eder 72.662 murabba kilo · 
metredir. 

Marmara bölgeılnde Edlr· 
ne, Kırklareli, Teklrdai, lı · 
tanbul, Kocaeli, BurH, Bala· 
keair, Çaoakkale ve Bıleclk 
•lllyet merkezlerlle Kütahya 
vlliyeUnln Sıma v, Emed ve 
Ta•ıanlı kazaları vardır. 

2 - Bje bölıeıt, Anado 

................ -
Belediye Mec
lisinin Bugi1n
lıü T oplantıst. 

ba kilometredir. Kntab1•• 
Afyon, Konya, Kayıerl, Eı· 
ktıehlr, Ankua, Slvu, Yoı· 
gad, Çankırı, Çorum, Kır· 
ıehlr ve Nıide vilayet mer
kezleri bu mıntak•dadır· 

5 - Garbi Karadeniz kı · 
yıları bölgeel Kaatamoou, 
Zonguldak, Sinop, Bolu YI · 
layet merkezlerlle Kecaell· 
nln Hendek, Karaau, Çan· 
kırının Ilgaz, Çerkeı, ltle
cliln Bozöyük. S6i0d ve 
Gölpazart kazalara •ardır. ve 
48.130 Murabba kilometre· 
dir. 

6 - Yeıihrmak, Ordu 
ha nası bölgeat 30 491 mu
rabba kilometredir. SamıuD 
Tokad, Amaaya •lliyet mer" 
kezlertle Çorumun MectdGıO, 
S ıvuın Yenlhan kazalarını 

thU•a etmektedir. 

7 Şarki Karadeniz kı-
yıluı bö1geılnde; Ordu, Gt
reıun, Trabzon, Çoruh, Ri
ze, Gümüıhane vlllyet mer· 
kezlerıle Sıvasın Kavtlhııar, 
Suıehrl, Erzurumun Tortum, 
O ltl, Eılr, Kanın Ardahan, 
Köle, Poıhof kazaları •ar
dır ve 51.190 Kılometredfr. 

8 - Yukarı Seyhan, CeJ" Meclis ruz:nnmede mev-
han riehlrlerl ve Frat, Mu· 

cut maddelerden meaal ra . 

Belediye mecllıl bugün ... 
4t 20 de ikinci toplantı11nı 
yapacaktır. 

rat ıuları havzaları da 84.· 
poru ile hesabı kati ve evra • 009 murabba ktlometrellk 
kı varide ~zerinde müzakere -
lerde bulunacaktır. 

4' -

İzciler 
Dün Geldiler. 

Cumhuriyetin 15 net yıl 

dönümündeki mera.ime it 
tlrllk etmek üzere Ankaraya 
glden NecaUbey Ciirelmen 
okulu Jle Ltae fzctlerl ve be 
raberlerlnde giden idareci· 
lerle, jimnastik öğretmenleri 
dün avdet etmfılerdtr. 

izciler fltAayonda arkadet· 
lan tarafından karıılanmıf, 

Halkevl bandoıu refakatin· 
de okullarına d6nmlılerdlr. 

bir bölge teıktl etmektedir. 

9 - Anadolu dolu yay· 
la11 bölgesi 58.815 murabba 
kilometredir. Erzurum, Kan, 
Van ve A irı vlliyetlerıle 
Muouo Malazglrd, Bulanık, 
B:tllıln de Ahlat ve Tatvan 
kazaları bu bölıededtr. 

10 - Cenubi ıarlct Ana· 
dolu bölgeal, Bıtllı, Stırd, 

Hakirı, Diyarbakır, Mardin, 
Urfa, Gaziantep •lllyet 
merkezlerlle dl fer bazı ka • 
zaJara ihtiva eden 104.442 
murabba kllometreltk btr 
sahadır . Bu bölgeler de bir 
takım till bölıelere ayrıl-

maktadır. 
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Yol Kazalarını Önliyecek Fransa Ve Alman yadaki 
Tedbirler Alınacak.. Harp Fa hrikaları .. 

lfer Kaza için Motosiklet 4 Bin Lira, Otomobil 
7500 Lira Mali Mesuliyet Altına Girecek. 

g~~Gkametln 1•l kazalar1nı 
ltf e111ek •e 1ollarda ıeyrü
' er lntlHmını temin etmek 
~ '~•atllle zecri hGkümlert 
I tı., eden bir proje bızır 
•d 1 ~l 1 ını, motörlG naktl •a11 

1 ''•na mali meıultyetler 
'•ctb ederek ıl1ıorta olmak 
~ecburlyetlnl koymuttur . 
L "otoılklet, otomobil, oto· 
''• kamyen ılbl motörlü 
'-~ıl •a11talarının sahlplerl 
te it 
~ iracllan, bu •aaıtaluın 
llHanılma11Ddan dolacak t, 
tarları kartılamak için yıp-

~''• mecbur oldukları ma
llleıullyet ıl1orta11nı ıu 

~ttlarla 1erlne getlrcek · 
tdır. 

1 ' - Bu ılbl naktl THl· 

'l'rına ald ıeyrOıefer ruh 
''taıamelerlnln devir 'H fe 
t'lı halinde ılgorta muka
•tlenameılnden dolacak tek
ı.aıı bak •eclbeler, 1enl mu· 
ltıtrrıf veya mOıteclrlne in · 
tı~al edecektir. 

b - Slıortacı, yeni aablp 
~,,, kiracı de•lr ve feral 
'-'~•melestnl öirendlll andao 
lttbaren 14 gün içinde ılgor · 
t, IDuameleılot fesbedebıJe
Celctır. 

1 
c - De•let •• beledıye

er, ald nakli va11taları mec 
burı ılıortaya tabi deilldlr· 
1•r. De•letln ye belediyele
tı, nakil vaııta ları, bu ka . 
'u1ıa veya bu kanuna müı · 
teıaıdea yapılan nizamname 
•e talimatnamelere a1kıra 
blteketlerlnden dolayı bu 
k,aun hükümlerine tabi ola· 
Ctlcları ıtbl, de•letln ve be· 
ledıyelerJn huıull teı ebbüı 
lerıyle ifa ettikleri umumi 
~lıcnetlere ald nakil •aaıta-
1•rı ıtbl mecbut i ılı orta ya 
llbı olacaklardır . 

Sigortaların Miktarı: 
Mot6rltı nakil va11taları· 

llıra neYllerlne ıöre temin 
•dilecek mali ıınesullyet ıl 
tortaları aııiıda yazılı mlk · 
ltrda olacaktır: 

Her kaza için motoıtklet 
fiil az dört bin lira; her ka . 
ı, için otomobil en az 7500 
lıra, her kaza için otob\b 
~. kamyonlar 10 dan 2U 
kı1ı1e 9 eya 2 tondan 4 to · 
«lt lradar 12500 lira; her 
~tıa lçlo otobGı ve kamyon 
ı,, "1lrml ldtlden Yeya dört 
tondan fazla" 15000 ltra. 

Sııortalar cari olduiu ıı 
"•da •ukua ıelen bir kaza 
lletıceıtode ılıorta edilen 
lbllctar azahraa ıerl kalan 
lbGddet için yeni bir ıllve 
ile malt meaullyet ılgorta11 
için kabul olunan miktara 
)Glueltılecektlr . Malt meıu 
h1et ılıortaları nakil vuıta · 
1•rının lqlnde ve dıtında ka · 
ttya uirıJ•D ıahııların za
'•rlarlyle dııarda vukua ı•· 
ltcek maddi haaarlara ıamll 
alaralr 1apılacaktır . 

t.lot6rla nakli v11ıtalarlle 
1'hhat eden ecnebilerin Tür · 
lcıh topraklarına glrdtklerl 
'•111an yapılacak muamele 
h •• mail meaullyetlere atd 

isimler 1apılacak alsam-

name tle tesblt •e tayin olu· 
nacaktır. 

Sııorta mukaveleleri, Tor . 
ldyede bu ne•• ılgortalan 

yapmak üzere ıtgorta tlrket . 
lerlntn tefttı ve kontrolO. 
na dair kanun hükümlerine 
ıöre rub1atname almıı mü · 
e11eıeler tarafından 1apıla · 
caktır. Bu gibi nakli va11ta· 
!arının yaptıkları kazalarla 
bunlardan ıatr suretlerle za· 
rara uirıyanlar, düçar ol
dukları zarar ve ziyan için 
nakil Ta11talaranm ıahfp ve 
kiracıları aleyhine müracaat 
edebilecekleri gibi mecburi 
ılgortalarla temin edilen ma
li meıullyet bakımından ve 
sigorta mukaveleılnde yazılı 
miktar Ozerlode ılıortacı 

aleJhlne de doirudan doiru · 
ya talep ve taktplerde bulu· 
na bileceklerdir. 

Zarara uirıyanlar çok ve 
nakil vaaıta11 tabip veya ki· 
racıs•aın ödeme~e mecbur 
olduiu miktar mail tazminat 
ılıortaaı miktarını aıaraa za
rara utrıyanların ılgortacıya 
kartı haiz oldukları haklar, 
bu mebllf miktarına lnınct . 

Je kadar nbbet dahlltnde 
tenzil edilecektir. Fakat ıl· 

1 

1 

1 

l 
ıortacı, dtier hak aahtplerl · l 
nln bulunduiundan haberi 
olmak11zın zarara ufrıyan 

lardan birine iyi niyetle öde· 
diil tazminat miktarı, bu 
kazazedeye l1abet edecek 
miktardan fazla oluna ıl· 

ıortacıya dtjer zarara uin
yanlara karıı, ödenen bu 
fazla tazminat miktarınca 

mali meıullyet te•eccüh et . 
mt1ecektlr. 

Gerek nakil va11taların 

mutaaarrıf ve müsteciri aley. 
hinde ve gerek ıtıortacı 

aleyhtndekt dava, kezamn 
vukuu gününden itibaren iki 

1 ıene ıonra müruru zamana 
uğrıyecaktır. 

Mali meıullyet ıııortaları 
mutaaarrıf veya m6ıteclrle 

rln tdareıtndc· n meıul olduiu 
nakil vaııtalarının tılettlme · 
ılod•n dolayı huıule ıelen 

bOtün zararlara ıamtl ola · 
Ct\ktır. Sigorta mukavelena
mealnden veya bu mukaTe . 
leye ald kanun hükümlerin. 
den doğup takılmatın tenzili 

•eya r~fı neticesini huıule 
ı~tlren lıtl&nat haller , zara · 
ra uğrıyana teımll edlleml· 
yecekUr. Buna mukabil il· 
ıortacı, ılıorta muka•elena· 
mealne veya bu mukavele · 
nameye ald kanun hükümle 
rloe göre red veya tenzile 
mezun olduiu nlıbette ıtgor· 
taaı aleyhinde dı va açmak 
hakkını haiz olacaktır. 

Mecburi ılıorta ya tlbl tu· 
tuı nakil vuıtaları• batkHı· 
nın t11arrufuna rtne seyr(i. 
sefer veılll11ın1n reımen dıv· 
rl muameleıl netlcelenloclye 
kadar eıkl mal uhıbı ile 
yeni mal ıahlbl de balen 
meıul olacaktır. Ancak bu 
meıultyet ılgorta mukavele. 
namealnde yc.zıla meb)lf lar 
l~I• muteber elacaktır. Ha· 

ıarı ta yln edilen yeni mal 
ıahtbl ılgorta edilen paranın 
alınmaıına kadar eıkt mal 
sahibi aleyhine mOracaat 
hakkına malik olacaktır. Sı-
ıortacı ı•gortanın terlet bak· 
kıodakt bütün muameleler· 
den pllkanın •lındığa bele
diye dairesine haber verme· 
ye mecbur olacaktır . Tatil 
veya terk muamelesinin bük· 
mü bu baptaki ihbarın alın 
maaından 14 gün ıonra baı· 
lıyacaktır. 

Mutaıarrıf veya mOıteclr· 

)erinin •eya meaul klmıele· 
rlnln kaıd, ihmal veya ted · 
blnlzltklerl neticesinde •efat 
veya bir uz•uo tatili veya 
bir uzvun tatili veya alır 
zararı mucip bir vaziyet 
oluna, bildm bütün malları 
ıôz önüne alarak zarara 
utrıyana ve1a vefat halinde 
ve reıeıloe ıfıorta ve maddi 
h111r tazminatından baıka 

bir tazminata da h6k6m 
edebilecektir. Tatili uzuv 
hallerinde zarar görenlerin 
meı1eklerl ltlbarlyle çahtm• 
kablltyetatzltğtoln dereceılne 
göre verilecek tazminata 
eıaa olmak üzere Dahiliye, 
lsktlaat, Sıhhat ve içtimai 
Mu•venet Veklletlnce müı · 
tereken hazırlanacak bir ba · 
rem, bu kanunun tatbiki ıu· 
retlni gösterecek nlzamna · 
meye dercolunaca ktır . 

Yollar m muhafazası: 
Umumun faydalanmuıaa 

mahıuı yol ve köprüler •e 
bunlarla alakalı her nevi 
lmaller ve teılılerln her tnr-
16 tahripten korunmatını te· 
min edecek yoldı, nafıa, 

vtlAyet ve belediyelerce ah· 
nacak tedbirler Dahiliye ye 
Nafıa Vekalet terince m6ıte· 
rekeo, tanzim edilecek bir 
nlr.amname ile tcıbıt edile· 
cektlr. 

Bütün yol •e köprülerle, 
bunlarla alakalı her Uirltl 

lmallt ve tulaah tahrip ed· 
enler hakkmda ceza takiple· 

ri yapılmakla beraber yap
tıklara tahripler bedellerinin 

tazminat olarak alınmasına 
mahkemelerce karar verile 
cekUr. 

Yaya yürüyü1lerl1le her
haoıt bir nakil vaaıt&1ının 

ıeyrüıeferlol zorluia ufrata 
cak ıektlde yolların bozul· 
ma.,, yol Üzerlerinde hen 
dekler açılmaıı, yol üzerine 
Teya kenarına teı koomaıı, 
çalı, odun veaalre ııtbl kaza 
olmasına sebep olacak mad. 
delerle güzerglhın tı1ıal edil· 
mHI, teyrüseferl gQçleıttre 

cek tekilde her türlQ rekllm 
levhaları konulma11, yollar · 
dakl teJribefer tıaretlerlnln 

çıkarılm11ı veya bozulmaaı 
1asak olıcakhr. Yollarda 
gerek yayalera, ıerek nakil 
v•ııtalarına taı •eaalre at · 
mak yaaak olup bu ftıl •e 
hareketler ceıa ehliyetleri 
bulunmıyanlar tarafından ya· 
pılmıı IH tazmine ald kaou· 
al takipler veli Yeya •aıllerl 

«Bol Fakat Eski Malzemeye Sahip Bulunan 
Fransız Ordusu Sanayideki lstihsaldt Derece
sini Ortaya Çıkarmağa Muvaffak Olamadı.» 

•te Tempı,, gazeteıtnde 
ıtlah f abrlkalarının deYlet · 
leıtlrllmeılnln ma hzurJarı 
gözden geçirilmektedir. 

«Eskiden harp malzemeıl 
devletin veya buıuıi mües-

bir meseledtr. 1914 Harbin· 
deki tecrübeler önümüzde 
o ıenenln ıon aylarında 

usullerJmlzl tamamen deilt· 
tlrmeye mecbur olmuıtuk . 

O zamana kadar mermi 
imalatında hemen hemen tek 
uıul olan bir makine yerine 
yeni yeni bir mermi makt
neıl kullanmaya baıladık ki, 

imaline bile mOsalt değildi . 

Bununla beraber, otomo 
btl ıergllerf muazzam bir te 
rakkı maozara11 g6ılerlyor . 

Meıeli bu sergilerde fon· 
tun elektırlkle na11l ltledlil
nl, bafıf halita tazyiki al
tında na11l ka1nak yapıldı· 

nı görGyoru~ . 

O zaman kendi k~ndlmlze 

Hıelerln fabrtkalarmda ya· 
pıhrdı. Buıün Almanya bize 

lı:tütün kuv•etlerfnl harp mal . 
zemetloln tal.. •iye.ine ıarfe
deo bir memleket numüne· 
ıtdlr. 

bununla dökme çelikten, ıoru1oruz: 

Httler: "Almanya, gece 
aündüz beı ıene htç dur· 
madan çalııtı" demlıttr. 

hem daha ucuz, hem da- N11ıl ofuyor da l1etlerlnl 
ha çabuk mermi yapmaya ve çal ııaıa tarzlarını ıon 
muvaffak olduk. yirmi ıfne zarfmda bir çok 

Sonra 1anaylln ıllAh k11ml tııızltklere ralmeQ 

Bug6n bir memleketin lk
tlıadi hayatında tHlrl g6r6 · 
len her ıtyaai buhran harp 
malzemeıl ıanayllndede ken· 
dlılnl hı11ettlrtyor. Fabrika, 
tersane, ta1are fabrlkaıı bu 
160 artık birer makine kur · 
ma yerlnd~n batka bir ıe1 
defildlr ve buralarda muh· 
telJf sanalye ılparft •erllfp 
alınan malzeme toplanıyor . 

fmaltoe yardıma haz1r bu · b6yle bOyGk bir terakkiye 

lunan dlfer ıubelerlnl ıııtz ulaıtırmıı olan bu yi\zlerce 
bırakmanın ne kadar manl· aanayt erbabından harp mal
sız olduiu g6r0ldn. Çelik zemeal imalinde ifade edt· 
ve font d6kümhanelerı, bir lemlyor; niçin bütün slllh 
çok halinde daha çabuk lmalltı, ılpartı karneleri H&· 

it çıkarabileceklerini gChter· HD bir kaç ıene tçlo olan 
diler. f abrlkalara yaptırılıyor? 

Umumi harpten alınan bu Franaanın aenelerdenberl 
denin, maale1tef, ıeneterce 1< inde kı vrandıiı mOıkGlatın 
unutuMuiu görCUOyor. Bol, a11l aebebt bu delil mi? Si· 
fakat eıkl bir malzemeye llh imala için bükQmet bQ
uhfp bulunan Franıız or· yük krediler lıtlyor, falııat 
duıu sanayideki lıtlbaalat bu kredileri parlamento ıa · 
derecesini ortaya çıkarmaia yet cüzl btr ıekllde veriyor. 
bir &mtl olmadı . Buıüo de, Bununla lıe 1918 dekinin 
ıeri halinde tmall icap eden onda btrlnl bile yapmaya 
yeni ıllablar için öyle uıul- imkln yoktur. 

•Harp fabrikaları. na ve · 
rllın fazla çalııma saatleri· 
le ancak, bu fabrikaların 
kendilerine ilzam olan mad · 
deleri derhal tedarik ettik
leri tarkd!rde it çıkarılabı · 
lsr. 

Rtr 1anaylln muhteltf ıu 
heleri ara11nda ft btrltil te · 
ılı etmek ıon derece mühim 

lerlo tatbikini tlerl ıür6yor Eranaız harp sanayii ima· 
k ı, bu uıuller 

1 
19 J 4 de 75 litıoın ki fa yetalzliil ılparlt -

mıllmelreltk mHmllerln lerlo yeni uıul ve çahıma --------------------------! tarzına yetmemeıl yirmi se · 
hakkmda yapılacak tar. U yuıturucu maddeler kul · neden beri ılllh imalinde kar-

68Z8 hükümleri: lanmıt olduiu veya ıerhoı ıılııtıtınıız mütküllh izah 
a - Kullanılma11na mü- bulunduiu halde mot6rl6 edebilir. 

aaade olunmayan bir na - motön6z nakll va11talar1 
kal vautasım ıevk •e sevk ve idare edenler hak -
ıda;e edenler; kında bir ay haplı yeya 

b - Seyrüıefer ruhsatna- l 00 lira ağ1r para ceza11 
meal almak1ızın bir nakil veya her lktıl birden bük 
•aaıtuını ıe•k ve idare eden· molunacaktır. Bundan baı· 
ler; ka belediyelerce mu•skka· 

1 

c - Kendlılnden tıtlrda. ten Hnattan men de o\una-
dı gereken bir ruhıatname bileceklerdir. 
JI veya mertyet müddeti Tekrarlanması haltnde ce· 
btten bir plaln ald olduiu za iki misline çıkarılmakla 
makamm tbtarıoa raimen beraber, belediyece ehliyet· 
teallm etmlyenler; nameıl elınden alınarak btr 

d - Naktl vautaaıoı ve _ daha bu gibi nakil vaııtala· 
ra ruhıatnameyl kontrolden rıoın ıevk ve idaresi için 

glzllyenler veya kaçıranlar ruhıat vuılmiyecektlr. 
on bet güne kadar haplı Yolların intizamını bozan · 
ve 20 liradan 100 ltraya lar ve reçlfl güçleıtıreoler 
kadar •iır para cezaatyle 20 liradan 100 liraya kadar 
veya tktılyle bfrllkte ceza . para ceza11na çarptırılacak· 

Iandmlocaklardır. Tekrarlı- lardır . Her hanıı bir nakil 
yanlardan cezalar tkl kat vasıtaaı kullananlardan -ıa 
alınacakhr. bıtanın dur ltarettne veya 

e - Bu ılbilerln kazaya emrine itaat etmlyenler hak· 
Hbep olmaları halinde bu kında pollı vazife ve sala 
madde tatblk edilmekle be· hiyetlerl kanununun J 7 net 
raber kazadan dola1ı ayrı · maddeılne g6re muamele 
ca kanuni cezalar tatbik yapılacak ve 100 liraya ka · 
edtlecekttr. dar hafif para cez11ı veri 
Aıh olmıyan •eya oku· lecektlr. 

nak11z bir hıle ıolculan ve Bu kanunun tatbik ıuret 
ya baıka bir nakil •a11ta11 lerl ve ıeyriheferln aellmet 
için verllmıı bulunan bir ve intizamla cereyanını te · 
kontrol plik1 kullananlar 15 mln için gerek yayalar, ge· 
ınoe kadar haptı veya 20 rek bütan nakil •aaıtaları · 
liradan 100 liraya kad~r nın riayete mecbur olduk
aiar para cezaılyle veya ları tedbirlerin esuları Da
tklılyle birlikte cezalandarı • hlltye, Nafıa •• iktisat Ve. 
lacaklardır. kaletlerloce mOıtereken ha• 

Aynı ıuçu tekrar tılı1en- zırlanacak btr nizamname 
ler, bir aya kadar haplı, ile teıblt olunacaktır . 

veya 200 ltra1a kadat para Proje Reımt ıazetede in· 
cezaaı veya her tklılyle bir tlıar tarihinden 60 ıüo ıon 
ilkte ceıalandıralauklardır. ra JDrürlGte ılrecekUr . 

Baılıoa meaele 
Harp malzemeıl 

konulduklarından 

ıudur: 
hizmete 

bir, iki 
ıene ıoora modaıı geçiyor 
veya hemen hemen o •azl· 
yete glrl1or. Halbuki, Al 
manyanın ıüratle ıllihlın

muı karımnda harp malze · 
melertnln yerine derhal ye· 
nllertnln konulma11 icap et
mektedir. 

Hiç de ktmıenln meçbu 
lü olmayan mlıaller göıterl· 
yor ki harbiye oazaretl bazı 
buhranlarla karıı1aııyor. Me· 
ıeli bahriye hava nazaretlul 
imal it uıullerlnl derba l de· 
ftıttrmeye ne zaman kı lk · 
ular bir bıhranlı karıılaı . 
mıılardn. 

Tayarectlıjlmtzden tekrar 
bahıetmeye acaba lüzutn 
var mı? Tayare ıanayllmls 

1936 hava aerıtılnde teıhtr 

edilen modelleri 1938 ıene · 
ıl ıonunda bile vermeye 
muktedir deilldlr. Ç6nkQ 1 

tayue Hnayll devletleıtlrl· 
len f abrlk•ların ameleslne 
it bulmak için 1934 sergi · 
ıtnde teıhtr edllen modası 

ıeçell lld ıene olan taya· 
r~lerl yapmakla me11uldür. 

Milli m6dafaamızın Ot ıu
bestndea en az zayıflamııı 

olan bahriyemiz de ıeklz 

ıenedlr hlll bir barp ıeml . 

ılnt ve bunun naııl kullana· 
laca§ını dGtOnmekle me11ul 
delil mı? 

Halbuki bu a1rın baıında 
bahriyede bQyQk lnldllp 
yapmıı olan lnılltslerln tlrlt
navtı tezılha konulduktan 

{Ldtfen ıayfa11 çeviriniz} 



SAYFA ı 4 

Htndistanda Parlamentarizm 
Ve Hint Milli Kongresi .. 

«On bir parlamento ve 
gene on bir kabine t~slı 

edıldı. Avrupamn bası kı· 

11mlarından çQrümeğe yüz 
tut&n demokrasi prensibi, 
Hındlstanda büyük bir tn· 
klıaf 1ıöllermektedır . Brı · 
tanya parllmentoıunun bun· 
dan 6ç 111 evYel kararlaıbr 
dalı aoayasa1 Hındlıtan vl· 
liyetlnde biltün ıumüllyle 
tatbik edilmektedir. Ancak 
Hlnlıtandakl tekmil Yillyet 
ve deYletlerl orıantk bir bü· 
tünü haline ıokacak olan 
federal parlamento bakkm
dakl htıkümler henüz ıer. 

çekleımtt deiildlr. 
Hındlıtanda 3 ay ıüren 

bir ıeyahatım eınaaında, tı 

batında bulunan blrçek ıab
ılyetlerln, nazariyatçı ve 
a mellyatçıların düıüncelerlnt 
öirenmek lmklDını buldum. 
Bu münıuebetle, buaüne ka 
dar edinilen lattbalara ıöre, 
anayasa, umumiyet tUbarlle 
muvaffak olmuı olduiu hu 
ıuıunda herkes mGtteftkttr 
Aaayaaanın tatbik edllmefe 
baıladıiı ilk ılnlerde, bir 
çoldarınıo endtıe ettikleri 
ıeylerln hlt btrl Yukua ıel· 
memlıttr. 

Deniliyordu ki, k6ltür ıe 
vlyeleri çok düıük olan mu · 
azzam bir ıeçlct yılını, ya 
tamamtle müıtenkıf davra · 
nacak veya bakanların iyi 
niyet bile olıalar, inkılap 
yapacak, nizam •• kanunla 
rı hakkaniyetle tatbik ede 
bilecek kudrette olmadıkla · 
rını, kendilerini temıll edecek 
olanların rüıvet ve lrtlıaya 

llat olaaaklarını iddia ede · 

cektlr. Öyle aaoılıyor ki, bfr 
taraftan bakanlnrla umumi 
vali araııoda diğer taraftan 
rene umumi vali ile memur· 
ler araaında durmadau an 
laımazlıklar çıkacaktır Hal 
bukl bunların hiç biri olma · 
mııtır. Bllakiı, halk ıeçlm· 

lere lcarıı bGyük bir allka 
ıöstermı,, ıerek kadın, r• 
rek erkek büyOk bir ekae · 
rlyet seçim aandıkları baıına 
koımuıtur lı baıına ıeçmlt 
olan bakanlerm çoiu mü 
kemmel' bir tôhrete aablp 
1üluek kabiliyette kimıeler 

oldukları görülmüıtür. Ka· 
nun ve nfzımlırın tatblkfn· 
de, eakl rejimden btç aıa · 

i• kalınmamaktad11lar. Vali · 
lerle bakanlar, büyük bir lh· 
enk içinde çalıımaktadırlar. 
Tabii lıtlınalar olduiu gibi, 
zaman zaman bazı zorluklaran 
da ön6ne ıeçllemtyor. Ancak 
yeni hü~ ümetlerln, dini ce 
maatler araıında çıkan kor· 
kunç anlaımazlıkları orta
dan kaldırmak zaruretinde 
olduiumuzu da kabul etmek 
lizımdar; aaaylıılzlliln özü 
nO itte bu aahada aramak 
icap eder. 

Büyük toprak sahiplerine 
kölelik eden köylalerln bu 
lundukları bazı kısımlarda 

devamlı bir ıurette için lçln 
bir kaynatma sezilmektedir. 
Fakat bütln bunlara rağmen 
Hındtatanda ıükOn vardır. 

Geçen yıllardaki polnıka fır· 
tınalarından eıer kalmamıı · 
tir . 

Yazan: 
LORD SAMUEL 

SONU VAR -

Çek-Macar ihtılafıda Halledildi 
(Baıtarafı birinci ıa1fada) 

rı Valkofıklnln de huzurile 
tik toplanh yapılmıı ve Çe
koıloYakya·Macarlıtın ıhtt 

lafının halli için müzakere· 
lera batlanmııtır. 

Evvel&; Almanya hariciye 
nazm Von Rlbentrop kıaa 

bir ıöy]ey vermlt ve lhtlli · 
fın halli için hakem 11f attle 
Almanya ile ltalyaDJn vere· 
ceklerl kararın muhik ola 
cafını ıöylemlıtlr. 

Bundan ıonra ltalya harı · 
clye nazırı Kont Clano ıöz 
almı11 tarafeynl 1elimladak 

tan ıonra Almanya ile ltal
ya tarafından verilecek ha· 

kem kararanan, halka ve 
adalete dayanacatıoı, Roma 
Berfin mlhverlnln, ıulb için 

tee11Qı ettti1nl, Avrupamn 
ıulh tıtedlilnl beyan etmlf, 

Macariltao ve Çek~ılova'ıva 
hariciye nazırlarına ıöz ver
mtı ve fikirlerini ıerbeatçe 

ortaya atablleceklerlol kay 
de1lem•ıtır . Bunun üzerine 
Çekoılova kya hıırlclye nazı · 
rı V alkohkt ile Macarlıtan 

hariciye nazırı Dekanya 
arasında iki saat sQren bir 
mOnakaıa olmuıtur. 

Gerek Kont Clano ve 
gerekse Von Rtbetrop, de 
fatla bu mfioakaıelarA mü 
da hale etmek mecburiyetin · 
de· kalmıılardır. 

Saat 14 de, yemek fçlo 
rnih:akerelere fasıla veril 

mittir. 
Viyana, 3 [Radyo) 

Çekoılovakya·Mackrlıtan ıh-

tıllfıaıo halli için burada 
baıhyan ~ onferanı, öiledea 
sonra 16 de tekrar toplanmıı 
ve haritalar Gzerlnde tedkl
kat yapmııtır. 

Alakadarlarca verilen ma
ltlmata aöre, Ukıç tle Mun · 
kııın Macarlatana ılhak 

edilmesi, konferamça kabul 
olunmamııtır. 

Kulturod kuab11ı. ROten · 
yada kalacaktır. 

Ôileden ıonrakt toplantı
da, flmendüfer münakalih 
mf'ıeleıt de tedktk olunmuı
tur. 

Macartıtana devredilecek 
olan yerlerin tahlıyeline, ge
lecek pazar gClnü baılana · 
cakhr. 

Viyana, 3 (Radyo) Çe -
koslovakya Macarlatan lhtı· 

lifını bal için toplaoan kon 
feranı, geç vakte kadar 
müzakerelerine devam et· 
mittir. 

Konfeıanı, mail Ye lktıaa
dl huıuaah tedkık fçtn de 
muhtelif komlıyonlar teıkll 

edılmf'ıtne karar vermi tir . 
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Fransa V Almanyaki 
Ha p Fa b r i ala 1 = Kapital: JOOf)00,000 Tiirk Lirası ~ 

•• l/J. Yurd İçinde 261 Şube Ve !ijans ~ 
(Baıtarafı üçOncü ıayfada) 

bir ıene ıonra tik tecrübe· 
ferini yapmıth· 1914 den 
1918 e kadar cephelerde gö 
rünen Fransız tayarelerl de 

arka arkaya tatbike baıla · 
nan proiramlara baılandık· 
tan birer tene bile ı•çme· 
den uçuıa çıkmıılardı. 

Bu haatalık orduda da ıö
rO\Qyor. Franaanın buıün 

devletleıtlrt l mtı bir tek a•z 
maakeat fabrıkaaı var ki bu 
yaz plyaaaya «mtl1t mukf>> 
çıkarmaya muktedir dejtldı 
Buıün ile fabrika, kadın it 
çllerlne it bulmak için, çu· 
val diktirmeye baılamııtır. 

Stlih imali.tındaki uıulu 
deitıttrmek meaelul ytnl 
ıanaylln halletmeal llzımıe· 
len en mühim meHlelerden 
biridir; fakat halli ıayrl ka 
btl değlldır Bunun misalini 
de gene otomobil ıanaylln· 
de ıörftyoruz Aceleci müt 
terllerln yeni bir model lı
temelerl karımnda otomobll 
fabrikaları Hlonda müıtert 
lerln beiendlil bu modeli 
derhal plyaaaya çıkarıyorlar. 
Çünkü, buhranı iki, Qç ay 
içinde ortadan kaldumak 
llzımdır, akıl takdirde fab 
rlka tflls edecektir. 

Halbuki kendiılnfn hem 
müıterlıl, hem fa brtkatörü 
olan devlet kendlılne emnt -
yeti baıka ıektlde temin edt -
yor. Arlık 20, halli 40 ıe
ne eıkt bir ı:oodel görmeye 
alııtık. Bunun en büyQk ce · 
zaıı olan mali buhrandan 
lmalltı yapan maıuo bulu -
ouyor. 

BOyük masraflarla devlet
leıttrllen müeueaeler yeni 
tayare modeli çıkıncıya ka· 
dar ellerindeki yüksek üc · 
retli ifçllerl bckletmtyecek 
lerlnt biliyorlar. Devlet, o 
cömert devlet onlaro 40 ııe· 

ne evvelki modelden ıJpa-
rtıler Yerecektir. • 

Ayni tekilde ıılah fahri 
kaları bizim o eakt 75 hk 
toptan mütemadiyen llok 
yıpıp durmakta ve 90 lık, 
topların lır alinde ortaya çı · 
kan D'.Gtkülltm halledılme· 
ıtnl rahat ıehat btklu11~k

tedlrler . 
Bununla beraber, devlet 

huıuli 1anayl müe11uelert 
nln kar1111nda bulundukları 
birçok zaruretlerden uzaktır 
Meıeli otomobil fabrtkat&r
lerl müıterloln zevkine ti· 
bldtrler: Müıterl otomobilin 
ön k11mının ıekllnl veya fe · 
nertn çamurluğun üzerinde 
o' maaını belenme7. ve o mo · 
deh almaz Halbuki devle · 
tin karıı11nda böyle bir mOt· 
tert yoktur . 

Devlet ıenede 100 000 gaz 
maıkeıt yapan bir fabrikayı 
bir kanunla mllllleıttrdlğl za. 
man, huıuli aanyl müeueıe 
lerl hayatında büyiik bir te· 
ı 1 ri dokunacak hata tılemek · 
tedlr . Çünkü yerine bir ye 
nlslnl koyacağı halde bu 
fabrikayı atalete mahkum et 
mektedir. 

Bu tarzdaki buhranın uza· 
ma11na amil nedir diye dü. 
ıünüraek en ıon olarak her 
derecedeki meıultyet hı11tnln 

ortadan kalkmaıını, buluruz 
Bir imalat atölyesi müdGrü 
dökümhan' müdürOoe thtf· 
yaçlarını btldlrdlğl zaman 
memnun<Jur. Dökümhane mü• 
dllrlüğü de ret abct h ul ile 
malzemeyi de müaald ıera· 
itle Yerecek olan firmaya 
ihalede bulunduğunu naza· 

rete bıldtrırken memnuaıyet ~ Dünyanın Her Tarafında .Muhabir/er . '-
duyar Nazır veya aazuetla -..ı -; 
dlfer bir adamı da böyle JIJ Her türlQ zirai lkrezlar· diğer bilcümle banlıa ..,u -; 
bir mukaveleye lmzaaınt ko JIJ. amelerl büyük ıubelerinde kiralık kasalar. '
yarken memnun olur. JIJ. İhbarHz taı rruf ve lrnmbara hnepl rındıı fkr•· ~ 

Bütün bunların aetlceıl ~ mtyf!ler. ~ 
olarak da bir 1Bnayl aahtbl ..,. f': 

tam tflis edeceği ıırada ban- = ikramiye: Miktar/: ikramiyenin tutarı: ~ 
kadan yeni bir avanı alabtlir. 1'J. ADEDi LiRA LiRA rı: 

Devlet eğer husuıt 1IJ. ı ı 000 ı 000 ~ 
meoaf atlerln y a p a c a k · llJ. ı 500 50 
ları bir birlikten korku. JIJ. 1 250 250 ~ 
yorsa ekıerlya böyle bir 1'f. ıo ~ 
tehlike 1ıörmek bir bahane· JIJ. IOO 1000 -;, 
den ibarettir - d!yebiltrfz ki JIJ. 25 50 125Q ~ 
elinde, kendt ı•lah f abrtka 30 40 1200 -; 
ları olduğu için, ileri ıürü· JIJ, 40 20 800 , 
len flatları kontrol edecek fi. 108 6000 ., 
bir va11taıı vardır. JIJ. Bu ikramiyeler Jıer üç ay.ta bir olmak üztrt se· ., 

Fakat, ku•vcth bir huıu ~ nıde dört defa bu miktar uztrlnden kura ile 'ağılı· ~ 
ıi aanaylln muhafaza11 11lih I' lacaktır. ilk ktşlde 1 Eylıl.l 938 dedir. ~ 
lmalitında fenni o ıon te- • J. J. J. 'j. "j. 'j. 'j.. "i J. l-J. l-"t-J. J. "t-l-'j. 'j. 'j. J. J.1• 
rakk'1erlnden istifade rdıl-

mest ve kua bir zaman zar · 
fında yeni modellerln yetıı 

tırllmeıt lıtenlyona muhak - • 
kak lazımdır.» 

---''l&:ır---

lngi ltere Deniz
1 

Yollarını Nasıl. 
Emniyete Alı

yor? 
(Dünkü yazman devamı) 

geride inmek lstedtklerl 
yerlerde veya civarında mü 

ıald lnlı yerleri bulunma11 
çok mühim bir keyfiyettir. 
Bu lnlt yerleri eYvelden ha· 
zırlanmıı muntızam tayare 
meydanları hallnde olamı . 

yacağından, bu büyOk taya
relerle evvelden btllnmlyen 
böyle bir arazıye inerken 
her türlü kazalara ve hatta 
muvaffaklyetltzlıklue bıle 
katlanmak icap eder. Eğer 

bu düıman memlelıet ez 
çok organize edtlmtı bir 
tarauut ve müd a fa a 
teıkılitına malik bulunuyor
sa nyahut da arazi ta yare · 
lerln yere inmelerine müıald 
dejtlıe, o halde tayarelerln 
500-1000 metre kadar alça 
larak taııdıkları kuvvetleri 
paraıütlule yere etmaler, 
icap eder. Bılheua Sovyet 
Ruıyada tatbik edlltn bu 
uıul; dıfer uıule nazaran 
daha pratik görülmektedir. 

Fakat; evvelce talim yap · 
mamıı olan hır uker, ne 
kadar •f oıcu o"una olıun, 
ıırtındaki tüf~ğf , ct-phaneei, 
çantaaı veaalrtsl ile birlikte 
tayarenln daracık kepıaın 

dan veya pençereelndeo ken 
dlılnl kolay kol y aıağıya 

atıp vücuduna beğl nmıı 
olan paraıütQ güzelce kul· 
lanamaz Tayaredeo y~re in 
dirilecek her bir eıkerin bu 
itleri yapabllmeel için evvel
ce bir usul tahtında iyi bir 
surette yetııtırılmtı, tellm 
görmOt olması lazımdır. 

hte bu sebepten dolafı · 
dır ki, bugünkü büyük or 
dularda yent bir [ hava pi· 
y1ıdeaı] 11nıfı görüyoruz. Ta 
yarelerden pımııütlerle atlo 
ma taltmlerlle sureti mahıu 
ead yetlıtlrllen bu hava pi · 
yadelerl t!mdıkt hnlde en 
bOyük ordularda bile b1rkaç 
tabur ve nihayet alaydan 
mürekkeptir. Bu te~klli.tten 
da anlaıılacağt veçhlle , ha 
Yadan tayare vaaıtaaılc düı
man cephe1I 1ıerlılne kuvvet 
indirmek hususunda §lmcltkı 
halde ölçQ; ancak bırk ç 
tabur denebılır . 

Hnvadan paraıütle 
m k; btlhıuH Sovyet 

tla
Ruı 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Koıııisyonundıııı: 
1 - l l · 938 Salı güoü pazarlıkla ıhate edılecrğl ııiP 

- oı· olunan 200 ton arptı için teklif olunan fıat pahalı gor 

düğünden tekrar kapalı zarfla ekııltmeie konulmuıtur lb•· 
le gOnü 21 -11 938 pozarteı t aünü uıet 11 dedir. Muvakk•t 
teminatı 675 1lrad1r. lıteklllerln ıhale netinden bir ıaıl 

r· 
evvel teklif mektuplarını kor aaho alma ı,omlıyonuna "' 
melert. 
______________ 4_-:_ 1 - 38~ 

yada umumi bir ıpor halini 
almııtır . Umumi meraalmde 
nazarlarda çok hoı • ve et 
lencelt bir tntlba bırakma

maaına rağmen , ıuretl mah 
ıuaada talim görmüı hava 
plyadealnln bıle bir muhare-
be eına11nda tayareden ye. 
re lnlıt htç de o kadar hoı 
bir ıey deilldlr. 
Yukarıda , tayarenln 50(i 

veya 1000 metreye alça · 
luak fçlndekllerl para
ııütlerle 11tacağım ıöylemiı· 

tık. Halbuld ta1ue her za. 
man bu kadar aıaiıya ine 
mez, lçhıdtkf plJadeleri da 
ha yQluekluden aahvermek 
mecburiyetinde kalır . Bun· 
dan baıka meseli lçertılnde 
12 ıer pi ya de bulunan 10 
tayarelt bir fılonun havadauç 
tuiuDu farzedellm . Bu 120 
piyade1t (yani bir böliik ka · 
der) düımen gnlsinde lıte· 
nılen bir noktaya atabilmek 
için bu 10 teyarenfn çok 
toplu bir bir ha ld cr uçmala· 
rı ve o nokta hrzaaına gelir 
gelmn bu 120 atherin hep 
birden ve hiç gecikmeden 
dııarı atlamaları icap eder. 
Aksi takdirde tayarelerden 
muhtelif f aaılalula etlıyan 
bu 120 aıker; k11men rüzaıl 
rın da ıevk&lc arazide 3.4 
kilometrelik bir saha ya 
ve her biri bir çahmn ke
narına dağılmıt olur ki, bun 
dan sonra bu aıkerlerl bir 
araya toplamak ve düımaoR 
kartı muharebeye bati mak 
eaatlerce sürer En mükem
mel talim• görmüt hava pi 
yadesi bile, en müaatd ıart· 
lar altında 3 tayareden pa-
raıütlerle ath~ı 40 neferi 
200 .ı&OO ebadıoda bir arazı 
ı hesıo fndlrmekto bugün 
güçlük çekme tedlr. Yere 
tndlrtlecek kuvvet büyüdük 
çe ve muharebenin evvelden 
t hmln 've takdir edlleml 
yen bin bir Hlrlü Arızaları 
kar111ındn kalındıkça; ha va 
dan böyle ta yarelerte indi 
rılecek kuvvetlerin de hiç 

Bındumı asliye hu~uk 
hi~imliğin~ın: 

Manyaa kazuınıo M•llr 
pe köyünde Abdullah ol ti 
Tahir evinde lbrahfn> 1'111 

Şahende tarafından yıoe 
Manyaeın Tepecik kö16f' 
den kocuı Muıtafa ol 11 

Aroa vut Murtna a.leyhtrıd• 
•çhğı ihtar da vuınıo ) a· 

ı· pılmakta olan muhake111 
ılnde müddeialeyh Muıta' 
fa oğlu Arnavut Murta~•01~ 
ikametgahının meçhul k• 
mıuından dolayı dtıv•'' 
müddeialeyh Murteıa11 

ilanen tehlifat yapılm••101 

fıtemlt ve bu baptaki ııııı· 
hakemede 12 12 938 p•~·r· 
teıl günü aaat 1 O na bır•· 
kılmıı olduiundan ye'/lllt 
mezkurde müddelale1b ••· 
fa ti la Bandırma aallye hıJ t 
kuk mehkemeılnde btıı• 
veya bir vekili kanuni gö.11~ 
derilmeılnln ( müddetaltY 
Mullıfa oilu Arnavut Mor· 
tazaya) teblif makam•"' 
kaim olmak Qzere keyf ıyet 
ilin olunur. _______________ ____,,,, 

Karıp ~oro 
Demirci mallyeılnden ıııl 

dığım 181.374 numaralı ha· 
zfne bonomu kaybettim. Y•· 
nlslnl alacağımdan e15k1tdrılfl 
hükmü olruadıiı ilin olıı 
nur. 

Sındırgınm Deınr•rı 
köyü öğretmeni 

Mukadder Gii~ 

surette çok genlt bir ıah• 
ya dağılmış butunecııkler' 
gavct tabii görülmek ıc•P 
edecektir 

l lenüz hiçbir ası i har ptt 
etraflıca tatbik ve tedkik 
edllemlyen bu hava piyade' 
ılnln ~e tı••hdam hrıırıı" 
bueünh{i haz•r talim 11' 

msnevralarıııda verdiği o'"
tlce ne o' una olsun, hıkıkf 
kıymet ve <: hemmlyetıni0 

derecealn l ancak yarman htı 
kiki bir harbinde ıörebıle 

olmıız1a ilk aafhııda mutlak ceğlz 
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