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27 NISA'N ÇARŞAMBA 1938 

Başvekil Celal Bayar Ve Hariciye Vekili 
Dol<tor Aras Dün Atinaya Hareket Etti. 

GÜNDELİK SİYASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA Yl: 3866 

ic·ye V : ı ya,Südetler~Muh· 
E tı ta iyet Verilmesini istedi. aH 

aşvekirV 
kili Atın re 

·ıimiz eyah tı 

ir Beya 
Ankara, 26 (A.A.) - Bar 

vekıl B. Celal Bayar ve Ha· 
rfclye Vek1ll B. Tevfık Rüıtü 
Arıu düo akoam lstanbuldan 
Atlnaya harel<et etmft lerdir 

t fı da ç ~ 
lu. . . T 

o lov kyada Alma yanın Bu 
ebine Şidd 1 1 iraz Ediliyor .. 

İıtanbul, 25 (A.A.) 
Baıvekll B Ce1i1 l3ayar 
Aoaclolu Ajansına ıu beya· 
natta bulunmuıtur: 

- Pazarteıl günü mütte
fık Yunanistan hükumetinin 
güzide reisi Ekıelios Gene. 
ral Metaksaaın dostana zl· 
yaretlol iade ve aynı za. 
manda Ankarada parafe 

edilerek metni neıredtlmtı 
ol n yeni Türkiye Yunaoia
tan muahedeılnt kati olarak 

imza etmek üzere llarlclye 
Vekili arkadaıımla birlikte 
Attnaya hareket ediyoruz. 

Büyük Reisicumhurumuz 
Atatürkün Yunanlıların haı 
metlö hükumdarana ve ne 
cip Yunan milletine selem 
Ye muhabbetlerini götürmek 
ten ve Turlnyeıuu Yuudunı 

tana aamlmi rabıtalarını biz· ı 
zat ifade fırsatını bulmak 
tan çok ıevinç duymakta· 

B. Celdl Bayar 
İki memleket araıındakl 

ticaret münasebetlerJnt tan· 

zlm etmek için 1932 ıeneıl 
içinde iktisat Vekili olarak 
Atinaya gltmf~tlm. Hükumet 
bu fınattan iıtlf ade ederek 
beni daha o uman Yunan 
hükumeti rlcaHle antant J<0r· 
dtal muahedesi üzerinde te · 
atıl efkara memur etmft ve 
ben de bunu memnuniyetle 
üzerime almııtım Müıterck 

hudutlarımızın garantisi ıu · 
mulünü Yunan hGkümetlne 
1 UrKt)le OUı•Uuu .. • --·--

teklif eden ben olınuıtum 
O voktt komıumuz Bulga 
rlatanın da fotirakile tahok 
kuk mevltUne konmaaı Tür 

yım. 

Türkiye • Yunanlıtao it . kiye ve Yun!lnlıtan bükü· 
tlfakı iki memleketin haki· 1 metleri tar fmdan derplf edl
kl menfaatlerinden doğan l lerek görütülmüt olan bu mc• 

ve iki milletin hıılerlne ta· l abede az zaman ıonra Tür· 
mamJle tekabül eden mesut kiye ve Yunanle.tan arasm· 
bir vakıadır Bunu ilk defa da alctedıldı Yugoslavya 
olarak en kati tahakkuk birllğinl yapan Balkan müt 
eahaaına int1katın0e benim teflklmizln müteveffa kah-
de bir hl111em olduğunu raman kralı Aleluendr, di· 

hatırlamakla ıu dakikada ğer Ballcan müttcftklmlz 
bir ICat <iaha bahtiyarlık du Romanyanın h ometlu krala 

İkinci Karol ile görüıUikten yuyorum 

B. Tevfik •. Rtiştıi Aras 
sonra lıtanbulda Şefimiz 
Atatürkü ziyareti netlculn 
de Balkan misakının doğ· 

ması gibi bir tekamül bu 

ilk ıulh anlatmasını tetvlç 

etmtıtlr. Bugün Türkiye ve 
Yunanfıtan arasında bir kat 
daha kuvvetli bir bağ teı · 

kil edecek olan yeni mua
hedemlz Balkanlarda artık 
bütün dünya fçln görünür 
ve arzuya değer bir haki· 
kat o 1 a n s ı k ı doıtluğu 

ikmal etmekte ve sulh po· . 
rl olarak tebarüz etmekte· 
dır. Bu muahede de mevcut 
antant kordl lln tatbiki ıe 
killerini t erlh eden yenl ve 
kıymetli bir vesika o1acak-

tar 
Ball<anh müttefiklerimiz 

yeni Türk Yunan muahede. 
ıine ittila hn11l eder~k onu 
tasvip ve takdir etmtolerdlr. 
lıte bütün bu sebepler tle 
Atlnaya ikinci defa olar k 
ziyarete giderken hep aynı 
Hnılmnz dostluğun haber
clıi olmak ıeref ve eaade 

tini duyarım .. 

Mec ·ste 

Karlsbad, Z6 (A.A.)- Sü· 
det Almanları reiıl Heolein 
bugün sekiz yüz binden faz 
la faal azatı bulunan part 
kongreıinde söylediği nutuk 
ta de111i1Ur ki: 

.. - Südet Almanları meııe 

lesini bir akalliyet nizamı 
ile belletmek için Çeklerin 

yapt&klara 

kalmııtır. 

teıebbüs akim 
FHhakika böyle 

bir statü Çeklerin yirmi se 

ne • ü r e n haklmlyet-

lerl altında Alman-

lara yaptıkları haksızlıklarm 

ebedlyyen devamım lazam· 
mun ederdi. Bugün her za 

mandan daha ziyade az ıer· 

beıt bulunuyor ve istikbali

mizin tehlikede olduğunu 

pekala biliyoruz. Eğer Çek 

devlet adamları hakikaten 
Alman milleti tle dostluk 

ün sebetlerloe glrlımek is· 

l:il1tmlle "'eğl tlrmelldırler. O 
zihniyet l;I, Çekleri Alman· 
lığa karvı bir Slav diynrı 

telakki etmekte ve binaen· 
aleyh Çekoslovakyayı Al · 
manyaya dü~man devletler · 

Vo P P n 
Siyasi hayattan çekiliyor, 

Paris, 26 (Radyo) - Von 
Papen, bir müddettenberl 
bulunduğu Sardakl maliki 
nesinden Berline döomÜf 
ve styaeelten tamamen çe-
kilerek, yalnız mebus kal. 
mağa karar verdiğini hükü 

mete bildirmtıtlr 

1 

F lak 
500Bi 

zede 
Li alı 

• 
1 a s cek ÇobanMeh e 

ikinci Mü aba 

Parti Grubunun dünkü toplantısın~a Başvekil ve ili Dahiliye Vekili 8. Sükrü 
zelzele mmtzkasm~ı hütOmetçe iman ted~irl ri izah tti. 

8 •8 ka a da Galip 
Geldi. 

Ankara, 26 (A A.) - Cum 
hurlyet Halk Partlıi Kamu 
tay Grubunun bugünkü top 
lantısmd Baıvelul vekili 
Oahllıye Veklll B Şükrü 
Kay . son günlude Kırtehlr 
Yozgad ıve hııvaliılnde 
vuku gelen haraketıarz· 

dan pek büyük zararlar gör 
lllÜf ve evlerini kaybederek 
çadır ahanda kalmıt olen 
köylerimiz balkı hakkında 
lcaı gelmeden önce hük(imet· 
ce alınan tedbirler üzeride 
izahat vermıı ve fol6k t ı · 
he.11nda yapılan tedbirleri 
anlatmıı ve bugün açıkta bu
lunan bu köylüler halkıaın 
kı§ gelmeden evvel birer ç h 
tthına girmelerinin h6kumet 
ce •Hı mukarrerattao bu · 

B. Şıikrli Kaya 
lunduğuou beyan ti alınan 
tedbtrlerl ıu uretle izahat 

etmiılerdlr: 
.. Felaket mm ta kumda 

yaptırılacak yent köylerin 
teılılnden vvel hnlkımızın 
bir dah bu gibi f el ketle-

re maruz kalmamaaa için 
tetkikat yapılmaktadır. 
Buna göre küçük köy-
lerin bir araya getirilerek 
asri ve meaeoi bütün lhtt· 
yacı c·aml köyler teılsl tçln 
etüdler yapılmaktadır. 

Felakete maruz kalan 
köylüler için brt yüz bin 
lirahk tahsisat istenecelc ve 
kanun layihası derhal Mec 
lfıe takdim cdtlecektlr. 

KöJ'ler \eeaaüs cdinciye 
kadar Kızılaydan ve Milli 
Müdaf aanm ıönderdiil ça
dırlar le kamplar teıls edtl 
ml§tir." 

Bu beyanat Grup heye 
lince bQyük memnuniyet . 
le ve ittifakla knhul edil· 

miıtfr . 

Ankarft, 26 (A.A.) - Bu 
gün Estonyada yapılan gO 
reı le Çoban Mehmet lklncl 

kerıılaımasını Alman tam -
plyonu ile yapmıf ve rakl 
bini on üç dakika otuz 
ıeklz saniyede yen mittir· 

Gürbüz çu· 
cuklar kııv
ul'f il nesil ve 
milletin sa
adetli dtlslnl 

gösterir. 
Çocuğun neşesi sıhha 

tıdır. llastalıklı çocuklarrn 
çokluğu milletimizi inl~ı
raza sürıikler 

Çocugun aynandır iyi 
bak, iyi gör, srnl iyi yöı
tersln. 

le pek sıkı muahedeler ak 
dine ıevketmektedir. 

Diğer taraftan Çekler şu
nu anlamalıdır ki, bizim gru· 
bumuzla dostça anlaımadık 
ları müddetce Almanya ile 
hiçbir itilaf imkanı yoktur. 

Çek milleti geçen yırml 

ıene içinde Çekoslovakyayı 

teıktl eden mllletlerle an 
laımak hususunda pek çok 
zamana malikti Fakat Çek-

ler sulh konferanılarmda 

yaptaklan vaatleri ve Sen· 
Jarmen muahedealyle glrtı
tıkleri taahhütleri tutma· 
mıılard1r Halbuki bu vaat 
ve taahhütler hi.li bugün 
de Çekoslovakyanın teıek 

külünde esu bulunmakta 
dır. Çckoılovakyada oturan 

akalltyetler serbestliie ıahlp 
olmadıldarı gibi bOtün hak· 
lardan da lıtlf ade ed ml
yorlar. Bütün ak lllyetler 
edılemiyecek olan böyle btr 
muameleye karı• f lddetle 
protestoda bulunurlar . Bız, 
h6r insanlar içinde hür ola · 
rak yaıamak istiyoruz .. 

Henlein. yedi noktahk me· 

talibat& ileri ıürdükten ıonra 
bu metallbatı arlırmağa ıa
lahiyetl ve bunda haklı ol

duğunu ve fak at Südet Al
manlarını kendilerine yapı

lan bütün bakıızlıklara rağ· 
m o umu~i ıulh eıertne 
yardıı.ı etmek üzere bunu 
yapmadıklarını ehemmiyetle 
(Sonu dördüncii 1&yfada) 

lngiltere- irlan
da Anlaşması 

imzalandı 
Loodra, 26 (Radyo) 

İngiltere Baıvekllt Nevtl 
Çemberliyn ile müıt~ktl lr· 
lioda hiikümet relıi Oeva· 
lera, bugün lngtltere lrllnda 

anlatmasını l!llzalamıılardır. 
Bu anlo~maya göre, IDrll
terenln, mukaddema lrlln· 
da J• koymuı olduiu zecri 
da da, !nılltereye olan borç-

larını temin evlemlıtlr. 
Çemberli.ya, imza mera· 

ılmlndan sonr• Devalera ve 
ar kadaıtarı ıerefloe bir zl· 

yafet vermlttlr. 

Kral Zoğo Vann 
Evleniyor .. 

Kralın avlenıDenierasimi IÇlö yalnız itılya 18 Yunanis
tana davetname gönderildi. 

Kral Zo!/o 

Tiran, 26 - Kral Zoğonun, 

Kontes Apponyi ile izdivacı 

ı nhkleri baıtamıı olup üç 

gün devam ed celttlr. 

Dön ahıamdan itibaren 

kralın ıarayıoda ba.vekllin, 

hükumet erlcloımn, mülkt 

ve askeri ricalin huzurlyle 

btr kabulre1ml yapılmıı 

tır . 

Saat 23 de kral ile beyaz 

bir rop glymlt olan ve ba· 

tında pırlantadan bir ta9 

bulunan müatakbel kraliçe 

.alona girmlı1erdtr. 
Kendllerın\ kral atleıl ef· 

radı takip ediyordu Kabul

reımt geç vakte kadar de

vam etmtıtlr. 

izdivacın teıidl meraıtml, 

huıuıl mahiyette olacakllr. 

Ecnebi heyetlerini Tiran· 

da kabul ve iskan etmenin 

imkin11zlıiı ıebebiyle kral, 
ecnebi hükumet ve aarayla· 

rınll reımi hiçbir davetna
me göndermemlıtlr. Yalnız 

halya ve Yunanistan hükö

met\erl müstesna olup bun

lardan İtalya kendtılni tem. 

aile Kont Clanoyu memur 

etmlıtlr. 

Mumaileyh, dün aabah ta1· 

yare tle Tlnara .. ,eımııttr. 

Yunantstan iae ...,rlt, elçiler· 

den Depa1tra11 ıöodermlıtlr · 
Oığer bQtüo hQk(imetlerl 

Aroa vutluktakl dtp\omatlara 

temıll edecektir. 

ltalya kralı Vıktor Ema

nuell dük dö Bergam tem

ıll edecektir. 
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1 - İçeriılnde az miktar 
da paralama hakkı bulunan 
lperlt bombuı. Bu bomba 
patladağı zaman içindeki ipe · 
rltln bir kımı topraea karı
ıır, bir kaımı da etrafa aaçı
lır, bir kumı da ılı haline 
geçer. Bu bombalar 13,5 kilo 
ağırlığındadır. Beı buçuk ki 
loıu lperlt gazıdır. 

2 - lperltlt tahrip bom
baları. 

Bu bombaların içinde hem 
zehirli gaz, hem de fazla mlk 
tarda paralayıcı madde var
dır. Bomba ılddetle patlar, 
ip erit gaz haline ıeçer, et
rafa yayılır. Afırlığı on beı 
kilodur. Bunlardan baıka ha· 
vada iken ateı alıp yağmur 
ıtbl zehtrli ıaz aerpen bom
balar da vardır. 

4 - Stı bombaları: 

Slı muhtelif vaııta-

larla ve muhtelif mak· 
ıatlar için atılır. Şehirler üze· 
rlne atılan ılıler ya düıman 
tayarelerl kendilerini ıtzle 
mek, ıöıtermemek tçln ve. 
yahut zehirli ıaz atıyormuı 
zan edilmesi lçlndlr. 

Hazan da ılı içine zehtrll 
gaz karııtmlarak atılır. 

Şehirleri ve mOhlm bina· 
la rı, ta yarelerden ıtzlemek 

için dahi ılı yapılır. 

Zahirli gazlar: 
Zehirli gazlar bet 11nıf a 

ayrılar: 

J - Göz yaıı ıetlrenler 
2 - Ak11rtanlar 

3 - Boiucu gazlar 
A 

Göz yası getiren gazlar: 
Evveli eözlere teaır eder, 

1aıartır, ıentzde le.iri var
dır. Çok az miktarda bir gaz 
dahi gözleri ıulandırır. Bu 
ıazlaran büyük bir k11mı ma
yidir. Kloratetofenon ra
zı ıulpUlr. Gözleri tahrif 
eder, bol bol ıöz yaıı getl · 
rlr. gözlerde kızartı ve 
yanma hasıl olur. 

Tedavi çareıi: Gözleri el 
le uğuıturmamak, temiz ha· 
vah yere çıkmak, aıltborlkll 
ıu ile yıkamaktır . Temiz ha· 
vada kendiliğinden de ıe
çer. 

Göz yaıı getiren r Klor · 
Asetofenon] gazı açık yerde 
yarım saat, kapalı yerde dört, 
bet gün kalabilir. 

Aks1rııcı gazlar: 
Buruna, boğaza teıfr eder, 

akıırhr. Fazla teaJr etmiı 
lıe mide ve karın ağr111 ge
tirir, boğazı tlddetle yakar, 
baı ağrısı verir, diılerı' ağrı 
tır. 

Akıırtıcı gazlar bofucu 
gazlarla karııık olarak ah
lıua tesiri daha fenadır. Bo
ğazda, burunda ılddetli a~ 
rılar hl11edillr, dudaklar tıt
remefe hatlar. büyük bir 
dermao11zhk hasıl olur gö· 
ğüıte ııkıntı duyulur, beyne 
aeuemltk gelJr, ıerhoıluk 

verir Fazla tesir etmtı ise 
lnıan kendini kaybeder. 

Tedavi çareıf: l'emlz ha: 
vah bir yere çıkmak. Aıtt 
borikli su ile burunu ve bo· 
ğazı temizlemektir. 1 

Aksırtıcı gazlar:atıldıkdan 

beı, on dakika ıonra zerrele
ri birleıip yere çökerler, 
açık havada teılrlerl kal
maz. 

Boğucu gazlar: 
Boğucu gaz' ar, nefea alma 

yolile akciğeri tahrip eden, 
hava keseciklerini yırtan ve 
bizi teneffüı etmekten men· 
edip boğan sazlardır. 

Bunlar lkl 11nıfa ayrılar: 

1 - Tahrif edenler, 2 -
Tahriı etmlyenler. 

Tahrif eden bojucu ıaz· 
lar daha cljerlere alr· 
mezden evvel gözü· 
müzü, boğazımızı, ıenzl-

mlzl, bançeremlzl yakarlar, 
kendilerini hl11ettlrlrler. Teh· 
llkelert azdır. Çünkü kolay· 
ca farkına varılır, korunma. 
ya çalıımz. Tahrif etmlyen 
boğucu ıazlar hiçbir tarafı· 

mıza tesir etmez. Kokuları 
çok azdır. Yalnız ağzımız

da tatlı bir lezzet bırakır 
ve ıliara lezzetini kaybet
tirir. Ekıerlya lnıan bu gaz· 
ları uzun müddet teoef f üı 
ettikten ıonra ancak farkı· 
na varabilir. Halbuki it tı· 
ten ıeçmlıttr arlık. 

Tahrif edenler: Klor, Ko · 
lorptkrln 

Tahrtı elmlyenler: Foıken, 
Olfoıken 

Tahrif eden bojucu gaz• 
ları kokladıfımız zaman ilk 
önce sözümüze ııddetll bir 
yumruk vurulmuı glbl olur, 
ıonra ağır küf kokuıu du· 
yarız. Öksürük baı· 
lar, mide bulanır. Tahrlt et-
mlyen bofucu gazların te· 
•lrl,.rl rnlr ,.. _ _ "'1..,.l•H.a\ .. ııP, 

çehre, mavi kırmızı bir renk 
alır, ıtıer, kalb zalfler. in· 
un çırpınmafa baılar. in· 
ler, kıvranır, kendini yerden 
yere atar. Yirmi dört ıaatte 
ölür. 

Tütün içenler ağızlarının 
lezzeti kaçtıiından bu gazı 
teneffüı etmtı olduklarını 
daha çabuk anlarlar. Boğucu 
ıazları yutmak hıhllkealne 
daha ziyade vazife gören 
sıhhiy.? memurları maruz 
kalırlar. 

Tedavi çaresi hulanın faz· 
la yükünü almak. Yorma 
dan, yürütmeden tehlikeli 
mıntıkadan çıkarmak, sıcak 
ve bava11 temiz bir yere 
arkuı üllü yatırıp mutlak 
lıtlra hat ettirmektir. Oodan 
ıonra teda vlsl yapılır . 

(Boğucu gazlarla hastala
nanlara katlyyen ıuni te. 
ne(füı yaptırılmaz l Foıken 
gazı havadan alır olmakla 
beraber çok uçucudur. Bir 
yerde uzun müddet kalamaz 
DJfoıken gazı açık havada 
üç, ormanlar içinde 12 ıaat 
kala bilir. 

r a~ıcı gazlar 
Bu ıazlar en tehlıkelidlr 

Mayi halindedir. lnıanın ne 
tarafına dokunıa yakar, ya 
ra yapar; teneffüı edilmtı 
oluraa bojazı, teneffüı el• 

hazını, akciğerl eri yakar. 
oralarda yaralar çıkarır. fla· 
raret teıirlle buhar haline 
geçebilir. O zııman gözlere 
dokunur, yara yftpar. Tenef 
füs tarlkile kolayca ciferle 
re geçer. Buhar halinde ik
en mukeye takılı olan ıüz 
_geçlerin hiçbirinden geçmez. 
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Biğadıç Cinayeti Faille
rin in idamı istendi.. 

Müddeiumumi iddian11nesrnde cinayeti meydana çı~aran 
iki nahiye mü~üründen sitayişle ba~salti. Avu~ıtlara da 

şiddetli hücumlarda bulundu. 
Muallim B. Nazlfln 3,5 yaı ·l failin ıtzleomealne yardım 

larındakl kızı llteri Btfadıçta ettiklertnt, onun için bu nok 
feci blr ıekılde boiazlamak tadan cezalandırılmaları 
suretlle öldürmek tddiulle kap ettiğini, ancak KHıma 
alır cezaya verilen Celllt yakınlık dolayfltle 296 ncı 
Haltl oflu Kuım, Mehmet maddenin en ıon fıkra110 -
oğlu Kara Muıtafa, Cellat dan istifade ettiklerinden Del
Hahl, Katımın anneai Ayte, lal Halllln, Aytenln, Emine ve 
kardetlerl Ommü ve Ommünün beraatlerını, ıuçlu 
Zebranın durutmaları bit· lardan Kaaımla, Kara Muı· 
mit ve müddefumu- tafanlD lıe hem taammOden 
millk tarafından iddia · hem de canavarca bir htı 

name okunmuttur. İddia ıevkile doğrudam doğ 
makamında bulunan 8. ruya evvelce verdikleri 
Necmettfn Yeıll, davanın kararla bu ıuçu iıledtklerln · 
etaamı kaydettikten ıonra den her lklılnln de Türk ceza 
davanın ıüratle bltirilmeal kanununun 450 Jncl madde· 
nln ehemmiyetini ıöyllyerek ılnin 4 ncü ve 3 ncü 
davanın yüriiyüıünde avu- bendlerlne tıtlnaden idama 
katların aldıiı role dokun mahkum edJlmelerinf lıtemlt · 
mut ve demlıttr kl: tir· 

"Müdafaa mevkUnde yer Dava, ıuçluların müdafaa-
alan avukatlar maale11ef eı için may111n 5 oel per 
adaleti çıkmaza ıokmak lı- ıembe gününe bırakılmııtır. 

Dün Valimiz 
Ankaraya Ha

reket Etti 
Vali ve C. H. Partlıl Baı· 

k<ını B. Ethem Aykut dün 
Kütahya yolu ile Ankaraya 
hareket etmlıtlr. 

B. Ethem Aykut. Ankara• 
da vilayete alt muhtelif it· 
ler üzerinde V eklletlerle 
temu ettikten sonra tahmt 
nen on güne kadar avdet 
edecektir. Vah .. tuyonda 
bir çok zeval tarafından 

uiurlanmııtır. 

Kendlıtne Hususi Muhase· 
be Müdürü 8. Raıtt Seken· 

dizle, Bandırma Belediye 
Relıt B. Kiılf Acar da ref a
kat etmektedirler. 

Niıınlanmı 
Şehrimiz hakim mual'ln

lerlnden Bayan Muazzez 
Küçiika ile hukuk mezun
larından, ıehrlmfzde yedek 
subaylık vazifesini yapmak· 
ta olan B. Kadrf Tümerln 
nlıanlanma töreni akıam 
Şehir Kulubünde yapılmır 
tır. 

Gençleri tebrik ederiz. 
temlılerdir. Bunu çok bü 
yük bir tee11ürle söylemek 
teylm. Hidiıede vaka ile 
hiçbir alaka11 olmıyaD, ıırf 

mOıevvlı bir hale glnin di • 
ye yapılan müdafaalar, ileri 
ıürülen itirazlar bunun en 

Güreş Birincilikleri Yedi 
Mayısta Yapılacak .. 

Bölıeye bağ· büyük delilleridir. 

da karıılatbiımız müı· 
külleri ve bu müıküllerln 
ortadan kaldmlmaıında bQ- may

11
t
8 

ser· 

yük gayret ve fedalcirlıkfa beıt ve gre-

lüpler ara

ıında y e d i 

fl görülen iki Nahiye Müdü· 
korromen rGnden, Savaıtepe Nahiye 

Müdürü B. Bilal Y alçınkaya ıüreı birinci· 

ile, Y •icılar nahiyesi müdü - ilk müıaba · 
rü 8. Hüınü Hekimoğlundan kalan yapı· 
bahsetmeme müsaadenizi bil· Jaca~hr . Bu 
haua rica ederim. " 

B. Necmettin Y eııl, bundan 
sonra vakayı ve ilk tahki
kat· 1afha11nı, karıılaıılan 
müıkülleri ve iki nahiye 
müdürünün gttce güodüı ça · 
lıımak ıuretile bu korkunç 
vaka faillerini meydana çı

karmalaranı ve zavallı kü 
çük İlterln evin ahırında 

güreılerde bı. 

rlncl gelenler 

grup birinci· 

lfğlne fıtirak 

edecekler ve 

bilahare 4 5 

haz iranda ya 

pılacak olım 

Türkiye b 1 -

rfncilik m ü • 

aabakalarına 

glreceklerdlr. 

caniler tarafından na11l bo 
jazlandığıoı, nihayet çuval 
içerisinde nakledılerek cina
yetin meydana çıkmaması 

için ne çarelere baı vurul
duğunu, evvelce ıaztemlzde 
de yazdığımız ıektlde uzun 

Bu reıtmde güre§lere ittlrak edecek olan güreıçllerimiz · 
den bazıları görünmektedir. 

uzadıya izah etmlıtlr. 

Bundan ıonra da ıuçluların 
•fade ve müdafaaları Uzerın 
de durarak ıuçun mahiyeti 
nl teırib etmfıtır . BurAda B 
Necmettin Yeıll, davada ıuç· 
luların müdafaalarını deruh
de eden avukatlara tekrar 
hücum etmlı ve demlıtlr kf: 

.. Adalet huzurunda hakikat 
eörüıülmezıe hiçbir yerde 

gôrüıülemez. En emin Ytr 

buruıdu. Burada her ıey 
açık görü§ülür ve görüıül 
melidir . ., 

NeUcede Cellat oğlu Kası
mın anne ve babaaı ve kar· 
deılerlnln cürmün işlendi il· 
nt bıldıklerl halde haber 
vermediklerini, bu yüzden 

::m: 

Erbaş Okuluna F elaketzedele
Köylii çocuk- re Liselilerin 
ları Alınacak 

Konya GedtklJ Erbaı ha 
zırlama okuluna 1 May11dan 
20 Hazirana kadar talebe 
kaydı yapılacaktır. 

isteklilerin mutlaka köy· 
lü bulunmaları ıarttır. Köy 
okulunu bitirenlerden 14 17 
yaıında olanlar okulun o"rta 
k11mı birinci ıınafana ve köy 
ilkokulunun üçôncü ıınıfım 
bitirenlerden 13 J 5 yaıınd 
olanlar aynı okulun ihzari 
k11mma alınacaklardır. 

Yardımı 
Liıede, Kırtehfr ve Yoz 

Kad zelzele felaketzede. 

lerlne yardım için talebe 

arasında bir komite teıekkül 
elmtıtir. 

Komite, talebe teberruları. 
nı kayda baolamııtır. Yar 

dımtı ölretmenler de fıtirak 
etmlılerdlr. 

Gençlerin bu duyıulu 
lıareketlnl takdirle kerıılnraz. 

Mülhakatta 
23 Nisan 
Bayramı .. 

Duraunbey, 26 (Huıuıi) -
23 Niaan çocuk bayramı ka-
zamızda tam bir mükemme
Hyetle teıtt edıldt. 

Sabah ıaat 9,30 da bütün 
memur, halk ve m.?ktephler 
tarafından Cumhuriyet alanı 
doldurulmuıtu. 

MeraaJme lıttklll mar
ıtle baılandı. Öiretmen 
Bayan Sıddlka Elçin bir nu· 
tuk ıöyledl. Sürekli alkıı· 
larla nihayetlenen bu nutku 
Maarif Memuru B. ŞemıetUn 
Solmazm heyecanlı ve ate· 
tin ıöylevJ takip etti. 23 Nf · 
san bayramını çok canla bir 
ıektlde tebarüz ettiren B Şem· 
ıettln Solmazdan ıonra Bı· 

rlncl ve İkinci okul çocuk· 
lan tarafından ııtrler okundu. 

Bunu müteakip oyunlara 
baılanarak, ya vrularımtzıa 
mini mini boylartle yaptık. 
ları koıular zevkle takip 
olundu. En ıonra bir heyet 
müvaceheılnde .. Girbüz ço· 
cuk., mihabakaıı yapılarak 
kazanın en ıürbil& çocukla· 
rı ıeçllda ve muhtelif hecılı
yeler verlldt. 

Gece Birinci ve lktnd 
okulun lttlraktle Blrlnclokul 
1alonunda verilen ptyea, tab
lolar ve küçQk sahneler fev
kalade muvaffak oldu. 

Bayramın güzel ve canlı 
geçmeılne elbtrliif yaparak 
çahıan ve bunda cidden em· 
salJoe faik bir tAnda mu · 
vaffak ol&n Btrfncl ve ikin-
ci okul öiretmen ve baıöi · 
retmenlerfnl kutlularız . 

Çağıı nahiye.ine bağlı 
Okuf köyünde ıeçen yal ilk 
okul açılmııh . Okul talebeal 
23 Nlaan bayramı münue· 
betile nahiye merkezine gi
derek muvaff aklyetlt bir 
müHmere vermfıler ve halk 
tarafından takdirle karıılan· 
mıılardır. 

~iUl RADYOSU 1 

27 · Nisan-1938 ~arşımbı 
Ôile neırlyatı: 
12.30: Plakla Türk muel· 

kisi. 12.50: Ha Vftdfs 13.DS: 
Çocuk bayram ve haftaaı 
münaııebetıle Çocuk Eılrge· 
me Kurumu namına NJıan
taıı Halkevi göıterlt kolu 
tarafından bir temıtl 13.30: 
Muhtelif plak neırlyatı. 
Akıam neıf'iyatı: 
18,30: Çocuk bayramı ve 

haftaaı münaıebetile Çocuk 
Eılrgeme Kurumu namına 
konferanı: Dr. İbrahim Zati 
18,45: Fatih Halkevf g6ste. 
rtt kolu tarafından bir tem· 
ıll. 19.45: Plakla danı mu 
ılktıf. 19 fi5: Doraa kaber· 
lert . 20: Nezihe Uyar ve ar-

kadaıları tarafından Tiirk 
muslkiıl ve halk ıarluları. 
20 45: lfava raporu. 20 48: 
Ômer Riza tarafından Arap· 
ça söylev 2 J: Klasik Türk 
muıtktsl Nuri Halil ve ar· 
kadaıları tarafından, ( aaat 
ayarı ) 21.45: Orkestra 22. 
15: Ajanı haberleri. 22 30: 
Plakla ıololar, opera ve 
operet parçaları. 22 50: Son 
haberler ve ertesi ıünün 
proframı 
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H - 4 Azaları Kampla 

Köy va çiftlik terbiyesi: 
Yaz mektebine devamın 

faldelerl, yemekler hakkında, 
küçük bir köy ortamektebl 
•e lııeıtnde talebeye mesleki, 
terbiyevi ve ahlakı rehber · 
ilk, tam bir oyun ve bunun 
maal11, mektep ve cemiyet 
934 935 de na11l teırlkl me · 
sal edeblhr 

Seyahat konu&malan: 
Son zamanlarda ıördü · 

lüm bazı önemli •e alaka 
•erici ıey ler, Bulgarlltanda 
köy hayatı, parmak aölleri 

<Newyork devlell dahilinde 
baı parmak ıekltnı alan göl· 
ler ) araeında aezlntJler, 

bir haf tası çiftçilere tahslı 

ediliyor. Bu hafta zarfında 

her taraftan üniversitenin 
ziraat ve aile tktfaadlyatı 

kısmına 1tkın akın gelen çift · 
çiler, ıergller ve konferans 
lar ve toplanblar va11taslle 
terbiye ediliyorlar. Ytne Cor· 
nell ünlveralteılnln 937 • 8 
ıubah lçtndekl çiftçiler haf
taıı proframı bize daha aç 
ık m•lümat vermektedir. 

- SONU VAR -
~~~a.-. .. • .. • -

Nevyorkta . 
Haydutlar çelik krahnm YB· 

ğınini kaçırdılar. 
Meıhur " Çelik Kralı ,, 

milyarder Andrlya Karnecl 
nlo yeient Aodriya Haytfıld, 
esrarenaıiz bir ıurette kay· 
bolmuıtur. 

Nevyorktan verJlen bu ha· 
ber , hem Amerikayı hem 
Avrupayı tel&ıa vermltlfr. 

Haytftld tayarectdlr ve re· 
çen gün ta yarealne binerek 
Nevyorktan havalanmııtır. 

Gideceği yer, Nevyokta ta
yare ile on dakika süren 
Brentvuttur. Yanına da 45 
litre benzin almııtı . Btnaena· 
leyh yolda kalmak ıhttmalt 

ygktur. 

Fakat, aradan üç gün geç• 
ttğt hald~ kend lglnden bir 

1 
1 

1 

1 

ltalyada ~lfltk hayvanları 
pamuk diyarında, yeni ve 
eıkl cenubt Amerika , (H 4) 
kulubu proiramı. H 4 kulu · 
bünün ilk temıtl kıyafeti, 
H·4 bahçesinin bir it proje· 
ıl oluıu, H·4 llderlerl için 
bir geceltk yCirüyüı, aile bil · 
ılıl için teıhtr edllmit ıey 

lerln bölge serglılne hazır · 
lanma11,H-4 kampında en bü. 
yük kazançlar , H·4 gtzlottıt 

için neler almalı, sebzelerin 
serıı için hazırlanma11, izci· 
ltk plflrmelerl , devlet ıerat· 
•inde H-4 kulüpleri neler 
Yapıyorlar, H.4 kulubü aza-
11 olmamakla neler kaybet• 
tim, b6la-e ıergll inde baba 
ve anne ile müıabakı, elbt 
•eniz ve ıörünüıiloQz . 

~iflçiler haf tasl: 
haber alınmamııtır . 

Hır kaza lhllmal l pek 
rıd değtldlr. Onun ıçın 

va 1 

Birçok Onf veniteler tara 
fından tatbik edilen faydalı 
teıtr vuıtalarmdan blrtıt de 
çiftçiler haftaııdır . Senenin 

bu 1 

1 kayıp çok esrarengiz görü 
lüyor. Bugün on btr tayare 
ve 1000 poli ı memuru ı\nd 

r,yu Haytfıld l aramağa çık 

l 
1 

1 

1 ÇOCUK KlTABI 1 o\an ti yatro muharrirle r! lngiliz Gazeteleri Daladiye 
I İkt Renklı Btr Knpak İçinde I mizden lbni rr efik Ahmet Nu · b. . ... "" . D d 
1 23 NlSANDA. ÇlKIYOR 1 rt merhumu , bu gün bir da · Ka ınesını Kafı erece e 
1 fı' 5 Kr 1 ha ınygı ve muh,.bbetle ha · K ı · 8 / / 
1 • ' 1 tırlamıı bulunuyoruz . Bıze UVVef l U muyOT ar. 
1 23 N ıun Tıulh ini Sabırsı :ı 1 
1 lı d a Bekleyl n ız ı l 
.. ----·~·.,, ___ .. ! 
İngiliz - ltal)·an 

Anlaşması 
İngiliz · ltalyan anlaıma 

11nın neler ihtiva ettliinl ıu 

ıurette huliıa etmek kabil · 
dır : 

l - 20 Kanunusani 1937 
de iki devletin Akdenlzdekl 

menfaatlerini korumak için 
yapılan .. centlmenı aere 

ment " anlaımaaının kuvvet 
lendirllmHI ve Akdeniz, K1 · 

zıldeniz , ve Şarki Afrika 
üzerinde fikir teatlı\: 

2 - Arabfıtanda •e Kı · 
zddenlzde nüfu~ mantakaları ' 

üzerinde anlaıma ve Arapça 1 
olarak lngillz aleyhtarı ve 

İtalyan aleyhtarı radyo neı- j 
rlyahnın kesilmesi; 

3 - lnrlltere Habeılıtaoın 
ltalya tarafından fethini tanı · 
mak için bir hal ıekU bula 
cak; ltalya Sudanın sulama 

itlerine ve Tana gölünün 
serbestçe akmasına mani ol · 

mıyacak (Bu röl Mavi Nı

ltn kaynaiıdır) İtalyanın, lt 
alyan Şarki Afrlkuındakl 

yerlilere kartı taahhütleri . 

4 - Süveyt kanahnm ıer· 
best bırakılma11; 

5 - Trnbluııtakt İtalyan 
kuvvetlerinin azflltalm1111; 

6 - İ spanyadaki gönüllü · 
lertnto çekilmesi hususunda 

tarta bağlı nnlaıma hayanın 
ne Bılear adalarında, ne de 

Futa g5zü bulunmadığını 

•öylemesf. --------
mııtır Bundan baıka, bu 
gibi hallerde bOyük bir rol 
oynıyan , Amerikalı izci genç· 
lcr de ıef erber hale gelmtı 
ferdir. 

Karnecloln yeğenlntn hay 
dutlar tarafından ö 1dthüldü 
ğü zannedilmektedir. 

1 
1 

bu veat lf'vi vereon , nıerhumun 
Halke vi temsil kolu tarafın 

dan muvaffak ıyetle oyna 
nan jHiuel Şayia] plyeıldlr . 

1 Herkeı kaıık yapa r fa 
kat , sapını ortaya getirme 

sini bilmek lizımıdır ] Diye 
btr darbımesel vardlf. İıte , 

Ahmet [Bey] bu sahada ka · 
ıığın sapını büyük bir üı

tünlükle dalma ortaya ge

Urmlı bir sanatkardır. Meı· 

rutlyetten ıonra memlekette, 
re•aç bulmıya baılıyan ti · 

yatro eıerl adaptaayonculu 
ğunun, teferrQt etmlt deha11 

olarak Ahmet Nuriyi göıte 
rfnek htç de mubalağa et 

mit olmayız. Merhum, bir· 

çok ecnebi eserlerini okadar 

büyük bir meharet ve vu · 
kufla dilimize ve mtllfyeU • 

mlze uydurmuıtur ki, bu 
eserlerde ufak bir yabancı . 

lık kokuıu ıezmeie tmkln 
yoktur. Hi11el Şayia bunlar· 
dan biridir. Eılcl aile muaıe 
ret ve mOnaaebetlerlnln gü
zel bir karlkatörü demek 
olan Hl11el Şayia , Franıızca· 

dan lıaanımıza çevrilmlt ol · 
masana rağmen tamamen 
meırutlyet zamanındaki aile 
telakki ve teıkılatına intibak 
etmtı bir eserdir. ·ı anzlmat 
ve Servetlf ün un edebiyatının 
ağdah ifadesine rağmen bu 
aün oldutu gibi, yarın da 
:ıevk le ıeyredtlebiltr 

Meırutlyet devri memuru · 
nun müke mmel btr karakte
ri o lan {Bicen] tipini , Salih 
To~an, çok güzel baıardı . 
Üç aenedır Halkevl ıahne · 
ıtnde iyi bir varlık 1ıösteren 
ve bize profesyonel bir ar · 
tıst hl11lni veren Slllihden, 
Halkevl sahneleri daha iyi 
faydalar bekltyebtltr . Diier 
rollerde; Hülya Gözalan, Mu. 
ammer Gözalan, Cahtt Al 
bayraldı, Kemal Ya!ım , Ni
yazi Kırdıkaçdı , çok muvaf 
fak oldular. Temıil kolun -
dakl çalıımulle llalkevlne 

8 Blumun lstlf aaı üzerine 
fi Dıtladienln kurduğu yeni 
Fransız bükiimetlnt İngiliz 
gazeteleri kif t derecede kuv 
vetll bulmuyorlar Yeni Fr 
ansız baıvekllln ln yükıek 

kudreti tamamlyle takdir 
edilmekle beraber muhafa
zakar lnıtllz eazetelerl bu 
sefer de Fransada b6tün 
memleketi temsil edecek btr 
mllli hlkiimetln.kurulmamıı 
olma11na esef ediyorlar. LI· 
beral ve 1191 ıazetelerl ise 
ıoıyaltetler1n bu kabineye 
lttlrak etmemiı olmalarını 
tellflıl gayri kabil bir ek · 
ılklık olarak telakki ettikleri 
fçln Daladfer hükümetlne de 
evvelkiler ıtbt ıeçtcl naza· 
rlyle bakıyorlar Maamafth 
heyeti umumiye tUbarlyle 
DaladJer hükamettne lnall· 
terenin iyi bir nazarla bak· 
tıiı ve kendlıine en hara· 
retli muvaff aklyetler temen· 
ol ettlil ıazete ıütuolaflnda 
tebarüz ettlrlllyor. 

Dally Mail gazeteıl "f ran 
tada yeni kriz., baılığı altında 

neıretllil bir haımakalede 

Fransanın bugOn karıılaımıı 

olduğu krizin ıtmdlye kadar 
rutladıiı mnıküllerden çok 
daha ehemmiyetli olduğunu, 

50,000 den fazla tııtzln do 

lathiı Parla ıehrlnde umumi 
bir grev ilanından bahsedil
mekte oldulunu, 8 . Blumun 
yeni hulmu12 olduAu tedbir 
lerin mebusan meclisinde 
hafif bir ekseriyetle kabul 
edilirken halk c~pheılnl tim· 
diye kadar tutmuı olan ra · 
dikal mebuılardan hemen 
hemen yar111n1n aleyhde rey . 
vermiı olmalarının halk cep· 
heılnin sukutuna bir tıaret 

pek faydalı olan Hadiye Ün · 
al da, Mahmure rolünde çok 
çanlı idi . 

Gençlerimizi tebrik eder, 
temıll !rolunun mütevali mu· 
vaffakfyetlnden dolayı Hal 

ke•I Baıkan ve idare heyeti· 
nl kutlularız. 

olarak tellkki edlleblleceil· 
ot ve Fransa için Fran11z 
mille ti içindeki kızıl unıur 

lara karıı azlmkir bir vaz:f· 
yet alacak bir milli ıttıhad 
hükumetinin kurulma11 ıe· 

rektlilnl kaydettikten sonra 
lnıllterenln Franıa için en 
haynh temennilerde bulu· 
nanlarıo baıında geldlilnl 
•e Fransanın bueün içinde 
bulunduğu müıküllerl ıGrat· 
le bertaraf ederek tam bir 
emalyet ve refaha kavur 
muım candan dlledlffnl tll
•e ediyor. 

Dally Expreaa gazetHI fran• 
ıada 8 . Blumun mali proje· 
lerlnl reddeden ayan mecllıf· 
ne karıı halkın tecavüzklr 
nümaylılerdtt bulunduğun• 
dan bahsederek f ranıada 
mütevali bir ıurette devam 
eden müıkOllerln Franeanın 
dlımanları tarafın.lan bir 
zaaf ltaretf olarak tel&kld 
edtlebtleceilnl, halbuki f r · 
aoıa .IOımanlarının bu ltde 
tamamlyle aldanmıı olacak· 
larını, Franıaoın miıhtemel 
düımanlarını endııeye düt· 
Qren cihetin Fran11z pohtt
kacılarından ziyade f ranıı• 
askeri kuvveti olduiunu ve 
ordunun ise tam manaılyle 
tek bir vücut halinde oldu. 
ğuau memnuniyetle tebarQz 

ettlrlyor. 
Tımes ıazetesl B. Blumun 

istif aıından babıeden nüıhaeın 
daB. Blumun, batında bulun· 
duğu "boıluk.doldurma,. ka· 
blneslyle fıtıfa~ettlilnlt eıa· 
sen bir çok kombinezonlarla 
memleketi idare teıebbüı6o· 
de bulunmuı olan Blum ka· 
bloeslnln uzun milddet ikti
darda kalmaeını klmıenln 

beklemediğini, Franaanın bu. 
aün içinde bulunduiu dahi· 
li ve harici karıııklıklardan 
kurtulmaıı için büUin mille
ti temıll edecek bir hükQ · 
met tnfs tle grup thtllifla · 
rından •azıeçmul lizımael· 

d tilnt, halk cephesi hüku · 

[Lfitfen aayfayı çevirin] 

Yaklathm. - Bunu ne zıutıan giye 
cekılnlz? 

ı-=====-===============~:::== ı Ukalan takip etlik KOçük - Gördün mü yaptıjı. 

mız iti! Bardak almağı unut · 
muısun, halbuki, ben bu ıu · 
yu köyün bütün çeımelerln · 
den üstün tutarım . . 

- lıter misiniz ılze do · 
kuma deni vereyim? lıte 
baılangı cı , bu zlncirdır ; bu 

da tarak .. Dokuma ıılerln· 
den epey an larım. Değil mi 
Marlyet? Diye köylü kızına 
•ordu. 

Köylü kızı ya yvan ılveıly 
le: 

- Bizim bayanımız kö 
Yiin en uıta dokuyucuıudur, 
dedı . 

- Şaı ılacak maharet ve 
k•btltyetlnlzl kutladıktan ıon· 
tll be dokumakta olduğunuzu 
Öğrenebilir mtyhn? Diye sor· 
durn . 

- Marlyetlnkt gibi bir 
kuıak 

- Bunu bir köylüye mi 
•rmatan edecek ıintz? 

- Hayır! Kendim için. 
l<&ylü iti btr kat elbise ya· 
ı:>ıyorum . 

Btrdenblre, bu kostümle 
daha ıüzeHeımıı olarak ıö· 
ıünıan önüne geldi . 

Canlı b ir gülümstyl ıle: 

- Neden sordunuz dedi 
Möıyö Anaataı: 

Tezaıih yarın da ye 
rlndedlr, fakat, zaman geçi · 
yor. Küçük Çeımeye gide
bilme k için üç çeyrek saat 
lazım . • Dedi ve tatlı bir ıea

le ilave e tti: Hadi yavrum 
bırak artık . 

Amarllfı dinledi, kalktı , 
zarif önlüğündeki iplikleri 

silkti . yukarı kııtın merdi · 
venini koıarak çıkh . Bir 
dakika ıonra hazırlanarak 

aeld i. Ah, küçük sihirbaz! 
Muha kkak beni çılıına çe 
virmeğe karar vermtıU! Ken 
dlılne pek yakııan bu sa · 
man örgülü , genio kenarlı 
zarif ıapkayı da nereden 
bulmuıtu? 

Çıkmak üzere tken, b ir· 
denblre aklına birıey gele 
rek koıa koıa uzaklaştı . 

Babası Hbıreızhkla hay· 

Türkdilinin Romanı 

Al\llARİLİS §-~ 
Çeviren: Zeki Tunaboylu 

kırdı: 

Eh .. Nereye gidiyor 
ıun? 

Güverclnlerlme yem 
vermeğl unuttum .. 

- Martyet onlara bakar. 
Bizi neden ayakta bekletl · 
yonun? 

- Möıyö Stefan siz de 
avluya geliniz. Güvercinle 
rlml henüz görmediniz: Ge· 
llnlz . 

Ellerlle ve baılle bana 
muıırrane iıaretl er yapıyor · 

du 
Kendiı•nı hazla taktp ede

rek avluya l;lrdlm. Ve çok 
güzel bir manzara kar1111n 
da kaldım: Yüz kadar .rü 
vercln onu görünce yanına 

9 -
topJanıverdl: Kimisi omuzla· 
rına konuyor, klmlıl ellerin· 
den buğday yiyordu, Ama · 
rlliı de gülerek baz11ıoı ok 
ıuyor, gagalarllc boynunu 
gıdıklıyllnları gülerek uzak· 
laıtmyor; yavruları da be· 
bekler g bl öpüyordu . 

• • * 
Dünkü gün, amucamıo ıa-

ğır uıağı Yeronlkosla yap 
tığım dolaımalara benzemi · 
yen nekadar güzel bir ge 
zfntt yeptını ! Ah! E•et! Röy· 
le olursa kırlardan ben de 
anlarım .. 

Küçük Çeımeye aıt.mek 
için sakız ağaçları orta11n 
dan ve s ık çamlar a1 tından 

kıvrıla, bükOle ılerltyen pa· 

Çeome bir taı kavujundftn 
1 baretti Buradan bıllur gibi 
bir ıu çağıldayarak akıyordu. 
Burası bir ıel çukuru idi ve 
bu çukura boylu boyunca 
yllluelen çınar ağaçları mev· 
kte baıka bir ıüzelllk veri 
yordu . Biz devrtlmlt btr 

aeaç gövdesine oturd•k- Çı 
narların tepelerinde bülbül 
ler ötüıüyor; aıağıdakl ıu· 
dfln da kurbağa aeılerf ge 
ltyordu . Amartlis: 

Ne ahenk diye haykırdı 
Gidip ıu kurbaiaları ıuıtu· 
rayım. 

v ~ rerçekten, küçük ba 
le klığa doiru o kadar komik 
btr tarzda yürümeğe baıla 
dı kl babası tle ben k endi. 
mlzl alamadık . Sonra da 
kaynll ğa dönerek ellerini yı· 
kadJ: Biz de ona yaklaıtık. 
Amartlls fapkuını çıkararak 
bir çınar dalına astı, eği l di, 
ıuyun altına iki avucunu tut· 
tu ve lçmeğe baıladı. 

Möıyö AnHtu haykırdı : 

Amarıltı baıını kaldırdı. 
Eğlldtğl için yüzü pembeleı· 
mitti; dudaklarından ve bur· 
nunuo ucundan ıular dam· 
lıyordu , o, böyle daha taze 
ve daha giizeldı. Babasına: 

- lıte sana bir bardak, 
dedi. 

Su ile dolu avuçlarını o 
kadrar cazip bir ıekllde uzat · 
ta ki Möıyö Aaaatu iki üç 
defa içmekten kendini ala· 
madı . Babası: 

- Ben bundan blrıey 

anlamıyorum, dedi. Bu, bar 
dak değil, kadeh! 
Möıyö Anutaı ktzının 

gerçekten küçlk olan elleri· 
ne bu tltlfatı gülerek yap · 
mııtı . 

Birdenbire ili ve etti: 

- Mösyö Stefan oe ile 
içecek? 

SÜRÜYOR -
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Almanya Südetlere Muhtariyet' Balıkesir Vilayet Daimi 
Verilmesini istedi. · Encümeninden: 

(Baı tarafı blrJncl sayfada) 
kaydetmlt ve tlemtıtir ki: 

" Şimdi hüınünl yetlerinl 
göstermek IJrası Çek m tlle -
tine ıelmııttr Çek milleti 
bizzat kendisinden ziyade 
Fransa ve Sovyet Rusya ile 
aktettlğl muahedelere gü 
venmelde hata erffyor Bız 

ne d•hilde ve ne hariçte 
harp Jstem•yoruz. Fakat 
ıulb içinde harp de 
mek olan bugünkü vazlye· 
U de fıtemlyoruz 
Hanylayn, tunları latemlttlr: 

J - Alman akal11yeU ıle 
Çekoılovak mlllettntn tam 
müsavatının tanınmaeı, 

2 '- Alman akalllyettnln 
bir kanuni ıtatGsünün ta · 
nınma11, 

3 - Çekoslovak cumhu
riyeti dahilinde Südet Al-
manlar arazlılnin tahdidi 
ve bu arazinin tan1Pma11, 

4 - Südetlere ait arazi· 
de muhtariyeti haiz bir Al · 
maa idaresi v6cude getiril 
meıt. 

5 - SüdetlerJn arazlıl 
haricinde yaııyan Almanlar 
için himaye tedbirleri, 

6 - 1918 SeneılndenberJ 
hak11zhklara dlçar olmuı 
olan Südet Almanlara taz 
mtaat itası. 

7 ...... Südet Almanlarıo 

Alman komonvolttne lntlıap 
ve naoonal ıoıyalizm felıe· 

feelnl midaf aa etmejl iste. 
mek huıuıunda tamaml7le 
eerbest olmaları 

BerUn, 26 (A.A.) - Siya· 
ıl mebafd Konrad Hanlayı
nıa dlln Karbovlvarl kona· 
reıfnde aerdetmfı olduğu 
metalibl kayd ve ıart11z taı 
vlp etmekte ve mumalley· 
hin prof ramının makul ol · 
dulunu ve harp esnasında 
Çekoslovakya devletini ya· 
ratmıt olanlar tarafından 
ileri ıürGlmOt bulunan fikir 
lere tevafuk etmekte bulun· 
dutunu ıbeyan etmektedir· 
ler Bu mehafıle aare: 

Pral hük6mettnln ittihazı 
zaruri olan tedbirleri alması 
liaımdır. Çekoılovakyadakl 

milli gruplar, gen it bir hür
riyetten mOıteflt olmalıdır 

lar. Bılliıuıa Südet ~iman · 
ları. Sfidet Alman memur· 

metlerinin bir taraftan am · 
ele ıınıfının itimadını kaza 
nırken diğer taraftan pat· 
ronların ve mevduat sahip· 
lerlntn tüphe ve ltlmadıız· 

laklarını celbettıklerlnl, hal. 
buki mali ve ekonomik sa 
hada esaslı kalkınmalar elde 
etmek için bu 11naf ıo müza· 
berelinin zaruri olduğunu, 
maamafıb it veren ve it al 
an 11nıfıo mOzaheretleınt uh 
desinde toplayacak bir hüku 
metin Franıada kurul1Da11 
nın kolay bir it olmadıiını, 
dokuz ay kadar evvel' yine 
Blum kablneıtoln ayan mec· 
hal tuafından dfiıürüldülüo · 
denberl ıoıyalııtlerle ayan 
mecllılndekl ekıerlyet fırka· 

lara ar&11nda açılmıt olan 
mGbadelenln bu ıef er pek 
acı bir lf ade almıt olduiu 
nu ve polttıka m6nazaaları· 
DID aktı buldutu endüstri 
çataı malarında da aynı ıld · 
detin tecelli ettiğini bildir· 
dikten ıonra makalenin ıo · 
nunda ıöyle diyor: 

"Bu vaziyet içinde Fran· 
sada tim bir yıtııma ıöyle 
dursun, muvakkat bir anlat· 
ma temini dahi mOtkül gö
rGaOyor, fakat Franıanın ha· 

ları tayini gayeılni elde et· 
melıdirler. 

Bu .mehaf il, Çokoslovak· 
yayı ikinci bir lsvfçre ha line 
getirmek fikrJnde larar et 
mektedtrler. 

Fölk iıer Beobahter diyor ki: 
.. Çekoslovakyadaki m illet 

ler meselesi, dahdi bir me 
tele çerçevesi haricine çık 
D,&Jftır Prağ hükumetinin 
akalliyetlere a it ahkamı ta· 
dıl etmesi, hukuk müsavatı 
ita11 yerine kaim olamaz. 
Ecnebi memleketlerin ve 
harbe teıvlk e den zOmrele 
rln nasihatlerine kulak ve
recek yerde uzlaıma ıeraitl 

vücude getirmek Praf hü· 
kumelinln elf ndedlr .. 

Bu gazete, Hanlaynın tef· 
rlh etbllf olduğu akide üze· 
rinde tarar ediyor: 

"Bir millete hiı hayat 
telakkisine alt büyük fikir· 
lert devletlerin hudutlara tev· 
klf edemez.,, 

Prağ, 26, (A.A.) - Hü · 
kumet nezdinde sağ cenah 
mlllt blrltilnl temıll eden 
nazır Jezek, milli iktisat 
mecllılnde bir nutuk ıöyli · 
yerek Çekoılovakyadakl ba 
zı Etnik grupların bir kül 
tür, hatta arazi muhtarlydl 
teılıl için yapttkları teıeb· 

büılere itiraz etmittlr. 
'" - Yeni muhtar cüzütam· 

lar ihdası için yapılacak her 
münakaıa devl~tlmlzln tama
miyeti için bir tehlikedir. Bir 
maksadı mahıusa iıtlnat ed· 
en muhtariyete ahenkli bir 
kül teklinde bütün yapıcı 

.elemanlarJ toplayan, ulüvvQ 
cenaba mültenit mantakacı 
lık ile mukabele etnıelidtr. 

Hatip h6kumetin aka\llyet 
lere karıı takip ettiği de-
mokratik ılyaaetten inhiraf 
etmlyeceğlnl ve mevcudiyeti 
lıbat edilecek olan hakaız
hkları tetkik etmeli kabul 
edeceğini temin etmlıUr. 

Jazek netice olarak fÖyle 
demlıtır: 

"- Bu devleti akalliyet· 
lerle birlikte kurmak lsUyo· 
ruz. Çünkü taarruzdan ma· 
ıun olan hudutlar onların 
da hudutlarıdır. Şeref, onla· 
rın da ıerefidlr . A&dbetl , on · 
ların da akibetı olmalıi:lır . ,, 

rlce karıt sağlam bir cephe 
arzetmeıl lıtenlyoraa, dahil· 
de ıulh ve ıükuna kavuıma-
11 katiyetle lizımdar. B. 
Blum A vulturya hidlıeılnln 
akabinde mllli bir hükumet 
kurmak lttnde muvaffak ola
madı B. Daladlenln Al· 
man plebiett arifesinde da· 
ha ziyade muvaffak olma11 
temenni olunur. 

Dally Ek11preı gazeteıl 
baıvekilete 8. Blumun ye · 
rtoe 8. Daladlenln gelme 
ılnfn kuvvetle muhtemel 
bulundufundan bahsederek 
bugünLü Fran11z ricali ara 
ıındakl "Bota .. lakablle anı· 
lan Daladtenln kuvvetli bir 
ıahslyet 

ettiriyor. 
olduğunu tebarüz 

,. ...................... .. 
ı TÜRKDILI i i Pazartesinden baıka her i 
• gün çıkar. Siyasal aıo.zete.. • • • : Yılhiı: 800 Kurut : 
1 Altı Ayhğı:400 • : • s • : ay111: 3 • : 
: Giinü geçmlı sayılar 25 : 
: kuruıtur. : • • : ADRES: : 
: BALIKESiR T0RKDILI : 
................ e ....... .. 

1 - Vahidi f lyet üzerinden açık eksiltmeye konulan 
it Ayvalık kaza11 merkezinde yeniden inıa edilecek Mu
hasebel Hususiye dairesi binası olup tahılaat miktarı 4000 
IJra, muvakkat teminatı 300 liradır. 

2 - Bu tıe alt keıtfname ve evrak ıunlardar: 
A - Eksiltme ıartnameei 
B - Fenni ıartname 
C - Mukavele örneil 
D - Bayıodırlak itleri genel fartoamesf 
Vahi dl fi yet cetveli 
Jstlyenler bu evrakı Balıkeıfr VıJayet Dafmi encümen 

kaleminde veya Nafia mildürlüğünde göreb;llrler. 
3 - ihale 5 - May11 · 938 tarihine raatlıyan perıembe 

günü saat 14 de hükumet binasında müteıekkil Daimi En 
cümen oda11nda yapılacaktır. 

4 - istekliler üçüncü maddede yazılı gün ve saatte 
muvakkat teminatlarını mal sandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya Banka mektuplari)·le Vilayet Daimi En· 
cihnenlne müracaat edebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için bu tılerle uğraıtığına 

dair Nafia müdürlüğünden eksiltme gününden 8 gün ev· 
vel veıika almak ıarttır . 

4 - J- 118 

Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

Kepıüttekl btrltğln 1enelik ihtiyacı olan 120 ton odun 
açık ekıiltmlye çıkarılmııtır . İhalesi 9 5 938 pazarteıi 
günü saat 1 O da Kor aahn alma komisyonunda yapılacak· 
tar. Şartnamesi komisyonda hergün g6rülebillr. Taliplerin 
113 liralık muvakkat temloatlarlle zamanında komisyona 
gelmeleri 4 - 1 · 124 

Balıkesir Tapu Sicil 
Muhafızlığından: 

Mahallesi: Ctnsl: 
Vicdaniye Ev 

Hududu: 
Şarkan MüılOm hanesi, garben yol, 
timalen Uzunköprülü Mehmet ha 
neıl, cenuben Hatice baneıi. 

Hudut ve bulunduğu yer yukarıda yazılı ev Muıtaf a 
oğlu Tevflğfn 50 ıenedenberl ıenetsiz malt iken 332 de ö lü
mıle karısı Zahide ve oğ lu Şerifi badehu Zahidenln de nl
ıan 936 d1' ölümlle yegane oğlu Şerife kaldığından ba 
htıle namına teıçil edllmeıi fstenlldiğindan tahkikat yapmak 
için 8 5 938 pazar günü mahalline memur gönderilecek· 
tir. Bu yer hakkında bundan baıka bir hak 1ddia11nda bu· 
lunanlar vana bu günler içinde yazı ile tapu ıictl mu ha · 
fızlıiına vevahut mahalline gelecek memura müracaatları 
lüzumu tlin olunur. 

~················································lf •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 1 Ozger Biçki, Oikis, Çiçek Yurdu ! 
• t • 

i Talebe Kaydına Başlamıştır. ! 
• • • • • Arzu edenlerin Yeni Hükumet arkasmda Çantay ıo· • • • : kak (25) numaralı Yurd Dtrektörlüjüne müracaatları. 1 

Balıkesir Tapu Sicil 1 : Fazla izahat fstiyenlerJn de Direktörlüğe baıvur- : 
1 : malan rica olunur. : 

Muhafızlığından: ! i 
•• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••e••••••••••·• Köyü; Mevkii: Ctnıl: Hududu: ••••••••••••""••••••••••••••••••••••••••$••••••• --aıcs- =· • - aı ı.-. r....., 

Dereçlftlifi Deflrmen yanı Tarla Doğuıu ldrlı ojlu 
Mustafa bahçeıi, ba· 
t111 Mehmet karı11 

Meryem, poyrazı yol, 
kıbleıl k11men lıma· 
tl ve kıımen Emtr 
oilu Multaf a. 

Yukarıda mevki ve hududu yazılı tarlayı 50 ıene e• · 
vel Kara Oıman kar111 Aneden haricen satın alma cihe 
tine mülteniden Dereçiftllil köyünden ldriı oflu Kara 
Mehmedtn tasarruf ve ziraatında bulunduğundan bahlıle 

Kara Mehmet tarafından namına teaçtll lıtenllmekte ol
duğundan bu tarla hakkında bir Hirazt olanların ııbu ilan 
tarihinden ltıbo:ren 10 gün zarfında yazı ile Balıkeıir ta· 
pu ılctl muhafızlığına müracaat etmeleri lüzumu ilin olu. 
nur. 

Balıkesir Tapu Sıcil 

Köyft: Mevkii: 
Osmanlar Köy alta 

Muhafızl ğından: 
Cinai: 

Tarla 
Hududu: 
Dolu Koca Hasan oğlu Ah· 
met. batııı Ômer, poyrazı 
Çıkmkçı oğlu llüıeyln, 

kıbleıl dere. 
Yukarıda bulunduğu yer ve hududu yazıla tarla Oı 

manlar köyünden Koca Kava1 otlu Ahmetten haricen ıa 
tın almak ıuretıle mezkur köyden Süleyman kızı AUken)n 
tasarrufunda bulunduiundan bahisle namına tapu almak 
lıtedtilnden bu cihet tahkik edilmek üzere 8 mayıs 938 
paur günll mahalline memur ıönderllecektlr. itirazı olan· 
ların bu müddet içinde yazı ile tapu aleti muhaf ızhtına 
veyahut mahalline aelecek memura müracaat eylemeleri 
IGzumu alin olanur. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Açık ekıiltmeye konulup müddeti temdit edıldlfl 
halde vaz edilen peylerf haddı li)nk ıörülmemlı olan ve 
keıtf bedeli 9761 lira 16 kurut ol&n Ayvalık lzmlr yol · 
unun Altunova köprüsü araaında trsvlyel tu rablye ve kal · 
dırım lnıaah 12 Mayıs · 9J8 tarihine tesadüf eden perıem· 
be günü saat 14 de kadar bir ay zarfında verllm'k üzere 
pazarhğa bırakılmııtar . 

2 - Bu tıe alt evrak ıuolardar: 
Profıl, arzani rnaktalar, takip ve lahrik turabfye cet· 

vellert, meaaha, keıif, vahidi fi yet, cetveli, eksiltme ıart· 
nameli, mukavale örneil, bayındırlık ııteri genel ıartname
ıl tatekliler bu evrakı Vıllyet Naf•a MüdDrlüfünde veya 

' Daimi Encümen kaleminke görebilirler . 

3 - Pazarlağa lttirak için 1938 yıla ticaret veıikall 
ve yine 1938 yılı için Nafia Vekaletinden alaomıt veılka 
veya Vilayet Nafia Müdürlüiündcn alınacak m6teahh ıthk 
veatka11nın ibrazı meıruttur. 

4 - Muvakkat teminat bu bapta tebliğalı umumiye 
ahkamın tevfUcen pazarlığı müteakip yatmlacaktır. 

5 - ihale hükumet konaiında teıekknl edecek Daimi 
Encümende yapılacaktır. 

lıteklilerln bu müddet zarfında her hün için Daimi 
Encümen kalemine müracaat etmeleri ilan olunur. 

4 - 1 - 114 
__________________________ .._ __ ...,. ____ __ 
Sahibi ve Baımuharr irl: Bahkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkuım Genel Oırektarn: FUAT BIL'AL 

Baıımyerl: Vilayet Matbaa11 - BahkHlr 


