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Halayda Parti 
Ocakları 
Açılıyor. 

« em/ekeli baştrwbaşa de· 
mir ağlarlu ôrli/mıi~ gc'Jr 
mek en büyük a:mlmlz
dlr.» 

Alman Ask~ri Dün Çek Hudu· 
dunu Geçti Ve Prağa Girdi. 

Ankara, 15 ( H•ıuai ) -
Hata1cfıa ıelea llalterlere 
ı&re, H.ta7ıa her tarafıatla 
Cumhuriyet Halk Partlıl 
ocakları açılm•I• baıfamıı 
tır. Ocakların açılma mera· 
ıtmlerıade halk mtlll •arı 
lar ı&,lemekte •• nutulalar 

J'ahşıhan l1·Nlsan 92b 
ISltlEJ INÔı\'Ü 

l Mflll Şefımız HJın lımet 
n6nOnGn L d uun an 14 yıl lSD · Hitler Neş rettıği Bir Beyannamede Bu Haberı Resmen Teyid ırad ecftlmıkte.lır. Partr 

ce lrad b 
UJurmuı oldukları 

nutuklarınd b Etti. Kendisi de Bohemyadaki Kıtaların Başına Gitti. 
ocak klıatları hararetle 
den• etmektedir. an u •acfaeyl 

Y•Bzunızın b•ıına lıı:oydulr. 
undan e 
1 

ıayemlz, 14 yıl 
tı•veb ll&n edılmrı olan me 

n lr •zen• b m .o u kıaa :r.a 
ı an içinde demlryolculuk 
a•11 1ım1zda r 

I ' d x. ne ııaferler ba· 
r •tıının bı 1 

Y 
r Pi Iıoçoıunu 

•Pmaktır. 

Muhterem R 
hl J elı!cumhuru 
kt uz •met fnönünOo (Tor 

Ye Cumhuriyeti Demir 
::"•rı) tarıl.tnde tik açılma 
b renini teıktl eden Yahıı-

an nutuklarındaki 
«Ş lr h . . . ' 

ar atlarının baılama11 ta 
rthı ılyaıethnltde belli ba 
lı btr mer haledır. 1 

b 
•.. . BGyGlı: Mıllet Mec1tıl 
u hattı T yap cafız dtylnce 
Orlı mllletınln kabılıyetcne 

lıllnad etmtıur 

. . . .. ljaıladıfırnn: ' yolun 
bıtecef I nokta k 1 

lh Jo tur. il 
D aye gidecek namütenahi 
devam edecektir ' .. )) ıtbJ 
veclzeler d 1 1 k em ryo u polıu 
•mızın eaaı ve hedefi 

olmu t 8 eri 
1 ur . u lcaynakl d 

hız al ar an 
d mıı olan kun•et ileri 
~~ kt Tartı harıtaıı demir 

l
a al rla çelllc raylarını• iz 
eri e be zenmtı, JurduD bo 
Ulntaıo mtlU demtryollarl~ 
P•rçtnlenmtıttr . 

Yaratıcılık 1 1tfJ • Japıcı ık •a-
t ıırıoı da biinyeılnde J• 

~a an ve mıllı kaynaklardan 
•Uvvet ala C h lıQ il um urtyet Hü· 

rneu, do.Xu böl d 
f ak"t • ıe e yeni 
d h çolc ıanlı hır uf er 

a a illa etu Feylzlı curn 
hurı1~un urnran Abidelerin 
den btr t•heıerl d E c rzın 

Cl\n da kurdu Bu k 1 • uru an 
lbtdcnln adı (Erzıncao a. 
rı} dır . g 

k 

'

Bku ger, Haydupatldan 
• ar k A •- K nıuıra , ~)'aerl 

; k S~v mahallelerını •ıa 
d rzururn •e daha ileri -

e Kafkaalara uzanmakta 
~lan (Ankara - Sıv ... Kaf· 

a ) demlryoluou Sıvaatan 
itibaren 335 ncl kilometre 
de kartılaımıı •• li:rzuruma 
ıerbet yol vermtıtlr. 

Bazı hldleeler vardır ki: 
Umumi bir bakıolıı; m11ht 
Yet ve lu1metlerl, mana ve 
lf •deleri birdenbire •• bG 
Uln derlDllklertle ka•rona 
tbez. Fakıı.t; taf ıllta ılrtıt
lerelr ı celeme1er k6klettl• 
rHırıe baalt g8rOneD bu h& 
dııelertn ber blrlnto hOvl,et 
~. d feri meydana çıkar 

lGrk Cuaıhurlyetlulo de 
ttabyoUar1 paltt1ka1ı H bu 

<&o.. tkfıd ıa,fııiı) 

fnlctıafını temin eyl ı1ectilnl 

bıldlrmtıtlr. 

Hıtler, Alman mtllet111e •• 
ordugaha birer beyanname 

a~ırederek Yazı1eU izah et. 
mtı •e Alman aıkerlerlnla, 

Çek •• Mora •Ja halkının 

dOımaaı olarak d•lll fak at 

burada nizamı muhafaıa et· 

mek tıUJ•D Al•aD bOk6-
0metıll· 

meUDID aımtDID ID 

lerl olarak ıırmekt• olduk· 

Jarını bıldıraıfıUr · 
(Sonu dördOocO ea1fad•) 

Ant•"1ada Çoc11k Eıtrı•· 
m• Kurum• bir topla•h ,.,. 
mıı, b• toplaatıda bayaalar 
bır~olr para teiterruuntla lt•
luamuı lartlır. K•ram m••· 
raatlne bir ele bale ••. 

rtlecelltlr · 

Hltler Almpn molörlü kılalarım itftiıle 
Herlln, 1 S ( Radyo ) - mOı •• ıaat 3 30 da bir 

Halk Dün Büyült Bir Tehalükle 
Reylerini Kullandılar. 

Httler bir emri ye•ml aeı anlaıma lmzalan•ııtar. 
retmııur . H ı ı ç k it er e e Cumhurrelal· 

Alman orduıuna menıup ntn ve her iki memlnetln 
plrade lntaları Alman Çek Hutcl1e Nazırlarmın lmza-

hududuou ıeçmlılerdır larını t•ııyan bu anlaımaya 
Muhafız lcıtaları btrlıklerl 16re1 Çek Cumburrelıl Çelr 

llerlemelctedır . Hdler Bohem· mllletıaın •e memleketinin 
fadaki kıtalaran yanına mukadderatını FOhrerla eli· 
rıtmelr Ozere burOn Berlin· De teıllm etmtı •• 
den hareket etmııtlr. Hıtler de Çek mılleUne Al· 

Berlıo, 15 (AA) - Dna man Rayeıtafınıa hlmayeıl 
akıam Berllne gltmlt olan altına alaca§ını •e Çek mil. 
Ç"koılo•akya Cumhurrelıt leuol' kendi hutuı1 karakte
ı•ce yar111 Hıtlerle glSrOı· rlne uvıun etmek hayatının 

Lord Ha!if ak sırı Mü
him B i r S ö y 1 e v i .. 

1 a ·ııere H11ic JBN, zıO:-"inranın inzibatını lna iltm 
Y'lntz ~aşını temin edemez. diyor. 

Londra, 15 (AA) - Dün 
alcıam Sunderlandda bir nu 
tule ıöylıyen Lord Hallfaka 
logtltereoln yalnız bıııoa 
dOnyauın 'nzlbatım temin 
ctauu ı IAzırn oldu~u Wul 
" 10 aleyhlnde bulunmuıtur 
Mumaileyh demtıtır ki : 

Eğer logiltcre Baraelona. 
Kanton Ye i\ ankıa bombar· 

-------------······ Ş h . . d k. l· t .h ŞdbelerinJe Ve Bazı e rımız e ı n ı ap .. • 
Köylerde Seçim DiJn ~ona Erdi. Gerı 

Kalan Köylerde d~ fntılıap Pazar 

Ak.camına Kadar Bitecektir. 
T y.n.rL •• Parti lteyraklartl• 

················~ u • DGn Jurdun her yanında ,...... • ılıl•a•lf, ote•oittle koe•• 

oldutu gibi, ıehrlmlzde •• ! Memlekette ·== rak Halk••• ha•d••• .... 

•lllJettn her yanında lklnct • LJ oldal• ba'cl• ıalteler• ••· 
mOnteb p intihabı baı1amııtır : Seçim nara- ! fıtılmııtır. 

Şehrimizde ~e.cul aekfz : l D f} nı : Saat ' daa aut.ar• laer 
intihap fUbHtle bazı &&a, : ret e e a İ IDtılaap t•beıta•• HÇI• Mt• 
intihap ıube!erınde Hçlm i EJiyor• ! lamııtır. 
ıona er mittir. • ) • Halk ku•Htll J•t-ura 

Geri kalan kô1lerln lntl · : Ankara, lSk (Htuıu•,• ar-;, ! 1r lı : BOtOD aaemle •t •• • ral••• katlı•, er • •..,.P 
habatı pazar alsıamıaa bil· : Genel SelueterllilD9 ı• 1 elduklara ıulteler• ı••••• 
mit olacaktır. : len haberler• 16r•ı ıkı.,.ı ! H mltteflkaa C••llurlJ•t 

Halk dOo büyük btr teha i mOntehtp .eçlml hır ta· : Halk Partlılata ıaater•ıtt 
IQklc medeni ve ıerefll •aıl : rafta baılaauıtır . : . ılsıacl mlateblp na•utlert-
feılnl tf • etmek için intihap • tm•• • ı _..1 • Kııın ıtddetıaı ra : a• ,.,ıerlal ••r•lf e,.ır. 
ıubel rlae koımuıtur. _ • d tuba • : en uzak ka,ler •• • c:,.çı• ıaat il ele ltıtmlıtır. 

lnfihap:başlarken: i ren bOtln halk HÇlme ! ~apılan tahminlere tire Hçl• 

S ı bııht e1fn ,. t 8 de ıeklz : tıtırak etmektedirler. ) ( Sonu ikinci .. ,fada ) 

intihap ıubeılne ald undıklar '-•••••••••••••••••••••• 

HALEPTE iSYAN 
Halk Türkiye Lehinde 
Nümayişler Yapıyor. 

/ng liz Donan· 
ması Singa

purda ManetJ· 
ralar Yapacalı. dımanları gıbl facialara nt 

ha1et nrmek için harbe 
glrmlı olaaydı bunlara mü· 
mHll ~ombardım nlaraa 
mQthıı bir ıu ette arttıiına 
ıahlt olacaktık . 

Hatip lıpan1a fıterlne ade· 
mi mOdahale ılyaaetlof 1110· 
daf aa etmtı ve dem ittir lcı: 

Bu ••t4'1l thUllfıo te• 
hd etmlı olduiu eef alet kur· 
baalarıoa yardım etme§e •• 
mühim mıkterdakl ba1arları 
tamfr e1lemete lıpanrol 
kanına bulaımamıı ola• el
lertaılzle daha fJf çalııabf. 
liriz. 

Lord Hali{ aks 
nüfuıça zayiat •ukuuna ma. 
ol olmuı hareketini mfaal 
olarak aöıtermfıtlr. 

Fransı, kıyam edanleri tusatmak i~in Kıı :sdın ııtır 
geçirmesine müsaade edilmesini hOlOmeliıizdın ricı ılti. 

Loadre, J!S (AA.) - Sla• 
••P•rdaa ••ita •aMrleN 
•lr• fa .. lter•••• Usalr Şar• 
fdoıuaa •••••P 21 laa,. 
•••••I lolmlsdeld laafta 
Sıaı•pur ıehll •ldafaa ita• 
tarıalarlyle mlıterelr ma· 

•••ralar4a ltul••• .. lıhr. h 
maaeYralan• .... efl ~ 

18D• Japalmlf ela• taltl) it• 
tıblılmlarıaıa teılrlerlal teo. 
rGhe etmelrtfr. 

Uattp l>ıvooıblre krıın

ıırlrlaD• Murorka adaalNla 

Mumaileyh, f ranlcoyu ta· 

aımanın muhik oldu§unu 
lıbata çalıımııhr . 

Hatip demokratik pren• 

ıtplerı methOıe•a etmlı "• 
milletler cemlyettala mu•af 

fakı1ehfzlll• dlçar olmHı· 
nıo 1ebebl olarak bir çok 

(Soeu GJIDOO ıayfada) 
• 

Be1rut, 15 ( Radyo ) -
Halepte baı 18.terea fı1an, 

botla tlddat11la denm et· 
mekte H Tarklye lehine 

nQmaytıler J•pılmalıtadır. 
Fraoaız tdareıl alerhıne kı 
yam edaaler, iki topla Fr
a•tı~ Jaadarma lutelar1oa 
kart• ko1arak •0..4eJe1e 

ıtrtıtller. BuıOalıO çar,ıı
mada Fr•a .. z: jaadar•ala• 
rıadan ılealer çoktur. 

Beyrut, J!S ( RadJo ) -
f raaııs blk6metl; Tlrkl,•J• 
mlracaat -.derrk, Halep 
a1ılertaı kuı•t•ak lsere Ki· 
llıte• a1kert •u•Htler ı•· 
tlr..,1•• mltaadt etltlme· 

aJaı rica etm•ıtlr. Tlrlure
ale, l.u •lracaab llalt•I 
edip •t•IJtHll ltelll 4elfl• 
4ır. 



!AIPA-: 2 

Cumhuriyetin Bayın
dırlık Zaferleri 

(Battarafı birinci Hyfada) 
politikanın birbiri arkuına 

sıralanan bıtarıları ve bu 
baıaraların geçırdtil uf balar 
da ,n,uek kudretin, dioa 
mlk enerjtnln muhHaaluı 
o1an bu kabil mühim hldl
aelerdeadlr. Sanılmaz a:ı· 
mln yOkaek enerjtıl ile bu· 
ıDn memlekett ıaran demtr 
alların uzunlufa 2975 kilo· 
metrerl bulmuıtur. 

925 Seneıl nlaaaınıa 1 7 
acı ıünü, 1 l 50 kilometre 
uaunlulunda bulunan Anka
ra - Erzuru• hattının an · 
cak 86 kilometrelik Anka
ra - Yahıthan lnımını ıılet 
meJ• a~mııhk . 

VJI SenHI birinci lıinu
nuaua 1 l acı ıOnü de 938 

• ktlometre uzualulundald 
Aakara · Erzincan k11mını 

-.e Erztacan ıarını attık . 
Bu bldlıe bile Cumhurl · 

J•t laklllbınıa TOrk umra · 
aıaıa batlı ba11na bir zafer 
tarıhıclır. 

Bu tarih, fea Ye tabiat 
aa•aııaıa. ferafat ve feda · 
lrlrlıfın teha•et deatanıdır. 

(DemlrJol polltlka11); · bu 
iki kehmenln mlnHı, 3000 
kilometre J•DI ve milli de· 
mlrrol ıebelreılcllr. 

Yine bu lkt kelimenin pa · 
ra cınıladen lu1metJ; 

;350 000 000» Gç J&z elli 
mtl1on liradır . 

Şu birkaç rakamın tef ılr 
•e taalaı lee bu ı6tunlara 

11lmıracalc kadar •nıt• Ye 
ı••lıttr. Malat1a - Çetlnka-
1• lltlaak hattı clabtl olarak 
Si••• · lrzaram hattı lçlo; 
ra11 traYen ııbı 101 mal 
aemHI, lokomotif •e ••fon 
ııbı ••harrlk ve mQtehar 
rlk edeYatı, tıtlml&k •e nak· 
ltyah ile ıalr maarafları da 

dalall elarak ıtmdlJ• kadar 
takrlltea (80 milyon) lira 

m&1raf 1apılmıı •e hattı• 
ılrmall lçtn daha btr mllrdar 
ıarfıaa 16aum haaı l olacaiı 

anlaıılmakta bulunmuıtur. 

Bu laattın çok tarp H fev· 
lıtallcie lr1zah bofazlardaD 

4oleımaıına raim•n (loko. 
•otıf Ye Y•l•ndan baıka 

umum maaraflar dahil ola 
rall:) &et üıte beher kilo 

metreılain maaraf ı 1 IO bJ n 
lira tutmaktadır ki bu mtk· 
tlar ıon derece mOıkül •e 
lrısalı olan böyle bir hat 
için katf1en çok değıldfr. 
En ıahth takdir ö'çlhO ırn 

cık bu milli dernlryollar 
üzertnde bir tcdkık ıeyaha tı 

Hnunda kullanıla bilir . 
sı ... . ErzurUDl hattını n 

ve bılhuH Sı v ııu - Erzlncao 
k11mmıa ıüzerıahı üzerinde 
muazzam eıerler 1 hu ür· 
lcOn kılb ve vicdanını en 
tatlı ıurur duyiutarlylc he· 

• yeaaDlandırma k tadır . 

lıte bizi bu 11tırları yaz· 
mala ıe•k eden mii~;ılr de 

· demtryol polltıkuı ve Erzin. 
• • can ıarı karııaında duydu 
- iumuz bu ınloç hey~can

lartdır. 

S tvaatan hareketle ErzlD 
can ıarına ıel ırken muhte · 
lif açıklıkta J 105 adet "ir
ıtr -.e bıetoo k&pril 13 a ded 
~emir kaprl, 3 det be ton 
arme büyük viyadük açıl· 

makta v• uzunıuklara yck6· 

nu 23.227 metreyi bulan 117 
tOnel geçjlmıektedir. 

Sivaı - Erzincan k11mında 
yapı!mıı olan toprak tıl erf · 

nlo tutarı: 
u9 000 000» Dokuz mfl · 

yon metre mlklbını bulmuı· 
tur . Bu da bfty6kçe bir da
lın dıoamitlerle parçalanıp 

daiıtılman •• ortadan kal· 
darılmaaına muadil bir it 
demektir. Bu bölıede bıl
ba11a yazın müıald ıGnle

rlnde çalaıttrılmıı amele •• 
lıçıntn 16olük ••Juı 27 .000 1 
bulmuıtur. 

8Jr hat üzerinde ıünde 
•aaaU 27 bin amele Ye tı 

çinin çahıtmlmaaı baılı ba
tına bir kuYYet ifade eder. 

Bu yQzden demlryol po
lltllraaıoın feylsll •erimi•· 
rladen biri de vataadaıın; 
llz toprajını kendi eltyle 
ita y1nd11lıla ula ıtırmaaı •e 
keadlılnt buzur •• refaha 
lra •uıturmHıdır 

Demlrrol ııOzerılblarına 
raıtlıyan körlerin ye k6rl6· 
terin ı6ze çarpan kalkınma· 
ları, hep demlrJOI poltkHı 
nın ana 1urtta yarattıiı re 
fahın kıvançlı Yerlmlerıdır . 

Dank& Erzlncaa, aziz 
yurdumuzun ulaıılma11 zor 
bir köıeıl san olunuyordu. 
Arbk demir allar içine ahn· 
mıt bulunan buıOnlıO Er
zlocaD lıe Ankaranın, lı· 
tanbulu9 Ye uıak b6lgele· 
rln Jakın bir komıuıu oldu. 
Fakat, bu komıuluk için yllr . 
ıek dallar yarıldı. BlyGk 
kilprOler kuruldu. Uzun 
tGneller deltadf, ~ok çetl• 
boi••lar dolaııldı. Ba ~n,ok 
himmetle aiha1et Cumhur!· 
yet lokomotlflerlnln dadok
lerl Erzincan OYHını da çın· 

lattı . 

S6rat anında bulunuyo · 
ruz. Çabuk, dalma daha 
çabuk dOaturu bu rOnlrl 
medeniyetin ldealınt Jatatı· 
JOr. 

Garp llemı bundan yOı 
kCııur rıl önce yollarını, de· 
mfr1ollarını yaptıjı , çojalt· 
tıjı halde çok Jazı~ ki Oı· 
manlı tmparatorlujuauıi ba· 
tıl ve atıl aıhatyetl, kı1met 
I• 1urdumuau bu nimetler. 
den mahrum bıra"m•t ve 
memlekellmlzlo bütfta ıer · 

vett tQrlü .efehat yolunda 
ıarf Ye taraf edllmtıttr. lıte 
bu aıhat1et; memleket tçln• 
de ecnebi aermayeılola fa 
altyete ı•çmeatnt •• ıl vaet, 
mali Itır hayli menfaatlerin 
çarpıımaıını kola1la1hrmıı . 
tir. Ve bu yGz.den: 

578 Ktlometreltk Haydar· 
paıa - Ankara d~mlrrolunu• 
Jnıaaıı aacak 21 Hnede ta
mamlanabtlmıı 

ve 609 Kilometrelik 1% 
mir - A1dıo hatlarının oc.r
mal tnıaatı vaalıetınl ala· 
bilmeleri de tam 50 sene 
dlrmOı. 

Oımanlı lmparatorluiu· 
DUn demlrJoJ IDfa&h mfica 
dele aenelertode yapabildi. 
il hatların aenelere düıen 

miktarı ancak 60 kilometre · 
yl ıeçememltUr. 

Cumburfret Hfik6metlnln 
demıryol polltlkatı lı~ : 

aMilltllmlr.fn mtdtnlgd 
yolunda lnktıafı için bütün 
hayat şubelerlndt dıJ~ıJndü· 

• 

TCJRKDILI 

s ·EHİ R HABERLERi 
Umumi Meclis· Spor Bölgesi Halk Dün 811yük Bi! TehalP 
de Dünkü Gö- Antrenörü An- le Reylerini Kullandılar• 

karaya Gidiyor (B•tt•rafi bırıncı •• ,r.do) lımaıl kıaı , Kemli ~ rüşmeler. 
Vıll1et Umumi Mecllıl 

d6D oo birinci toplant111nı B 
Etem A7lrutua baıkanlıfın· 
da akdettl. 

Eluerlyet oldufuadao eı· 
ki aalnt okunarak kabul ile 
eYrakı ••rldenla mQzakere 
ılne baılaadı 

lık olarak Maarif MGdür · 
lGiQnGn tik mektepler fu· 
landa 12750 liralık tahıt11t 

bulunduiundan Bandırma 
mektebinin bu tahıleat da
hıllnde keıfınta yapılma11 

hakkındaki yaz111 okundu. 
Bu iti J•rlnde bulan Mec· 

Ilı, lnıaatın lıaemen mlnaka · 
••J• konalma11na karar Yer· 
dl . 

B•ndan ıonra Huıuı1 Mu· 
baHbe Müdirlülünün Şehir 
ılnemaıı için d6rt adet J•D
lın ıBndGrme maktneıl mi 
bayeatına dair yaa111 okan 
du. 

Şelatr ılnemHı btnaaında 
herhaaıı bir ıurette çıka 
cak yanıınları inlemek, 
um•m•n menfaati olduiun
dan, dört J•nıın ıöadürme 
maldneıl alınma11 ittifakla 
kabal edildi. 

Merkez kaza 101 verıı 
·tahakkukundan 1995 lira 
50 kuruıu• terklnlae dair 
olan Huıuıl Mubaıebe MO· 
dGrl6tla6n yazıeı okunarak 
mezkur •erıllerln terkini 
kabul edildi. 

Gönen ka1makamhjıaın 
Gaaen Boıtancı k6yQnfia 
aGfuı ••talebe adedi •taalre 
hakkında Mecllıl Umumi 
kararlle Japılaa lıtıhzaba 
ce•abı okundu •e bu kii1e 
bir muallim ili•• edılmeal 
umumi heyetçe kabul edıl· 
dl. 

937 Seneıine ald heıabf 
kati cehellerlntn taıdıkl • 
ne dair muvazenel mahye 
eacGmenfnln mazbataıı oku 
oarak Huıuıl Muhaıebe 

MGdiirlGfGne teYdllne karar 
•ertl4t. 

Bundan ıonra ruzaamede 
ılrOıOlecek batka madde 
olmadıiından celseye bugQn 
13.30 da tekrar l•planmak 
taer ıon verlld ııı blldırildı . 

- -
Yeni antrenör geliyor. 
Haber aldılımıza g6re, 

a n tren ö r Salibatttnlo 
1erlne, Manlıa bölıeaı an
trenirQ Mthmet Bahattıa 
ta yln olunmuıtur. 

ğümüz maddi ue mantvi 
tedbirler; ancak (Şlmendü 
ftrJ ve (Yollar) ile hakiki 
verimini verebllir » 

K. ATATORK 
Gibi haklktlara tstıoat et 

mtıtır. Aıtl mllletlmlz ve 
ona elayannn Cumhurlret 
HOkQm timiz bu inan •e 
iman iledir kt; Türk az pa
raıı, öz kafa11 ve &z Iraz 
muı ile aenede 200 kilo· 
metre demlryolu yapmıı ve 
yurdu 3000 kılometrelık ye 
nl hatlarla kaplamıı, Kayıe· 
rlyl , Sıvası •eçml§, -buaOn 
Eralncaoı aımııtır Yarın da 
Erzuruma kaYuıecaktır. 

Pfe mutlu TQrkOm dt1ent! 

B d T ' bı Dı kt~ hakkını haiz olaaların 16zde 851 SJbbıyede k&up, Felk -~ 

l"'laeeenl lr elr b':,•• 
1 
'
1
e or· re1lertnl lıllmal etmlılerdır . cıollu bakkal Bah~~ 

u u a ı •• r u ı~• n n ıpor 1 . . IJalJV'. 
antren&ril S a ı 1 b a t t ı n, klDCI mOntehıp 0311Z8tleri: 1 Ahmet Saraç

1
otlu t'-

d b .. . D p de 16ccar, brabtlll ··..J 
a a yulcaek kurelarda ıtıJ Ookü ••Jımıada artl•ln 1 b il l B l ı. d ~1'-

h 1 d bili d ıt t d u uol u a l•Hlr • ı6rmek &zere buıcın Anka· ıe rlm z ' • • •"• er ı· b Ş h 8 la 
k h Me met a it a -~ rara ıtdecektlr. il 1 ıncl m6nte ip namzet· _, ,.., 

Balıkealrde bulundufu [erini yazmııtık BuıOn de t.abılldar, Kenao K•r,-- ~ 
m6ddatçe kendlıladea bü· merkeze bailı k&J •• nahı- keılrde Da•• yeki '11.I 

ı k b 1 Ôzaltın • AtkördeD ~~ tün ıporcufar her huıuata ye erta 1 IDCI mlnte ip erlnf S•( Ç Ç•~ 
lıttf d t ı 1 dl yazı1oruz: u e1man etin 

Aa el • m 1 er r . Ma .. mut YurtHHD Ç• '.M 
,,. ııı ıporcuları çok mi Ziyaretli ıubest: KAzım Şanal Ati''~ 

teeaalr etmııttr . Sadrı re Şeremetlt, Cemil E 1 p laö el,.,~ 
Alt r16 · •ta J 

Yılmaz Halil oğlu · Zıra el o 
retllden Cemil Memlı K6· Kıh, - Okuf lıöJOD '~ıt*.. 

Balyada 
Seçim Bitti. 

lial1a. (Huıuıl) - Buıün 
baılıran ikinci mOnteblp 
seçimi oıuada halkın Jllkıek 
aJlkaaıle karıılanmııllr. 

10 louhap ıut.eaınde ıe · 
çim bıtmııtır. Dtier lntıhap 
dairelerinde ıauha, 4e•am 
etmektedir. 

Bir ganç tılıbanio i!imü. 
Ep•J zamandaaberl mem· 

leket haıtahaaeılntle 1atmalr· 

ta olaa ôiratmea okulu ta· 
lebeatndea Muflah Mıya:ıl , 
don ~efat etmııtır. 

Za•allı ıen(I, arkadaıları· 
om 16zyaıları ara11nda 

Baıçeım• m11arlıfına cief
nedtlmııtır . 

Tütün kıçıkçıllğ1. 
Kaçak tltüo bulundurdu· 

iu iddta1ı1le SakarJa ınahal· 
leıtndeD Muıtafa oilu Ha· 
mazanın •Ylndo evvelki ailn 
arama yapılmıt ve arama 
ıonunda , tkl kilo yaprak ve 
3UU ıram da kıyılmıı tGtin 
bulunarak ıuçlu bakk&nda 
kanuni muameleye batlan 
mııhr. 

- ı:ıı05 

fsrar satıyormuş. 
Eıktkuyumcular mahal 

leaındeo Ahmet otlu kun· 
duracı Lütft eırar aattılı 
haber alınmıthr. Şüphe üze· 
rlne Lütfıntn karakola getiril· 
mtı ve Dzerlnde 75 
ııram earar ~ıkbjıadan ıuç _ 
lu enaklle htrhkte adliyeye 

Hara atm ı ş. 
Dün ıece, Oruçgazl ma 

halleıınde Kemal Jamlnde blrt 
ıer hoı ol rak ~oafutalar 
caddeılnde bafmp çal1rmak 
ıuretl le rezalet çıkardıfından 
yalralanmıı ve e•r klle bir 
ilkte adliyeye •erUmıtUr 

Owa su altında . 
lkt ıilndenberl de•am eden 

ıOreklt yatmurlard D çay 
Jeresl taıtılından ova ve civar 
klyler ıu altında bulunmak 
tadır. 

• 

terlıden Cemil Ôz · Uçpı met Karaa - Nerkl• ~ 
Dardan. aen, Ahmet Aydın " 

Gökköy şubesı: 
MOaey1eo Tedık Budak, 

lıluıtafa Etçlojlu, Muıtafa 

Hatat, İbrahim Çakır G6k
-kiyden. 

Kalaycnar şubası 
ledrtye ŞeremetJI, Mehmet 

Çaiaa, Oıman Ercan · Ka· 
laycılardan, Ahmet Yalçın 

Na ipliden. 

KDJlükGJ şub1Si: 
Şaban Dotan. Haaan Cey

lln Ahmal lrvanah TeTlf 
Budak. 

Kösıl11 şubesi: 
lımall Tırttotıu, Muıtaf a 

frep, Mehme Ermutlu K6ae· 
lerden, Cemal Kahraman -
Y apk6yden, Nt:ıamettln Ye. 
jıt • Y apk61den, Ali B&rekçl 
· Aytebacıdan . 

DuköJ ıubısi: 
l'\lmel Kodanaz, Şemıl 

H ü ı • y l n - Qyaköyden, 
lımall beıarao, Halalcadan 
Meltmet Baıollu Halalcadan, 
lorahım Klmtl oilu - Qya. 
klyden, Eıref Hacı Kara ol · 
lu - ÇayırblHrdan Kemi! 
Bliyilk boıtancıdan. 

Çandır şubasi: 
SaolJ• Çend1r eıkt muhtarı, 

Muaaff er Uskur . Gazeteci 
N&yaz1 Ak1fhek · Avukat 
lbrahtm Nebi "otlu - Bahkh
dan. 

Bıkacak ıubasi: 
Ahmet Ali ojıu Bttkacaktan 

Muıtefa Dömekell ojlu • 
8akec1:1 ktan Ömer lbra htm 
otlu · Ergamadao , T .. hır 
Çolak Mehmet oflu · Erra · 
madan. 

Aktarma şubasi: 
Ah Eren Emokh Ôjret . 

men. 

Yeniköy şubesi: 
Abdı Ağabeyojlu Mthmet 

Ercan · Ycnıköyden, Hazım 

lımetl ojlu - Yenlk6ydeo 

P mukçu şubesi: 
Hadiye T evfık Baıaren, 

~hmet Sakman Ztra t dal · 
reılndc, CeYdet Demiray 
Baıöiretmen , Raci Keıkek, 

R tf Bahadır Eıkt t a hıılder, 

Mehmet Ah Alkan - muhtar 
Pamukçudan, Halil lbrahım 
Dede Pamukçudan, Ahmet 
Çoban Pnmukçuden, Hibe
yıo Çakır • Pamukçudaa 

Çalış şubesi: 
Bayan Necibe Ôzalt ı n Ha 

aan kızı , Fatma Ôzaltın lb· 
rahim kııı, Nacfye Bunca 

k6yladen, Muıtafa 5' , 
l . 

Tepeclkten, Bekir .Açı f 
len Tepectltten, H6ıef~ 
Aılıhan köyladea. f 
Aılan Y enlce k&ytod,.. ~ 
lbrablm Poyraz Yeof" a' 
yDodeo, Muıtafa Mot1" ~ 
8ayınd1r körtlndea::ı. ~ 
Bayıal KOçllkyeot• ~ 
Hlıe1ın Özer Mecı~•f' fi 

,,et JQoden, Alt Deflr~e 
köyOnden. 

Küpeler şubası: , 
Rettbe Ayol Sajhlı~ 

rahim Madealt Bahis -,J 
Uiccar, A vnl Saihkf1 p 
kealrde eezaeı, 0111•' ~ 
lanoilu Bahkeıtrd•· , 
Mutlu Balakeılrde Şell~~ 
lüblnde, Bedrettlo ,. 'J 
KOpelerden, Nuri IC•'~ 
Küpelerdea. lımall q 
KGpelerden, Ramaı•11 1 
bıo DaU.mand1rad•11~ 
1e1ln Kobok Ertul';>! 
lbrahlm Bozkurt De 

1 
f 

den, Mehmet KorklO;~ 
rıalandao, Mehmet ~· , 
Karakavaktan 1 H•~ y 
Jılmaz Koz6rendeO• ;I.,, 
Aralantekln Derefıft / 
Tahır Otuz Bahçtd" 

Konakpınar şubıSI~ 
Ahmet Kalaycıfllı ,-9 

eılrde bakkal srııe1ll'~ 
vuı, Konakpıoard• ~ 
Şlkrü Kaya KooakP19' 
Mehmet G6rpıaar il. 
pınardan, Muharrerr' 1/. 
Kona lr pınardan Ka0'

1 

iraspıoard n Ali 
Yılmaz, Akça kö1";:, 
hure m De mir ip· jJ 

itden Şcııif Ali ôıL"\,' 
yat kö,6odea s• 
Şeo, Tat köyden ,, 
lıık, Söp lıöydeo ll• 
demir, Çakıllıd•f1 
Akut han Y eıtllerd.0 
man Yılmaz, 1'.•b.,t 
H aklu T Brker, Oı ı•I' 
yünden Muatafa '{ı C 
gatepeden Halil 
Kılcılardan Mehoıet 
Pelltçıkten Mubarr'., 
Bozendeo Meh~t _, 
A. Tilrkellden Meli ;4/ 
ma k, T aıpıuard O 

Yıldı~, Tayiplerd•:
1
, 

Şamıı. şubt>'' 
u 

Kadriye MıadeO Is 
ıhdeo , Nezihe Oc•1,,, 
alrden, Necmiye Ô 
keı ırden, Saffo•ı f,.i 
Ba lıkeelrden , Lütfi ~
lıkeılrdan attar, I 

Şsmlıdan bakk• ''' 
Şeremetll Balık••1~, 
(Sonu Get\uQocO 
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Halk Dün Biiyiik Bir Tehalük

T una da ki Yeni Rejirr1 Halifakıın 
Söylevi. 

RADYO 

tNlARl RADYOSU 
le Reylerini Kullandılar. 

vat Sa vaıtepeden, Ahmet 
Can Savaıtepedeo, Muıtafa 
Karaca Daoıımentteo, Hü· 
ıeJID Özdemlr Soiucaktao, 
Muıtef a Zeybek Slleyma• 
Sauıtepedeo. Mehmet Top 
çuoilu Savaıtepeden, Baltl 
Oktay Sanıtepede•, HaHn 
Önder Savnıtepedeo, Ah 
met S nı SaHftf'pedrn 
Mehmet Kahraman S Uf 

tepeden, Mehmet Oojan Sa· 
vaıtepeden, Ahmet Çalı 
Santltpedeo, Seltaı Allı 
ook S veıtepeden , Hakkı 
Altınok Sauıtepeden, ibra· 
hım At11m1tz Sa•aıtepeden , 
Mehmet AJlaç Savaıtepe 
den, Mehmet U11al Sare .. ey· 
terden, Mehmet Ya l çın Sa. 
rıbeylerden , Abdurrabman 
Çetin Karacalardan, HOıeyln 
Arılan Karaçamdan, Alt 
Zeybek Sa .. ıtepeden. Hı· 
m&t Çalıt Sanıtepeden, n. 
lbrahlm Oofan Kurud re· 
den, Süley•ao Ereoy Çıft• 
lllıı:deredea, Mehmet Bulıur· 

Romen Gazetderi Bu H~ıus· 
ta Neler Yazıyor? 

Blikreı, Mart Gaze· te\er, R o m a o •eçbl'e yeni kanunu eHıı· 
J a h J D D\ ld 

arzoau dabllıode Tunada 
0 yı ooümün kutlaaıa tô· 

f 
reotne da ı ı ıeyrl ıe ere müteallik 

1 
r ıeıeo haberlere 

ujımt tanzim eden Sı yen ıayfalar tahılı ıuretıvlc bu 
k • naya b • onferan11aıo mukadd •Jramı cenlaodarmal• da -

Al erah · nm d •• mnaya ve halyanıo il eo romeo buıoı 
tıhalunı ve Polonya ile 'lu- aeayonalfat lıpaoya hük6-
nanlıtanıa de bu k metfntn tanaoma had11eslyle 

. 0111tayona T ıırmelr huıuıunda'-ı _ 't'e uaanıa yeni ujıml ıle 
l 

• mura ll•- d 
caat arını aevtnçle k 

1 
a aa ar olmaktadır. 

mıılard1r. artı • Gazeteler , lıpauya ttlerl 

«Untvenul» ı•zet11I b 
tneaeleye d u •lr neırettlil bl 
yaaıda, Sın le r ki aya onferanıının 
!' muahedeler muctblnce 
1 un~ A•rupa komlıyoouna 
~e~ en •e Romaoyanın hu 
L ub 1 laOkGmranlılyle ıayrl 
•• 1 t tehf & b kl 1 r61en bazı 
d~iln~rın ılıaıı tçln akdedtl -
1 d derhatır ettirerek t6J 
e tyor: 
«Hllıu d mlyetınl H eerbutçe 

enlı.e çak .;;. llıU11d" ma.ı lmlr bulunao 
ı menfaatlarını kati 

ıurette temt 1 
ml k ld • çtn eılrt njı 
R artmakta hakla olan 

o•an,a T d 
feri •ıldı;nd::•d • eeyr6 ıe 
lar d b l •ha iyi ıart 

• 1 inde lerntne matuf 
~·,••hine mütteftld bulunan 

o onya •e y 
lttrlld unantataam 

mcsalılnl ka 
zenaıakl 9 memnundur » 

<(Curentub gaz.eteııd~ h 
rlelye a nczereUnde 1111 
zalaoao prot k 1 0 o UD Roman -
ya için pek bQylk btr e-

ile menfaatları dolayııtyle 
allkadar bulunan bü· 
JOk de•letlcrln noktal aa 
zarlarluına aykarı dOaecek 
berhaaıl bir mGtaleada ı:.u 
lunmaktan lçllnab etmekle 
beraber Franıa •• loıtlte 
realn Burıoı hük6mttlnl 
hukuken 't'e reımen tanı· 

malarını memountyıetle kar 

tılamktaclır. 

«Llndekendance Roumal 
ne» ıazeteıt « Y annkt lapan· 

ya» baıt.lıh bir yaz111ocla 
lıpanyadakl harbin cumbu 
rlyetçılerla aleyhine olarak 
nıhayete ermekte olduiuau 
uzun zamanlarclaLerl bunun 
nazarlardan kaçmadılını la
ıtltere ve Pranıa tarafından 
Fraako bGlcflmellnln taaıa

maaı yeni lıpanyaya kati 
beynelmilel bir ıtata temin 
edecelloi, ıallplere alt ola· 
cajı tlpheılz. bulunan yeni 
lıpanyanın dahlil ve harici 
teıkt l atlaom• ıılerl tle meı· 

iaemmlyetl haiz oldufuou ' 
kaydederek 16yle eliyor: 

ıul olacatını, ıooa ermekte 
bu'uoao cumhuriyetçi lapın 
ya ıle bu yeni lıpanya ra· 

«.llmanyaoıa ilan •aki 
olan tlttlııakı Sın d ' •J• akor 

unu tak•l1e etmfıtır . 

(Baıtarafı blrlocl Hyfade) 
memleketlerin bu cemiyet 
azaemdan bu'uomamlll•rı ve 
azadan olan bir çok de•let · 
lerlo de kendlluinl alil&a 
dar etmlJ~n ıcbeplerdeD 
dola11 uhım muhataraları 
ıöze almamakta ulma lan 
oldutuou ı6ylemııtlr. 

Dalga Uıunluğ!.:· ( lkıacl ıayfaaln de.amı) 
1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. ruk Önder Şambdao oahlJ• 

T.A.Q.t9.74m. 15195Ka. 20 Kvv. müdü.rii· Ramuao tcula Şam · 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. Jıdan, Muıtafa t\.ula Şamlt· 

16 3 IY3!1 l'erşt:mbe dıı u. Ahmet Kula Şamhdan. 
l2 30 Pıolr•m ]2 35 TOrk d K Hılunet Maclt Şamlı an, a 

caktır. lspaoyaDID dc-mokrat 
komıulara tle lnılhe ve Frao 
ıa ıörülecek hıçb ı r hesapla 
rı yoktur. ÇGokl demokrat 
lar da ayaı ıdeal ıGtmakte 
darler kt bu da lıpanyanıa 
lıtlldlhdlr » 

cOaıvenuh> 1ıazelesl de 
bu menu Oaerloe netrettlil 
bir yazıda, bu taaıma bi· 
dınıl NHyonalııt b6" üme 
tın her bakımdan muka•e 
metıal arttaraealına, loıll 
tere •e Franea tarafından 
bu tanıma keyfayetlnln aynt 
zamanda yapılmuı ıkt mem 
leket beJ•lndekl birili• lı 
bat ettlllne ve lıpaoya tı· 
lerine karı• duruaılanoı da 
teıbtte bidtm oldujuna , bu•· 
lanD dtfer Avrupa de•letle 
rln• tekaddüm ett ikleri bu 
ıtyatl hldl••Y• Btrleıık Ame 

rıkaaın da ııtırakl muhtemel 
ı&r 1 d6j6oG H bu meyan 
da Balkan AntanhD• men· 
ıup de•letlerla de bulundu 
iuna ltar•l ettıkteo eonra 
16yle dıyor: 

müzi ği - Pl 13 00 Memle· Ô d r Can Samlıdan. Nurl a· 

ket aant ~yarı, 11janı mele · kur Şallllhdao, Ab19et tJu · 
orolojl haberleri . 13 15 14 dak Şamlıdan, Ramazan Er
Müzik (Karııık proiram • Pl. l kan Kırausalardan, HOıeJID 
lb 30 Profram 18.35 Muzlk Dereli Kırauz:•lardan, Halil 
• Pi. (Melodiler, ıohıtler) AfacaD Oeltyuıuflardaa, Ah· 
19 00 Konuım• (Ziraat ıa- met Kanuk Karakol köJO.n· 
atı) 19.15 T6rk mOzlil (Fa den. Mehmet Kayabey Ka-
sıl heyeti) Tabıln Kare'·uı M b t Tat • racaôreoden, • me · 
Hakkı Derman keflk ferıan v s d a Meb kan ~aracauıea e ' 

eu Sanıtepeden. 

Kıpsüt şubesi: 

Haaao Gür, Ha111dl Tolray met ŞaJaD Karacaaread•• 
Baarı, Üfler. 20.00 Ajanı. Hakkı Gül Halkapıaardan 
meteor.olojl haberleri, ziraat HaıaD Yıldıı YatcılardaD, 
boreaaı (fiyat) 20. t5 T6rk HüıeyfD Ôzat• YaicılardaD , 
mnz.ııı Çalaolıu: Vfdhe, ' NumaD Se•ID YajcılardaD 
Ce•dft Çatla, Eıref Kadri, Ahmet Nlz•• KamçıllıdaD, 
Kemal Ntyazl Seyhun. Oku ::>allh Sa••I Taıketlllatlıa, 
1anlar: Necmi Rtza Sema- lbrahlm llbak Taık .. ıtıadeD, 
hat Ôzdeneeı l _:_ Neeml Muıtaf• Bekir Htıaralaadan 
Rıza - Peıre• 2 - Ali Mehmet Karabulut Htıara
ai• - U11ak ıarkı Da· landan, Ha••• Varol 101· 
im eenı heD arardı• 3 - belen. Melamet Maldar T•J· 
Mallmut Cetilettln pıt• - bel•• HaıaD Odacı foybe· 
Nan fJrkat 4 - Şnkl bey leo, Haıtm G6adol•11 Kurt· 

Tutuldu damı zOlflyare dere, lbrahım Ker••D K.urt· Nezafet Salih Avcıoilu 
5 - Supht zı,a - GllcteD· h .ı dl biraz ı6slerlm• 

6 
_ Ke. dere, ômer loıı fol IJ• •• Balıkeıırdon. Slireua C•J· 

mal Nı rnı se,bun _ Talı· StıleJma• oetırmaacl ÇaJ· laal Krpılit ebeoı Şerlle 56· 

1 7 R f 
d 

•ener Bahkeıtrden. Salth 

• m - e ık Ferean - pınar ••· .. Gııııımden kaç P 
111110 8 

KOIUCU Şubesi: A.cıoııu Balık•ıırd••· Snaı 
Rerık F " b l il Bela Oner Balıkeılrden, ölretm•• 

erean - L"/ e· Sür•YJ• Çata o a · · 
otm ı••<• ıDIOm 9 Do· kulrdon, Vaoıf lıpartah Da· Şah•P Ooor Balıkeıırd n, 

de - Sana liyJhmı ey ıOl lakeıtrdeıı, Muıtafa Keklik· Sadık Aydojdu Z. B Mü · 
leo ıo - Şemı~ddln zı,a ojlu BabkeıtrdeDı Velabl Oı· dürü A•DI oı., Kepıut n• · 
Kıkhm eltndea 11 Şem· tüo'-al Bahkeıtrdeo, lbrablm taıye müdürG Cemalettin 

meoıup dd z a 

l 

ae in fya - Saz ıemalıl u
0
-,.k,.loilu Salake•lrdı•, v .,.1cıoaıslu KepıDt belediye 

ıurup •• ara11od• Nuyona u • "" • lııtlerıo rDkoelmeol, birçok zı.orı M•mlelıet 11at •J•" Mehm•I Emin Ô•1•111•r Ha· relıl Sabri A•cıoilu Kıp · 
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kitler Neşrettıği Bir Beyannamede Bu Haberı Resme Teyit 
Etti. Kendisi de Bohemyadaki Kı aların Başı a Gitti. 
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11\ranıtyenirı tutarı: 
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Çek kabtneıl de dOa rece 
J•Plllı toplantıda Berlık an 
laımuını kabul etmff •e 
h•lka ıG1'Gnettal muha -
faza •e her yerde Alman 
orduıunun •erecekğı emir· 
lere itaat etme il ta nlJe 
eJlemtıur. 

D ıter taraftan Prat bQ. 
k6metl de bizzat kendfıl Al 
man Hkeıl makamlarının 

emırlerlnl icra edecekUr. 
Almaa erduları Çek hudut· 

larını reçmlf, .,,.,. baılamıı 

•• buıOn Prafa glrm•ıttr. 
Hlller de Bohemya •• Mo· 
ravyada llerlfJen Al
man kıtalarının yanına rlt 
mek Qzere bu aabah Berlın 

den hareket etmtıtlr. 
.Slonkya HarJcfye Nazırı. 

da Hıtlere bir telgraf çe
kerek tet.klllını ılio eden 
Slo,.ak mtlleUnl Almaaya
nın tdareıl altına almaıını 

rica etmııtır. 
Dıter taraftan Macar Ha· 

rlclye Nazarı. Karpatlaralh 
Ukranya11 Baıvekllıne mü· 
racaat ederek beyJıude yere 
kan d6k6lmeıtaln 6oQne ıeç· 
mek üzere ıtmdıye kadar 
f ıllen kendi ehnde bulunan 
idareyi Macar kıtaat& ku 
mandanına devrini fıtemrı 
•e bu akıam ıaat yirmiye 
kadat mnhlet 'Yermtıtır. 

Prai, 15 - Sıdorun rl. 
y11etı altında yeni Slovak 
kabla~ılnln teıekkG GnD mil 
teakıp, Slo•ak meıefeslnln 

yatııacaiı ve bir bal ıurett. 

ae bailanac-Aı Qmıt edıltr 

ken, hldteeler tam bunun 
•k•lnl lıbat etmtıttr . 

Halen Vıyanada bulunan 
eakl ~lovak fkt11at naaıra 
Doçanıkyaln Slovakya hu 
dudunda, bir «Slovak ıö 
nOllG ıer» mDfreze1l vficude 
ret1rdıiı ı6ylenmektedır. Bu 
mOfreze, Sıonkyaoın fıUk 
lllınt elde etmefe çahııcak 
tar . 

Slo•ak meb11f illere naza. 
ran, J&rlD Slov kyanın lı 

tlkllllnln illa edllme.t mub 
temeldir. 

Fllhakıka cumhurrefıl Ha· 

ha Slovak parllmentoıuou 
yarın eabah 10 da toplan-

tıya d •et etmtıtlr. Bu top· 
lantı, aoıızın Berltne giden 

ukf baf Yeklf f .. ıODUD ta 
lebı (berine yapılacaktır. 

Slo ... k parlimeotoıuoun 

yarınki cel1eıtade, Slonk 
yanın federal devlet ıtıte· 

mine balla kalıp kalmama11 
meıeleıl kararlaıtıralacaktır: 

Enrerau, 15 - Çek kıta
atı .. ura cl•ar1ndakl Tuna 
ıeçıdlol kapamıılardır. Bu 
te.dblre ralmen Slovakya· 
dan lcaçıp buraya ı•len 
mGltectler Bratlılaveya •e 
Blumaneuye mGtemadlyen 
Çek takviye kıtaatı Ye tank. 
lar ıeldıtını btldlrlyorlar. 

Roma, 15 - MeıHıero 
ıaıeteat Hlıalra muhaf 11 teı• 

kıl&tının Bratlılavada Çek 
lerle yapılan muaademede 
on dokuz 6 \(l vermlı oldu. 
fuou bOvOk harflerle teba
rüz ettirmektedir. 

Berltn, 15 (A.A) - Al
manya- Slovakya hududun· 
dakl Alman lntaatınıo hare 
ketleri hakkında kendilerin · 
den tıtıfaarda bulunulaD H · 

lahıyettar mehafıl. bunların 
Vtyanada yapılacak muaz·. 
sa~ ff'Çld reımlne ald ha· 
aırlıklardan baıka bir ıey 
olmadıfını ve bu lt'Çld reı
ml e11u11nda Fohrerın bir 
nutuk ıö ,ıemeılnlo muhte· 
mel buluodufuou beyan t 

mektedlrler. 
Praf, IS - Merkezi hü· 

ln'.imet tle lıtlıarelerde bu
lunmak Ozere buıOn Prafa 
gel~eıt beklenen yent Slo· 
vak baıvektlf Stdor, bidlae· 
lerlo •Üratle lnkııafı karıı-
11nda bu ıeyahattaa Yaz ıeç
mlt ve sıo ... kyada kalma
ia karar vermlıtlr. 

Baıvekll Sıdor, bu ıabah 
eıkl baı•ekll Tı110 Ye dıfer 
•eparatııt Slovak lıderlerile 
16rG1mG1, fakat bunları 

Sio•akyanın federal devlet 
çerçe•eıınde kalmaıı huıu 

ıunda ikna edememlttlr. 
Dıfer taraftan eakı Bııı· 

vekıl Tı110, beraberlade Slo· 
vakyadald Alman ekalllye· 
tinin mOmeaalll Burkenıky 

oldulu halde, Hltlerln dave-

ti üzerine bugün öiledeo 
ıonra tayare tle PreıburRdan 
Berllne gıtmlıtlr. 

Yolda, bir mOddat Viya 
nada te•akkuf eden Tı110 . ' 
balen Vlyanada bul•nan 
e1kt ılovak lktııad nazarı 
Doçaoıky •• «Hlınka mu· 
hafızlar• teılcılatının eıkt 

ıeft albay Murıaı ile görnı 
mOıtür. 

Bırkaç aündenberl vı,ana 
radyoıuodan Slovak halkı· 

na hitaben nutuklar ı&ylf· 

yen Ooçanıky ve albay Mu 
rgaı ıl0Hkyan1n Çeklerden 
ayrılmasını ve Bttlerln bt ı 

mayeıl altında miletakıl bir 
devlet olarak yaıama11nı lı
temekte ve Preğ bükumeU· 
nıo bütGo hareketlerlnl ıtd 

detle tenkld etmektedırler. 

reımi mahfeller, Görlnglo 
döoOıü buıuııund hiçbir ıey 
ı6ylememektedırler . Maaha· 
za bunun, ıloYakya meıe· 

le1ıle 11l&kadar olduğu anla 
ıılma tadır. 

Berlıo, 15 (A A.)-Hıtler 
A.oıluıun yıldöoümO ıcnltk 
lerıne tıtlrak tmek ü:zere, 

gitmek tasavvurunda bulun· 
duju V•yanaya henCb gıtmıı 
de~lldır: ıtyaei mehafıl, bu· 
ouo slovakya hidııeııoto ne· 
tlceıl olduiuou beyan etmek· 
tedır . 

Prağ 13 - Merkezi hO 
kümet buıün 6aleden ıonra 
uzun ıQren bir toplantı ya· 
parak, ılov kyadakl vaziyeti 
tetkık elmlotlr. 

ftrar(a dol&f&D fByfa(are 

röre kabinede bazı değııtk 
ilkler yapılacaktır. Mtlli mü· 
dafaa nazırı general ı•r vı 

ve dt~er birkaç nazarın de 
iltmeıl muhtemeldir . 

Yeni kabineden dııarı bı 

ralnlacak ol o nazırler ılo· 

vakyenın f~deral devletten 
ayrılmas1n ve Alman nQ· 
fuzuoa aleyhtardırlar 

Berltn makamları ılovak
~,.nın kendi muk8dder tını 
kead&ılntn tayin etmeelnt 
Ye ılov kytıya en g oft bir 

uhtarly t verJlmeslol iste 
mektedırl r. 

Berllo, 15 - Gazeteler 
dCin «kahramanlar ıOnO,.nil 
te.ld etmlı olan Çeko ılo 
vaky Almanlarının h ım · 
ne nidalara, hücu a maruz 
kalmıı olduklarnıı bu nida 
lrırın Hıtler ve lmanye 
ale1hıne tevcih ~dılmıı oldu· 
tunu, gamalı haçla bayrak
lar kltrfı bllhıt11a Brnoda 
ateı edllmlı oldujuouda yaz 
maktadırlar 

Alman fıtıhbarat bürogu. 
DUD Brnodao aldıiı bir tel 
ıraf a nazaran dilo Çekler 
nfimaylf yapar k •vaıuın 

Kızıl ceph , 1aıasın Stalln, 
yaıaaın Beoeı» dtye bağır
mıılar ve ıokakları do 8f 

mıılardır. 
Olmutz, 15 (AA.) 

N. B. 
D. 

Dün akıam, Ms anyk 
meyderundıs Çekler b!r genç 
Alman gurubun teca üz ede 
rek dö•mOılerdtr Çek palı 
ıl tıe k rıomıt ve tıpkı Be Vıyanada tema11arıoı bt· 

tlrdılcten ıoara tekrar taya 
re ile Berlıne etden eıkl 
baıvekll Tı110, evvela had 
clye nazırı Fon Rtbbentrop 
mOl&kı olmuı ve btiahare 
Httler tarafından kabul edil 

I neo rejiminde olduğu gibi 
1 taarruza uArıyanları tevkif 
I etmıot ı r. 

Proıtnltzde komüolıtlcr 

. 
m ttlr Bu m6 lkatta fon 
Rtbbentrop da hazır bulua· 
muıtur. 

MOllkattan ıonra neıredl 

len kııa btr rHml t bltide 
muallakta kalan azı met· 
elelerfn tedkık edJldljt bil· 
dtrllmektedlr 

Berfin, 15 - Cenubi ltal 
Jada Oç hafta kadar fıtlra
lıat edecetı bıldlrJlmlt olan 
Maraıal G6rtnı. bu akıam 
aa1111D S.rllae dGamlfUlr. 

Almanya ve onun rüeıa.ı 

leyhlode R ar Uh mlArı 
havi beyannameler da§ıt-
mıılar • ., halkı Alaıenlar 
aleyh in t hrl etmrılerdlr . 

Bratlılavada meçhul kfm
ıeler Almanların yeptıld ra 
büyOk teze hQr eın ınd 
bir bomba atmııl rdır Bu 
nüma1ııe ııttrak eden Al 
mantardan btr k11mı Cum 
hurl7et meyda ından geçer· 
keo de ıeae bir boaıb 
patlamııtar. 

T•rDau lıtat70au ıvana· 

d ki fabrlkad da bir bom· 
ba p ti m.ı mühim ha· 
1&r y pmııtır 

Ktttabl büUin ıulkutlerln 
fetllerlnl karıoıklıklar çık r 
mak istlyeo Çekler ar aında 
ar mak lizımdır, 

Son hadh ler dolaylıtle 
hallı rasında B leyen rıt 
Ukçtı artmaktadır. 

Viyana, 15 (A.A.) - lk
laudao gelen haberlere glire 

l 
10 
25 
JO 
ıı&O 
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800 
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~ 

ıö8 6000 -
Bu ikramiyeler her uç ayda bir olmak üztrt sr ~ 

nede dôrt defa bu miktar uzerinden kura ile dağıtı· 1 
lacaktır. • 

·~ • ·~·~···~11 
Çek jandarmalarının ta r- '# 
ruzları kero111nda onu afır ~ 
olmak ilzere 50 Alman yara it. 
1 nmıthr o a ıBa 

\~ 

kası lıdau, 15 (A.A.)- aOngOlQ 
Çek askerleri burün öf leden 1 
sonra, t1okakl rda doleımıo ~ Memlekette teııarruf h rcketlnln tokl1af1na bf:r:l'f11t 

orzuıunda ol n Osmanlı Baoksıı, Atle S ndıAı (1•· 
s rruf CO:ıdaoa) hesabına tevdiat yapanlara kurıı ııe· 
ıtdesl ıurettle aşaAıdakl tkreml el rl tevzle karar "er• 
mlıtır 

lar ve Almanlara mQtema ~ 
diyen fen muamele y pmıı · 
lardır. 

Çek mıırkılıtlerln de et 
lahlandı&ıleırı haber ahomıı 
tar. Vaziyet çok ger indir. 
Yeni muı demelerin uku· 
undan korkuluyor. Gt11ebel

Keıtdeler 25 mart ve 25 eylül t rlhlerlnde ıer• 
olunacak ve her keıldcde 1tıağıdokl ikramiyeler d•' 
§ıtılnc ktar: 

d tevkıf edilen Almanl r 
meçhul bir tar f gönderil· 
mtı•erdlr. Orad Almanl r ~ 
dan blrçokl rmıo yaralan· il 
dıfı blldırllıyor Çek j nd r ~ 
m ları bura ını muhasara ~ 

TOrk llralık 

l aded T.L 1000 -
4 )) 250 . 
6 )t )) 100 -

altına almıılardır. Halk, et 
var ormanlara kaç ıaıakt -
dır. . 

r ğ, 15 (A.A) - Emtn 
menbalardao lınan malü 

mat göre Çclı mak matı 
Brunoda eıkl komOolıt teı
kıl tı menıuplonna ıkeri 
tüfekler doğıtmej b 91 
mııtır. Alm nlar tar fındao 
ikamet edilmekte ol n dtg r 

aehtrlerde d.e aynı surette 
hareket ed•ldığı anlaıılİyor 
Yeni hidlselerto Alm o mın· 
takal rınd gırııllme ille 
nen Çek tedhıt h rcketı tn 
bır baılaogıcı ıayılabtlir. 

Vtyana, 15 ( A.A.) - lk· 
1 uda Çeklerin bugün öğle
den ıoor kıımi sef erbcrU. 
ğc teveuül etU lerl mOıa· 
bede edilmfıtır lkl uya iki 
b•t rya bava müdaf topu 
Y rle Urilmlıtlr Ctv r lepe· 

ler topçu v kuvvetli ptya. 
de müf r zelerl tarafınd n 

tog l e.:lılmeye beıl nmııtır. 

Br11tlslav , J 5 (A. A ) -
Burada v zlyet gıtgld teh
hkell bir ıekll alm ktedır. 

Aktam üz rl Çek ukerlerl 
her türlü ıhtıuh elden bı· 
r kmıılardır Stdorun vazl· 
yete hakim olmadığı enla-
tılı,or, Çel· kıt atı şehrin 
mühim no t larını log l 
etmt tir. Tun öprütün6o 
karııımda müze blDnsına 
mttraly6zl r yerleıtlrllmtııtlr 
Kııl avlularına elit kadar 
tank ettrllmııur 

Londra, 15 - Stova 
d ki hidfaelerl yakından 

ta ip eden loatltz bQ· 
ılaıetl, ParJ le daimi ıu· 

rette tema1tadır 
Sal hlyetlar in iliz meh . 

fıllerlnln kan atine gör 
ı1ovakyad ki vaziyet. Ç koı· 
lov ky om mOl t t aml· 
y tlnf araoll etmrt olan 
lnıılter r uıa &) ne 

25 )) )) 50 
50 )) )) 25 --Yani cem n 85 ded TL 5 000 

TOrk llrah ikramiye. 
Afle sandığı h 11 bındakl m vduatı kuranın keııde 

edildiği t rlbe tek ddllm d D altı ay zarfında: 
T L 50 Türle ltra ından no lı düım mit ol•0 

her oıudl bu e ldelere lıtlrak edec:el1tlr. 

~~~~~~ ~a-.·-

B a I ık esir Askeı·i 8atıı1 
Aloıa Kom·syont ndaıı: 

O ~,, Kor ihtiyacı fçln 25 k dana zincir yular sapı, 15 _,, 
dana çulu, 100 mekliarl çulu. 2CO kadana yem to'"' t' 
liJO mekkarl yem torbası. 200 kıl ol n çak ekltlt r01 

konmuıtur. , .. 
lh test 24 3-939 cuma gönQ sa t 15 de Balıkeılt 

keri satın ima komlsyonund yap lacakt1r. I ıt 
Muv klu.ıt lemfoah 118 lır dır Evsaf ve teıllm t•'t~, 

komlıyond dır. altplerlo mu yen eün ve 111 tte ıoil'' 
atları. 

4 - 1 41 , __________________________ :../ 
ete getirecek mahiyette 

değildir G rantt y lnız ba 
rlçteo y1rpılacak olan bir 
taerruz vukuunda mevz.u 
bnhıolabtllr. 

BudepPfle, 15 ( A.A) -
Çekoılovokynd kı Macar! -
rın Prai mümeesllt otan 
Kont EaterhRZI Slovakya 
baıveklh Sıdor ile görüı fik 
t n ıonra an11zın Praidan 
Budapeıteye har ket etmıı 
Ur. 

Dığer tftr1.1ftan öArentldı. 

ğlne göre 1acarl tan ılh k 
olunan mınhkanıo münleı· 

ıllt ve eıkl Çckoılo• k?"a 
dakl Mac r hd rt 8ııullod 
Bratıılavay cıtmııttr 

Nıhayet, b&1tab nede te 
davı altıod bulunan Mac r 
h rfcly o ıtırı ·Kont Ca · l d 
bugün hutab neden çı mıı 

e b rlclye z rt.tloe ele· 

rek vazlf eıl b ıına ıeçıt'lf 
tir. ~ 

Budapeıtenln bazı •1~ 
m hafıllnde beyan olo0 /J 
Auna aöre, SlovakyarııO ~~ 
mao htmayeılnde fllü•t'bıt 
bir devlet olarak ılifl1 

• t Q)eııelesfdlr. ,p•I 
Aynı mehaf ~lde, 1() I' 

Ukranyr.sı m~ıeleııo1" 11 

Alm nya · Polonya - ~· ' 
rfıtan arasında h llec:ll!,c' 
tli..e olunma~tadır. •-

Pıufı, 15 [A.A 1 - l'~f' 
112 matbuatı ,Çekoılof;,o
vazlyettnln loklıafıo b~ 
bir alak ile takip et ,,1-
tedlr. Matbuat uıousı' f' 
lttbarıle bu f§te Alıst8"dıt 
om p rmo#ıoı göraıe1<1' ,1 

Jour gazel ıl, ılovolıf' .. ı 
1ılr 

csu ıubarfl Mse•' -' 
ıltıhakı llzım aeldtll 
t leaeıoı ileri 


