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Türkiye - Amerika Ticaret 
Anlaşması Prrf e Edildi. 
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Yeni fabrikalarımızın ku· 1 

tulması yolundaki faali}ıeti 
1- Çatal Ağzında Kurulacak Hamızı Kibrit Fabrikası Hazırhklan 
Saşıadı. 2 - Genişletilen Kağıt Fabrikasının Makine Montaj
larına Başlandı. 3-Selliloz Fabrikası Ağustosta Bitecek. 4 -

Klor Fabrikasının Temeli de Yakında Atılacak. 
~Dkara, 19 (A.A.) - Ça- mit ve makınelerln montajı· da bir lkl aya kadar faaltye · 
~ •izında kurulacak olan na . baılaomııtar. te geçmeel beklenmektedir. 

f IQızı kibrit ve ı6per foı- loıa halinde olan ıelllloz fzmıtte teılıf mukarrer 
''tafabrtkaları r ıçın tayin fabrikaa1na önümüzdeki Klor fabraka11nın da yakında 
'•hlen .... ada tedkıkat ya· 
Pıl aiuıtoıta ltlemiye baılana- temeli atılacalı haber alın 
L lllaktadır. lnıaa t projeleri 
q'ıırlanmıı •e makineler caktsr · mııhr 
''••rtı edılmfttlr. Dıier taraftan Sümer Alamanyaya ıfparlt edıL 

lzQılttekl kiiıt fabrlkaeı- Bankın lzm,tte kurmakta mit olan maklnele~ yola 
~t••zllne ald tnıaat bit· olduğu Kaolin fabrlkıuaoıo· çıkarılmııtır 

TORKiYE·AMERiKATiCARET 
ITILAFI PARAFE EDiLDi. 
htincik8.nunda imza edilecek olan anlaşma 
hakkında Menemeneioğlunun beyanatı. 

~ >ıııkara, Hl (A.A.) -Tür· hodan taevlp edildikten ıoa . 
~Je ile Amerika Bırleılk ra ve ancak KinunuHnl 

~ 6lcuaıetlerı ara11nda müza içinde imza edilecektir. 
tte edilmekte olan ticaret 

'"' h •taıaıı projesi üzerinde 
'' Uu deleıuyoo tam bir 

ltıı • f 
'• varmıt Ye mez.kQr 

•to· l :Je buıDn 1aat 1 1.5 te 

) ''it heyeti retıl ve Hı.ulct 
~ U1nuaıi kitlbl B Numan 
Si ''-•aııeocloiluoun evinde 
''•fe edtlm•tllr . 

f> t' 
8
•rafe meraılmloden son· 

t, • Menemencloiluya mü 
ıtıt''t ederek Tfirk ticareti 
~" l>ek ziyade alakadar eden 
lb 1tlllf hakkında eıulı B. Numan Menemencloğlu 
ttt'lta.._at almak tıtedık Ha· metleri ile bir müddeltenbe. 
t.~h UIDumi kltlbl bize aıa · rl bu itilafı müzakere edı . 

Size ıtmdıltk ıuaları ıöy-

Uyebıllrtm: Bu itilaf tle her 

iki taraf yekdıierlae birçok 

tarife tenzilatı yapmıılardır. 

lttJifın eHll en ziyade maıı: 

harımüıaade devlet muame 

leıldtr. Türkiye Amerlkadaa 

ıtbal edeceil e11aya muka-

bıl azami bir had ile mu-

kayyet olmak ıarttle ıerbHt 

dövtz tenlatı yapacaktır. 

Bundan da anlatılacaiı ıabl 

yeni tulifta klerlnı eıaıı 

7oktur. Bıliklı .ber lkl taraf •lcı beyanatta bulundu: yorduk. Buıüa parafe ettik. 
~erlka Bırl~ıtk hiilni 1 Bu meıtln ıkı hül<umet tara. yekdıjerAne kartı olan tedl· 

ITAı: LYA •ALMANYA• yatı ıerbeıt dövizle yapma· iı kabul etmtılerdlr . 

Daha fazla tafıllih ancak 

V.. A AR Az 1 VER M 1 S. 
imzadan ıoora vertlmeıl ka-

bil olan bu itilaf, her tkl 

memleket Ucari mübadeleal-

(J ol arthrmala hizmet ede-

Ç bin Alman ailesi Italyan cekur nmıdındeyım. 

Somalisine yerleştirildi. 
"~~0tıdra, 19 [A.A )- Rey- kruvazörü ıle gelmlt ve ak · mittir. 
'' NeTı ıazetealnln lıUh· ıam yine aynı kruvazörle Mu11ollnl. İtalyan kömü· 

Ouçenin nutku: 
Carbonla, 19 [ A.A. ) 

tıııa 
''I ıöre, 3000 Alman hareket etmııttr 
~tat ltalyan Somahılncle ...... 

11.t lUJa yerleımtıttr. 

rün6 metetmlı Sardunya 

laallunın meziyetlerini ıayıp 

dökmüt ve buaünkü mera· "sa ' 1
u1n olduiu üzere bu 

lı,1'•iı lnııltere ı 925 te Mu11ollnt burada ı&ylediil ılmln birkaç ıeae evYel va 

,ı,,''Ja terketmı1u. Şimdi nutukta ev•ell bu yeni ıeh- tana yardım için e•ll hal. 

~~ •ıı haberlerde İtalya da rln bizzat lıminde kendi yan kadın ve erkeklerinin 

'~• l~Prafı bundan bir ıene mukadderatının menıetnf ve yüzüklerini deYlete hediye 

ltt. e A.ltnanyaya terketmıı kendlılnl bekllyen yazlfeyl ettikleri ıüoüD yıldöollmüne 

stl4ussolini Sardunyada müıadıf bulunduiunu teba · 
rGz ettlrmlt ve demlftlr ki: 

Harici Siyasetimizde 
Tasarrufun Mevkii. 

-----------------········-----------------
Tasarruf un milli hayatımızda oynadığı rol 
artık herkes için el ile tutulur hakikat 

şeklinde tecelli etti. 
Taıarruf Haftaeı dolayı

•l1le Hariciye Vekili Ş61ul 
Saraçollu rad1oda aı aiıda
kl nutku ı6ylemtıttr: 

Azla yurttaılarım, 
Tasarrufun milli bayata

tımızda oynadıiı rol, artık 
herkeı için el ile tutulur bir 
bakıkat teklinde tecelli etti. 
Kalkınma hareketimizde 

eo bt'.iyük mevkU olan milli 
tasarruf aründen ıüne lnkl
ıaf ederek, yarınki Türkiye· 
nln kuvvetli lıtlnatıabların
dan birini teıkll edecektir. 

Taaarruf refah miyarı, •e 
aynı zamanda refah ~•11ta

ııdır. Hu hakikatleri en kuv· 
vetlt lf adelerlyle bu hafta 
içinde millete bir kere daha"' 

' 
anlatan hükftmet arkadaıla-
r1m ve yükıek İktlıat ve 

General Kazım 
Karabekir 
Mebus Olaca·k. 
Fethi Okyarıa, Hiza Nur mab
usluklara namzet gösterilecek 

H. Fdlıi Okyar 
Emekli General Kazım 

Karabekit birkaç gündenberi 
Aokarada bulunmaktadır. 
Kazım Karabekir e•velkl 
aktam Reisicumhurumuz lı ı 
met İnönü tarafındon kabul 
edllmtıtlr Kendlılnln Cum
huriyet halk parttılnce mün· 
hal mebuıluklardan birine 
namzet ıöıterlleceil kuyvet 
le ı6ylenmektedır. 

R Şt'ikrü Saraçoğlu 

malı1e m6lehu111lara taıar· 
rufu bilen •e yapan bir mil· 
lelin aelere kadir olabtlece· 
11•1 timi dellllerlle ıöıterlr· 
lerken ben de TGrklye bari· 
el ılyuetlnde taarrufun bil· 
y6k me•ldlnl ılze kııaca 

tahlil etmeie ıahıacalım. 
Bir milletin dıı cepheıln· 

deki ehemmiyeti, kendi me
deni ee•lyeıl, milli fazıletle
rı ve maddi kuvnt •• kud 
retlle ölç6lür. 

Harici ılyaaetla deıteklerl 
jıte bu için mefhumda mün
d~mlçtlr. Medeni lnklıaf, 
Türk milletinin kendine ga
ye ittihaz ettlfl hedeflerden 
birini, battl baılıcaaını teı· 
kil eder. 

Medeniyetin milli la6nye· 
(Sonu ikinci ıayfacla) 

Zehirli Gaz Maskeleri 
Rağbet Görüyor. 

Maıkelar lstınbul va Ankarıdı satışı çı~anld1. 
Kızılay maske fabrikası 

taraf ıodan balkın zehirli 
gazludan korunmaıı tçtn 

çıkarılan halk tipi ma.ke. 
lerln lıtanbul •e Ankarada 

Hhfa çıkarılmaın üzerine 

halk bu maıkelere tahminin 
fevkinde bir raibet ıöater-

mlıtlr . Satıılara ı tmdlltk bu 
ıkı ıehrtmlzde baılanmıt 

olmakla beraber, yurdun 

her tarafından K1zala1ın 
Ankara Ye lıtanbul ıube
lerlne müracaat edilerek 
izahat ve nümunaler lıten · 
mittir Kızıla,, yakın bir 
zamanda halk maekelerlnin 
bütün memlekette ıatııa çı· 
karılmaıını temin edecek 
tir. Fakat o zamana kadar 

toptan tahtlar ıtbl poıta tle 
yurdun berhanıı bir tarafın· 
dan yapılaeak telebede ce· 
Yap •erıleceğı için •atan-
daı lar aynı ftatla Kızılay 
Ankara ve letanbul depo
larından maıkelerl tedarik 
edebileceklerdir. Ç6nkü, 
yurdun her tarafında her iç 
bo1ana da 6 hra flat ko· 
nulmuı olan halk maske· 
lerl için po11ta ve ambalaj 
ücreti de Kızılay cemiyeti 
tarafından deruhte edtlmek
tedtr. 

Kızıla y halk maakelerl, 
büt6n Türkt1ede •atandaı

larıo birer maske 111hlbl ol 
ınalarma kadar imal edilecek 
ve bu gaye temto olunun 
caya kadar halka azami 
kolaylık ta eöıterı!ecektlr. 

,. ilayet r lakamıııdaıı: 
Ziraat Kongresine Davet. 

Zıraat Vekaletinin 17 12 938 tarih ve 2510 numarala 
telgrafnameıt aynen aıaiıya çıkarılmııtır ilin olunur. 

1 - Btrlncl kôJ ve ziraat kalkınma kongre talimat · 
oameıl bu ıün adreılntze poıtaya ••rtldlll· 
2-Vakttn darlıiı haeeblyle atafıdakl mal6mat arzohınur. 

3 - Konıre Parti fe•kalide kurultayının müteakip 
aynı 27 Btrtoclkinun 1938 aaat l 1 de Ankarada toplanacak 
bu t;,abriakt yazılarımız •e Baıvekiletın 13 ... 938 tarlhlt •e 
6. l 51 5 numaralı telle vaki emri eaaılarında allkadarhlar 
aruındao ıeçtlmıı klmeelerln kongre g6nü Ankarada bu• 
luodurulmalarmıo temin •e hareket tarlblerlyle lılmlerlntn 
tellenme.t. 

4 - Bu ıüokü tarihli Anadolu ajaaılyle reıml davet
liler hulclnde her arzu edenin •e bilumum zlraatle all· 
kası bulunan teıekküller ve müe11eıelerlo 26. 12 938 ak
ıamı umumi kittpllie müracaat ıartlyle aza 11fat Ye ha· 
kuklyle •ıttrak edebtleeeklert ili.o edıldı . "lı OQıa, 19 [A.A..) - Muı 

QI ~-
~''-l ' .,..rdunya kömür ma 

erı k )'~ 1 rıunta aıında yeni 
'-•ı: &Q Carbonla ıehrinl aç 
~'' •r. Meraılmde adanın 
~ı11 t~rafıodan gelen 50 hın 

lıt ulun1nuıtur. 
"leohnı ada7a Rolaaao 

taııdıjını ıöylemlf bundan 

bir ıene e••el bataklık olan 

bu yerde buıGn l 2 bin nü. 
f uılu bir ıebtr yükıeldijıol 

ve bu ıehrlo yarın 24 bin 

oüfuılu olacatını kaydede· 

rek bunu ltalyan mıllettnln 
teıktlltçıhk kudretin• mecl-

1•• ol4.a..au ""•••• ettir· 

Bö1le alır f edaklrhklara 

katlanmHıot bilen bir millet 

her kime oluna olıun •• 

hanıl latıkamette olurıa el· 
ıun gGalerJDI kıpmadan ~ •• 

llalıııll&r. 

Diler taraftan Londra bü· 
yfik Elçtıl F~thf Okyar Cum 
hurlyet halk partlılne aza 
kaydedilmek (lzere müraca 
atta bulunmuı •e uıulen bir 
beyanname doldurmuıtur. 

Bu milaaaebetle kendtılnln 
partice mebusluğa aamzet , 
ıöıterllecejl yoluodakt ıayl
alar tazelenmlttir 

Geçen güa Dahtltye Vekl· 
ll •• Parti Genel Sekreteri 
Refık Saydam tarafından 
kabul edilen eakl Stnop me
busu Dr. Rıza Nurun da 
partice mebuıluta namzet 
ıltterlleceil ~ ılJl•nl,•r. 

Bu clbetıu de münHlp •a11talarla mıntalunızda alaka. 
darlıuın malumatının lraah llzımdır. 

5 - Her •lliyet için bir klılyl geçmemek üzere biz
zat ve Ankaradft ikamet masraflara Vekaletçe takdir ıu
rettyle Yer llecelctır. V aklin darhfı bu paraları• aHnı 
olarak irsaline mani olduiuo.ian ipttdaen mahallerlntle 
temin bu1urulmaaa rlea ol••ur. 



Harici Siyase imizde 
Tasarrufun Mevkii SEH.R HABERLERi ,j 

( Bııtarafı birinci aayfada) 
ye intibakı ancak derin bir 
azim Ye iman içinde ç•ht· 
malda ele ıeçlrlleblllr bir 
nimet Ur 

Bu medenl1et hedeflariae 
dolr• yilkıelfı, ıiyln taozl• 
mi ile •e yarının ~•hıma 
kablllyet&ol bapDden hazır
lamakla mümkün olabthr. 
SlylD tanzimi, tsttkbaho ha 

zırlanma11 da ancak ıahıi 1 
tuarrufJarıp yaratlll• milli 
taraflarla apıla tlır . 

Gono ıGnüne yaıamak , 
1 

ancak ltlılnden emin olmı· 1 
yan milletlere yaluıao bir ı 
y6rDyüıtur. Türkün yftce lı 

Ukbah 6nünde buıünkü ha. 
yahmııı ona llyık bir hale 

ıattımekl• Ye o tatikbalt ha
sarlam~ l~ln 1a1ayıııanzı 

taaalm etmekle mOkellef 
buluuyorua. 

?irkin mili! f ıztletlerl, 
Haten bayatı metod1a tın

zlme en mGaalt o\an va11f· 
ları llatl•a eder: Tork, kah· 
ramandırt ldbar karımnda 

m•tlD, ikbal 6o6ode mGte · 
•utclır. T6rk, alleetne dGt 
ls6Dcl6.r. TOrk, laem clnılnl 

ıe•er, cemiyet bayatı içinde 
Jatamala azami ltyakat 
Ptermtı :Alır mıllettlr. Ta
Hrruf, bu faziletlerin tnki 
t•f .,,_. tokarrür lmtltdlr. 
Ş mdı, bu •aııflaııa ya· 

nında •e oalarla beraber ol · 
4ukça bir icat daha ehem· 
mlJet Uıtleap eden kudret 
kablllyete ıelt1oram. 

Aziz yurtdaılarım, 

Mtlleıtl•ln itibarı, tlemla 
161ledlihn yü&uek •a11fların 
yuuada bir de « yaparım » 
cletllilnl « yapabilmek » ve 
(Japmak lttedtflnl) ( fapma 
la meebur olmamak) lmki.o· 
larlle 6lçGllyor. 

Sulh refah Ye ıaadet kay 

aafıdır. Bu kaynatın ise en 

müe11tr mGdafaa1ının kuv · 
•et olduiunu unutmamak 
icap eder Aıll f aztlet odur 
ki, bu kuv•et •e kudreti, 
ıulha •e refaha meanet tt · 
Uhaz edebtlecek bir ruh 
yGkıekllflal tf de ettim. Bu 

' k1ekltk ı .. Tork mllleu
nlD bizzat kendlıldlr. 

T6rk mllleu taaarrufun ne 

kadar feyizli bir k•v•et kay 
aafı oldujunu, btlbuıa 

Cumhuriyet rejimi zamanın· 
ela pek iyi aalamıthr. 

Kazaadıfıaı laer g6D yl 
yen, yarınki hayatını teea
diife <bailı yan, yarınki teb · 
lJkeları ıözler1nt ~apayarak 
ıörmemei• çahıan millet· 
ler, bir ıüo bu iDtlzam11z 
hayatlarının clzyeelni öder 
ler. 

Taaarruf inklıaf ettikçe 

ku•••t ~mbaları ıokltef 
eder, harici ılyaıet ku••et · 

l~r, eulh temin olu•ur. Re· 
fala artar ıaadet umumtle· 
ılr 

Cumhuriyet Türk mtlleU. 
ne on bet eeaeltk ıulhu bil· 
ful temin ettikten •e ltlnin 
ıulb lmlllerlnl de hezırla

dıktan ıonra bugün artık 

bir m6 .. letnet haYHI içinde 

hayatımızı tanzim etmenin, 
taaarrufu bllme"illn •e ıev· 

IO•lflD Yff1D1 ta&f rrufla, ya 

W. ••to.Ut baaarlamaoıu aa 
..... ıelcllil•I ılylemele 

hak ka:nnmııtar. 

Yarın çocuklarımızı koru· 
y&cak, atlelerlmlzl ytkılmak · 

tan kurtaıncak •• artak ebe· 
d17et tçln 1ük ıelen baıları · 
mızı eidtrmlyecek çarelerin 
neler oldufunu hepimiz ıör
ailk ve 6jreadık 

Arhk bu6fin, bJllyouı: ilet, 

JHeti, makine, z iraat, im.ar. 
ilmi yükıelıı, ticaret •e 
bualarıa hep~lolp aziz koru 
yucuıu olan büyük ordumuz 
yarının roembalarma muh 
taçbr. Bu lbUvpcı l lnız ta· 
urruf temin edebilir . 

Mtllet tau rruf etti kçe 
bualann h· pıl ilerler. Ve 
yine nılUetta tasarruf kabi

liyeti bunların derlemeetle 
artar. Tekrar ediyorum, ta 

Hrrilf büyük bir ko•vet 
kayoajıdır. 

Taıarruf mevzuumu, ıl · 
ze harici emniyetin dayan· 
maıı Jizım ıelen lcuvYet 
it unsurlardan blrl olarak 
ıöıtermeie çahıtım. Bi!has· 
ıa tıaret etmek illerim lct 
Türk milletinin mevkll eıt
Ukçe hızını art.ren ta111rruf 
la her ailn biraz daha yllk. 
ıelmelrtedlr. 

Tayareler 
Plotauz 
Ucabilecek. 

telıız telgraf clluazları 

Köy V Ziraa şle i
cek. Hız V e 

.. 
rı 

Kongrede muhtelif İf ler üze
rinde 11 komisyon çalışacak. 

Btrtnct ziraat kalkın 

ma kongresi haı:ırlıklarınll 

faaliyetle devam e~ ilrnekte 
d\r. "I Zira•t Vekaleti, ziraat .. 
hayatımızın muht4"11 f kol l arı -

nı alakadar ed~o •e konıre-

nln ufroıacaiı mevzular 
arasında bulunan birçok me 

ıele rri, en ialihlyetll .daire 
!erine •e müteba11111arına 

tedktk etttr~relc ayrı ayrı kt· 
tap n rı .. leler baltnde baı · 

tınlmııtır. Kıymeth bir kı

tüplaane teıktl eden bu net 
riyat 40 ciltten fazla olup 
koorre n:zalarınn dağılacak 

't"e konıreden bekltmen müı 
bet •e ft'!yfzlt neticeleri re 
nlt ml"yaeta ko1ay ı aıtıra 
caktlr. 

Konare memlekdımizde 

cezri bir köy •e z lr1:1at H · 

•aııoı proframlaıtırmak tçln 
ana meıcleler üzerinde tflklp 

RADYO ----------
-- AN(lRl RADYOSU 

~dıl ı:n eıl rer~klt politlka 
eıaalarını teabn etmek, mem
lekete atd u111umi lbtly~ç 

ve dıleklerl kaydederek ıö · 
rüımek. bu ana •e temel 
tıtn bütün memlekette diğer 
büyük lılerlmlzd•ki hız ve 
d6zenle baouılmHı için Jü · 
zumlu f iktr ve elbtrliğtnt 

kurrı.ı.k hedefini taıımakta· 
dır. 

Meıai proframına röre 
kon1ırede 11 komlıyon çalıı 
maktadar. Komlıyonların 
me11ul olacaklara mevzular 
ıunlardar: 

Partı prenılplerfnt tabak· 
ku • ettirebilmek bakımın 

dan Vekllrt büoye.111, baf, 
bahçe zlraaU, tarla ztraatl, 
hayvaa şeml, hayYanat, zt 
raat ıanatlerl, tedrlıat, oy
macılık mevzuatı Gzerlne 
liylbalar, zlrei llredt Ye ıl 

ior.ta meıelele,.ı 

ı Milli tak·ımımı-
1 zın yapacağı 

Dalga Uzunluğu: 1 bir mac. 
vaııta1Jyle, arllk ku'9velln 
de btr prden dJier bir yere 
nakledllebileceji tahakkuk 
etm(fltr. Radyonun •e tele · 
vizyonun icuhndan aoara 

1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. \ Beden terbiyesi 
1
genel dı 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 K,.,.. rektör lüjüoün yabancı m il 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. letler aporcu1arhle teme.ı 

telılz vaeıtaliyle pılohuz 
olarak taya re ıef ırlerıolo 

hakln balJne aırdıjlnı du1· 
duk lnıanı hlrdenbtıe ıııın-

tıror . 

2u · 12 9.18 Salt için hazırlamıı olduğu proi· 
il:? . .JO Müz k (Opua par ramın ilk t~tbı~lH loden ol· 

çalarıl 1:$.00 Sıat ayarı ve mftk üure, rne rılekdımlze 

haberler. 13. 10 Türk mibfgl btr futbol lakammm daveti 
kararlaıtarılmııtır . 

[Türkçe ıarkılar) 13.40 14. Bu moksatla Rnm•n•a fe· 
müzik [Fanfar - Pi) ıs.Oo 

Türk müz!tl fanceaez faslı) 
18 45 rnnutrQa (hukuk rlnıt 

J•ymıı kurumu) 19 00 mü 

ztk (h.aftf mihtik. Pil 19 15 1 

ıaöl a1arı n: habrrler. 19 25 

deraıyonuoa y pılan mün 
caat 1 yt karıılan'llltfl.r . Ha 
her •erHdijıoe ıöıe tamll · 
miyle mtl ı i takım kadroıunu 

Amerika orduıuoda bu yaz 
kullanılacak olan bu yeni 
tayareler bir buçuk ıaat eak 
y6aiade kalmakta, ve ıçınde 
!-lçbir loıan olmadan &ıtedl· 

il 1ere ıttmekte ve ltledijl 
yeri bombardıman etmekte 
dır. 

Ancak ıökyüzünde keadl 
kendine ıezen bu tayere 
yerdekı pilotlar tarafından 
telılzte idare olunmaktadır. 

l müz k (lıderier - Pi) 19 40 
Temsil [bır dram • oilumun 

taıımak üzere b1r Bftkreı 

mubtelttı bu ayan ıoo ıün

lerlne doğru ıehrlmtze ıele 
ceHlr. 

Ro men takımı Aokarada 
Ankara ve latanbul muht~
litlerlyle karıılaıacak •e 3 
ocü temıumı letaobulda lı · 
tanbu1 muhtelittyle yapacak· 
hr. Maç tarlhl olarak 31 
blrtnclki.nuo. 1 lktnclkinun 
tarihleri teıblt edtlmııttr. 

AmPrlka ha•• kuv•etlerl 
kum1ındaolıi1 büyük çaptakt 
taJar ter lçlo de bu tnrzda 
yeni terted~t dütüomektedlr. 
Her balde teiıtztD hava harp· 
ıerlne bu ıureUe 1ıirmeat çok 
dik te t•Y ndır 

:···········~···········lt.f. 
: Yılbaşı pivango- : • • 
: su sizi bir anda zen- : • • 
: gin edebilir. Bir bi- : • • : Jet almakla hem ta- : 
i liinizi denemiş, hem i 
: de Hava Kurumuna : • • : yardım etmiş olur- : • • : sunuz.. : 
\················~······.I r----:-------1 TURKDILI j 

1 Pazartetlnden batk" her 1 
eün çıkar. Styaa&l Mll.Zele •• 1 1 Y.ıllıfı: 800 Ur Uf 1 

1 
Altı Aylıfı:400 • 1 
Say:11: 3 1 
Günü r,eçmı, Hyılar 251 

I kuruıtur: I 
1 ADRES: I 

L::~::s=-~~~~ 

yemfılertJ 20 00 Müzik (rad· 
yo orke•truı ıef: Hasan Fe· 

rlt Alaar. 1 - BraDd~obu'r 

konıertoau Ne. :i ul majör 

(J. S BahJ 2 - Saraydan 
kız kaçarmn op~ra11 . uver 

tür (w. A Mozart) 3 - İfı 

jenya Aullı den operaıst uv. 
erUlr rch. GlukJ 4 - Si 

f!gfrlcd · tchll · [ R V ağner) 

21 00 net eyarı ve para, 1 
borsa v~ toprak m'1hıu l lt:ri 

borsa 21 10 Türk müz!gi 

JHatk müzlg •e oyun hava 

ları ve muhtelif ıerkılar) 

22 00 konutaıa [Türkiya poa 

tan! 22 15 müzik [kOçük 

or\<e11tra) l Aa Aile [Ma 
rten Uhlj 2 - f rl'nıız as 
kerl marı f Sent Saeoı} 3 
h o Volzer (Çaykovıkı) 4 

Prelüd (Rahmaolnofl 5 -
Marte - uvertür - [Ffotov) 

6 - Reverl enterrom en 
termeze · (Çaykovıkt J 7 
EımMalda · pP.s de5 Bohr. · 
mlen No 2 [Drııo) 8 
~ersöz · 1 Gretcbantno•) 9 
Spanlo T aoze ( Moııkovald J 
23.15 Müzik lcazb•odl 
2~.46 24 Sou b.abcrl r v~ 

Memnuniyetle öğrendtil -
mı~e ıörc, bu meçlardao 
eonra Mac r. YuıoılaY ve 
Yunan takımlarının davetle
ri lekarrur ıetmlttfr. 

Hakem kursu çalışıyor: 
Bır ay ev•el açılan An· 

kara hBkcm Ltursu çalııma 

laruıa devam ct01ektedlr. 
Futbol fed~ıaıyonu hakem· 
lerln nazari bı lgılerlnln bıt 

bılcatla genı1leulme11inl te· 
mln için yarın 11abah eaha 
Qzeriode ve antrenör refa
kaunde ekıenlz yepmalıuını 
karar1aıtırmııtar . Bu haftalık 
tstbtkat yakın bfr zamand• 
tld gume çıkarılacaktır . 

Neşriyat: 

An~ m c U2SI 
Çoçuk Etıirgem~ Kurumu 

eenıel merkezi taraf sodan 
Ankarada çıkarılan bu m~c 
muanın 11 ncl Hy111 n~t•o · 

luanuııhu. Ta niye ederl:ı. 

Parti ilçe 
Yönhurulu. 

Yeni 1eçllen C H. Partili 
İlçe yöokurulu dün toplana . 
rak aralarmda tı böl6mü 
yapmıılardır . Bu ıuretle ilçe 
yöl kurul baıkanhima tek • 
rar Hılml Şeremetll ıeçılmtı

t r Saiıımanlaja da lımall 
flrttoilu, ıekreterltie Meb· 
met Keklik ayrılmıılardır. 

-UzlJ.m 
Çeşitleri .ı· 
Zıraat V eklletl, biti• 

liyet ziraat odalaraa• bir t~ı· 
mfm a6odermtı, me•l•ke . -· mlzl•,.mubtelif auat•kalal 
da latlbaal olunan ı.jıılO; 
üzümlerin çeıttlerlat ve e 

ı. bıJ 
aaf ını ıormuıtur. Oda r 1.,.ı 
busu•ta icap eden tedlllk J-
yapmata baılamıılardar· t• 
tedklkler bitirilip ••k&le 

a0•'' 
Hı , •d vaziyet btldtrlldlkteo 11111 USUal l aTe memleketimizin btıtiin O• 

ıstır · 
116 h b u l miktara anlaıılmıı olac• 
ır.1u ase e su - · ·~ 

leri Tadil Seyahlır YI döviz elıllt 
Edilecek. 1 getirilıcık par1l11 .•. 

TGrk parHı lnymetıat Islı 
ruma hakkındaki 12 ı•fl Dahiliye Vakiletl, vl-

liyet huıu•i tduelerlnta 
nnıbHebe uıull.ert üzerinde 
eıula tadilat yapmak, büt-
çe •e beup formiillerlnl 
baaıtleıtlrmek aıe•zuları 
üzerinde tedktkler yapmak
tadır. 

Bu arada merkezi Brük
ıelde olan beynelmilel ıe · 
birler bırlıaıne mQracaatla 
blr mütehaa111 1ıellrilme.lDe 

karar Yertlm•ı . keyfiyet bir 
ltğe yaztlarak muvafakat 

" ... kararname 1eyahat •• 
dtyle memleketimize ,.ıe1 
ecnebileri beraberlerin~ I" 
tirdik lerl d6•1zlertn .,tJıt~; 
oı pauportlarına ~art ..l' 
tıarel ettlrmefe mec.,ur tP' 
m•ktadır. 1• 

Paıaportluın daba •••'1· 
ce pollı~ topla•mald•;, 
ma11oa bt•aen i6.ts1 

11
. 

paHporllaı p ...... de k 1, 
trol6 bazı mütklllta 111"j,. 
o\daiuodan GClmrlk •• 1 

Miitebn11ısıo ya km bir hlHrlar V eklletf koatrol ~· 
~aoıaoda memleketimize ıele ı,nt ko aylaıbr•ak "''kd•' 
ceil bıldtrilmektedır. Müte- dly}e dö•lz llıtelert ıbff' 

ceYabı ahnmıfttr . 

husıı tedktk erini tkmal etmlt •e icra Vekilleri 1, 

ederek bazırladıfı raporu yeti mezkur kararna111••~ 
Velcilete verdikten ıoara 43 6odi matldeslne btr fı~, 
yrıca yapılmak iıteaea ta- ra lllYeıtyle bu ltıtelert . 

dt 'at hakkında f•kri alına· itibar edl1meıl lıuıuıuoll ~' 
caktır. rarlaıtırmııtır. {a.a ] 

Fen memurları Gedikli hazıf' 
ve mi1hendi•lik lama okulııtı; 

karaları. talebe alınac~. 
Naf•a Vel&ileU, Nafia fen 1 - Şimdi Anlsarad• J 

mektebinden ; 936 1937 den lunaa, tik baharda IC•f;, 
yılından e••el me-zun elan civarındaki yeni bl.,. " 
ve buıün de•let hi:tmetınde oakledt lecek olan (( A•'-'' 
bulunan Nefla feo memur •edlkh hazırla•• orta ~, 
lıırını, bunların ıtmdiki me luoa» aylak ücretle rlJ~ 
zunlar ııbi mühendtıltk in Türkçe, Almaaca öir•t 
•anını haiz olabilmeleri tçıo alınacaktır. f 
açılaa kuua göndcr&l<'crk 2 - lıtekUlerdeD •'' 
olan1araoı seçmektedir. lacak ıartlar aıalıdadı~ 

1 
Bu kuua •ıttrak aç ı n dev A ) Okul de Zencıd 'rl_ 

ı Jet hizmetinde çalııırn nafıa ıttmeyl tohlaüt etmlf J/ 
fen memurları ara11on" ya 
pılan hntlhaada 360 fi rrı u 
vaffak olmuıtu Şlmdl de· 
vam etmekte olan ılk kuua 
90 nafıa fen memuru iıUrl'k 
etmft bulunmaktadır Eyiul 

ba11Dda bati• mıı buluoan 
bu kurs tam btr ıcne devam 
eder k gelecek ıeoe aiuıtoı 
nihayetinde bitecektir. Her 
tene kursa 90 oar m"mur 
lttirak edecek ve kuular 4 
ıenP.de olharet bulacaktır. 

Devlet hizmetinde bula· 
oan. nafıa fen memurların•n 
kursları bittikten ıonra dt· 
fer oaf la memurlara için 
kurelar açılmaıı mukarrer· 
dir. Fakat bu &erbut çelııaa 
Y"ya mücsseıeler hizmetinde 
bulunan nafie fen memurla· 
nnıo kuna devam ettikleri 
middetçe kendıl~rfolo Ye 

aıl~lerlnln maııetlerlnin ne 
ı~kt lde temin olune.c11iı aıe 
seleeı düılinülm~ktedir 

imtihanda muvaffak oll\ 
auyan nafta f~ıı memurları, 

bittehı kuraa rlevam edemi · 
yecek ve milhea41tı Gav••ı 

aa ala•ıyae4tldartlar . 

B ) Lteldl oldulU ~ 
iç• eblt1etlı bulunmak·~ 

( Kültilr bakanlıiınclJ 'I 
llyet tHdlk edılmlı b• ~ 
mak •eya latveraıte1• 1,ıt 
tdaan vererek ehliyet -
olmak.) -' 

3 -- Alınacak öiret t' 
lere ayda 108 lira üct•t,ı:' 
oturmaları fçta okul clf~ı 
da Zenc•derede aile tk•...-
Jihı •erilecektlr. V 

4 - l•tekll elanlarıO. ıı 
karada M. M. V. aık•''~ 
ıeler ıaüfetttıltftne dil~ 
ile mftracaatları Ye dtl~ 
lerloe ebhyetname, ~ 
tezkeresi taıdlklt auret11/ 

fotoiraflı hal tercl•.J 
bağla mal arı llzımchr · 

11111 esnasındı ~ 
yırıraıı /ı 

Sakarya mahalle•1 11 

kunduracı İbrahim ofh' 1 
yaılarnada HHaD bO' tİ 
halleden lımall otlu 1 ,i 
larında Ahmedt 'f.-,l 
elQ81ında bıçakla kol",/ 
ve kutiındao yaral•~ı 

Su~lu adlt1•Y• ,,.erl 
tir. 



ltalya Hariciye Nazı- 1 Şarkı Veni Bir Ya gın 
rının Hayatı. 1

Tehlikesi Tehdit Ediyor 
lumlininin dıııdı oliiiiont Çiyanı 25 nisan 935 italyının, librıdaki ArlPıinmilliyıtınden ayırma siyıse· 

tari~iıda yaniden dünyaya gelmiş ııyda~ilir. tinı karsı itirazlar yükseliyor. 
Son ıeaelerde A•rupa ıl· • raılyle blrUkte Rom•Y• dön Fraoaızca Parlıuar ı•zetetl, Bu ıaretle, Araplar 111em· 

Jaıett üzerinde mühim roller dü .. Bu ıekıl~e Edda baba· Kahire m•h~ blrJaden aldıiı leket içinde dalma uyanık. 
OJnamaya çalaıan ltalya hl. ıına. Kont Caano da knyln fU hab~ri o~ıredtyor: bir halyaa aleyhtarı unıur 
\ucnettnln Hariciye nazm pederine lravuımuı oldu Şarkı yeni bir yaoıın leh· teıktl etaaelrtedMer. 
Kont Galea:azo Ciano dl Edda ltabaaı üzerlnrle bü· ilkesi tehdit etmektedir. ita\. Hatti ltalya Habet harbi 
kaıtezzo kimdir.. yük bir tesir yaratabiliyor· yanlar tarafından Libyadan etnaamda, Habeılere yardı• 

Bu kadar uzun bir lıme du. Buadan htlfade ederek kovulmllt olaD SGaa"il.rln tçln 1 gl!t.z zabttlerinlo tda 
.. hı~ olaa •ekilin ılraat ha- kocasına yeni bır mevki te melce bu lduklerı Hlclz, Mı- r .. t aib•da bir Trablue ala · 
1atı, Avrupa deTletlerl üze mln etmek lçtn bir hayli Hr. Yemen ••bt yerlerde rı teıktl edtldlilnden bab· 
rinde •1aadıiı rol ve huıu- çalıı1r. ltel1anın Lıbyadakl Arapla ıeluamuror mu? Çekoılo•ak -
•lJetleri nedir?.· r,te yazı- Kont Cıano evTell mat- rı mtlltyetlertnden ayınna ya rneeeleat eınuında bu 
hlızda bu ıuallerio cevabını buat ıeft tavın edıldt Oa ı lyaaetlne lı&aıfı UtrazlH yük- alayın tekrar teıkl! edtldlil 
b•labılecelutoiz 1 dan ıonra propaıanda na ıelmf'ktedlr ele ı6yleamlyor mu? 

ltalya Hariciye nazırı Koot zırlıiı •azlfeılnl aldı Hıtya · V akUle Çad •ölbıe kadar İtalyanlar bu faaliyetle 
Cıano 25 Nman 935 tnrthln 

1 
tandan çok memnundu Mu bütOa Berberhtana hiktm mücadele etmek Gsere Mı· 

41e Jentden dünyaya ıelmiı vaffakCyet yolunda eıı ku• olan bu Araplarsa tefi 56. ıır vahalaruıda propeıanda· 
.. Jılabiltr. Bu tarih MuHolı· •etil adımı •hDlf olurordu. ouıinlo ba(t"n bulduiu Mar · lara ıtrlılyorlar . Huduttaki 
llh:aın kızı Edda ile Amiral Evllhk lıaayabnın çok ulur· ıamatruhtan haber Terlldlil- Garbub ve Kufrada bula· 
Ctaaonun oflu Galeızo Cfa· lu oldufunu dftıinOvor, ka ne ıöre, garb '61ün6o Mı · nan lrabluılular, •ema1da 
0 un SeD Pler kllteestnde ev· r111aa mahıuı .. tr laftrmet '" vahaıında muhakka" btr bulunduklara Mmr aıtretlerl 
lenme merastmlariofn kut- besltyordu.. İıttkbalf her kıyam baı 161ter•tıt1r. arasına · fena ıeyler yayma-
landıfı ıiiDdür Uzun za- ıin biraz daha ı6lüyord•. ltalyanlar Sünuıilerln maları için huıuıi btr tdare 
••ndanberl ılyah 16mleklt Nihayet J 936 ıeneıtnde hal roemleketlol 1926 da elleri· ye taht tutulmaktadırlar. 
ler tteıkılltıoın en ıadık bir ya hariciye nazarhfına ıetl ne ıeçtrmlıler •e ıeflerl Mı- Trabluılulann kıyam ha· 
•ztaı ot.o Galleue Ciaoo· rtldl. Kon Ctano yalnız A•- ııra iltica mecburiyetinde reketlerl Trabluıa yeniden 
IUJD teıl"llt relılnla kızile rupanm df!fil bütüo düoya kalmııta Fal.cet Trabluılular 25 btn ltalvan yerleıttrllme -
••lencneat, tıttkbalinln açıl- nın eo ıenç huldJe nazm· ellerlac:leo ılllhlara ancak ılnden ileri ıelmtıttr. Çüa-
llalf olduinaa ıOzel bir df! · d1r- altı ay ıonra btraktalu. kil bu ftalyanlar Trabluılu · 
lll ıayalabıltrdl. Ko:at c~ano böyle iktidar Trabluılutarın batında bulu· ların memleketlerine Te hür 

Mu11ollnın kızı Edde ıa - me•klioe geldJktea ıonra ar· nan Ômer Muhtar 1932 de rlvetlerlne aahtp olmaları 
Zel deilldl.. Metti nııaola tık tamflmen kayıopederlal bir ıüngG mubatebHlode fçln yent bir mani teıktl et-
oldukları zamankt haltyle to.klit etmeje baı1adı. Ha- kendiılnl mtldafaa tçtd elin- mektedlr. 
çlrktn ve aade bir mektep!• reketlerlol, kopuımaııoı ay· den kılıcı da eltukteo ıon · Surlyede Alevllerln ln•n 
ı_ ettiklerine dair b ir haber 
•ız haltnde idi. Baıında btr nen aldı. h•ttl , ııemanladı ra ltalyan\ara teslim olmut 
bere, üzerfnde ba1lt hlr el · ıöbek ıaldı Bu ft'k Jde her tur. 
biıe teıardı. cepheden Duçeye benzemek Fakat İtalyanlar memle. 

l•len1»eıerl bü,ülı btr ha iıtedL keti lıtlli etmekle, Trabluı 
dııe olClu .. Kont Cıaoo o za· Bundan ıon rl'\ artık Kont lulara mail6p ettlklertoı td 

-.. hr.ai:ı 27 .şeıu:ıda .ıii- Ctnno b lhuaa Merkezi Av dla edemezler. Bır çok aıt · 
~e • yek11ıkh bir delıkanlı rupadft ılvHi faaliyet ı6ı· retler hududun arka11na latl· 
ldı Bu izdivaç Ecldan1n Kont term~ğe baıladı. haı .. Mıura Tunuıa veya 
C•ano aileılntn asa leUne kar A•uıturyaya yaphfı tik Trabluıun cenubuoa çekil 
tt ıolan biirm~tfndeo ı lerl ge Hyahatinde buıln nnl teı mlılerdlr Su cenuptaki Trab · 
lelDezdt Çinkü baba11 Amt luıtular, Cebeli!ıl AnJarda 

ktlitı tıuafından hapııedılmfı 1 
ral Ctano h•nüz çok yent bulundurulmakta olan tal 

olan ıftbtk Avusturya baıve 
btr zamanda aıalet payealne yan aıkerlert lçta dalma bir 
"••utmuıtu . . t~dlT.açta bir kılı Şuınfı. hariciye •ekdl mlcadele unıuru tetktl et 

Kanya ıle yaphiı ıörüıme -
lrlttnf aat meıele11 de mevzu mektedtr . 

L lerde bde m\iıta kbel bir H d l d 1 J UQehı olamazdı. Ztra Kont u ut ar a top anmıt o ao 
el h 1 k an1aımanın esaslarını diıü- b A ~ it l _. ' •no iç bir ıer•ete ma ı u rapıar a yayı aaıma 
dejtldt. Şu halde . Edda yal - nlyordu. endite içinde buiundurmak. 
.aııu Kont Ccaoonun •ıüzel O tarihlerde Mmanyada tadır . Hattl balya Habetlt· 
tözlerine, ı ıcak bakııına kar · Avrupada müıtereken hare- taa harbi eınaaında Sünoıl 
fı du1duiu zaaf dola11tlle ket cdf"ce-jt bir mAttefllc arı· lerle bir anlaıma tmıatanıa· 
a.u l•nç diplomat Ye eakl 1 yordu. Rddaaın dalwl teıl · fa teıebbüı etmffU. 

r aaett:d ıle hayatını blrleı rlyle Kont ClaDODUn Berlln- İtalyanı• tekim fU tdı: 
tfrınefe karar •ennlttl 1 de yaptığı seyahat Alman SGnlıller memleketlerinin 

Eddanm çolıı: ıartp bir ıah · mehafalı tarafmdan çok mü- ltaiyanlar tarafından fethlal 
•IJetı •tırdır G&zel deilldlr . n!t bir tarzda karıalandı . kabul edecekler, buna mu-
Faiıat y6ı6nde derin b!r ma· kabil onlara halyanlarıo Mı 

Mu11ol!nt bu temaaın ıtyasi 
•ı.nın lf adeti okunmakta, ıırda Sünuıiler için aldılda-

olmaıın!l taraftar deiildt. 
lôzlerlode zekanın lcıvdcım· rı araztl~r Terllecektl. 
ı Cıatnoya Romaya çatırdı· B d •rı parlamaktadır. Onda ce- un an baıka Süafılye 
1'up meml~ketlerlnln ateıt fakat Alman ltalyan aniat· bir lD&8f bajlanacak "• 
fle , Slav bOk6met1erHnin ha maaının temelt de bu ıeldl · kendlıl yine lrabluıuo dini 
hlperat ruhu btrleımtı de- de ahhnıı oldu. Edda ıerek ıcfl unvanın•• hıf ıyauktı. 
llebflır . Ondaki bu hayal· baba11, aıerekıe koca11 tize · Buıua mukabil ltalyanın ma 
Ptreıtlttıo ha:ıırlamuın-ia rinde yapbiı teılrle Alman zl, hal ve ııttlıbaldeki ılya -
QJeıbur Ruı ıoıyaltll kadını ltal1an anleımasında en teUnf tanıyacaktı . 
AnJelık Balabanovanı aıa bü roCihlm tol6 oynarnıı olan S6nuıi1e1 memlelcetlerlnde 
Jlk bir teıirl olduiu ıöJle . ı•hılyetttr . oturabilecekler, fakat mal 
ben bu •-adın Eddanın y- Ç 1 larıaı sahip olmak hakları • .. Son ekoı o•ak.,a hadi· 
tirli bulunmıyacakta . Aaı SOauel rneatnde en mülalm rol6- aeılnde de Avrupa harllHı · 
OJnacnıthr. lerJn cezaları affedllecek fa. 

... nan bir anda deiltebıl~cejl kat memleketlerinde oturup 
"'ont Ctaao, Düçeata da -

llı d bir ıarada bOtQn büylk mem- oturmıyacaklaraaı yine hal -
il ı olduktan ıonı·a artık d 

6 leketlerden koıup Münibe ya tayin e ecektı. 
oünde Jent bir ufkun açıl· Sinuıi bu tekhfı reddet-

n\aaına lntıur ediyordu. Ne selen dtplotnaları• konut · 
t '- d r ı u. elllihD evvela "anaba.,a fal tukları eıaı 6zertn e ta yan 

v • Slnuıtlerln bu tlddetlt 
Y•o koaıoloau olarak 11tt1. harJclyeıl de, Almanya ile muka•emetlerl İtalyanlar !" memuriyet lııruınea bir müıtereken rol oynıyordu . için, hllbaua bir çok Tırala-

e 0 ilu dGnyaya ge1dl. Kont Ctano ltalyaa·Ahnan luılulann, iltica t:tUlderl A . 
~anıbay konsüllüjünden anlaımHiyle memleketi Te rap memleketlerinin büklm 

•o11ra Kent Ct&apo 1933 Anupa ılyHetl izerlnde darları yanında bGyük me•· 
•eneatnde Çin büyük elçılt mili.im bir rol oynadıiı •lbi kt elde etmlt olmaları ba -
"ı R h~ tayin cdtlmek ıuretly· bugün de ayni ıelctlde dün kamından dehe cndlıeltdir 
le 111c defe olarak 111ihlm ya ıulhü i:a~rlode mltı:11tr Oolard•a biri kral lbnl•uu 
l.ır Yaıılfede lnıllanılda . f"a · elabllec•k vasl1ette bir hl- dun yanmda nazırdır; dıferl 
kat a1aı HDe aarfıada ka k6met ada....Lr. Moekat ı•l 

Yerlhalıtt . Fran11zca Entran· 
ıljan gazeteılntn bu hldlıe 

hakkında nrdlil mal6mata 
16re, ftyan hareketinin ba-
tınd" Alevi me"uıu Sillı!y · 
man Mürıtd bu1unmaktadar. 
Ale•ller Surlyeye baih ola
rak muhter bir tdueye •a-
bipttrler. Mcmleketlf!rln li · 
takJa lıml •erllme\ctedtr. 
LObnaoan fıtıldah tanındık· 
t"n ıonra Lltalrya mebuıu 

Süleyman Mürıtd de Şam 
mecltılnde Alevilere de lıtlk· 
lal Yerllmeılnl lıtemtıttr. Bu 
arzu kabul edllmeylnce 
m•bu11 dala çıkmıı ve çe 
te hııkt l ederek lıyan etmiı 
ttr . 

Gazete, buıun Suriye hü. 
lnimf'llntn meıeleyl tetkık 
etmekte olduiuou tllve edl· 

yor. - - ...... 
Kölelikle 
Mücadele. 

Kölellie kıuıı mücadele 
cerolyetl reisi Bayan Sımon, 

halihazırda dünyada 5.000 000 
köle bulunduiunu re· 
çenlerdc ilin etaılttlr. BRyan 
Slmonun edındiğl ımalümata 
•öre bu Hirlerln bGyük bır 
kıımı. buıüa Habeıtstanda 
bulunmaktadır. 

fakat Mu11ollnl, Bayan 
Sımona, daha Habeı har 
binden e•el, Habeıtıtanın 
eılr ticaretinden t1.mamtyle 
kurtulacafını •adetmlıtt O 
zamandanberl de, ltalyanın 
Londra elçtıl Kont Grandi 
aynı .azlerl bep tekrar edip 
durma le tadır . 

Bayaa Stmonun btldırdlil 
ne ıöre buıün ln.ıltere tm · 
paratorlutuna dahil m~mle · 
ketlerde, Malazyada Hoor 
Kongda hala çocuk ttcıueU 
yapılmaktadır . Son zaman· 
larda, lnaıllz hGkihnetfnln 
aallhlyetlt makamlara, uhl· 
mı~ veya icar oluak tutut
muı ç~.aklara tublt etmefe 
betl•mlflardar. 

Abdalhamid 
devrine aid bir 

filim. 
Bir Frauıız ftlın ıt6dyoıu 

ıarka aid yeni btr film çe
•lrmektedır Fıl111ın lıml ge· 
yaz EıtrecHr. Btr Fran11z tl 
ncma aıazete•lnCn bu fllme 
dair verdlil haberler arasın 
da Abdalbamıdın aara•ınd& 
baımubahirlık •azıfeatnt ıö 
ren ba.recnala ıının ıtQdyo 

tarafından anaııje edtldlğlol 
ve bu z tm ftlm dekorlara 
nın hakikate uyıun olması 
huıuıunda r•jlıörıe yardım 

ettlfinl de yazıJor . Bu tabii 
ıtüdyonun blr reL:limıdır 

FUm stldyo müdihünün ıöy 
ledlll gtbı «busüa tamamen 
ortadan kaybolan eıkl Oı
maoh T6rkiyeafnı » canlan· 
daracak bizı «Kırk sene eT . 
velkf bir mazl » ye ı&tGre 
cektfr. 

Filmin kabrama•ı V t!dat 
beT tsrnlnde bir Oımanh 
diplomatıdır. Con Lodııe ta · 
rafından temsil edtleo Ve 
dat bey Pa rflle b•r çok za · 
mantar yafRmıt •e latanbu
la dönerken bir Frazuız JAD· 

ıt6z rolünü de VIYtran Ro
manı o,.aamıthr 

DJplomat aenç kadını sa 

rayına yerletUrmlıUr. Bu 
earayda yumuıak mlnderlf!r 

Litvanya Me· 
meli iatiyor. 
Parla, -- Memel ve Kla· 

peyda Almanlarlyle Lthanya 
hülulınetl arasında baıhyan 

müzakereleler, ıelecek haf
ta içinde ıona erecektir. Bu 
müzakereler, Çekoılo•ak va 
tle S6detler areııoda cere· 
yan etmıı •e malum netice· 
ye varmıı olan milzakerele· 
rtn aynidir. 

Alman matbuatı; Ltt••a · 
yanın, ahı hafta içinde Me· 
mel de Klapeydayı Alman
Y•J• iade etmeı, lQzumua· 
dan bahsederek uaua maka · 
leler yazmaktadır . 

- :::::CF= 

Ayni kadtnla ikinci halıyı 
Sinema arUıtlerlnden Celı 

Okt ayni kadınla ikinci de
fa olarak e•lenmtı ve bala11 
na ıeçlrmek Ozere lnslltere· 
ye ıelmlıtlr. Artld bu hl· 
dlaeyl ıöyle anlatıyor: 

- Bızım Amerikan ka· 
nunlarının tyt bir tarafı •ar
dır. Sır a.&a m kar111ndaD 
boıanmafa karar •erip mah· 
kemeye cn6racaat etti mi 

kenelıln• bir .. ne dOıOn 
derler •e davayı bir ıene 

ıonra lıteneols tekrar bakı
lır. O zamana kadar olklh 
tamamen bozulmamııtar. 

Geçen aene karımdan ay
rılmaia k"rar Yermlıtlm Te 
mahkemeye müracaat ettim. 
Mahkeme bizi muvakkaten 
eyırdı. Fakat dütGnmek lçla 
de bir sone mühlet verdi. 

Bu blr tene zarfında bea 
de, karım da dilıtlndOk, ta· 
ttndılc , nihayet •rrılmamaia 
karar verdtk. Buıiln tekrar 
evleodtk ve tklncl defa ola· 
rak balayı seyahatine çık· 

tık . 

Cek O\a.. o kara.ı da •ak
tiyle ıahne artlıtlydl •e 
Ne•yorktakl bir tt1atroda 
çalıııJordu. Venlta V ardon 
ismiyle meıhur olan artist, 
Cek Okt ile 1935 te e•len-

h reua~a ları, Darılleler, bü 
liım Freuklerln esld ıarkta 
ta •vur ettlklerı ber ı ey 
•ı.r .. Bu baıvat önceleri 1r~oç 
kadınm hoıuna gider, fakat 
kıı& bir zaman sonra 11lul ı 
mağıt ba~lar. En·eli eski 
anandlere baih olan Veda · 
dın anane&IJle geçtnemes 1 

•• bu ıarada 4hdtıllaaaıtd 
ıenç diplomatı bir prenseı 
ıle evleadlrmeic kalkar. Fa · 
kat bir erlu:iln yalnız bir 
ka.ııola eyfcnmeJ,nede taraf . 
tar olaD Vedat bu l <!kltf J 
reddeder Ancak bu ceaare 
tınl ıo UftA kedar ıötüremez 
Te ıaltania evlenir 

ı mittir. Bugün, kocatiyle tek
rar evlenmesi hakkında o 
da ıö1le diyor: 

Mevzuunda hiçbir y ıe nthk 
o1mıyaa bu fılmlo manzara
ları itibariyle pek beğentle. 
ceği 16ylenl1or. 

~ -
I Bir bacak 50 

bin lira .. 
Güverteıl yeni Jıkanmıı 

bir vapurda , J•rler 11lak ol 
duiu fçln, ayaiı kayıp dü 
fen bir lngiliz, kumpanyayı 
dava ediyor, ve bu kaza 
netlceıtnde kırıla o sal ba · 
caiının tazminatı olarak 50 
bin ltra lıtlyor 

Mlıter Reıinald Tomas lı 
mlndekt bu adamın da•uı 

bakkındA mahkeme heoQz 
karar vermemtı ve düımt: 
hi.dfıealnde haktkaten ıeml 
nia mi mesul oldufunu tab· 
kike bara kmııtır . 

Gen Londra mahkemele -
rlnden birinde btr otobüı 
lcaze.sı nda ut ayıı iı sakat 
kalan bir kadının da•a11na 
balulmaktadır. 

Mla Mebel Penntnıton, 
otobOıün btr trarnva1la çar. 
pıımaıı netlceatnde ıaf ba· 
cağından yaralanmıthr . Haı· 
tahflneden çıkt ı ktan ıonra 
da ayalın; oynatamaz ol 
muı. lddtaıına aire. kendisi 
dansöz olmak, yüzme ve 
ıolf ıtbl ıporlar yapmak 
arzuıundaymıı. Bu ıuretle, 

bunlardan mahrum kalarak 
ldlkbalı ıOadGfü ,,,D ıs 

loılltzlerde bir darbı· 
meael •ar: Hasret ıe•ıtyl 

ateıler, derler. Onun •lbl, 
bız de blrlblrlmlzdeo bir 
müddet ayrı durduktan ıon · 

ra, sevgimiz daha fazla art · 
tı. 

iki arttıt balayı ıeyabat· 
lerlnde İnıtltereden ıonra 
lıkoçyaya ve Franuya ıi· 

deceklerdır. 

Almanyada ka
panıp çıkan 
gazeteler. 

Parlı, - Alman matbua· 
tında buıüolerde bazı tadı . 

llt ve teattkat yap.lacalcbr. 
Buna ıöre. (Berllner Tai
beyal•) ve Berliner Volkl· 
ıen Çaoyuaaı) ıazetelert, 

sene baıandan itibaren ka· 
panacak Ye bunların yerine, 
( v olklt• Beoba htt~r) rasete· 
ıint çıkaran tlrket tarafıa
dan tkı yeni ••sete çıka· 
caktır. 

Vıyanada çıkan ( Vlner 
Taebelat) , [Vtner Juraal) Ye 
(Neviye Freye Proıe] ı•se· 
leleri de kapaaıİcak •• bun. 
ların yerine mGıterek bir 
ıaxete çıkacaktır . 

bin lira tazminat latc111ekte· 
chr. 



SAYFA: 4 

Elektrik Sandalyesi 
de Ca Ve en Kadı • 

-

ölüm cezasından evvel gözleri
n in çıkarılmasını istemişti. 

Ölüm cezaıı infaz olun laklar büyük bir ıürptle lk· 
mazdan evvel gözlerinin mal oluomuıtur. Evveli ka · 
çıkarı1maamı teldıf etuilnl tll kadınıD batının ıol cthe· 
bıldtrdif imiz katll kadın An tindeki Hçlar traı olunarak 
oa Hen, üç ıün evvel Ame· tellerden birinin raptoluna
rlkada Ohtyo haplıhanesin- cağı yer hazarlanmıı, ıon· 
deki elektrik aandalye11nde ra da ••i bacaiının alt kıı
can vererek cezasını öde- mından bir parça kaldırıla. 
mittir. rak difer telin bailanacelı 

Aana Hen bir çok klmıe· kııım tamamlanmııbr. BG· 
lerl zebirllyerek •ahıi btr ıe · tün bu hazırlıklar yapılarken 
kilde öldürmekten ıuçluydu. koyu Y~til renkte bir limba 

Hüküm ıece ıaat 2o. 18 odayı aydınlatarak ölümü te· 
mln edecek ceryanın hazır de yerine ıet1rdmı1t1r. 

Anna Hen, 1844 senesin· 
denberl Oblo h•plıbaealnde 
tik defa elektrik aandalye
ıtnde can veren kadın mah· 
k6mdur. 

Elektrik sandalyeılnln bu · 
lundui11 odada, ölOm tehlı -
keal karııaında bir kadında 

huıule ıelecek akılllimelle· 

re karıı husuıi ıurette ter· 
tlbat alınmıth· 

Anna Hen elektrik sandal
yesiyle karıılaıınca bayıla. 

rak yere dltmGı ve orada 
hasır"bulunan bir erkek gar 
dlyaD tarafından kucaklanıp 
94 Hnedeberl Ohlyo haplı · 

baneılnde ölüm cezalarının 
laf az olunduiu 19 uncu asır 
stilindeki elektrik koltuiuna 
oturtulmuıtur. 

Bunun Ozerlae ıon hazır-

olduiunu ııaret edlJordu. 
Y alnı.ca d6fmeyl çe•irmek 
her ıeyl bitirebilirdi. 

Ancak ıon aanlyeleriade A.n
na Hen keodlılne ıelebJlmtı 
ve bir rahibin refakatiyle 
ıon dini meraılm yapılmıı · 
tar. ıonra haptıhane müdü · 
rftnOa lıaretale koltuia cere· 
yan verllmııtlr. 

Kayıp diploma 
Zonıuldak yükaek maden 

m6beadls mektebinden 1929 
senesinde aldıiım 28 auma -
rah diplomamı zayi ettim. 
Y enlılnl alacaiımdan eski · 
ılnln hilkmd olmadıiı illa 
olunur. " 

Suııiırlık Sultan Ça · 
yır borHlt madenleri 
made• mübeadlıl Alt
dullah Nurittln Kırıcı 

Balıkesir Tapıı Sicil 
Muhafızlığındıın: 

Köyü: Me•kll: Cinai: 
A.ytebacı Elekcl çeımeal Tarla 

civara namı dı-
l•r Karatepe 

cl•arı . 

Hududu: 
Dolusu Ban
dırma ıoıaıı 

poyrazı deli 
HHaa otlu 
Mehmet Alt 
Ye ofullan 
Hakkı ve Şu. 
ayp batm Os· 
man oğlu Meb · 
met karııı Azl· 
ze ve Üçpınar 
köy<inden Ha
san ofl• Eyap 
tarlaları kıb · 
lesi Üçpınar · 
köyünden Vo· 
yvoda oflu 
Mehmet kızı 
Kezban kızJ 

Emine. 
Yukarıda hudut veıalr evaafı yazılı tarla VoyYoda oğ· 

lu Mehmet e•latları Süleyman ve Haıan •e Muıtaf a ve 
Havva ve Kezbanıo atalarından toUkalea malları olan tar · 
lanın ıark tarafındakı bir k11mı ıonrodan açılım Bandırma 
ıoıaaına bırakılmıı ve 50 ıene e•vel yine bu tarlanın ti· 
mal tarafından bı! kıımıda Anebacı köyünden deli Uuao 
ojlu Mehmet Aliye aatalmıı •e kısmı külllyeılde bundan 
45 ıene evvel aralarında haricen ve adıyen taksim ederek 
bu tarla beıe bölünerek bunlardan Haaan hf11eıtne muıtp 
kısmı Üçpınar köyündeki hane ıehmlne mukabil kardeıl 
mezbure Havvayı terk etmtı olup hl11ealne isabet edeo 
mlluiar ile lıtıaaltndekl kardetl Haaandan hane ıehmile 
mübadeleten aldığı yukarıda ballhazır hududu yazılı mik· 
tarın tamamını btli senet taaarruf eden Havva 318 de öle· 
rek veraaetl oflu .\it ve kızı Rabııe kaldıiı ve bunlar ba 
ba ve analarından intikal eden malları 322 ıeoealnde rl · 

zaen yaptıkları taksimde Üçpınar köyü hududu dahilinde 
Geren mevktlndekl terlayı Alt kardeıı Rabtıe ve Rabııte 
anaları Havvadan kalan Elekcl çefmHi civara namı dtjer 
Karatep• civarı mevkllnde klln tarladaki hl11ealnl kardeıt 
a~ı geçen Aliye terk eylemfı ve o zamandanberl Altnln 
hüınüotyetle tem<ıllük ve zllilyettode olduğundan bahıile 
aenetalzdeu namına teactlt lltemekte olduğundan 30 12-938 
ıOn& mahallinde keılf ve tahkikat yapıl cağından itirazı 
olanların bugünler Jçlode Balıkesir tepu aleti muhafızhjı · 
na ve keıtf günOade mahalline gidecek m~mura veıaılı:ıle 
birlikte miracaatlara lüzumu ıl&n olunur. 

TCı.UWILI 

Balıkesir Tapıı Sicil 
l\lııhafızlığından: 

Mal:aalleat: Cinsi: 
Ha midiye 

Hududu: 
Safı Deli Mehmet veresesln
clen kar111 EmlDe ve kısı Kad
riye evi, solu arabacı Halit evi 
arkaaı .lere' cepbeal yol. 

Evaafı yukarıda yazılı evla yeri dere bırakmtıaı iken 
belediyece 50 sene •••el Mubacar T ektaıak oilu Haltle 
verllmlf •e bunlarda kendi naktl zatlslle btr bap hane in· 
ıa ederek mülkiyetlerinde ike11 ÔmerJn 45 aene evvel ve. 
fatlle oflu yukarıda adı ıeçe• Halill terkettlil Haltlde 40 
aene ••vel 20 madeni lira bedel mukabilinde bu yeri ha· 
rlcen deli Mehmede ıatmıt ve Deli Mebmedde 35 tene 
evvel bu e•I ikiye bölerek yukarıda hududu yazıl mahalli 
IS madeni liraya Tüyzilsollu Oımana haricen satmıı ye 
Oımanında vefa tile karıaı f atma ve e•lltları Mehmet ve 
LütflyeJl terk ederek 6lmGt ve elyevnı ev •eresenln te
mellükünde buluadujundan babılle ıerıet almak lıtedilde· 
rlndeo 29. 12-938 tar ı hinde mahalljnde tahkikat yapılacak
tır . Bu e• hakkında mülldJtt ve ıair bir ıuretle hak talep 
edenler varsa tahkikat ıünü ketlf memuruna HJahut bu 
ıOnler zarfında Tapu Sicil muhafızltiına müracaatları lil
z:umu illa olunur. 

20 lla1NCIK1Jırull 1111 

········~~··~·······~··~~~ ! TQrkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ = K apita/: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
1'i. Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ = Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler = 
ili. Her türll zirai lkrazlar-dlier bilcümle banka mu· ~ 
.ı ameleri büyük ıubelerlnde kiralık kasalar. ,_ = İhbarsız taıarruf •e kumbara hesaplarında ikra· = = mlyeler. c 
1'İ- 1 kramtıe: lllktarl: ikramiyenin tutarı: ~ 
..J ADEDi LiRA LiRA ~ 
; 1000 1000 -,; 

~ 500 508 ~ 
~ ı ~o 2~ ~ = ıı ıoo ıooo = 

25 50 1250 ~ = 30 40 1200 ~ 
1'i. ~ ~ ~o ~ 
.,. 108 6UÖÔ ~ 
). Ba lkramtytltr htr üç eyfl• •tr olınak iiıtrt st· = 
~ nede d6rt defa •u miktar u:trintltn kura ile «•bıtı- -.,; 
JIİ. lac•ktır. ~ 

··~······~················ 
B 1 k . T s· ·ı ~~~~~~~~~~~~~._ a ı esır apu ı~ı 1 Yerli Malı Döknıe 1 
Nablyeal: 

Muhafızlıgından: 1 Kömür Sobaları.. 1 
K6yü: Mevkii: Ctnıl Hududu: ~ )1 

Bıjadıç Baba Emrudln Tarla Doiuıu Ha f! Yerli ma/J dökme kömür soba/an şeh- " 
ıao oilu Ha- ~ rimizde de ima/ edilmektedir. Şimdilik )1 
111, bat111 Hü dt, ~ 
aeyıa oflu Alt ~ bu sene bir numaralı olarak imal edil- ı 
poyrazı Hacı ~ meğe başlanınış/Jr. Bu sobalar çok kulla- 'JI 
Hafıı: ojlu Alı I! nışhdır. ~ 
kıblesi ıahlbi ~ --ı 
ıened Halil it. Fiatlar ise İstanbul liafJndan muhak- ~ 
ve HHan Hü· kak iki - üç lira daha tenzilat/Jdlf. Flrzu '11 
ıe1tn tarlala- eden sayın müşterilerin Emanetçi - Flh- ~1 rı met Gümüş yazıhanesine uğramaları. 
Dojuıu Jol, ~~»?4~~~~»1'ı~~~~~ .. 

.. " .. .. 

Mehmet oilu 
Arıf, poyrazı 
HHan karııı 
Fatma, lubleal 
yol. 
Doiusu lımall 
oflu lımall, 
batısı Veli oi· 
lu lımaıı: tar· 
laları, poyrazı 

dere, kıblesi 

Halil karııı 

Meryem tar· 
lası . 

Hudud •e bul•nduiu 7er yukarıda 7azıh tarlalar Bay 
ram ofullarmdan Halil oflu Hüseylnln ecdadıadan latika · 
len senetsiz mili ikea 340 yılında ölümlle kar111 Ayte ve 
evlltları Halil ve Hasan Hüseyloe kalıp bunlar da muriıle
rlnln öl6münl müteakip aralarında yaptıkları takılmde 

Ayteye köyde bir e• Ye aı•iı harman yeri ve Bambala 
mevkilerindeki bir tarla tefrik edilerek bu üç parça tarla 
Halli ve HaHD Hüseyin hi11eılne tefrık edilerek ol ıuretle 
malakı olduklarından bahlıle Halil ve Haıan Hüıeyla nam 
larına ıened almak fatedıklerlnden tahkiki fçln 29 12 938 
ıünü mahalline memur ıönderllecekttr. Taıarruf iddiasında 
bulunanlar vana bu günler içinde yazı ile Vtllyet Tapu 
Stcil Muhafızhfına veyahut mahalline gelecek memur" mü· 

racaalları lüzumu tlln olunur. 

Edrtmit hu~uk 
hakimliğinden: 

Edremtdın Kavurmacılar 

köyünden Mustafa ojlu Muı 

taf a Memlıln kar111 o köy · 

den Emine aleyhine ikame 

eyledlil boıaama da•aaının 

icra kılınmakta olan duruı 
malarıada mGddeaaleyhe 

Euılne namına çıkarılan da 

vetlyenln tkametki.hının me 
çuhllyetl haaeblle bila teb · 

lığ iade edalmlı oldutundan 
daveUyeoln llioen tebllğat 

lfaaına karar verilerek , mu· 
hakemelerl 20. l 939 cuma 
günü aeat 14 de bırakılmıı 

oldutundan mOddeaale1he 
Mehmet kızı ve Muatafa ka · 
rıaı Emtneulo vakti mezkör 
de ya \tizzat ıelmeıl veya 

Satılık 
Dükkan 

Çarıada, Abacılar içinde 

ıaiı Alt Galip Ôogürlü dük

kanı, ıolu t:ıktıebirll Muı 

lafa dükkanı, arkaıı Hacı · 

köıelerln dükkloı ve önl 
yol tle mahdut Ahmet Gü · 

müıün müateclreo oturduiu 

dükkan ıatılıktar. 

Taltp olanlar Hasan 
Baerl Çantaya müracaat 
etsinler. 

------------------·------ı bir vekilt kanuni ıöadermeıl 

gelmediği •eya Yekli de gön · 

dermedlil takdirde muh • 
kemenln ıı1abıoda devam 
edecejl davetiye makamınll 
kaim olmak üzere ilan olu 
nur 

Balıkesir Askeri Satın 
Alnıa Konıisyonundan: 
Suıığırlık ve Kepıüt garnizonları için 2 - l l ·938 cum• 

ıiinü ekııltmeal yapılmak üzere 120 ton maden köm0r6· 
ne talip çıkmadıfından thaleıl 28· l 2 938 perıembe ıGoü 
ıaat 11 de yapılmak üzere pazarlıia çevrilmtıtlr. 

Muvakkat temln•tı 103 lira 50 kuruıtur. lıtekltlerlD 
mezkur 160 ve ıaatte Balıkealr Kor Satın Alma komlıyo· 
auaa müracaatları. 4 - l - 395 

Bahkesi r icra Memurluğundan: 
Fahri Balkacıya [ 150] it · tarabtne tesadüf eden çar

ra •e masraf vermete borç · ıamba günü aaat 15 de Ba · 
lı Şekerci Bekir oflu Rece lıkeılr icra daareaine ıelme· 
bin bu borcundan da layı 29 . lerl ve arttırma ı•rtaameıl 
9 - 938 ıüolü zabıt varaka· tarıht ilandan itibaren herke• 
aında evsafı yazılı ve fzmlr · tarafından görülebılmek iJı:ıe 

re açık buluoduiu tayin edt · 
far mahalleaınde tepucu def leo zamanda arttırma bedeli 
ter 68 aabıfe 9 ve Mart rayrl menkulün yOzde yet 
928 tarth ve 5S nutnarade mit betini bulmadığı takdır· 
kayıtlı. baleD lklıinln cebbeıl de en 100 arttıranın taah 
lzmtrlere ve ıktaloln cepheıt hftdu bakı kalmak üzere 
Avdan ıokaiaoa nazır ol· arttırmaaın 15 ıü• daha 
mak üzere dörde bölünmüı temdıt edtlmlf olacafı •e oo 
(1000] lira muhammen kıy· beılncl ıünü yant 2 2 939 
metil bir dükkiadakt 84 ae· tarıhlne teaedüf eden per
himde 14 aehlm hl11eaı ve ıembe günü aaat 15 de yine 
ayol aahtfe Ye tarlhle 54 arttırmaya devam edılerek 
numarada kayıtla ve [120] ıayrl menkulün en çok art• 
lira muhammen kıymetli tırana lhale edtlecell ıpotek 
nısıf dükkandaki 84 ıehlm sahibi alacaklılarla difec ali· 
de 14 sehim btueal •e ay· kadarlartn ıayrl menkul Qze 

rlndekl haklarını huauııle 
ol aahlfe ve tarih ve 53 au· 
merada kayıtlı e•velce dük· 
kin iken halen ethallnde 
kullanılan [ 150] lira muham
men kıymetli dükkandaki 
84-14 sehim hl11eıl ve 52 nu 
marada kayıtla Ye 250 mu 
hammea kıymet : ı hanedeki 
84 14 ıeblm hl11eıl &fl'ğıda 

yasılı ıartlarla ve peıın pa-
ra ile aetılmaıına karar •e 
rilmlttlr. 

Talip olaalarao 18 1 938 

faiz •e maıarıf a dair olan 
tddlalacını evralu müıbıtele
rlle birlikte yirmi ıua için
de icra dalrealoe blld•rmelerl 
Akıl halde haklara tapu ıl-

cillerıle ıablt olmadıkça ı•

hf bedehnın paylaımaıındao 
hariç kalacaklara daha faz
la malumat almak lıttyeole
rlo Bahkeıir icra dalrHln'" 
müracaat etmeleri ve ıaltf 
pefln para ıle oldufu ııası 
olunur. 

Sahtbt ve Raıınuharrlrl: Halıkeılr Mebuıu H. KARAN 
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