
-· Avusturyada Bulunan Alman Taya
releri Filo Halinde Çekoslovakya Hu
dudunu Geçerek Bohemyanın Şima-

linde Uçuşlar Yaptı. 
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Avusturya Cumhurreisi de istif asını Verdi. 
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Şimdi de Dünya, ilk Safta, Tehlikeye Maruz Bulunan Çekoslovakya ile Meşgul Bulunnıak
tadır. Hitlerin Süratli Ve Şiddetli Havaketlerin ·n Uyandırdığı Akisler Yatışmış Değildir . 
Hi ler, Gece Büyük Tezahüratl Viyanaya Gırdi. Şuşnig: ''Benim Memleketim Burasıdır.,, 

"" 
Dıyerek Avusturyadan Ayrılmak istemedi .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••••••• ••••••••••••••••••••••••G•••a••• ca•••••••••••••••~•••r.••a•••••••e•P.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••R~a••••••••••••••••••••••••••••••••' 
Viyana. l 4 (A A ) 

Avusturya Reisicumhuru 
Mıklas i Ufa etmtı ve ana~·a1;a 
mucibınce Başvekil Says lnku 
art aynızamanda reısicum

hurluk vazifesini üzerine al 
mıı ve Avusturya, Alman 
devt tinin bir parçaııı oldu· 
ğu v,.. Avuıturyanın Alman 
devletine leli rar ıli:a&o hu 
ıusuoda on nisanda bir p le

bisl yapılacağı ve reyler ne· 
ticeslnln ekserhetl tayin 
edece~i hakkında bfr kanun 
nec;redı mtıtır. 

etmtılerdtr ı · Viyana, 14 (Rad yo) Res ı· 
Alman askeri tnyarelerf men bildirıldiğıne göre M 

f ılo halinde dün Çekoslo Httleri bütün milletıo istıkbali 
vakya toprakları üzerınde l için fabrika, gazino, otel ve 

Bohemyanın ıimı.ılinde uçuı lokant ılardaki ifçllere izin 
far yapnnılardır 

Çekoslovak va Berlinde 
prote11loda bulunmuı ve Al
manya Hava Na1.ıc ı Maraıat 

Göriug, Çek e lç sine uçuıuo 
emir hilafma yapıldığını 

askeri ve sly~Ji hiç bir he· 
def i olmadığını söylemııtir. 

lngllterede A iman ya .ııley 
hinde nümııylıler yapılmııhr. 

VıJana. 14 \Rad yo) 
Hütün ViyAna 1 lıtleri 

1 V-'rilm e~ı ernredilmiıttr. 
1 Vıyana, 14 (Redyo} 
ı M Hitler Llnzden a ynlımıtır 
ı I Yolll\rdtt halk cookun te 
zahüratltı kenduunl karııla · 
maktadır 

Yollarda h a lkm tehacümü 1 
yüzünden Viyanaya varma -
11nın 6 saat kadar g clkec~ği I 
tahmin edilmcl;tt-dır 

Vıyana , 14 (R ulv o ) - M. 
llıtler bu akıam Vıyanay;ı 

vasıi olmuıtur. 

Btrılerce halk Führeri coı 
kun teuhüratla ve al~ıılar 

Hitlerın bugün Almanya 

Rei ıcumhuru ve Baıvekili 

ııfaUle Vtyannya gelmesi 
beklenmekted•r Vtyanaya 
mütemadiyen Almıtn kıta

atı ge melttedir 

karıılamağ hazırlanmakta 

dır Hitler, Linzden ıaat 

10,45 de otomobille haraket 
etmlftir. M. Httlerin araba. 
sını 13 polis arabHı takıp 

, la karııla mıelardır. ş .. hH 
Alman bavraklara tle dona 

Almnn orduları Avustur 
yayı baıtan apğı ;stıİi etmektedır. 

Şehrimiz Gümesinde Kupa Maçlarının 

ikinci Devresi Pazar Günü Başladı. 

İd . a birl"ği, dma gü
cü O- 2 Y di.. 

1 

ikinci takımlar maçında, 8ırlik küçükleriÇlkmadığındEO ! 
Güçlüler hükman galip addedildi. 

1 

IDMANBIRLIKLILER 
Pazar günü lrnpa maçJa. 

rıoın ikinci devresi Güç Bir 
lık ikınci ve birinci takım 
ları arasında yapıldı . 

Saat on üçte Güç küçülr 
lerl ıahay& çıktılar . 
Rırlik küçüklerı ti a h a . 
ya çıkmadıklarmdhb Güç 
lGler seremoni yaparak bük -

men aall p addedildiler 
Saat on bl!'ıte birinci ta

kımlar maçma baılaod ı . Ev
vela Btrlik ve onu mütea
kip de Gilç sahf.t.da yerleri 
nl aldılar . Hakem B Naılt· 
ti . 

R6zgiı.r ahına PırlıklUer 
( Sonu llılncl 1ayfada ) 

talmııtır . Halk sevinç ıçınde 
dtr . 

Yahudiler iŞIBJinden çıkarılıyor 
Vıyana, 14 (Radyo) 

Ya hudi unıurlar S l )'&si mü 
eGSeselerden u7aklnıtırılmıı 

tır 

Yerlerı Nazilere bırakıl 
mııtır. 

Yahudi hakımler azledıl- 1 

ıniılerdır. 

Viyana, 14 (Radyo) 

Avusturya protestan kilisesi 

Alman klUı ı:: sine raptedılmlt 

Ur. 
Viyana, 14 (Radyo) - 1 

Para muameleled sıkı bir 
kontrola alınmıflır 

Hanka lo rdan muayyen bir 
hadden fazla para alıomuı 
~uak olunmuıtur . 

lngilferede Alman sef aretha
nesi önünde nümayişler 
Londra, 14 lRadyo) -

Bugün yüzierce delikan l ı 
Alman sefarethftneai önünde 
toplanarak nümayiş yapmıı 
lardır . 

İçlerinden bir genç Alman 
sef arethanesioe bir ıtıe ata 
rı-k camını kırmıthr. 

Şiıe sf!farethanenln bir 
oda11oa ıırmfftlr . 

Avusturyanın Milletler Cemiye
ti azalığı 

Cenevre, 14 (Radyo) -

A vuıturya ye itarıahlre ka 
dar Milletler Cemiyeti aıasa 
sıfatile bakılacağı v~ Avuı-

( Sonu ikinci sayfada ) 

Doğ 

T 
m evi Ve E b Mektebinin 
e Dün e simle Atıldı .. 

Met~asimde ıı alabalık Bir Halk Kitlesi Bulun
du. Verilen Söylevlerle Kurulacak Müessesenin 

Gayesi Tebarüz Ettirildi. 

B. ETHEM AYKUT 

Doğum ve Çocuk B11kım · 

evi ile Köy Ebe Mektebinin 

temel atma töreni dün saa• 

14 de yapıhmıtır. 

Tayin edilen zamandan 
çok evvel kalabalık bir halk 
kit lesi binaya tahsis edilen 
arsayı doldurmuıtu . Köy 
Ebe Mektebi talebeleri de 
burctda ver almıı' ardı. 

Sattt 14 dP doğru Vali B. 
Ethem A ykut, Korgen~ral 

Sabıt Noyon, Belediye Reisi 
B. Naci Kodana.z, devair 
tÜ t.':l :sa, Par tt vılf. vet ıdare 
h~ Vf"ti , U oıunıi Medis azalara 
ve dığer zevat merasim ye r 
rine g-·ldiler 

lfalkevi bandosunun çal
dığı istiklal marşı ıf e törene 
baılandı 

Evveli Dotumevi Haıhe
kimı B. Halit Üzel, daha 
sonra da Valt B. Ethem Ay · 

sada Kabi. e T eş
i Edilemi o r .. 

Bir f ransız gazetesi, bu nazi~ zamanda Le on Blumun 
f r"nsayı idare edemiyeceğini yaZ1yor. 

Pari ıı, 14 (A A) - Fran· 

11ada kabin~ henüz teıekkül 

edememiştir. 

Paris, 14 (Rndyo) - Le· 

on Blum, bugün bütün siya-

si partilere hıtaben bir be 

yanname neıretmlt ve 1914 

de olduğu gıbi bır!eımelerl 

ni ve bir temf!rküz kabine

sinin teıklline yardım etm?· 

lerinl rfca etmlıttr 

Radikal partfıi, komünist

lerin de ııtıroktle bir kabı 

ne teıhil loe muvafa icat et· 

mlıttr. Dtfer partiler, iııf! 

uzun milzak~relerden sonra 

Leon B luma itimat reyi nr

memelerlnt kararlaıtı rmıılar-
dır . 

L eoo Hlum, bu vaziyet· 

ten sonra mütee11ir olduğu . 

nu ıöylemiı ve bununla be 

raber e kseriyet part111le bir 

kabine teıktl etmeie çala · 

ıacağım ilave eyleml~Ur. 

Ltberte gazetesi. tlddetli 

bir makale ya7.mıı ve eon 

Blumun, yabancı devletlerin 

ajanı oldufunu. böyle bfr 

adamın, ıu naztk zamanda 

Fransayı ldu~ edemlvccefl · 

nt kayde1lemt1Ur. 

kut birer söy

lev verdiler. 

8 Halit 

Üzel; bugün· 

kü top lantı

n ı n , emsali 

çok gf'çen ve 
~imdiden son· 

ra da tevali -

ıi beklenilen R. HALiT 
temel atma ÜZEL 

meraslmlerınden b 1 r 1 

bulunduğunu ve Cumhuriyet 
idareaioln bu ıüoe kadar 
11hhat iılerlndekl büyük ba . 
ıarııını, böyle dofumevl 
gibi müe11eselerde annelere, 
yavrulara verdiii kıymeti 

anlattı ve dedi kı: 
( Sonu ikinci sayfada ) 

T roç~i taraflarlar mm mu
hakemesi neticılendi, 19 
suçlu idama ma~~Om edildi 

Moıkova, 13 (A A) -
Moskovada Troçkl taraftar
ları ve sai cenah mensup· 
larının muhakemeleri bit-
mtıtir. Maznunlardan on 
dokuzu idama, Pletnef, Ra· 
kovıkl, Berzenif 25, ıo, J5 
sene hapıe mabk6m edll

miılerdlr. --------F rankoKuvvet· 
/eri ilerliyor. 
Baneloo, 14 (RadJo) -

Franko kuvvetlerinin taar· 
ruzu muvaffakıyetle yQrO· 
mektedirler. 

Frankocular tlerl hareke
tine devam edl1orlar. 



.SA Yf ' 

Al an 
va 

Tayarelerl Çekoslo- 1 
Uctu. 

.... 

ya Uzerinde 
(Bao tarafı bırlnci sayfada) 

turyadnn veya Mrlletler Ce
rnıyethıden bir talep olmn 
dıkça AvusturyAnın nzalığı 
terk1;1 edılnıı yeceği bıldi
r limelltedir. 

Sı}asi mehafil Avustur 

yanın ir dominyon telakki 
edilmesi lazım geldiği ka· 
naat indedir. 

şuşn:g: «Benim memleke~im 
burasıdır,)) o,dj 

Viyano, 14 (Radyo~ -

Royter aj nıı muhabirlnın 
blldırdljlne göre: Şuınig: 
.. Benım memlekeUm buraaı
dır!,, Dıyerek Avuıturyadan 
ayrılm l<tııo fmtinl'\ etmlıtlr. 

Eski başretilin tarrsı kaçtı. 
Budapeıte, ] 4 (Radyo)- 1 

Eıkl Avusturya Baıvekıli 
Dofuıun dul karısı iki çocu
ğu He blr!ıkte bugün bura 
ya iltica etmııur. 

Berlln, 14 (Radyo) 

Gazeteler Muuolinlye karıı 
minnet ve tfikranlBrını arz 
etmektedıtler . 

Londra, J 4 (Radyo) 
Boıon gazeteler Avuıturya 
hadıaeıl ile metguldürler. Bir 
ıazete d•yor kt: 

Httlerln ıüratli ve ıtddetli 
bareketlertnln uyandırdığı 
akııler yatıımıı deflldır. Pa. 
rlıte, Londrada, Helıradda, 
Prağda ve bütün bu taraf 
memleketlerde ne olduiu 
tam bir ıekılde anlatılmııtır. 
Şimdi herkes ilk fırsatta 
tehlikeye maruz bulunan 
Çekoslovakya ile me11ul bu
lunmaktadır,. 

Çekoılovakya bir tehlıke· 
ye maruz bu unduğu takdir· 
de eler Fransa, Çekoılovak· 
ya için ıeferberılk yaparaa 

lngıltere de aynı hareketi 

yapmaktan çekinmlyeceltttr. 
Ôoümüzdeki hafta fevkal · 
ide hareketler olacaktır . ,, 
Demektedir. 

Çekosıovakyaya bir h raket 
olursa 

Parls, 14 (Madyo) - Ma 
len gazeteıl fi'ranıız harıci 

ye nazırının iogıltereye bir 

beyanname gönderdığıol yaz· 
maktadır. 

Bu beyauname, Çekos
lovakyaya karşı bir Alman 
taarruzu olduğu takdirde 

iki ınemleketın birlikte ha 
rakete ıeçmeslne dairdir. 

Viyana, 13 (A.A.) Hıt 

ler dün geceyi Avuslut)'a· ' 
da geçirmiştir. 

A vuıturya baıvekili 1 litlereo 
hitaben &öyledığl nutukta: 
Senjerruen muahedesinin 

Avusturyanm ilh kmı me 
neden maddeıının hüküm 
süz olduğunu söylemif, Hıt
ler de ver ığı cevapta Al· 
man vahdetinin yeniden tes· 

hin kendısl ıçin mukadder 
olduğunu ve bu vazıfeyi 

bugün tahnHrnk ettirmiş 

bulunduğunu söylemiıtlr 

Alman tukeri dün gece 

Viyannyn glrmiıtir . 

Berlto, 14 ( A A.) - Al 
manya. lngıltere ve Fransa 
nın p.-olestolarıot redetmi§ 
tir. 

Hıtler, Mussoliniye gönder 
dlgi bir mektupta, Avustur 
yadaki icraatın bir milli 
müdafaa hıır1tketı telakki 
edılmesınf söylemtı ve: 

"Kuvvetimi gösterdim; iı . 

tikbalde bu husuda hiçbir 

ıeyin değıımıyeceğinden 

şüphe etmeyın.,. De mittir 
A.lmnn}aya girecek Avus 

tralya r.tyasına konulan 
tasdıdot ka ldmlmıçt•r 

Romanyl'l ve istisnai eh 

vrıl hariç olmrık üz re Çe· 
koslavakya Av ustur yadan 
mülteci girmeıııni menr.t 
mıılerdır. 

Küçük A ntent hariciye 
nazırlarının yakında topla
nacakları öylenlyor. 

Avusturyada iki yüz elli 
binden fazla Alman ukerl 
bolunduıju tahmin edilmek· 

tedir. Viyana civarında iki 
yüzden fazla Almdll bom 
bardımnn tayaresl vardır 

V lyanedakl eıkl Avuıtur 
ya baıve"ıll 8. Delfusun 
heykeli parça parça edıl

mfttlr. 

Londra, 14 {A.A.) - Roy· 
ter ajan11 Almanyanın, ı\vuı 

turyadakt harakahndan son
ra Alman- İoglllz anlaımıuı
nıo uıaklaıtığını bildirmek
tedir . 

Londranın 

Güneş 
Hasreti 

f ogllterede güneı pek kıt 
tar. Yalnız bozuk havalarda 
değil, müsald havalarda da
hi. Londra vcsair ıehlrler 
ıiı altındadır Bu tebeple 
lnalltzler, güneıe daima hat 
rettır Bir lngil ız ga zetesl 
neırettıat bir istatııtıkte bı 

rlnclkinun ayı içinde Lon· 
dra tıehri, yalnız 8,5 saat 

aüneı aörebilmittlr. 

Aca~a neterdır1 
Sovyet Rusya, Leningrad. 

da, talebe için bir gece oku· 
hı açmıtlır. Bu okulda dera 
okunmaz, en zeki ve cahı. ı 
kan talebe bu okula devam 
elmekte ve muhtelif ıuret· 
lcrde çalıı•uak daıma birer 
ıcııd için uğraımektBdırlar. 

Son günlerde, bu okul 
içinde açılftn bir sergide, 
talebenin fcadı olmak üzı-re 
tam iki yüz model teıhlr 

edllmlttlr. Bu modeller okul 
idareıfnce mahrem tutul· 
maktadır . 

Mıhraceler bir ar da 
Htndiatanın Bombıty ıeh

rindc her ıene büyük bir 

kongre aktedilmekt~ ve bu 

kongreye mthraceler de iş· 

tırak cyl~mektedlr. 

Bu sene kongreye l§tirnk 

eden eHı mihrace 192 l ıe -

neıindenberl 1 it defa bir 
aray1t gelmit bulunuyorlar 

Borobay gazctekrlnln ver
diğı maluma göre ellı mıh· 

re.cenin ıahsi serveti, dün 
yanın hügük bır kısmını ıa· 

tın almnğn kaftdır. 

M. Hıtlerin evinde ayn YOM 
M Hitlerin, (Berchtcoga · 

dem) deki ıka.mctgiıhı, çok 
güzel, havadar ve favkn a 
de muntıızamdır Kalorifer 
asımsör, telsiz iıtE.ıgyonu, 

radyo Vf'satr tamtımdır. 

Yalnız eksik olan bır ifey 
varlll o do, aynadır. M 
Hıtlerfn ıkametgahıoda, tek 
ftyne yoktur 

ORr.D'Ll 

SEH 
• 

u eli " 1 -
Gö e •• 

Dün uhtelif Evrak Uzerinde 
Kararlar Verildi. 

Umumi Mecllt dün de top 
lanarak gelen enak Ozerın 
de görüımelerde buluamuı 
tur. 

Huıuıi muhaaebenln, Er. 
dek kaza.sile Marmara na 
hl yetinde teıkil edtlen ta h· 
rlr ara zl lrnmlıyoı>u için aza 
intihabına dair müzekkereıi 
dahiliyeye, 

Cumhurtyet Halk ParUıi 
Katip Umumtlıilnln telgrafı 
muvazeoel matıyeye, 

Ziraat VeLı aletinin 938 
yılı baytar büıceeloln luıa 

bir zamanda göoderilmealne 
dair olan telırafı okun 
du. Rtyaaet makamı: .. Bütce 

tanzim edıltnce temin edıltr.,. , 

Dedi. 
Çocuk Eılrgeme Kurumu · 

nun bütceye bin lira yardım 
tahtlıah konulmatma dair 

yazısının, kurumlara tahıi
aat konduiundan hıfzına ka

"" verildi . 
Muhaıebel huıuılvt-nln ıe 

çen ıenelere flit olan ve 

ödenmlyen bo,çların lttteıl 

muvazenet maliyeye, 
Sutıiırlık ka,makamhğı 

nın lıtedlği yazı makfneıf 

ile huıuıi muheaebe bina 
icarı ve kadroya bir me · 
mur ilave edıldlAine ve oda. 

ca ücretinin 25 liraya iblağ 
olunduğuna dair dahlhye 

encümeni nıazbatatı muva· 
zenel maliyeye, 

Gönenin Ayvacık köyünde 
"Tütüncü., adile yeni brr 

nabtyenln teııktlt etrafında 

mahallinde tetkikat yapaldı· 

iına ve buna alt raporla, 
kroki, meeafe ccdvelı ha-

zırlandığı, yalınız köprüler 
hakkındaki nokeanın nafta 

müdürlüğünce tkmah icap · 

ettiğı, bu da t.ıımamlandıktan 
sonra oraoıo vılayete •erfl
meıl hakkındaki dehtlıye 

enciimentnin mazbetaaı mu · 
vafık görüldl. 

Mecliı çarıamba günü •a· 
at l 4 de toplanacaktır 

İdma bi l iği, d ıgü-
c n n H o -2 Ye di .. . 

(Baıtuafı birinci ıayfada) 
dOttü . Oyuna Blrliiln 
akını ile baılandı . Bunu 
Güç müdafaası zor ukla def 

___ .... 'iliıı -

Zehirli 
Gazlara dair 
Filim 

t-lalka aöıterilmek üzere 
zehirli gazlardan korunmayı 

öğreten bir f llJm getlrilmıt 

tir. 
f tllmln, dün geceden iti 

baren Halkevınde göıterll· 

meılne baılanılmııtır 

Müteakip günlerde ile fi
limin memurlar&, öiretmen 
lere, talebelere ve halka 

göıtertlmeaine devam oluna 

caktır Fıhmi seyredenler 
zehirli gazlartn nevJleri, ya
pacaklar1 tesirle, bunlardan 
korunma çarelerini nydın 
la tmaktadar. 

Dığer güzel btr fılim de 
ayrıca ilaveten göeterflmek· 
tedır 

al~evin~e verilen tem il 
Halk evi temıl l kolu "Bir 

Kavuk Dcvrıldi,, adlı eserı 

pazar akıamı da halka l m
ail etmlotir. ikinci temıul de 
birinclın gıbi muvoffakıyelli 

olmuı ve gençler çok alkış· 
lanmıolacdır. 

H 1 evındeki sergi pandı 
YoluulıB rı Gözetme Bir· 

lığının Hnlkevınde açbğı 

tıergı pazbı günü 1 prmmış· 
tır 

Kurumun teıhir etttğı et 
ya bir çok kimseler tc.mıf ın
dan 2czıl tı ve görülmiiıtür. 

edebıldi Birlikliler uzun 
paalar yaparak topu kendi 
kalelerinden uza klaıtırmağa 
çalıııyorlardı.. GüçlOler, kı · 
ıa paalarla ve ıık tık "Drlp· 
lıog,, lerle topu ayaklann 
dan kaptırıyorlardı .. 

Güç forvet hattı, aenç 
uzuvlarla teıktl edtlmtıU. 

Bu yüzden ani ıa tnıyorlardı . 

Haf hatta fazla ıüıüı yn. 
pıyor ve lcabeden paeları 
vermekte güçliik çekiyordu 

Btrlık, forvet erı çok atıl
ıan oynuyorlar. RüzgiT aL 
tında olmaların rağmen 

Güç kaleıini tebdil etmek 
ten geri kalmıyorlardı. 35 
inci dakikada 8irlıkllleri hü · 
cumda görüyoı·uz.. Soldan 
inkişaf eden 8-kınlan, için 

sıkı ıutıle kalf!cintn ellerlnl 
yalayarak içeri e ılrfyor ve 
gol. 

Böyle bir anda bu gollio 
oluıu GüçlülerJ a nbileıtırdt 
ve bu canlıhk bırh yll de 
vam etti Lakın Birlik ka· 
Jeclsl Rafet g r nU tutuı t.l· 

rJle takımmı onıh kkak oin 
cak gollerden kurttırıyordu. 

Güçlüler rüıgftr üıtünde 
olmalarına r ğmen bir tü lü 
gol çılmrımn)'orlardı. 

Bırlık gaisbiyeti elden 
çıru:ıaoı I<. Güç f e bere 
berlıği temin etm t lçtn ça 
lışıyorlardl. Birlık haf h t· 

tma, S Uıhattini a1Brnk dôrt 
haf ile oymyordu 
anda ovun O - 1 
lehine blth. 

öyle bır 
8i~Jgln 

İklncı devre Güçlülerin 

l\kınile baıledL Beş dalstl< 
top ortada oyo~ııdı. Rüzgar 
fa • .la esı yordr 

O:yebiltrız ki oyun hf'p 
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Doğumevi Ve Ebe Mektebinin 
Temeli Dan Merasimle Atıld. 
(Baıtaraf ı birinci sayfada) 

.. Balıkel!lrımlzın hakiki ıh 
tlyacını çok iyi takdir edec aziz 
halkı Cumhuriyet eteri olan 
bu rnüeaeeseye layık olduğu 
derecede çok fazla bir ıJıı 

ve müzaheret göaterert!k bu 
kurumu ilelebet yaıatmak tm· 
kiolarına auımıı ve ona eeır· 
lara kader dayanacak, için 
de yatacak hastalannın bü 
tün tıhhi ıbtıyaçlar1nı temin 
edebilecek mükemmel bir 
mahfaza, bir btna y•pılma· 
tını tentlp et111i1tir Değerli 

Vılayet Umumi Mecltıl bu 
emeit tahakl&uk ettlrmfı 
olmak için bundan tkl tene 
evvel bu biaanın tik nüveıi 
nl atmııtır. 

O nü\oe ıayın Valimiz B. 
Ethem t\ ykutun çok büyük 
yardım ve himaye kanatları 
altında Jnkfıaf edebJlme f.,. 
aat ve bahtiyarlığını bula· 
bilmftlir." 

Baıhekfm, daha ıonra da. 
kurulacak aar! müe11eıentn 
ana ve çocuklar1 Jcurtarma 
yolunda 01nıyaceiı rolü ve 
bionetfce memlekete olan 
faydaaınt da izah ederek ıöz 

lerlne fÖJlece ıoo vermlıtlr: 
" Yurdun her tarafında 

ulutların her aahada aonıuz 

b•r refah Ye ileriye doğru 
gltmetlne lmkin kazandmtn, 
bizleri her nefea aldıkça ıa
adete erdiren Ulu Önderimiz 

Atatürkü ıevıt ve saygı ile 
anar, uzun müddet mfl1eU· 
mlzin, rehbcrltjınden mah 
rum kalmatnBSmı dilerim ... 

8 Halit Üzelln ıözlerl 
alkıılarla ıona ermfıttr. 

Müteakiben Valimiz B. Et

hem AJkut, kuru!a. 
cak ııhhat müessesesinin 
gayeıini ve bu müoaaebetle 
çocuğun ulut hayahodakt 
ehemmiyetini tebarüz etttr
mft ve btlhrııu demlttir id: 

" Her devlet nüfus lıt-

nl ıf)'atıuının en ön pllnın 
.-..=..-..'il l!I'• "'=="== 

Zeytin enstitüsüne d ir 
ıenikler 

Kurulacak olan zeylin enı 
tltüıü üzerinde tetkiklerde 
bulunmak üzere Edremide 
giden Zeytin Mütehnsam 
8. Niza metltin Turgay dön 

rnüıtür. 

Güç kaleıl önünde oynandı 
ve ara sıra yapılan Güç 
ıahli hücuml rı ela göze çar
pıyordu 

Otuzuncu daldluıda B'rli 
ğe bir penaltı oldu, Mah-
mut bunu ato.ı ıadı. Artık 
oyun gıtgidc zevklni kaçıra· 

yordu. Otuz beıloci dakifca· 
da Güçlülere penaltı oldu. 
Bunu BJrllk mcr"ez muh11 
cimi Büthııı.n dıt ır:ya attı 
Faz! favüller oluyordu. 
Kırk dördüncü dakikada Güç 
kulesine uzaktan bir cmdel 
yspıldı . Bunu, beklerden bi· 
rlst dıle tuttu ve yuıe pen 
ahı cezası ver1l f. Bunu ka 
lecı R fet atarak gole tah 
vıl ettı ve oyun dn O 2 

Hirlığio ealibivetıle netfcf'len· 
d1. 

Cdecek haftaki kupa 
nıoçl".rı yine ldm nbtrltğl tle 
İdınanyurdu nrrıodA pı· 
far.aktır. 

da tut&r. Kuvvet ve nüfus 
da \'aıı ve m6dafaa için ken
dı içinden çıkan kudret . Ve 
nüfuıu çoialtmak.. Nüfutu 
çok olan mtlletin ıöz6 hak
kın fevkindedir. lst1ltlil hak · 
kı için milletin her ferdi bu 
davayı ikmal etmek için nii
fuıu çaialtmak lizımdır. 

Nüfuıu çoialtmak mtllet 
lerin bazerde üzerinde dur· 
dukları en mGbim bir meıe. 
ledlr .,, 

B Ethem Aykut bundan 
ıonra nüfuıu çok olan bazı 

memleketler üzerinde mu· 
kayeteler de yaptıktan tonra 
ıözlerlne ıöyle de'fam et

mlıtlr: 

• - Y apaaalıauz bina 
nüfuı davamızla alilıaclar• 

dır. Bina yapıldıktan ıonra 

ana •e çocuiu dolumdan 
evvel ve doeduktan ıonra 

koruyacaktır. 

Nüfuı ıl1a•etfmtzde de· 
iurma kudretini kırmamak, 
artırmak için kiy •e 
kaeab•larda nüfuıun ço· 
ialtdm .. ı dftıOaülmekte
dtr... Valimiz nüfuıun hu 
ehemmiyeti karııaından eıkl 
idarenin atırJarca ıöıterdtit 
lı:ayıtaızhjı, buna mukabal 
on bet yıl içinde Cumhuri
yet idaresinin bu Joldakl 
büyük muvaff aldyetlnt an· 
latmıt ve ıözlerlne, Büy6k 
Ata türkün adını aa yıı ile 
anarak ıon verm•ıur. 

Müteakiben B. Ethem 
Aykut, malayı alarak 
temele barcı koydu ve: .,Bu 

eııerln aıırlarca devam et
meılnl, Atotürküo btiy6k 
varlık ve yükıek ıerefl ile 
uğurlu olmaaını ve k11• bir 
zamanda biterek memleke
tımfze hayırlı hizmetlerde 
bulunma11nı temenni ederim ,. 
Dedi. 

Temele bir tiıe içinde 
yeni gümü~ paralarımızdan 

ve Vali. Korgeneral, Beledi · 
1letsl ve diğer zevat tarafın · 

dan imzalanmıf bir kağıdda 
kondu. Bunda fU tatırlar bu· 
lunuyordu: 

"T6rkaye Cumhurf1eti ya· 
bancı ıözlerin ~an bakıı· 
hırınden bile k11kandıiı müı · 
takbel yiğit ve gürbüz neıllnt 
tesadüflere de inanamazdı . 

Bu kaysı ve duygu ile oo 
bet yıldır durmadan, din
lcnmf?den düıüoen ve çalııan 
Sıhhat ve lçtioıai Muavenet 
V kaletı, Türk ı:mnunın do · 
ğumunu ve o ananın yavru
sunu düıündü. 

İıte bu düıünce mahıulü 
olan Balıkesir Oojumevl 
ve Çccuk Bakımevl ile Köy 
Ebe Mektebini ıefkatli kuca . 
ğmda taııyacak olan bu hi 

nanın temeli: bugün ( 14 

Mart 1938) Pazarteıl aaat 
14 de Balıkesir Valiıl 8. 
Ethem A.ykut ile, ikinci 

Korlcomutanı 'orıeneral 

Sabit Noyoo ve Vılayet 
Umumi Mecliı üyeleri tara
fından yüzlerce halkın hu

zurunda ahlmııttr." 
Doöume•l biuaııoın der· 

hal ln§BllDQ h olsr>ecek Ve 

müe ıeıe g lecek ıenealn ha· 
zirenınd• ikmal edtl.ecektlr. 



Hukuk ,Sütunu: 

HUKUKİ BAHİSLER •. 
- 23 -

Mevzuumuza taalluku ıti· ve muahedeler tlc ıali.hlyet 
barlyle ıunlar1 da arzP-deylm: hakk1nda vazolunan h6küm · 
Hakimi davaya bakmaktan ı~r mahfuzdur Salahiyettar 
iç elbet: , mahkemenin bir davaya bak. 

Bunlardan birisi, vazife maıına fUll veya hukuki bir 
•tzlik kı hukuk uıul6 maha- mani çıkhiı veya tkl mab · 
!lceırıelerf kanununun birinci kemenln aym da•anın rüye· 
kı11ırı ve birinci maddesinden tine •azife •eya ealibiyet 
9 cu madde•ine kadar olan t.sr oldujuna veya olmadığı 
tebeplerdlr. na dair ittıbu. etttkleri ka 

hctnclıi ııe: Sallblyele da· rarlar kubt katly~t ettiği 
ır olup "anunu nıe:zlcQrun 9 takdirde tayini merci için 
cu maddesinden 28 el mad mafevk mahkemeııne mOra 
deıhae kadar tadat olunan caat olunur ibaresini hava 
ahval. OciincOıii dahi 28 el , bulunan 24 cü madde tehad
maddeıinden 38 ci maddeai· dQa eden bu ııbi husuu.tta 
ne kadar göıterllen haller· merci tayin yolunu ve ıe-

dtr. Bu üç elbet mevaddı beplerinl aöıtermelctedfr. lb 
hıezk6rede sarahatan zikre areı kanuntyedekl {fiili veya 
dilmtı olmakla burada da bt · hukuki bir mani çıktığı ti· 
rer birer beyan 'Ve tafaılah biri mahkemenin bulunduğu 
-.u •ddederJm. Yalnız ıuou kaza dairesinde bir Jıyao, 
•rzedeylm ki, vaaifeılzllk id . harp ve bir ifet gibi ahvel 
dıa1101 muhakemenin her dolaylıiyle mahkemenin te 
hanıl bir devre ve celse.in- ıelrkül edememesi •eyahut 

de taraflardan bir dermeyan bukulri bir mani bulunma11 
edebıleceft aıbı, hakim de re gibi iki ml'hkemenln kazat 
•en nazara alarak 0 dav.aya hududunun ıuma ünde tereo 
bakmak vazlfeıl olmadıiına d6t edılmlf olması iki mah 
'ıarar verebilir. Salahiyet tıe keme vazife ve ıatahtyet 
eılll da•aya ıtrtıllmeden ve huıuıunda davayı kabulJe
ttaıa müteallik az ve çok nerekı htalif icabı huıul6 tkl 
iddia veya mldafada bulun mahkeme •azıfe ve aalihl· 

llladan beyan ve saliblyet y~t huıusunda davaya bak 
llokta11ndao mraz edilmesi maktan çektlerr.k ihtilafı ael · 
tartlar. ltıraz edılmeaıe hl bi ha11l olması gibi, birinci 
ltitnakendi batma ıalihiyel - ve ıkınct ıebeplerln meyda 
•lzlık karnr• veremez Ve 0 na gelmesi iİe mafevk mah 
davayı rüyete aallhlyettar kemeıine müracaat edile 
olmadıfını bile bile muha· mez Çünkü mafevk mahke 
kemeye devam ve dftvft yı meslne müre.caat edebilmek 
intaç eder. Eier açılan da için ortada keabJ katı yet et 
vada mahkemenin aallhiyeli mıt bir karar bulunmaıı 
lnttzamı lmme eıaaına bina- ıarttır. Bu iki •ebepte i•e 
en tayin eddmif ve tarafla· iktlübı kati yet etmit b•r ka · 
rın ıuzularına tabi tutulm"· rar,..mevcut dejildtr. Burada· 
oııı iıe vazifede olduğu gibi, ı ki mafevk 0 mahk~<len mak 
nıuhakemenin hitamına ka 1 ıat, hangi mahkeme olduğu 
dar ıerek taraflar v ıerek l na dair İaıanbul baro mf!C· 
resen hiktm tarafından der· • mua1ımn l O .T eırinlevvel Y28 

1 
meyan olunabll1r. 1 tarih ve 2:! ıayıl. rıüshasınm 

Bununla beraber 24 cü ı 2875 aahıfeılnde Avukat 
madde mucibince teıkılatı Say Yako Şaol, mahkemei 
eıaılye kanunu ve kanunu temyiz olduiunu iddia ve 
l'lledenl Ye 1air adlı kftuun muhterem müder riı Bay 

Yeıil bir e• elbııe1\ ve etmıt poLı hafiyeleridir . 
ereddüt, ev sahibinin 

..... , 
~ ~ ·---~ 

Muıtafa Reıidln, hukuk uıu nen icap ~tmeden rey beyan 
lü muhakemeleri kanunu fer etmeıf, davftda ıahıt ve ehli . 
ı.t namındaki kitabında 25 hibre ve hakem sıfatlarından 
ci maddenin ıerhı eınaaında blrfıi ıle bulunduktan sonra 
6 cı bent namı ile yazmıt o dava bitmeden o me hke 
olduiu hkrada kr.nunu me meye hikım tayin edilrnıı 
denlntn sureti m«"riyet ve olma.sa dava dördüncü dere
ıeklı tatbiki hakkındaki ka ce dahıl o nıak üzere civar 
nunun "4 cü maddeıınio 9 Nu hısımlarından bir111ne alt ol-
marah bendi mucibince eğer 
•azlf e ve ıaliblyet thtıllfı 

aynı mahalde bulunan mab· 
kemeı aaliyenin muhtelif da 
lreleri aruında olup o ma -
bal mahkemeıinln ağır ceza 
davalar1nı rüyet ile mükellef 
Lir dairet n· abıuaa mevcut 
tae aralarında ıelbi veya lca· 
bi vazife ve ıalihiyet ihtıll 
fa bulunan mahkemelerden 
hanaiıtntn davaya ba1ı abi· 

lecej6 o ajır ceza mahke· 
meıl tarafından tayin olu· 
nur Surettnde yazıla bulun· 
makJa bu tkı zat araaında 

mafe•k mahkeme keyftyetı 

thtiliflıdu. 

Merci taymine karar -ve
recek_olan, mafcvk mahke 
me lizım aelen tetkikatını 

ıaterae evrak ,üzerinde, iıter

se alakadarları davetle ate 
Dl bir mürafa )lapmak ıureti 
Ue kcırarım Utihazda ıerbeıt 
tir . Hikımierln davaya bıık 
maktan memnu oldukları 

üçüncü cabet iıe biklmln 
açılan dava ile bizzat veya 
dolayl11yle a&ikall olması, 

evhlık rabıta11 mürtefı olaa 
bıle kan11nın ve bu müna · 
aebetle ha11l olan 11hri hı 

ıımlarınıo ve neıebeo veya 
aebeben uıul ve furuunuo 
ve taraflardan birlsinın ve 
kılı veya va•iıi veya l;.ayyi 

ml sıfatı ı le hareket el(t.ılf 

oldutu ve hini daviida he 
yetı idareılnde bulunduiu 
cemiyeti belediyeye veya dt 
ğer hGkmi bir phıa alt da· 
vatanı bakmaktan memnu 
dur. 

Taraflardan bu hususta 
atiraz vaki olmua bile haki 
mıo o davadan çekilme1i 
mecburidir Ahvail n:ezkiı 

reden baıka ikı taraftan 
b.rine naaahat vt!rmlt veya 
yol göstermlı ol rnnsı, kanu 

matı da •a eınaaında taraf tan 
birisı 1le davaaı veya arla 
rında btr dOımanlık olma11 
Yeyabut umumiyetle haki 
aıin bltarafhjına . tüplaeyi 

mucip eıbabı m6hlmme bulun· 
maıı eıbt hallerde hiktm 
bizzat kendiılni reddedebtle 
cefl gibi, iki taraftan biriside 

' 
reddedebilir. Bu ret bundan 
evvelki huıuılardaki mecbu 
riyet derece11nde olmadıiı ve 
isterse bizzat kendiılni redde 
decejtnl ibaret kanunlyedeki 
( reddedebtltr ) kaydından 
anlaıılmaktadır. 

28 et maddede yazılı mec 
burtyet, keyfiyeti reddi bük-

kim katdeainden ayrıclar. Hunu 
29 cu madde anlatıyor. Da· 
va eıbabı nuıarude dolayiıl· 

ıle kendistnln.,, bulnamıyaca
ğını anhyan hikım çekilmi 
yerek davayı r6yet edebile· 
ceii gibi, reddi hiklm etmek 
lıtiyen tarafın ret keyfiyeti· 
tfni aalahiyet hakkında oldu 
eu atbı, her haogi bir iddia 
ve müdafaadan evvel yap · 
ma11 lazımdır. Sonradan ya· 
pamaz. Hu hal ltlrazab Jp· 
tidalyedendlr. 

Şayet eıbabı redde eanayi 
mubakede vakıf olurlarsa 

uıulen bir muamele yap 
tlmazdan evvel derme · 

YRD etmeleri lazımdır. Bu 

husus bakimin davaya bak 

maktan katiyyen mumnu 
bulunmakla çektlmek mec 

buriyettnde bulunduğu dava 
lara ıumülü oJma)'ıp 29 cu 
maddede tadat olunan ve 
binnetlce o gibi hallere kar 

ıı davadan resen çelulip çe 
kılmemekte muhayyer olan 
cihetlere aittir. Bakimin Çf' 

kllmek mecburiyetinde oldu 
ğu davadan çekilmezde ba 
kacak olursa yaptığı mua 

• • 1 
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: TÜRKDILININ ROMANI TEFRiKA NO: 51 : :•v,.n derisinden süııü tt-r 
tkler ıeymtıtl. 

Vllltarnı, Graneyi takdım 

dettı v~ btrbtrlerini tanııtır 
ı. 

Bey Prudence müliym ve 
san'· 

• • çehresinde çabuk s&hte bir 
nefe yarat•ı. Poll~ hısfıv~ le 

rlne hizmetçiler gibi mı mu 
amele etmek l izımcl :, yok ı : 

• • • • • • • • • • n M • • .. 

b 
'«t •aiır imlt ~lbi Utlz 

lr &eıle: 

b Giriniz , giriniz, diye 
•iırdı. Bayan Martin bu 

'•da. 

Holü Keçtiler ve üç pen
~ere ıle aydıolanmı, geniı 
~t oturma odaıına girdiler. 

cakta hafif bir odun eteıl 
Yanıyordu; •oluk birkaç ha 
lı, akç "' 
rtııd 

a ••açtan park~ üze· 
e oraya bur~ya serilmıı-

~I, ocak üzerlndf', parlaklı
gını luıybetmiı yülnek ıam· 
dıtnla ._1 ı 

rın •ııa arı, aynııda ak-
ltdıyordu. 

8•v Prudence: 

E Anne, dedi, bu baylar 
mily Lonı görmek ıdlyor

ı., . 

bı irı göğüalü, kuvvetli 
d' kadın olan bayan Pru· 

ence derin bır l.oltuktan 
~liçlQkle k•lkarak. zahiri 
utr ~ IG su mıeme ıtc ön1erinde 
ılerledı. 

l<-ocaı1 -devam elti: 

Bunlar, bay Vestlin 
dı1a aaeafaatlerial det-ıdt.te 

ıa onl"rı ui ıt-vlye g ı b i ~ 1i 
nazarı ı tıb6re l\ mnk lazım 
dı? İ1ir pot kırmısğıı 
verdı 

ka.rar 

Lütfeo beklt·yınıL . hıt 

yan Martini arayayım, dıye 
htzmetçllere kullanılscalc hi 
mayekir bir ıeda ıle ıöylen 

di 

Bay Prudence ·ımıldftndı 

Dııarıda pf':k rnguk 

"'ar, dedı. 
Villtami cevap verıti : 

Evet , çok soğuk 
iki poliı hafıyeıı odayı 

gözden geçirtyorlıudı Gra
ne kendi kendin~ e11ki ıan· 

dalvelerln kullanılncı: k va· 
ztyette olup olmadığını dü 
şünüvordu 

Dört kriıtal kiıenio fev · 
kalade güzel vakut renıılne 

hayran oldu 
Holden, bir ilkbahar çi· 

çeği ~ibt taze eelen Emily 
Lon: 

- Ooo! Oedı. HurRda ne 
yapıyor.-unuz Gıane muvn · 
zeneslnl ke ybetmer11ek içın 

htr kuv."t earfelti 

'• • • • • • • • Q 
it 

• • 

• • • • • • • • • 
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ÇEVİREN: Kemal Derniray : 
: ı 

Onun elini sıkarak: 
Yalnızca ıu telefon 

htkayeıinl tahkil< etmeie 
geliyoruz . 

Hangi telefon edl9? 
Siı.oe affedil mit olanı. 

Bavon Pruden<'t' i~Uhfaf 
kıu ıörüldü 

- 8u telefon meıeleılne 
asla inanmadmı, dedi Bay 
Veıtllnd evvela hem~ırc za · 
d~mın kendisine telefon et 
tiğinl ıöyledi, !OnrA flkrinı 

değlıtirdi ve bu aeıln hem 
fire zademinkınc benzediğini 
idclie etti 

Gran~: 

Sahi roı? Dedi Fakat 

neden? 
- Çünkü bu hikaye saç 

mu upandı da . . flolukatid 

df!ğiftlrilmesınde Eu1ily Lon
nuo buna tahamnıül edemi· 
yecejinf afüerek ıözGnden 

döodü. 
Hiddet sezilen 
Emily Lon: 

bir sesle 

A! Mac hala. bunun 
üzerinde evvelce nıünakata 

ettik. Bu telefon hikayesi 
Robbıeve hiçbir hususta 
yardım edemez. Şu halde bu 
yalanı uydurmakta hiç hır 
ıebep olamaz 

Bayan Prudence 
1 gibi ıoludu. 

lm fok 

Sebep olaun, olmasın . 
dedi 

Kocası bu slıtemleri keı · 
mek ıçln atıldı: 

Bayan, bu beylar bir 
fey bulmak için ielmitler · 
dir 

Gnne ateıe f"ncltıe iJe 
hilktı Hararet batını dön· 
dürmeje b~thyordu 

Meıelentn h•kfki cep
htıi iıte, hayan ~i•• hakı · 

Mac r 
Dış siyasası değişmiyecek 

Macar matbuatı hep 
bir ağızd11n büyük bir mem 
nunıyetle BaıvekH 8 . Da
ranylnin büyük nutkunu al 
kışlamaktadar Gazeteler nut · 
kun biıhusa bütün milıi 
kuv~etlerın bırleıtl:rilmeıf, 
bin yılhk Macar kanunu eıa 
ıı~ıne mutlak bRflılık. bütüa 
ekıtrem fikirlerin reddi, da· 
hilde ıükütuo ve h1trlçte 
ıulbun bülcQmet polıtikaıına 
temel teıkıl ettiaı hakkında
ki kmmlarını ehemmiyetle 
tebar6z ettirmekte ve mem
leket miidaf a11uın kuvvetle 
ndlrilmeıi için ittihazı btldı. 

rileo tedbirlerin ancak ıülha 
vardım emeHyle derpif edil 
d ıalni ve bunu bütün Macar 
milletinin içtinabı kabil ol
mıyan bir zaruretolarak te 
likkt ettiğini ve bu yolda 
hiç b;r fet.laklrhktan çekin 
miyeceilni kaydetmektedir. 

Hükumet eazetesi olan 
Budapeıtl Hirlap, Mecarfa 
tanın lıttkbalde ıilahlanma 
yuııına iftiralı dmlyeceffnl, 
memleket müdafaa11n1 kuv 
vetlendirmek itlntn tecavü· 
zl değil, müobaaıran tedafüi 
bir makıatla derpff olundu 
ğunu, hükumetin memleket 
müdafaaaım ıillblanma ya· 
r1ş10R göre def il içtimai ve 
iktisadi kötü ıartları izale 
suretı yle temi o etmek fıte · 
dığiol yazıyor. 

Bmjuva muhalefet gaze 
teıi olan Magyarua gazete 

"' de bapekıhn beyanahnın 
bfttün memlekete umumf!n 
tasvip edlldiiinl, bu beya· 
nalın memleket müdefaaıı· 

nan bütün icaplarına uygun 
olduğunu , dıı politika ve 

mele verdfil karar ve hük
ümler m fevk mahkemece 
bahl ve keenlemyekun ad 
dedilerek hiklmin maaarıfı 

muhnkeme ıle mahkumiye 
tine gıdebillr . 

AVUKAT 
Kasım Sami Paylı 

Soou Var 

lcaten telefon edllmiı lıe 
muhabereyi iıtlyf'n ıah11 
f>ayan Martinin o aaatte 
nerede bulunduğunu bilme
li,· yokısc~ hemşıre zadenlzin 
ya Vestliındın yanmda bu . 
lunduğu v c.'yt\ Şıkagoda bu 
lunmadığı zamanda telefon 
etmek tehhkeaıne düfccektl . 

Hinaeualı yh bu ıahıın 
bayan Martinin nerede bu 
lunduğunu öğrenmek içıo 
herhangı bsr çare bulG'laıı 
icap eder 

B•yan Prudence: 

Emıly Lon bizimle bir
hkte burada idı, kim oluna 
olıun onun eve döndüğünü 
görebilırdi. 

Şoplı esiı.. Fakat tele
fon eden !llh11 Veıtıandın 
bıraz ıoora. onu çağırmıya
cağma emin olmah, zira 

bayan Maı tin ile sözletmif 
olıa, sulkaıst suya düıerdi. 

Bayan Prudcnce istihfaf. 
kar bir eda ile baiardı: 

Suıkaıt! . . l'elefon 
hathmızıo kesılmlt olduiu· 
nu mu ıöylemek lstlyorau· 
nuz? 

- liayan Martın çağıra 
,·ağ ını haber almıı iıe Vest· 
landın ınuhabcrt:ıini keıanek 
ve gine çaredir. 

Ua,ao Pru.leace mu-

M, Ruzıelte gön~arilın 
paralar 

Amerıkahlar, Cumhurrelı· 

lerloi ıon derece severler, 

fakat denilebilir lct, ıtmdlye 
kadar be1az saray ıaktnle· 
rlnln hepılnden fazla ıevi. 

len Franklen Ruzveltttr . 
M. Ruz•elt. geçenlerde 

56 ncı dofum yılını kutlu· 
lamtftl. Bu münaıebetle, 

Amerikaom her tarafından 

Ru:zvelte binlerce telıraf ve 
mektup ıönaerilmif, kendi · 
ıine daha uzun ömürler te 
menni edllmJıtır. 

Amerika Cumhurrelılne 

tebrik mektupları 16nderen
ierfo en çofu, ameledir. Bun· 
lar, ıönderdiklerl mektupla· 
ra, hayır Jılerf için tee1161 
eden cemiyetlere verilmek 
üzere 1 O 25 ( Senı) de leffet · 
mitlerdir! 

M. Ru:ıvelt, bu paraları 

derhal muhtelif bay1r cemi· 
yetlerine takılm etmtı Ye 
mektup aahlplerJoe de birer 
ce•ap •ermlttlr. 

M. Ruzvelt. btr hafla iç
inde 370 bin tebrik mektu · 
bu almııtı;. 

Fiııtnun biı kanını 
Kahtrede yapılan hafrJ

yatta, Flravn r.amanı•da 

merl bir kanunun, taı Oae
rine bikkedılmıı metni bu
lunmuıtur. Bu kanuna pre, 
Ftravn zamanmda bıraızhk 

yapanlaran bir dltl :zorla çı
karılmıı Bu kanun, Ftra•n 
zamanında en çok m6enlr 
olan kanunlardan btrfymtf. 

ekooomlk tıler bakımından 
da bu beyanatln teıldn ve 
memnun edici mahiyette ol
dufuou yazıyor. 

Gazeteler aynı zamantla 
Baıvekil Daranylnln bu nut· 
kunun Alman IJ", atbuatıada 
tafallen neıredtldlitnl .•e 1a
pılan tahlrlerin d<'stane ve 

acar hayati menfaatleri 
hakk1nda anlayıılı mahiyet
te olduiunu, nutkun f evka
lide tktlıadi profram k11 · 
mının takdir edildlilnl Ber· 

(Lütfen sayfayı çeviriniz) 

zaff erane bir eda He: 
- Fakat telefon etUflnl 

hiç bir zaman söylemedi. 
Graoe cevap vermeden 

önce, zahmellizce . parde· 
ı6ıünü çakardı 

- Bevls yok, bu lnHn· 
lar her ihtimali yemeğe 

mecbur idiler . 
Emily , on Martin, latif 

inhinalarını tecessüm ettiren 
yetil robu içinde cazip du 
ruyordu . 

- Fakat nasıl telefonu· 
muz taklit edilebilinir? Dedi. 

Bizim öfrenmek tıte 

diğimiz budur. Doıtum Vll· 
liamsa hatlarınızı mueyene 
etmeılni müsaade eder mlıi· 
niz o ıanatlnm tamamlle 
ehlidir. 

Şaıırmıı olan Villiams 
muhalefet etmek üzere idi, 
fakat Grane ona bir diraek 
vurdu ve •live etti: 

Y alancılctan tevazu 
yok, rica ederim. 

T elefoo cihazı hole kon
muflu , görOtme ıüpbeıiz 
oturma oduından duyula· 
bıltnlrdl . Vllliamı lleti aabte 
bir surette uıta halile mua -
yene ettt ve dtierleri 6ze· 
rinde te1ir hasıl etmek içın 
ıahte btr ciddiyetle btr "Ha!,, 
fırlattı. 

- SÜRÜYOR 



SAYFA: 4 

Macar Dış iyasası 
Oeğişmiyecek .. 

(Üçüncü sayfanm devamı) 
lıner B ö r ı e n z e i t u n g,, 

un ( Macaristan, ittihaz 
etUfi kararlar bakkmda 
Almanyanın tam bir ıempa · 

tiııne rıüveo<!bllir) dedığıoi 

kaydedıyor. 

GAZetelerde taberüz edil
diğine ııöre Oaranyi nutkun· 

da kö"ü tarihi ananelere 
bağla olan Macar kanunu 
eıaalıtne aadakat lüzumunu 
izah ve teyit etmiş, ıelefl 

müteveffu Gömböıün •Hı 
riaUyan , oaıyooal ve ıoıyal 
devlet,, bünyesinin takviye 
matuf politika11nı arüttüğünO 
ıöltyerek bu eaıulara muğaylr 
olarak airitilecek bertürlü 
lnklllp hareketlerini daha 

baılanııçta bofmak lazım 
ıeldlftnl bıldlrmtıtir. 

Macarlardald Yabudı me· 
teleal hakkında Daranyl, bu 
meıelenln yalmz pllnh bir 
tarzda •e kanuni yollardan 
halledıleblleceğlni, mili! ha · 

yatın kültürel ve diğer ıa
halarında yahudlltğio teılrt · 
al izale edebilecek bir vazi· 
yetin yaratılmuıoı söyledık 
ten ıoora dıı pollUka saha· 
11nda ıon zamanlarda eot· 
arnuyonal durumun hayli 

lyileıtlilnl ve bu halin bat
ltca lnııltereolo beıledıft 
sulh arzuıunu kati ve mües 
ılr bir tekild~ izhar etmeıly 
le husul bulduğunu bildlrmlt, 
Macariatanıo Avuıturya ve 
Almanya ile doıt olmaaına 
mebni Macar hükumetinin 
Avusturya Almanya rnüna 

sebetlerlode hlaa~dllen lnkl · 
tafı bürük bir dtkkat ve 
allka ile takfp ederek 1936 
temmuz itillfı çerçlveaı ıçtn 

de bu iki memleket araıan 
da bu kere yapılan anlat
manın bu memleketier mü 

naaebettnl devamlı bir ıektl· 
de tanzim etmesini ve aynı 
ırktaa olan bu akı memleke
tin birbiriyle dot reçlnmele 
rtal ve bu ıuretle Avrupa· 
nın hakiki ve daimi ıulhü 

için kendisine terettüb eden 
tarihi miıyonlarını if e ~tme 
meleri temenni11ni İZl\h et
miıUr . 

Darayi reçenlerde Bude· 
peıte vuku bulan m(i 

1 rik edıleceğlni bütün bu İf 

lerin on yıllık bir finanıu · 
mania krediye raptolunaca
ğanı ıöylemiıtar . 

Macar Basınında Chftm 
berlilnin zaferi mevzubaha 
edılmektedır. Bu oeıriyala 

röre logıltz avam kamara 
ıında hükumete 99 reye kar 
fı 226 rev ti ~ gösterilen iti 

mat, Edenin lıtıft.11 ve hari. 
clye nezardloe Lord llali
f ak~ın gelırl'meai meıeleıl 

yüzünden başvekıl Cham 
buliınin girift fi mücadelfl!
den fimdillk muuffer çıktı · 

imı göstermektedir . Vakıa 

bu mücadele henüz daha 
tam'lmiyle ıona ermtı deiil 
dtr, fakat tik harp kazanıl 

mıthr. Artık bundan ıonra 

iogtltere ile ltalya arasında· 

kl müzake-reler, karıılıklı 
itimada ıüvenılerek vt: vak 
tiyle Edenin tstediil gibi mü· 
zakerat maıaıına oturm,. z 
dan evvel bazı teminatlar 
talep edilınekıizln devam 
edılecektir. 

Muhallef~tio Aa1vekıl tev
cih suallerin bir çoiu Cham· 
berlatn ı le Edenin aralarının 
açılmasın a sebeb olmuı olan 
müzaker"t taktiğin in tenkid 
ve tahtieıine münhts51r kal 
mtı. bazı 11Uzahcılar Chm 
berlainın Edene haber ver· 
makıizin İtalya ile mahrem 

münasebetlere ıılrııttll ileri 
ıürmek ı.temiılene de Baı 
vekil k11men ılddetİi ve k11 

mende kötü niyetlerle yapı· 

lan bu iztıhzahlara karıı 

soğuk kanlılık1 keskinlik ve 
hatta birazda kıbar ve aza · 
met görürerek alika&ız <lav 

ranmıı ve onun bu h a Ji La
bou r muhalefet partiılnln 

hiddetini araıtırmııtır. La · 
bour grupunun son tetklk 
operasyonu Lord Halıf akı 

Hariciye nezaretine tayini 
itlnı kanunu eaaai bakımın
dan münazaalı bir mesele 
eibl göıtf rmek ve harıcıye 

nazırmın av&m kamarasına 

mensup olma11 lüzumunu 
demokra tık parlimanter 
preoılbln esaıı olarak ılera 

sürmek iı temtı olma11dır. 

TÜRKDILI 

dir. Fakat Labour pıut 11inın 
kendı ıaflnrandaki vaziyeti 
göstermek bakımından kay
da ~ayftn olan bu hadise 
müteveffa Ramuv M acdooa 
ldın en samimi doıtlarından 
hırı olan Lord A.rno\dun Lo· 
bour partisinden \.ekılıtiôir 
Labour partisinin Kıngı Vay 
HalMeki protesto içtıamında 
bir fevkaladelik olmamıotır . 

Ame:e partııi grup tt'llİ 

Attleerıin nutku bu içtimaın 
yegane hadiıeılnl teıkil et· 

mittir Mumaıleyh nutkunda · 
fimdikı hüküınet•n yBlnız 

kendi taraftar 1 a r ı n ı 

değıl, bütün İngilter.-vt al 
dattığını. amele partıı;ınin 

sabık hariciye Oftzır ına kar 
şı da daimi tenkidkar bir 
vazıyet almıt olduiunu. 
çünkü parti mumaıJ.,.yhın 

ıahıında hükunıet içıudf'ki 

irtica ku v vetlf!rinın m11 h bu· 
sunu gördüfünü. bugün in· 
gilterenln enternaayonel an 
arıı içfne döıtüfünü söyle· 
mit ve Chanberlaioln İogl· 
liz İtalyan fikir teatisine 
b1tılamak için havayı mü
ıaıt bulduğu hakkındaki be
yanatına karşı da Attlee 
am«!I~ partisjntn bu fikir ve 
telakkide olnıadığıoı bıldlr

miıtır . 

Chamberlalnın lrıgıltere 
ile ltalya araaındaki müna 
ıebetlert yeniden tanzim 
ıçıo girlıttll teıebbüılere 

karıı lneilterede Mılletler 

Cemiyetine yardım tcıekl\ü· 
lünün relıl olan profeıör 
Gılbert Murrlly dahi hücum 
ederek Edenin polltikaıı le
hinde konuımuı, Miiletlf'r 
cemiyetini medhü sena et· 

mit ve lta!yaya karıı ıtddt>t 
li ithamlar tleri sürmüttür. 

Macar gazetelerinin m6· 

talialarına göre Chamber · 
lain in yuknrıda kayd ve 

tesbıt edılen zl\ferlnln kati 
ve oıhbi olup olmadığı mu · 
maileyh tarefından İtalya 
ıle ılrltilen müıekerelerrn 
c e r e y a n ı n a bağlı · 

dır. İ n g i llz İtalyan 
görüımelt'riyl~ muvazı bır 

surette H lnıanya ıledP- müza 
kerP.l ere girlşlJeCf:ği ha kkın 

da ciddi alametler belirme 
kte ve Dailv r elegrr.ıph IO 

diplomatık muhabiri de bu· 
nun YitZnıaktadır Hu gaze 
leye göre t imdi bu muzake· 
relere baılamıt nazariy 'e ba 
kıiabtlr Sunula beraber gn· 
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Kayıp cüzdan 
Tür\dve Cumhuriyeti Bal

ya Zıraat Bonkaeı:?ıdakı lev-

diatıma ait 163 numaralı 

cüzdam kaybettim. Yentılni 
alacağımdan eskistnio hük
mO olmadığı ilan olunur 

Ralya Maden Şir 
ketinde Şef mınör 
İbrahim Sami 

R e na 

zte. havanın müsatd o lup 
olmadığinı Rtbbeotro un 
Londra -z l yaretı neticeaıode 

belli olacağrnı yazıyor ve 
yaz ı aanın ıoounda muhabir 
f ı anaaoın her vir teıhbüıten 
habtrdın edlld ığinl bildiriyor. 

Ayşebacı Köyü 
Muhtarlığından: 

Köyümüzün otlakiye meraaıoın bir seneliği satılık bu· 
lunduğundnn taliplerin yüzde on beı pey akçalarıle bera· 
ber ihale günü olan 16 - 3 938 günü saat 16 da 
heyetimize müracaat etmeleri ilan oiunur. 

A ne bacı köyü muhtarı 
Bekir Bozdemlr 

3 - 1 - 76 

Ayvah Vakıflar 
· emur uğundan: 

l - Rürhanivenan Hıaar köyü yolu üzerinde itilin 704 
Ura 88 kuruı keıtfh mazbuladan Hascı Muharr~m Köprü 
sünün müceddedc n in1a11 23·2 938 gününden itibaren yir 
mi gün müdd~ll'! eksiltmeye kooulmıııtur 

İstt: klıler 56 lira muvakkat teminat vermek le İfhrak 
edebıltrler 

2 - lhal~sl 15 3.938 ıalı gürau aaat 15 de Bürhaniye· 

de müteıekkil komisyon huzurlle yapılacaktır. 

3 Şartnameyi Balıkesir ve A) valık Valoflar idaresi 
ile Bürhaniye tahrtrat kaleminde görebilırler 

4 Eksiltmeye i~tırak edeceklerin nafı aveya Beledıye 

çler mülikahnda Avuıturya 
ve halyanın teılihal aaha 
11nda Macaristanın hukuk 
müıavatmı Macaristanm hu· 
kuk m6ıavatını tanıd:klarına 
tıaret ederek aynı devletlerin 
bu eaa11n hemen tahakkuk 
ettlrilmeıl lüzumuna da ka · 
nt olduklarını ilave etmtı, 
Macar teslıbatmıo tamam 
lanmuı Macar milletinin 
emniyetini takviye ederek 
Macarlarm istiklal ıuur'aranı 
ve nef 11lerine itimatlarını 

artlracaimı söylemlıttr . 

Bu menevre dAhi ak im ı 

kılmıı ve bılha11a bır müd j 
det Edemn polıtıkaıını her -==========================! 
•uretle medhu sena etrni, ı B f edı·ye 

mühendisliğinden muıaddak ehlıyet vestkalarlle müracaat · 

ları . 

Daranyl nut <unda Macar 
hükQ.metıntn beı yıllık proğ 

ramının bütilo politık ve 
ekonomik hedef lerint de ta · 
ytn, iç ve dıı politikaya 
alt bütün meseleleri tavzih 
etmlıUr Bu bet yıllık sosyal 
ve ekonomik kalkınma proi· 
ramının tahakkuk rttlrilmeal 
için bir milyar penküye ih 

tı1aç oldufunu, bundan 600 
mtlyonun tirketlerle büyük 
ıermayelere tahmil edılece· 
finl ve 400 milyonun da 

umumi bir fıtlkraz tle teda · 

olan winaton Churchılın bır 

sürpriz teıkil eden nıüdaha · 

lesiyle ve Lort Hahfakıa 
tam bır ıtlcnat ilin etmeaıy
le Le bour mu halı: fetl izale 

edllmif ve Edenin ıstiraaın 
dao ıonra bılhaaaa Churchil 

ltn tavruhareketı yüzünden 
muhafazakar parti l ünye 
sinde baı göıteren tehlikeli 
bir ayrahk alimt>t ve tezct 
hürleri tekrar zaıl olmuıtur . 

Muhalif liberal hntlp Sir 

Archlbald Sinclatr dahi hü 
kumet poltttka1t aleyhinde 
ki bütün tenkıdci uziyetlna 
rağmen nihayet yine Lord 
Halifaksı iltizam etmıttir . 

Toplanan reylerin neticesi 
tehlikeli btr kesafet arz et 
mit olan mücadele havasını 
birden bire yumuıatmıt ve 
Labor partiıl Chmberlatnin 
dıı polltıkaaına l<•nıı mQca 
deleılnde izale bir h .ı lde kal 

mıt olup o timdi bu müca · 
deleıiot efkarı umumtyeye 
ılrayet ettirmek rayretlnde· 

Riyasetinden: 
l - Atatürk parkındakı gnztnonun iıletılmesi 1 4·938 

tarihıoden itibaren kiraya verilecektir. 
2 15·3 938 d en itibaren 15 gün müddetle roüza· 

yedeye çıka rılmııtır. 

3 - İhaleıi 30 3 938 Cuma günü ıınat 15 de Heledıyl' 
Encümeninde yapıl acaktır. 

4 - Tahmıni bedeli aylığı elli liradır 
5 - ftl~tme hakkıodakı ıartnamHi tedılen tanzim ed 

tlmııtır . lateklUerln ıeraitlni öğrenmek ve fazla malumat 
almak için e .. 1edlyeye mürac&ııtları . 

6 - Pey ııüreceklerın ıhalc tarihinden evvel yüzde 7 ,5 
dlpozitolarını Belediyeye yatırmaları ilan olunur 

4 1 - 81 

4 t - 67 

ı ma Tic ret 

Od . sından: 
Band1rma Ticaret Odasına ait ve Bandırmanın Şehit 

Süleymanbey caddesinde kain 55 nuınralı iki kat ( içinde· 
kt bölme camebinlor dahil değil ) karglr bir bap bınuı 

2490 1!\y1lı kanuna tevfikan ve 1 OUO lırn bt.·dell muham
men ile açak arttırma ıuretile satılığa çıkurılmııtır İhalesi 
29 3 938 Salı günü ııaat 15 de Bandırma T icaret Odasın 
da müte~ekkil komisyon huzurunda icra kılınacağından 

taliplerin tıbu muhammen htdel bio lira üurıoden yüzde 

E d re I• t o r t ,. o 1 yedi buçuk pey akçesini Bandırma Tıcarct Oda11 veznesi 
ne yatırmaları ve bu bapta ıartnameyi aörmek üzere Han · 
dırma Ttcaret Odasıoa müracaatları ilan olunur 

D·ırek a·· rl ... g .... u·· den· •-1- s0 

Oku!umuzun ıhtiyacı olan (10) kok ıobaaı ve (3) cam~ il=========================;::;; 
lı dolıtp 14 3 938 tıulhloden itibaren on bef ıün müd Sahibi ve Batrrıuharriri: Balıkesır Mehurn H. KARAN 
detle açık ekıiltmt-le kooulrrıuştur - İhale 29 mart salı gü / 
06 yapılacaktır Taliplerın okulda müte~ekkil komlayona / Çıkarım Genel O•rekt6tCi: FUAT BlL' AL 
mGracalltla11. Ba11myeri: Vilayet Matbaeaı - Bahkeıir 


