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B. Çemberlaynın Avam Kamarasındaki Beyanatı ... Norveç ı Kızılay Kurumunun 
ING.LTERE9 TAAHHOTLERİNE 

SADIK KALACAK .. FAKAT: 
Hükumeti len ingıaddaki Bir y ılhk Faaliyeti .. 
konsof oshanesini kapatılı K -8 y 1 ;-:-d- v k ll a 

Oslo, 25 (Racyoj Ruı UTUm U 1 lÇIR e M O SU ar 
ya Norveç arasında akdolu - Bir Çok Yardımlarda Bulundu. 
nan b ir muahede mucibince 

Ç k 1 k V k b 1 kt Norveçin Lenlngraddakf e os ova yaya u u u aca aar konıolosbanesi kapanmııtır 

ruzaKarsıHiçbirtaahhüdeGirmiyor Tü~k;y;. Çekos 

Beynelmilel ihtilafları Hal için Bir Konferans 
Akdedilmesi Etrafında Yapılan Sovyet Tekli

f ini de lngiltere Kabul Etmedi .. 

lovakya Tica
ret Görüşmeleri 

Ankara, 25 (A.A.) - Çe
koslovakya ile aramızdaki 

ticaret görüımel erine dün An· 
karada beılannnştır . 

Londra, 25 (A.A ) - İn · 

glltz Batvekıh B. Cember 

layn Avam Kamarasında 
lnglltere nln harici siyasetini 

ıöyle izah etmiıtir: 

"Sulhun muhafaza ve lda-
mest harici aiyasetimızlo 

temel idir. Fakat hayati men · 
f aatlarımız tehdit edilirse 

harp ederız . T a ahhütlerlmiz 
de bizi harbe aürükltyebilir 

lngllterenin bugün taah· 

hütlerl herıeyden evve!I Fra n 

•a ve Belçlkaya, sebebiyet 
Verllmemlı bir taarruz kartıı· 

sında yardım ve onlara mü 
dafaa, keza Portektze, Ira 

ka ve M11ıra karıı da ayoı 
fekılde taahhütlerimiz vardır. 

Çekoalovakya bir · Alman 
taarruzuna uğrar ve Fransa 

da bu hükumetle olan mu 
ahede mucibince Çekoslo 
vakyaya karoı olao taahhüt· 

8 . ÇEMBERLAYN 
lerlni yerine geti rmek 
iı.terse bütün ask eri 

kuvvetler derhal Franaa-
y a yardımda bulunmek ve · 

ya hut Çekoılovakyanm is 
tildal ve tftmıırr tyetine mü · 

dahale edllmeaine kartı da 
durmak için kati bir taah · 
hüt altına giremeyiz. Fa ka t 

Almany Viya ay Bir 
Fırka Daha Gönderdi .. 

--~~-----------------~-

8, De Kın ya Macaristanlı Almanya arısmda ihtilaf h 
hiç bir mesele mevcut olmadığım söıledi. 

Viyana, 25 (Radyo) - ı 
Almanların onuncu fırkası, 

==----==~== 

Amerika 
Ordusunu teÔSik icin tah

s;sat isteniyor 
Vaıinıton, 25 (A.A.) -

Ordu erkin1harblye reisi ge 
Deral Craiz orduyu tensik 
.. e mevcudu eferberlik pli 
nandakt rakama, ya ni bir 
mtlyon kltlye iblağ tçln bir 
rntlyar dolar tahalıata thtl · 
Yaç oldujunu bütce komla 
Yonuna blldirmlıtlr 

Frankonun mümessili Ankarada 
I Ankara, 25 (Huauai) -
ıpanyada Cumhuriyetçilere 
rnukabıl bir hükumet kuran 
General Frankonun gönder· 
diğl mürrıeaıil Anka raya ıel · 
mlıttr. 

Malum olduğu üzere Bal 
kan Antantaom aon Ankau 
toplantııında Antant devlet 
lerı General f rftnko hü 
lcOmcltni tnnıma k kararım 
vermtılerdı 

bugün buraya ıelmiş ve 
(Voo Puk) tarafından teftıı 
edtlmtıtlr. 

Almanyaya gitmiş olan 
Avuaturya orduları da, bu 
gün dönmüıtür. 

Budapt"fte, 25 (A.A.) - 8 . 
De Kanya hanciye encü -
meninde §U beyanatta bu
lunmuıtur: 

~ Macariatan ile Alman· 
ya araamda esaslı mesele 
lerde thttlif yoktur . Ve Al· 
manya Macar·Alman budu 
duna hürmet etmek huıu 
sundald niyett hakkında bir 
güna ıüpheye mahal barak
mamııtır . Almanya, ltalyan, 
Yugoalav ve İsviçre hudud• 
larınıı da hürmet edecektir. 
halya ·Avusturya- Macariıtan 
bloku ortadan lcalkmathr 
fakat ltalyan-Macar müoa· 
ıebatı Roma itıliflarıoın zih-
niyeti dahil inde değiımemit 
bir hal d~dtr. 

8 . De Kanya netice ola 
rak, Macarlstamn küçük iti · 
li.f ile münıuı~betlerlnı nor 
mal bir tekle sokmak hu
ıuıundaki meıaiaine devam 
etmek taeavvuruoda bulun· 
dulunu beyan etmltlir. 

bir harp mevzuubahı oldu· 

ğu va it muhase-matın bizi 

ya lnız had bir tekilde alaka -

dar edeceğin\ asla iddia 

edenıeyiz . 

Sovyetlerin beynelmilel 

ihtilafları hal içın bir kon· 
ferans aktedilmesl teklıft, 

milletler arası grupla rının 

teıe k ülüne meydan verece· 

ği için Avrupa sulhunun na
fiine bir hareket sayılmaz. 

ispanya meseleıinde ade· 
mi müdahaleye devam ede· 

ceğiz İtalya Üe yaptığımız 
müzakerelerin neticele ri çok 

cesaret verici mahtyettedır. ,. 

Royter ojnnsı bu nutkun 
Berltnde resmi bir sükünet, 

Pariıte büyük bir ıev ı nç. Ro · 
ma ve Prağda sesaiz bır 

memnuniyet, Cenevrede iıe 

inkisar He karıılandığ1na bıl 

dirmektedir 

Fransad 
16 Bin amele grev ilin etti 

Pariı, 25 (Radyo) - (Si
truen) otomobil fabrikası 

amelesi grev ı l ao etmıı ve 
fabrikayı işgnl eylem tıtir . 

Grev ilin eden amele 16 

bin kiıtdir. 

Bu memle ketle alaka · 
dar tücca rlarımı zdan henüz 
temennilerin i göndermemiı 

olanlarm derhal Türkofise ve 
Ankara ofisine müra
caatları İktisat Vekaletinden 
bıldlrilml§tir. 

Ar avutluk 
Krahnm evlenme kanunu 

KRAL ZOGO 

Tiran, 25 (Radyo) - Kral 
Ahmd Zogonuo evlenmesi 
jçin a yrıca bir kanun çık
mıyacakhr. Ahmet Zogo, 
arzu ettiği ıektlde Kontes 
Crardlne ile evlenebilecek
tir . 

F ansa Ve Or aavr 
padaki Vaziyet.. 

-
-

f ransa. Avrupada ve Akdenizde~i vaziyeti karşıla-
mak mec~uriyet :ndedir 

Paris, 25 (A .A .) - B.' Pol 
Bonkur, Hariciye komiıyo · 
nunda yaptaiı beyanatta 
Akdentzde ve btlhaaaa lapan 
yadaki halihazır vaziyeti tas· 
rih etmlı ve Fransanın bu 
bölgedeki menfaatlerinin ba
yati ehemmiyetini göstermit · 
tir . 

Bakan, balen lngtltere ve 
halya hOkumetlerl aratıında 
yapılmakta olan m6zakere
lerf n İ&panyol topraklarının 
tahHyeainl de derptı etmeıl 
temenniılnde bulunmuı ve 
demltllr ki : 

-- Evvelki hükümetler ta 
rafından tesbit edilmlı olan 
pnliti"a f imdlki hüh um et le . 
rafanden da takip edildlil 

takdirde, bu politikanın hiç 
bir zaman ve h fç bir ıektl
de Fransa vazlyetinCn zayıf. 
laması gibi bir netice ver 
mesi, veyahut lspaoyol olmı · 
yan kuvvetlerin Franaız top · 
rakları yakınanda, yahut mü-
nakale hatlarımız üzerinde 
birleımeelne lmlcao vermesi 
mevzuubahsolmuıtur. 

B. Pol Bonkur, hava bom
bardımanlarına ıtddetle ten
kit ederek Fran11z hnlui· 
metinin bu hususta teıebb6a 
te bulunduiunu ve İnıllte
reotn ve Papanında buna 
tıtlrak ettiklerini hatırlatmıı 
ve netice olarak komlsJon 
dan efkara umumlyeyl her 
turll parti müli.hazHı dıtıD-

Kızılay Kurumunun yıl· 
hk kongresinin ya pal · 
dığanı dün btldtrmiıtık 
Konarede okunan faaliyet 
raporunu yazıyoruz: 

1 - Merkezimiz bir ae 
nei maliye içinde Şefkat 

pulları bedelinden ( ] 564 ] 
lıra [60] kuruı, maktu mak
buz mukabili alınan llinat
tan [ l 3 ] llra [ 60 ] kuruı, 
üye taahhüdahndan [ 505 ] 
lira [ 60 ] kuruf, Çıçek gü· 
nü ha11latmdan l 192 ] lira 
[ 21 ] kuruı , zahire bedelin
den { 110] lira ( 39] kuruı, 
Husuai Muhasebe ve Bele 
dlyeden yardım ( 300 1 llra . 
Teberruah muhtelıfeden (610) 
lira [ 28 ] kuruı ve devren 
gelen vezne mevcudu ile 
beraber var idatın ge-nel tu· 
tuı [ 4416] lira ( 64 1 ku · 
ruıtur . 

2 - Aynı ıene içinde 
(594) lira (27) kuruı, tdue 
masrafı, (353) lfra (88) ku
ruı, imdat ve muavenet 
(J43) lira (49) kuruı Şefkat 
pulları beyiyesl (300 ) lira, 
Dursunbey Gökçedai oahl· 
yeal harikzedelerine ilk im
dat, (2000) lira Genel mer· 
keze irsalat olmak üzere 
maatafın genel tutara (3591) 
lira (64j kuruı olarak kayt 
ve teabıt edilmtıtir. 

J - Tahakkuk eden (4416) 
lira (64) kuruı varidattan 
masraf tutan olan (3591) 
lira < 64 ) kuruı çıktık 
tan sonra J Tem muz· ) 937 
tarihine (825) lira kasa me
vcudu devredllmlı olup bu 
para merkezimiz hesabına 

(18) numaralı cüzdanla lı 
Banka11 Balıkeair ıubeılne 
mevdudur. 

4 - Nlzamnamei esasimi 
zin 17 inci maddesi muci· 
bince bütcemlzln müaaadeaf 
nlıbetinde mahalli yardım 
ve muavenetlere devam edil· 
mittir. Muhtelif tarihlerde 
cemiyetimize baı vuran muh
tacine lüzumuna göre yiye
cek ve giyecek temin e.lil 
IDİf ve hastalarına alt reçe 
teler Kurum tarafmdan yap 
tırıl mııtır . 

Her sene btlha11a kıı mev. 
siminde memleketin fakir ve 
yoksul halkına zaruri istih . 
lak maddelerinden olan kö· 
mür, odun, un, ekmek gl · 

bi levazım ile, elbiae, ayak 
kabı, çorap gtbl giyecek eı 
ya verilmekte olduiu ma · 
lumdur 

Merkezimizce bu hayırlı 
ve insani yardımlara btlhas. 
sa önem verilerek bir çok 

da ancak memleket ve Pa· 
rla menfaatlerini düıünme. 

ie ve Fransanın orta Avru 
pada ve Akdenlzde karııla· 

mak zaruretinde oldufu va · 
zlyetl takdire ikna etm,.slnl 

istem ittir. 

yoksul ailenin lztlrabının 
tahflfine çalııılmııtır. Bu 
meyanda ıehrlmlzde mev· 
cut fukara ye lclzeye Bele· 
dtyeden alınan ltsteler Clze 

rine (343) lira ( 49) kuruı 

nakdi yardım ile, bu kıt 

mevslmlode ldhar edilen kö· 
mürlerio tevziatı çok mun
tazam bir surette idare edil · 
mit ve (500) kuaur haneye 
teımtl edilen bu tevziat mu
hitimizde umumi memounl· 
yeti mucip olmuıtur. 

Müteferrik aurette yapılan 
yardımlar da diğer aenelere 
nlsbeten ~ok gentıletılmıı-
tir. 

Aynı ıene içinde Dursun
bey Gökçedai nahiyesinde 
vukubulan yang1Dda yardı· 

ma muhtaç düıen yurddaı · 
ların zaruri ihtiyaçlanna 
sarf edilmek üzere tik ım 

dat olarak merkezimiz ka. 
aasından \300) lira ıöoderll· 
mıı ve yanan evlerin yeni
den yaptırılması için Genel 
Merkezimizden ve muhtelif 
menbalıırdan temin edilen 
(2865) lira (55) kuruı Dur. 
aunbey kaymakamının ri
yasetindeki mahalli yardım 

komitesi emrine göoderilmit · 
tir. 

Buodan baıka Şamh nahl
yeaioe bağlı Deliyusuflar kö. 
yünde vukubulan yangında 

evleri , etya ve Alah zirai· 
yelerl yanan bet aileye de 
de (50) Ura nakdi yardımda 
bulunulmuıtur. 

5 - Altmıı yıllık ıerefll 
bir maziye malik olan Kı

zılaym altmıııncı yıldönüm6 
yurdun her tarafında oldu · 
iu gibi, ıehrlmlzde de il· 
yık olan önemle ve pek par
lak bir merasimle teatt ıedll
dl ğl malumdur. 

Havanın muhalefetine bi · 
naen kapalı yerlerde yapıl-

maaı zarureti hasıl olan bu 
merasim Halkevlmlzde, sa
yın Valimiz ve Cemlyetlml• 
zln yükaek hamisi Bay Et· 
hem Aykutun çok deferli 
hitabeleri, Halkevl Baıkanı 
Bay feyzi Sözener, Bayan 
Mükerrem Kamil Su, Dok. 
tor Bay Ahmet Akkoyunlu 
ve ilk Tedrisat Müfettltl Bay 
Sırrı Oymajın aynı mevzu 
üzerindeki çok heyecanla ve 
ali.kalı söylevleri •e ıençle
rin Kızılay konulu tllrle· 
rlle binlerce halk huzurun· 
da teait edllmlıtlr . o aünün 
ıerefine ıehlr Türk ve Kızılay 
bayraklarlle sDslenmlt TOrk · 
dili ıazeteal tarafından fevka
llde bir nüıha çıkarılmak hl· 
tufkarlıltnda bulunulmuıtur. 
Bu husaata kı1metlt yardım· 
ları görOlen zevata Kurum 
adına teıekkürii bir borç bı . 

Itri%. 

6 - Merkezimizin baılı 
( Sonu tlrlncl ıayfada ) 



---..... 

SAYFA : 2 

lemamn kıymeti 
AmerJksda, dünyanın en 

meıhur viyoloniıtlerlnden 

Stranhvaruauo markaıaoı tcı ı 

ııyan kemanlar. yüz binler· 
ce dolara satılmaktadır eu 
kemanlardan btr veya lklıi 

ne sahip olma k, mühim bir 
servete malik olmak demek 
Ur. 

Son zamanlarda, Nevyor . 
kun en büyük ttyurolarıo
dan nlrinde, bu kıymetli 

kemanlardan on sekiz ade
di bir araya geUrllmek au 
retile bir konıer tertip edil · 
dı. Kemanlar, tehrln muh · 
telif yeri erinden zırhla oto · 
mobillerle tiyatroya nakle · 
d ildi ve konıer ver.Urken de, 
her vi yoloaniıtln yanında blr 
ılvıl zabı ta memuru bulunu 
yordu. Bunun ıebebl, kıy
metli kemanlar1n. diğer ke
manlarla değııtırilmem~elydl 

Konıere ittifak eden ze· 
vat ve alleler arasında, 

.\ merlkan1n bir çok tehtr 
terinden relen milyonerlerle 
bunların tevabii, g6ze çar
pmaktaydı. Konseri tertip 
eden tiyatronun, o ıece te-
min ctttll hasılat hakkında 
henüz kati bir rakam yok
aada, bu baıılatın, bir kaç 
mil yon doları tecavüz et -
mekte olduğu muhakkak 
sayıl.yor. 

Hollındıda çiçek ıeraiıi 
Hollanda ahalaıı, çiçek le · 

re çok meraklıdır, bu mü· 
naıebetle nl1anın 1edtncl gü . 
nü, Hollandanın her tara 
fanda çiçek bayramı vardır . 
O gün, aym zamanda bir 
çlçek ıergbl de açılacak ve 
bu ıergl nlunın on ıektzln 
el gününe kadar devam ede · 
cektlr. 

Çtçf!k ıergiılne, yalnız Hol · 
landa çiçekleri deitl, bütün 
Avrupa çlçakleri de teıhlr 
edtlecektlr. 

Şimdiden, Avrupanın bir 
çok yerlerinden tayarelerle 
Hollendaya çiçek 111ksıları 
taıınmaktadır. 

f ransa parlimıntosunda 
125 saylav gayi~lerin ~i-

mayesini istemişler 
Fransa parlimentoıunda, 

yalnız ıiyaıetle veya kanun 
larla l~tlgal edilmiyor. Say 
lavlar içinde, muhtelif ku · 
rumlarla alakadar çok kim· 
ıeler vardır. 

Fransa parlimentoıunda 
hayvanatı himaye cemiyeti 
ne aza, tam 125 saylav 
vardır. Bunlar, bayvanlano 
ve btlha11a geyiklerin hima
yesi için daha eıulı tertibat 
alınmaııoı, geçen hafta müı 
terek b ir takrirle lıtemftler 
dır. 

Parlamento relıi, bu tak 
riri milzakere mevldlne koy 
muı ve uzun müoakaıalar 

dan sonra, avcılar alt'yh tne 
bir ce reyan haaıl olmu~tur. 

Pariste tenvirat 
Dünya.da mevcud tehirler 

araımda geceleri en ziyade 
tenvirata ehemmiyet veren, 
Pariatlr. 

Parie sokaklarında her 
gece aabahlara kadar yanan 
büyük e lektrik lambaları , 

emıalsizdir . 

Eyf~l kuleai de dahil ol 
duğu halde, Paris ıokakla · 

rınan senevi tenvirat maara· 
fi, 31 milyon franga balti 
oluyor. 

Pariı, J 697 tarıhtodc , ev· 
vela mumlarla tenvir edilir
di. O zamanlarda; geceleri, 
tonlarca muma ihtiyaç var· 
d1. Mum, 1821 tarihinde 
yerini iaz lamba11na terk 
etti ve o zamaodanberi ten 
vira ta daha fazla ehemmi· 
yet verildi. 

Elektrik, asrımızın bida· 
yetlndenberi Parlıl aydın . 

)atmakta devam ediyor. 

Papanm memurlın 
Vatıkande, Papanın huıu

ıi memur ve muhafızları 

ıon iÜnlerde bir takım me
talibat dermeyan etmeie 
baılamıılar ve tıtedlklerl ol
mazsa, ırev ilin edecekleri· 
nl btldlrmltlerdft. 

Papanın, tam 1300 buıu
ıi memur ve müıtahdemle 

muhafızı •armıt. Bunlar1n 
lıtedtklerl , hizmet mOddet 
ferini kırk bet seneye dol · 
durmadan tekaüd edilme· 
lerfdlr. 

Almanlar. dünyanın ın has· 
sıı mikrof en unu yapn111lır 

Almanlar, dünyamo en 
kuvvetli mikrofonunu yap · 
mıılardır . 

Bu mikrofon, o derece ha · 
11aıtır ki , blr ılneğlo vızıl · 
tıaını dahi bu mikrofon aa · 
yeılnde kilometrelerce uzak
tan itilmek, çok kolaydır . 

Nezle nasıl gaçıbilir1 
Amerlkada, methur dok· 

torlardan Kerlıoo, nezle için 
yaphğı tetkikat oetlceatnde 
ıu hükmü vermlıtlr: 

Nezleli bir inıan, bulun 
duğu havanm tabakaımı de
ğiftlrdlil takdirde derhal 
nezleden kurtulur! 

Doktor, bu neticeyi, tay 
yare ıle ıeyabat edenler üze 

rinde yaptığı tetkikattan el
de etmiıtir . 

Karlıon diyor ki: Birçok 
defa ta yare ile seyahat et-

tim . Zaman oldu ki, bir ıe · 
ferde yolcular araamda iki 
üç kıştnlo nezleli olduğunu 

gördüm. Fakat, bindiğimiz 
ta yare, zeminden 800 . ı ono 
metre yükaelince, n~zlcll yol. 
cular, farkına varamadıkla

rı halde birdenbire iyl ol

muılardır. 

2 3 Yaşma varan ~e~i 
Nevyokta; 23 yaıma var· 

mıı bir kedi için. gelecek 
hafta mükellef bir ziyafet 
tertip edilecek ve kedinin 

IJa ~·vanları himaye cemi · 
ye tinin en çok husumet beı 
ledtği avcılar, geyik avc ıları 
d ır Frarıda geyik avcıları; 

va hşi kimselerden farkı ol 
mıyan insanlar; diye telakki 
edilmektedir. 

' yıldönümü kutlulanacektır . 

N evyor~ta doğum 
Ne vyork beledlyeıtoin yap 

tığı son bir i statlıtllcte, nef. 
si Nevyorkta geçen ıene için- ı 
de 1O1 ,988 doğum oldufunu 
teııhit etm iştir. 

Nevyorkta . dolum hadlıe 
lerinln bu derece çofaldığı, 
~imdiye kadar hiç g6rülme· 
mittir. 

ZtyafeU tertip edenler, 
"Hayvanlan h ima ye ct"ml-
yeti,, azasıdır. 

Cemiyete mensup olupta 
Nevyork ctvarıodakı kaııı · 
balarda oturanlar , bu ziya
fet için yapılacak masrafa 
tıtlra k etmeğl unutma mıtlar 
ve ceaıiyet rlyuetlne müte. 
addıd çekler eanrlermiıler· 
dir. 

H MART ini 

• SEHİR HABERLER] 
'\ 
1 .., , 

Yol Keserek Hasmını 
Bıçak 1 a Yaraladı .. 

Bu da Kafi Gelmiyormuş Gibi 
Bir Taş la da · Dif lerini Kırdı. 
Btiadıç nahiyesine baih ' 

Elyapao köyünden lbrahlm 
oğlu Muharrem, k6y yanın· 

dan geçen çaya giderek ba
lak tutmakla meııul olmuı 

ve aktam üzeri de kö1e dön 
mek için yola çıkmııtır. 

Yol da önüne birdenbire. 
elinde büyük blr .. kama ile 

ayoı köyden Alı çıkarak 

kendlılnl tehdide batlamıı 

tır. 

Muharrem, Alinin tecavü· 
zünden kurtulmak lıtemlııe· 

de mütecaviz üzerine aal 
dırmakta devam etmtıttr. 

Muharrem bıçaktan korun
mak isterken ıol elinin par· 

maldarı kopacak der•cede 
yaralanmıthr. 

Alt, bunu da kifl ıörmt 
yerek yerden aldıiı büyük 
bir taıı fırlatmıı ve hasmı. 
nın dltlerlnl kırdıktan ıonra 
ıa vuımuıtur. 

Yaralının bafırmHına ko 
ıan cıvardakl tarlalarda ça · 
laıanlar Muharremi inler bir 
halde kanlar içinde bulmut· 
lar ve köye 16t6rmütlerdlr. 

Muhtar vakayı telefonla 
jandarmaye btldirmtı. çok 
ıe~meden Ah de yakalana· 
rak adliyeye teıltm olun
muttur. 
Vakanın aebebı hakkında 

tahkikat yapılmaktad1r. 

Lekeli humma 1 Divrikte 
ile mücadele 15 Milyon 

Bazı vilayetlerde bu ıene 
aeçen aenelere nlıbetle faz· 
la lekelt humma •6rülmek
tedlr. Haıtahi1n ıtrayeti en 
ziyade bitler vaaıtaıl1le ol . 
dujunclan Sıhhat Vekaletince 
btt mücadelesine thttmam 
edilmesi vilayetlere tamim 
edllmlt ve bu mücadelenin 
ne ıuretle yapılacajı hak . 
kında izahat da verilmiıtir. 

Son zamanlarda btr çok 
vilayetlerde bu itle ııkı ıı · 

kıya uğraıılmaktadır. 

Ton demir 
Bundan bir müddet ev•el 

bulunan ve cevher kıymeti 

itibarile dünyaoan en zeoılu 
demir kaynalı olduiu anla· 

ıdan Dlvrlk demir madeni 
civarmda bu maden kadu 

zenıtn ve kıymetla damar · 
lar bulundufu hakkındaki 

haberler teeyyüt etmlı . 
tir . Ôjreodiilmlze göre- yeni 

damarlar Dlvrlk civarında 
Huan Çelebi mevlcilndedfr. 

Eaaıen Dinik • Çetlnkaya 
ıoıaaı üzerinde, Çaltı 9a yın 

luy111ndakl tepede ılk ma
den bulunduiu zaman bu 

nun etrafında daha batka 
damarlar olacağı mütehassıa 

larca muhakkak qörülmüt· 
tü. Netekim bu düıOnce dot
ru çıkmııtır. Bfr taraftan bu· 
lunan yatağın jeoJojık etüd· 
lerl ve pli.olan maden ted
kik Ye arama enıtltüıOnce 
ikmal edilmlı, dljer taraftan 
civarda ıenc araıtırmalar 

yapılarak bu neticeye var1l
mıttlr . 

Amerika 
İle olan ticaret 
Anlaşmamız 

Amerika ıle yeni bir Uca· 
ret mukavelesi akdetmek 
üzere müzakerelere pek ya 

kında batlanacaktır. 

Müzakerelerde Amerika. 
yı temıtl edecek olan he1et 

önümüzdeki hafta içinde iı
tabula gelerek Ankara ya at· 
decekttr . 

iktisat Vekiletlode, diğer 
vekaletler mümeaalllerlnln it· 

Uraktyle teıekkül eden bir 
komisyon müzakereler için 

icap eden haz1rlıklarda bu
lunmaktadır. 

Hazırlanan lıtattklere aöre 
Amerika ile ticaretimizde 

ıon aenelerde bariz bJr Jo -
ktıaf baılamııtır. Bu lnkl 

ıaf ıhracatm iki taraflı art
maıı ıuretiyle tecelli etmek· 
tedır. 

Tedt1e ıartlarının ve Uca. 
ri mubadele uıullerlnln ko · 

la1bklarından azami fayda 
116re• iki memleket ticare · 

rettnın yeni anlatma ile da. 
ha alyade tak~t1eıl gayeıi 

takip edılmektedlr. 

Amerıkaya 937 ıeneal oa 
bir aJı lç•ndekl ihracatımız 

14.g23,000 hralaktır . 936 Se 
neılndeki lhracatımıı: lıe 

9,736,000 liralıktı. İkt aene 
ara11ndakl artaı 5, 187,000 U 
ra olup nııbetl 1üzde 53,3 
tür. 

Buna nıukabtl Amerika-
nın memleketimize olan it· 

halihnda da artma vardır. 

936 Seneılnlo 8,266,000 lt 
ratlan ibaret olan lthalita 
mukabil 1937 itbali.tl 

IS,312,000 hrayı bulmuttur 
lki ıene arasında ithalat 

fark• 7:046,000 lira olup nfı · 
beti yüzde I 5 1 l dır Amerl · 
kanın memleketimize olan 
lthallbnm artma11na1 yeot it 
hal~t rejiminin büyük teılri 
olmuttur. 

$erhosluk 
Hüseyin oflu Abdullah 

adında birinin ıHhot olarak 
Zarbah otelinde cam kırdılı 
ve batırıp çajırdıiı gör6ldü 
ğünden yakalanmıı, adhye-

ye verllmtıtır. 

Gece 
$ahirin hiyük ~ir kıımı kı· 

rınhkta kıl~ı 
Gece ıaat 22 saralarında 

tehir elektriklerinin bü16k 
bir kıımı, fabrika mot6r0n
de me1dana gelen bir arı
zadan birdenbire kararmıı 
ve bu yarım saat lı.adar de 
vam etmlttlr. 

l ISTANIUL RlDrDSU 1 

2 6-Mırt-19 3 8 Cumartesi 
ôGLE NEŞRIY ATI: 
12 30: Plakla Türk muıl

klst. 12.50: Havadis. 13.05: 
Plakla Turk muılklıl. 13.30: 
Muhtelif pllk netrlyatı. 
AKŞAM NEŞRIY A Ti: 
18,30: Eminönü HalkeTt 

ıöıterit kolu tarafından bir 
temıtl. 19. lS Kenferana: 
Onıvertlte namına Doçeet 
Nusret (Zaman n e d l r ? ) 
19. ıs Borsa haberleri. 20: 
Sadi Hoıaeı ve ark•daıları 
tarafın.lan Ttrk muılklıi 

ve halk ıarkıları. 20.3o: 
Hava raporu. 20,33: Ômer 
l<lza tarafından.Arapça ıöJ · 
lev, 20.45: Semalaat ôzden· 
ıe• •• arkadaılar1 tarafın · 
dan Tlrk muıtldıt ve halk 
ıarkıları. (Saat ayarı). 21. 
J 5: Kllıtk Tark muılklıl: 

Nuri Haltl ve arkadaıları 
tarafından . 21. 50: Orkeıtra. 
22 45 Ajanı haberlerf. 23 : 
Plikla sololar, opera ve 
operet parçaları . 23.20: Son 
haberler ve erteıl ıünnn 

prolramı. 

-Ankara Radyısu
ôcLE\NEşaıY A Ti: 
13.30: Muhtelif Pllk net · 

rlyah. 13 50. Pllk: Tilrk 
muılklıt ve halk tar"ılar1. 

14. 15: Dabtlt ve harici ha· 
herler . 
AKŞAM NEŞRlYATJ: 
18 .30: plak neırJyab 18 

40 Çocuklara karagöz (Kü· 
çük Ali). t9.15 fark muıl· 

kı,ı ve halk ıarkılan (Servet 
Adnan •e arkadaıları) . 20: 
Saat ayarı ve Arapça net· 
riyal 20.15: Türk muıtklıl 

ve halk ıarkıları 21: Huku 
ki konuıma . 2 ! .15: Stüdyo 
•alon orkeıtrasa 22: Ajanı 
haberleri. 22 15: Yarınki 

proğram. 

Bundan batka memleketi 
mlzde otel ve han ve buna 
benzer mlıaflrhanelerJn de 
bu ııbı haıerelerle ıeçen 
hastalıkların yayılmaıanda 

hOyük bir ilmll olduiu ve 
umumiyet itibariyle bu mü· 

e11eıelerln temiz bir halde 
bulundurulmaıınm en büyük 
ııbhi bir thtıya9 bulundufu 
dikkate ahnarak, umumi 
hıfz111ıhha kanununun verdi · 
il ıali.hlyetlc vilayetler •e 
belediyelerce otellerfn ve 
hanlarm çok aakı bir kont· 
rol altında bulundurulma11, 
yatak takımlanoın, abdeı 
hanelerin temizliğine dilckat 
edilmesi ve diğer ııhhi cihet 
lerlo de devamlı mürakab~ 

alllnda bulundurulma11 Sıh 
hat V ekiletlnce haznlanan 
bir tamimle teblli olunmak 
üzeredir . 

1 Hayvan 
Nakliyatı 
Ucuzlıyacak 

Dlvrlkte tik bulunan ya · 
tağın ıenetl 15 milyon ton 
olarak hesap edllmltli · Ştmd• 
bu miktar daha çek artmak· 
tadır 

Yeni bulunan damarlarm 
da aynı maden evıaf ını ta -
tıdığı, yani yüzde 65 demiri 
ihtiva ettiği ve hiç bir taa 
fi1•eye lüzum göstermeden 
ihraç edilebilecek bir halde 
olduğu tahmin edilmektedir. 

Kızllay Kurumunun 
Bir Yılhk Faaliyeti .. 

Et ucuzluğunun bütün 
memlekete teımllf yolunda 
alınan tedbirler zümreıin· 

den olarak IÜ nisandan iti. 

haren kaaaplık olmak Ü7.ere 
mAnda, boga. öküz, domuz, 
koyun. keçı . kuzu, oflnk ve 
domuz yavruları nakli ya tın · 

da yüzde on tenztli.t yapıl · 

mu• kararlaıtmlmııtar. Süt· 
lü ve damızhk hayvanlar 
bu tenzilitta11 istifade ~tml

yecek terdir. 

Ruhsatsız o~un nıkleden 
ma~kum oldu 

Sakarya mahalleıln<leu 

lbrahtm oğlu kunduracı Mus-

(Baı tarafı birinci sayfada) 
ca relir kaynaklarından ol

an Şefkat pulları sarfiyatı· 

tının ıün i'çttkce 
aza taahhiidatının 

artması, 

muham· 
ı men bütcemizl aıan tahak 

' kuku, zahire, Çiçek ve dt · 
ger müteferrik gelırlerlrnlzln 

t~f a, evine kaçak odun götü- ele bu niıbctte artıau, Hü 
rürken yakalanmııtır. Musta- kumet Vt' Beledlvemlzin ı• · 
fa , ba esnl\da orman koruma yanı ıükran olan yardımlara. 
memurum' da hakaret etti- bıze daha genlt yardım ve 
ğlnden methutc6rümler mah· faaliyet imkanları bahıet 
kemeılnde 15 gün hapıe ve mektedır. 

25 hra para cezasına mıh· İçinde bulunduiumuz büt· 
kum edilmlıttr. ce teneıtnde ve hen6z sekiz 

aylık bir müddet zarfmda 
( 3000 ) kuıur lira bir varl· 

dat tahakkuk etmlı olup 
bu paradan büyük itler ba· 

§aran ve istikbal f çln önem
li hazırlıklar yapan genel 

merkezimize (20fX)) lire aön· 
rilmiıttr . 

Huli.ıa : Türktyemizln en 
büyük hayır ve ıefkat oca · 

ğı olan karaıün doıtu Kı· 

zılaym 16kıek ıayelertnln 

tahakkuku için çahımak ve 
ona yardım etmek ıüphealz· • 
dır ki her yurddaıın inHni 
ve medeni borcudur. 
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Hukuk Sütunu: .. 
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HlKUKİ BAHİSLER •. 
Eıhaı~ Hükmi;yeye Ait Sicil 

YAZAN: 
Avukat Kasım Sami Payll 

- 32 -
Htkmt ıahıılaran tktlıabı bir çok cihette ve ezcümle 

tabılyet eeblhnelerl için ıl metni maddede bildirildiği 
etle kaycidtlmelerlnln lüzu - veçblle yekdlierlnden a yn 
ana lbarelcanunlyede görül- ahkam ve uıule tabidir . Eı 
•ekte lıee bu ılcilin han aaen biri maddi, dliert ma· 
gl •emur ve banal daire nevidir. 
tarafındar tutulacafıoa dair Maddi bir ıabıa yaratıht 
ibarede br kayt ve ııaret icabından olan hak ve vec · 
IDevcut clıilldlr. Hakiki ıa- lbelerl manevi ıabıılar iktl · 
hıılara al ılclllln nGfuı da. sap edemezler. Meıell: Yaı . 
lreıl oldlfunu bundan ev- nlıanlanma, evlenme uıul 
velkı ouddede görmüıtük ve furu ve civar bmmlıldaı ı 
HtUcmi ,ah11lara alt ılcllin ve uhri h111mlık, evlat ol
nerede htulacağı r6ılerllme· ma ve evlatlık edinme, varlı 
mit olmtkla müphem kal - ve muris ve vaıl ve kayvlmlik 
mııtır. Bu ıfclllin noter, ti gibi hakiki ıah11lara, yani 
caret odaları , evkaf daire fertlere hu olan haklardan 
lerJ ıtbl itin taallQk ve lrU· Jıtlfade edemezler. Hükmi ıa· 
batı bu!11nduju dairelerden hıaların medeni hakları iıti· 
btrlıJnde tutulacıjı kanaatin male ıalablyetı kanun 
deyim. Devlet: Vilayet, ka ve nizamnamelerine göre bu 
&a, ndtye, köy bir arada buıuı için muktezi uzuvalara 
•e IDOçtemt bir ıurette ya malik olmaları ile baılar. 
fa••ktı bulunduklarından Yani lktlıabı ıahıı,et için 
lt•nlardan her blrlal ıahıiye· ıicllle kayıtları icap eden
lt maaeylye veya eıhaaı hOk· lertn ka7ıtları ile ve etmt · 
•l,ed•dfr. ÇOnkil bunların ,ealerfald cemiyetler aılbl 
lcendtlerlne mabıuı varhkla . ıabılyyetl hnkmlyye tf ade 
rı ve malları vardır . Bunla ettirecek aza ve muayyen 
ra eaaıen hukuku imme ce· bir ıaye , _ tarzı idare vua · 
IDaatları denir . Devletin ad - lreyi ihtiva eden nlzamna · 
11,e, •alf ye, lktlıat, ticaret. melerl ile cemiyet ola re k te 
•afta, ziraat ve belediye gi - ıekk&l arzuıunu ıöıtermekle 
bı dentrlnde de bir ıahıJyeti medeni hakları fıtlmal ıall· 
•anevlye mevcuttur. Bu biyeli baılar. HGkmi tahıı 
devafr.ien her biri abklmı lar için tidat olunan ahvalt 
,.hıtyeden olan devletin ıah memnua içinde vlıllik c: ihe · 
'''eti maneviye lf ade eden tlnl ele alacak olunak ahkamı 
llJ\Ghtm birer uzuvlarıdır . ıahatyeden olan de' lel in en 

HMamt 1ah11lar, clnı, yaı, kuvvetli uzuvlanndan biri· 
luıımhk aıbt yaratahı icabı. •• de mahkemeler bulun
olarak ancak lnıana hat ol· malda bunlar vesayete dair 
anlardan maada bütOn hakları meaallt mürakabe ve teftit 
lkttıap ve borçlara iltizam ederler. Vaıl tayin ve azil 
edebllecell 46 cı madde ve •iuinCn heaaplarını tcdklk 
flıtazaaındandar . ibaret kanu - ile anükelleftırkr . Yalınız viıt 
atyedekl ( İnıanlara haa ol · olamazlar. Çünkl veaayet tç 

•nlardan maksat) ahkamı tn rüf ıarttır . ROıt lae hakf 
t•bıtJeden ayra olan ha· ki ıah11lara haa bir ııfatllr. 
lılld 1ah11lardar. Hilkmi Bu ıebeple kayylm dahi ol
,.h11lar ile hakiki ıabaslar amazlar. Ve yine az evvel 

-~ 

-- Bu aayet hoı .. Gayet 1 

hoı . 1 
- Hoı olan nedir? 
-- Saatin on bir otuz ol· ı• 

ltıaıı! 

- ikimizden biri mubak· 1 
lcalc cleltdır, benim bütün 
blldııım bu. 

Grane töfere hitap elti: 
- Nlck, La Salle Street 

Ye Loopda, Adamı Street 
köteılae ıttmek lıtiyorum . 

Ştlıaıoda ne kadar za . 
••ndanberf ıöferltk yapı · 
Joraunuz? 

Altı ıenedenber~, pat-
ron. 

MOkemmel! En k11a 
Yolu tutunuz, hanalıl oluraa 
olıun. 

$6fer baıını katıyarak: 
- Fakat bu iıllkamelten 

ıehyoruz, dedi . neden bana 
•ö1lemedlnlz .. 

- Buna merak etmeyi· 
iliz. F arzedini:z k• ılzl bura 
da, A.ıtor Streette, durdur 
dufumuı.u ve yine mümkün 
olduiu kadar ıuratle La 
Salle Streete bjzi ıötürme· 
nizt lıte111tı bulunuyor. Ka 
nuna muhalif hareket kor 
lcU1una ald1rma yınız . 

Fakat durdurulmadan hız · 
la ıtdlnlz. Nıck Popoı ken · 
dl lıentllne DHıl bir ıereeri 

ye çathlını ıorar&k arabaıı 

nı yürüttü 
Grane, kronometreılnin 

düğmeıinı kurdu ve muota 
zam tlktalnnı zevkle dtnle
dt . 

La Salle Strec t iıtlka me · 
tinde derhal hareket ettiler. 
Bir tevakkuf tıareti ooiuı 

biran durdurdu ve L a Salle 
Street köprüsü üzerinde bir 
dakika bir aaz kamyonuoun 
arkaaında hareketalı. durdu· 
lar. Vtlhamı Şıkaao nehri 
nln ılyahımıu ıuyunu gör· 
mek için eğildi ve titredi 

- Burada yüzmeie kor 
kardım, dedi , denebilir ki 
su donmak üzere , takıi La 
Salle ve Adamı Streette 
yolların ayrıldığı 

yaklaıınca Grane 
indi. 

Villlamı: 

noktaya 
arabRdan 

- Ev yıiınlarım dolaıtır , 

size çabuk yettıfrim, dedt. 
Grane, içinde V eatlandın 

hüroıu bulunan binanın mer· 
mer holüne girdi; bir asan· 
ıöre koıtu •e otuz b ef ind 

kata çıkh. Veatland, 0olı · 

ton ve Voodbury adlarını 

taııyan bir levhanın bulun· 
dutu bir kaı>ıya doğru t'.e r· 
ledl ve o eınada 17 dak. ka 
14 eanlye 3 -- 5 ıl tıaret 

Amerikadı gızıtecili~ 
Yeni dünya matbuata, 

akıllara hayret verecek de 
recede terakki etmiı butu 
nuyor. 

Son bir latatlıUğe eöre, 
biltün Amerlkada, iki bin 

yüz yevmi gazete lntitar et
mektedir. Bu gazetelerin 

hepıl, lngillzcedir fren112ca 

Rumca ve lıpanyolca ol· 
mak üzere çıkan ıaı:eteler · 
de vardır . 

Y evml gazetelerden baı 
ka bütün Amerika da 11 bin 
mecmua ve haftahk ıazete 
daha fntlıar etmektedir. 

Satıt acentalarının ver· 
dtkled malumata göre Ame· 

rtkada aabah ve akıam çı 

kan g&zetelerln yevmi satı 

ıı, kırk bir milyon nüıha 

dır, Sabah ıazeteleri on beı 

mtlyon 600 bin ve akıam 
ıazetelerl ile, yirmi beı mil 

yon ıekiz yüz bin nüıha 

aatmaktadular. 

Haftada bir ve yalnız pa

zar aünleri çıkan ıazete ve 
mecmualar da: otuz bir mil· 

yon nOıha Htmaktadırlar. 

arzedlldlil veçhlle varlıl da

hi olamazlaraa da. btr ıab11 
tarefmdan.; Lyapılan veya 

yaptuılan bir vaılyyetname 
ile malinin bepıinı veya bir 

parçaaını bunlara terk ve
tahıil ettlil takdirde o kim · 
aentn manıup viıial ol · 

urlar Ve yine mlraıçııı ol· 
mıyarak ölen kimsenin em 

vali hukuku amme cemaat 
larından olan devlete intikal 
etmekle bu ıuretle de varlı 

olurlar. 
Fakat bu ahkam aırf dev

lete mahsuı olup eıha11 h6k 
mıyet ıaireye ıumulü yoktur. 
Ve yine hGkmi ıah11lar mü· 
ddel, müddeaaleyh, ıahtt, 

ehlihibre, hakem, mubaalp, 
ılndlk , bir ıtrkette hiaaedar 
velhasıl bu gibi medeni hak
ları lkUaap ve borçlara tlU· 
zam edebilirler 

- SONU VAR -

TORIWILI 

Avusturyadaki 
Yahudiler 

Lö Tan yazıyor. 

« Angrif gibi bazı .\ im a n 
1 gazete : eri. V lyaoa Y ahudtle · 

rl meıelesine huıuıi bir eh· 
emmi yet atfetmektedtrleı. 

Bu gazeteye göre A vuı • 
turyamn hükumet merkezin 
de bir çok hadtıeler olmu~. 
bir çok Yahudiler döviz ka 
çırarak memleketi terkd 
mek ittemitlerdlr . Çekoılo 
vakya veya Macarlıtana 
doğru giden bazı trenler 
durdurulmuı ve aranmııhr. 
Söylendiğine göre mühim 
miktarda para muıadere edil· 
mittir . 

Naayonal ıoıyalıat orgam· 
nın iddia11na göre Viyaoada 
çıkan gazetelerin yüzde 80 ol 
ve milli tiyatrolardan maa · 
da bütün tiyatrolar Yahudi
lerin elindedir. Bu ıehlrde 
avukatların yüzde 85 fi, he
kimlerin yüzde 5 J rl, dlfçile 
rln yüzde 70 ti Ynhudıdır. 
Bankaların yüzde 75 fi , do. 
kuma ticaretinin yüzde 70 fi, 
tarap ticaretinin yüzde 73 ü, 
kundura ticaretinin y6zde 
80 nl Yahudtlerin elindedtr. 
Vı1anaclakl Yahudilerin mık. 
tara 300 blnmlı [ Berllnde 
evvelce bu miktarda Yahudi 
vardı, ıtmdi 160.000 ne in · 
mittir.] 

Angrlfc aıöre Şuınliln ta 
rafları olan bu Yahudiler 
Vtyaoanın kanını emiyorlar
dı Şimdi naay!>nal ıoıyallzm 
bu derde devayı getlrmek 
tedlr.l> 

Pötl Parlziyen yazıyor : 
«\eni hlr devreye ıırdlk. 

Ôyle bir devre ki, Zl\yıf ihtl · 
laftan kaçınmak için kuvve · 
tJinin önünde boyun efmeğe 
mecbur oluyor. Binaenaleyh 
Fransa kuvvetli bulunmah
dar. FranH ıunu bilmelidir ki 
umumi harptenberl dalma 
müdafaa f!degeldtğ ideallere 
bağh kalmak!& berab~r, ken · 
diılne hürmet etttrmek için 
kuvvete dayanarak ıesioi 

azlmİe yükselmek mecburiye
tindedir . Bu kuvvete müra 
c:aat etmeıe bile icabın

da buna dayanabtlecellnt 
1ıöstermel ldir ,. -
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eden kronometreıini durdur- Graoe kron<'metreılnl tı-

madan önce ataiı yukarı 
otuz ıanlye levhayı tetkik 
etti. Bu rakamlara bir zar
fm arkasına yazdı ve yola 
iodt. 

Takside Vllliamıın yanana 
binerken töfere: 

- Ntc:k, dedi Aıtor Stre· 
den buraya gelmek lçlo tak-

riben on ıekiz dakika sar 
fettik Ş imdi arzu edhorum 

ki, yolculuk ylm.i bet daki 
kayı gcçmeal ıartt l e , hu ıki 

nokta arasmda bizi imkanı 
olan bütün yollardan götü · 
rünüz . Her def atında nehri 
muhtelif noktalarından ıeçi 
nlz, faka t yolu geçmek lçfn 

yirmi bet dalcıkadan fazla 
ıarfetmi yecekslnlz. 

- Mı1ı1ran bulvarma ne 
denlnlz patron? 

leterek: 

- . Mltigan bulvarana ait, 
dedi, 

Şimal iıtlkametinde hare · 
ket ettiler, garba döndüler, 

ıoora büyük köprüyü geç· 
mek için ıtmale kıvrıldılar. 

Vılltamı birdenbire baiır· 
dı : 

, - Size, bayan Martin in 
apartmanındaki teslaata al t 
talepleri telefon ıirketinde 
tahklk eltim. Bayan Veıtlan · 
dm öldürüldüğü gün btr tamir 
için memur i stenmiı. fakat 
idarenhı fn, cinayet guou 
oraya bir ifçinln gitrnlt ol
duğuna alt &r§lvlerlnde h iç 
bir kayıd yok. 

- Sahi mi? 
- Evet . Bayan Hoaanın 

gördüiü adam kıyafetini 

Ha~h bir istihzı 
Holivut yıld ıı.ları, Kahfo r

niyanın Sanda Monika say 
ftyeslnde , çok modern ve 
ıık kötkler yapmıılar. Son 
ıünlerde Kalıforniyada vu-
kubulan ıeyliiplar yüzünden 
bu kötkler tamamen ıular 
altında kalmııtır. Yalnız, 
yıldızlardan bazılarının köık 
leri, tepeciklerde olduiu için, 
seyliptan maıun kalmıılar
dar . Bu köıkl erin yıldızları , 
ıımdl Holivutta ıenl tk yap 
makt• ve evvelce, tepelerde 
köık yapbklarındao dolayı 

onlarla alay eden arkadaı · 
larlle iıtlhza etmekte lmlı
ler. 

lir rekor 
Anelosaksonlaran , ıezlon · 

klarda oturmak lttyadı, çok 
eıkidlr. Bunlar, lıt l rahat za
manlarım, yüzde dokıan bet 
itibarile ıezlonklarda geçtr. 
meil çok ıeverler. Geçen · 
terde ıezlook üzerinde uyu . 
madan ne kadar kalanabile· 
ceii hakkında müıabaka bir 
ay devam etti ve olhayet, 
Kanadamn Oıtren kaaaba
unda Vıtnez adında btrlıl, 
uyumadan bir ıezlonk ilze. 
rinde 55 aaat kalarak mCl · 
ıabakayı kazanmıt ve 700 
dolar mükif at almııtır 

ingiliz kıdmlın kostüm
lerini iki parmak dı~a 

uzatacaklar 
Londra kadınları; ıon za

manlarda toplanarak arala · 
rında fU kararı vermtılerdlr: 

Şayet, lnglliz kadınları, 
koıtümlertnt iki parmak da· 
da uzatarlaraa, logtlteredekl 
mensucat f abrlkalara, daha 
otuz bin amele iıtlhdam et· 
mek Jbttyacıoı duyacaklar
dar. 

Londra kadınlarının ver · 
diklerı bu karar, derhal tat· 
bık edilecek ve b6tün logl
ilz kadınları, koıtOmlerlnl 
iki parmak daha uzutmak 
suretlle ftılz amelenin bir 
k11mına ohun ıı temin et
meğe muvaffak olacaklar
dır . 

değııtirmlı bir memur ol 
malı? 

Takıl Şıkago Avenuyl tut· 
tu ve Valton meydanına 
geçti, 

İkt e\' gümeılnden ıonra 
bayan Hoganın oturduğu 

kırm•zı tuğlalı binayı görü 
yorludı . 

Grane tiımiı dudağmı 
yoklsyarak: 

Eğer yalımzca bu Ho 
.ran adlı kız hır cinayet Jı 

lemlı olıaydı ; onu yakala 
mak için hakiki btr zevk 
duyardım. dedi . 

Vıllıamı: 

- Bu ıtz in ciddiyetle 
meıgul olacağınız btr tı, ıö · 
fer: 

- Aıtor Streete reldtk, 
patron, dedi. 

Saat yolun 20 dakilta 31 
saniye olduğunu gösteriyor 
d u. Grane ibreyi ııfıra ge 
tirdi . 

- Pekala , dedl1 şimdi 

Adamı 'fe LI\ Salle yol 
aizana dönünüz. 

Bu defa nr!hri Vabash 
a venuıuoun yeni k6prihü 
üzerinden eeçtiler ve ıarka 
döndüler. Grane. inmek 
zahmetine katlanmaksızın , 

Veıtlind büroıunua önüne 

SAYFAı 1 

Kaplumbağınm çınısi 
Loodnda, hayvanat hah 

çeslnde, lıpanyadan aellrll
mit btr kaplumbağa• vardar. 
Bu mahluk, kendlıine ablan 
en ıert gıda maddelerini Ye 
hatta o derece ıftratle par
çalayarak yiyor ki, aizının 

açıhp kapanma11 blle fark 
edilememektedir. 

K.aplumbaianın , hayret• 
ıeyan bir ıuratle açılJp ka· 
panan çenesinin hareketlerl-
ni teshil için. dakikada bet 
yüz reıtm alan btr makine 
ıetlrl~mtı lıe de, kaplumba · 
fanın çene bareketlert teı · 

bit olunamamııbr! 

Keçi Çelıbi 
Hollvud adım taııyan ıu 

ılnema ıebrlode ne aarlbe · 
ler olu1or?. 

Bund•n yirmi ıGn evel, Ho· 
livudda çevrilen büytik bir 
filimde, bir keçinin de rol 
alma1t iktiza etmlı ve ıtud· 
yoya, tam yüz elli keçi ıe 

ttrilerek tecrübe edlldlil hal
de, biç blriılnin melemeıl 

muvafık g<Srülmemlttlr. 

f otoğralçdar konırııi 
Bu Hne1 Haziranın 12 

ılnde VJyaoada toplanacak 
ve bir hafta ıilrecek olan 
ıotofrafçılar konıreılne d6 · 
ayanın her tarafından foto . 
irafçı ıtdeceil ıöylenlyor. 

Viyana beledl1eıl; yalnız 

Viyana ve civarında tkl 16z 
btn fotoirafçı mevcud bu· 
lunduiunu ıözönGne ıett 

rerek, dtfer bir çok mem
leketlerden de ıelmeıl mu 
karrer bu kadar fotolrafçı · 
yı nereye 1erleıt1receflnl 

ılmdiden düıilnmektedlr. 
--~ 

Çocuk Esiıgemı Kurumu 
Başkanlığmdın: 

28 • 3 - 938 Pazarteıl ıü
nü saat 20 de Parti kura 
iında Çocuk Eıırıeme Ku 
rumu kaza konıreıl topla· 
naceiından Kurum Qyelerl
nln teıriflerl rica olunur. 

Çocuk Eılrgeme Kurumu 
Baıkanı Doktor · Klmll 

Seılloflu 

gelince kronometreıinl dur. 
durdu, kronometre 17 daki · 
ka, 2 saniye 3 - 5 ti ı&ıtc · 
rlyordu. Bundan ıonra Stat 
Streel yolu denendi ve 21 
da klka tuttu töf er, köpril 
üzerinde otobüıle karıılaı 
mamıı olmak gibi bir tali de 
hatırlattı. Loopa dönerken 
D earborn Street 
köprüıünden latif ade~ ettiler 
ve ıeyahatı 19 dakika, 37 
ıanlye 1 • 5 de yaptılar . 

Hemen hemen bir buçuk 
saattenberl, Vflllamı Loop 
lokantalarına aıpte ile ba
luyordu. 

- Açlıktan ölüyorum, di
ye içini çekti. 

Grane 16fere: 
- Aıaiıya dönerken bir 

bar ön6nde durunuz, dedi, 
tevakkuf zamanımızı ben 
tenzil ederim . 

Clark Street köprüsünü 
geçerken, bir otoblıün ar· 
kasında kaldılar. 

Şlkago Avenüye kadar. 
yolcular bfndlkce ve indlkce 
tevakkuf yerlerınde durarak, 
onu takip etttler. Takıl Elit 
lokantaıı önünde durdu. 

Şöfer: 

- Buranın yemeil fena 
değildir, dedt. 

Grane: 
- SÜRÜYOR 



SAYFA: 4 

Avusturya Hadise'eri 
Ve Macaristan .. 

Macar gazeteleri baıtan baıa 
Avuıturya hidlıeleriyle meı· 
ıuldür. Avuıturyada ani bir 
darbe ile na1yonal ıoıyaliz· 
mln iktidara ıeliıi, Avus
turya mukadderabnıa de
ilttlft. Şuılnğin iıtif a ede· 
rek radyoda Avusturya mil 
lettne vedaı, Alman ordusu 
nun Avulturyaya glrdlfi, 
Httlerin beyanname.! vesa -
ire ıtbı hi.dtıenln cereyanı 
na ait ve malum olan mub · 
tellf •abaları ve akfıleri bü· 
yük puntulu baılıklarla bil · 
dirilmekte ve hidiıenfn arl· 
f eıt akıamına çıkan gazete· 
lerln muhteviyatı arasında 
sanki aradan asırlar geçmlı 
hl11lnl verecek kadar büyGk 
btr farkın dünyada timdtye 
kadar emıalt 16rülmemff ol
duiu kaydedilerek btr ak· 
fam evvelki gazeteler A vuı · 
turyanın müatakıl, ıoıyal 

hırfıtfyan btr federal devlet 
YHfını teyit edecek olan 
pleblat hazırlığının umumi 
heyecana makeı olurlarken 
ve bu yolda Şuıinfin güt· 
tOlü poltUkanın aaıari 2-3 
elueriyele tasvip edıleceit 
hakkında kati ümitler bes
lenmekte oldufunu yazarlar 
ken Mbab gazetelerinin Şu
tlnfln fıttfastyle na1yolfzmin 
bütOn Avuıturyada hiklmi· 
yetini bahtı yazılarla Jntfıar 
edıılerlnl hayret ve heye· 
canla teıbtt ve tasvir etmek· 
tedtrler. 

Tefsir ve mütalea olarak 
.. Uj Maıyaraaı n gazetesi 
Avusturya hi.dlıelerinin Av· 
rupadakl akıiilimellerlnln 
24 ıaat zarfında belli ola
cafını, bu yüzden bir Avru· 
pa harbi çıkması ihtimali
nin pek az oldufunu, Fran
Mnın ıtddetlı bir kükumet 
buhranı içinde kıvrandığını, 
loıtlterenln Uzak Şark har· 
bı kar1111nda A vrupada bir · 
harbe glrlımeıl beklene 
mlyeceflnl, Ruıyanın kendi 
aıker1 kudretlDI ke-ndtni 
kendi kanının dalıaları için 
de bofmakta oldufunu, Çe· 
koslovakyanın Jalınız baıına 
bırıey yapamıyacaiuaı ya. 
zıyor. 

Katolik .. Nemzetl Ujsaa .. 
gazeteıi Alman ıulhunun 

uzun ıiiırmedlilni, müstakil 
- ıoıyal ve bırlıtlyan A vuı
turyanın kayboldufunu, uz•n 
nutuk ve beyanatlarla va · 
adler .,.e anlaımalardan ıon · 
ra bugiinkü tehdit, tazyik, 
cebir ve kuvvetin Avrupa -
nın ıtmdlye kadar üzerine 
tlr.,dlfi ve ıaraotl ettlil 
Avusturya lıtlklal ve hiki 
mlyetlnl parçalayıp bu mil 
letln kendi mukadderatını 
kendtılnin tayin etmeıl im -
klnıaı ortadan kaldırıldığını 
ve kendi arzu ve lradeıtnl 
reyllm yoltyle izhar etmesi· 
De harici kuvvetin mani ol 
dufunu yazarak .. Şuıntı 
pleblılt llln etmlt • 
A v r u p a da b u n u 
alkıılamıf, fakat Httler men· 
etmlıhr. Bu hadise karıııın · 
da Avrupa ise yalnnı proteı· 

tolerla iktifa eylemfıtfr. 
diyor. 

r:-faı1oaal liberal "Peltl 
Hcrlap. ıazeteıl Bay Şuı · 
nllto miiteveff a Dolfuıun 

varlıl olarak Jıllardanberl 

nasyonal soıyaltzmln heran 
artan tazyiklerine karıı gös· 
terdiğl muka vemellnio kırı
larak radyodaki son veda 
ıözleriyle ıona erdiğini, mu · 
matleyhin glrlıtığt plebllt 
tecrübeıinln bu mukavemet 
yolunda ıon ve zavallı bir 
tecrübe olduğunu yazıyor 

Liberal - "Pesli Naplo" 
iıtıkbalın çok karanlık ıhtl 

mallerle dolu olduiunu, as

ırlarca A vuaturya ile müıte 
rek bir hayat yaıanuı olan 
Macariıtanın büyük bir iz 
tlrapla bu drama ıahit ola
rak Şuıntiln hissiyatına i§ . 
tir ak ettiğini, mumailey bin 
bu haile amnda vatanım, va 
tantaılarıoJ iktidar mevkii 
nden daha çok sevdiğini ya
zarak "bu müıktl saatlerde 
Macarlıtan için ilk vazife 

•mutlak bir vahdet , toplu bir 
disiplin ve berıeyin fevkinde 
bir v•tan muhabbetidir" di
yor. 

Lejltimllt YMagyarsag,. 
gazeteıl hi.dtıesfnın toavirine 
baılamadan önce logiliz · 
Alman müzakuelerinin per · 
ıembe gün öğleden ıonra 

katedtlmtı olduğuna manidar 
bir tarzda ııaret ediyor Lon· 
dra ıle Roma araımdaki 

ıerıtnlıkte hi11edilmiye baş· 

lamıı olao yalıtmanın ltal · 
yayı Bernnerde Almanyamn 
kar1111na çıkarmıya kafi gel 
medlğlnden mütee11if görü 
nüyor ve bu ahval ve ıerait 
altında Alman dtplomuiılnlo 
mütbtı ıtlihlarla Avusturya 
plebiıitfni mene muvaf 
fak olduğunu, Avusturya 
milletinin ıerbeatçe kendi 
arzuıunu izhar etmeaint ma· 
ni olan ıeylo bu kuvuet ol 
duğunu ve bu hadise meı 

ullyetlnln 15 yılındanberi 

kötü bir dıı polttika aüden 
Fran1aya ri.d bulunduğunu, 
çünkü bu pollttkaoın A vus 
turyaya Tuna havzaaında la 
yık olduiu tarihi rolünü ge · 
rl vermekten dalma çekin · 
diğlnl yazarak Macariıtanda 
milli b•r temerküz lüzumu· 
na iıaret etmekte ve akıl 
takdirde y haline ağlanacak 

memleket yalınız Avuıturya 

olmıyacak,, demektedir. 
"Peıter Lloydn gazetesi de 

neıretttii baımakaleılnde: 

.. Kendiıl tle birçok asırlar 

müıterek bir hayat yaıadı · 
iımız garp komıumuz Avuı 
turya artık timdi yeni bir 
idare altında yeni bir yola 
girmlıtır, Macaristan her iki 
Alman devleti ile en iyi ve 
dostane münuebetler idame . 
etmek huıuıuna dalma gay-
ret ve itina göıtermtı ve 
bunda büyük muvaff aklyet· 
ler kazanmıı olmakla bahtl· 
yardır., dedikten sonra Şuı · 
olğln ıüttüiü politikadan 
bahsederek mumaileyhln 
ıüpheılz hüınüniyetle mil
let ve memleketinin ıelamet 
ve ıaadetlnl de bu politika
da görmüı olduğunu, fakat 
Avusturya milletinin mühim 
bir k11mı ile Avulturyadan 
daha kuvvetli olan kardet 
milletin bu politikaya mu 
arız olarak onu red ve itti · 
ham ettlklerlnl, Mrcaristanın 
dört yıla yakan bir müddet 
kenJlııi ve hükl'ımetl ile en 
ıamlml müna1ebetlerde bu-

TÜRKDILI 

lunduğu Şuıntğln btr müıkıl 
cında hlulyatına iftiralı.le on
nun hakkında duyduğu mu · 
habbetl teyit etmeyi bir va 
zife saydığl kaydedilerek 
ıöyle demektedir: 

w Bu hadise kar111ında ke 
hanetfüruıluğa kapılmıyaca 

ğız ve ıükfınetle vaziyeti ta · 

kip edeceğiz, Avuaturyada 
olup bitenleri komıu bir 
devletin dahili bir iti telak· 

kt ederiz Hu problemin en· 
ternaayonal ehemmiyeti bi 
zlm kudret ve tetir sahamı
zın dııındftdır Bız bundan 
sonra da Macar milletınln 

geoit tabakalarının hissiyat 
ve kanaatine tamamen uy
gun olarak büyük Alman 

milletine karıı olan dostlu
ğumuzu kuvvetlendlrmiye 
çalııacağız . ., 

Alman gazeteleri, btlais 

tisna, Avuıturyeda yapılma-

sı kararlaıtmlan plebiıitden 

bahsetmekte ve gerek konu
lan usulü, gerek tesblt edi-

len mühleti, tiddetle tenkit 
Ölmektedirler 

Malum oldueu üzere, 24 
yaıını geçmit her Avustur· 
ya tebaaı , aıağıdaki suale 
evel veya hayır ile cevap 

vermeye davet olunmuıtur. 
"~erbeat, Almao, müstakil 
sosyal, hriıtiyan ve mütte 
bit bir Avusturya f lkrioe 
taraftar m111nız? " 

Gu.etelerln verdikleri ma · 
lumata göre. plebisit itini 
kontrole memur heyetler, 
belediye reisleri tarafından 

tayin olunacaktar. Bu hey
etler, bir reis tle 2 -4 mu· 
avJnden müteıekktl olacak 
ve içlerinde bir lf verenle 
bir iı alan bulunacaktır. 

heyet azasının vatansever 
ler cerheıioe mensup olma · 
ları ıarttır. Reylerini veren 
kimseler kontrol heyeti ta
rafından tanılmadıkları tak 
dirde hüviyetlerini baldıren 

herhangi bir veıika ibrazına 
mecburdur. 

Rey puıulalarının üzerin · 
de bir y evet,, kelimesi ya -
zılıdır. "Hayır,, cevabını ve· 

recek kimselerin beraberi~ 

rinde a ynl büyüklükte bir 
puıula getirip üzerine .. ha . 
yır,, yazmaları icap edecek · 
tir. Rey veren kimıelerin 

listeleri tutulmayacaktır. 

Alman gazeteleri, plebi
sitin danından üç gün son
ra yapılmuını hayretle kar· 
tılamaktadırlar. Ancak bi· 
raz yukarıda da lıaret etti · 
ğlmiz gibi, Alman matbua· 
tının takıldığı nokta, sade 
mühlet meselesi değıl, ple· 
biıitten sureti cereyanı için 
konulan ıartlardır . 

Mesela Völkllcher Beoba 
chtere göre demokratik ve 
ya otoriter rejimde devlet· 

ler nezdinde mutad olan 
uıuHerln aksine olarak, müo

tehip listelerinin neırolun· 

maması ıayaoı hayrettir Di
ğer taraftan hüviyeti tabat 
için herhangi bir vesikamn 

göıterilmeılnln kafi gelmesi 
yüzünden bir kimse, muhte
ltf yerlerde muhtelif vesika -
larla müteaddit vakalara rey 
verebilecektir . Nihayet sade 
•Evet,, puıulalarıoın mevcut 
olmaıı ve «hayır-.ı cevabmı 

taııyacak puıulalarm bera · 
berce ıet1rlh11eıl hiç bir yer
de ıörülmemlı ge rlp bir nı~ı 
le lıtlaat etmektedir. 
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: YOKSULLAR BIRLİGI : 
: MENFAATINA : • • • • 
• Kostümlü Balo ! 

2 Nisan Cumartesi 
ftkşamı Şehir Kulü
bünde Verilecek. 
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! TÜRKDILI ! 
: Pazarteılnden baıka her : 
: ıun çıkar. Siyaıal gazete .. : 
• • : Yıllığı: 800 Kuruı : 
: Altı Ayhğı:400 : • • • Sayıaı: 3 • • • • 
: Günii ıeçmit ıayılar 25 : 
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: ADRES: = ı 
: BALIKESiR TÜRKDILI i 
~ ...... ~ .............. ~ 
Balıkesir Kooperatif inden: 

259 Sayılı Balıkesir Tarım 
Kredi Kooperatifi yeni yöne 

tim kurulu baıkanlıeıoa Tev
fik Baıarao, Asbaıkanlığı · 

na Şükrü Yncalı, üyeliklere 
Ruim Çağan, İbrahim Sami 

Kayyum, lımail Safa Ka
sapoğlu seçllmiı\er ve Koo

peratif direktörlüğüne de Sa · 
mi Ülgen tayin edılmiıtir . 

Statünün 26 ncı maddesi 
, mucibince Kooperatif adına 

baıkanla direl<tör, veya bir 
üye ile direktörü, veyahut 
baıkanla bir üye tarafından 

müıtereken imzalanacak ev · 

rakın kabulünü ve bu ıekllde 

müe11eıemize karıı vukubu- ı 
lacak taahhüt ve tıaratın 

~ 

teıekkülümüzü ilzam edece. , 
il ilan olunur. 

ı----·-------------1 
Kayıp şahadetname 

34 1 ~enesin de Bergama 
Gazi ilk okulundan aldığım 
mezuniyet ıahadetnameml 

kaybettim. Yenıini alaca
ğımdan eskisinin l)ükmü 
olmadıiı ilan olunur. 

Bere ama Enverpaıa 

mahallesinden Toprak 
oğullarından Hüınü 

otlu Ziya Gökalp 

26 MAT 11131 

1 - Açık eksiltmeye konan it: 
Ayvalık - lzmir yolunun Altınova - köprü ara.an · 

dakı kısmmın tesviyei turabiye ve kaldırım intaah olup 
keıif bedeli 9761 lira 16 kuruıtur. (Muvakkat teminatı 

732 lira 09 kuruıtur.) 
2 - Hu ite alt evrak ıunlardır : 

A - Profil , i.rızaoi maideler, takip ve tahrtk turablye 
cetvelleri, mesaha, keıif, vahtdt fi yet cetveli. 

B - Eksiltme ıartnamesi 
C - Fenni ıartname 
O - Mukavele projesi 
E - Bayımdırl.k lıleri genel ıartnameal 
lıtlyen\er bu evrakı Vilayet Nafıa müdürlüğünde veya 

Oafmi Encümen kaleminde görebilirler. 
3 - Eksiltme 31 - Mart - 938 tarıbinde Perıembe gü 

nü saat 15 de Balıkesir Vilayeti hükumet binaaında mü
teıekktl Daimi EncOmen odasında yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için 1938 yılı ticaret ve 

muvakkat teminatının mal sandığına yatırıldıiına dair 
makbuzla 1938 yılı için Nafıa Vekaletinden alınmıt ve bu 
nevi tılere alrmeie ıalihlyet veren müteahhitlik veılkuı 

veya ekıiltmeden en ıon sekiz gün evvel Vilayet Nafıa 

müdürlüğüne uıuliı dairesinde müracaatla alınacak müte
ahhitlik veılkasının ibrazı meıruttur. 

5 - lıteklilerin yukarda ki ıartlar ve 2490 No: lu ka · 
nunun hükümleri daireatnde hazırlanarak muayyen tarih · 
te ve ıaat de Vilayet Daimi Encümenine müracaatları 

ilin olunur. 4 - l - 83 

Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapalı zarf uıulile ekıiltmeğe konulan it; Edremilte 
yeniden yapılacak ilk okul tnıaatı olup keıtf bedeli 26941 
lira 16 kuruıtur. Muvakkat teminat 2020 lira 59 kuruıtur. 

2 - Bu ite ait evrak ıunlardır: 

Proje, me1aba cetveli, ke~ifname, mukavele projeıi, 
bayındırlık genel ıartname.ı 

İstiyenler bu evrakı vilayet nafıa müdürlüğünde veya 
daimi encümen kaleminde ıörebilirler . 

3 Eksiltme 4 - Nisan 938 tarihinde pazarte1f günü 
saat l 5 de Bahkeılr vilayeti hükumet binasında müteıek 
kil dıılmi encümen odasında yapılacaktır 
· 4 Ekılltmeğe· girebilmek için l 938 yıh ticaret vesi · 
kası ve mtive.kkat teminatmı mal ıandığma yatırdığına 
dair makbu-z veya ıayanı kabul banka mektubile ve 1938 
yılı için nafıa vekaletinden alınrnıı ve bu nevi itlere gir
meye salahiyet veren mütehatlik veıtkasmın ibrazı meırut 
olduğundan ııtekhlerln yukarıdaki ~artlar ve 2490 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde hazırlıyacakları zarflarını 
muayyen tarihte ve ihale saatinden bir aaat evvel mak· 
buz mukabilinde vilayet makamına vermeleri, postada 
v•kl getıçmeler kabul edilmiyeceğt tlan olunur. 
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