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Bir Kanun Teklifi Tetkik Edilmeğe Başlandı. 
--------------------------------~----......... ~~---

Türkiye ye Yahudilerin 
• 

Sokulmaması isteniyor. 
Kanunu Teklif Eden Eski Ziraat Vekili Mem

leketin Rahatı, Menf aatı Bakımından Buna 
Lüzum Olduğu Fikrindedir. 

Ankara, 5 {Huıuat] -

1 

talardan dolayı Hizumlu ıör-
Sebık Ziraat VekllJ , ManlH mektedlr: Münhal 
lnebuıu Sabri Toprak; baı- A l m a n y a d a , Le · 
le, memleketlerden memle- htstanda, Romanyada, Ma· Mebusluklar 
lcettmtze Yahudi kabul edil- cartıtanda, hatta lngtlterede J\.JQ m ..,etle J ,· 
lneaıeıl hakkında bir kanun Yahud ı dütmanlığı gün geç l 91ı Ati 

tekhftnde bulunmuıtur . Bu tikçe ilerlemektedir. Son 
teltlıf Büyfik Millet Mecllal zamanlarda Fıltıtinden de 
ilin hariciye enc6mentnde 
tetkık edilmektedir. 

Bu teklifin baılıca euıları 
lllnlardır: 

.. Dünyanın herhaoıı bir 
hrtoden hicret etmek illi 
ho Yahudllerjn TGrklyede 
'erte,ıp kalmalarına aala 
'-'üıaade edilmez. Ecnebi 
:'bUyetlnde bulunan Yahuçll· t· Türk vatandaıl ıiına ka 

lll olunmazlar. 

çıkarılmak istenen Yahudi· 
lere memleketimizde her 
türll müıavJ haklar temin 
olunmaaına rağmen Türk 
kültürünü hazmedemedık 
ferini, hattl Türk DHı 1erine 
İbraniceyi kullanmakta de 
vam elliklerini ileri aürmek· 
te •e ıöyle demektedir: 

.,Bu cinai hareketlerin 
den dolayı, hiç bir Uba, 
bir muameleye uiramazlar, 
bilakla aynı muameleyi ıö · 
rürler. 

.. .. . Y ahudller yalnı:ı kendi 

lltrnde, fende veya güzel 
"lllltlarda meıhur olmuı 
~llıeviler , husuli müaaade 
be 'f ürklyeye gelip yerlete aralıırında ecnebi llaanı kul 

11trler lanarak T 6rklert tahkirle 

't l'ürk tabltyetl~I terketmlt kalmazlar, memlel&ete • ge-
~ 'hudiler, bu ıerefi bir da len ecnebalerl de arkaları ıı 
' katiyyen elde edemezler. ra ıürüklerler. ,, 
ı.. Sabri Toprak, memleke "IUtevl olmayan , dlier 

~t11ı b tin rahatı, menfaatı nokta 

Ankara. 5 (AA.) - Ba· 
yazıt aaylavı Übeydullahın , 
Kütahya 

1

aaylavı İbrahim 
Dalkıhcm ölümleri ve Zon 
guldak aa1lavı Doktor Mithat 
Altıokcu latif atı üzerine 
Beyazıt ıaylavhlına Sıhhiye 

Veklleu MOıteıan HOıa 

mellin Kural, Kütaya ıay

lavl ığıoa Bat•ekllet Huıuıl 
kalem MGdürü Vedit Uzıö · 
ren ve Zonguldak aaylavh · 

tına eakl Erzurum ıaylavı, 
tarihi coğrafya öğretmen · 

!erinden Necatt Giınerl 

Parti Genbaıkurunca Parti 
namzedi olarak onaylanmıf 
tardır. 

Sayın aeçlcllere bıldlrlr 

ve ilin ed~rlm . 

C . H.P.Gtrıtl Başkan Vekili 

Celal Bayar 

Almanyanın Gönderdiği 
Mühimmat Yakalandı . 

~~- --~--~·=-- - ---~ 

lspanyol asileri için bir Alman •apuru taraf mdın gölürüf an bu tüf an~ rı 
mühimmıt musadarı ıdildi. 

Londra, 5 (AA.) - · Ce 
belüttarıktan verilen bir ha 

bere göre Hamburgtan Tan 
caya uiramak ıuretlle 11· 
mana gelen bir Alman va· 
puru lıpanyol aailerl için 
tafek ve mühimmat çıkar 

mıı •e bu ıevkiyat hudut 
müfrezeleri tarafından mu · 
aadere edllmlttir. 

Londra, 5 (Radyo) - la 
pauya tılerlne ademi m6da-

hale komite•!, bugiln 27 
devlet delegelerinin ittirakl 

le Lord Pilmotun rlyaaetln· 
de toplanmııtır . 

Lord Pilmot, uzun bir 
ıöylev vermit ve lnıllterenln 

yapt ı iı teklif etrafında tekrar 
izahat verdikten ıonra, tali 

komitenin raporunu oku · 
muıtur . Bu rapora göre, in 

gtllz projesi, umumiyet iti 

barlle kabul edllmlt ve gö 

nüllülerln. gerek ihttlalct ve 
ıerek cumhuriyetçi lapan· 1 

1adan çekilmeleri için iki 
tarafa da birer komla yon 1 

ıönderilmeıi muvafık ıörGl 

müıtOr. 

Komitenin verdlii ıon ka-

rara , rey vermemek ıartlle 

Ruıya da tıttrak eylemlıtlr. 

Kararın tatbiki için ko-

mite retal Lord Pilmota aa

lihlyet vertlmtıttr. Celıe, 

17 ,30 da ıona ermlttlr. 

Rusya Uzak Şarkta 
Hazırhklar Yapıyor .. 

Mırasıl Voroıilof Rus orduılı11n1 tıftı ı atmık Ozerı 
Yılidiviıto~ı '' lı~ır ofs~iye ~g idiyır 

Parlı, 5 (Radyo)- Moako· a1kerl faltrtkaları da ıeze-
vadan haber veriliyor: cektlr. • 

Ruıya, Uzak Şark bidtae- Moakova, ıazetelerl, 7a. 
lerlne bü10k ehemmiyet kında halra, Japonra ve 
vermeie baılamııtır . Bu A 1 manya ar aı ın 4 a 
münaaebetle, Kremlin aara- imzalanacak olan anlaıma 
yında yapılan uzun bir top etrafında yazdıkları maka· 
lantıdan ıonra, Maraıal Vo lelerde, faıızmtn, bir an ev· 
roıılofun , VılAdivoıtoka ıı vel AvrupaJI harbe ıQrOk-
derek oradaki Rua ord•la. lemek latedllfnl ka7dedl7or• 

rını teftlı etmeal takarr6r 1 ...... 
1
a_,_. _ _ ===--=----

eylemlttlr . 

Maraıal Voroıllof; bu ae· ' 
yahaUnde, Uzak Şark ordu
ları umumi komutanı Mara· 
ıal Bloherle de 16r01ecekUr. 

Mathiı 
Hazırlık 

~ 

e Her Türk tabiiyetine 
eı 1 tından y ahudi muhitinin iı 
tebtlm~k için bir aene 

•o lihı, onunla birlikte harlç-
llıra Türkçe konuımaiı ta 1 

'b1'G ten Yahudi gelmeılne meJ · 
tı t P-tmek mecburiye dan verllmemeıl lizım ıel · 
lldedtrler. Taahh6tlerlnl ye· dlll k 1 h k • I d 

tı111 1 
, a a are etin 1 eri e 

ı,k~ aetlrmlyen ler vatandaı elim lztlraplara yol açacaiı 

Millet Meclisinde Dün 
Encümenler Seçildi .. 

Berlin, 5 (Rad10) - Al 
man matbuatı, Maraıal Vo· 
roıllofun Uzak Şark aeya
hat ve teftııleri etrafında 
uzun makaleler yazıyorlar. 

Moıkovadan gelen ha · 
herler, Sovyet Ruayanın 

icap edene Japonya ile har· 
betmeil g6ze aldıiı bildi. 
rllmektedtr. Maraıal Voro· 
ıllof, evveli Kabarohldye 
ıldecek ve oradan Vtlidl
volloka ıeçerek, oradaki 

inglltırı ~ir yıl~ı zı iDİi 
yıaluk silih sipıriıi JIJtı 

Londra, 5 (A.A.) - lnıı· 
llz milli mOdafaa nazırt, ıon 
bir buçuk tene içinde 28 
mll1on lnrlllz liralık ıl· 
llh a 1 p a r 1 t edllclJilnl 
ve aynı mOddet içinde aml· 
rallık için 226, ordu için 17 •n çıkarılırlar. ,, fikrindedir . 

ıı_ S,brt Toprak, Yahudiler 
- kltıoda bu kayıtların ka 
~eıbetmesini fU nok 

Sabri Toprak; teklif ettiil 
kanunun bir an evvel müza· 
kerealni latemektedlr. 

= 

~lmanyada A y d a Üç 
Yaz Tayyare YapıhyOr 
!rınsı la~rikılarının da ayni müddet zaılındı 45 tay. 

yara çı~ardıklın i~~ia e~iliyor. 
'~l~anyadaki bir seyahat· ı ten hububat ithali 4 mtlyon 

11~ donrnüı olan eıki Fran- tondan 1 milyon tona in

~' ~llliye nazırı B Paul mittir . 
'hı 
ı~ 'ud Almanyanın bugünkü Sanayi aahasma gelince; 

>,ll..,\'et menbaını,, Alman - Atmanya ayda üç yüz tay 

v ~ırı Çlllıtmaınnda buluyor. yare yapmaktadır. Fransız 
~ 

-- ttlernteketteki iktiaadi ve gazetelerinin yı'lzdığına . gö 
'~ ~i lnkııafını fU rakamlarla re, Fran11z fabrikaları 45 

·~ k k Q ediyor: tayyare . çı arma tadır 

~ Uttdan üç sene evvel Al· Beıten fazla tıçt olan fab 
,_,._.,, kenevir ihtiyacmın rlka ve atölyelerin uym 
~· 1932 de 206 bin ı· ken bugu-n ~11 " Yüzde birini elde edl · 
tdu o 254 bine yükselmiıtir. 

~~ nugünkü nlsbet yüz· 
a Almanyada yüzde 25 su· 11 ikiden fazladır. 

l\ı ni yün karııık olmıyan ku · 
~.. Qıllnya bugün diler 
""11 k matlerdan elbise yapmak 
~lı e etlerin 12,5 ken- yasaktır. Bu suretle Alman 
l -~ °'ld mukabil 21 ,6 ı~ental yada suni sanayi hariçten 
~,._ 't istihsal etmektedir. alınan ham maddelerin mlk 

\~,;~• de 166' kentala mu· tarını azaltmakta mühim 
136 k~ntaldır. Hariç· bir rol oynamaktadır. 

•• 
Olen iki MebuıanHatıraıı Ta-

ziz Edildi •. 
Ankara, 5 (A.A -) - Bü· 

y6k Millet Meclisinin bugün· 
kü toplantmoda Diyarbekir 
valiliğine tayin olunan Zon 
guldak mebuıu Doktor Mtt 
hat Altıokun ltllfanameıtle, 
Bayazit mebusu Übeydulla· 
hın ve Kütahya mebusu lb
rahlm Dalkılacın ölümlerine 

Tunceli 
Hıl~m~an ahnmısı llzım 

gelen para cezalan 
Nüfus ve askerlik tılerlnl 

kanunt müddeti içinde dai

relere blldlrmemlf olan Tun· 
• 

celi halkından alınması la-

zım gelen para cezal arının 

affına dair olan kanun hük

mü önüm6zdekl aylarda bit

mektedir iç bakanlak, bu 

huıuıta teıkilalJna bir emir 

gö,ndererek timdiye kadar 

müracaat etmemtı olanların 

itlerinin cezasız: görülebilme 

si için bütün köylere varın 

cıya kadar. keyfiyetin ilin 

edtl me1lni bıldtrmlttlr. 

dair tezkereler okunmuı ve 
merhum mebuılarm hatırla . 

rına hürm~ten bir dakika 
ailk<it edtlmtıtlr 

ikinci celaede de encil· 
menler lntlhaLı netlce1I btl· 
dlrtlmlttlr . 

Meclta pazartesi gQnü 
toplanacaktır . 

-
fngiliz 
Japon 

Münısa~ııı kesilecek mi1 1 

Tokyo, 5 {Radyo) - Bu 
gfin Japonya ayan Ve me 

busan encümenleri azalarlle 

ordu erkanı, milli teıekkül. 

ler ve Uicc•r müme11tllerl 

hazır oldukları halde topla· 

nan büyük btr türa; Japon· 

ya ile lnaıltere arasındaki 

münuebatı tetkik etmlı ve 

lngllterenin, ıon hidlaelerde 

Japonya ile kadim dolllu
iunu unutarak Çine yardım 

ettiği te1bit edtldtflnden, Ja
ponya - İngiltere siyui mü 

na1ebatının derhal kesilme· 
alnl kararlaıhrmııtır. 

Brüksel 
Kınf arınsı bir lili kamitı 

tıı~il aiti 
Brüktel, 5 (A.A.) - Brak

aelde toplanan Dokuzlar Kon 
feranıı Japon nota1ına cevap 
hazırlamak ve ta vusul 
tt!kllf inde bulunmak üzere 
bir tllt komtte teıldl etmlt· 
tir. 

,, 
Ucler ittifakı .. , 

Berlln, 5 (Radyo) - A l· 
manyanın Londra aeflrl B. 
Rtbbentrop buıün tayyare ile 
Romaya müteveccihen ha
reket et mittir. 

8 Rtbbentrop, İtalya, Al· 
manya ve Japonya aruıo · 

da aktedllecelr olan mlaa 
kın imza meraelmlnde bulu · 
nacaktır. 

Kaymakamlar 
Arasında 
Değişiklik •. 

Ankara, 5 (Huıuat] 
DahlllJe Veklletl kayma· 

ve aakerl ha va kuv•ıetlerl 
için de 15 f abrlka kuruldu-
iunu 161leml1Ur. 

Parağuay 
• 
/ayanı 

- .... ~ ... -
Hü~Omıt ııilırı karıı 
~u•ııller sııkatti 

Aaompalyon, 5 (A.A.) 
Dahiliye nazırı , Conceptlon 

da lıyan edeu kuvvetler de· 
halet etmedikleri için, hn_ 

kO.metçl bir alayın taarruzu· 
na geçttflni bildlrmlttlr. Mi

ralay Ramoı kumandaamda 
tam bir fırka , alayı tak•lye 

için Konıepılyana gönderll
mlttlr. Bu tehire, birçok yer· 

terden de ayrıca takviye 
ıönderilmektedlr. 

Auomptton, 5 (A A ) -
Kumandan Antala , h6lnlmet 
kuvvetlerinin baıında oldu· 
fu halde Con1eptlondakl a1I· 
lerl bulunduklara yerlerden 
çıkarmııhr. 

Atiler ılmale doiru çekil
mektedir. 

kamlar araaında bazı nakil 
ve becaylıler yapacaktır. 

Bu huauıtakl kararnamealn 
basırlanma11na baılanmııtır. 



SAYFA: Z 

Tarihi Tetkikler: V 

Ayvahk Tarihi.. 
Yazan: Kemal Özer 

"Öğretmen,, 

Beni Ayvalık ve Cwarı Hakkında 1'a· 
rihi Tetkikler Yapmağa Teşvik Eden 
EKREM ÇA l'ULDURA Armağan. 

(Hocabeyde = Odeıada) Hacı Yorgl) ye pek mühim 
mukim Rum Uiccarından bt- bir mektup göndermlftl. Bu 
rinln yazıcılık hizmetinde mektupta Ayvalıkta ceml
bulunan (Batnoz), adalı yetin en yükıek ailelerden 
(Monoel Akıanto) lıtanbul, en aıaiı halk tabakalarına 
Viyana Ye Cezalr Hbaya kadar(Hürrlyet) fikrinin in
azimet ve oralarda bir ta · Utar eylemlı bulunduğu 
kım tanıdıidara ile mllikat iıtıdlil olunuyordu. 
edip malumbt aldıktan ıon
ra ( 1813) atnel milidlyest· 
ntn teırinaanlılnde Hocabe· 
ye avdet eyledifl zaman, 
Rumların ileri ıelenlertnden 
ve ıtlih kullanır kaptanla· 
rından mürekkep bir (Eteri· 
yan - Cemiyet) teıkil 

olunıa Yunanlıların keabl 
Jıtiklil etmeleri kabil ola· 
caiını düıünmekte idi. 

Bir ıün, yarlnından (Nar
dell Nıkola lıkofo) ve Yan
yalı (Atanaa Çakalof) ile 
muıahab~t ederl•ken Tor 
klıtanda, Türklyede 'H 

alelhuıuı Arnavutluk ve Mo · 
rada ve Cezatr Bahrlıefltte
kı dtndaılarının çektikleri 
eza ve eefadanl!?. . Bahıo· 
lundu. 

(Akıantu) Cezalr Sebaya 
gittlflnl, (Eterlyan) teıktlt 

hakkında olan efk&r1nı ve 
Devleti Altyenln ahvali ılya
ılye ve aakerlyeal pek bo· 
zuk olduiunu, h\llaaa Av 
rupahların dahi arzukeı bu· 
lunduklarını bildirir. (Çaka
lof) tle llıokfoyu) ikna et
mekle üçü birlikte tik evvel 
( 1814) tarihi mllldlyealnde 
bir (Eterlyan)teıkıl ve yemin 
lerlnl, ltaretlertnl tertip ve nl· 
zamnamei dahillyealnl tanzim 
'tmiılerdir. Bunlar cemiyet. 
lerlnln relıl olmak üzere 
dahi 16rünmez ve kim 
olduğu blltnmez mevhum 
bilyak bir zattan babı ve
bu zatın bOy6k bir kuvvet 
ıahlbl olduiunu bildiriyor · 
lardı. (1814) Senet mllldf· 
yeal eylillünde Çakalof ile 
İıkofo Moıkovaya azimet 
ve orada (Eterlyanın) ka· 
vadi eaaılyeıfnt kuvvet
lendirerek itlerinin tef errü · 
atım ikmal ve(Cemlyetl İhya) 
diye tevalm etmiılerdl. » 

Bu cemiyetin maksadı; 
payitahtı lıtanbul? .. Olmak 
Ozere latanbul Rum Patrl· 
ilne tlbl bilcümle Rumlar· 
dan mürekkep bir devlet 
teılal, yani ıark fmpara 
lorluiunu teıkıl etmlı Y okaa 
ezmenel mazlyede olan 
Attna ve laparta devletleri · 
nl e1lemek deillmtı .. . 

Salih Münir Pa
ıamn makaleleri 

Ftleyld Eterlyaa - Muh· 
ban Cemlyett) nln Yunan· 
laların en hGcra köıelerlne 
kadar lntltar etmlt oldufu· 
11•, teıebb6ı ve talarlkata hiç 
tüpheılz AyYalık muhitine 
lcrat teılr etmtıu. 

18 J 9 T arlhlnde meıbur 
(lpıllandl) ( 1 ) (Fllyakl 
Eterlyan) namına olarak 
Ayvalıkta (Hacı Atanaa Vellt 

(l) Rus imparatoru Alek· 
sandrzn ikinci yavul, tıkl 
Efldk Voyvodası (Ftnarlı) 
lpsllandi. Çar kendine bu 
zatı yaver ~apınca Rum. 
lar bunu pek lıeyecanla 

karııladıla r. 

lhtııilin Başlangıcı 
(1820) 

( 1820) Senesi mayıı ayı · 
nın ilk günlerinde Yunan 
donanmaamm k6çük bir fi · 
loıu AJvalık lfmanmm 
önünde zuhur eyledi. Türk 
donanmaaı Yunan gemilerinin 
hücumlarını mene muktedir 1 
olamadı!! Yunan gemilerinin 1 

Ayvahiıa cenubundakl el· I 
var ıabtllerde asker nakleden• 
toplarla mücehhez iki Türk 
nakliyat gemlılne hücum 
etmeleri ve buna mümasil 
ıalr vukuat Oımanlı hükO 
metini fena halde ıarsmıth · 

Bunun üzerine ııevahtlın 

muhafaza ve müdaf aaaını 
temin için icap eden tedabtre 
teve111ul edilmeıl huıuıunda 

Buna, Aydın valilerine ıtd · 
detli emir verilmlftir . Bursa 
valiıi Buraaya mülhak bulu
nan Ayvalığa derhal ıüphe· 
il nazarlar atfetmtıtl. 

Bu ııralarda (A.yazmand= 
Altınova) ahallal bu iayan 
hareketıne kartı nefret · 
lerlnl bit kat daha fzhar 
etmiılerdı . Hükumet Ayva 
lıkta zuhur edecek bir iı 
yanı baıhrmaia kifayet 
edecek aaker kuvvetlerinin 
Buraadan veııalr taraflardan 
Ayvahia ıevktnl emretmlı· 

ti. Bu kuvvetlerin plıtarları 
olan (700) ıGvarl nefer ma· 
yıaın ortalarında ıehtrln 
önünde ıöründüler. Müfreze 
zabiti Ayvalığın Rum aha · 
liıinln ılli.hlarının teılimint 

iatemiı ve külliyetli miktar· 
da ılli.h toplamııtı. 

Aynızamanda; Uman ha 
rl<:tnde Tnrk donanma11nıa 

kuvvetli bir flloıu ıörüo· 

müıtü. Diğer taraftan mem
leketin tlerl relen Rum aha· 
llıinden bir luıım ~ıhaa Ber
gamaya giderek vaziyetleri
ni itli.ha çalıımıılardı . Bu 
zaman zarfında Yunan do 
nanmaaından bir ' kıaım, ci

var sahillerde nümaytıl bah 
rlyeye baılamıılar ve Türk 
takYlye kıtaatı da Ayvalıfa 
ıfrerek memleketin civar te· 
peleriyle ıahtllerlnt iHal ey· 
lemtılerdı. 

( 1820) Seneıl ha zlranının 
ikinci aünü ale111abah üç 
bin kadar Yeniçeri Ayvalık 
ıehlrlne duhul ile memleke
tin ıahlldekl mühim mevki 
lerlnt lıgal ettiler. Bu aıkerln 
kumandanı (Davut Paıa) idi . 

[SONU VAR] 

Avrupa ya 
Gidın devlet dımiryollın 

memurlın 
Geçen Rene olduiu etbl 

bu sene: de devlet demir· 
yolları idaresi cer datreıl 
için Alman devlet demlryol · 

TORK.DILl 6 

( SEHİR HABERLERİ l 
~ ; 
Köy Muhtarları İçin Bir Belediye Umumi Mec-

K ur S Aç ilaca k.. lisi Dün Top 1 andı' .. 
~~~~~----~~~~~-

Bir ~afta devam edece~ olan kursta muhtarlara daire 936 YılınaAitBir Yıllık Toplantı 
müdürleri tarafmdan dersler verilecek. raporu Okunarak Kabul Edildi 

Köy kalkınma tılerl ve Baytar, Ziraat müdürlerlle Belediye Umumi Mecllııi 
köy çalıımaları hakkında Defterdar, Sıtma Mücadele dün de B. Naci Kodanazın 
kendilerini muhtel if cephe- Relıl, Orman Baımühendiıl, baıkanlıiında yedinci dev· 
lerden aydınlatmak üzere Halkevl Relıl, Doğum ve Ço · renin ikinci toplanhaanı yap
merkeze bailı 12 aı ahiye çuk Balnmevl F1 aıhektml, mııtır . 

ve köylerin 360 köy muh- Aıkerlik Şubeıl Reisi den ve- Eski zabıt okunarak ka · 
tarından 180 nl için bir receklerdfr. bul edildi. Bilahare evrakı 
kun açılacaktır . Kurııun devam ettiği müd· varldeye ıeçildl. Daimi en· 

Pazarteıt günü ıaat 9 da det zarf anda geceleri muh . cümenln bazı mü na kaleler 
Halkevinde Vail B. Ethem tarlara Halkevlnde ıinema, hakkındaki kararı okunarak 
Aykut tarafından açılacak temıll göıterdecektir . bütçe encümenine havale 

olan bu kura ayın 15 ne ı--------··-----··--------

ka:~ ~:~~:t ::;;;:~:r~uh· Orta Oku 11 arın Mu a 11 im 
tarlara, d a i r e m ü d ü rleri • 

kendi dairelerinin köy ve 1 h t ., y a c 1 • • 
köylliyü alakadar eden ve 
bunlardan köyde yapılmaeı 

lazım gelenler üzerinde gün· 
de beı saat ders vereceklerdir. 

Bu kura nlhayetlendlkten 
aonra geri kalan 180 muh 
tar için de ikinci tertip bir 

Vekilet muallim muavinliğine ait ~anunun üç ytl dı~a 
uzıtılmasmı istiyecek 

kura açılacaktır. 

Her tkl kursun idareııt 
vilayet tarafından Nüf uı 
Müdürü B. Hikmet Çınara 
bırakılmııtır. 

Kurada Sıhhat, Emniyet 
Seferberlik, Kültür, Tapu, 
Nüfu111 Huııuıl Muhasebe. 

Kültür Bakanlaiı, orta 
tedrisat mektı? plerln~e yar 

damcı muallim çahıtmlmaıı 
hakkındaki kanunun birinci 

maddeıl müddetinin üç yıl 
uzatılma11 hakkında bir kanun 

projeıl hazırlamıthr. Ba ~ 
kanlık bu projenin hazırlan· 

maııanı mucip ıebepler liyi 

Hangi Memleketlere 
ihracat Yap ı 1. a c a k •• 

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

Klering vaziyetine göre ihracat yapılacak mem-
lıkıtler ıes~it adildi 

Klertng anlaımaıı hakkın· 
da ıehrlmlz ticaret odasına 
aıaiıdakl tamim gönderil 
miıttr: 

1 - Hükumet kılerlng an · 
laımaaile bağlı olduiumuz 
memketlere yapılacak thra· 
cat evrakmın bu memleket
lerin kılerfng liesaplarındaki 
alacakları yek6nu tle mah· 
dut olmak üzere Cumhuri· 
yet merkez baakaaınca fa 
lzılz olarak derhal tıkonto 

edilmeıl için bir karu alın · 

larında nıuhteltf branılardll. 
ihtlıaa kazanmak ve ııtaj 
yapmak üzere mühendiı, 

depo müd6rlerl, uıta ve it 
çilerden" 20 ye yakm memu. 
ru Almanyaya göndermlıtir 
Bu 'zatlar orada 6 ay tle bir 
ıene araımda ıtaj gördükten 
ıonra vazifel~rlne dönecek· 
lerdlr. 

Günden güne büyüyen 
devlet demJryolları ıebeke

mizln ihtiyacını karıılıyabıl
mek ve teknik ıahada vaki 
terakkileri ve tnklıafları da· 
ha yakından kavrayıp bu 
tılerln daha fenni ıurette 

cereyanına temin edebilmek 
gayeılyle devlet demir yol 
lan idareııl cer ıervlıl için 
geçen sene Almanyaya Hoh· 
ıuleye 1ıönderdlği beı tale · 
beden maada bu ıene de 20 
ktıtyl daha makineci yetiı

Urmek üzere tahııl için Al
manyaya ıöndermltllr 

maaını için bankaya tebltjat 
yapılmııtır. 

2 - Kılering hesapları 

vaziyeti her hafta muntaza 
man gazetelerle neıredtl · 
mekte ve ihracat merkezle· 
rlndekl odalara ve boraalara 
ve Türkoflı ıubelerlne de 
ayrıca her tüccar tarafından 
her zaman tetkik edilebil. 
mek üzere bildirilmektedir. 
3 J 6 937 Tarihindeki kılerlng 
heıapları vaziyetine nazaran 
bizden alacaklı memleketler 
ıunlardar. Bu memleketlere 
veki olacak ihracat her bi· 
rlnln hizalarında gösterilen 
alacakları yekQ.nu He mah
dut olmak üzere ve teknik 
bazı banker ihtiyatı tedbir· 
ler haricinde f atzılz olarak 
Cumhuriyet merkez banka· 
aanda hemen f inanıe edile -
cektir Muhtelif memleket · 
lerin 16-10 937 deki alacak 
miktarları ıunlardar: 

Memleket Türk lira 
Avuıturya 2687500, Belçika 
15800, Bulearlıtan 5700, 
Çekodavakya 2901600, ı~ 
tonya 3300, Ftnlindlya 103· 
0900, Franıa 3983600, Hol· 
landa 1J77800, lnglltere 8· 
484400, laveç 1712600, hal· 
ya l 942600, Macarlııtan 75-
3400, Romanya 2062800, 
YunanlıtAn 54300, lıpanya 
395500, lıvlçre 1071200, 
Lehlıtan 3 l 800, Norveç 
570100, Yuıoılavya 251400. 

haamda ıöyle anlatmaktadır: 
110rta tedrhat mektepleri· 

ne devam eden talebenin 
her yıl artmaıı dolaylılyle 

birçok mekteplere yeniden 
ıubeler tlave etmek ve lü
zumlu olan yerlerde de ye 
ni ortjl mektepler açmak 
zarureti huıl olmaktadır. 

Bu yüzden muallim thtiya · 
cını karıılamak ve münhal· 
leri doldurabilmek için orta 
tedriaat mektepterinde yar -
dunca muallim çalııhrmak 

hakkındaki kanunun birinci 
maddeıinde yazıla üç ıene 

müddetin üç ııene daha uza· 
tılmaıına zaruret görülmüt 
tClr. 

Muallim ihtiyacını karıı

lamak için bakanlıkça muh
telif: tedbirler: alınmakta be 
de bu tedbirlerden ihtiyaçla 
mütenaıip neticeler alınma· 
ıı zamana bl'lğlı oldufundan 
önümüzdeki yıllarda mek 
teplerde deralerln açık kal
maması için bu kanun pro
j eılnln hazırlanma11na lüzum 
ve ~aruret ha11l olmuıtur ,, 
~ 

Yağmur 
Don soka~lan sıllır bası1. 

Odunun galmısi~e güçleşece~ 
Dün sabahtan itibaren ıeh · 

rlmlze ve civarına S' ıtddetlt 
yafmur yağmağa baılamıt · 
tır. 

Yaimur bilha111a öğleden 
ıonra çok ziyadeleımtı, ıo · 
kakların geçit yerleri seller· 
le taımıı, bir çok .ı yerler 
ıeçtlemlyecek bir hal almııtır. 

Y a§murların böyle, az bir 
faaıladan ıonra baılamıı bu 
lunma11 ve çlf tçlnln de bu 
ıırada tohum itile r me11ul 
olmaıı odun ye kömürün 
tehire gelmeıinl tekrar ıüç· 
leılireceğf anlatılmaktadır. ., 

Kültür Dire~lörü ge(~i 
Mezunen lıtanbulda bu

lun~akta olan Kültür Dl 
rektörü 8 . Eml• Erıun dün 
ıelmlıttr. 

olundu. 
Ruznamedekl belediye re· 

ialJilnln 936 yılına ait ça · 
hıma raporunun müzakere· 
ııine ıeçlldt. Relı, yerini re· 
111 vekiline bırakarak çalıı· 
ma raporu okundu. Müza · 
kere edildi, azadan lbrahilll 
Sami ve Necati Uğurun ra· 
pordaki bir iki maddeye alt 
ıordufu lf ler hakkında relı 
izahat verdi. Ve raporun 
heyeti umumiyeııl reye kona· 
rak aynen kabul olundu. 

Mecllı çarıambatgünü top· 
lanmak üzere daiıldı . 

---~!iı---

Balıklı 
Köyü C. H. Pırtisi ocıiı 

toplantısı 
C. H. Partlıl Balaklı k6· 

yü ocağı köy kurulu bına-
11nda Kamun yönkurul bat· 
kanının rl yatetlnde yıllık &oP· 
lantısını yapmııtır. 

T oplantıda[muhtelif; as• 
tarafından bilha1111a: ıu dl· 
lekler de buluııulmuıtur: 

1 - Rençbere mOmkOO 
mertebe iyi pamuk tohu111° 
temJn edJlmeıl, 

2 - Kooperatiflerin bul· 
day alım ıatımı huııuıuııd• 
yardım etmeıt, 

3 - Köyde fidanlık te•111' 
4 - Mevılme ıöre OJllh 

telif ziraat [aletlerinin bu· 
lundurulma11, dllekleriol .,.o· 
teaklp yeniden Partiye •" 
olmak latiyen 25 ktıi • 1' 

kayıdolunmuıtur. 

Yapılan ıeçlmde baık•0 · 
lığa Mehmet Tuğlu, kitıp· 
ltğe" ibra hım· Mutlu, aıalı~6 
larada Halit Kuru, lıımall 
reLçi, Ali Turhan; oahf~ 
mümeuilltklerlne de lbrab1 

Mutlu, Halit Kuru ayrıllll•f· 
tır. 

Cumhuriyet 
., 

Ocağmm toplantısı ıtıı' 
yapıldı ,. 

C . H . P. Cumhuriyet oe•,. 
kongresi akıam topf aooı;,. 
tar. Bir ıenellk faaliyet r• 
poru kabul edlldıkteo •0~0-
azalar muhtelif ııler il•'~,r 
deki dileklerini ıöyleo:;• etJ 
dır. Bu dilekler araııll • ıfl· 
mühimi odun ve köaıOr 11.,, 
tlyacınm temin edildi' 
aittir. 1.f& t•'" Bu ve diğer dilekler 
edil mittir. ıd•r' 

Yapılan ıeçlmde fef· 
heyetine Hasan Korur, d•1'' 
f ık Budak, lbrahlm ~;.,1111' 
Mehmet Emlek, A l 1ııer• 
GGlebakar; Müme11tl I v•"f 
de Hasan KapdaooflUı 
lıpartalı ayrılmıılardır· 

T abüt mmı tahsisi,,. .,h• 
Şehrimiz huıuıl lll ot•I 

be tabılldarhğından ~ ...... 
kalt Hüıeylnlo içbak•~,b" 
ca takaütlük o a•f1 

11pr 
muameleıl tam•111l•11., 

, .. ',- ., '·!<ır,·-o:- ~. 
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Almanya ile Belçika arasında teati edilen notalann mahiyeti: 

H·arbi Teshil Edecek Bir 
Diplomasi H·adisesi mi? 
Belçika Bundan Böyle Milletler Cemiyeti Azası 
Olmak Dolay ıs ile üzerine Düşen Vazifeleri 

Yapamıyacak mı? 
17 İlkteırtn 1937 tartblt 

Pra vda ve lzvesUa gazete
leri, Loodra "ademi müda 
hale' komitesi,. nln bu ayan 
16 11ndaki toplant111oda 
Fransız murahhası Korben, 
lngthz murahhası Pleymut, 
ltalyan murahhuı Grandi ve 
Alman murahha11 Rtbbent
ropun ıöyledtklerl nutuklar
dan bahıetmekte ve Sovyet 
lburahhaaı Kayaıklntn M. 
l(orben ile Pleymutun ade · 
illi müdahale.meıeleıinin bu 

Rünkü vu:iyeline tahammül 
edllemiyeceji hakkındaki 

fiktrlerlni tasvip ettijlnl ifa· · 
retle Mayaakinln bu nut-

kundan ezcümle tU nokta 
ları kaydetmektedirler: 

"Ademi müdahale ılyaıe· 
ti artık tamamlyle bezime 

le utramıttır . Binaenaleyh, 
koınltenln timdi yapacajı 
btr it vana o da bu hezi · 
ıııeu: gözönünde tutarak ko 

'1itenin bundan böyle de fa 
•hyetlne devam etmeılnde 
btr 1 mana olup olmadıjlDı 
Ciddiyetle ve etrafla bir ıu · 

rette müzakere etmektir. 
Aynı zamanda buıünkQ va· 

~IJelteni lüzumlu neticeyi çr 
karınak ve ispanya hükfı 
'-'etine cihan pazarlarında 
•erbeıtçe eılıha ve teçhizatı 

b,rbtye mubayaa edebllmek 
~aklarını iade etmek zaru 
rtdır. 

"Gönüllüler,. meseleıinin 

tekrar ademi müdahale ko 

lbiteıintn tetkikine ha vale 
edllmeııi yolundaki te~ebbih-
ler iıe, gerek hakiki ademi 
'-'iidahale mtinafUne gerek
'e Avrupa ıulhu menfaat· 

lertne tamamlyle aykırıdır. 
Bu meıelenln ademi müda

le komitesinde ha1ledilmeıi 
)olundald bu yeni teıebbüı· 

lerın, bu huıusta temmu7. 
'°nlar1nda elde edilen neti· 

Celerden daha iyi bir netice 
~erecetine dair elde hiçbir 

'"• mevcut dettldlr. "Gö
ll611üler,, meselesinin ademi 

~iidahale komiteılne hava· 
e edilmesi husuıunda ltal
)an hükumetinin aöıterdlği 
'"udane gayretin acaba ne 
den ileri geldiği aıikirdır. 
()rıun bu gayreti, gönüllüler 
ı.aeıeleılnt yeniden ıonıuz 
'-'Grıakatalar deryaamda boğ 
~•k ıuretlyle General Fran · 

0 h yeni kuvvetler, esliha 
~e tnühtmmah harbiye, ze
ltla gazlar vesaire gönde· 

••bilmek için vakit kazan · 
'-'•ktan neıet etmiıtlr." 

• * 
d l7 hkteırin'" tarihli Prav

~" l•uteılnln siyasi fcmal 
t 

11
"-•nda .. Belçikanın bita 

ı'flıiı ve Almanya, , batlı · 
ı' •ltında netrolunan maka· 
'el '-a e ezcümle ıöyle denll-
~~ktedtr : Sovyet matbuatı, 

.._,b·Belçlka anlaımaaın. 

da lnglltere müe11lr olduğu 

kanaatindedir: 
"Almanya ve Belçika ara-

11nda J 3 llkteırlnde Berlln 
de notalar teatlıl, Almanya· 
nın harbe hazırlanma11nı 

teıhtl eden bir diplomasi hi. 
dtıeıtdlr. 

Alman notaaı, Belçikanan 
Almanyaya müteveccih her
hangi bir cepheye iltihak 
etmediği takdirde tama mi -
yeti mülktyestyle bitaraflı

ğının Alman hükumeti tara· 
f ından garanti edileceği zım
nında bir deklarasyonu muh
tevidir. 

Binaenaleyh, Belçika bun
dan böyle milletler cemiye
ti aza11 olmak dolay11iyle 
cemiyet nizamnamesi ahka
mı mucibince üzerine 
tüp eden vazifelerini tama
tamamlyle ifa edemlyecek· 
tir. Eıasen Alman müteca · 
vlzler için m6him olan nok· 
ta da, Belçikanm ıe r beat 

hareket hakkını elinden al
mak ve onu tecavüzlere 
karıı Milletler Cemiyetinin 
hlmayeılnden mahrum bı . 

rakmakhr. 
Belçikanın Milletler Ce 

mlyetl azası olmak doları 
ıtyle oynadıaı rolli hiçe in· 
diren Alman-Belçika anlaı
maaının akdini teshtlde, Lon· 
dranm sistematik olarak güt· 
mekte bulunduğu, müteca -
vlzleri taltif siyasetinin amil 
olduğuna da hiç tüphe edil
memelidir. 

Alman·Belçika anlaımaaı 
üzerine Londra ne vaziyet 

almıttır? Tlmes ıazetesl Htt. 
ler, Lokarno mukavelesini 

yırtmak ve Ren havallılnl 

itgal etmek ıuretiyle 7.3 937 

de Avrupaya teklif "'ettiği 
planın yine btr maddesini 

hayata tatbl" etmlye mu · 
vaffak oldu. Bu deklaraa 

yondan Almanya için ne· 
tet edecek ıevkulceytl ve 

diplomasi karların f evkall · 
de büyük olduğuna kanaat 

ha11l olmahdu. ,, Demekle ik· 
Ufa eylemektedir. 

"Timeı in göstermek lı · 

tedlii bu ıoğukkanlılık, Al

manyanın bu .. ıevkulceyti 
dlplorr asi karları,. İngiltere 
nln heubına elde etmlt bu· 
lunduğunu hiç bir veçhile 

gtzllyemez, Sabık loaıiliz 
batvekili Baldvio, Ren ha · 

valisinin: Alman kıtaatı ta· 
rafmdan ltgallne az evvel 

Kollektif emniyetin mü 
daf aaaı yolunda Lokarno mu· 
kaveleal mucibince yükle
nen vazifelerden Belçika~ı 

"kendi arzuıiyle" vazgeçmi
ye icbar etmek makıadiyle, 
Ren havahılnln Alman kı 

taatı tarafından ltgalinden 
ıonra Belçika da batlı yan Al · 
mao entrikalarına lnglltere 
müsamaha ile bakmıttır. 

Belçika diplomatları tara· 
fından ortaya atılan Belçi· 
kanan bitaraflığı hahkmdaki 
fikirler yalDJz Berltne değil, 
hatta Londrada bile büyük 
bir memnuniyetle kartllan· 
mııtJr. Belçika kralı Loopold 
tarafından 14 1 O 1936 da na
zırlar heyeti toplanhsında 

Belçikanın bundan böyle bi 
taraflık ve bütün büyük dev· 
letler ara11nda "muvazene,. 
ıtyaaetl güdeceği hakkında 

yapılan beyanatı, Alman dip· 
lomasisl Avrupa sulhünü 
bozmak hususunda çok ile 
ri varan makaatlarmı nazar· 
dan glzliyecek bir perde 
olarak kabul etmlttir. Bel · 
çtkanm tuttuğu bu yeni yol 
lngtlız :dıplomasına müteca· 
vizle kısmen anlatabilmek 
imkanlarını bahıetmtıtir. 

İoailtere ve onun tazyl · 
kiyle Fransa; Belçikayı yal· 
nız Lokarno mukaveled va 
zifelertnden r değil,_ hatta 
19 3. 1936 Londra anlatması 
vazifelerinden de muaf gör 
mektedirler. 

BelçtkanJD bitaraflığını 

garanti ,. etmek hakkındaki 

24 4· 1937 tarihli Fransız -
lngiliz deklaraayoou, haki· 
kat halde Belçika slyaseUnl 
tasvip ve Belçlkanın Alman· 
ya ile anlatmaaını evvelden 
leıbtt etmttU· 

Belçlkanın bitaraflığı hak
kındaki Alman deklaraayo 

nu iıe Milletler Cemtyeti 
prenıtplerine f aıiıt müteca • 

vizler tarafından vurulan 
yent bir darbedir. Küçük 

devletlerin bltara flığını ga 
rantl etmek hakkındaki dek· 

larasyonlar - faılst müteca · 
vızlerln ellerine kendi istila 

pliınlarmı iyice tatbik ede 
bilmek için bir perdedir. Hal· 

bukt küçük devletlerin me 

naf Unt hakiki surette miida 

faa lfl, Milletler Cemiye · 
tinin takvlyeılnl ve kollek· 
Uf emniyet prensiplerinin 
daimi surette hayata tatbik 
edilmesini talep etmektedir. 

lngiltere hudutlarının Renden r•••• •••••••••• ••••••••~ 
ıeç~lğlnt yani Belçikanın Bri· : TÜ AKDİ LI ! 
tanyanın hayati menfaatleri : Pazarteılnden baıka her : 
ç erçiveal dahilinde bulun - : aıün çıkar. Styaaal gazete •. : • • d u ğ unu btldirmlttl · Mama · • Yıllığı: 800 Kurut : 

• • 
fi, lngilterenfn mevıubahı : Altı Aylığı:400 .. : 
be•anattao sonra güttüğü : Saym: 3 : 

~ . .. . 
ıiyaıet, Belçlkanın ve dlier : Günil geçmlt sayılar 25 : 
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Dı~arı Memltketlerde: 

Cekoslovakya-, 

daki Maten1 
Sona erdi 

28 llkteorin Çekoslovakya. 
nm kurulutun on dokuzuncu 
yıldönümü günüdür. Aynı za 
manda müteveffa Cumhur
reiıi Profesör Maaaryk için 
tlmdiye kadar tutulmut olan 
resmi matem de bugün ıo · 
na ermlt olduğundan bü 
tün memleket cumhuriyet 
bayramını büyük meserretle 
tesit etmektedir . Bu müna · 
ıebet1e Avusturya matbuatı 

Çekosloyakya hakkında ha· 
raretlf neıriyat yapmııtır. 

Bu netrlyata göre bu yıldö· 
nümü bu sefer huıusl bir 
mana ve ehemmiyeti haiz 
bulunuyor. Çünkü geçen 
ıon on tki ayda mühim da 
bili ve harici poletlka hadi · 
ıeleri zuhur etmtı ve bu 
yo'da büyük faaliyetler göı· 
terilmiıtır. Çekoılovakyada 

herteyden evvel baıanlması 
lizımgelen itlerden birisi 
ekalliyet un•urları ile uz 
laımak, Çekoılovakya için 
eski Avuıturyada olduAu gi 
bı ön planda aelen milli 
meseleyi halletmekti. Bu 
bapta bazı teyler yapılmıt 

ve bazıları da henüz yapıla· 

caktır. Çek koaliıyonuoun 

lohi lallnden ve Batvekil 
Svehlanın muhtelıf unsurlar 
arasında müaa vat prenıipfnl 
vazetmek dirayetini göıter· 

diği gündenberl birçok ıeyler 
değitmiıtir Binaenaleyh ıa: 
lahlyettar poletikacıları uzun 
müddet itgal etmlt olan 
"tamamiyle milli bir devlet,. 
hayalinden artık vazgeçilmlt 
olduğu söylenebilir. 

Ôlümfi her tarafta derin 
bir tee11ür uyand1rmıt olan 
Profesör M&1aryk ekalliyet · 
ler meselesinde anlatma lü 
zumunu takdir etmlt ve bu 
yolda çalıımııtı Mumailey 
hin h1tlefi D.r Beneı dahi bu 
yolda ittlba etmlt ve nete · 
kim kendisini Çekoslovak 
yadaki Almanların da reisi 
Hydığını söylemlttfr Böyle
ce maziden alınan derslerle 
istikbalin yolu açılmıt bulu· 
nuyor. 

Cumhurlyetla ilk yıllann 
da bazı mehaf il devdet hl· 
naıının kurulman ile her
ıeyln olup bittiğini zannedi
yor ve bütün fenahkları eı· 

ki Avuıturyaya tahmil eyli· 
yordu. Halbuki eski Avuı · 

turyanın vazifelerinin neka 
dar güç olduğu ve birçok 
unıurlara .devlet çerçlvesi 
dahilinde mesut ve müref· 
feh bir hayat ve lnkiıaf te· 
mln etmek yolunda eski 
Avuıturyanın ne büyük bir 
hüsnüniyetle çalıımıı oldu
ğu timdi takdir edtlmlye 
baılanmııtır. 

Dıt polettka ıahaımda da 
itlerin bidayette dütünüldü· 
ğü gibi pek basit olmaJığı 

zamanla öğrentlmltUr. Çe 
koılovakyanın dostları bu· 
lunduğu tüpheslzdlr, fakat 
aynı zamanda Çekoılovak

ya bazı fırtınalara da göğüs 
germek mecburiyetinde kal· 
mııtır . Buaün artık dünya· 
da Parlı sulh konferan11n· 
dan sonra oldulu gibi galip 
ve mağlup devletler yoktur 
Çünkü o vakittenberi bir· 
çok esaılar deiltmlttlr. Çe· 
lroılovak milletinin siyasi 
tarihi ıöıterlyor ki bu mll· 

SAYFA: 3 

L o n d r a Komitesinin 
Başhca Vazifeleri .. 

------------------,~---~~----

'"O il iz · fransız plamnm maddeleri ~ir ~irin~en yumu-
şak ve müsama~akir ~ulunuyor. 

18,20 ve 22 tik teırtn 
tarihli Sovyet gazete· 
leri, alelumum İspanya ha
disatı, Çin-Japon muhare· 
beleri, Filistin kargaıalığı 

hakkındaki telgr·af haberle
rini neıretmekte ve ali ıu 
raya intihabat etrafmda 
propağanda mahiyetinde ge· 
ntı netrlyatta bulunmakta 
dırlar. 

18 10 1937 Tarihli lzvetıtla 
gazetesinin ılyaai icmal luı · 

manda "Londra komlteıtnln 
baılıca vazifeleri,. baıhğı al
tında neırolunBn makalede 
Londra komitesinin uzun bir 

ı fasıldan ıonra tekrar faali. 
yete glrlttlği , Londra komi 
tesinln uzun zıımandanberl 

faaliyette bulunmaması fı· 
panya hadisatına miidahale 
ye kartı mücadelenin lüzu
mu kalmadığından değtl, btl · 
aklı tecavüzlere kartı müca· 
delede komitenin müessir 
tedbirler almak ikt idarında 
bulunmasından ileri geldiji 
ve fatlıt dtplomatlarm ade 
mi müdahale komitesi top
lantılarını ispanyadaki Al
man - ltalyan iıgallnt güçlet · 
tirebllecek tedbirleri ihlal 
etmiye ve bu gibi tedbirle 
re karıı sabotaj .yapmağa 
yardımı dokunacak manev· 
ra ve fesadlar için bir ilet 
olarak kullandıkları kaydo 
lunarak ezcümle denilmek 
tedir ki: 

.. Ademi müdahale komi· 
teıloln bu toplantısı bilha111a 
mütecavizlerin ısrarı üzerine 
vaki olmuıtur. Mütecavlzle 
rin, lıpanyaya yeni iıgal 
kuvvetlerinin ve mühimmatı 
harbiyenin seYkedilmekte 
bulunduğu bir zamanda ıan 
taj ve vakit kazanma alya
ıetlnln ademi müdahale ko 
miteslnde daha kolaylakla 
yürütüleceği kanaatinde bu 
lundukları atikardır. 

İspanya meıeleslnln komi 
lede müzakere edilmesi na· 
sıl bir istikamette inktıaf 
edeceği huıurn bilha111a bu 
mevzuubaha ıerRlt altında 
fevkalade bir ehemmiyet 
kesbetmektedir. Bu ıualln 

cevabını f ransız nıümesstli 

Korbenln tali komisyondaki 
beyanatında bulabiliriz Kor· 
benin bu beyanatı, ademl 
müdahale ıiyaaetini kurtar 
mak için bir çare olarak 
evvelce ileri ıürülmüt olan 
f.ransız İngiliz planının es· 
as noktalarım ihtiva etmek · 
tedlr Mevzuubahs plônda 
gödülen gaye, ispanyadan 
"gönül 6lerin" geriye alın 

let poletık klavlaturü iyi 
kullanmıttır . Fakat baıka· 

lan da bunu kutlanmaaını 
biliyorlar. 

Bu mütalealardao ıonra 
Avusturya matbuatı; yıl dô· 
nümlerio hakiki manlıtyle 
alınırsa, kendi kendine dü 
tünmek fmal ve ef alini göz· 
den geçirmek fırsatını ver · 
dlği kayıt ve Çekoılovakya
daki bugilnkü reımi bayra
mın da bu gibi bir muhase
be ve plançoya veılle .. teı 
kil etmesi, lıtikbale kuvvetli 
ve emin adımlarla yürüye
bilmek için halihazır lhtl · 
yaçların neler olduaunun 
iyice ve isabetle teıbit edil 
mest temennisini izhar et · 
mektedlr . 

maaını teminden ibaretti. lı
panyadan İtalyan kıtaat ve 
tayyarelerlyle Alman tank 
ve tayyarelerl uzaklaıtırıl

dığı takdirde ispanya itleri
ne müdahale iti tamamen 
bertaraf edilebilirdi. Bunun 
nellct:ıinde de metrfı lspan
y a hükumeti, mllletfnln ar 
zusunu yerine getirmek yo· 
lunda bütün imkanları elde 
etmiı bulunurdu. 

Maalesef lnglllz - Fran11z 
planı, gönüllülerin tamamen 
çıkarılmasını temin etme
mektedir. Çünkü bu planın 

maddeleri birbirinden daha 
yumuıak ve daha müsama
hakar bir ltıanla tHtlp edtl
mitti. Yapılan teklif lıpan
yadan ecnebi orduların çı· 

karılm&1ını temin etmemek
le beraber, gönüllülerin lı· 
pllnyadan ihraç edilmekte 
olduklarına bir tıaret olmak 
üzere yapılacak ehemmtyet
ıiz bir hareket neticesinde 
Frankonun muhariplik hak· 
kınan tanınacağını garanti 
etmektedir. 

Halbuki frankonun mu• 
hatiplik hakkı ltgalci ordu· 
farının tamamiyle ihracından 
ıonra ~nınmah idi. iki ta
rafın muhariplik hakları bö· 
yle bir teraft tahtında tan
mmıı olsaydı, böyle bir ha
reket ademi müdahale pren· · 
slplerlnl ihlal etmlyen bir 
hadltıe sayılabilirdi . O hal
de, Londra komitesinin ön· 
ünde duran vazife, iıgalcl· 
lerle onların ajanlarına ne
zaketle muamele göstermek 
değil, lıgal ordularının İı . 
panyadan çıkarılmaaı husu
sunu sarih ve kati bir tarz· 
da ortaya koymaktır. Cihan 
efkarı umumlyeslnl tatmin 
edecek hal ıekli de ancak 
böyle olabilir.,, 

20 llktetrJn 1937 tarihli 
lzvestla gazeteıtnde ~ovyet. 
ler Btrllğl ziraat halk ko· 
miıerliği ile ıavkhozlar halk 
komiserliğinin neırcdlien bül. 
teninde 15· J O J 937 tarihine 
kadar harman, güzlük ekin 
ve nadas itlerinin ne derece 
baıarıldığı hakkında tu ma
lumat verilmektedir: 

15-10·1937 Tarfhine kadar 
Sovyetler Birliğinde ancak 
69 979 bin hektar arazinin 
ektni harman yepılmıttJr ki, 
bu rakam biçilen mahsulün 
yüzde 78 ini teıkil etmek 
tedfr. Beyaz Rusyada mah
sulün üçte iki , Yeni Stbtrya 
havaltsl, Tataristan ve Baı · 

kırdlstanda yar111, Klrevsk 
ve Arhangelsk havaliıiyle 
Krasnyar vilayetinde daha 
azı harman yapılmııtır. 

G6zlük ekin 34.2671 bek· 
tarı bulmuttur ki, bu iıe 
planın yüzde 93 ünü tetkll 
etmektedir Kraanodar vi
layeti güzlük ekin planını 

yüzde 63 olıbetinde batarıl· 
abilmlıtır. Azerbaycan, Gür· 
cistan ve Dağııtanda bu it 
çok yavaı ilerlemektedir. Ôz
bekiıtan ve taclkhtanda lıe 
bu ite henüz girltilmiftlr. 

Nadas itleri 28 497 bek · 
tar tutmaktadır ki, bu iae 
planın yüzde 41 ini teıktl 
etmektedir.,, 
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Balıkesir Askeri Satın Alma 
Komisyonundan: 

, 
HAll SIHEMASIHDA 
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:~ASRI MUCELLITt» Susığırlak Garnizonunun ı htiyacı olan 90 ton una tek
lif edılen fiat makamca pahalı görüldüğünden ekılltme 
al on gün daha uzahlmıttır. Eksiltmesi 16-2 ·Teı 937 Salı 

aünü saat 14,30 da Suıığırlıktaki Komllyonda kapa\ı zarfla 
yapılacaktır. Tahmin edilen fiatı IZISU liradır. Muvakkat te· 
mlnah 912 lira 25 kuruıtur. Taliplerin eksiltme eaattnden 
b•r saat evvel müracaatlar1. 

Balıkesir Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

Kor merkez birJiklerinlo ihtiyacı için 6 kalem kıt seb
zeıt pazarlık suretile mukaveleye bağlanacaktır. Pazarlığı 
22-2 teırln 937 pazartesi günü ıaat 1 1 de cümlesinin tah· 
mln edilen bedeli 1612 lira 50 kuruı ilk teminatı 123 li· 
radır. isteklilerin §artnamuinl görmek üzere her gün ve 
eksiltmeye itlirak edeceklerin de vakti muayyeninde te 
mlnat makbuzlarlle kor sahn alma komls)'onuna müraca 

Nobel 
Mü~if atı aylan basladı 
Bu aylar Avrupada bir 

çok edebi mükafatların da· 
iıldıiı aylardır. Bunların ba· 
ıanda, beynelmilel bir mü · 
klfat olan Nobel mükafatı 
gelir. 

Nobelın fizik ve kimya 
mükif ah bir Macar dokto 
runa verllmlı bulunuyor 
Şimdi diğer sahalardaki No· 
bel mükafatı ile edebiyat 
mQkifatına namzedler aös · 
terilmektedir. 

Nobel edebiyat mükafatı 
bizim paramızla 75 bin li · 
ra kadardır. Fakat, son ıe · 
nelerde Almanyada ihdas edi
len edebiyat mükafatlara da 
pek yüksek miktardadır. 

Meseli.: Nasyonal Sosyalist 
partlıl müklfah on bin, Gö. 
ethe mükafatı alta bin lira 
dır. 

Buna mukabil . Fransadaki 
Goncourt mükafatı üç, dört 
yüz lira kadardır. Fakat, bu 
mükif atı kazanan muhar 
rlr kitabını binlerce liraya 
satar. 

lıhkesir Ticaret ve 
Sanayi O~asn~an: 

Bıllkesir icra 
mımurf uğundan: 

Hazineye 312, 149 kurut 
ve masraf vermeie borçlu 

Bandırmanın Haydarçavuı 
mahalleılnden Hasan usta 

damadı ve Tire nafiaaında 
yol amele baı111 Kırımlı Şev-

nur. 

Öksürenlere ve 
göğüs nezlelerine 

Bu Akşamdan itibaren Senenin En 
büyük Filimi 

Baı rollerde Piyer Rııar Vtlyam ve Mataliy Poley 
olmak üzere ylrmt tamnmıı artistin çevirdikleri 

,.. ,. 

MUAZZAM FiLiM 
Parls opereti balet heyetinin de lşllrak elliği bu 

flliml yüzluce genç kızın şuh dansları düslemekt 
tdlr . Aşkı için ta/ılının yalttncı süsıimi ue ilıllşamı 

mn tukedtn, orduya a$ker olmağa giren yerıç 
perensln romanı. Nihayete kadar heyecan. 

flynca 
NATAŞA 

VE EH YEHI HAVADiSLER 

Bahkesir vilayeti merke· 
zinin Cumhuriyet mahalle · 

sinde ( 17 } numaralı evde 
oturan Türkiye Cumhuriyeti 
tebaasından olup Keçeciler 
içinde (9) numaralı dükkanı 
ikametgahı ticari ittihaz 
ederek Y34 yılındanberl ke· 
çecilik t lcaretıle lftlgal etti. 
ğini beyan eden Mustafa 
oğlu Mehmet Alinin ünvaoa ' 
ticareti bukere [ Mustafa 
oğlu Mt hmet Alı Urkun ] 
olarak teııçil edildiği gibi bu 
ünvanın imza ıekli de Türk 
çe el yazıslle (M Ali Urkun] 
olarak ticaret kanununun 
42 inci maddesine göre Ba· 
lıkesi r ticaret ve sanayi oda· 
sınca 939 sicil sayııına kay. 
dedlldtil ilin olunur. 

Orman Baş Mühendisliğinden: 

itin numarası: 200 

Beher kentalin Bedel 
Ormanın ismi Cinsi Miktarı Muhammen bedeli Müvakkat teminatı Mecmuu 

L K 
Göl Mete kömQrü 532 20 15,96 212 80 

Meıe odunu 2128 5 
Sarı yol Meıe odunu 1735 s 651 86 75 
Kocadüz ~ .. 993 8 597 79 44 
1 - Balıkesir Viliyetlnin Dursunbey kauaının Multler köyü civarında göl ormanın· 

dan 532 kental me§e kömürü ve 2128 kental meıe dunu yine Durauobeyln Kireç na· 
hiyeslne bağlı Akçaıüney köyü c i varında Sarı yol ormanından 1735 kental meıe odunu 
ve merkez kazanın Sava§tepe nahiyesine bağlı Karapunar hududu dahilinde Kocadüz 
ormanında 993 kental meıe ankaz odunu açık artırmaya çıkarılmııtır. 

2 - Beher kentalin muhammen bedeHuJ ve yüzde 7,5 muvakkat teminatları yuka · 
rıda gösterllmtıtlr. 

Artırmaları 19 t I 937 tarihine raalıyan Cuma günü uat 15 de Bahkellr Orman Baf· 
mOhendiallği binasında müteıekkll komsiyon huzurunda ihaleleri ayrı ayrı olmak üzere 
yapılacaktır . 

4 - Şartname ve mukavelename ıuretlerl Orm~n mühendisliğinde göriilebillr. 
4 1 500 
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~ EYUP ULKU 1 
;j Her Nevi Def!er, Kitap, Bloknotlar J 

~ Dibi Meşin Ustü kamilen bez ve !W ==, her tarafı bez yumuşak cilt işleri tii 
§~ gayet şık ve ucuz olarak yapıhr. ,. 

4 istasyon Caddesinde Kaptan Oteli Karı.sında. ~· 
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İyesi veBaıyazmanı : Balıfteslr saylavı H. KAkAN 
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