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•• ..ispc;ny~.Kra11ığ1 lhyamı Edilecek? Filistinde Bir Arap HÜ· 
GONULLULERDEN iLK KAFi· kiimeti Teşekkül Etti. 
~E ISPANJ A.Q~N · A JRILDI. Kahirede Arap Bi~İİ(İ·i·;;i Temin için Topla-
ltalyan Askerlerinden Bir Kısmı Napoliye nan Kongre Lodraya Bir Heyet Gönderiyor. 

lfa.reketEtti.Ayın 20sineKadar10BinGö- INGILTERE, .. f .... 1 .. l .. ISTIN iSiNE 
nüllü ispanya Topraklarını Terk Edecek. 
Parıı, 12 - l,t haber alan 

lllehafıllerde söyleodfiloe ıö· so N VERMEK KARAR 1 N DA .. tt Münihte dört baıvekıl 
'"'••nda yapılan görüımeler 
eıQaaında ispanya hakkında 
hQf bir anlatmaya •arılmıı · 
lır. 

Bu anlaıma mucibince her 
lkı taraftaki ıönfillüler ta
'1atnen çektldıkten ıonra, 
lllubartplerl barııhrmak için 
~Gtterek bir teıebbOs yapı· 
~•tak ve eski kral Alfonıun 

GçGk ofla Juan, ispanya 
tabtıoa getlrdecektlr. 

C Valloslya, 12 (A.A.] -· 
I tl11ıburlyetçl lıpanyol ordu 
'"'nda bulunan bütün ec· 
'-ebtler, vazifelerinden ayr~l 
lllalc emrini almıılardır. 
~ Bu tedbir, cumhuriyet bü 
~ r&11ıettnln ecnebi ıönüllOler 
t •husunda verdlfl kararın 
'tbıktdlr. 

londra, l 2 - Cebelüttarılt
taQ btldtrıldlilne ı&re, lapan· 
)•dalcı ltalyan ıönüllüle· 
~laden milrekkep ilk kafile 
uıan Kadtz limanından va· 

l>Uta lrklp edilerek İtalyaya 
~•it edılmtıtlr. Ayın 20 ne 
kadar 10 bin göniillü ltalya 

..!!..._ tıaldedllmtı bulunacaktır. 

İl/ayan Aıkulerl 
Bu gönüllüleri lblyeya rClyor. Fatfıt halya bunu 

nakledecek vapurlar lıpın- herhalde ıözön6nde bulun· 
yol ltmanlarına mu•aealat duracaktır ,, 
etmtılerdtr Baraelone, 12 (A.A.) 

ltalya Kral. . g6nüllülerl l 937 Me yııında •uku bulaa 
ıaluan karıılıyaoaktır. Banelon hldlıelerlnden ıon· 

Roma, 12 (A.A.) - Gtorna ra yurda ihanet ve c11uıluk 
Dltalya, bazı Franıız meba ıuçlarlle tevlılf edtlmlf olan 
fıllnde hi.klm olan ltaly an markslıt fıçl btrllit partlıt 
düımanlıfıoı mevzuu bahıe Poum. dlnjanların muheke 
derek diyor kt: meıl buıün baılamııtır . Mu 

"ltalyanın ispanyadan 16 hakeme alenidir Suçlular, 
nGlliilerlnl çekmekte olduiu müdafaaya mGhlm kolaylıklar 
bir 11rada bazı Franıız me· temin eden eski lıpanyol ce· 
hafilioln ltalyaya karıı düı za kanununa ıöre muhake-

d edileceklerdir. 
manca hattıbarekettn en L d 12 C l 

on ra, - ebe 6tta 
çıkarılacak netice rayet ba-
ılttlr. Franeada ltalya ftley raktan bildirildiğine ıöre, 

memleketlerine- dönecek o an 
hinde btr küatahlak ve hak· lıpanyadald ltalyan gönüllü . 
llZ bir düımanlık hüküm ıü · lerln bir kısma bu1ıüo Ka · 

General Peçef Büyük 
Merasimle Gömüldü. 

dtkıdeo Napollye hareket 
etmııtır . 

Romadan blldtrıldlğlne gö· 
re Kral Emanüel, gönüllü 
lerl hızzat karıılamak üzere 

Kahire, 12 (A..A] - Al · 
man ajanıı bildiriyor: 

Bütün haberler üzerine 
konulan tlddeth eanı6re rağ. 

men ıeçen hafta Fdlıttnde 
bir Arap mllll hokamellnla 
teıekkül ettlfl ıddıa edılmek· 
tedlr. Bu iddiaya ı&re me
mleketin 4 de üçüne asiler 
blklmdır: Vt diğer üçte biri 
lngı)lzlerln kontrolu altında 
bulunmaktadar. 

Arap milli h6kQmetlnto 
t1ı teıktlitla •e iyi ıılahlan -
mat takriben 11.000 kitlllk 

bir ıönütlü kıtaıı me•cuttur. ' 
Ve teıkıli.taız Araplar da 
çete halinde zaman •e ıcap 

lara göre ıurada bura vakit 
vakit faaliyette bulunmak-

tadırlar, Bunua için asileri• 
hakiki miktarı hakkında bir 

rakam vermek mümkün de · 
ğlldtr. 

Araplar memlelrettn muh. 
telıf mahallinde tallm kam-

l•n kurmuılar ve huıuıi 

mahkemeler teıls etmtılerdlr. 

Bu mahkemeler hem vata· 
na ihanet ıuçlarına hem de 
adi ıuçlara bakacaktır. 

Kudüs ten Bir Görünüı 
da din meaeleıl detıl. Arap· rllen direktifler ıtddetle tat· 
ların milli politik mücadele- bık edilecektir. BGtOn Arap 
lerl mevzuubablstlr Bunun en doktorlar yaralılara paraııs 

manalı delili bırlsttyan A.rap · bakmak üsere ıönüllO kay· 
laran da tattl ıüoü olarak dedlleceklerdtr. 
pazardan yaz ıeçerek cuma- Londra. 12 (Rad10) - RoJ· 
yı kabul etmtılerdlr. ter ajan11 bildiriyor: 

Memleketin her tarafında Kahtrede toplana• Arap 
milli bükQmettarafıodan ve· ( Sonu ikinci sayfada ) 

B.F unkAlmanya 
ya Hareket Etti. 

Şurada da kaydedılme-kte· Nazır Memleketimizi Ziya-

Suikasdin Sebebi Anlaşılamadı. 
dır ki bütün bu galeyanlar· ' 

. \ reti Ve Türk- Alman ticari 
Cumhu ıyet Bayramı- Münasehatı Etrafında Gaze-

Nepollye ıtd~ct'ktir. 

HukOmet, Suikasdla Alakah Görülenleri 
l evkife Başladı. Katil, Generali 1 nti
kam Almak için Öldürdüğünü Söyliyor. 

Sofya, 12 [A.A.] - · Ge Katil. ıahıi bır tğblrardan 
lleral PeçefJn katli hakkında dolayı Generali öldürdüğünü 
tkıım neıredalen reemi teb· ıövlem ııtır . 
11ide tafıılat verilml)'erek Sofya, 12 [A.A ] - Ge. 
hldııentn teıbltlle ıktifa edil· neral Peçeıf gece yarm öl 

tQektedlr. Resmi mehafıller müıtiir. K~nd ı kurıunlarile 
cta•yettn aebebl hakkında yaralanan katti henüz yaıa· 
henüz btr ıey söylememek maktadır. Keodlılne sorulan 
ledırler. llk bakııta dolaıan ıuallere cevaben ınttkam al 

!•Jlalara rağmen styaıi bir mak makıadile ve ır:falet 
Cinayet karıısanda bulunuldu· içinde bulunduğu için bu cl-

iuna inanmak ıüçtür. Çünkü ( Sonu ikınc! ıayfada ) 
Generalin aekerlik meıleğtoıa =======-======-=! 

harıctnde kalan ı1lerle mer İsmail Müştak 
tul olmadıiı herkeıce ma· 
1
ürndur. Şahsi bır ınukam Mayakon, Pa

veya bir meczubun ıuurauz 

._,rekeu kar111111da bulunul riste Vefat Etti. 
lıJaıı rnuhtemeldır Vaka eı· 
llttıında yaralanan Bınbaıı 
Stoyaoofa akıam ameliyat 
Japalmııtır. Sıhhi vaziyeti 
•abametlnl muhafaza etmek· 
tedtr. 

Sof ya, l 2 (Radyo)-Gene· 
tal Peçefin katili ölmemlı· 
lir. Buıün, tik htıc•abı 1a· 
P•hnııtır . 

lıtanbul, 12 ( Huıuai ) -
Bir müddettenberl Pullte 

btr kltnlkte tedavi edılmekt~ 
olan Shrd mebuıu lımall 
Müıtak Mayakoo, kendlıloe 
operatör Venaao ta rafından 
yapılan •mellyt\ta' ve gölle· 
rllen bütüa thtimıtma rağ

men .. vefat_etmtıtır. 

nı Kutlama Hazırhklan. tecilere Beyanatta Bulundu. 
İstanbul, 12 (AA.)- Bir· kabul ettiği ıazetectlere be-

Bu Milli Ve Sevincli Yıldönümü , 
Büyük Gösterilerle kutlıyacağızı 

kaç ıtinliik bir ziyaret için yanalla bulunmuı ve mem· 
memleketimize aelmtı olan lekettmtzde kendisine 16lle· 
ve Türkiye tle Almanya ara· rllen hüınükabQlden, reft· 
sında yüz elit mılyon Rayt kaaının yaralanmHı hldlte· 
marklık kredi muka•eleelnl ılnde ıazetecller tarafından 

lmzalamıt olan Alman İktisat izhar olunan nezaketten do
Nazırı Doktor Funk, dün me· layı teıekkür etmtf, iki 
mleket ı oe hareket etmltUr. memleket ara11nda eanatklr 

let"nbul, 12 ( Huıuıi ) -- mubadelesl yapılacajıoı, bu 
Doktor Funk, dün ıece meyanda memleketlmtse Al-
aaat '.lO 30 da hareket eden men operuı ıöndertleceilnl 
Konvanılyonel trenine bai · ıöylemıı ve: 
lanao huıuıi •ağon l a refika- " --Ahnanyada bam mad. 
ıı ve maiyetindeki heyetle delere ihtiyaç artmıthr. T&· 
beraber Sofyaya hareket et · cari mubadelemlz, bQylye· 
miıtır. cektlr. Bu gayeye varmak 

Muhterem mısaflrimtz Sir- için, bllha11a Türldyede eıH· 
kecı garand11 lstanbul valııi, lı tf'.:dblrler ahnmııhr. Kredi, 

' pollı müdürü, Alman baıkoo karıılıklı mubadele eeuına 
aoloıu, konıoloıluk erkanı, tıtlnad edecektir . Cumhuriyet Alanında Bir Toplantı 

Cumhuriyetin on beılncl 

yıldöoümüne aıd hazırlık-
• 1 

lar devam etmektedir. Bay-
ramı kutlama komiteleri dün 
ıaat 17 de Partide toplana-
rak yapılmakta elan hazır

lıklar etrafında ıörütmüıler 
dar. 

Bayram 8tinl~rtnl.o gece 
ılode ıehtr bol •tıkla aydıo· 

!atılacaktır. ltıklamaya aıd 
tertibat teıbtt edilmektedir. 

Süıleme komitesi; eıkl be· 
ledtye meydanile Cumhuriyet 
mevdaoına, adliye blnaaı •e 
hük6md önüne, GPızl bul va· 
rına muhtelif büyüklükte ve 
ıekılde oo kadar zarif ıü · 
tunlar konacaktır. Bu sü

( Sonu llllncl sayfada) 

Alman kolonlıl ve kalabalık Türkiye; milli mahıullerl· 
halk k6tleıl tarafından ufur· ol, Almanya ıanayl mam6· 
lanmııtır. li tına verecek, Almanya ya 

latanbul, 12 (Huıuıl) - fazla mal lbraç edecektir. 
Almanya İktlıat Nazırı 8. Almanyadaa Türktyeye 
Funk, dün akıam ~vrupa ekı ıönderllen malzeme. Türk 
preılyle memleketine müte. ibracatlle ödenecek ve b• 
vecclhen hareket etml11 Sır eayede iki taraf borçlaamı· 
keci lıtaeyonunda meraılmle yacaklara ılbt, düaya ptya 
uiurlanmııtır. ıalarına da clüıkün mal çıka· 

B.Funll, hareketladen •••el rıl•amıı olaıaktır.,, Demlıatr· 
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General Pecef , 
Merasimle 
Gömüldü . 
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Her ıene 23 e1lulde Hol· 
le.oda ılar bır doktorlaunıo 

yıldönümünü kutlorlu. Ge· 
çen eyl!ilün 23 undede ay· 
m doktorun iki yüzüncü yıl· 

dö.ıümüoü kutlulamıılardır. 

Borhev Herman adındaki bu 
Ho landelı doktor on ıektzfa · 

ci asrın en ıöhretlt bir hekl· 
mt ıdı. 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
n yeti ı~ledlğlnl ıöylemfıae 

de lf adealnfn bazı noktaları -
oın blrhfrJne uymadığı gö
rülmü~tür 

Sof ya, 12 [ A.A ) Bulgar 
matbuatı, dün ika edilen ve 
Bulgar ordusunu en kıymet
li tld ıükoünden mahrum 
eden cinayet karıısında de· 
rın bir infial hı11ttmektedfr. 

Bütün gazeteler , iyi bir tek
nikçi addedilen General Pe
çeffn meziyetlerinden bah· 
ıetmeldedlrler 

Sa 
o 

ö eri de Y 
v p ırıhy 

• 
1 

•• 
Şamlının Boğazköyüne de Ya

• 
Doktor Borhav o devirde 

papanın, Rusya Çarının Lon 
dra ve Parbln ilim akade. 
melerlnln takdir ve itibannı 

k zanmııtır. Bu hekimin ıöh · 
reti o kadar clhanıumullü 
ki, Çin prenılerlnden birisi 
kendlıine ıu adreıle bir 
mektup ıöndermlıtir: 

kında içme Suyu Getirilecek. 

"Avrupada doktor Borhav,. 
Bu mektup doktoru bul

muı, hatta prenı cevap bile 
almııtar . Doktor 6lmezden 
evvel kütüphaneılnde güzel 
ciltli büyük bir kitap bulun· 
dufundan ıanatma ve mea 
Jeğlne ald bütün 11rların yal
nız bu kitapta mevcut oldu 
fundan babıeder dururdu. 
Doktor öldükten ıoarn kü· 
tilpbaneılnde bu kitap aran 
mıı ve bulunmuıtur. Son 
derece muhteıem bir cıld 

lçlnde duran bu büy6k ki 
ıabın yaprakları merakla 
karaıtırılmıya baılanmııtır. 

Fakat kitabı tedkik edenle
rin her yaptıiı açııta hay
retleri artmııtır. Bütün kıt p 
kıuııtırılmıı, bir tek ıayfaaı 

müsteına bütün yaprakları 

bembeyaz yaz11ız çakmııtır. 

Kitabın yazılı olan birinci 
sayfasında ıu ı tırlar okun 
muıtur: Baıınızı ıerln, aya
iını ııcak, karnımzı ıerbet 

bulundurun... Ve arhk dok· 
torlarla alay edeblllrılnlz. 

Artistlerin 
Mübaleğası. 

Sinema yıldız •e ıanat 

karlarının filim kumpanya 
larıle akdeylemlt oldukları 

mukavelenamclerde hazan 
çok ıarlp maddeler bulun · 
makt dır. 

Mesela: Croıby yükıek 
hır san tki.r olduiu tddla
ııodadır. Bu yüzden fillm 
kump oyası olan Paramouo· 
ta ilanlarda lıminlo filimin 
isminden evvel dercedilme 
mesl'll ıart koımuotur. 

Kumpanyamn mütev li 
lararlan karı111nda Crosby 
geçenlerde bu tddlaaıoden 

lıtls:ıai bir ıurelte vaz geç· 
mit ve ismini, ıon çevlrnıtı 

olduğu ( Sug Y ou Sinnen ) 
flllminln 1 mlnin üzerine ya· 
zılmaeına muvafakat eyle
mııtir. 

Cectl B de Mille - Kum· 
panya ıle yapmıı olduğu 

Ôltleden evvel, 19.5 1934 
de ~ apılan hükumet darbe 
sile allkadar olan mehBfll 
lerde bazı tevkif at 
yapılmııtır. Fakat bun · 
dan bir netice çıkarmak doi · 
ru deiddır. ÇünkG tahkikat 
bir kaç cepheden yapıl · 

makta ve hakikatin meyda 
na çıkarılması için hiç bir 
nokta lhm 1 edilmemek 
tedir. 

Sofya, 12 (A.A.] - Ge
neral Peçef ile Hınbaıı Sto
yanofun cenaze töreni yarın 
ıabah saat dokuzda yapıla· 
caktır 

Törene, dün akıamdanbe · 
rl tabutların bulunduiu Har· 
biye mektebi ktllıeılnde le· 
ra olunacak dini iylnle baı· 
lanacaktar. 

Şamlı, 12 (tiuı;uıi)-Şam 1 
lıya bağlı Kamçılh köyünde 
beı 11nıflı bir okulun temeli 
atılmııtar. Bir ıenede ikmal 
edilecek olan okul ıkı kat 
olacak, beı derahaneılndeo 
baıka bir baımualllm ve 
bir muallim oda11 ıle büyük 
bir koridoru bulunacaktır. 

Bina gelecek den yılına 
kadar yeUıttrtlecektlr. 1400 
Ltra olarak teıblt edilen us 
ta parası köy sandığından 
temin edilecek, dlier itler 
köylü tarafından imece ıu· 
retlle yapılacaktır. 

Temel atmada bütün köy 
, halkı hazır bulunmuı, evve 

la öğretmen, müteakiben de 
Nahiye Müdürü B Faruk 
Ônder bir ıöylev vermlıtir. 

Nahiyenin Y aicılar, Yay· 
labayır köylerinde de aynı 

plan üzerine birer mektep 
ınıa etttralmeel kararlaıtırıl · 
mııtır. Yakında temelleri atı 
lacak olan bu okulların taı, 

Filistinde 
---..~Gır----

Bı·r toprak, kireç ıibi yapı mal · 
zemelert hazarlanmııtır. 

A Hük "" Bundan baıka nahiyeye 
rap ume· bağlı Boğazköyüne yeni 

ti TeşekkülEtti. . 
(Baıtarafı birinci ıayfada) De nız Ortasın-

kongreıl muhtelif Arap me· da Bir Şarpi 
mleketlerlndeo gelen dele . 

guyon reiılerinin, Fıllıtln Bulundu • 
meselesi hakkında lnıılız 
ricaliyle koouımak üzere 
heyet halinde buraya ıelme· 
lerinl karar altına almııtır. 

Alakadarlara göre, bu he· 
yet Londrada aken, F ıllıtln 
tedhııçilerl, f aaliyetlerlnt 
muvakkaten tatil edecekler

dir. 

Müılemlekeler Nazırı Mal· 
kom Makdonaldl Filııun 

fevkalade komlsert ara11nda 
baılıyan müzekereler, Erka· 

nı Harblyel Umumiye Relıi 
General Gorkuo da lttlrak 

etmeıl Flllsllnde yakında 

mühim hi.dııeler olacağı 

ve lnailterenln, Araplara 
karıı ııddeıll tedbirler alaca· 
gını göstermektedir. 

Skoç Garı al yı, Fıliıtine 

h reket etmlttir. 
Kahire, 12 [ Radyo ] -

Baovektl Mehm~t Mahmut 
P•ı , bugün Arop konareıi 

ozasını kabul etnılttlr. 
Azanın, Kral Faruk tara· 

fından da kabul olunacakla· 
rı so1lentyor. 

Bandırmaya yedi rnll ka· 
dar mesafede bulunan Ye
ntceköy sahilinde batmıı, dl· 
rek ve iç küpeıtelerl kırık, 
dilmen VP alındırmaaı lçtn· 
de olduğu halde bir ıarpl 
buluomuıtur . 

Bu ıarpl Bandırmaya, gel· 
mekte olan bir motör yede 
ğlne ahnmak ıuretlle geU 
rilmtıtır. içinde bulunan kü~ 
reklerde kırmızı - laclvert 
fora bulunma11 bu ıarpl· 

1 
nln lst nbul kulO.plerlnden 
birine ald olduiu zannını 
vermektedir. 

Bandırma llmao idaresi 
tarafından rouhnfaza cıltıoa 

alınan bu ıarplnlo buralara 
ne ıuretle düıtüğü ve bir 
ltaza eseri olup olmadıiı 
eraıtırılmakt dır. 

eden Terbi
yesi için Ta· 
lebe Alınacak. 

Gazi Terbiye Enıtltüıü be 
den terblyeıt ıubesl tçın iki 

Kudüs, 12 (A .A.) Dün 
mukavelenamede odaaına Fılistlnin muhtelıf yerlerınde 
bir projek tjon makinesinin 1 yeniden kargaşalakl r olmuı , 
konmasını v maiyetinde dal· Kudüs valiıtne yapılan sul , 
ma bia ruaklnlat bulundu- 1 kand neticesiz k lmı tır. 

ay kadar önce bir imtihan 
açalmııtı. Kültür Bakanlığı 

basıl olan ihtiyaç üzertne 
y lnız kızlav için yeniden 

ru•mHmı talep etmltUr. -------------
Claudette Colbert - Mu 

kave1ename 1 mucibince fi· 
lımler mün ısebttile çekilen 
fotoğraflarını kabul veya 
tıdcml kabul hakkına nıalık 

buluomu tadır S bablcrı d 
lstedifl vakit yatafından 
kalkacağını tasrih eylemtr 
tir. 

Bob Buruı - lıtedlji va· 

kıt fılmlerloln muhavert:le 
rint yazmak veya tadıl ey 
lemek ha kına mali tlr. 
Çevirecek olduğu filımlerİn 
muhaverelertne çok ehem 
mlyet vermel~t"dir Kum 
panya ona eenaryo verdlil 
vakit muhavereleri tadtl ey 
lememeıl hueusuoda rlcad 
bulunmaktadır. 

bir müaabak imtihanı aç 
mcı. yı ka rarlaıtırmışlır. 

Enst tüve talebe &cayıd ve 
kabul tartlerını haiz olan 
kızl rın bu nym 28 
ncl cuma akş mıne. kadar 
Kültür Oiraktörlüğüne mü 
racaatları lazımdır. 

Talipler arasında te rln · 
ıaninln blrlnct ınlı gGnü ıeh 
rimlzde imtihan yapılec k 
tır. 

imtihan evrakı EnsUtü dt 

dört çeıme yapılacaktır. Bu 
çeımelerln yapılmasını Ba
lıkeılrden İplikçi B. lımall 
Şahan temin etmlttlr Çeı 
melere köye yaram ıaat 
kadar mesafeden gayet iyi 
bir içme ıuyu getirilecektir. 

Su bu ay içinde köye in· 
dirllmıı olacaktır Su ve çeı· 
me itinde hayırperverlfii glS
riilen lımall Şahana köy-
lüler te,ekkür etmekte 
tedirler. 

Nahlyenhı Kurddere okulu 
ile, Deliyusuflar okuluna da 

yeni 11ra\ar yapılmaktadır. 
l 
Her iki okulun sıra ihtiyacı bu 

ıuretle önlenecektir. Bütün 
bu itlerde nahlyemlzc yeni 
verilen genç müdür 8 Fa
ruk Ônderın büyük gayret 
ve çalıımuı görülmektedir. 

Ztraat Vekaletince, naht 
yeye bır tohum ayıklama 

ve ilaçlama maklneıl ıönde 
rilmlftl. Bu makineyi mu
hafaza altında bulundurmak 
makıadıle köy bütcelerlnln 
gelirinden 750 ltra aarfedl· 
lerek bir bina yaptırılmııtır. 

C. H. Partisi 
Ocak Kongre
leri Başladı. 
C. H. Partııt ocaklarının 

Jıllık kongreler! dün baıla 
mııtır. 

Akıam Martlı •e Hacıgay 
bl ocakları Hacıllbey nahı 

ye merkezinde kongrelerini 
ayrı ayrı akdetmlılerdlr 

Her iki kooıre de b6yük 
bir ekıeriyetle faydalı mü· 
zakerelerden sonra Hacıgay
bi ocaiı idare heyetine Ba 
yan iffet Deniz, Kemal Ta 
nay, Mehmet Tahir Dolan· 
larlıoğlu, Mehmet Şahin 

Özveren, Eczacı Azmi Sa ol; 
Martlı ıemt oc iı idare 
heyetine de Raci Keıkek, Hıl 
mi Kahya, Halıl Necati Ko 
misyoncu, Muetafa Halt t 
ve Şer f ayrılmıılardır. 

Her iki ocak üyeleri ıemt 
lerlol alakadar eden bnı 
dileklerde bulunmuılerdır. 

Bu akşamki ocak toplantısı . 
Bu akıom da Dınkç•ler ve 

An af artalar ocakları topla 
narak yıllık kongrelerini ya 
pacaklardır. -
~ hnan otomo~il lastiği. 

K vıcrılı Mehrnet oğlu t<I 
fat adında biri bir haft ka· 

dar önce ıöfer Koaınıdan çal 
dığı bfr otomobıı lüstlğlni 

bıllhcre ı!\areoftlnn mehııl. 

!esinde baltk 1 Ahmedın 

dükkanma bmtkbğı h ber 
alındığından tchkl at g rl· 
ıllm ııttr. 

rektörluğür c~ tcd ik edtle 
cek v netice kaz nanların 

dreslerlnc bıldtrtlecektlr. 
Beden Terbi> eof tubeslnt 

tahı&l müddeti üç yıldır. 

• • o A aı gısı K nu
i 1 ~ t .. nunda a 

Bu Kanunun azı Maddelerini 
TadilEdenBir ProjeHazırlandt• 

Hükumet, 1853 numarala tar mercilerin mezunlyetıoe 
arazi verglılnln bazı m dde· 
lerlol dejtıUren yeni bir ka· 
nun projeıl bazırlamııtır. 

Tadillere ıebep, bina •e ara· 
zl vergileri, huıuıi idarelere 
devredilmtı oldufun~an bina 
verglıl kanunu bu vaziyete 
uydurulmak üzere tadil edil 
mıı olduiu halde, arazi ver· 
glılnln üzerinde tadilat ya
pılmadıiından zorluia rast · 
lanmaktadır. 

1833 Numarah kanunu:ı 
üçüncü maddesinin O fıkra 

ılyle (hükumetçe muayJen 
bir mıntakaya lskln edllmlı 
muhacir ve aıiretlere tahılı 
ve tefviz edilen arazı) üç 
ıene müddetle vergiden mu
af tutulmuıtu. Halbuki 2510 
numaralı iskan kanununun 
37 ncl maddesiyle bunlar 
hakkında mıotakaaına göre 
üç ve heı ıenelık muafiyet
ler kabul o1uomuıtur. Bu 
hükim, earahatle btr fıkra 

halinde teklif edilmektedir. 
Tadili teklıf edılen betin 

el maddenin yeni metni ıu
dur:"Herhangt bir köy, l<asaba 
veya ıehir arazisinin tamam 
veya muayyen btr mıntaka 
nın mahsullerı, sel, dolu, 
kuraklık, yangınlar, muzır 

haıarat veya bulaııcı hasta · 
lıl<lar glbi fevkalade arıza . 

lar dolnylıiyle en ez üçte 
bir derecesinde zayiata ui
raraa bu suretle zarar gör
düAü idari tahkikatla sabit ' 
olanların o seneye atd vergi
leri vlllyet idare heyeti ka· 
rariylc kısmen veya tama -
men terkin olunacaktır. İcar 
edtlmıı \•eya mahıullerl ıl· 
ğortalanmıı arazıler için ter· 
kin muamelui tatbık oluna 
mıyacaktır » 

Aynı kanunun 10 ncu 
maddeıtnln ıu ıekilde de 

ilıtlrllmeıl teklıf olunmak 
tadır: "Arazi vergllı iki tek· 

ıltte alınır. Takslt zamanları 
her mah llln zlrsi ve fkll 
udi vaziyetine eöre vilayet 
umumi meclıs'erloin muta · 
leas alınarak vahlercc tayin 
olunur,. 

Yeni 13 ncü madde pro· 
jesi ıudur: • 12 net mnddd 

mucibince tadılen tesblt olu. 
nan kıymetler, tadil talep 
(erinin müudlf olduju sene· 
yl takip eden malt ıeneden 
muteberdir. Tadil muamele 
lerl, tadil tc.leplerfnfn vuku 
bulduğu sene ıçlnde netlce
lendırilmemlt bulunuua mu 
kayyet kıymetler üzerinden 
verginin istif asına devam 
olunac !:tar Bu tukdJrde 
vergt tadilen tesbıt oluoacnk 
kıymetlert- göre faza alın· 

mıt ise, fazla farkı red ve 
ya m hıup; ookun alınmıt 

1 e nolu n fark ayrıca tah 
ıll olunacaktır » 

Tndılt 1rt~nen 17 ncl nıad· 
denin yent metol de ıudur: 

"Tadıl t talepleri ı l htyet· 

iktiran eyledlii takdirde at•• 
ğıda yazılı tadilat koOJlr 
yonlarınca umumi tahrir fçlO 
mevzu kaidelere göre tedk11' 
olunacaktır. Ancak ferdi 
tadilat taleplerinin tedlilk1 

salahiyettar mercilerin 111e· 
zunlyetl kaydına tlbl detıl· 
dır. 

Bu komlıyonlar, beledl11 

hududu içinde bulunan ar•· 
zl fçtn mahallin en büyiik 
idare relılnln, maliye ve11 

tahakkuk memurluğu vaıl• 
fesini yapmıyao huıuıi ıct•· 
re memurları ara11ndan ıe· 

çecejl bir memurun reııll· 
ğlnde belediye mecltıloce 

biri kendi azaıı araaındatıı 

dtjerl tadlllt yapılacak ıe· 

hir veya kasaba halkındıO 

ve belediyede vazıfeıl olo>I' 
yanlar arasından ıeçılecek 
birer zattan terekküp ed•· 
cektir. K.omlıyonun beledi· 
ye mecllılnce ıeçılecek aı• · 
ıı. umumi mecliı toplantı b•· 
linde delille daimi encürneO 
tarafından intıhap olunur. 

Köylerde bulunan araıl 
içln tadilat komlıyonu kö • 
yün labl bulunduğu merke· 
zln en büyük huıuıi muh•· 
ıebe memuru tarafında• 

yukardakl ıartlar içinde ıe· 

çllecek varidat memuruouO 
reisliği altında köy muhtar• 
ıle, ihtiyar meclııi tarafıo· 

dan köJ halkından ıeçllecek 
bir zattan teıekkül edecek
tir. icap eden yerlerde bW 
çok komlıyonlar kurulacalı· 
tir. 

Aynı kanunun 11 ve 12 
ncl maddeleriyle Maltye Ve 
kllettne verilmtı olan aalı 
htyetler Dahlhye Vekaleuoe; 

mal memurlarına ve varıdat 
tahakkuk memurlarına ve· 

rllmit olan vazife ve ıa.ll 
htyetler de huıusi idare va· 

ridat memurları tarafındaO 

ifa ve istimal edilecektir. 

---·*"'······ 
Cumhuriyet 
Bayvamı 

Hazırlıkları. 
( Baıtaraf ı birinci ae.yf da ) 

tunlar geceleri bol ıtıkla a'f 
· dınlanacaktır. 

Grafik ıubeal de; eski b•' 
ledlye meydanın•, Cumhurl· 
yet idaresinin 15 yıl lçtnde 
yaptığı ııleri canlandırall 

Umul yapacaktır. 
Neırl yat l·onııtesl de vıli 

yetin 15 yılda vücude getir 
dtğl ıılerl göderır resimli bl' 

broıür hazırlnmaktadır. 
Temsil komite 1, bayraO' 

günlerinde Hatkevl teınıtl 
kolu tarafıodao h llıa ınuh 
telıf temsıller verilme i içlf1 

hazırlıklar y pmaktadır 
29 Teırlnevvel gecesi bO 

kumet konajıoda büyü blf 

balo_ verilecektir. 
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CihanPiyasasındaBuğdayBuhranı 
4 ••••••.••• 

Tnerika Hükumeti, Ziraat Mahsulleri Fiatla-
rının Daha Fazla Düşmesinin önüne 

~ Geçmek için Tedbirler Alıyor. 
~•ft lllerlka hGktunetlnln ıon mıt olduiu ta varla taban ta- ' edebllecefl meı~lealnl mü 
ltdb•lar lçiode aldıfı zirai bana zıt bir vaziyet meyda- nakaıa etmektedirler Eko 
ltıı~l~er; Vatlngtonun Htr- na getirmektedir. Hü~ftme- nomf mebafillerf ne asgari 
llllf llıerlkada ziraat mah- tin bunun bir dampingden bir ftat teıbtt. ne de eklm 
ı, ;ri ftatlarımn daha faz- baıka bir teY olmadığı tddl- ıabalarını tahdit etmek ıu-
fe "ııneaıntn önüne ıeçme- alaraoı reddetmek lıtemesl retlyle bunun önüne ı~çıle 
tlld•ıınetmft olduiuna de- ne raimeo, bu iddia pek mlyecefi kanaatindedir. lb-
tfk lr. Gerek blrletik Ame. haklı ve yerinde bir iddia· rc'\catı tohdıt edecek olan 
J,k•da, ıerek yabancı mem. d1r. Çünkü cihan plyaaaıın- herbenel bfr enternasyonal 
•• ttlerde bu yılın mahsul dakl fıatlara htç aldmt anlatmanın Arjantın ekono· 
~~11ttl •e ıeçeo yıldan edilmeden alıcı çıkar çıkmaz mlıtnde büyük zartaları mu-
ti 

1
' 11 stoklar göz öo6oe g•· mal teıllm edilecektir. cip olacaiı tüpheılz eörül 

ti IQ d ce zorlufuo •zametl Btrletlk merikanlD buğ mektedtr. Dtfer taraftan, 
ttb-ı 
~ &olatdmıt olur. day ihracat programı Kana aagıırl bir flat tesbır edtl-

laıt llt•k, lıto aııl ebem danın bujday projeı nln bü- meıi de mahzurlu telakki 
ı. htlı, tarafı kouıre ıeçlm- yük ölçüde bir kopyasıdır. edılmektedlr. Bu takdırde 
t tine lkt ay kalmıt olma11 1111 memleket arasında ve· maliyet fıatımn dütük ol 
tte bu Jıl içinde zlret eeli- ılne fark, Kaoadadaki iç maaı gibi.:! avantaj lardan cf 
~~ 1937 yılana nazaran bir ptyaaa fıatlarının buğday hftn plyaaalanndakı müca-
trı hr dolardan ziyade azal kredlltırl açmak ıuretiyle delede Arjanttnlo aıo endüıtrl 
dt ~ bulunma11 keyfiyeti· ıunl olarak yüksek tutul birltfi de ayna kanaattedir. 
., r •e zirai mahıul flatla masana bat vurulmut olma- Btrllk hazırlanmıt olduğu 
• 111t le ma ııdır 1 ~fi orumak Amerika hil bir muht1rada rııl li endüıtrl-
b -eu için birinci derecede Zirai mahsul fıatları yal aln lnkltafı, zirai lıtıhsal 
t lr Poltt1ka davaıı olmut nız tlmall Amerıkada düt maddelerınt 1atın almak 
llt. müt deilldlr. Fiat dütüklü kudretinin büyümeıfne bai 

d Gelecek yıhn pamuk, bul· ğü cenubi Amerika memle lı oldufunu itaret etmekte 
•1, tnt11r ve daba bir ıürü ketlerlni de büyük luıygı dır. Çıftçi mebaflllerl fee, 

ıır•I b 1 k içinde bırakmıttlr. flatların bu ıoo vaziyeti 
L. , ana ıul erinin e im sa 
°"'•ra tabdıt edtlmlt olma Bu memleket erin baııoda karı111nda artık buğday ekt 
•ııad d h f Arjantin bulunmaktadır. Bu ı ı · bı ı ld x 
1 

•aa maa a, ıon a talar m n n mana11z r ı o u5 u 
Çlnd db l ftat düıüklüfü · kartmnda mutaleaaıodadırlar. Her hal · 
1 

e ataiıdakl te lr er 
'lllınıttır: Arjantlnlo ekooomi Ye fi de:cıhao piyasaları bir bui 

l _ BuidaJ lhHç ede· nanı mehaflllerl, devletin day buhranı muvacebeıtnde 
~tlrlere prim vertlmeıi için çiftçiye ne ıurdle yardım dır. 
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~lr kanunnetredılmlttlr. Bu M aJ·ı·no lst•ıhka"' mla==-•ııunun netrl Gzerlne cihan 
r>l1aıa11nda dampinge ben· 

~~, hır hareket olacaktır. r 
1 
n da G 

0 
•• r u·· ı e I er. \oiİllkü, 100 milyon butel 

(41llerlkan ölçüsü) buğdayın 
~lnerlkadan çıkarılacağı mu 
•kkak addedilmektedir 

2 - Mıdelng cinsinden 
~'ınuıun beher 7 8 net 8.30 

'•nt üzerinden bu yılın mab 
•ulone ıenlt ölçüde kredi 
'~llOHı. Bu tedbirlerle 2 
lll 3 mtlyon balya pamuaun 
tbuvakkaten ptyHadan çe 
lrt1111eıl temin edılmft ola 
taktır. 

3 - Mı11r üzerine geçen 
)ıl açılmıı olan kredinin be 
her buteh tçlo 50 ıentten 
57 ıeote çıkarılma11 ve bu 
lcredinln bu yılın mahıulunü 
de teımılt 

4 - Hükumetin ptyua
d•n satan almakta oldutu 
lereyajı miktarını 40 mil 
Jon libre çojaltmaaı Son 
8 Jlarda hükumet, it• z ve 
QaGz•yakada bulunan ho ka 
tenı edilmek üzere 57 mli· 
Jon ltbre tereyafı satın al 
llııttar . Hü&dimet buna ben 
ter daha bir çok lıtlhul 

lbaddelerlnl piyasadan satın 
'larak flatları korumaia 
Çahtmaktadır. 

Bırletlk Amerikanın bu 
fıat koruma projelerlle yap 
ille.Is latedlil tudur: l 00 Mıl-
Jon butel buidayı iç mem 
leket plyasaııoın ftatıyle aa· 
tın aldıktan ıoora, ftat ne 

olursa olıun, memleket dıtı 
na çıkarıp satmaktır Bu 
Projenin tatbiki halinde ilk 
satıılarda h6kiimetln beher 
butelde 4 lla 7 seot zıtrar 
•e ziyanı üzerlne alınması 

ilzam 1ıelccektar. 
Halbuki bu proje d lier 

tnemleketlerln buna benHr 
tedbirler almuı Gzeriue A
lllerlka hiiktlmetlnla takın 

"Askeri otomoblhmlzfn ıö
fert, içinde tavuklar ııdak 
lıyan bir çtftltğtn içinden 
doiru erabayı ıürdüiü za 
mao, buraııoıo Franıanm 
ıark ııoırını koruyan 600 
mtl uzuoluauodakt mr.ıhur 
Majlno tıtıbkamlarınan med· 
halt olduiuna lnanmatrııt 
tam. 

Bır çiftlik e•lndeo Franı z 
albayı üoıformaıını eıymrt 

bir ıubay çıktı ve beni ıe · 
lamladı: 

- Mılli müdafaa nazırı 
ılzin geleceitnızden beni ha· 
b.,rdar ettı; fakat affeder11-
nlz, bütün ziyaretçilerin ve
ılkalarını eörmek adetimiz 
dir. Kağıdınızı göıterır mi· 
ıloız? Tetekkür ederim; ar
kamdan aellnlz 

Bir ambarın kapuandan 
sırdık Bıraz yürüdük. On 
dan ıonra helezoni bır mer 
dtvenden tnmeğe baıladık 

Bıraz ıonra kartımızda kö 
mür madenlerinde kullaoı 

(anlarla benzer çelikten bir 
eaansör vardır . 

Eaaıen çtftllitn aatbıodao 
20 kadem kadar aıağıya 
lnm•tUk. Ondan ıonra bu 
çelık kaf eıin içine binerek 
karanlık içinde bir kuyunun 
dlbıne foer aıbt lomefe bat 
ladık. 

Kılavuzum dedi ki: 
- Hu aıaoıöt, btzl ancak 

seksen metre aıaiıya kadar 
indirir. Sonra telefon odaaı 
görecekılnlz. Oodan öteslnı 
yayan yürümek lazım gele 
cek. 

Demir kafesten dıtıuı çık 
tikten sonra kendimizi ha 
fıf bir loılattınlmıt dorca bır 

koridorda bulduk, kf burası 
Parlı yeraltı tlmeoüferlerlnln 
tünellerini andmyor. Ve top 
rak, rutubet kokuyordu. Fa-

kat dalma yüzümüze bir 
rüzgar çarpıyor ve buraya 
tazyıkle taze ha•a getiren 
bir makinenin devamlı ıu-

rette çalıtruakta olduiunu 
duyuyorduk. 

Büyük demir bir kapı 
açıldı. 8ura11 bu muazzam 
tıtthkimların a1abının mer 
kezi, telefon odası idi. Bu· 
radao toprak altında lıtth· 
kamların her tarafına yet
mııer mil uzunluiunda tele 
fon hatları uzaoıyordu Bu 
rt1da bncalerı, yukar111yla 
bajlı helyosta teıftahn11 mo
tör dalreılni, mühımmat de 
poıunu ve lıtaayonu gezdtr 
diler 

Bana iıtaıyondan bahset 
Uklert zaman, buraıının bir 
ıtlah lıtuyonu olduğunu 
zannetmııtlm. fakat btr mer 
dıvenden daha ıağıya in 
dikten ıonra, l<endlmlzl dö 
tenmıı rayların yanıbatında 
bulunan btr platformun üze-
rinde bulduk. 

Albay, gururunu ıızlemt 
yerele: 

Demlryolu istasyonu! 
Dedi, burası, Majıno hathnın 
bu kuamındakl bütün lıtıh 
&camlan birbirine bağlar 

Y e-tmlt kilometre uzunluğun
dadır. Tabii elektrikle ftler. 

Ru 11rada uzaktan duyu 
lan bir gürültG bf:ıe dofru 
yaklaımağa batladı. Karan 
hkta rayler1n çıkardıiı ıe 
rarelerl görüyordum Nıha 
yet bir minyatür tren yanı 

batımızda fren yaparak dur
du. 

Tıpkı, demır madenlerin
de tıllyen tr~nlerde olduğu 

ılbt, otuz kiti llÇık vağonlar· 
den dıtarsya atladılar 

Bu neferler, ondan ıonra 
toprak altında dört ıün 

mOddetle 1apacaklara a6be-

TGRJtDIL 

Almanya Sömürge istiyor. 

-=-----------------------··~·······~----------------------
Bism11 k ou sözü ıle, denizasuı m ksatlar gü~enlari dahlıkl itham etmişti. Fıtıt 

birkaç sene sonra kendisi Alman~ıya sömürge temin etmeğe b şladı. 
Bıımark b!r gün deniz 

atırı maksatlar ıüdeolert de 
llltkle ilham ederek "Afrika 
haritam Avrupadadır. de 
mııtı. Bir kaç sene ıoarıt 
keodlıl Alman sömürge im 

paratorluğuou kuruyordu. 
Bugün Şanıölıye Hitler 

"Avrupa haritam Af rlkada 
dır,. diye tekrarlamaktan 
seri durmuyor Ve vukuflu 
bir propeğanda Alman ka· 
moyuoa Rayhdan çalıtmıı 

olan eakt Alman ıömürge 

leriolo yerlerini ve gentıltğl· 
nl öirettyr. 

Bu ıömürgeler bugünkü 
Almaoyan1n meaaba11ndan 
bet mlılt fazla bir ıllha it 
gal etmektedir. Fakat Al
maoyaoın nüfuı f azlaeını 
barandumaya yarıyacak bir 
rol oynamıt mıdır? Hayır, 

çünkü bunlar ekseriyet iti · 
bıulyle tropikal iklime ma
lik yerlerdır. 

Genç Alman lmparator
lujuouo Afrtkada f ethetmtı 
olduğu topraklar bey zların 

yat•Y mıyacaiı kadar aı 

cakhr. 1914 de bu bu top. 
raklarda ancak 24.170 A •· 
rupah vardı. Garnizonlar 
ve pollı ku•vetlert bu ra
kama dahildi. Alman ko· 
loolar1 ancak 18.000 kiti· 
den ibaretti. 

General Fon Epp, Alman 
ıömiqıe birliğinde, 17 ha
ziran l 935 de söyledlğt nu· 
tukta ' 'Almanya, ali ahın •e 
tnıanlaran önünde, ancak 
kendi hakkı olanı istiyor,, 
demittl. O zamandaoberl 
daha neler tıtemlı olduiu 
görülecektir. Bu ılk talep, 
Almaoyanm sömürgelerinden 
vazıeçtlğlnl bildiren Veraay 
muahedeıtnin 119 ili 127 
net maddelerini redetmeai 
demekti. Bu. mandater dev 
letlere kartı doğrudan dol· 
ruya bir taarruzdu. Bu, ay. 
nı zamanda hukukan Al 
man ıömürıelerınden meıul 
olan Ye kendi lktldannm 
lcraııoa lnglltere 1 Frenıa, 
Belçika, Japonya, Avuıtu. 

ralya ve Yeni Zelindayı 

tevkil etmlt olen Mtlietler 
Cemiyetine karıı da vahim 
bar müdahaleydı. 

Bütün mandater devletler 
her ıene Cenevrerle bu top· 

rakları ne tekilde idare et 
tıklert hakkmda huap ver-

mek mecburiyetinde bulun· 
duklarına göre, Almanya, 
Mtlletler cemiyetinin o•dır 

fiil iktidar Hhalarıodan bi 

rlni de el1ndeo almak iıtl 

yor ıörüomektedır. 

Fakat bu topraklara itte· 
mek için, Almanlar, bunla 
ra ekonomtk bakımdan th 
tlyaçları olduğunu ileri ıftr 
düler. lıte burada meıele 
yuzubunu kaydetmektedir. 

Harpten önce, Almanya 

ti almak üzere yür6meie 
koyuldular. 

Gülen, konutan, takala· 
t•n ve dans havaları ıöyh· 
yen bu adamlar; günet ıtı · 

ğım tekrar görmeleri için 
aradan bir hafta aeçmesl la 
zım ıeldljlnl hatırlarına bt· 

(Sonu dördünc6 sayfada) 

nın aömürgeleriyle ticareti 
pek ehemmtyetılz bir mtk 
dardaydı; "e sömürıelerln. 

umum mubadelelerdeki rolü 
hemen hlçtt Denaz aıırı 

topraklar ıhracahmn yOzde 
6 nı ve ıdhıslitıom yüz 

de 5 nf teıktl edtJ ordu . 
Fakat denilecek kt 1937 

aenulnde Alman ekonomlıl 
harpten öncenin Almanya
Atyle luyaılanam•z Alman
yaoın ham madde ihtiyaç 
ları öylesine genltlemlttlr ki, 
bu hususta en küçük bir 
yardım selamete çıkmak 

Jçio tik baaamai• tedktl ede· 
bilir. Bu deltlln de öteki 
lerdeo ziyade luymetl yok 
tur: Son zamanlarda ham 
maddelertn dünyada dağıht 
teklıot tedklk etmlf olan ce 
nevrelt ekıperler tU kati 
hükümlere varmıtlardır: Ham 
maddeler meselesi, ancak 
sömürıeler meselesinden ay 
ralmak ıuretlyle halledile 
bıltr. Fılhaklka kauçuk müı 
teıoa, baılıca dıaer bam 
maddeler, ıömürge mahıu. 

lü deitl, metropol mahıulü
dür. Ham maddeler btzzat 
doktor Göbleıln tayin et· 
mit olduiu ehemmiyet 11ra 
ılıe tasnif edtltnce ıu netl-
ceye varırız: 

1 - Kömür: Ytizde 34 nCl 
Bırletik Devletler, yüzde 20 
ni logfltere, yüzde J 2 nl 
Almanya tıt ı hıal eder 

2 - Çehk: 1üzde 27 nt · 
Franıa, yüzde 21 nl Bir· 
lettk De•letler, yüzde 18 al 
Sovyetler bırltjl lıtihıal 

eder 
3 - Petrol: Yüzde 59 nu 

Bırletlk devletler, yüzde 12 
ot Sovyetler Bırlttı, yüzde 
nunu Venezuela. 

4 - Pamuk: Yüzde 49 
nu Rtrleıık Devletler, yiiz· 
de 16 oı loaıltz Htndlıtanı 
yüzde 10 nunu Çtn. 

5 - Kauçuk: Yüzde 46 
nı Malezya, yüzde 37 nl 
F eleınenk H ndlıtanı. 

6 13akır: ) üzde 20 ot 
Şılı, yüzde 16 nı Btrletlk 
Devletler, yüzde 12 ol tlma 
li Rodezya .. 

Eıkl Alman ıömürıelerl 

yal nız troplk mahıullerl ye· 
tlttlrlr (Kauçuk kahve, kıy. 

metli kereıte, p amyağı ili ) 
•e baıhca mahıullerJnfn Al· 

mao · yı allkadar ettlil öl· 
çüde bu ıömGrıeler manda. 
lar ıtıteaılnce ıözetllmlt 

olan ekonomik mlaavat 

1 

prenılblnden lıt f ade ederler 
Alman ya, Mtlletler cemiye
tinden çekilmekle ihtiyari 
olar k bu hakkından vaz 
ıeçmıtlir, fak at Mllletler 
Cemiyeti azuı itahsedılmlt 

olan bu mü aadeden lıtlf a 

de etmekten geri durma 
mıtbr. 

Almanya hayret verici bir 
pazarlık teklifinde bulun
muıtur. T nganytka ile ce 
nuol garbi Afrika11 üzerin 
deki hukukunu terk etmek 
mukabilinde Kameruola To· 
ıo \f ransaz ve lnıtllz mao 
daları), ge çl Ruanda - Urun· 
di arazlıl (Belçika manda11) 
franeız GıUha Afrlka11, Bel· 

çtka Kooıoıu ve ADeola Por· 
tekiz vHl1etinden mfirek. 
kep btr sömnrıe tıtemlttır. 

Böylece orhya konula• 
meselenin adil tarafını, f r· 
ansız, Belçika, Portekiz 16· 
mürgecllerlnln ve bükQmet
lerioln t iddeth reakılyonla

rını bir kenara b1rak1rıak, 

teklif in mükemmel olduiunu 
ıöy iyebdlrlz: 

1 - Almanya Tanıanyl· 
ka aıbı kıymetlendlrllmemlf 
arazi yerine tam randıman· 
ı. ıömürgelerln kaynakların· 

dan ittıfade edecektir. (Bıel
çıka K.ooaoıu, T anranylka). 

2 - Almanya bu ıuretle, 
eıkl ı6mtirıelerlnln kendlıl · 
ne dönütüoOo icap ettlrece· 
il büdce maaraflarandan 
kurtulacakbr. Harpten e••el 
Almanya ıömOrgeler büdce. 
ılntn ıeoelik açılı bir mil
yon markı buluyordu. 

3 - Almanya bu yeni 
takılm teklinde, timdi 8. 
manda11 altına konulmuı 

bulunan üç araziyi alacak
tır: Togo, Kamerun, Ruan• 
da-Urundl. Halbuki Mılletler 
Cemiyeti paktı, B manda11-
na malik devletlere bu top· 
rakları ıtratejlk makıatlarla 
kullanmayı meoetmektedlr. 
Bunlar Almanyaya iade edl· 
lince baoıt gayeye yarıya• 

caiı kolayca anlatdabıhr. 
Meıeli, Afrıka41akl Fran· 

il'& ku••etlerlnln ıeferberlt

ilnl ml\tkülata dOçar ede
bilecek olan Kamerun, ıe· 
oen6n batından ıonuoa ka · 
dar kullanılabilecek 50 ha•a 
ü11üne DJallktlr. 

Halbuki civar arazi, J•I· 
mur mevsiminde ıular altın
da kahr. Dljer ıömürıeler 

için de aynı mütahedeler 
yapılabilir •e ıömürıe prob· 
lemi iyice tdekık edilecek 
olursa, ıtratejık mahiyeti 
ıöze çarpar. 

Alman Fübr~rl ıömürge 

lıter ve Avrupa lsamoyu 

bir ıömürge probleminin 
halli fikrine ya•aı yavaı alı

tırken, Almanyanm cenubu 
earblıinde Ga11elın yakının· 

da Vıtzenhavzeo ı6mürge 

mektebi, durmakıızıo, ıömGr
gect çırakları Jetlttlrmekte · 
dir. Burada Alman cenubu 
aarbi Afrikaıında •••elce 
yaıamıt A imanlar ı•nç na 
zllerl ferme etmektedir. Ken· 
dılerlnl ıömürıe ha-.a11aa 
alıtlırmak için mektepte btr 
çok zeocl tıçller •ardır. 

Bu mektebin Troplk hu
la lıklarına kartı iyice atılan· 
mıı eski talebeleri dünyanın 
birçok yerlerinde baıka de•
letlere ald kolonilere yer
letmftlerdlr. 

Cenubi Afrlkada, merkHI 
ve Cenu bl Amerlkada •• 
0&.yanuıyada bu mektepteD 
çıkmıı yirmi ıll altmıt ıen
ce bir arada rastlamak müm · 
kündür. Onlara denllmlttlr 
ki, ınonn birinde yenfdea 
ıömürgelerlmtz olacak. Fa
kat bu ıömOrgelerin nerede 
olacağı eö1lenmemlttlr. Bu 
itibarin her tarafta ıtaj yap
maktadırlar. 

- Parlı - Sotr•an 
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Maji o istihkamı -
da Görülenler .. 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encüıneninden: 

! ·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~*~ 
t Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 
= Kapital: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ rı 

(811ıtarafı üçüncü sayfada) 
Je geUrmfyor gibi idiler 

Kılavuzum izah tU: 

ı •eririz. Sonra bunlar üç gün 
lstıhkimıD yer üstündeki kı-

1 - Tallbl çıkmadığından dolayı JG gün temdit edl· 
len 1988 lira 28 kurut ketlf bedeli Edlnclk- Belklı yolu 
kaldırım tnıasına bu müddet zarfında talip zuhur etmedi· 
ilnden 7 Teırlnsanl 938 tarihine rastlıyan pazarteeı aünQ 
aaat 10 kadar bir ay müddetle pazarlıfa bıralıulmııtır. 

Bu hat üzertndekl kırk 
fstıhkiundan seviyesi en aıa· 
iıda olanı budur. Demiryolu 
askerleri, levaz,mı, mühtm· 
mata . her noktaya ıötürür. 

Beı noktadan daha da deri 
ne, 120 metre derlnliflne 
ineriz. 

Her istihkam bir baıka 
tarzda lnıa edllmııttr. Böy 
lece ıayet bir taneılnln nuıl 
yapıldığı lfıa bile edıtse 

ötekiler rızlt kalır. Fakat 
ılze ıuau söyllyebllirlm: Mü· 
blmmat deposu altımızda 

ve yedek motör de onun 
aai tarafındadır. Oıtümüzde 
hastahaneyle ıubaylara mah 
ıuı daireler bulunuyor. 

Aaanıör, en asafıdakl 
mühimmat depoıuna kadar 
lndlrilmemiıttr. A1ansörün 
bittlil noktadan bu depoya 
kadar 20 metre kalınlığın· 
da bir toprak tabaka11 •ar
dır,, 

Albayın arksıadan bir taı 
merdiYenf daha indim. Hava 
Yeren) makinenin uğultusu 

:ıittlkçe daha zfyadeleılyordu 
Ben, bir defa ıuya dalma

dan önce bir denlzalta ıe· 

misinin dizelle itti yen maki 
ne dalreılnde bulunmuıtum. 
Burada da bu merdlveııt inip 
maklne].dalreılne ıirrtlğlm 
zaman gene kendimi deniz· 
de sandım. Burada büyük 
petrol morörlerı ıon süratle
rlyle tıllyor ve dtnomalarla 
hava~tulumbalarını çahıtırı· 
yordu. 

Albay lnıaca: 
·• Bunlar Alman dizel mo. 

torlerldlr, dedi. .... 
Burada~petrol ve benzin 

dolu büyük tanklar vardır. 

ki bir lkaç ay bu makineler 
devamlı ıurette çalıııalar, 

kifayet edecektir. Burada 
Jıltyen makineler, yukarıdan 
aıağıya temiz bava getir 
mekte,skortdor1ara ıı1k ver 
mekte,~huliıa otomatık ola 
rak bütün ıhuyaçları kartı 

la maktadır. 

Sordum: 
- ~Eğer bu lstlblcimlar, 

zehlrlı~gaz bombalartle bom 
bardıman ediline ne olur? 

Albay dedi ki: 

- istihkamların toprağa 
yakın olan tealsatında kö 
mOr vesalr~klmyevi madde
lerle zehirli ıazın geçmesine 
mani olacak damarlar vücude 
eetirtlmlttlr ..... Hava bunların 
arasından emtlır. Fakat biz, 
içeriye aldıi1mız havayı lı

tihkimın üzerinden almayız. 
Tahkimatın on beı kilomet
re çevreılne "atılacak gazlı 
bombaların bizim alacağımız 
havaya zararı dokunmaz. 

Havayı, rüzgarın yüzünü 
ze çarptığın' hl11edlyor mu 
ıunuz? Bu, dnlma böyledir. 
toprağın altındaki bava tez 
ylkt, üstündekinden fazla 
demektir. 

Bu da herhangi bir gazı 

dııarıl.ıürer 
Buradaki insanlar normal

den d oh a yüksek bir atmoı· 
fer içinde yatarlar. Daha 

. fazla okı jen teneffüs ettik 
lertnden ziyade acıkırlar. O 
ıebeple istihkamda vazife 
alan atkerlere fazla tayın 

ıımlarına gAdlnce orada az 
yemek yerler, çabuk uyku ; 
ları gelir, tenbelleıtrler. 8u 
rada bava ıartları yüzünden 
kolay kolay uyuyamazlar. 

Burada birde hattahane 
salonu ıördüm. Bu salonun 
dıvarları gayet lılalındır. Bu 
raıı, bomba ve güllelerden 
ılnlrlerl bo:sulmuı askerlerin 
ıinlrlerlni dlnlendlrebllmele
rt için vücude ıetlrllmtıtır. 

Burada bulunan bir kim 
ıenln en korkunç bir bom 
bardımanın ıeıiol btle duy
maema imkan yoktur. Mer
kezdeki hastaneye yukarıda 
ki bütün lstibklmlara ulatan 
davarları beyaza boyanmıı 

üçer korldordondan aldtllyor 
Yemeği burada ıubay la . 

ran lokantasında yedim ve 
kah•emi içerken kendılerıle 
bundan on sene önce An· 
dre Majlno tarafandan pll
nı yapılan t"e hali tnıaatı

na devam edilen Majlno lı· 

tlhklmlarından bahsettik. 

2 - Bu ite ald ıartname - keıtfname veaatre encü
men kaleminde veya Nafıa Mldürlüğünde görebilirler. 

3 - ihale Encümeninin mutad ıünlerl olan cumarte· 
ıl, pazarteal ve perbembe ıünlerl talip huzurunda yapıla
caktır. 

4 - lıtekltler yukarıda birinci maddede yazılı tarihe 
kadar Nafıa Müdürlüfünden alınacak ehliyet veılkaılle 

birlikte encümene mQracaatları ilan olunur. 

Bahkesir sulh hu~uk hakiml iğinden: 
Açık artırma ile paraya 

çevrilecek olan ıayrl men 
kulun ne olduf: iki oda, 
bir ıof a bir mutfak müıte 

rek kuyu 
Bulundufu mevki, mahal

le, ıokaiı ve numarası; Yıl· 
dırım mahalleel itfaiye el· 
Yarı Melekhoca sokaiında 

aafı Melekhoca eTlltları 

Nuri ve Hacı Mehmet evi 
solu Meozlllt otlu Y akup 
mahdumu Mehmet arkaıı 

MGmtaz baneal önü yol 
Takdir olunan kıymet 500 

Türk ltraaı tamamına. Artır · 

4 - 1 -362 

Bu tstlhkamlara 60.000 000 
logtliz lirasından f azle para 
ıarfedllmtıtlr. Bu yeraltı te. 
ıiHtı toplar vuatre hariç 
olmak üzere her lıtlhklm 

40 000 lnrillz llra11na mal 
olmuıtur 

manın yapılacafı yer, ıün 

1 •e saat 7 -1 1 938 pazarteıl 
ıünü aaat 15 de. 

yüzde 75 ol bulma:ı veya 
aatıı lıtlyenln alacağını rüc· 
bani olan dlier alacakların 

bulunupta bedel o ıayrl 

menkulle temin edtlmtı ala · 
cakların mecmuundan faz 
laya çıkmazea en çok artı 

ranın taabbüdata baki kal
mak ıartlle artırma on bet 
gün daha temdit edilir ve 
on beıtocl günü aynı eaatte 
yapılacak artırmada bedeli 
aatıı lstlyentn alacalına rüc· 
hani olan dlier alacaklıla 

rın ıayrl menkul ile temin 
edllmlı alacakları mecmuun· 
dan fazla ya çıkmak ıartlle 

en çok artırana ihale edilir. 
Böyle bir bedel elde edil 
mezse thale yapılmaz Ye 
eatıı ıayrl menkul kendlılne 
ihale edllea klmte derhal 
veya Yerilen mühlet içinde 
parayı vermezae ihale fesh 
olunur ve kendlılnden evvel 
en yüluek teklifte bulunan 
klmıeye talip olduiu bedel
le almafa razı olursa ona 
razı olmazsa veya bulun 
mazea on beı gün müddetle 
artırmaya çıkarılıp en çok 
artırana ihale edilir . Fark 
•e ıeçen günler içinde yüz· 
de 5 den hesap edilerek fa · 
iz ve dtier maeraflar ayrı

ca h6kme hacet kalmaluı

zın alıcıdan tabııl olunur. 

Fakat bu yıl baıındanbe· 

rl ltalyanlara k.uıı Tuouı· 
Trabluı hududunun tahkimi
ne glrtıtldlilnden buradaki 
çalıımalar biraz gevıemlttlr . 

Majlno lıtlhkimlarında 
toprak altında bulunan her 
kes ıevklı, neıeltdır. Bunlar, 
bu lstlbklmların yalnız aııl
maz oldufuna kanaat ıetlr
mekle kalmıyorlar; yukarıda 
ağızları Almanyaya doiru 
çenllmtı duran topların Av
rupa sulhunu da koruyaca -
iına inanmaktadırlar.,, 

Röportajı yapan 
Bayan: Jeen Merlll du Cane ................ -
Sihirli Sarı Bir 
Maden: Altın .• 
(Dünkü yazının devamı) 

Akıam olunca, zırhlı bir 
otomobil ocaia gelerek, o 
günk6 altın lıtlbsallnl alıp 

Johanesburgda bulunan bir 
bankanın, çelik mahzenine 
götürüyor. Bundan bir çok 
yıl evvel alhn nakliye · 
ıtnden birinin yolu keıl · 

lerek yağma edllm•t· Yat 
mncılar yakalanarak ylrml-
ıer yıl kürek cezaeına mab 
kdm edılmlılerdtr . Dtier ta · 
raftan, kırk kilo aiırlıfında 
olan altın külçesini utmak 
tmkinları da pek azdır. Oo· 
un için, elit bin logtllz lira 
lak altın taııyan zarbh oto: 
mobil, tankı sebze taııyor· 

mut ıibl, büyük bir emni
yet içinde ıehre ıltmekte· 
dtr 

Johaneıburada ıımdl ikı 
mühtm mesele var: Bunun 
hırı buıünkü altın damarı 
nıo ömrü, dığerl de yeni 
bir damar keıfetmek mese 
lestdır. Buod n bir kaç yıl 

evvel, bütün mühendisler, 
bugün ltletllmekte olan ocak 
lardakt cevherin, 1935 Jı·ın · 
da tükeneceğınt ddıa etmiı 
lerdl. Şimdi lıe, daha oo yıl 
lık cevher me•cut olduiu 
anlaıılmııtır. 

Bütün ceaubt Afrika, ikin-

ltbu gayri menkulun ar 
tırma ıartnameıl 7·1 0-938 
tarlhtnden itibaren mahke
me kaleminde herkeıin ıö· 

rebtlmeıl için açıktır. ilin· 
da yazılı olanlardan fazla 
malQmat almak lıUyenler 

için ıartname 6ts dosya nu 
maraslle müracaat etme 
ildir. Artırmaya lttlrak tçln 
yukarıda yazılı kıymetin 

yüzde yedi buçuk nlıbeUn
de pey akçası veya milli 
bir bankanın teminat mek · 
tubu tevdi etmek llzımd•r . 

Yukarıda ıösterllen artır · 

ma 7-11-938 pazartesi günü 

saat 15 de Balıkesir mah 
kemeı..~kalemtnde ııbu ilin 

mi ıün içinde evrakı müı-
ve göıterllen tartnameat mu· 

bltelerlle birlikte memurl · 

ipotek ıahlbl alacaklılar 
la dlfer alacaklıların •e ir 
tifak hakkı ıahıplerlntn ıayrl 
menkul Qzerlodekl haklarını 
huıuslle f alz ve maarafa 
dair olan iddialarını ııbu 

ilin tarihinden itibaren ylr 

ctbtnce ıatılacaiı tlln olu yetimize bildirmeleri icap 
eder. Akıl takdirde hakları:; nur. 

tapu ıiclllle eablt olmadı1'ça 1 ~---:.------
aatıt bedelıoln paylaımasın· 1 TUR KDI LI 1 
dan hariç kalırlar. Göıterl- 1

1 
Pazartesinden baıka her 1

1 len gllnde artırmaya lttlrak 1 ıün çıkar. Slyaıal gazete . . 1 
edenler artırma ıartnamesl 1 1 
ol okumuf ve lüzumlu ma 1 Yıllıiı: 800 Kuruı I 
lQmat almıı ve bunları ta - 1 Altı Aylıjı:400 1 
mamen kabul etmlf ad ve ı Sayııı: 3 • 
itibar olunur. Tayin edilen Günü ıeçmit ıayılar 251 
zamanda ıayrl menkul üç 1 kuruıtw. 
defa baimldıktan sonra en 1 ADRES: 1 
çok artırana ihale edilir ancak 1 BALIKESiR l ÜRKDILI 1 

artırma muhammem kıymetin ... _________ _,_~ 

el büyük bir damar10 ketfe · 
dileceği ümldlyl~ yaıamak 

tadır. Diğer bir meıele de, 
Boerlerln topraklarını kolay 
kolay ıatmak niyetlode olma 
ları keyfiyetidir . Bueün sil · 
rülmekte olan peylere elli 
yıldanberi rastlanılmamlthr . 

Hanat sınıf ve tabakadan 
olursa olaun, bura da herkeaı 
düıündiren, herkesin rüya · 
sına giren. aadece ahmdır 

Yerli itÇI meıelesı, cenubi 
Afrikanıo yalnız büyük bir 
da vaaı delil, altm endüstri · 
sının de en ehemmiyetli kay 
oaaıdır. Buradaki yerliler, 
hemen hemen boiaz toklu· 

iuna çalıııyorlar . 
Bir aylık faalıyetlerlne 

mukabil ellerine geçen para 
birkaç ıillngt bı le aımıyor 

Buodan dotayı da, buradaki 
a ltın endüstrisi, tııtthsftlinl, 

cihanın herhf\ng i bir nok· 
tasındaki lstihseldt!n çok da 
ha ucuza mal etmektedir 

Eğer giindelıkler bu ka
dar ucuz olmamıı olıaydı, 

cenubi Afrlkadakl altın en 
düıtrlst de bu kadar genıı 

bir ölçüde faaliyette buluna 
mazdı. Zenci tıçı hem gayet 
kanaatkar, hem de vereme 
kartı clierlerl daha muka· 
vemetlldlr. 

= Yurd içinde 261 Şube Ve ffjans ~ 
~ Dünyanın Her Tarafında Muhabir/er ~ .,.,. ,,. ~ 
'IJ. Her türll zirai lkrazlıır-dlier bdcü111le bank• 1P ~ 
JIJ. amelerl büyük ıubelerlnde kiralık kasalar. ~ 
1flİ. lhbauız taıarruf ve kumbara beeaplarında ıkr•· ~ = mlyeler. ~ = ikramiye: Miktarı: ikramiyenin tutarı: ~ 
~ ADEDi LiRA LİRA ~ 
.. IUUO 1000 ;, 
• 500 500 , 
• 1 250 250 ~ 
.ı. ıo ıoo ıeoo ~ = 25 50 1250 ~ 
""- 30 40 1200 ~ 
~ ~ ~ ~o ~ 
.,;. 1 US 6UUO ~ 
lld. Bu lkramiytler lıtr üç ayda bir olmak üzere ıe· ~ 
~ ntdt d6rt defa bu miktar uıtrlnden kura llt dağıl1 ~ 
~ lacaktır. ilk keşide 1 E11Lıi.l 938 dedir. ~ 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
' B•ılıkesir Vilayet Dai111! 

Encüınenindeıı: 
l - Ekslltmeye~konulan tı: Edıncık - Gönen 1010 

nun muhtelif kmmlarında yapılacak Hatlı tamirat olllP 
keıif bedeli olan (1919) lira 34 kuruı üzerinden 15 tef 
rlneYvel 938 tarihine rastlıyen cumarteıl gOoQ ıaat JO d• 
ihalesi yapılmak üzere 15 ıün milddetle açık ekstltıoe1' 
konulmuıtur. 

2 - Bu lflD muvakkat teminatı 143 lJra 34 kuruıtot· 
3 - Bu ite ald evrak ıunlardır: 
A - Keııf huliıaaı, ölçü ~lzelgeıl 
8 - Husuıi ve fenni ıartDame, plin ve bayındırla~ 

itleri genel ıartnameal 
C - Mukavele örnef I 
lsttyenler bu enakı her gün V ili yet Daimi Encüıo•0 

kaleminde veya Nafıa dairesinde görebilirler. 
4 - İhale birinci maddede yazılı ıün ve ıaatte bO" 

kamet dalreelad~ Vilayet Daimi Encümen tarafından y•P1' 

lacaktır. 

5 - lsteklllerln bu it için ihaleden en az ıeklz ,ao 
evvel Balıkeıir Nafıa Müdürlüjüne mftracaatla alınmıı eli· 
liyet vealkaıı ve muvakkat teminatı malıandıiına yatıt" 
dıfına dair makbuz veya ıayanı kabul banka mektubll• 
birlikte muayyen vakitte encümene mücaraatlan iliO 
olunur. 4 - 1 - 34~ 

Balıkesir Vilayet Dainıi 
Eııcüıneninden: 

Bahkealr- Şamlı yolunda ınıaat bedeli 3601 Ur• 
62 kurut olan yol lnıaatı 15 teırlnevvel 938 tarihine ratl· 
layan cumartesi ıünü aaat 10 da ıhaleei yapılmak üzer• 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Bu lfln muvakkat teminatı 270 lira 12 kuruıUJf• 
3 Bu ite ald evrak ıunlardar: 
A - Keııf hulasası, ölçü çizelgesi, 
8 - Hususi ve fenni tartname, bayındırlık itleri ıe · 

nel tertnamest . 
C - Mukavele örnegl. 
lstıyenler bu evrakı her ıün Villyet Daimi EncüıneO 

kaleminde veya Nafıa dairesinde görebilirler 
4 lbale birinci maddede yazılı gün •e saatte hük6 

met dalreılnde Vtlayet Daimi Encümeni tarafından yapı · 
lacaktır 

5 - İsteklilerin bu it için ihaleden en az ıeklz ıüJJ 
evvel Balıkesir Nafıa Müdürlüğüne müracaatla alınmıı eh· 
liyet vesikası ve muvakkat teminatı malsandığına dair 
makbuz veya ıayanı kabul banka mektubıle bırltkte ınu· 

ayyen vakitte Encümene müracaatları ilin olunur. 
4 - 1- 344 

Balıkesir İnhisarlar 
B•ışnıüdür liiğünden: 

Merkez emanet anbarındıı kanunen kalma müddetfol 
ikmal eden 14 ekicıye ald 935 m hıulünd~n 42 denkte 
540 kilo tütün 1701 sayılı kanunun 34 ncü maddeel rou· 
ctbtoce 15 ıün müddetle açık artırmaya konularak utıı• 
çıkarılmııtır. Satılacak tütünlerin eveafı hakkında Baı1116 · 
dürlük ziraat ıubeıl amirliğinden malumat alınabilir . ı. 
tekltlerin 27 10.938 ıününde BaımüdürlOtünıüzde ıahf ko 
mlıyonuna müracaatları illn olunur. 

4 - J - 363 
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