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Mısır p ·a.rl8men
tosu Feshedildi .. 

Amerika da 
~ 

Hitler 
Yıkmda Rımıyı gidecek 

Roma, 4 (Radyo) B. Hıt 

komlıyon, Romayı ziyaret 
edecek doıt devletler relıle · 

rinin lıtlkball için hazırlık· 
lara baılamııtır . Bundan an· 

laııhyor ki, 8. Hitlerden bat 
ka, daha bazı devletlerin 

relılerl Roma ya ıelecektlr. 
Maahaza, B. Hitler için mu 

azzam hazarhklar baılamıı· 

tar. 

------=-=----------------------------------

Türkiyeye Yahudiler Ni· 
çin Alınmamalıdır? 

Memleketin Rahatı ve Men faati Noktalarından 
Yahudi Muhitinin Genialemeaine Asla Meydan 

Verilmemeai lateniyo. 
Memleketimize toplu bir 

halde yapılacak Yahudi mu 

baceretlnln 6n0ne ıeçmek 

Ozere eski ziraat •eklllerln 

den B. Sabri Toprak tara 
Candan BüyOk Millet Mec 

liılne yapılan kanun teklifi 
enc6menlerde tetkik edil
mektedir. 

8 Sabri Toprak teklif et 
Ull kanunda ıöyle demek
tedir: 

Avrupa Y ahudılere huıu 
met yavaı yawaı taammOm 
ediyor, yayılayor. 

Yahudiler keadllerlae tah· 
Romanyadan Hlcr~t Edecek: ılı edllmtı olaa FıllltlDCle 
y ahudilf!r de rahat •• hasar balamı. 

yorlar. Oranın a11I 1ahlplr 
Tarkiyeye rl olan Araplar, ·-•.ut. 

G l 6 
' 

• I •? lerlne olan taMrraf halda· e e i ırıer mı. r1n1 kaybetmemek IÇID bi-
Bükreı, 4 - Baı•ekll Go· 

ıa. yeni hiikimetln prolra-
mını anla tirken Y ahudılerl 
kaıtederek ıunlar1 ıöylemlı· 
tir: 

.. Hıktmet Yatandaıhk 
haklarının tadth meaeleıinl 

tetkik etmektedir Harpten 
[ Sonu ikinci sayf ade 1 

ran mücadeleden farll kal
mıJorlar. 

Yahudiler, 16rd&lderl ltu 
nefret ve huıametln ••k 
ve tazyıkı ile baluaduldan 
Jerlerden r••aı Ja•aı ken· 
dılerlne daha ml1alt bala-

( Sonu Gçtlnctl •rfada ) 

lıl ıınlttleıindı 298 ki-

Parlı, 4 (Radyo) - Ja · 
ponyanın, Ruıya ile olan 
thtilif ını hal için Çın ile 
anlaımak iıtedlii ve bu 
ıebeplan dolaya yeni ve da
ha mlbald teklıfler yapmak 

Iİ iJdl, ıureOle bır an eYel ıulh ak 

Memleketin Pamuk ls
tihsalitı Ne Kadar .. 

Merkez bankası .1 l l H •. ı. • 'h 
18,079,975 uraııt ,11, taıd Bu sene ınuhlılı uzunu_ ıı . ın ı~~ pııu. ıstı -

rlle, Adana, lçel, Malatya, 
Elazlf, Diyarbakır, Urfa, 
Muaı . Gaziantep, l:&mlr, 
Maalı!'l Ye AntalJa vlll,.t
lerlyle Nazllll ve lznik ka· 
zalarnnn eekl ve boaul•uı 

açık kozalı pamuk toham
l"klara tamamen clelltUrll· 
mittir. T obam ..... ı .. ı hal· 
ledtltrken bir 1andaa da 
pamuk mallJet flatlanam 
dlf6rGlmeıl çareleri araml• 
mııtar Bu baeuata Aclaaa, 
Nazilli ve Sabr1a Yadllta• 
ele kurulmut olan, ziraat 
veklletlne ald pamuk lret
me Ye illlb llta11onları bir 
çok fenni tecrübelere ıtrtı· 
mlılerdır. Buralarda alınaa 
neticeler çlftçllen ı&.terll· 

mektedır. 

N detmek niyetinde bulundu 
eYJorlc, 4 (Radyo} - ~o- lu 161leniyor. 

~lll&lerlade talef olanlu Londra, 4 (Radyo) Roy 
••ı liralık tıöatlla çıkardı. sıl ılunıcııı tıhıın ı~ıllyır. 

Ankara, 4 (A A) Ziraat Bakanlıianın ana larana ılre luymetlencllrllecek 
katıdır. Bunlardan iki 

6a L&-a ter AJanıının Hankeo mu 
' ,..., bua tatmut eokak- habUa bildtriyor: 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez ıılerl arat na alarak üzerin ve çlflt tutar1 da illYe edl 
Banka11 taraf andan ikinci- de ehemmiyetle durduiu lecek oluna takriben (26,
teırln 937 tarihinden itibaren pamull meselesi; bu ıene 000 (;()()) lira ılbl bir rakam 
tedricen tedavüle çdıarmıya ilk müıbet verimlerini ver· elde oluaar. 

larda •lrajlan dönerken ka-
JU Ol b U Almanyanın Çtn sefiri va 
lral-.laroclmo t De~n , altandda ııtaıtle Japonyanın 16nder· 

ar. ._er eri e 
J&DllD •e1alr kazalarda öl dlil ıuth teklıflerl, Maraıal b~ıladıiı yeni harfli beı li. mlı buluomaktadar Uzun ve fenni tecribeler· 

ralık bankonotlardan 937 ıo · Milli endüttrinin ve dıı den ıonra yurdun muhtelif •ltlerdır. 1 Şan- Kay · Şek tar-.Cından 
NeYyorlr, 4 (A,A) _ Net· derhal reddedilmlıtir. 

reclll• bir lıtatlıtlle ıare Bu ıartlar ıunlardır: 
Btrl ... lc Amerika Devletleri j 1 - J•ponyanın lıtedıfl 

ıuna kadar ceman IS, pazar'arın lıtedlll y6kııek bölıelerinde va11flar1nı boz· 
079,975 lira lak bir mlkt.uını kaliteli miitecanlı ve 26-30 madan 1et11Urllebllen pamuk 
teda vile çıkarmıı ve buna 

clalallllHle ıe1 eeneıl zarfın ııbı bir Çın Japon ekooo 
ela otomobd kazalarından mi anlaımasımn yapılma11. 
:0·300 kiti 6lmOı. 1,062.000 Bu anlaıma Çinin bQUin ta 

mukabil eıkl harfli banko 
notla rdan aynı miktar lira· 
nıo tedavülden çıkaralmıı 

olduiu bıldirilmektedir. ip ele Jaralanmııtar. ( Sonu ikinci ıayf ada ) 

• 
1 giltereSili hlanma işine 
s··yük Ehemiyet:Veriyor. 

ı içini ıılörize ı~i~cık alın mgiliz or~usunda piyadeler mitralyöz, su· 
ııri kıtılın dı zubh ıtımobıllerla teçhiz edilecek. 

nailtere, Silahlanmada Olduğu Kadar, Harici 
Propağanda iş inde de Faaliyete Geçecek .. 

I t.O.tlra, 4 (Radyo) inal- metinin yeni bOdceainde ıi lçlD Portekiz ve lıpanyol 
la Ol'dulQnan 1938 senesin· lihlanma ve harici prop• - d ıllerince de ıerv11l er açıla 

batt•abata mot6rlze edıl· landa itine büyük mebalil catını yazıyorlar 
1 

•l&h yerine piyade· tahılı edilecektir. Bılha11a Nazarlardan mlirekkep bir 
•ltr•l,a.te techiz ol· propatanda tılerl üzerinde komite, Mııır ve filiıtln va· 

lelrarr&r eflemittlr. fula durulacalshr zlJetleri için alanacak ted• 
8 haberlere ıire, Londra, 4 Radyo) Bu· birleri hazarlamakla meıgul· 
Otdue'111cla kullanıla 160 lnıtllz radyo lıtaeyonla- dOr. Taymil ıazeteal, ~rap-

taaklar ela bOıbtl ra tarafından Arapça baıh· ça ra~yo servlılnln yalnız 
... _ •t••cle olacak· yan radyo nrırlyatı, lnııliz propaianda makıadİle deill, 

tır 

lasalta •IYarl kıtaatandald 
atlardaa ·-L -.la bin hayvan 

ıazetelerl torafından umumi· yabancı 111em1elcetlere lnıl · 
yetle müıald ıekllde tefsir ltz sanal ve ilmini ölretme 
edalmektedlr • l e yanyacalmı. bunun çok 

yerine. otom kullanıla· G aaeteler, bu senlı1er ıa faydala bir it olacalını kay· 
yea nde loıılterenln. ltal)·an dedıyor 
propalanda11na cevap vere· Londra, 4 (Radyo) Lond 
cellnl ve hatta akanda ce · ra rad yoıu, buıGnden it ba 

ca ar. 

ı..-., 4 (Ra•10) Sun· 
uıT .-n,az 

• a.116 D bl A•ertka me•lel<etlerl < Soaa AçlncG ıa,fada) 

mm. uztın luiundaki p amu· 
iu yurdun h"r tarafanda 
le bol mıktarda yetiıtlrmek 

ıayealnl hedef tutan çalıı 

ma evvrli pamuiun lıtib1al 
maarafluını aagarl hadde 
indirmek ıtbı, bu mevzun 
en belli batla itini ele almıı 
tır . Bunun tçln _beı senelik 
olarak hazulanmıı bulunan 
pamuk proiramı; dördQncü 
tatbik y ı l ınd.ı çok ıevlodlrl· 
el neticelerini idrak ettir 
mittir . 

Yurd içinde mevcut bü 
tün dokuma ve ip ık fabrl · 

kalannan tam ekiple çahı 

tak ları t akdirde 24 30 mm. 
uzunluiundakl pamuk ıhtl · 
yaçla rı takrıben 18 293 ton 
ve buDden aı•iı uzunlukla 
lc: t pamuk ihtiyaçlara lst! 

7444 tondur Bu ıene yurd 
da 24-30 aım. uzunlugunda 
20000 ton ve bundan ı ıaiı 

uzunlukla iıe 40000 ton 
pamuk ıallhaal olunacağı 

tahmin olunmaktad1r. 
Bu rakamların açık lfa 

deılnden, daha bu ıeneden 

itibaren yurtta çahıacak b6 
tin dokuma fabrıkalannın 

muhtelif uzunluktaki pamuk 
ihtiyaçlara hlmin edildikten 
baıka ihra ç edllmele hazır 

34,263,000 kilo pamuk elde 
edı lecell meydana çılcar 

Bu yılan umumi pamuk 
iıtıhıalltı buıün luımen dl 
tik olaa IN'•ak •lif ftet· 

çeıitlerioln çiftçiye temi• 
ettlfl faJdalar .. taJellade IOD 

senelerde pamuk lıtlbıallta· 
mızda bariz bir yGksekllk 
ıörGlmektedlr. Aıalıdakl cet 
vel keJfiyet hakkında bir 
f ıkir verebilir. 

Ekilen saba Alanan mahıul 
• 

Seneler Hektar Ton 
1932 158116 20209 
1933 162140 28052 
1934 197060 34865 
1935 209945 52257 
1936 253635 51779 
1937 317000 60000 

Tahmtnl 
Son ıene içinde pamuk· 

çuluk planı içinde Oretllen 
yeni çeııt pamuk tohumla· 

En UJIUD ziraat metocl
lar1nı ve pamuk eklmlacle 
makine kullanılma11nm ikti
sadi faydalarını amell ola· 
rak çiftçiye ıöıterlp 61ret· 
mek üzere bu 1ııı 73 çiftçi 
ile devlet ortakçablı yapal· 
mııt1r. liu .. kıldekl bera 
berce çahıma 1aye1inde or· 
taklar pamuk eklmtnin en 
verimli metoJlarana Ye ma • 
kine lullanalma11ndan elde 
olunan klr1 ve bu makine 
lerl kullanma11nı bizzat ça· 
hımak ıurettle 6ireamııler 
dır. Ayraca bu ılıtem dahi· 

(Sonu ikinci sayfada) 

~~····· · ·· · ··············· · · · ···· · ···· ····· ····· .. ·•. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~~ SON HAnA 
•• •• •• •• •• •• • • •• •• 

Elektrik ıandalyeılne oturmaia mabk6m bir ada 
mın bir haftahk heyecanh bayatıd1r. 

SON H t"TA 
:: Romanını okuricen Nevyorkun en meraklı yerleri· 
:: ni de yakından g6recek, tanıyacakaanız. 

55 SON HAFTA 
•• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• •• 

Fıllml de yapılan bir muampaaDID ro111U1141hr. 

SON HAFT 
Kahramanı alım ılla- beaap eclı1or: 
Paaarteıl, eal~, çattamba, .,.,....be, cuma • 
Ca.-artell : Olam . .. 

: Bek ~ak-- ...,.e IM1h1orua. 
• :ı :.•ıuı•ıiaali 
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SEHİR HAB RLE -
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Manalı Bir Eser 
cumhuriyet Halk Partisi Lcs Maisons du Peuple du 

P. R. P. (Cumhur yet lilllk Partısı, Halkevleri) adile 
ude, fakat manidar bir kapak içınde, nefis bır broşür 

neıretmlı bulunuyor. 

ı Şiddetli 
I Y ·P ığı 

V ğmurlann 
Zar r 1 ar .. 

Devlet 50 lira Tütün j 

Parası Deve mi 
Oldu .. Oemiıyollan hesabma tak

ı sıle göndeulGCt~ gınçler 
Bu broıürüo ilk sayfasında Büyük Önderin fotoirafla

rıle ve Halkevlerini en veciz bir surette anla tan sözlerile 
karıılafıyoruz: 

I Manyas, Göbel Havalisindeki Balıkham civarında tütün 
ve ıiğara bayiı Hayati, ya· 

nanda çalıımakta olan Dur· 
sunbeyli Osman adında hirl· 

sine inhısarlar idaresinden 
tütün ve slğara almak üze 
re 45 lıra kadar para ver 

mittir 

Devlet Oemiryolları um-

.. Slneılnl bütün vatandaılara Halkevleri vuıtaıile aç· 

mıık ıureUle, Partimiz, memlekttte ıiyasal ve kültürel bir 
inkılap yaratmııtır." 

İşte, Büyük Yaratıcının bu luymd1 i ıözlni. broıürün dr. 
ga yeıinl a ydınlatıvermekte 

Diğer sayfalarda HalkevJerimlzin vazifeleri, yapacak· 

ları, yaptıkları, çok defa, büyüklerimizin ınuhtelıf zaman· 
lard göyledikleri nutuklardan parçalar alınmak ıuret11e 
anlahlrnı§, yine her sayfayı ıüsliyen neflı kıliteler de Halk 

evleri faaliyetlerinin en güzel vesikaları ... 

Tarlaları Kaplıyan 
1 ohumlara Zarar 

Sular; 
Verdi. 

Son günlerde yağan sü· 

rekli yağmurların muhtelif 
yer ere hayli zararı dokun
duğu gelen haberlerden an 

laıalma ktadır. 

Bu yüzden Manyas gölü 
nün ay1'ğı olan Karadere çayı 

taımıtı ve o civarı baıtan 

aıağı iıtilfı etmiştir. 

Sular mütemadiyen ka· 
batmakta ve o civardaki 

köyleri endııeye dütürmek 

tedir. Yine bu sebepten 
Göbel nahiyesine bağlı Ke 

pekler kö)'ünde binlerce dö 
nüm arazi suların altında 

hslmı~tır 

Bu arazinin mühim bir 
kısmına kış mahsulü 
ekmit bulunan köylüler çok 
zarar görmüşlerdir. 

Mürvetler çayı da Manyasın 
Dümbe ve Haydar köyleri· 

nin meralarını kaplanıııtır. 

Osman aynı maksatla 
ıiğar11 bayilerinden Nurlnln 

verdıği on liraya da ıılmıı ve 
tiltün almak üzere ayrıl 

mııtır. Aradan epeyce bir 
zaman geçmiş, geri dönme-

yince her ıki bayi tüphelen
miıler ve polisı haberdar 
et mitlerdir. 

Evve1ce de bövle do· 

\ 

ı 

um müdürlüğünce Av •pada 
teknıkum tahsilı görm.ı:k ıs· 

tiyen üçüncü itle.tme me· 

murlarmın ımtıhanları Hal· 
kevinde yapı mııtır. 

15 Memurun ııtirak ettiği 

lrntıhıan öğleden önce Ta· 
.ih-Coğrafya, Liıı;an derslerin· 
den; öğleden sonra da Riyazi· 
ye, Fizik ve Kimyadan yazı· 
lı olarak yapılmıthr. 

Her vatandaıın, hemen her gün, faydalandığı Halkev
lerimlzl ecnebilerin de tanım::1ları, ıosyat ynıayıılmizin mü· 
hfm bir yönünü göıt'!rmck bakımındnn çok mühim fılerl 
mizden biriydi Onun için bu broıür manalı bir eserdir. 

Yalınız, bu, hiç fÜphe yok ki; PVlerin baıarmakta olduğu 
itleri anlatmağa kafi bir vasata sayılamaz 

Bunun ilk adım olduğund n ve yapılan büyük ıılert 

anlatacak büyük esere yol açacağına emin olduAumuz için, 

bu küçük eıer kıutııında gurur \'e sevınç duyuyoruz. 

Mısır 
Parlamentosu 

Kemal Demiray 

lfoma11yada11 11/crtl /~'dt.ct.k: 

Yahudiler 
Türkiye ye 

Gelebilir .. er mi? 

Lekelih mma Hastahğı 
ile Mücad le Yapılacak 
S.~~aı Ba~anlığı ~u ~ususta alakadarlara tamrm gön
~ererek müca~ele usulleri ha~krnda malumat verdı. 

landırıcılık vakaları olduğu 

anlaıalnn O man aranmnk· 
tadır. 

Neşriyat: 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

Genel Merlı e7.i tarafından 

çıkarılmakta olırn ( Çocuk ) 

adlı dergının (67) nci sayısı 

çıkmııtır. Yurd yavrularının 

Bütün fıl~tme müdürlük

lerinde aç•lan bu imtlh~nda 
muvaffak olanlar araaında 

on kiti ıeçilecektir Bu on 

memur, idarenin Eskiıehir 
atelvesınde altı ay atej gör· 
dükten sonr;t Almanyaya 
gönderılecek lerl'lir. 

lmlihana 18 ile 2 ı yat 
arasında bu 'unan gençler· 
den Bskerltğini yapmıt bu 
lunanlar kabul edllmlılerdir. 

sağlık, sosya l ltültürcl du 

rum\arının inlci~afına hizmet 
eden bu kıymellı dergiyi 

çocuklara, çocuklu ana ve 
bablllara tavıiye edertl.. (Baıtarafı birinci sayfada) 

bazı gazetelerce sureti tef 
ıtrı dıplamatık mehafilleri 
h yrete düıürmektedır . Bu 
gazeteler Mmrda hasıl olan 
vaziyeti İngiltere ıçm bir 

hezimet ve ltalyAn propa· 
ganduımn hır muvaffaki 

yet teklinde göı ermektedir. 
Bu huıusta salahiyettar 

mehaflller \l efd partiıı ık ti 
dar mevkiine geldiği zaman 

halyan nüfuzunun tesirleri 
hakkında buna benzer tef 
ılrlere teaadüf edilmit oldu 

ğunu fakat hadiselerin bu 
iddiayı kati surette tekzip 
ettfiini hatırlatmaktadırlar. 

Kahire, 4 (Radyo) Par 
limento bu gece top!Anmıı 
ve kralın fesh hakkındaki 

iradesi reis tarafından okun 
muıtur Bu esnada, ıiddetlt 

gürültüler olmuıtur 
Reis, parlamentonun der · 

h ~ı daiılma11 lüzumunu bil 
dirmlf ve akabinde elektrik 
feri ıöndürmüıtür. 

Japon teklifi 
(Baa tarafı birinci ıayfada) 

bii servetlerine, gümrükleri· 
ne, harici ticaretine, tnyya 
relerine ve miinaka la tına 
ıamll olacaktır 

2 Ç nın J apon taarru 

zuna karıı mücadelederJ 
\'azgeçmesl \'e komünistliğe 

karşı Japonya ve Mançuko 
ıle bir mu hed irnzalamaın. 
Bu son nokt M nçukonun 

Japonya terafından ılt·hakı 

n.n t, sdıkinı tazammun eJe 
cektir. 

3 Japonyonın int ·hap 

eJc eili bazı noktalard da· 
imi Japon garnizonların n 
bulundurulması 

4 - Japonya taraf mdan 
bildirilecek bütım bölgelerde 
askerlikten tecrld edılmlf 
mıntakalar ihda!ll 

5 - İç Motollstanda Çın 
hükumetinden tamamen mü 
ıtakil bir hül,umet ve ~imal 

Cınlnde de mahalli muhtar 
hükumetler teıkıll. 

6 - Çın tarafından harp 
tazminatı verllmeıl. 

( rlaş tarafı birinci ~ayfada) 
sonrft memleketi fstıli eden 

yüz bınlercc- Y ahudı unsuru 

hep lcazanç. irtifa ve ka· 

çakçılık zihnivetıle yaıamıı 

tır. 

llükümelin milli mesaiyi 
himaye kanununun tatbik 

edilmediğınl kontrol ıçin cc 

nebt müesseseler nezdinde 

l<omiserl\!r tf'yin etme~! de 
tetkik olunmakt1tdır . 

Dahili sermaye ile çalııtı 
ğı, devletin hir takım lmtı 

yazlarından lstıfade ettiği 

halde muhtelif itlerde Pcne 

biler kullanma vı tercih eden 

müesseıelerin RomAnyalılaı 
tırılmıssı 

Romonyanın , Yahudiler 

için ikinci bir lmanya ola 

cak şekılde tedbirlere hl\zır · 
lanma&a dolayııl le Roman 

yadan yüz btnl"rce Y 11hudi 
nın hicret etmeıi muhnldcak 
görülüyor Hatta komıu bir 

kaç devletin bu ihtimalt• 
karıı hudutlarında tertibat 
aldıkları dR bildiriliyor. 811 
vaziyette Romanya Ya hudi 
lerinln kütle ha linde mem 
leketimize de hicret etme 

lerı mevzuubah~ olabilir 
m? 

Verilen malumata göre 

Ro manva ıle aramızda mev 
cut hır l'ln18ş a böylt> h•r 

h cretı nkiin t7 hırakacnk 

ma h ivt"tlt•dir F ıh l,ılca 1 iir 
kıve ıı~ Hom nya nrasıııdıt 

1Y25 ıı;t-n ınd .. nlctedılm ş 
bu ırnıaşma n ucıhfnce h ıç 

bir Romanya ıebı-. ı: !dıp 
lomntlar ve kon oloslııl< me· 
rnurlısrı mü11tesna J Tiirki y .. 
de ıki aydfttı fazla ikamt-t 

edemezler Aksıne ha rek t 
takdirınde Türkiye polisi 

onları hudut harici eder. 
Yahudiler hicret ederlerken 

Rama nyrt vatandaşı hakkını 

bırakmıf olnmıvRcaklarına 

ıöre onlar hakV.ında da bu 

muahede hükümlerinin cari 

olacaiı anlaıılıyor . 

Lekelthumma haııtalıgınn 

karıı hastalığın görüldüğü 

yerlerde sıhhat ı eıkı. atınctt 

mücadele yapılmaktadır . Bu 
nunla beoraber yurdun muh 

telıf yerle rırıde hastalığın 

münferit vakalar lıfllınde le· ' 

kerrür etmekte olduğu göz 
önüne getlrılerdt bazı köy 

lerde umumi bır ~ekilde mü· 
cadde yapılması kararlaıtı 

rılmı~tır . 

Lekelıhunımn haıtalığının 

önüne geçilmek için olduğu 
gibi temizlik bakımından da 

lüzumlu ve fay dalı görülen 

bu mücadele ıçln va lilık l ere 

bı r tamim ile lazımgelt'n ta· 

lirnat verilmııtir 

V erilen talımatta mücade · 
le yapıbcak köyler içın bi 
rer buğu sandığı ve yıkan· 

ma yerı temloı lüzumu bı). 

dirilmiı ve tedarik edılecek 

bufu unclıkları ile yıkanma 
yerlerinin Lirer krokılNi 

gönderıldlğl gibi bunların 

tedarikine ınıkan görülemi 
yen yerlerde tatbik edilecek 

• basıl mücadele u ulleri ve 
mücadelede takip olunaC'ak 

yollar hakkında lüzumu ka· 

dar malumat verllmi~tir Bu 
nlardan batk" lıalkı temız 
lığe alııtırmak için (çöylü le · 

rin anlıyab ilecekleri şekilde 
yazılmı' öğüt nümunesi gön

derilerek köylülere dağıtıl · 

ması da tcnıin edilmtıtir. 

Sıhhtıt Boltanlığı vAlillk
lere Lirer hı mim ile mika-

dele if l için tertip etliğ1 cet· 

vcllerı de gönder mirtir Bu 

cetvellerle mücadele mesai 

sı munta:ı:nın bir suretle Ba 
kanlığa bildirilecek ve ayn· 

Cl'l raporlarlll bu işler hak 

kında etraflı malümat ve · 

rilecek t ır. 

Zeytin 
Mütehassısı 
Mıntaka zeytin mütehas 

11111 B. Nizamettın Turııa y , 

İtalya ve Yuna nista ııcla ye 

til Hlamura zeytincihğını 

tetkık etmek ü:ıcre İstanbu 
la gıtmiıtlr B Sız mt'ttfn 
bu iki memlekette bir ay 

kadar tetkıklt'rde bulunduk 

tan ıonra dönecektır . 

~~~--""!!!!!~-~!'!!"!!!!!!I!!!!!~~~~~~ 

• 

Memleketin Pamuk ls-
ihsalAtı Ne Kadar .. 

- ----
Bu sene muhtahf uzunlukta &O bin ton pımu~ istih

sıl alunıcığı tahmin ediliyor. 
(Baı laulİı blrincı sayfada) 

linde elde olunacak fazla 

ıelır keselerine g! rmiı ola· 
cağından f enoi ziraat uıul
lerınln verimli netıcelerine 

ku lakla değil fak at goz ve 

el ile ııörerek takdir ede· 
ceklerdir Pamuk ziraatinde 

mibzer ve al Çftpası kulla -

mlma11nın ıktigadi neticeleri 
ve amele tedariki ınütkülle · 

rınin önüne kısmen geçmesi 

dolayil'ile bu a letleorln ta 

mimi maksadivle son yıl 

zarfında Seyhan, İçel. An 
talya , Muğla , Gaziantep, 

Maraf Malatya, Dıyarbaktr, 

Elazığ, Urfa , lzm ır. Maniu 

vlli yetlerine takriben 500 
kad1H p1'muk mıhzeri ve et 

çapuı clağıtılmı~ ve bunla 

1 

rın mühim bır k18mı veka

let memurları tarafından 

çifçı tarluında iıletılmek 

ıuretile kullanılmaları pa
muk ekicilere gösterilmittlr . 

Son yıl içinde ziraat ba 

kanlıiı tarafından türlü mm · 
taka çif çiler ine J ,809,686 

kilo yeni çe~lt pamuk tohu · 
mu dağıtılmııtır Cumhuri
yet devri pamukçuluğunun 

yaptığı kuvvetli hamleler 

yalnız yurdda bu mahıul 

yüzünden bir gelir temin 

etmekle kalmamaktadır 

Çiftçilere fenni usullerib fay· 
da ve karlarını ameli ola 

rak ve fııl"n göster mek su 
retiy le kö lüyü aydanlat 

mRktR ve fenni uııul~re kar· 
ıı hevestı kalmaktadır. 

iz Çevresinde Bayındırhk Hareketleri: 
I 

-

Dünkü sayımııda Vılayetımizin bayındırlık ve köy çalıfma\arını kı~aca anlatmış ve bunlara alt fotoğrafları neıret 
mııtik. Yukarıdaki reııimlerden birinde de Bllndarmanın Kayacık köyünde \•apılen köy odası görünmektedir . Kayacık 
köylülerı; hükümetın , lclare adamlıırımızm iıaret ettikleri yolda inan'a yürüdüklerini, zarif ve mükt>mm~l olarak yilc

seltttkleri bu güzel eserle pek canlı olarak göstcrmiılerdir İkinci rest en Debi eki kö\ ünd~. Bandırma kaymakamının 
köylülerle yaptığı bir toplantıya aıtUr. 

Cumhuriyet ıdıu~ıinln ftZimli Ye yapıcı elli~ her Türk kByü; en ileri olmak vaıfnu ka:ı:aoacaktır 
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/J/r Uuyamn l:lul: 

Nasihat ... 
, Benim küçulc bebeğim .. 

Küçücük lcaf anı pcnbe hül-
ı 

Yaıar do durmasın 

Hülya, rüya çok tatlı fey
dir. Ahın saraylarda, ahın 
fıkirlere benzerler. Haricen 

çok f antazldır. Her'k esin 
h • 1 

atta kendınln de gözünü 
kamaıtırır 

Sakın küçük bebeğim; ak
lını penbe rüyaların bulun 
duğu i,klime verme. 

Seni ben, önü ~üneılerle 
dolu bir yol üztrınde gör
ınek isterJm. 

Arkanda hülya denizleri 
bulunıun İçinde fikir denen 
undııllarla gezsinler Bu 180 

dallBrın üstüne binbir renk
li çiçekler yağım 

Semalarında bulunan p~ri 
kızları bırbirlerine renkler 
htı&ın . 4tnm8 en güzel renk
Jert. 

Velhasıl orası bir ıilr dı 
Yarı olıun. 

Boı feydır küçük bebe 
ğim beniın, bof feydir. 

Sen ağzında dünyaya mey. 
dan okııyan b r 111ık. eüneı· 
lı yolunda yürüme lain 

. Altın sarnylarıocl altın 
f ıkirlerinle yaptığm hülya 
l"lrın n -ır gun erıyfp gider. 
Oı·tad onlardan tek oır ha 
tırn kaim .. .. z. 

Hebeğım, güneılı yolunda 
yürürneğe devam et.. 

Muzaffer Yersel 
---.. r:J u 

Bu Sene 
Neler Olc.ıcak .. 
h ~er ene oldı..gu gibi, Ön· 
umuıd~kı ~ ıl içtn de ıöyle 
olacak b- 1 t h • O\ • olacak diye 
a uıınlerd .. bu\uo;rnlar olu 

yokr. _Bunl r arasında bir de 
la vın) var 

İtalyada .çıkan ve "Balık 
avcısının alm8n&i• ııımıni 
ta,ıyAn bu takvim 8 1 O sa 

ntım en ve ho) undA.dır ve 
tarn iki YÜZ elli scnı>deobe 
rı aynı tckılde çıkar . 

Bu küçük cep takviminde 
~ünl:r \'e ayiar y zılı oldu 
gu gıbı herk sin bilhasıa ba 
l ık ç ı, tt v cı k - l - ı . _ ve o~· u erın her 

i
gul n yapmaları laz.ımg~lcn 
ı er .. goıterilir . Fakat alma 
nağın ~n h 
fı .. meı ur olan tara · 

' goktekı ayın muhtelif 
safhalarda b 1 
1 u unduğu gün 
erde h d avı. 6 ve dünyada 

nf' gibi h· d l h a ıse er olıtcağı 
akkında ltııretlerde bulun 

n~asıdtr Halk tecrübeleriie 

~korrnüıtür ki, bu tahminler 
l i -Yuz ellı ıencdenberi he 
men h h t:tnen ~p doğru çık 
mııtır. 

"Batak 
w avcuının ilmana-
gı .,nda 19J8 _ _ st-ııeıi için de 
yurutült:n bazı tahminl~r 
şun ardır· 

P.u I('~ • • 
t- ıçlr! pa ro e: - fi,,. 

• zırol Cc• ~ 
,ıg • 't'ıı; r ı~t .. •r 1 f'fl 

sulh v 1• 1 K ~ııaı~o"l\ktı 16 
a. HJ ı ~ nıd,• 
k 

\vrupıyı bü-
Ylı bır 
1 soguk d ~"s' kap 

1Yllcak v l ti . · ngilız hüıdime 

TORIU>ILl ~ IAı 
..... _. ................................................. _...-~F~A-:~3---... 

Moskovada 
Yılbafı 

(Tas ajansı bildir iior) 
Sovyetıer Bırllğı hi'I lu. , ıl 

baııoı şevk ile kutlarrıı~ ve 
Kızıl Moskova büyük bir 
neşe içinde yüzmüıtür. 

Türkiyeye yahudiler Ni· 
çin Alınmamalıdır? 

Yılbaşı Sovyetler Hirliğin· 

de, Kremlinin büyük saati 
daha 11 yi vururken başla · 
mııtır. Zira o dakik adil ye 
ni yıl v adivostokda ııelmıt 

Memleketin rahatı ve menfaati noktalaTından 
Yahudi muhitinin genişlemesine asla meydan 

ve ilmemesi isteniyoT. 
bulunuyordu. (Bat tarafı btrinci ıuyfada) leri tahkir ile eda etmekte 

dırler. Pravda gazetesi . bu mü mın men1leketlere hicret 
Hulasa memleketimize nasebetle yazdığı bir maka· edccelderdir. Bu pek tabi-

hariçten ielen Türk ırkına leie e7eümle diyor l<ı: idlr. 
mensup olmayan anaaır "1938 Senesi, Sovyet!er A vrupadll Yahudiler için 
memlekctımi-ı:de tavattun Rırliğinde, milli ~konominin fevkalade müsait bir men · 

daha çol< terakki edeceği, iı lekette Türkiyedir. Yahudi· 
verlmtnln umumi ıurette fa- ler Türklyerle gördükleri 

ettiklerı zaman l'ürkleımt· 
yor, yahudiletiyor. merule 
kette muzır oluyor. zlaleıecağı ve büyük birli- ıerbeatiyf, hüınü muameie 

ğin müdafaa kuvvetinin da· Jİ dığer htçbir memlekette Şu hale göre memleketi 
mize ge ecek, htcret edecek 
o an yahudi muhacırlerln 

de Türkleımeyip yahudilere 
iltıhak edecekleri pek tabi· 

idir 

ha çok artacilğı bir sene bulamnz:lar. 
olacaktır Biz, müstakbel za- Meıela Türkiyede Türk 
ferlerden eminiz, zira. Sov· ı tabiiyetinde bulunan yahu 
yeller Birliği millf!tlerinin ' ler ırki liaanları olan ibra

başında, Lenin ve Stalinln 1 niceyi konuomadıkları wibt 
partisi vardır " ı milfi lisanlara olan Türkçeyi 

Moskovada kay ~:,::~:::;ana aımaz\ar. ko-
Vatandaı yahudıierin türk 

çe konuımıyarak ecnebi li 
ıanı kullanmaktclct inatları 

ierarla ıüphe~iz ileride çok 
elim lztiraplarn meydan ve 

recektir . 

bolan AmeTı· - lçlerınde her vakit Türkçe 
konuşan pekazdır. Müdes 

kalı karı koca I nadır Burılıu da balıkçı ve 
sair küçük esnaf içlndedır. Şöyle ki: 

Bundan bir müddl'l evvel, 
Donalc\ Rol:ıinson fsmindekı 

bir Arnerıkalı ile knrı11 Rut 
Amerlkadan kakıp Ru•ya · 
ya gıdiyorlar .Fakat ellerin· 
deki paaepor t Sllhtedir ve 
bunu Amerıkada sahte pa-
saport veren bir febekeden 
almıılarciır 

Kan koca Moskovada bir 
otele iniyorlar. Fakat bir iki 
ıün sonra Robenson ortadan 
kayboluyor Karııı merak 
edıyor ve Moskovadllld Am 
erıkan gazete muhabirine 
meseleyi haber verıyor. 

Am .. rıkan gazetecıleri Ro
bensonun bır kozaya uğra 
ma11odao korkarak, pol11e 
ıoruyorlııır, haıtahaneyi ar 
a§tırıyorlar . Fakat bulaını 
yorlar, . 

itin gRrıbi, ıkı gün ıonra 
Amerikalının karısı da orta
dan yok oluyor. Hunun üze· 
rlne, meseleyi Amerika elçi 
lıği ele alıyor VI'! Am~rıkalı 

karı kncftnın bulunması için 
reımi teıebbüseta gıriftyor . 

Moskova hükümeti bu iki 
Amerikalının ne olduğu hak 
kında malümat vert>miyor. 
Fakat, Amerikada Rut ve 

Donald Robınsonun ıahte 
pnıP.portlıt sey .. hat etmeleri 
üı.erıne, Moskova hi1kiımdı 

• tarafındnn. cuusluk cürmıle 
tevkif cdılmiı olmaları ihti 
malı ilerı sürüldüğü za-

man, Vaıfngtondaki Rus el 
Çİ&I bu fıkre İftirak ettiğini 

bildiri vo. 

Fransız gazt"letıi bu memle · 
ketın FransPı olmasından ko· 
ı kuyor.) 

1 ı Mayı ta yf'nl w Ha va 

Yahudtler kendı araların· 
da ve dığer anasır a!e ecne 
bl bir lısan ile konuıtukları 
gıbi halis, ıaf Türklerf' bıle 

ekseriya ecnebi lıtan ıle ht· 
tap ed~rler. 

Altı yüz seneye yakın bir 

~amandır yahudilcre ırki li 
sanları olnuyan fspanyolca
yı uoutturamadık Halbukı 

Elyan• İnaeht mektepleri 
elli, altmıı senefle yahudı· 
lere beı yüz küıur ıenedir 

konuıtuklan türkçeyi bırak . 

Yahudilerio hepıinln de 
Tür"çe hıldıkleri halde Türk 
çe konufmayıp ecnebi Uıa 
mm kullanmali\tının sebebi, 
htkmetı: 

Kendi kendileri Türkler
den ayırmak, Türklerden 
daheı yüksek görönmek ha· 
tıl inıan ve zehabıdır. Türk 
lüğü hor , hakir görmeler 
dır . 

, tırmıı. lıpanyolcadan üaıka 
diğer btr ecnebı lisanı ile 

de konu~mayı öğretmiı, bu 
nu müthlı bir ıtiyad hah· 

ne getirmııtir . 

Yahudiler böyle lur cüre· , 
ti Balkanlardaki dtğu mem· 

lekctlerde. yahut Almanya 
da, yahut Avrupanıo diğer 1 

bir oıemleketınde göstermiı 
olsalar. maı uz kalacakları 

muıuneleler teırthten ve 
izahtan varestedir. 

Halbuki memleketimizde 
bu cınai hareketlerinden 
dolayı hıçbır itaba, hıçbtr 

muameleye u~ramamakta-

Elyanı lzrailit mektebı 

yahudileri Türklükten çıkar 
mıı, Elyans izraılite ilba 
ktemt1 1 rnemlekete sayrı 

mu\'afık bır unıur yapmıı 

tır Şüphesiz tarihi hakıkat 
lerdendir kı Türk tabttye
tlnde bu unan anasırdan hcr-
haogt biri, bir ecne-bi teıek . 

kü .ün, bir ecnebi nüfuzun, 
bır ecnebi t~ıirin altına 

gtrmtıse Türk vatanına mut 
laka muzır olmuıtur, ma -
zarrat vermııUr. 

Türkçe konuımıyan ve 
dırlar, bılikıs yıne ayni mu· 'lüzumsuz ecnebı lısaoı konu 
ameleyı görmektedirıer. Ya· ıan bu vatandatlaran bu tah· 
hudiler yalnız ke!ıdı arala· kıramız hallerine l ürklerde 
rında Türkçe koouımamak, bittabi bır gün tahammül 
yalnız kendi aralarında ec. edemiyecekler dır. Gayet vic 
nebi lııanıoa kullanarak dani olarak yflhudılcrl bu 
Türkleri tahkir ile kalmaz- fena, Tütk!üğü tahkır edici, 
lar Memleketimize gelen ittyadlarından, ıutahlakların · 
dığer yabancı auuır1 da dan vrız geçmeğe nıene kal-
arkat1ı sıra sürüklerler . kııacaklardır . 

lıt~ bunun bariz bir mi O va.kit yahudiler bir ta 
sali Beyaz Ruslardır h k 1 kını uygunsuz are et er 

Bu Beyaz Ruılarm lstan· vücuda getirılecektir . Bu 
bula ne büyük sefalet, ıztı suretle rnemlehetiıı ahenk 
rap içinde geldıkleri malüm ve huzuru bozulacl\hhr. 
dur Türkler Çhrlık ia arala · M"mlel{etı n huzı:r ve ra 
rındakt sıynsi husumeti asla 

ha.tı H .' menfnl!.tı noktnltl · 
dü~ünn iycrek Be~ az Ruılar rındnn bu r~n" vnhudi mu 
haKk;nd•1 hertürlü nuhman 
pervcr:ıği. §efkati göııteımfş. httinin ~ımrliden \al,tı fevt 
!erdir. etmiyerek islahn tn çalışma · 

oülerek profeıör, ıür.el ıa
natlar müteha11ııı ıibi bir 
ilim ve fende, aeffs ıanat· 

larda mütehau;a bu\unan 
Y ahudllerin istiınaen Türk 
tabiiyetine kabulleri ıçin ah· 
kimı mııhsusa yazılonıtır. 

Huulano kabulü halinde 
etierinlo ve çocuklarının da 

kabulleri tabiidır. 
Üçüncü maddede: Muıevl 

olmayan müslim ve gayri 
müılim diğer ccnebılerıo, 

n~ f&rtla Türk tabiiyetıoe 

alınabiıeceği göıtertlmittlr. 

Dördüncü maddede: Ka
nuni ve gayrt kanuni her-

hanri bir ıekılde Türk ta· 

biiyetinden çıkmıf olan mu· 
sevılerın bir daha aıla Türk 
tabiayetıoe ahnmıyacağı 

der~ kılmmı,tır. 

Beıinci .naddede: Türk 
ırkına mensup ve tavattun · 

lerintn ıerhHt olduau göı

terilmlttir. 

Bunluın da bulun iuklan 
memlekette ıayri ıiyui bir 

cürüm ve cinayetle mahküın 
bulunmamaları !izımclır. 

· Kanun liyıbasmın . ıekli 
Madde 1 

Fillıtioden, 

- A.vrupadan, 

dünyanın her· 

hangi bir ınıotakııaındao 

hicrı-.t etmek istı)•en muse 

vı hiçbır suretle Türk tabii 
yetine kabul olunamaz 

Madde ~ Ancak pro 
f esôr elhı ıüzf"l sanatlar er· 

babı gthl bir ilimde, bir 
fende ve} a gQzel sanatlıı rda 

bıhaLckın mütehıu11s olen 
musevilerln Türkiyede yer 

lt'tmesine, Türk tabiiyetine 
rirmf!ılnc yalmz icra Vekıl 

leri Heyetinin bir kararı 

mabsuıu tle müıaade olu 

oabllir . Bunların eıl ve ço 
cukları da aynı müaaadeden 

lıtıfade ederler. 

Macid~ 3 Muıevi ol-

mı}•an müslım, gayri mü• 

Hm diğer ecnebilerin Türk 

tabiiyetine girerek Türkıyt" 

de tavattun edebilmeleri, 

nıha yet btr ıen~ ııonra. bebe· 

mehal Türkçe konuımayı 

taahhüt etmeleri ile de meı 

ruttur. Su müddetin lnkıza· 
sanda ·ı ür\ıçe konuımayıp 

kendi lısanla rı ı\e , ya nut dl 
ğ"?r bir ecnebi 1il8nı ıle ko 

nuımakta devam f'!denler 
Türk tabıiyetınden. Türk 

memlekt>ttnden ıhrnç olu 

nur Itır 

İngiltere 
Silahlanıyo) 

• 

(Ba~ tarafı birıııci sayfada) 
ren Arapça neırl) ata baı · 
lamıthr. 

imam Yahyaom ojlu Emir 
Faysal, radyoda Arapça bir 

söylev verecekttr. 
Loodra radyoıu, yakında 

İtalyanca ve İıpaoyolca ser· 

viıler teılı edecektir. 
Roma, 4 (Radyo) - lJur

nale d'ltalia) gazetesi, Parlı 
radyosu hakkında (Taym11) 
aazeteıloıo yazdığı makale
ye cevap vermeklf' ve İtal
yanın , lnglliz radyoıunda 
kendı aleyhine yapılacak 
prop83andalartt daima cevap 
vereceğini keydeylemekte· 

dir 
İtalyan radyolanndan Bari 

radyo iıtasyoounuo Akde. 

niz mıntakas:oda ve bilha11a 
Şımali Afrikada lngıltere 
ve Franıa pol1Uka11 aleyhin
de yaptağı nankörce neırl

yat olduğunu tddfa eden 
Maliy-eci İnformatlon gaze-

teııine göre: 
Bu hususta bazı misaller 

göıterelim: Bari radyosu 
Portekiz. cumlııurreisı Sala· 
zara kartı vaki olan ıutkaa· 

dm lntelligence Service ta· 
rahnd•n ilham edılmlı ol
duğunu; Inııliz Home fleet 

donanmasının müzeye llyik 
ve korkuluk mahiyetinde 
olduğunu; bu korkulu§un 
kimıeyı korkutamıyacağmı 

Arap dünyaııoın bir yırtıcı 

kut eaolzmine tlhi buluo 
duğunu; FiUıtln cinayetleri· 
le Suriye kugaoalıklarının 

tabıi bir akıüllrnelin tecel
lilerinden ibaret bulunduğu. 

nu illa etmtıtir. Lord Gra
borne teıkilit tahtında ya
pılan propağandanın, bu 
propağandayı yapan hQk6· 
met hangi hükümet olutaa 
olıun, mülhem olsun o1ma· 

110, teıvtk veya himaye 

gonun görmesin, menfur 
blrteY olduğunu ve modern 
zaman inktıafları l\f&lln· 
da en berbat bir tezahürü 
lfade eylediğini ıöylemittir. 

Bu sözler derin \'e lüzum
lu bir hüküm meaabeıin

dedir. 

Londra, 4 ( A A ) Gazete
ler Franıaya gidecek olan 
B Edenio yerine hariciye· 
nln bizzat baıwekil tarafın · 

dan deruhdeı: edilmesi kara· 
rınm g~çmlfle misali olmı. 

yan bir karar oldufunu •• 
B. Çemberli.ynın uzak ıark 
itini bizzat takip etmek ar
zuıunda oldujunu kaydedl 

yorlar. 
Bununla beraber Datly 

Mail gazetesi 8. Çember 
liynın A vrupıa tarzı tesvi

yesi itini tleti götürmek ve 
ltalya ı.Jo,tluk münasebah 

nın tekrar teesrüsü hakkın· 
daki arzusunu yürütmek iıte
diğlni kaycledlyor. 

"Yas-tı 
k 

nı Ş8§Jraci\k AfBğı ' 
YU ar1 h f nvnı tarihte öyle tu 

nınldnr-lt-rı" üzerinde tecrü 
lıclt-r ; pt.ıı<"ak 21 1 laziran 
d1t b üyü .. bir ı ıın ölecek . 
T ... mmıızun sonundu çok şi 

ddelh eıceıd r o lC'ca k 3 Ağ· 
ustosta t:"'rkı d i memleket 
lcrden b•rlnrle büy ü!: bır 

haı;t d l'- sa gını bnş ıyacak . 

Bu Beyaz Ruslar 00 attı la beraber bu muhitin te 

senedir memleketimiz.de '3u· vcsauune de aıla meydan 

lunuyor. Bu müddet zarfın · vermemek lazımdır 

Mndde 4 - Her ne ıe · 
kıldc.- \' ~ ne suretle olur~a 

Baıvel<ılin hllriciyeyi bizzat 
dt-ruhde etmek kararı gaze· 
te muharrirleri arasında bü 
yük bir hayretle kartılan. 

_"" hır hndıse olacak ki bfi 
tun dün b 

Ya undan bahsede 
c .. k 23 • Kanun&enide de 
yıne gıı~ t 1 g e e ere •t çıkacak. 

Martta Aıyada bir ka 
rıııklık olacak (B d Ç 
J h 

u n ,ın 

apon arb h· . nan a 1a nihaye-
te ermıy" x. ce5fnt gösteriyor.) 

9 Nııııt.ndl\ İttll\ay11. kom 
ıu 1 btr rnemlekette büyük bir 
ııa cyan huıulc ıelecek (bir 

E\ tul ba~ındn gökyüzün
de çok garıp hadi&e•< r ce 
revan edect>k 

Sene sonuna doğru pek 
büyük hadiseler beklenmı -
yo,.. Y o lnı~, teırlnsani ıo 
nunda evlenecekler mee-
ut olacaklar.. O halde. bu 
günlerde nı§onlımanlarn o 

zam•na kadar ıabretmeleri 
ta Hiye olunur. 

d<1 Türkteıeceklerı yerde Ya İote bu mütalee larn ve 
hudllcrle temıuta buluna · dütüncelere mebni bağlı l<a 
tBk onları taklit etmıılerdir nun layiha.11 tanzim kılın 
onll\rın kullandıkları ecnebi 
liianını istimal etmektedir 

ler . 
Türklerin mihmanpervcr· 

Jlklerine kAt~ı htuelmcleri 
tabii olan ıükrAn duyııuları · 
m Türkçe yerine ecnebi it · 

, ıanı lıttmall ile, yani Türk· 

mı~hr: 

Birinci mttddede : Dün 
yanın her hangi bir yerinden 
hicret etmek isti yen Yahu 
d!lerin kabul o!unmftmuı 

teklif olunmuıtur. 
ikinci maddede : Memle · 

kdin ili menfaatleri dilt& · 

olıun Türk tabliyctinden 
çıkmış o lan hir muıevi tek · 

rar Türk tabtiyeline alma· 
maz, memlekete girmeıine 

de asla müsaade edilemez. 

Madde 5 -- Türk ırkına 

menıup ve ltıanları TOrkçe 

olanların Türklyeye hicret 
ve tavettunlan Jık6n kanu 

nu ahki.mı dahilinde ser 

hcııttlr . 

' mıftır Çünkü umumiyet iti 

bariİe 8. Edenin ııın .. Lord 

lil\lıfalu bakmaktadır Bu 
tedbirde baıvektlfn harici 
itlere ne büyük ehemmiyeti 
atfettiğini itbat eden bir it· 
aret görülmekte ve bu k• · 
rarın uzak fark vazfyettnde· 
ki vehametten mülhem ol

dujuoa fÜphe edilmemek

tedir. 



Londrada çıkan Niyuz 
Kronı ki gazeteılnin Paris 
muhabiri Fran11z hariciye 
nazırı Delboaun Fransanan 
vaziyetini tahkim ı çin yap· 
bğı ıon ıeyahatları güzel 
bir ıekllde tahlil ediyor ve 
ona ıoruyor: 

- Acaba çok mu 
kaldın Delboı? 

Entereıan bulduğumuz bu 
yazıyı okuyucularımıza nak · 
lediyoruz: 

Fransa hariciye nazm Del 
boa, Perağda kendiıtni ıelam
etllyenJere trenin pençere · 
sinden bir veda eli eallarken 
her halde çok kanıık bir 
takım hfılerin tesiri altında 
bulunuyordu. 

İıte bir d.,vlet adamı da
ha ilerainde bllinmiyen bir 
ıuru tehltkeler, arl:asında 
koıkoca hır millet olduğu 
halde nevi kendine has bir 
keıfe çıkmıt bulunuyor. Ya· 
kında konup gelme,; melhuz 
bir ıele dayanabilecek m ~ · 
denlyet setlerini ziyaret edi· 
yor, zayıf buldufu noktaları 
not .. edlyor; ıeddın turaaını 
burasanı tahldnı için uğraıı 
yor. 

Acaba çok mu geç kal 
dın möıyö Delboı? 

Yolcu Parfate tı enden in· 
dlğl vakit alkıılar. tebrikler 
ve teıekkürlerle karıılaıtı. 
Etrafını takdir&cirh•r, eıkl 
doılar ve ahbaplar çevirdi. 
Fakat bütün bu meraaimin 
arkasında, ıüleo yüzler in 
sakladığı bir ıuel vardı: 

Acaba çok mu ıeç kalan 
mııta? 

Seyahat görürıüete pek 
muvaff akiyetli ıeçmiıti . Çün 
kü diplomatlar, karıılaıtık 
ları vakit blribirlerinln yü 
züne tük6rmek itiyadında 
değillerdir . 

Bu seyahatin bir pilanç· 
osunu yapalım Delbosun 
muvaffak olduğu yerler yok 
delil!. Fakat bir ıey yapa 
madıiı yerler de ekılk de 
ğil. DJplomatan muvaffaki 
yeti m i yoksa muvaff aki· 
yetelz l iği mi daha fazla? 

Hirinci kanunun üçünde 
Delboıu Berllnde görüyor 
ve ıaımyoruz Hıtlerin hari · 
ciye nazırı Baron V on Nö· 
rat elinde f ıt pkası iıtaııyon 

da onu karıı lıyor. Lüzumun 
dan fazla mtı lan bir salon· 
da, karmızı , ipek abajörler 
den yapılmıı yarı l oı bir 

ziya altında k11a bir konuı · 
ma oluyor. Alma n hariciyP. 
nazırı bir hal ıureti tav 
tiye ediyor: Fransız bunu 
sadece bir gülm e ile sa vuı · 

turuyor. Tren yoluna devam 
ediyor 

Ertesi gün , De lbos Parla 
te. Fran11zla r: 

-- Almanlar 
naz ik insanlar, 
nüyorlar 

hiç olmazsa 
diye düıü · 

Bu görüımenin neticesi 
olarak Fransa - Almanya 
münaaebf!ti km• bir zaman 
fçin iyillie doğru bir meyil, 
bir istidat göste r iyor o ka 
du. 

Ar.aba çok mu geç kaldan 
mösyö Delboa? 

Varfo!ada möıyö Delbo 

su karıılıyanlar oraamda bir 
iki sil indir ıapkalı, bir dirü 
üniformah var. Polonyahlar 
eski dostları Franaaya daha 
fazl a bir yakınhk göıtere· 

cekler mi? 
Polonya, Fransız zokasını 

yutmuıa benziyor . Fransa. 
Polonyaya silah ıönderiyor 

ve paraaını uzun vadelerle 
alıyor. Acaba bu kafl mi? 
Yoksa baıka btr devleUn 
az, fak at daha kurnazca 
bi r fedakirhğı Fransayı ar 
ka planda mı barakıyor? 
Dıp loma tın ıerefine geçit· 

resimler i yapılıyor, ziyafet· 
ler verilıyor, nutuklar ıöy 

len iyor. Fakat bütün bun 
lar vaziyeti driiıtirdi mi? 
Möıyö Delboı büyük bir 
it baıardım!,. Sanırken gö· 
rüyör ki muvaff ıkıyeti pek 
de o kadar parlak deiil 
Netice: 

Polonya timdihk antlko 
münlat paktma lttirak etml· 
yecek . Ruıya tle kapı kom · 
ıu1•1 olduklara için bu zate 
Polanya için pek dojru ol· 
mazdı. 

Ne yazık kt möıyö Del · 
boı Bükreıe tam umumi in· 
tihabahn orta11nda gitti Bu 
ziyaret parti döğütlerinin en 
.Jararetli bir zamanına ras 
tladı Franeanın Bükreı el
çisi kral Karolu ve Roman
ya vekillerini elçilik binuı. 

na davet etmiı ve orada 
möıyö Delboıla temaelarını 

temin etmek iıtenılttl · 

Fakat intihabat dolayiılle 
kral muhalif partiılnln lide. 
rleri geldiği takdirde bu da · 
vete icabet etmiyordu. Bu· 
nun üzerine Romanyanın en 
büyük enternasyonal ıimaaı 
möıyö Tttüleıko elçilife da
vet olunamadı . Möıyö Titü · 
leıko da bunu hazmetmedi. 
Partilerle Fransa elçiliği ar
asında uzun boylu muhabe 
rat cereyan etti; nihe yet it 
krala anlatıldı ve sonunda 
Franıız elçil ığinde muhalif 
partlıi ıereflne de ayn bir 
ziyafet verildi . 

Büti.ln burılarda acaba çok 
mu geç 
Delboa? 

kalıomııta , möıyö 

Franıı:ı diplomatı pek mü 
eail teraitle ıilih verme k 
için Romenlerle bir anlaı· 
ma yapb. Bun& muka bil Ro 
m anya h üku meti d e (yen i 
mtihaba tta kazananlardan 
e vvel reiıkarda olanlar) mil 
!etler kurumundan aynlmı 
yacağma dair ant içti 

Bükreı (faka t Goga Bük
reı ı değildir !) Fransaya ka· 

'il V arıovadan daha müı 
f ik da vranmııtı. 

Delbos Belgratta kafi de
rece heyecan buldu. Onu 
karıı lıyan iki grup ona ba · 
ğırıın iki ayn halk kütlesi 
vard ı " Fransa ve demokra · 
si ) atasın!,, Diye bağırmak 

tan bu grııplnrdan birinin 
ıeı i kııı l mııtı . Diğer grup, 
h~ , riva yete göre , Delbotuo 
ziyareti münaaebetile para 
ile tutulmuı profeıyonel çı 

ğartkenlardı. Bunların bağır 

dı lda rı büıbütün baıka blr 
na t<arattı. Yarım saat tonra 
df\ gartlakları yırhırnk çıknn 

ıc.>sl cre tabanca ıeıleri ka- ı 

1 lKINCI KANUN 1931 

Muvakkat teminat Beher kentalin 
muhammen flah Ormanın 

İımi 
miktarı Be deli mecmuu Mecmuu mlk· 

tarı kental 
1000 

raımağa baıladı . Cınıl Ltra Kuruı Lira Kuruı 
oo 
64 
52 

Lira Kurut 

Mamafl bu ıırada möıyö 
Delboı möı~ö Stoyadlnovl 
çio hima yekir kanadımn al
hna 11immıı bulunuyordu. 
Mösyö Stoyadlnovlçln lıe ku· 
laiında çınlıyan dııarıdaki 

balkan ıürfiltüıü değil Mu
ıollnlnln ton ıözleriydl Fil· 
vaki Belgrat ile Roma ara· 
ıında bir anlatma olmuıtu. 
Fakat y eni doıtlar peyda 
etmek eskileri unutmak de · 
mek değildi Evet, möıyö 

Stoyadinoviç Romadan fiat 

Kaplanca M. kömürü 45 00 300 00 30 

" M. odunu 6 70 44 00 8 558 
1144 Bahçekuzu K. meıe 13 73 91 00 8 

odunu 
1 - Balıketlr Vilayetinin merkez kazasının Blğadıç nahiyeıine bağlı Adalı k6yü 

civarında vakt Kaplanca tarla ormanından 1000 k'ental meıe köm6rü ve 558 kental 
meıe odunu ve Kepıüt nahiyeılne bailı Dereli köy6 hududu dahilinde 1144 kental kuru 
meıe odunu açık artırmaya çıkarılmııtır . 

2 - Beher kentalin muhammen bedelJeri ve teminat miktarlara yukarıda ıöıte-
rilmlttir. 

3 -- Artı.rmaları l O- l ·938 tarihine raalayan pazartesi günü ıaat J 5 de Balıkesir 
Orman Baımühendtıllği bioaaında müttıekktl komisyon huzurunda ihaleleri yapılacaktır. 

4 - Şartname ve mukavelename ıuretlerl Orman Baımühenditliğlnde görülebilir. 

tanklarmın, fiat tayyareleri r·········· ............ .. 
nin ve Beretta meklnell tü- i TÜRKDİLI ! 
feklerinin yapı ldıiı Milano • Pazarteılnden baıka her : 
tarikiyle dönmOıUi . İyi amma 5 ıün çıkar . Siyasal ıazete .. : 
Fransa her önilne ıelene ıl · : Yılhiı: 800 Kuruı ! 
lab dağıtamaz ki .. . : Alta Aylıjı:400 • : 

Möıyö Delboı alelade bir :. 3 •. 
Sayısı: 

ticaret muabedeıi imzala· : Günü geçmif tayılar 25 : 
mak ıuretlle Belırattan uz- : : 

• kurut tur. 1 
aklaıtı . : ADRES: • 

Varıovanan, göi<iı\erl ma· i BALIKESİR TÜRKDllt : 
dalya dolu generallerinden L ..1 .................. ..... .. 
ve albaylarından: BGkretln inrlirilmeılni lıtemektedtr . 
ıeçlm patartılarından ve Bu neıriyat bizi Bulıarit · 
Belgradın tabanca ıealerln· tandaki motörlü nakil •a. 
den ıonra Perağ möıyö Del . ııtaları nzerinde bir etüd 
boıa mubakak bir cennet 

yapmaia ıevkettt 
hl •• iDI Verml'tlr Burada 

· Bulgar iıtatlıtik umum 
Fraoıa hariciye vekilinin iti müdürlüiünOn neırettiği bir 
bir takım kimıelt>ri kendi iılatiıtlie göre 1936 seneıl 
noktayı nazarlarını kabule zarfında Bulıarlıtanda 2002 
ikna için çahımak. yahutta yolcu otomobili ça lıımıthr. 
karı111ndaktlt:ri ne düıOn- Bunlardan 2449 adedi ye 
düklerini öğrenmeie uğraı dt kitllik; 139 adedi 8 - 12 
mak, onlara iıkandll etmek kitllik; 48 adedi 25 • 30 ki 
deiil ıadece doıtlarla karıı tilik yolcu motörlü araba 
kartıya oturup vaziyeti mü lardır. 
zakere etmekten ibaretti. 

Tren Pragdan çok yorgun 
bir vekil uzaklaıtırıyoı du. 
Herhalde möıyö Delboı ko· 
mparhmanda ağrayan batı 

oı elleri arama almıı ve 
kendi kendine ıormut tur. 

- Acaba b6tün yorıun 

luğa deidl ml? 

Eier möıyö Delboıun 

tamir ettiği ıedler biraz da. 
ha dayanabilirse bu ıuale 
bın defa evet cevabmı ve-
receğiz . 

Varıovada ve Belgradda
da Londra ve Paristekiler 
kadar harpten nefret eden · 
ler var. Muhakkak olan bir 
ıey vana bugün Avrupa 
sulhu ıu suallerin cevtıp · 
la rma bağlı : 

Belgrad ve vaıovadaki 

batta Roma ve Berlindeki 
ha lk sesini itittircbl lr mi? 

Şarhi A vrupn efkara um

umf ycsi lnhlltere ve Fraoııa 
efkarı umumiyeıini terviç 
ediyor mu? 

Çemberli.ya, Eden ve Del
boc: Acaba çok geç kalma 
dmız mı? 

' 

Bulgaristanda 
Motörlü Nakil 
Vasıtaları . .. 

Son günlerde basın . mo 
törlü nakil va ıut alarımn 
yükıek ücret aldık l arından 

ve bu vesaitin milli mü da · 
f aaya elver i ıll bir mevcud 
arzetrıı edi~ind .n ba hsetmek
te ka myon, otobüı ve oto 
mobi l aay11ının ıuttmlarak 

buolarıo aldıkları ücretlerin 

Aynı ıene zarhndakl yük 
kamyonlarının ıayııı 742 
dir . Bunlar 500 kilo aram
dan bathyarak bet bin ki 
lograma kadar taıırlar 

Yalnız beı adedi de bet 
tondan yukarı yük taııya· 

bilmektedir. Btnaenaleyh ge 

rek tnıan ve gerek y6k ta 
ııyan motörlü nakil vaaıtala 

rıoın yilkünu 3644 dür Bun 
lardan Sofya mıntakaemda 

çalıtanlann aayııı 1703 insan 
yük olmak üzere 2149 dur. 

J 936 Senesi zarfında Bulaıa 
rtılan nüfusunun altı milyon 
21 2 bin 400 kiti olduğu 
nazanitibara almacak olur · 
sa Bulgarlstanda 2l41 klti· 
ye bir otomobil iıabet eder. 
Bu sayıyı iyice tebarüz et 

lfrmek için tlmali Birleıtk 
Amerikada yedt kifiye bir 
otomobilin isabet ettiğini 

söylemek kafidir Ayna tene 
zarfmda Ou lgaristaoda mev 
cut motoııkletlerin uyıaı 

638 dir . Bunlardan 88 zi ıe 
petli ve 544 ü eepel&izdir. 

1937 Senesi zarf ındo, ilk. 
kanun ayı müıteena olmak 
üzere, Bulgarlıtan hariçten 
349 yolcu otomobili almıı 

ve bunlara 19 mtlvon 297 
bto 492 le v.ı vermittir Bun · 
dan maada dokuz omnlbüı, 
124 kamyon; 57 s ıhhiye 

otomobili; temizlik iılerinde 
kullanılmak (lzeze ll lh a tfa. 
iye otomobil i, araba k ısım · 

lan 8ulgariıtanda yapılmak 

üzere 749 aded kamyon 
motörü ahnaıtar . 

Gerek aatıı mağazaların 

da bulunan ve gerek hali 
faal iyette olan otomobil, 
kamyon ve otobüı aay111nın 

4 - 1 - 580 

Balya Hava 
Kurumundan: 

Balya Hava Kurumuna alt atıari 13, azami 18 ton za· 
bire 23 J 2 937 tarihinden itibaren on bet ıOn müddetle 
ve açık arttırma ıureUle müzayedeye konulmuıtur. Zahl· 
relere verilecek bedel haddi liylk görüldOiü takdirde 6· J • 
938 perıembe günü kati ihalesi yapılacaiından taltpler
den daha ziyade mal(imat almak lıtlyenlerln Balya Hava 
Kurumuna müracaatları llln olunur . 

2-1 - 2 

Balıkesir A skeri Satın Alma 
Komisyonunaan: 

Kor merkez btrlıklerlnin ıeneltk ihtiya<"ı olan 25 ton 
pirinci 12 1 938 çarıambe günü ıaat 11 de kapah ekıllt111• 
ıuretile mukaveleye baAlanacaktır. Kıymeti muhammenesf 
( 5750 ) liradar. fateklilerin ıartnameainl görmek fçlrı hu 
gün ve eksiltmeye lttlrak edeceklerin valcti muan·eniode 
tik teminat akçuı olan ( 431 ) lfra 25 kuruıluk teminat 
makbuzu ile Balıkesir aıkeri ıahn alma komisyonuna 
müracaatlara. 4 - 1 - 576 

Bahkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan tı: Vilayet hizmet otomobili 
için ahnacak 75 teneke benzindir Ve muhammen bedeli 
(206) lira (25) kuruıtur. (Muvakkat teminata on alta lira 
d1r.) 

2 -- ihale 20 1-938 perıembe ıünü eaat 15 de Hükü· 
met binasında Encümeni vilayet odaeında yapılacaktır. 

3 - Şartnameıinl görmek iıliyenler Encürren lrale· 
minde görebilirler. 

4 lateklilerin mua yyen vaktinde Encümen daimiye 
müracaatlara ilin olunur. 

1937 ye ald c.edveli henüz 
intiıar e t miı değildir. 

"Zora" gazete&i Orhan 
Ra hminin "Telefonda Atk,. 
adlı hikayesin i neşretmiı ve 
Ekrem Reıidin "Emine., a d. 
la r omanını tefrikaya baıla 
mııtır. 

"Zora,, , birkaç yıl önce 
Reıad Nurlnin "Çalı Kuıu,, 

romanı ile Yakup Kadrinin 
"Sodom ve Ga mora" 
tefrika etmitU 

tını 

"Zora,. gazetesi "ibre ıa · 

ğa dotru gidiyor" baılığt 
altında yazdığı baımakalede 

Romanya intilıap larmdan 
bahıederek bu lntıhapla ka 
rakteriıtik o1an cihetin hü· 
kü met koal isyonunun "döğ · 

üle rek,, ekalliyette ka lnl a 
11nda ve nasyona list Sarani · 

4 1 - ~ 

ıtlerln de az bir farkla me· 
vk llerinl muhafaza eyledı k· 

lerlnde olmadığını ve bu it 
d e aaıl entereıe. n ol f' n ıeyln 
Kodreyanunun idare eltili 
"her ıey vatan için . " pu · 
tlıtni n önemli bir ıurette 

büyjimüt olma11 bulunduju· 
nu yazmakta ve bunun ya· 
rmki Romanya idaresi jçiD 
büyük bir mana taııdıtını; 

mevcut reylerin yGzde 16 
1101 kazanmak ıuretlyle 70 
namzet elde eylediilnl; bu 
nlara Yahudt aleyhtarlarile 
Goganın namzedleri de ın · 

zlmam edince Romanyad• 
f aılıtleifn önemli bir kuvvet 
teıkıl edeceklerini ve Ro
men intıhabman en karakte• 
rlıtik cihetinin bu olduiuDO 
izah etmektedir 
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