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aaşvekil e. Celal Bayar,Kamutayın Tatili 
~snasında Cereyan Eden Dahili Ve Ha

rici Bütün Meseleleri izah Etti. 

B. Celdl Bayar 
4nkara, 8 (A.A.) - C. H 

()''ll•l B6y6k Mtllet Mecllıl 
Ctubu umumi heyeti bugün 

''•t 15 de relı veklh B. Ha 

/

r san Sakanın baıkanhğıoda 

toplandı. Söz alarak küut · 
1 

ye grlen Beıvelcll B. Celal 
Bayar Büyük Mıllct Mechsi 
nln tatili devreılnde cereyan 
eden dehtli ve harici 
bütün meıatl hakkında Ha
tay, ve Denim iılerl de da
hil olduğu halde uz.un tra· 
hatht bulunmuı ve aynı 

mevzuler üzerinde ıöz alan 
bırçok hatıpl~r de- dtn\endık 

t~n sonra umumi heyet, bü· 
kô.m~t retslntn beyanatını 
tasvip etmiıtır. 

Ruznamede baıkaca görü· 
tülccek mevzu olm:ıdığındao 
salı günü toplanmak azere 
celseye nihayet verllmtıtar. 

r 
Viyana Pınlaşn1ası İle Çekoslovakya, Ma
c11ristana 11.823 Kilometre Murabbaı 
Toprak Ve J.026.903 Nüfus Terk Etti. 

GtrNDELİK SİY ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YU. il Yl: 4031 

D. VekilininlS 
nci Yıldönümü
ndeki Nutku. 

B Ştlkrli Kaya 
Ankarıo, 8 f A A.J- Cum

huriyetimizin 15 ncl yılı do-
la yJıtle Debıltye Vekili ve 
C H. Partfıl Genel Sekrete· 

rf 8. Şiikrü Kayanın ıöyledi
il nutku Ttmea ıazeteıl te
barQz ettirerek neıretmtıttr. 

Parlıte çıkan Temps •e 
Petlt Pariztyen gazeteleri de 
bu nutka ıütunlarında genlt 
bir yer ayırmıılardır . 

Hi 1 r, u 
Dal adiye 

soli i, Çe 
Arasında 

beri ayn, 
ülakat .. 

--------------------··········----------------------
Dörtler Arasında Silahları Bırakma,Müstem. 
lekeler Ve Hava PaktıMeseleleri Görüşülecek 

--~~~~------~··········~--------------~ 

l)örtleı· Miilakatı \ 7 akıııda Roıııada 
Ve)73 \ / eııedikte rroplitllIYOI·. 

Londra, 8 ( A.A . ) - ln
glltc re Heıvddl ı Ne vll Ç~m
bcrliyn ile Httler, Daladtye 
ve Mu11ollnt •rıuında mü· 
htm bir rnüli&ıat vuku bula · 
cağı ve bu mülakatta; ipti· 
dai maddeler, ııl&hları bırak
ma ve müıtemlekeler meıe
leleri etrafında mzzakereler 
cereyan edeceil, dört devlet 
ara11nda 25 ıene devam et. 
m•k üzere bir bava paktı 
konuıulacağı, bombardıman 

tayarelerinln, harp vukuun. 
da ılvll halkı bombardıman 

gtltere tarafından takip etli 
lecek olan ılyuetl tHblt 
etmektir . Projenin tatbtktn· 
de varılacak ikinci mHba
leyt Mu11olınt , ıonra da 
Hitlerle yapılacak mQ l · 
katlar, nihayet dört hüku
met ıefl araıında yapı· 
lacak bir dörtlrr konferanıı 
teıkll t!dtyor. Bu kooferanı 
netlceıinde bir ha•• paktı 
akdedllmeıl ümit edilJyor.,, 

Bu gazete, biraz ileride 
161Je devam etmektedir: 

. 
Sovyet ihtilali-
nin 21 nci Yıl

dönümü.. 
Moılcova, 8 ( Radyo J -

Ruı lhtlli.llnlo 2 l ncl yıld6-
nftmü olmalı milnaaebetlle 
bugün, Ruıyanın her tara· 
fanda muazzam ıenlıkler ol. 
muıtur. 

ltalfa, Voroıılof ve dlfer 
Rut rlcalt birer aöyle• ver

....__.,...._-=:ıa=:o-=============:========-=== ...... ....,.==-""""'-=======ı::ır=-ı;ıı:;:;:=ı etmemeleri •e bu tayarelerfn 

«laııltere hükumeti Al 
manya ıle A vrupanın cenu · 
bu ıarkfılndekl lktlıadl men· 
f aatler meıeleılnl de 16r01· 
mek tasavvurundadır. 

mlılerdır . 
Kızılmeydanda 

ıeçltretmlnde, bir 
halk bulunmuıtur. 

yapılan 
mtlyon Balkan Devletleri 

Genel Kurmay aşk an
lan Atinada T oplanıyo 
Genel Kurmay Başkanları, Toplantının 
t)evam Ettiği Günlerde Yunan Askeri Mü· 
esseselerile Fabrikalarını da Gezecekler 
Atına, 8 (Radyo} - Bal · ı 

k,._ Antuntana dahil devlet· · 
1~t genel kurmay b ıkaoları 
1tttnıaı, bu ayın ıonle.rına 
dotru burada yapılacaktır. 

1'ürktye -Romnnya ve Yu 
taalavya ıenel kurmay bat 
~lllları, ayın 20 ıınde bura 

..... _,,,....,~~..---.-. ......,~ .... ~~ .. 

Hatay Heyeti 
iskenderuna 
Hareket Etti. 

lıt8obul, 8 l Huıuıi J 
Cumhurlyetımlzin 15 nci 
yıldöoümünde bulunmak üze 
re eelen •e hükômethntzln 
m«tır.ı.flrl bulun"'n Hatay hr:

yeti, bugün İskt ntlerunll 
müteveccihen hareket etmlt 
ve Vali B Muhtttln Üıtln 
dağla birçok zevat tarafın· 1 

dan uiurloomııtır. 

tahdidi tçtD bir karar •erl
leceii ıöylenlyor. 

Dört de.,.let baıvektlleri 
ara11nda vuku bulacak mü
lakat ya Romada veyahut 
ta Veoedtkte o\acaktır . 

Londre, 8 [A .A.] Sun· 
day Dlıpatcb ıazetesl ya · 
zıyor: 

«Lord fi lıfckı tle Çcm· 
herli.yoın Partı ziyaretleri 
Çemberliyn projeılnın lık 

merhalHlni teıldl ediyor. 
Bu zf yare tin hedefi Mü 

nthden ıonrft Franıa tle İn 

Pariste Bir Suikasd 

Alman Setare hanesi . 
d, bulunacaklar ve Yunan 

btııkuroeUne mi1aflr olacak ' 
1•rdır. 

l\lakadar mehafsltn ver 
dıtı haberlere göre, Balk;.rn 

S kre erini Yaraladılar 
'.,._:J Bir Yahudi Olan Mütecaviz, Millettafl&· 

nnın intikamını Almak için Bu Suçu 
ct,•letleri iJCnel kurmnv b&f 
k,bl•rı içtimaı, oo gün 
•G,ecekttr 

lçtima ıona erdil<tf'n ııon 
t,, doıt ve müttefik devlet 

Maraşal Fevzi Çakmak 
ker ibhfoılne çelenkler ko 
yace.klardır. 

Müzakereler, Yunan orduıu 
genel kurmey batkam C en.a
ral Papagoıun riyasetinde 

1 ~t genelkurmay b okaoları 
~•keti mücneıelerlle fabrika 1 

b'rı gezecekler, tcdktkatta 
~oacnklar ve meçhul u- , cereyan edecektir. 

}' ugoslavyada 

l~alliyetlere-bazı h klar 
ıeriliyor. 

S llelırad, 8 (A.A .) - B. 
tohdtnovJç dün Petrov 

ttadda ıöyledfif nutuktn, 
'k•lhyet meıeleılne temıı.s 
~d 

''ek Yugoslav okallıyetle 
'1'h:ı diğer vatanda9larla eıy 
~ı haklar malik olduklarım 
l)det111tı ve bunların kül· 

tııreı IDlctıefl rı için çahıa c,I 
t •oı teyld eyledikten ıon · 
~' " ·alltyetlerfo de memle

'~tln dtjer kısmı tle hem
~ tnk olarak yürümesi lu 
"lbuna ltııret eylemtıtlr. 

Türkiye - ltal
ya ~·caret An· 

/aşması. 
Roma, 8 (Rodyo) - Na. 

zırlar mecliıı, bugün He§VC 

kıl Mu11ollnlo riy setınde 

tople.omıı, ptırtt nlzamna
meılnde yapılacak tadııatı 

koouımak ve ıstinn edilen

lerden ba~ka htçbh' Yahudt

dinln pRrtıdc hulunmamıuını, 

gümrük tarifelerinin değlıtt

rllmesiol karnrlattırdıktıın 

sonra, it lva de Türkler ara
aında akdolunan ticıuet ve 

lderlng anl&frDl:l3.n ı t sdtk 
e;ylemlıtlr. 

işlediğini Söyliyor. 
Pariı, 8 (Radyo) - Al. lan tarafından mı tahrik 

man ıefareth11nuı üçüncü 
ıekreterl Pol Voo Raft, 
Polonyalı bir Yabudloln te
ca Yüzüne maruz knlara k, 

aefarethrtnedeki yazıhane 

ılode tabRnca tle ağır ıu 

rette yar lanmııtır. 

Zabataca derhal yakalan 
mıt olan mütecavız, millet · 
t~ıl ranın intikamını almbk 
ııted lflni &öylemlıtır. 

Yapılan t e hkık lft görr; 
uıüteca•lz, usulca ıefaret · 

haneye ıokulmuı ve ıekre· 

teri görmek iııtf:dıiln t ıöy 

liyerek Pol V on Raftın 

yazıhttneslne girer ılrmez , 

tabanca11nı çekmiş ve ateı 

dmi§tır. 

ı an,.lı ıehretcr, derhal 
baıtaheneyc sevk edtlmlıtır. 

Had ıtıeden haberd r olan 
Hariciye N. zırı Jorp Bonne. 

sefire teeııtürl rinl b!ldlrmlı· 
Ur 

Fronuz pol l ıl; mütecavi 
zin, kendi baıına mı hore 
ket ettıllnl, yolua baıka · 

edildiğini teıbtt için ıenit 

tahkikata baılamııtır. 

Hidııe, burada derlo ali · 
ka ile karıılanmııtır. 

Paris, 8 [Radyo] Te 
cavüz n eticesinde yaraleoan 
ve sıhhi nb·nlt tehltkcli bir 

safhaya rılren Alman .efa· 

rethaneıl üçüncü ıekretert 

Von Raft, ameltyat ol 
ı muıtur. Yaralının vücuduna 

aaplanan iki kurıundan 

biri çıkarılmııtır 
======--=============-= 

Çekoslovakya 
.,, 

Viyana anlaımesile Macaris
tftna ne kadar arazi verdi? 

Prai, 8 (A.A.) - Çekoi· 

lovakya lıtaUılik ofilinlo 
bir tchUflne g~he Viyana 

onlaımaallc 
MacA rlltana 

Çekoılo•akya, 
J 1.823 kilo -

metre murabbaı toprak
la 1.026.903 nQfuı t~rk et
mlıtlr. 

Kırtasiyeciliğin önüne 
Kati Surette Geçilecek 
Hükumet, bütün ve~iletler Ye dıvlet dıirıleriıdı kıyı~, 

yszt ve dosya muamelelerini ~irlestiraee~. 
Hükumetimiz devlet dal · 

re ve müe11eaelerlnde kırta 

ılyeclllğln önüne geçmek için 
eıulı kararlar almak Gzere

dır. BürokrHlyl kökünden 
kaldırmak yolunda atılan 

adımların batında kayıt, ya · 
zı ve doıya itlerinin tanzimi 

gelmektedir. Hüktimetlmlz 
bunun için, bütün Vekilet 

ler ve devlet dairelerinde 
kayıt, yazı ve doıya mua· 

melel'l!rin tn bırl~ıtırilra o.: ılnl 
ve aynı eıaalar daire1lnde it 

görülme.ini temine çıalıımak
tadır. Bu makHtla bir tı 

taltmatı hazırlanmııhr. 

lı talimatının eıaaları Da· 
hllh·e Vekaletinde Emniyet 

Umum Müdürlüiü arıl•lnin 
tanzlrnlnden elde edtlen 

müıoet neticelere dayanmak
tadır-. Bu talimat Baıve· 

kilette Veki.letlerln aa-
lihlyctli müme11lllertn-
den ınürekkep olarak top· 

lanan komlıyonda tedktk •e 
az bir tadtlle kabul edtlmlt · 
Ur. 

Talimat bütün •ekiletler· 
de, vlliyetler •e devlet dai
relerinde meri olacak ve ıh 

tlmamia tatbik olunacaktır. 
Talımatıo tatbik olunacaiı 
makamlar, meılcki huıuıl -

yetlerlne ve teıkllitlarınm 
icaplarına uyıun olmak •e· 
ya taltmatnamedekl madde 
leri tavzih eylemek ilzere 

huıuıi taltmatnameler tan· 
zlm edebileceklerdir. Yalnız 
bu hükümler ana prenılple · 
rl lhlil edemlyecektlr. 

Talimat projeıl pek ya· 

kında Baıvekilete takdim 

lıılınacak ve Baı"fekllet ta· 
refmdan tedktk ve kabulün· 

den ıonra merlyetc ıırecek· 
t r Bundan ıonra taltmatta 

yenilikler ve tadiller yapı

lahlhneıl 84tveklletln mG · 

saadealn~ bağlı olacaktır. Bu 
taktirde üç senede bir top· 

lanacak komiıyon fcap eden 
tadtlierl yapacaktır. 

Memurların vazife ve masuli
yetlari: 

Memurlum b6tün kud. 

retlerlyl e men ut "fazJfeyl, 
keyfiyete halel aelmekıtzln, 

iu mi ıüratle bitirmeleri, bu 
huıulta me1ul olan imtrler 
tarAf ıodan ehemmiyetle ta · 

kip ve temin olunacaktır. 

Her memur lcraalyle mGkel

lef olduğu iti. derlaıl •e lı
tızaoıız olarak yapmıya mec· 
burdur lıtızan ancak ka 

nun, nizamname •e emlrna· 

melerde Hrahat olmırao •e 

bunlarda yeri bulunmıyan 
yebl itler ve kanun veya 

nizamnamelerinin sarahaten 
lıtızena talik ettlfl huıuıla · 

ra münhHır olacaktır. Uıul · 

ıüz lıtlzanları iUyad edinen 
memurların bu hareketi ace· 

mıltk veya bılıtıizlJk ıa,ıla· 

rak ılcillerne ıeçlrllmekle 

beraber haklarında memu
rin kanunu hükümleri tatbik 
edilecektir. Yeniz tıtfzanlar 
la it aahiplerlnln itlerinin 
recikmeıine ıebeblyet ve . 
renler hakkında ayrıca lnzl 

( Sonu ikinci ıayf ada) 



SAYFA 2 

Kır asiyeciliğin ö üne 
Kati Sure te Geçilecek 
(Baıtarnfı birinci ıayfada) 

bati ceza verilecektir. 

Yilayatlerde tatbik: 
Talimat hükümlerinin tat

btkt vilayet ve kazalarda 
valt ve kaymakamlar tara
fından takip olunacaktır. 

ltlerJo geç kalma11ndao da 
her teıekkülün kendi müdür 
ve ıeflerl meıuldür. Mahal 
ltn en büyük mülkiye amiri 

keodllerlne baih bulunan 
hGUlo teıktllh kontrol ede. 
rek talimat hiikümlerloln 
tatbik edilip edtlmedlilol 
tedklk eylemek ıali.blyeUnl 

haiz olacaklardır. 

Evrak teati bürosu: 
r, talimatının en mühim 

hareketlerinden biri de mer· 
kezde poıtahanede btr Baı· 
Yekilete batlı (Evrak teati 
büroıu) teıkılıdır. Cumhur 
baıkanlığı, Baıvekalet, Ge. 
nel Kurmay Baıkanlıiı, bü · 
tün veklletler ve dalrelert, 
mQıtaktl umum müdürlükler, 
milli bankalar, dlfer ebem
mtyetlı reımi müe11eıeler 

ve cemiyetler, ıtrketler bu 
(Enak teatt büroıu) teıek· 
külüne bajlanacaktar. Taı· 
rada büyük vilayet merkez 
lerlnde fayda sörüldüiü t•k· 
tirde ıene bir evrak lEvrak 
teati büroıu) kurulacaktır. 

Büroda daimi bir memur 
bulundurulacak ve bu teıkı
llt sayesinde teati yerinde 
her ıaatte eVl'ak alınıp ve
rJlecektlr. Mecburi teati sa

atlerinde her ve.klletln me
ıul memurları hazır buluna · 
caklardar. Müıtacel itlerle 
zarfların açılması, ılfreler, 

tekltle.r, dojrudan doğru va 
malıamlara aid olan evrak 
lar, tıaretler, mahrem kifıt · 

lar Ye bunlara benzer diğer 
huıuılar hakkında tı talimat 
projeı!ne vazıh hükümler 
konulmuştur. 

Takip YB teftiş: 
Merkezde her dairede 

umum müdür muavinleri ve 
muavin bulunmıyan daire · 
lerde ıube müdürleri veya 
ıef1er hergün daireye relen 
ve rlden evraktan takip ve 
ceYabı müstelzim olanları 

not edecekler, muameleleri· 
nfo muayyen müddetlerinde 
netlcelendirllmeal ve harice 
yazılanlard n telıridl icap 
edenleri de yaptıracaklardır. 
Meıal 1aatlerl bittikten ıon· 
ra memurların mHaları mu• 
ayene edtlecekttr. Muayyen 
müddeti geçmlt evrak bulu 
nan memurlar cezalandırıla· 
cakl rdır. 

Yazı işleri: 
lı talimatının mühlm mai· 

delerinden biri de, yazılarda 
umumi tahrir eıaslarına ve 
ba11atan sadelik ve fcaza 
çok dikkat edilmeıılol emre
den hükümdür. 

İtlerin çok ıözle ifadesin. 
den bir fayda hıı.aıl olmaya· 
caiı ve böyle b'r hareketin 
amir ve mafevkler üzerin
de tyl bir tesir bırakmıyaca· 

i• memurlara bildtrllecekttr. 
Talimat, yaı:ı meıeleslode 

(çok it, az eöı ve yazı ) yı 
prenlip olarak almııtar. 

Plin ve thzarlara , hulAıa · 
lara, mafevk ve mldunlara 
yapılacak hitaplara, kiiıtla
rın t•klllerfne v• renklerine, 

kopyalara, baıhklara ve bu· 
na benzer husuılara dair it 
talimatına aarlh maddeler 
konulmuıtur. 

imzı salahiyıtları: 
Buıüne kadar muhtelif 

vekalet ve reımt müe11eıe · 
Jerde imza ıalahlyetıne ald 
türlü tekiller cari olmaktay· 
dı. Bürokrasinin önüne ge· 

çecek olan bu talimatname 
bu eııaılı noktayı da kökün · 
den halletmlıttr. 

Talimatlar •e talimat ma 
hlyetlnl haiz tamimler, Baı 
vekalete. Genel Kurmey baı· 
kanlığma yazılacak muhar
rerat, vekaletlere yazılacak 

ehemmiyetli yazılar, yeni bir 
bak ve vazife tevlit ve tah· 
mil eden tahrirat, vekalet 
makamının bizzat lmzHını 

tenıip edecejt evrak •e mü 
hlm tlfrelerl bizzat vekiller 
lmzalıyacaktar . 

Hunun haricinde kalanları 
umumi kitlp veya muavinleri; 
müıteıarlar muavinleri, ıu · 
be ımüdürlerl imza edebile · 
celderdlr. 

Bvralnn ehemmiyeti •e ve 
kıltn, umqml kitıp, muavin, 
müıteıar ve müdürlerin tm
zahyacakları evrakı vekalet 
makamı tayin edecektir. Vı
li.yetleıde valiler vekiletlere 
yazılacak muharrerat •e 
telgrafları bizzat imza ~de· 
ceklerdlr. Sair makamlar de 
olan muhabereler için mua-
vin •e mektupçulara imza 
ıali.blyetl verilebilecek tir. 

Vekiller berhanıı bir ıu· 
retle merkezden ayrıldıkları 
takdirde debi Cumhurrlya
ıetıne •e Uüyük Millet Mec 
llılne yazılacak tezkereler 
behemehal kendllerloe ımza 
ettirilecektir. Bır emri veya 
kanun teklifini thtıva eden 
buıuılar da muhakkak vekil· 
ler tarafından imzalanacak 
tar. Bunun haricinde veka
letlere veya Baıvel· i lelt'! vs
zılacak yazıların umumi ki· 
tip ve mü.teıarlar tarafın 
den lmzalanmuı kabul edil · 
mlıtır . 

Dosya işleri: 
lı talimatoameatnln tatbik 

edlldlil dairelerin doıyaları. 
menulanoa 1ıöre, timi bir 
ıekılde ve deıimal ıletem 
üzerine tuoif edllmtı plin 
ve ıemalara tevfikan tutu 
lacakhr. Doıya, pli.o ve ıe· 
malarının ne ıekllde terttp 
ve tasnif edileceklerini tav. 
zth maluadıle ayraca bir 
numOıne tallmatnameıl ba-
zırlanmıthr. 

Arşiv işleri: 
Vekaletlerde, müıtaktl 

umum müdürlüklerde, dığer 
resmi teıekküllerde, buliıa 

it talimatının tatbik edlldlil 
bilumum dairelerde tf'tkllat 
ve malzeme nok1anlıiından 
doian ihtiyaçlar itmam edl · 
ltr edflmez (ArtlY müdürlük· 
lerl ) ıhdaı edilecek ve doı 
va, enak, daktilo •ılertnln 

blrleıtlrılerek tedviri vazife· 
ıl bu müdürlüklere verilecek
tir. Bu müdürlOlder doiıudan 
doğruya dairenin en büvük · 
imlrfne merbut ve müıtalul 
bir ıube halinde idare edt· 
lecekttr. Arıtvlerin ne f t• ktl 
de tutulacağı da taltm~toa 

mede mufuaalan izah edll 
mektecitr. 

Bu işin masrafı: 
lı tallmahna tlbl olacak 
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1 Ayva ı VeE 

i F b i arK 
. 

Ziraat Bankası ,. fı .. dan Ku-
rulacak Olan F abrik la Gele
cek Sene F aaliyP.te Geçecekt ·r. . 

Ayvalık ve :.eytlnyuy f abrikalurrndan bir görünüş 
Ztreat Bankası Genel Mer- faaliyete geçecektir. 

kezlace vlliyeUmtr:de modern FabrJkal r zirai kredi 
iki zeytioyei fabrlkuı kurul kooperatifleri ortaklarının 

muı kararlaıtmlmııtır. Fab- mahsullerini itHvecek ve me· 
rlkaya elveritll yerleri lntl- mleketfmtzde zeytin sanayii 
hap ve mubayea etmek üze için örnek olacaktır . 
re umum müdürlük bir ko 
mfıyon tefrik etmtıtlr. 

Bu komlayon Ankaradan 
ıelmıı Ayvalık ve Edremit 
mıntaka11na giderek mnna
ılp gördfijü zeytinlikleri 
banka hesabına satın almıf 
tır. Yine bu komlayon a1rıa 
en mütekamil vuıtalarını 

ıhttYa edecek olan bu mo · 
dern zeytlnyai f brikaları 

nın planlarını hazırlı-
yacak ve fabrikaların 

yapılmasına hemen b ıla· 

nacaktır. Bu ıuretle fahri 
kalar önümüzdeki yıl içinde 

Zeylin mıntıka müte~as
sısmm tı~kikleri. 

Mezunen Ankarada bulun
makta ol n mıntaka zeylin 
mütebaeıısı 8 . Nı.,;amettln Tur
gay,Zt:aat Vekaletince İzmir 
zeytincilik llleayonu mesa · 

lıtle Muila zeytin bakım it· 
lerlnl tedktke memur edil 
Jlllf, bu vlliiyetierdehl va· 
zif etıfnf ikmal ederek Anka -
raya gitmek üzere ıehrlmlz= 
gel mittir . 

Köy Eb Okulu Mezun
ı n Ta • 

1 
• 
1 • 

Köy h'be~okıılumm im seneki mtzıınlurt 
Köy Ebe okulundan me· ı yn, Makbule Dıktlitaş Ça

zun olan tik köy ebelerinin ğ&f, Cemallye Albayrak Bür
taylnlerlnln yapıldıiıoı yaz- h ntye, Behiye Bayar Ban 

mııtık. dırına, Cemile Ozaner ve 
Bugün de verildılderl yer- Mealde Uysal Balya, Hav 

lerl bıldlrlyoruz: va fnay ve Cavide Uzkal 
Naıme Tezer Küpeler, 

Hatice Gülay Bandırma, 

Behzat Emre Bürhanlye, 
Zehra Taylan Savaıtepe, 

Y egine Dural ve Erol e 
Khn Şamh, Fatma Eygül · 

can Yağcılar, Nazmiy" Sargut' 
Çağıı. Gülıah Kollu Konıth 
pınar, Cemile Ergür Mudan 

daire ve müe11eıeler timdi 

den bu itin ica p ettireceği 

masrafı tesbit etmektedirler 

Bu ft tçla ıarfı fcap eden 
para tayin olunduktan son· 

ra talim t Baıvekalete t k 
dlm olunrıcak ve vertlecek 
emre 16re derhal harekete 
ı•çllecek.tır. 

Sındırgı, Sıdciika Türktekin 
Korucu, Afet Ataç Durak, 
Lem n Şaylan Edremit, 
Zehra Gürol Dursunbey ve 

Nactye Elmaıı Y enlıehlre 

tayin olunmuılardır. 

Genç ebelere muv.affakl· 
yeller d ileriz. 

ar 1 mış. 
Dtnkçller mahalleılnden Ga-ı 

ltp oğlu Re~ dm ıerhoı olarakl 
genel ev k dılarından Meh· 
met kızı Fatmayı döğdüğü 1 
ve çata l! da bacağından y -
raladığı ~lkftyet olundu~un

dan hoklunda tahkikata 
baılanmııt1r. 

ısı 

i Üçün
' v ptı. 

Akşam apılan topla-ntll muMelif ancümenlcrden 
gelen mazbst lar o~undu. 

Belediye meclisi dün ikin· r1!!!!!!!!!!!!!!!!!'!!!"!!!!!!"!!!!!!"!!!!!~~~~1 
cı reiı veklll B. Rasim Ç i•· 
nın baıkanlığında toplandı. 

Büyük Şefımb; Atatürkle 
Baıvekll B Celal Bayar, Da
hiliye Ve Ilı ve Cumhuriyet 
Halk Partlıt Genel Sekre· 
teri B. Şükrü Kayadan ge 
len telgraflar okundu. 

Baıta Cumhurrelı mlz Ata· 
türkün olmak üzere hepıl 
de ıüreklt alkıılarla karıı

lanan telırafleırın okunması 

bıttlki:en ıonra ruznameye 
geçli dl. 

Zaph a bık hulaıası, Be
lediye reiılnln 937 yılı me · 
1alılne ald raporu ve büdce 
encümeninin mazbataaı ; 

Ata türkün 
Belediye Mec! 
lisimize Kar

şılıkları. 
Cumburreisl Atatürk• 

Baıvekı1 8. Celal Bayar. 
Dahiliye Vekili ve Par
ti Genel Sekreteri B· 
Şükrü Kaya, Belediye 
mecllılnln çekllil tasllll 
telgraflarına afağıdakl 
karıılıkları gönderınlt· 
lerdır: 

937 Yılı varidat ve maı· ı 
raf kati hesap larına tedklk 
eden büdce encümeninin maz 1 

bata1tle devalrl resmiye alım 

1 

I 
satım komlıyooları ile ~ergi, 
kazanç, tadilat, ttiraz vcı is · 
Unaf komlıyonların tıttrak 

edecek meclis azuı hakkın· 1 

Nazi Kodanaz: Beledi· 

ye Retıl - Balıkesir -
Belediye mecltılnto ılk 

toplant111 münaaebettle 
bana karıı gölterıleP 
temiz duyguya teıekkOr 
ederim. 

K. Atatürk 

Naci Kodanaz: BeledlJe 
Relıl - Bahkeslr -dakl meaal - tarife encüme· 1 

ninlo mazbata11 kabul ed&ldl. : ı 
Muhasebe müdürlüğünün 1 

Belediye mecllılolP 
du1ıulanna muhabbetle! 
teıekkGr eder, vert111ll 
baıarılar dilerim. 

938 yıla büdceılnden miioa · j 

kale icrasına dair m6zekke 
reıinln bildce encümenine 
havaleılne karar vertldt Be· 
ledlye meclis llzalıiın ıeçl· 

leo Avukat B Tevf(k Baıa 
ranın mazeretine blnoen de
vamına lmkln bulunamama 
ıı dola ylıtle mecliı azalığ1nı 
kabulde mazur bulunduğun 
dlln affedtlmeıl hakkındaki 

dilekçesi okundu ve reye 
konularak müstafi addedtl 
meılne kerar verildi. 

Gelecek toplantı cu-
ma günü saat 20 olarak teı 
bit edildi ve ruznamentn 
zabit hull1aıı, encümenler
den gelecek evrakla evnıkı 

varidcden ibaret olduğu bil
dirilerek toplantıya ıon ve 
rtldı 
-

Demir sanayimde çalışaca~ 
gençler yetiıtirilecek. 
Hükümet, 1939 ıeneı•nde 

f asli yete geçecek olan Ka • 
rabük demir ve çelik fabri
kaları ile memleketimize ye 
ol bir 1aoa yl ıubeıln!n nçılmaı 
olocağmı ve bu ıanat ıube 
sine lüzumlu ol e.o ütehas 
ılı elemanları ııüratle yetit· 
tlrmek zaruretine gözönüne 
alarak sanat okullarımızd 
demir ıan yU kıemıoa büyük 
ehemmiyet vertlmealne karar 
ver mittir. 

Maarlf V ckatett, bu bu
ıuAta bazı eınılar teıbit et 
mtıttr 81lhe11a fabrikalara 
lazım olan elemanların ye· 
tiım~al için Ankara erkek 
sanat öğretmen okulunun 
demtr, çelik tubeslne mmte. 
ka aanat okull rindan geçen 
sene ve bu aene demir, çe · 
ilk tubelerioden mezun ol -
muı gençlerin bu yın 16 
ımda yapılacak btr müıa
baka lmtlh&nı ile lımuak 

bu gençlerin yettıtf rflmeıl 

takarrur etmrıur. 
Ayrıca, Ankara, Aydın, 

Başvekil 
C. Bayar 

Naci Kodanaz: Beledffll 
Retıl - Balıkeıir -
Üçüncü intihap de"

rHıntn ilk toplatıııP1 

yapmakla rejimin .,e 
Partinin yurddakl bO · 
yük davaıı, imar, iot• 

' ve refah yollarında ça' i 

!ıımaaımn ilk aduuıoı 

atan Belediye hey•· 
Uol saygı ve bat• 
rı dıleille ıeli.mlar, ıo• 
terilen güzel duyıular• 
teıekkür ederim. 
Dahlliyt Vekili ve C. 
H. P. Genel Sekreteri 

.. Ş. Kaya -.-__j 

Bir evden iki 
halı calındı. 

, d• 
Börelcçıler mohalle•IO 

oturan Doktor Faik Tokerfst 
•• evinden aeceleyln iki hah ç 

• lif' 
hndığı blldtrildtilndeP Po 
ce tahkikata bntlanaıııtır· 

Bir tayin. 
11

. 
Şehrimiz evkaf müdlr f 

ğünden DJyarıbakır e•":.ı 
müdürlüiüne tayin edllOI t 

B hı•' fizerine fltifa eden B. e ti• 
Ziraat Vekllettnce Bur•• 

1 1 r0e· 
li.yeti zeyUncll&k it er tlt· 
murluğuna tayin edil~ 

---·~~-~---;:E::-:ıdıırıı'' 
8ur1a, Diyarbakır, " 
lstanbul, İzmir, KaetoOJ~:, 
ve Konyada bulunan b0

111" 
Hnat okull•rında de111ırc 

~ oı· 
ıubelerine büyilk bir ehe j., 

çler• mi yet verilmesi ve gen ıe· 
bu huıueta tetvlk edllrı>e t· 

rl de mukarrerdir. Bu •_ur:aJ. 
le memlekcltmlzde yenı ell" 
rulan b6yül~ demir ve ç ıı· 

b os' 1anayllnln temelleri u 
teplerde atalmıt olacaktır· 
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Almanyanın ulgaristana 
iktisadi Teklifleri .. 

Bulgar Hükumet Erkanı, Yapılan Teklifleri 
Alaka · Ve Endişe ile Karşıladı. 

Ttmea ıazetutnden: 
«Alman lktitat Nazm Dr. 

Funk Sofyaya ıon yaptığı 
Ziyarette Burıar büku 
llıetloe tkl memleketin ara
•ıtadakl siyasi ve iktisadi 
llıünaıebat bakımından çok 
llıübim ıörülen bazı teklif
lerde bulundu. Bu teklifler 
6Ynı zamanda yeni Alman 
l'•nın Tuna "Ye Balkan dev. 
letterlne kartı tutmak iste 
dıft Ucari ıfyaıetln m11hıye
llo1 aöıteren bir delildir. 
Dr. Fuok bu teklifler üze. 
tinde keodfai müzakerelere 
•e teferruata glrlımek fa · 
leınamtı ve bunları m6te · 
ba1111tara bır kmııtar . 
Almanyaoın teklifine ıöre, 

8aılgariıtan 12 seD• müddet
le tütün, hububat, üzüm ve 
dtier meyvalar, domuz veıa
lre ribl mallarının bütün ba
rice ıevketttf i miktarının 
.\laıanyaya satacılık ve bun
lara 12 senelik devre zar
fında müıtakar kalmak üze 
re maktu bir fıat teablt 
edHeccktfr. 

Dtier taraftan Almanya 
•ldıiı bu zirai malların be
delınt ıerek her clnı harp 
lnalzemeıl, makine -ye dığer 

bır çok 11nai mamülitla, ıe
telc Bulıarlıtanın nafıa ve 
tlraat ıılerlnl ilerletmek, ara
ııyt ıulamak ve pamuk ze 
tlJatını toktıaf ettirmek lçfD 
lhttyacı olan mütehusıı mü 
hendlı ve makinist göndere
telc ödiyecektır. 
Almanyanın Bulıartstana 

•ldıklarıoa mukabil verdiği 
bu mallarla ıöndereceğl fen 
•d•rnlarının ücretleri de on 
1kl ıenellk müddet için ev
"elden teabit olunacaktır 

Çok büyük bir plan: 
PJ&nıo bu kadar genlt ol

Qıaıı Bulıar hükumet adam· 
l,ruıda ve bu itlerle u~ra -
h11 -erkinde alaka tle be· 
t'ber endııe de uy odırmıı 
tır. 

Avuıturyanıo ve Südet 
''•ılılnin dha kından beri Al · 
Qıanya Bulgarlıtanm ihra

~-t aıaddelerlnln yüzde el 

~:~~a, ~~;~~;:1~ul:a~~.~:: 
0 tlun lıtedlğl sürat ve mlk · 
tarda malzeme verebilecek 
tele sınat devlettir. Çünkü 
{elcoılovak ıllah ıaoayltnin 
•tllcbali h.e henüz belJi de· 
~Ildır. ltalyanm bu anda 
, ~ılraeana aatablleceğl fazla 

1 lh laıalltı yoktur . loglhe· 
;e lle Franıa iıe kendi al
~hlarını çoialtmakla meı · 

ldürler. 

Bu ıeralt dabıltnde Bul· 
tar hnkumet adamlarının 
tllernleketlerlode yeti fen zl -.. ,~ 

1 rnahıulita mukabil Al 
~'llYanın onlara ıilih ve 

lı;t1> IDelzemesl vermek te!< 
tt ltu memnuniyetle kabul 

ltlelerf pek tabiidir. 
t F,lcat teklifler umumi ola· 
~le tözden ıeçlrlldlil za 
,,~11 Bulgariıtan ihtiyatlı ha
' et etmek lftzumunu hlı
tdı t, J'ordu. Meıeli Bulıarıı 

""' lkllaadt Jtlerdcı ıallht-

yetti kimseleri «ldulog mem
leketleri» denilen yerlere 
yaptıkları ihracattnn unu 
ve buğdayı lıtfına etmlıler· 

dır .. 
Bu isim verilen memle

ketlere Almanya gibi, m&l· 
letlerle yaptıkları ticaret ve 
takas ı ılerını tam bir kontrol 
altında buiundurao memle 
ketlerdır . Bun ların ılyaeetl 

köylü bh' m illetten buğday 

almak ve bunu ıerbeıt dö 
vizll memleketlere ıatmak 

tar 
Mesela Bulaarlatan Alman· 

yaya 1937 de 20 bin ton 
buiday aa tmııtır, fakat bu 
tekrar edllebılecek bir ahı 

verit değildir 
Bugün Bulaar buidayı 

Almanya için de bir ıerbest 
döviz malıdır. Halbuki Al
manyanın teklif ettiği ıon 

anlaıma kabul ediline Bul
garlılan bütün fazla buida 
yını aynı mukavele eıuları 

dahilinde oraya satmaya 
mecbur olacaktır. 

Büyük te hlikaler var: 
Dığer taraftan Bulıarlar 

Alman tekltfınl hiçbir ihtl· 
Jal kaydına lüzum görme
den kabul ~tmenln çok bü · 
y6k tebllke1erl olduğunu da 

düıünüyorlar. 
Bul1rarlıtao totaliter tda

rell bir memleket değildtr. 

Bunun için iktisat erkinı, 

bufdaydan baıka diğer ih · 
racat maddeleri için bile on 
iki ıenehk bir maktu fiat 
teebUI ıtmdtden kabil olur
mu ve kabil oluna doğru 

mudur, değil m ı dır, diye dü 
tünüyorlar. 

Bundan baıka, ihracat 

nelik proiram takip olun· 
maktadır. Son olarak bıllrl
len orta kanalla tamamla· 
nacak büyük bir kanal ılı

teml ıle Ren, mayo ve Tu
nayı birbirine bağlama fa -
allyeU derliyor. 

Bu plaoın Tuna ve Bal
kan memleketlerinden gele · 
cek ithalat malları için bü
yük bir merkez haline ıe · 

tırllmHI ı le a !akaın vardır 

ve bu merkez ihtimal ki Vl
yanada kurulac~ktar. 

Alman planına göre, Bal
kan ve Tuna memleketle· 
rinden ithal edilen mallar 
bu merkezde ikiye ayrıla 

cak ve bunların biri Al 
maoyanın dahili lıttbliklne 
ıarf edilecek, dlferl ise Le· 
b l ıteoa ve Baltık memle 
ketlerlne tekrar thr ç edile
cektir 

Bu plinların vüsatl Bul 
garlıtanın ve dlier Balkan 
devletlerinin alaka1101 cel 
betmedeo kalamaz Fakat, 
bu demek dejlldlr ki, Köıe· 
tvanof hükumeti Funk pli 
nını tamamile kabul ede
cektir. Bllaklı ıörüoüyor ki 
Bulcarlar silah mukabilinde 
ham madcle vermeyi kabul 
etmekle beraber, memleket· 

lerinln Almanyaoın iktisadi 
hatti. ılyaei bir va11ala bal!ı· 
ne eelemlyeceflne emtn ol
madıkça daha ileri ııtml 

y~ceklerdtr . Bunun lçtn Al
manya ile Büyük Brltanya 
aruındakt münasebatın da 
ne ıektl alacajını bekliyor

lar. 

maddelerinin bugün için hl
klmlyetint batkasınıo eltne j 
vermenin doğru olmayacağı 

locilis hükumetinin Bul 
glll'iltana 9 mil) on ı ıterlin · 
ltlc btr ıatikraz vermek üze 
re müzakerelere glrııllilne 

dair Londrada çıkan haber 
lerln doğru olmadıiı anla 
ıılmııtır . Geçen aün Bulgar 
ınebu11n mecliat franıa Al 
manya ve Leh ıatana ı l lih 

ıtparlı edıldlğloe dair olan 
takrirleri müzakere ctmtı-

Dl aözden uzak lutmıyorlar 
Olur ki , on iki ıenelık müd 

det btttıktcn aoora Almanya 
bu rnukaYelcyl yenilemek 
için Bul garııtanın daha e:r; 

lehinde olan teralt ileri ıü 
rer. O uman Bulgar müa 
tahıillerl ve ıhracatçıları 
bugün kendilerine açık olan 
pazarları da kaybedebılır 

ler. Çünkü bu gün açık olan • 
pazarlar o zaman baıkaları 1 

ile mukavele imzalamış bu 
iunacaklardır 

Ur. Bundt'ln ev•el de bu 
gtbl müzakerelerden sonra 
Fr11nsıt veya loıııit~reoln Bul
earlstana iıtıkraz er cekle . 
rlne dair haberler çıkmııtı. 

Bunların Alman menbaın
dan çıktıiı zannedılmekte 

dır.» 

Ucuz Altını 
Bılhassa bu yaz vukua 

gelen bir bidtı~ Bulgar ik
tlaatçılo rını ciddi bir dütün· 
ceye ıevk e..tmittir. Bundan 
birkaç ay evvel Hulaer 
meyvacıları logiltereden çok 
karlı bir fıatla çilek atpa· 
rlff almaya muyoffak ol 
mutlardı. Fakat bu muvaf· 
fakiyetlerl çok uzun ıürme· 
dt . Çünkü Almamlar btraz
ıonra Loodra pfyaıaaına kül 
llyetlt miktarda çilek döktü · 
ler, hem de Bulearların re

kabet edemlyeceğl kadar 
ucuz bir fiatla . 

Rın - Tuna kana~: 
Diğer taraftan Almanya

nın Tunaya doğru loft hedefi 
ile eirlttlklcrl iktisadi ılyaıet 
baurlıklorı dewam edi1or 
Dr. ŞahhD çladlil d6rt ıc-

Kim Almaz? 
l Fraosanın Perplnyan ıeb· 

rinde zabıta azılı bfr sahte· 
j kirı yakAalamııttr. _Şehlrin 

.emniyet amlrllflne ~a barey 
ı adın.:la btrinln çubuk halin· 

de altın ıatmakta olduğu 

haber verllmlıtlr . İddia edil 
dlğlne göre bu altınlar lı · 
paoyadan kaçırılmJf, onun 
için ucuz olarak satayormuı. 
Sunu ~ören halk adamın 
elinde ne kadar altın varsa 
kapıımaia baılamıılar, hat· 
ti zeneınlerden blrlıl bir 
alaıta 64.000 franklık altın 

külçesi almııtır . 
Bu altıolaran üzerinde (8 

B.) harfleri yaal Bllbao ban · 
kaeı yazıla bulunmaktadn-. 
Zcnıtn alhnları aldıktaa 

TDRK.DILl 

Muazzam 
Bir Kanal. 

Liy'°jle A nveu araıu1da 

muazzam bir "•nal yapıl· 

mıttır ... Alber kanal• iıminl 
taııyan bu kanal aıkerllk 

baknuından o kadar ehem
mlyetllaır ki bugün ismine 
Belçika majlnoau denilmek 
tedlr. Büyük kayalar doğ· 

' . 
ranarak meydana geUA1en bu 
kana , aynı zam6nda çok 
azametlt btr eıerdlr de. Ka 
nal lkt ıehlrl birbirine blr
ı~ıtlrm ktedlr. Gentıltil 180 
240 metre, yüluel'11ğl de 
8 14 metre arallndadar. Ka. 
nal ıetlerlnln lnıaaı fçtn 20 
milyon metre mikap toprak 
aarfedllmtıttr. Llyej )"akının· 
do açılan yalnız bir kesik
ten 25 milyon metre mi · 
kip toprak çıkanlmııtır. 

Eğer bu toprak bir metre 
yükıeklıaıode olmak üzere 
diiz bir sahaya yayılacak 

oluna, 2.000 hektarlık bir 
saha kaplıyabillr . 

; . 
Kanalın inıaah için yal 

r.iH 
nı~ beton aarfedllmtı değtl· 

dir. Aynı zamanda pek çok 
çelik de kullanılmıthr Kana· 

lan üzerinde 65 köprü mev 
cuttur. Yalnız Llyf'j civarın· 

dalcı Hernal köprüıüne 550. 
000 kilo, Hakur köprüıüne 

850.000 kilo çelik ettmlı· 
Ur. Bundan ba§ka kanalda 

altı ıu bendi mevcuttur. Bu 
bentler Llyt"jle Anvera ara . 

ıındakl 56 metrelik bir ıe -
vlyeyl gidermektedir. Bent 

lerden bet tanesinden ıular, 

birbirlerine on metreden dö· 

küjmektedir. Şüpbeılz ki bu 
bentler A vrupanın en bü· 

yük bendi değildir. Meaell 
Hollandada bundan daha 

büyük beatler mevcuttur. 
Fakat nakil vaııtaları ve 

zaman itibariyle ıon derece 
elverlıhdlr. 2000 Tı>nluk iki 

gemi, bir bentten ötekine 
bef dak kada geçebılmekte 

d lr. Bu kanal iç!n fuıiaıız 

olarak tam 1 O ıene çalıııl 

mııtır. Belçlkll bu kan ıı l 

lç ın iki mılyar frank bar· 

camıt\ır Fakat kanal 273 
kilometrelik ve 13- 14 gün· 

lük bır yolu ıon derece kı 
salt~ııtır. Etya nakliyatına 

gelince g~lince , bu kanal ıe 

nelak eıya akliyat miktarı 

nı 6 milyon tondan 20 mtl· 
yon tona çık racaktır . Bun· 

dan batka kanala buifÜn 
eıkl A vrupanın manzaraaıoı 

değifllr~n büyük bir eser 
nazariyle bakılmaktadır. 

ıoora ahınlaran dereceılnl 

ve niıbetlnl öğrenmek için 

fehlrJn kuyumcuıuna ıötür
IDÜf . Kuyumcu altınları evi 

rlp tçevlrnılı: 
- • Birader demlı, bunlar 

altın değil. Hatti bu halita
da altının zerresi bile yok, 
bu en idi bir haltta. 

Diye cevap verıulttlr. Bu 
nun üzerine adam doğruca 

poltae giderek meu:leyl an 
latmııtır Polıı, tarif edilen 
sahtekarı yakalayamamıııa 

da arkadatlarından blrlllnt 
yakalıyarak arkadaıı hak 
kında iyice maldmat almıı · 
tır. Zabıta timdi kıymetsiz 

bir halitayı ahın bahasına 

aatan nbtekirm arkaııaa 

daımOıtar. 

SAYFAı 3 

A m ad • 
1 adi 

devletleşti 
s 

ya 
Sanayi eşkilatı YerineDevlet 
Teşkilatı urulması Iateniyor. 

Fran11zca "Ten" gazete
ılnto Berlln muhabiri bildi
riyor: 

Bundan birkaç ıün evYel 
Alman tktl at müıtcıarı Her 
Brlnkman, Do11elllorfda bir 
nutuk ıöyledl ve Almuo 8•-

zetelerlnde nutkun bir hula 
aası çıktı «Doyçe Algemay 
oe Sa~' tung.. da, ehemmi 
yeti o l ita rot ederek, bu nut 
ku ıonradan aynen neıret 

mişttr. 

Müsteıarın , devletle iktl· 
sadiyahn münasebeti hak
kındaki bu nutku, devlet 
tarafından elde f"dllen veya 
tıtik met •erilen iktisattan 
bugünlerde bahsedildiği Fran· 

Soo ılyaai hadlıeler Av 
rupada bir kere daha hu· 
dudları değlıttrdl . 

Avrupa harlta11nı önfimü 
ze açıp tarJh aablfelerinl çe 
virerek tedklk edereek bu· 
radakl hududlaran birçok de 
vırlerde deflttlflnl, memle. 
ketlerfn hemen hemen dal

ma bJr hudut ka vgaaı için· 
de yaıadık larını görürüz. 

A vrupad bueüo en eıkt 
hudud lıpanya-Portekız hu · 
dududur. 1668 deki yani 
bundan tam 27U ıene ev 
velkl bir muahede ile teablt 
edilen lıpanyol Portekiz hu· 
dudu buifÜD halen aynı ıe 
kilde durmaktadır. 

Ondan &onra lneç Fınlln· 

aa için de ehemmlyetltdir-
Fakat. A.lmanyada bu me· 

sele dah baıka bir ıekilde 
ortaya konuluyor. Çünkü 
orada güdümlü (devlet ta . 
rafından idare edilen) ıktt

ıat , münakataya ihtiyaç 
göıtermlyeceiı bir b kikat
hr . 

Her Btımaokın tıaret etti 
ğine göre, Almanyada dev· 

letln masraf. milli varldatın 
üç bir idir. Bu suretle, de•· 
let bu varid e. ti kendiliğinden 
kontro l altına a lma ad ır. 

Ru niıbet diğer devletlerde 
de aıa~ı yukarı aynadır: la· 
gllterede yü'l.de 28, Amerl· 
( Sonu dördüncü ayfeda ) 

adi er 
ya 

dlya hududu ıeliyor. tkı 
memleket arasındaki budud 
1809 da laveçle Ruıyanın 
imzaladıkları Frederlk Şam· 
me ıulh muahedeel ile tee

bn edtlmlıti ve ayn'n o ıe

ktlde mevcuddur. 
Uzun bir mazlıt olan hu

dudlar araaında üçüncülüğü 
lıveç - Danimarka hududu 
alıyor . Bu budud 1814 de 
Norveçl lıveçe ılhak eden 
Kfel muahedesi teıblt edıl

mlıtl . 

Ondan ıonra en uzun ma
zlıl olan hudutlar ıu ıekilde 
ıaralanabllir . 

Franıız • lıpanyol hududu: 
1814 te lıpanyada Burbarl 
( Sonu dördüncü ıayf ada ) 

Amerikadaki Alman Casusla
rının Muhakemesi. 

Amerikada yakalanan Al · 
mao ccauılar.ımn muhake 
meılne Nevyork mahkeme· 
ılode batl andaiı malürndur. 
Eo son g elen Avrupa mat
buatında , bu davaya ald ba
zı t fıılat vardır. 

Amerakada adliye erkanı, 
Avrupa memleketlerJode o l· 
duğu gibi, perukal ı, kürldü, 
huıust ıerpuılu kıyafetler 
teıım zlar. Buna rağmen, 

bu ceketli hakimlerin icra. 
yı kaza etttklerl mahkeme 
salonlarında diılplln ıon de · 
rece ııludır . lıte bu dlıtp· 
lınclllğlne rajmen, müddei -
umumialn tddtanameılnl dln
ltyen çok ciddi hiklm Kuox
ua yerinden ııçrıyacak de 
recede buyük bir hayrete 
düımesl de, Alman caıuıla . 
rının, zan ve tahmin edıl

dlilnden çok daha ıumCillü 
olan casusluk f aaliyeU h k
kmda kuvvetli bir fikir ver 
mtye kafi ıellr. 

Müddetu1numlnln ıizlerl 
dinleyiciler araıında bo~uk 
bir mırıltı uyandırdıiı ııbı, 
maznunları da korkudan ıa · 
rartmııtı. Yalnız, nlıbeten 

aakln ve llkayd ıörünen, 
Europa vapuru manlkiircüıG 
Jobanna Hofmandı . Bu ıG · 

Ooete ve zahiri llkaydlye 
ıebep de, Johannanın lnal
hzce bilmemeal idi . 

Alman cıaeuelarını, efklrı 

umumiye ehemmtyetalz kim
ıelerden ibaret zannettiği 

için, haliyeUoln ehemmi· 
yeti ve ıumulü de azamıa
oı yordu . Halbuki iddianame 
okunduktan ıonra , bu birkaç 
kitinin ne kadar büyük ve 
kuvvetli b ir ıebekeye men
ıup oldukları olaıal111ııtır. 

Normal zamanlarda, bu 
nevi hfıd ııeJcr :bcynelmtlel 
ıbttlaf1ara mevdao ver me· 
mek gayeılle örtbae edilir. 
Fakat bu defa, ite btnat 
Alman Harbi ye Nezaretinin 
karıımıı bulunduiu k naatl 
Amerika adllyeıinl, açık 

açık harekete geçmeie ı vk 
ve mecbur etmfttfr 

Geçenlerde Nevyorkta, Al
manya aleyhiodekt tezahürat 
ıon derece ııddetlenmlıtır. 
Her yerde herkeıfn atzında 
caıuı lakırd111ndao baıka 

birıey tıulmlyordu. Ameri
ka Almanlarından bin kiti, 
cumarteıl ıünü akıamı, 56-
detlerln ilhakı münaeebetlle 
tezahürat yapmak üzere 
toplanmıf, fakat iki bin beı 
yüz mukabil tezabüratçı ta· 
rafından dafıtılmııtır . Bu 
tezahürat epey ifÜrü!tülQ 
geçmlf, yedi, yOs elit pollı 
memuru. ıürOIUiyü yatııtır 
mağa ancak klfl gelmtıttr. 

Nev Jeneyde halk bfly6k 
bir kalabalık halinde top· 

(Sonu dördOacü aayfada) 

• 
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Avrupadaki Hadiseler: Almanyada Ik- Beynelmilel 
~ tisadi Devletle- Buğday 

-~~~~~~·~~~~~·~~~·~·~~~~~~ 1 Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
v e AJ m a y a . . ştirme Siyaseti Konferansı. 

(Baıtarafı iiçtıncü ıa1fada) 

= K apifa_I: 100/)00,000 Türk Lirası ~ 
il/. Yurd içinde 261 Şube Ve Pıjans ~ 

[Baıtar.fı üeüncü sa1fada) 
luallıiınao tahta ieçmesl ile 
ıkt memleket aramadaki hu 
dut teıblt edılmlıttr. 

1815 de IavlçrenlD bıtaraf · 
hi1nı ilan eden muahede ıle 

İsviçre - ltalya ve lı•lçre 
- Almanya hudutları teıblt 

edllmlıtlr ki, ltuıGa aynen 
bu ıekıldedir . 

Alman · Hollanda budu· 
du da 1815 teki Viyana kon / 
f eranıından beri de Yam el 
mektedlr. 

Onda• ıonra 15 ıene A.., 
rupada hiç bir hudut defi · 
tlkllil olmuyor. Fakat 1830 
dakl Londra konferanıı ile 
franıa · Belçika hududu tea
blt olunmaıtur. 

1839 da da Hollanda, 
Belçika hükumetini reımen 

tanıyarak aralarındald lau
dudu tesblt ediyor. 

1860 Mart ve ntsamnda 
yapılan reyllmla Fraaıa 

ltatya hududu tayin olun 
muıtur. 

1867 deki Londra konfe 
ransmda da Lükaenburı tle 
Fran1a, Belçika •e Alman 
ya hudutları çiziliyor. 

Ylrmlacl Hır ıüpheıiz ki, 
Avrupada hudutları en faz 
la defltlkhfe ufradıfı Itır 
de•lrdlr. E••ell 1905 te Nor· 
veçln fıtlkllll llln olunmuı 

•e buaun üzerine Noneçle 
lıveç •• Ftnlladlye hudutta 
ra ayralmııtır. 

Ondan ••nra. 1913 de, 
Balkan harbinin aoaunda 
TGrk - Bulıar· Yunaa, Sırp 
- Yu•an, Arna•atluk · Yu 
•an •e Arna•utluk · Sırp 
laudutlara çiziliyor. 

Umumi harpte• ıonra lıe, 
A vrupada hemen hemen 
her memleketin hududu yeni 
baıtan deffıtyor. V ~nay mu· 
ahedeslille bir taraftan Fran· 
ıa-Alman1a, Almanya · Belçt 
ka, Almanya Llt•anya, dl· 
fer taraftan Lehi.tanla Ro
manya, Letonya, Lıt.aaya 

hududları teıbit olunurken, 
Trlanon muahedesi de Ma -
car · Yuıosla •ya, Yuıoıla., · 
halJa - Almanya ·Macarlılan 
•e l Romanyamn Macarfıtan 
Yuıosla•ya ve!Çelloslo•akya 
ile olan hudutlarını çizdi 

Sen Jermata~ muahedesi 
de yeni Alman ltalyan hu· 
dudlarını tayin etti. 

Umumi harp eanuında tı · 

ıal edilen yerlerin Lltvlnof 
la Tıtülealıo araımdakl mu 
abede ile ((esas .Ubarıle» 
tanınmaaı da yeni Roman 
ya · Ruaya bududlarını orta fa 
çıkardı. 

1923 te imzalanan bir mu 
ahede ile Leh · Luı •• Leh· 
Alman bududları tayin olu 
auyordu. 

Gelle ayaı uınede yapılan 
Lo:aan muahedesi ile Türkl· 
ye Yunanlatan hududları tea 
bit edllmlıtl . 

Umum harpten soara de · 
ilıen bududlar araaanda Ruı· 
Letonya. Ruı · Ftnlandiya. 
Estonya · Letonya bududları 
deftımtıttr. 

Son Müntla anlaıması ile 
de )'e!DI Çek - Lebtıtan . Çek 
Almanya hududları teıbıt 

edllmıı bulunuyor. Y alnı:z 
Ç~k Macar hududlara henüz 
münakaıa haltndedir . 

Bu aün Avrupadcı 49 hu· 
dut verdır. Yukaudakı bu 
dut cleilımelerlnl hullıa ede 
cek olunak görOrQz ki, bu 
49 hududun yalnıa biri 1809 

.. -

dan •e yaloaz 1 l 1905 ten 
ev•elkl de•lrlerde deftımıı kan Btrleılk De•letlerlnde 

yüztl• 32. franıada Jüzde 

Beynelmilel buiday plya
ıaıını ve. buiday ıatıılarıaı 
bir nizam altına almak ge
rek lıtthıalı. ıerekse ihraca
tı artırmak makıadtyle bu 
yıl lçenlnde Londrada bi
ttin bufday lıtlhıal edeD 
memleketlerin lftlraklyle 
beynelmilel bir kooferanı 

= Dünyanın Her Tar11/Jnda Muhabirler = 
.. Her t6rll zirai ikrazlar-diğer bllcümle banka mu· 1İ 

tir. 
Anupadakı budutlarm 28 

:ai yani yar111ndan f azlaaa 
umumi harpten ıonra çizil 
mtıtlr . 

Gene hududların deltıme · 
ılnl toptan ıözdea ıeçlre

cek ol•nak, ıir<irCb ki, çok 
hududu olan memleketler 
en fazla f eli kete ulrıyan 
mem1eketlerdır . Hududu en 
fazla deftıen memleketin de 
Almanya olduiunu ıörCiyo 

tuz. Meaeli buıün A•uıtur· 
yayı tlhall ettikten ıonra, 
Almanyanan 11 devletle hu· 
dudu •ardır. Almaoyaoın bu 
11 komıuıu ıunlardu: 

Fra•H, Belçika, Hollanda. 
lntçre. İtalya, Lüksemburı, 
ÇekoıloYakya, Macarlıtan, 

Lehlıtan, Lttvanya, Danı-

marka .. 
Alman yadan ıonra en faz 

la hudutlu olarak her biri. 
nln altıtar hududu olan 4 
memleket ıeltyor. franM, 
Romanya. Yuıoıla•ya •e Le
hlıtaa. Ruıyanın A•rupa k11-
mln da lıe 5 memleketle 
hududu •ardır. 4 memle 
ketle hududu elan de•letler · 
de Belçika, BulıarJıtao Yu · 
naalıtan Macaristan, Letoo· 
ya, Çekoılo•akyadar. 

TGrklyenln A•rupa kıamın 
da Yunanlıtan ve Bulıuts · 
tanla olmak Ozere Jkl hudu
du Tardu. Diler lkt budud· 
lu memleketler de Avrupada 
eluerlyetl teıkil etmektedir. 
Ftnllndtya, İtalya, Lttvanya 
L<ilumburı, lnıçre, Arnavut· 
luk, Danimarka, lıpanya. 
EatoaJa, Noneç, Hollanda, 
ls•eç. 

Bır tek hududlu memle 
ketler tae pek azdır . lrllnda 
ile lnıılterentn yalnız btrbl
rl ile hududu •ar aayılabl · 
ltr. Ve bu hudutl denizdir. 
Portekizln de y&ln1s İıpanya 
tle hududu •ardır . 

lmııikı~aki Alman cısuı
lınnm muhıkımaıi 

(8aıtaraf ı Oç0ac6 ıayf ada) 
lanmıı •e Hltlert temıll 
eden btr k\Jklayı ıokafın 
ortuıaa ıettrerek tutuıtur· 
muı, ale• ale• yakmıttır, 

Zabıta, bu tezahQratçıları 

da ıüçlükle dajıtmııhr. 
Amerika orduıunda ııvıl 

memur olarak çahıan ve 
Lonı hlanddakl ta yare lı · 
tuyonuoda vazife ıören Er· 
ich Gla1er, ıeoe orada Se· 
Yenky ta yare f abrlkHtnda 
maklnlıt olan Otto Van, 
Rumrıcb, Udo Banin ıtbl 
isimler aruında ıaııran halk, 
hldlsenln eararanı çözemedi 
il olabette aaablleıtlkç• Al
mao aleyhtarlıia artmakta. 
tea:abOrat birbirini takip et
mektedir. 

Maznunlar ıuçlarını itiraf 
etmemekle beraber, lnklr 
•adlalne sapmakta da mu· 
yaffak olamıyorlar. 

Casuı ıebekeıtnın. yaban· 
cı memleketlerde ıentı ve 
mühim allkaları bulunmuı 
efklrı umumlyentn eodtıeal· 

nl arttır•cak mablyettedır. 
Alman iemilerl müretteba · 
tının bu itteki •azlyetlert, 
ıtddctle takbah edilmekte 
ve Almanya aleyhtndekt in 
tibalar. ituodan 22 ıene e• . 
•elkt Laıltan ya hadtıeaın:n 

uyandırdatı intibaları andar
maktatlar. 

34, ltalyada yt\zde 38 . 
Oljer taraftan, ~t•r de

mtryolları ıtbl b4Jük tıle 
rln de•let elinde oldutu 
ıöz6nQnde tutulursa ıu ne
ticeye Hralır: Alman1ada 
de'flet milli ıeltrln tıçt• lkl
ılnl (72 milyar Cb:ertnden 
45 mll1arı) kendl kontrolD 
altında bulunduruyor. 
Şunu da unutmamak ll

zımdar ki, iktluttald sözde 
ıerheat k111m da, yani mü
e11eıelerln ekserlıl ya lnhl· 
aarların yahut da Kartelle 
rln elindedir. Serbestinin ha· 
klkatea h0k6m sürdOll ıa· 
ha bu ıuretle ıon derece 
ıayet mahduttur ve ıtttlk
çe de azalmaktadır. Hu or · 
ta vibattekl •e kOçiik ıaaa· 
yldfr . • 

Her Brtnkman bunlarnı 
da bilyGk aanayl kar1111ada 
muka•emetledlp etmlyecek· 
lerlnl merak ediyor •e bi
raz acı duyarak ıcbOyor ki 
bu •a:alyetln bir netlceıl 

olarak teıebbClı ka btltyetı 
kaybolmak &zeredir. Çünkii 
ıanayl erbabı yazıhane ada
mı veya memur halini al· 
maktadar. 

Her Brınkmaaa ıöre tk
tlıatta ~serbest bir k111m mu· 
bafaza edllebllmeıJ, battl 
kuvvetlendtrllmHl iyi olur. 
Eler bu m6mkü• defUıe 

K.artellerU daiıtılmah 'fe bü· 
y6k[ aanayl teıktlltının yeri
ne bir de•let teıkılltı ko· 
nulmahdır. 

Alman lktlaat müıavlrl· 

ntn bu ıayledlklerlne ıöre 

toplanmaaıoa karar •erllmlı
tlr. 

Bu konferanıta memleke· 
tlmlzln namına toprak mab. 
ıullerl oflıl da•et edtmlt ol
duiundan bu huıulta icap 
eden hazırhklara baılanmıı· 

tır . 

Ôğrendlflmlze göre beı yıl 
evvel Blrleıik Amerika De•
letlerlnln teıebbüı1erlyle bey 
nelmılel bir buiday konf e
ranıı toplanmak lıtemlı lıe 
de bazı devletler, nokaanları 
olduiu cihetle bu konferan. 
aa tıurak edememlıtlr. 

Bittabi bu yiizden topla
nan konferanstan da lateal
len netice elde edtlememlt 
tir. 

r---~-----~ I . TURKDILI I 
1 Pazarteıtnden baıka her 1 
1 sün çıkar. Siyasal eazete . . 1 

i
l Y ılhfı: 800 Kuruı ,

1 Alta Aylıfı:400 • 

Say11ı: 3 • 
1 GOnü ıeçmıı ıayılar 2sl 1 kuruıtur. 1 
1 ADRES: 

1 L:.A.!::~-~!~~ .. 
demek oluyor kt mutlak bir 
de•letlettlrme ılyHetl tatbik 
olunacak ve bu, otoriter 
idarenin ıon bir neticesi ola 
calı . 

1fJ. amelerl b6yük ıubelerinde kiralık ka1alar. fj 
• İhbanıs taıarruf ve kumbara hesaplarında ilıra· ~ = mlJeler. .,_ = ikramiye: lliktari: ikramiyenin tutarı : = 
1ftJ ADEDİ LiRA LlRA :,; 

.ı ı 1000 IOOO = 
~ ı 500 508 .... 
.,. l 250 250 rr 

: ıo 100 ıooo ~ 
• 25 50 1250 ~ 
..J 30 40 1200 ~ 

; ~ ~ ~o -
• 108 6000 ~ = Bu tkramlytltr her ılf aytLa bir ol91ak üurt st· ~ 
y nede dl>rt defa ~u miktar uztrinden kura llt dayılı · ~ 
»' lacaktır. ilk kı·~ıde 1 E~ltll 938 dtd/r. ~ 

·---~~~~~-~~~·~····~·-~~~· 
Balıkesir Vilayet D•ıiıni 

Encünıenindeo: 
1 - Memleket hutahaneılnde mevcut bir adet 16 

beyılr kuvvetinde dizel motör\i 10· ll938 tarlblne raıth· 
1an perıembe 1606 aaat 10 da ıhalHI yapalmak Ozere 15 
ınn müddetle açık artırmaya konuimuıtur. 

2 - Mot&rin muhammen ıataı bedeli 350 ltra mu••lı· 
kat teminatı 25 lira 25 kuruıtur. 

3 - lıtlJenler motörtı hutabanede. ıartnameyl enci· 
men kaleminde ıörebillrler. 

lıttyenlerln yukarıda birinci maddede yazıla ıün •e ••· 
ate kadar muvakkat teminatlarına malaanchiına yatardık!•' 
rıoa dair makbuz •eya banka m~ktubıle birlikte ve thal•' 
ıl yapılacak olan •illyet makamında müteıekktl dat111I 
encümene mOracaatları ilin olunur. 

4-1 - 375 

.. 
Devlet. Demiryolları Uçüncü 

işletme Müdürlüğünden: 
Muhammen bedeli aıafıda yazılı Akhisar lıtaıyon bü· 

fHI bir ıeoe mtlddetle 14-11-938 tarihine mOıadtf pazarte· 
ıl ıün6 aaat 15 de açık artarma uıul&yle Bahkeslrde Oçoo· 
c6 lıletme blnuında kiraya verilecektir. 

lıtekltlerln 11.25 ltra muvakkat tt;mlnat •ermeleri •e 
Balıkesir Cunıhuriyet kanunun tayin ettıı• veılkaıarıa 2490 numarala kanuo 11

" 

4 neli maddesi mucibince ııe gtrmeğe kanuni hır 111•01 

Müddeiuoıuın.iliğiııden: bulunmadı1111a dair beyanname ııe ayn• giio ve ... tek•· 
dar komı11on retılliln' müracaatları Jazımdar. 

Balıkeıtr aıllye mahkemesi za bat ki tiplerinden Muı · 
Bu ite ald ıartoame lıletme MüdOırlüiünde •e Akbl•9

' 

tafa Ilıcalının aıkerltk hlzmetlnt yapmak üzere 5 Teı- lıtaayonunda paraaız dajıhlmaktadır. 
rlnaant 938 tarihinde lntaya celp edlldlil anlaııldıfından Senelik Muvakkat 
ferine münHlbt tayin edilmek üzere memur olmak Cl 1 h b d ı y k ••: nı : mu ammen e e 1: emloat a ç• 
YHıf ve ıartlarını haiz talipler arHıoda m(babaka yapılmak 1 Akhttar lılHJOn büfest ıso Lira 11.25 ur• 
(izere lateklllerln 19 Teır•nıaal 138 cumartesi ıünü ıa · 4- 1 37~ 
at 9 da BahkHlr adliye encümenine müracaatları . -___________ ı Balıkesir Askeri Satın 
Balıkesir Cıınıhu1. iyet 
l\tüddeiuınunıiliğiııden: 
1 - Klnune•vel - 938 tarihinden itibaren 31 - Ma 

y11 - 939 tarihine kadar almacak altı aylık (5940) ltra 
48 kuruı muhammen bedelli ve 72.800 adet ekmek 
4 · 1 l · 938 tarihinden itibaren IS gün müddetle ve ka
pah zarf uıultle münaka1aya kooulmuı oldufundao ekme· 
il vermeğe lıtekll olanların ıeraiti öjrenmek için her eün 
ceza evi müdürlüiOne beı vurmaları ve yüzde yedi buçu 
ğu nlıbetlode mal aandıfına yatıracakları ('445) ltra 54 
kuruıu havı teminata muvkkale makbuzlarlle ihale günü 
olan 19.11 938 tarihine müaadlf cumartesi günü Hat 10 
da mOddelumumllib datreslnde müteıekktl komlıyonda ha
zır bulunmaları ilin plunur 
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Balıkesir J.t\skeri Satın 
Alına Komisyonıından: 
Suaıfarlak ıarnizonu hayvanatı için 26 I0.938 ıünü 

kapalı zarfla eluıltmeğe konulan 210 ton yulafa verilen 
ftat pahalı görüldüğünden bir ay zarfında intaç edilmek 
ü2ere pazarhfa bırakılmııtır. İhaleal 22 11 938 aalı günü 

saat 11 de 8a1ılceıtr kor aatın alma komlıyonunda yapı · 

lacaktır. Muvakkat teminat 866 Ura 25 kuru!tur Taliple
rin meakür ıüo •e ıaatte kom:ayona ielmelerJ. 
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1 

1

. Alma Konıisyonundıın: 
J - t I 938 Salı günü pazarlıkla ihale edileceğ i ıliO 

1 olunan 200 ton arpa için teklif olunan ftat pahalı göral· 
düfünden tekrar kapalı zarfla ekılltmeie konulmuıtur . lb•' 
le ıüoü 21 - 11 ·938 pazarteıt ıünü nat 11 dedir. Muvakk•t 
teminata 675 liradır. lateklllerln ihale ıaatinden bir ,.,,t 
evvel teklif mektuplarını kor tahn alma komlnonuoa "e' 
melerl. 

-------------------------·---=-~ Balıkesir ~t\skeı·i Sa tın 
Alma Komisyonundıı11: 
Suaajnlık ve Kepıdtte bulunan kıtaahn ihtiyacı ıçll' ... .,. 

120 ton maden kömürli açık ekılltmiye kooulmuıtur . .., 
vakkat teminat 103 Ura 30 kuruıtur. lhaleıl 21 - 2 • ttf ' 

tal' 
rln · 938 pazarteıl ıüoil saat 1 O da Balıkesir kor •• 
alma komlıyonunda yapılacaktır. lıtekltlerio mezkQr ı0" 
ve aaatla lııtomlayona ıelrıaelerı. 

4-1 - ~ 
---------------------------------Balıkesir Enıni)?et 

Diı·ek törlüglW ünderı: 
tır· 

Çarııda bir aaat bulunarak dairemize t~ıltm edll1111f 
Sabinin müdürıyetlmlze müracaat "tmesi btldirtlar. ~ 

Sahibi ve Baımubarrlrl: Halakealr Mebuıu H. KAR~ 
Çıkarım Genel Dtrektörü: FUAT BİL' AL 

Baıımyerı: Vilayet Matbaaaı - Babkeıir 


