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ltalya Hariciye Nazırı Kont Ciano, 
Macar Devlet Adamlarile Görüşmek 

Üzere Budapeşteye Gitti. 
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Tesis Edilecek. 
Ankara, 20 (A.A.) - lı-

kenderun llmanıada teılı 

AMERI KA DEN iz edilecek Tirle ıerMıt mın . 
taka11 Ozerlnde tedklkata 
memar hereUmtz Aokaraya 

MANEVRALARI döamlın :-•aauwermlı 

_____ •. . ~iva• Çimento 
!"Ianevralara 140 harpgemısı F abrikam1.zın 
lle 800 tayare iştirak edecek Inıaatı. 

\'aıbınıto•, 20 ADkara, 20 (A.A) - St· 
(~.A.) - Bahri· vaıda kurulmakta olan çt-
, ... aareU tara. meato f abrlkHının bu •luı· 
'•acl.11 btldlrlldl· toata makinelerinin m011-
ltae ı6re, 140 tajına baılanacaktar. 
ta.rp ıemlıl ile fabrika ılnde 300 ton 
•oo deniz harp çimento lıtlbHI edebilecek 
ta,areıı pek ya ve tevıU halinde bu miktar 
lraada 1 k 600 tona balll olacaklar. 
1 

Japıaca 

:.::.~:: :,~: Çakaılaritriiıki Alıanlar 
::.-=:;:.;... Nui i11rılini tıbcıklır. 
d tllaulı denizin· Praf, 20 (A.A) - Çekoı· 

• lllr defa ola· lovak1adakl Almanlar1n me-
~lstar lıı, Amert· buıu Kundtun Almanyadakl 

ela deniz ••- Mazi partlıine benzer bir na-
"••raları J•pa- t t 1-'-üll b ti •-z •t••u' ne a aaacaa-
C:alstır. Bu ma . lan hatırlatılmaktadır. Ken. 
:.,•lar .ı .. an Amerika donanmasının manavraları 
.:::: k11•ı klUlll Panama kanahndan Atllntlk denizine 

l~••z batlaJacaktır. 

it "••••ıalar aahHı Klçlk A11t1l adalara••• ıarkı ıle 
.. -••trl• ceaubuclur. MaaeHalar haziran •Jıaa kadar 

._.. Mecellur. 

dı aralaranda aktedecelrlerl 
toplanblar eına11!1da Çelcoı
lovakyadald Almanlar Nazi 
tıaretlerlnl taıı,abtlecekler 

ve Hıtlerln reımlnl uablle
c ... lertllr. 

nel Sekreteri N•maa Me-

GiimriJğe ta/Ji 
eşya hakkında 

bir karar. 

ltalya Hariciye Nazın 
Budapeşteye Gitti .. 

Ciano,Macar Devlet Adamlari· 
le Müzakerelerde Bulunacak· 

H•dapeıte, 20 [Rad,o) -
ltalya HarlclJ• Naz1rı Kont 
Ctyano; buıla bura1a sel
mtı ve tlddetlı bir ıofuia 
raimea, lıtaıyonda Hariciye 
Nazm Kont Sokı, Kont T e
lekıl, AlmanJa, ltal1a, Ja . 
poa1a ve Franklıt lımtanJa 
ıef iri tarafından karıılanmıı 
tar. 

ltalJa Hariciye Nazır1, 
lkametlae tahılı oluaan ote· 
le ıadtkten aonra, meçhul 
aıker lbtdeatae s derek me· 
raılmle çelenk koymuıtur. 

Kont Clano, mlteaklbea 
ltalJa ıefarethaneılne ıttmıı ve ıazetecller refakat etmek· 
ve oradan Baıvekll lmredlyl tedlr. Kont Clano Badapeıte

B. Clano 

ZIJaret için vekllete azimet de Macar devlet adamlarlJle 
ederek bir aaat kadar ora- rnlzakerelerde b•luna .. kbr. 
da kalmııtar. «Glornale d' ltalla• bu zt· 

Kral Natbı Amiral Hortl Jaret ml•aeebetlle Jazdalı 
•• zevceat, aaat 13 de ltal- bir makalede bu MJahatua 
J• Hariciye Na•ırı .. refhae bir doıtluk tuahflrl olarak 
btr zlJafet ••t•lflertllr. tellkkl ecltlmeıl ilam ıel. 

dlflnl ve ancak bu mlDaae-
Roma, 20 (AA.)- itaba betle Kont Cıano•un Maca · 

barl&IJ• Da::11rı Ko•t Claao rtatanıa dahili Ye laarlcl ıt
Buda1teıte1e laareket •l•lt · JHetlerlnt allkatlar eden 
tir. Kendlılae, Macarlıtaaın meMleler hakkında m-ke. 
Roma orta elçlılle laarlclJ• relerde ltulunacalını ehe•· 
na•aretlnln bir çok erklnı ( Sonu dlrdlncl aayfada) 

Ankara, 20 (A.A.) - AL •--=-=z-----------------

purlar ve trenlerde yapı 

lan bGytik •••Y•neler eı · 
n• 11•da slmrOfe tlbl ola-
rak be,an edeceklerdir. 

EtJadaa ıflmrik r .. mı 

tutarını eli• llraJa kadar ola• 
lar l lkfaclkln11n 939 

dan IUbarea muayene me· 1 

murlar1 tabıll edecekler.lir. 

Aynı zamanda bu tarihten 

ıtlbaren yolcuların bera · 

berlerlnde ıetirdlklert in 

blaara tlbt maddelere 

atd real•lerln de 

ıflmrük 
ca talaıd 

memurların 

edilmek ıuretlle 

kendileri lnlalaar idarelerine 

mlracaat kllf etinden kur

tulmuıtur 

Fran•anın 
Miidafaa 
Tahaisatı. 
Parlı, 20 (A.A.) - Mebu 

aan Mecltıl, din ıece, iki 
mllJar 674 mlfJOn franka 

Ekonomi; tarihçesi ve amilleri 
YAZAN: 

- 1 - Nazım Ôrenıun 
En k•vHtll ... ,.ı eaaı- kendini lalaettlrml1ea taz• 

larla yulural•uı •• buDla· Jlkt ile .,ek tabii elarak 
rıa ı•ım11an kutiretlerlne llzumlu kddıiı mlaaMIMt 
lıUnat etmlı olan en heeabl tcababnın ' t .. ırı altıada zl•. 
en mukteıltl ve bununla be clrleme bir bal l6ıterm .. ı 
raiter blJlk ı•nayte aalaıb •e blnaenaleJla bu aalaadakl 
ıoıyatelerl de dalaıl oldalı- ıoıyal ve ekonemlk hareket· 
lara balde yerJlaiinla bfltla lerla yekdlierlerlle mlnaee · 
mıiletlerl araaında fer.ita ve betlcnerek mlte•azl• kıJ· 
cemiy•tln taaarruf Ye cemi metlerle bir mecmua ve bir 
kıymetler etrafındaki fı . ı te· Gnıte teıkll etmlt bir 1Daa· 
zalaür eri •e •alualau pek •ar• 16ıtermtı bul•amaıı il· 
yeni bır zamantl• buıiinkfl zımtbr. 
i.arakterını almııtır 12 inci Ticaret, para aaklama fa
aıırdao 19 uncu aeıra kadar izcilik tedrici bir ılıtemle•· 
ıeçen altı aaır mGddetle va · me içinde milletler ara11nda 
ka olan Ye lnk•ıah z•manın 13 Gncü HırtlaDberı lnkl .. f 
6lerieylıl Ue ıdu ve kati eyJemele baıla.lılı laalde lk· 
bır teaaıüb arzeden bu ıa- Uıadl ve taaarrufi kıJmet
hadakl Mouvement, ferdle- l lerfieki ekonomi ancak 19 
rln .. hıi ve de•letlerln laik· anca aıırdanbert J•r bulma
mi menfaatlerine bütün f Y• ve kendini tea•zl ettir· 
eıHlarUe, b&tGn mefbumla- ı mele baılamııtır 19 u•cu 

il k .ı L 
1 

aııra kadar ticaret mefba r epe aaaıa netice er •eren 
bl k 1 t d 

munun, mal mlb•J•• ve r e onom arzı o ı ma ıfı l 
k f mübade eıl ke,ftyetlnden ı 

ey ıyetln& ıözlerlmlztn baret bir lteeatatın hududu 
önün ie a leyhte bir tH ha- nu aıamamıı bulunan ferdi 

llnde ınüdafa• etmekte ve •• h6kml, mllll •• milletler 
bunda hakh bulunmaktadır. ara11 laareklt ve mlnaMba· 

Hatti huılnkü ekonomi tı, J 9 uncu Hırdan aonra 
dabı filen t91al eylemekte ıOmullenmeie ve ekoneml 
bulunduiu yer dolayıatle mefbumunua çelareılat alma · 
röıtermektedır ki, mefhumu ya baılamııtar. Bundan IOD 

belli olan babrt,.e. 5 milyar 
800 milyon franlra balli 
olan harbı,e bfltcele~ı,le 
1 mllJar 800 milyon fraak 
hk denlzaıarı mGdafaaıı tah 
ılıatıaı kabul ettikten ıo•r• 
Bııvekilla luhatını dıale. 
mit ve laıYektl milli mi 
daf aa m .. eleat hakkında 
mebuıaa mecllıtnln klnuna• 
aanlde umumi mGzakerelere 
da •et olunacalını blldlrmlı· ,.,. 

•un ılmi •e ameli icabına radar kı. ıermaye, kel, ma
tem tamma mutabık olmak kine kuv•etl, hlz•et, de•· 
tan ztyade oazui ve dalma ri teda vll, emniyet flbl 
oldukça huıuıl ka lmaktadır . eaealar itimat vere• ve 
Halbuki bütfln mdletlerin ulu· tahıd ede• muameleler al 
eal ıkuıad Vfl taearruf katdele· tında ınlca .. fa mazhar el-
rlnln lcendll~rlne has ve mO muıtur Blnnetlce bu veıtle 
tevrccıb H a ılaran altında yl ile mtlll ıktaNt ve taıarruf 
rlyea ıahıl •• hOlrrnl varhk- ha reketlerl•ln zati ve huıu 
ları Dl•Ja lktl1&cl ıtyaMtt•ln (S-. lklMI MJfatia) 



IAYPA 2 

Ekonomi; tarihçesi ve amilleri 

( Baıtarafı bf rfncl ıa yf ada) 

ıl muayyenlyetleri fçlode 
~·ekdfierJfe kuvvetle flgllcne· 
rek modern •e ideal bir 
ekonmf sistemine hayat ve

rt cek uaa1arı ~urup tahkim 
ve teıbft eylemJye doir• 
mu•affaklyetle yol aldıjı 

ııörülmOıUir 
Bu yoldaki fonkılyooları 

J 9 uncu asara kad r zftm· 
relerin, aoıyetelerın mflJet
lerln baalt tbllyaçlarını te· 
mine matuf bulunmaktan 
tlerl ıeçememlı buluodukla· 
rı halde 19 •acu aaardan 
lttbareo lkUıat ve tuarruf 
fonkı&Jonu, ı•mll mt:fbumu 
fikri ve ameli ıahadakl kıy
•etlerde muayyen karekte . 
rint ~lmıJa baılamıt •e mil
li lktlaadtyatan cihan tktlıa· 
dl yatına aamlmi ıekdde bai· 
lanmaıına alt lmkinları, mü· 
aaaebetlerl f zhar ve temin 
eylemııttr. Bu ttlbar1a bugün 
yery6züaün bGtün milll lktl· 
ıat •e taaarruf laarekederi 
na11l birer fonkılyoa içinde 
bulunurlaua buluaıunlar 
mutlak ıurette cihan lktlıa
dtyatını dinamik müe11lriye· 
Uae tabi •e baih bulunur· 
lar. 

19 uncu aıırda cihan iktt· 
ıadlyatanı tanzim ederek ona 
ltu ıüak6 THfanı veren en 
btlyllk nizım en ha11as er
ıan [emniyet •e rekabet} 
fonlulyanlarınıo nüfuz ve 
tHhlrdekl f e•kali.de olan za 
ferlerldlr Bu asır içinde mub· 
telif ılyaai •akıalara aruıra 
ıanılaa bu neticenin 1ıiıhp 
kalmama11, biz~ tezinin ku•
•etll olduiuou ifade eder. 
Ancak ıu hakikat da teza· 
hür ederkf milli ekonomi 
mA !itler arası miina1ebat •c 
ıeraltln mutlak bir teılr •e 
hakimiyeti altında bulun -
maktadar. Bın enaleyh bll
ba11•, teazzl edeme mit olan 
milli bir ekonomi, ılyıul ka
rııaklıklar tesirde yukarıda 

kaydeyledlflm nazımların ve 
bu •Hlle ıle ıermayenln or
tadan kalkma11 veya zaafa 
aframaıı yüzünden kendi 
ldeılnln ve ıayeıloln tahak
kukuna iktidar röıtermez . 

Bu takdirde milletler cllaan 
ekooomlılnln aanıntıh anla · 
rında bakim teılrlerine rai 
men milli lkhaatlarını azami 
nlıbette faydalı ve çok da 
lıaa ruyonel · Ratioıınelı neti· 
celerle daha faydalı •e da-
ha müsmir birer huzur ve 

refah verebilecek hale tı' at 
etmelidir. Çünkü artık ta · 
bakkuk etmlttir ki, ekono 
mi, buıün içtimai heyetlerin . 
huaur ve ıükunlarıoı temine 
matuf olmaktan ziyade ma· 
leaef milletlerin kendilerine 
teçhiz etmeye mecbur ettik· 
leri harp keyflyetlnto top 
7eküa lhdaz eylediği maküı 
ihtiJacatan thzanna ait bir 
Ya11ta halinde teli\kkt edil· 
mektedlr. 

Bu itibarla lcarıımıza fÖJ
le bir hakikat daha çıkıyor: 

Milletler; fikri •e ameli 
fe•aldtnln müıbet aettcele· 

rlnl muklr bulundukları ser· 
beıt ekonomlala çok d ha 
(ly;lque) •e çok daha terfih 
edtcı olan mevzularına dön 
mlyerek •ahreklne ıırmlt 
bir mermi vaaflle ıayri ka
iaıll içtinap bir bareket ha
ua.ıe btltl• ••erjtlerlal, ile· 

YAZAN: 

1 - NazLnı Örerısun 

Uceden gene kcndllerJni, 
ıene keodı millt lkllıadlyat· 
lnrım tehdide matuf olan 
Barut ve K hçların ölüm 
kudretlerinin tczytdine doi
ru yürümektedlrl r. 

Normal ekonomi, ancak 
mtlletlerln, harb meıatbtnl 
ortadan kaldırmalarJle ideal 
e•1afını tktıup cdebıllr. Bu, 
lmkinsız oldulıça milletler, 
bltün bu mesalb ve bütün 
bu kotü ııırtlnr ltında sar 
ıılan clbao ekonomiıl mu•• -
cehcılnde mtlli ehooomllerl 
nl dab yükı k bir refaha 
mazhu kıtabllmeğe çahı 
mak zaruretindedfrler. 

Umumi kıym•tl ltlb rlle 
Jktuı di tevzin eden en bü· 
yük ana kudret, t111arruftur. 
Fakat bu tahhi •e terklbf, 
anlaıılm 11 oldukça ıüç ve 
aalan mudil bir mevzu ol
duğu tçtn eılıif, uzak ya km 
içtimai heyetler, bunu an. 
cak 19 ncu asrın ıonlaranda 
timi ve felıefl maniı.slle 

k vrayabllmfılerdlr . Bu mü

him mevzuan fikri •e ame· 
li kıymetteki hayata mem· 
lekeUmizde Cumhuriyet de· 
vri ile baılar . 

Eko11omlolo milli çerçeve 
ve dtlnya içindeki ehemml
yetJJ rol ve mevktınt daha 
ıenlf bir Yuzuhla anhya 
b imek için taiarruf ve tk 
tlaadtn tah!ihnl yapmak •e 
ıaf h:atuıı tekdlk etmek la
zımdır. 

Tasarruf; 16ıatta ve bu 
ltla ifa11ndakl en ön ve ba
ılt maalslle gelP.cek ıün

lerln refahını temin ve ga 
ranti edebilmıı olmak fçln 
buıün elde edılebJlmft •e 
edllebtlmeıl tnıkln altma 
alanmıı, ıahııo ve menıup 
olduiu aile tıfradınıa huzur 
ve ıeçlmlal temine mntuf 
kıymetlerin kaJllız ııuhız 

lltlblikine meydan verme
den, bir k11mıoın bu mak. 
ı&da bızmet etmek mnk111d 
ve lmnl7eılle seklano1a11, 
eslrıenerek mu haf aza edil· 
meal demektir. Fakat aaıl 
IHiıadi Hhadaki mani. ve 
kıymeti, çok daha f mil ve 
çok daha mudildir. Taa r 
ruf; h r türlü kıym tlere 
•e '%amana kabili tatbiktlr. 
lktlıadi hayat •e faaliyet· 

lerde •aktın n kıd olduğu 

e1ası kab•l edilm 11 bir ha· 

kllu~t ve herkeıce öarentl 
mtı bir maluma oluuca za
m&na da her türlü kıy:net

l~r cumleılnfn çok f mil 
olan mefhumuna ldhnl ede· 
btlirls. Bu t kd!rde taı rruf 
alclttlakkıymetier üzeriode 
sarf an tamamen alul mani. 
11odo vaki ol n bir emel 
ve bili.bere tezabllr t:deo 
ıılğortalı bir neticedir. 

Kıymet, ferdin •e cemi
yetin meof aatleonıHln.,, fay 
dalaomoıına hfzmd etlen; 
tablblyet •e ma\tktyettn te· 
mtn edebildiği saadete meı
ru bir ihtiras •eren •e yer 
yib6nde ferdler •e cemiyet· 
ler araıında nizamı iktısadt · 
yl teslı eden, bllba11a mü 
badele esa1101 kuran med
delere haiz oldukları huıu· 

ılyetlerl dolaylılle aenc be· 
ıer tarafından tzafe edtlmif 
itibari r, karar ve tevcıhler· 
dtr. Buılnün ikUaadl urtla
rma ıöre beıerla hayataaa 

Zl llldNc:IUNUN tUI 

SEH.R HABERLERi .1 
Mübadillere Tasfiye 
Ve ikaları V rilecek 

~··p······t·:·v···:·1 : ····t·i S ·nema F iatları 
! ar ı ı aye : Yük k 
.K . m · . se 
! ongresı u-: G·· ülii • b t . l . or yor. ! ll a S e e } e ! Kamutayca, kabul olunan 

• Ç k •} T J : btr kanun ile ı!nema tlyat s e ı en e - : ro gıbl ef)ence yerlerinden 
• f} • alınan reılmlerde ehemmi· : gra ar • i yetlt IUrette llZPltlmalar 

C. H. ParUıl vilayet kon Y pılmı§tır. 
ırcslntn toplaom 11 müna
ıebetde delegeler dıoa Vali 
•e ParU Baıkana Etem Ay
kut tarafından çektlen tel 
y zılarına atııiıd kt karııhk· 
lar gelmtıttr: 

Cumhuriyet Halk Pıntlıl 

il kongreıt nıünuebettle hak 
kımda ıöstertlen yüksek ve 
temiz hlı\ere ıevgl ıle teıek · 
kür eder ve devamlı baıı -
rılM dtl rlm 

Relaicumhur 
lsmtt !nönü 

ongrenla duygulıırana te· 
ıekkür eder, beıarıleır dlle· 

Baı.ekıl 
Geldi Rayar 

Partt vilayet kongresi mü· 
naaebetlle ıöıterllen duyıu · 
lara teıekkür eder, ıaygıla· 

rımı sunarım . 

8. M. M . Reisi 
Abdüllıallk Renda 

** Partimizin bütüo vilayet-
lerde b:r günde toplanmıı 

otan konırelerln hepıinde 
p rtlltler.a rttjime aaraılmaz 

bailılaklnrına ülkü yolların · 

do ıuiirlu yürüme azmlnt 
Mtlll Şef lmlzta emrinde preo 
slplerlmlzln tabakkukuna 
hakla ıüvenlnl bildiren tel
ır flar almaktayım. Türk 
milletinin büyük maksatla 
ve hizmet ıafhında bir daha 
toplanma11 ve ka yna1mB11 
m DzarHını •eren bu birlik 
•e beraberltif ıösteren •e 
ı ğlayan arkadaılara ve ıl 

ze teşekk6r ve tebriklerimi 
sunar, Büyük Türk mtlleu
nln bu mutlak ve inan ve 
llkü birliilol iftiharla kay. 
dederlm. 

Dahiliye vekili Parti 
Genel Sekreteri 
Rtjik Saydam 

hakim bir nazımlık vazıfe· 

sini gören bu itibari k rar 
ve tevcıhler öyle gellıı ııil 

zcl veı lltp vücud bulmuı de· 
ğlldtr. Keyfiyet, realitelere 
ve hakikatlere taalluk edea 
sebeplerle takyid edl[mlftfr. 
Bu itibarla muayyen bir ıe · 

ye t hılıl için karar, tevcih 
ve lzaf e cdıleo kıymet; mad 
r!en!o ve o ıeyln istihsalin· 
de, l stıbz rmda ve ona ••
bip ve malik olnbılmekteld 

111y ve amel ile emejln •e 
bununla beraber imkanların 
ic p ettirdiği kolaylık •e 
aüçlüiüP dereceılle me b211 t 
bir teaaıüp arzeder. 

Keyfiyet hakiki cephe.ile 
bu veztyette gözlerimizin 
önünde tecelli edince Jde 
edilen kıymetlerin ferde ta h
mil ettlfl müfkülat. onu, aa -
hlp olabildiği kıymetlerin Is 
tlllldode ıuünuzca, kaytlız 

ıart11z b!r lb:ıale rltmekten 
meneder, 

(Devamı •ar) 

Alakah Bakanlıkların 
muhtelif tehirlerde yaptır· 

dıkları tedk&kler sonunda 
bJ!hasaa ılnema fi tlarıoda 
kanunun tayla etttfl nlı 
betten çok az miktarda tea-
zllit yapıldıiı anlaıılmıı 

tar. S:nemalarda yapılan 
tenztlatıa yüzde dörtten yu· 
karıya çıkmadıiı bllbaaıs 
nazarı dikkati celbetmlıUr. 

Halk eline yapılan bu 
tenzllatan ılnemacılar tara· 
fından fstlımar edtlmeılol 

dojru bulmayan ali kah Ba · 
kanlıklar kanuada yapılan 

yüzde on tenzlltn ılnema
larde da aynen tatbl\ctnl 
kararlaıtırmıılardır. 

Bu karllr iizerlne iç Ba · 
kanlık vahllldere yeni emir 
ler vermektedir. Bu emre 
ıöre valiler bu tenzilat ff!J· 
le bizzat mo11ul o!acaklar 
-we beledlyeler de sinema
ların kanua çer~eveıl ıçro 
deld tenztlltı aynen yap-
malarıoı temin edeceklerdir. 

Kara Kış 
Geldi. 

Bır fkf 11ündenberJ ıehrl 
mlzd~ hrı.valar iyice ıojumuı· 
tar. Bir çok yakan yerlere 
kar düımüıtiir. Bu arada 
Edremit yolunda Oımanlar 
mevlıUae de kar yafmıthr. 

Yabani ördek ve kazların 
bir kaç gecedenberl aıaiı
dan uçuı yapmakta olduk· 
ları ötuılerlnta çok fe z1a 
duyulmaamdan anlaıılmak. 
tadar. Malum olduiu üzere 
kaz •e ördeklerin bu ıe· 
kilde uçuıu ötedeaberl ıo
iuklarao artacajıoa hamle
dflmektedır. 

Şehrimiz Avcı
larının Sürek 

Avları. 
Şehrimiz avcı1arandıın 

mGteıekktl bir ıurup Blia 
dıç avcılarının da•etl lzeri· 
ne pazar ıunu Bığadıca 
ııtmııler ve iki avcı ıurubu 
birlikte avlamnıılerdır. 

A •cılar önümüzdeki pa 
zar alnü de Ortamandıra •e 
Gökköy arasında bir ıürek 

avı d•ha yapacaklardır. 

· Hazi eye aid 
Araziler. 

Maltye Vekaleti, Tapu ka· 
nuounuo dördilncü m~dded· 
al tadllea yeni bir kanun 
li.ylh ıı ltnırlamaktadır 

Tapu kanununun dördün 
cü maddesi, hazineye atd 
arnzlnln imar edtlmek far 
tile ıııılterlne temlik edlle
cei•ndeo bahlıtlr . 

Maddedeor yap1lmaaı düıü· 
n61en tadil ile ıehlr ve köy 
hududları lçlnde bulunan 
hazineye llid arazi bu mad· 
de hükmünden bariç bulu· 
oacakhr. 

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

İskan Umum Müdürlüğü, mü~adiller hakkında maimi· 
dürlerinden hızı malumat istedi. 

İıkin Umum MGdürlüiü 
taaflye heyetinden miibadll· 
lere •erılecek tasfiye •aslka
lara hakkında alakadarlara 
hır tamim ıöoderllmııur. 

Bu tamimde ıöyle denltmek 
tedtr: 

- Eıkl tasf !ye heyethace 
doldurulmuı olup ta sahip · 
lerlne henüz teıllm edtlml· 

yen maltye veznelerinde 

m•hfuz tasfiye •eslkaları 

hakkında blr karar verilmek 
üzere •t•iıda gösterilen el. 

betlerin teabltlne lüzum gö 
rülmüıtür: 

1 - Mübadillerin umumi 
tıtlhkakı ka~ lıradan ibaret 
olduğu. 

2 - Tefflz ıurettle veri
len malların clnılert mtktar 
•e kıymetleri. 

3 - Adi iskan ıuretile 

aldıkları mallara tıtlhkakl• · 
rınıD maluup edilip edil••· 
dlğt. 

4 - T efflz •eya acli lı · 
kln ıuretiyle hiç mal veril· 
memfııo Dahtllye Veklletl· 
nln malüm tamimi mucıbto· 
ce ffllen tahılı edtlmtı bir 
vaziyette kabulu icap edeD 
malların ıaılllerl olup ol· 

madıkları •e malları haoıl 
tarihte ltral etmekte olduk· 
ları. 

5 - 1771 Numarala ka11u· 
nuo Defredlldlil tarihteki 

nüfuıların adedi 

Taaflye heyeti, yukarıda 

ıöıterilen izahat dalreııade 
bu gibi bonolara ald mu•· 
melenin tekemmül ettlrlle· 
rek peyderpey ıandertlaı••• 
lçln keyfiyeti malmldOrllk· 
terinden ıormuıtur. 

Spor teşekküllerinin is
lahı için alınan kararlar 

Talebılerla, ordu hizmatmda bulunan kimsalırin spor 
ku'ôplerinde yer ılmalanna meyd ın varilmiyıcek. 
ledan terbiyeci aenel dt· 

rektör(ülünce ıpor klüpleri· 
ne atd mühim bazı mukar· 
rerat Utihaz olunduiu haber 
alıD mııtır. 

r.:aHlle aalaıılmaktadır. E•· 
•elden kayıtlı buluaaalar 
tçla de bir hal ıuretl bulu· 
nacaktır. Maahaza tlmdly• 
kadar bu husuıta vertlmlf 
bir karar yoktur. 

Bundan baıka beden ter
blyeıl um•m mGdiirlGllae• 

Aıkeri teıeklıı:üllere mer· 
but bulunan gedıklt erbaı
lar, Hker ve ıubayların 

ıpor kulüplerine aza olma 
maları bu kararlar cümle· ıpor teıekküllerlnln lılib •• 
ılndendtr . tel&lmülü için bir takım ka· 

Aynı zamaaaa aıkeri •e 
ılvll talebenin de ıpor khip· 
Jertne dahil olmamaları teo· 
ılp olunmuıtur. 

Bu huıuıta henüz kluple 
re bir teblliat yapılmamıı 
Hda, bu kararın fllltyat sa-
haıınıı ıeçtlil de bu rıbı 
ıpor teıekküllerloe dahil 
aza olma11 mu•afık ıörül · 
mtyeolere atd doııyaların mu· 
ameleleri ikmal olunarak 
peyderpey kluplere ıevkolua-

acak e Ve-, 
remli Sığır Ke-

sen Kasap. 
Seyyar kaaaplardan G6n 

doğan mahalleıtaden Abdul-

lah oğlu Ntyazl lsmlDde birinin 
e•lnde kl!'çak 11ğar keıtlil 

beledtye zabıtası tarafından 
tesblt edllmııttr . Yapılan 

baytari muayenede, 11jıran 

veremli oldu~u anlaıılmıı 

ve mevcut etler klmtlen 
imha edtlmtıtlr. 

Kaçak 11ğır kesen kHap 
hakkında kanuni muamele 

yapılmak lzere evrakı adli
yeye aöndertlmiıttr. 

Halkımızın, mezb ha ha· 
rld keıllen ve ıey1ar 

satıcılardan et almamaları 

11hbi noktadııu çek ehem
mlyetlldtr. 

rarlar daha ittihaz olunmut 
bulunmaktadır. Kulüpler• 

yapılan •• al&kadarlar ar•· 
ıında açılan anket ce•apla • 
rı da taıalf olunmaktadır, 

Malöm olduiu 6Hre t.u 
anket az para ile ıperull 

ilerJ gltmeıl için ne ıtt.1 

uulara lıtlnad olunma•• 
mevzuu üzerindeydi. Bu 
anket de lkbJal olunduktaD 
sonra yeni kararlar •erile· 
rek tatbikata ıeçllecektlr. 

S bhiye tayinleri 
Rürhanlya hükumet tabi· 

bt Ziya Erman üçte bir 
maoıla aynı zamaada b• · 
ledtye tabtb veklletlne ta· 
yln edllmlıtlr. 

~ Many11 11bhat memuru 
Mehmet Şenıüa 14 lıra aıll 
maaıla Kuruçay 11hhat 111•· 
murluğuna, yerine de He• 
dek 11bbat memuru Şelll· 
aetttn Bozdai tayla .ıuo· 
muıtur. 

iŞ Şehrtmlz 11tma mGca· 
dele eski 11hhat memur• 
Hakkı, sıtma merkez ııbbat 
memurluiuna verllmlıtlr . 

Neşriyat: 

~ocuk 
Çocuk Eılr~eme Kuru•• 

Genel Merkezi tarafından .... 
redllen bu mecmuanın 117 O~ 
aayııı renkli lllr kapak içlıı 

.le fık•ııtıt. TaT.tJ• e.ılerl• · 



Köy Ve Ziraat Kalkın· 
nıa Kongresi Ruznamesi 
Oört g{in zarfında n;·;ib; İf ler flzerinde görii.

şB:leceği teıbit edildi. 
,Bırıacl köJ •e ziraat kal- dım edici ve yaptmcı bu· racaatları ilzam ıelmekte-
2? 111• keapeal A•karada laama11, b) Zirai tedrlıat . dır. 

Bırıacllıiaun 1938 Salı il. Bal •e bahçe ziraata Vekaletin hazırhklan: ::a• ıaat 11 de Halke•ln· a) Mey•a, b) ZeyUn •e Vekalet v e Vekilete bai · 
•çalacalstar. çay, c) Sebze Ye çiçek lı m6e11eler mensupları koaı· 

~ '1emleketlmlzde radikal 111 Tarla ziraatı re azaları ve itleri emrinde 
lıly ve ıdraat kalkınma •) Umumi: ıadece hizmet ve tbtlıH 

-~•ı•nı prolramlaıtarmak 1 - Kuru ve ıulu ziraat, elemanı olarak bulunacak-
lct.a: 2 - GObreler, 3 - Nebat lardır. 

4aa aa .. eleler Gzerlnde lıllbı, 4 - Mlcadele, 5 -
~ip edllmeıl ıereklı poll · Makineler. 
'• •aaılarıaı teıblt etmek, la) Hububat: 
"•11ıılekete a icl umumi lhtt· 1 - B11iday, 2 - Arpa, 
,,ç •e dilekleri kaydedip yulaf, mııır, çavdar, 3 -
16'tt1nek, bu ana ve temel P•rlnç 
.... b&tla memlekette dt- c) Sınai •ebatlar: 
:: b&tG• bly6k tılerlmlz· 1 - Tütün, afyon, 2 -

lıı hız ve dizeale bafAn· Pamuk, keten, kendir, jit, 
'-taaılD•ıl için lnzaml• fikir 3 - Şeker pancarı. pata· 
;:, el blrllflal kurmak lae· teı, 4 - Y afla nebatlar. 
L_ ı,ı. toplanacak olan d) Bakliyat: 
... .,..... 111a•ameat ıudur: iV. Hayyan 1eml 

1 •) Tabii •e ıuni çayırlar, 
llt 1 - YGkaek Ziraat Eaı· b) Yemlik •e bakliyat ve 
'-..ile,. talebeleri tarafından ıatre . 

lJdlı ••rı•. V Hay•anat 
2 - Açıı nutku 

t 3 - Y Z E. talebeleri 
''•fından Ziraat mart• · 

il 
A) S.çım: 
Bır umumi relı, bir umu 

.... tela ••irili, aç relı, f alarl 
"tlaler. 

fı 8) Meni proframma tev· 
"•n: 
1 1 K.omlıyen için relı •o 

._.•bata mulaarrirlerl ıeçll -:e•I, azalaran umumi kl 
d Pltlc blrotaaa mtlracaatla 
~ lleldert, komlıyon ve tali 
L.~lıyoalara ayrılmaları ve 
.._ komltfJon •e tllt ko· 
1111111aron aerelnde •e hanıt 
"lo.cia toplanacaf1111 not 
tt11aelerı .. 
~ f41rıam ıaat 21 de Hal · 
•vt konferana ıalonu•da 

~''' ftllmler 161terileeek ve 
I Glıaelc Ztraat EaıtlUlıG ta· 
•be.ı tarafındea Ziraat 
"'•ttı a6rlenecektlr.) 

ltlıci IÜD: 
Ôfletlen ev•el tlll komla 

:Otalar çal11malanaa baılı · 
•ealclar •e llledn ıonra 

-. ... llerl•e de••• edecek
letd ~ lr. Gece ıaat 21 de Hal. 
•vı ıalonuacla zirai flllmler 

1'-t•rllecektlr. 

Oconcü ıon: 
koraıayonlar tlll komlı· 

~•aların ra,erlarmı miza· 
li •re edecekler, ıece ıene 
t •llrevlnde zirai fllımler ıiı 
"ll•celctır. 

DDrdOncO gün: 
~ Ôileden e•vel Halke•I 
t Gbferanı 1aloauada umumi 
il•Planta •• komlayonlarca 
it •tarların mlzakereıl Japı-
~lı •• Qleden aeara ay

llı ID le •1alye de••• olunarak 
. ;P•nıı natkundaa ıonra Y. 
aİ E tale~al taraf ında11 

Jlenecelı lattlrlll ve Ziraat 
'-•rıları1le lronıreye ıoa 
~ettlecektır 

1 
Komtsyoıl1r: 

it · T •tlclllt: Cumhuriyet 
h •llt Parttıı prenalplerl rea· 
V t.e edebilmek balumıadaa 

•lc&aet bıa,eıl. 
"•) Ôraek •• ,apıcı elma

, '-Allık Mlcı, llNllel, ,., . 

a) Umumi: 1 - M(lcade 
' le, 2 - Suni •e tabii to· 

hamlanma, 3 - Hay•an 
mabıullerlnla kıymetlendirtl · 
meal. 

bl Huıuıi: 1 - Atçıhk, 

2 - Sıi1rcıhk, 3 - Davar· 
cılık, 4 - K6mea hay•an· 
ları, ta•ıan. 

VI Ziraat aanatJarı 
•) Akkol, b) lpek böcek. 

çtltit, c) Ar1cıhk. 
Vll Marlcetlaı 

a) Nakil va1ıtaları, b) Am
ltal~j, c) Staadardlsaayon, 
d) Ahı ve aatıı orıantzaa 

yona, 
Vlll. Tedrlnt 

a) lllr tedrlaat, b) Orta 
tedrlıat, c) Ylkaek teclrlaat, 
d) Profeayonel mektepler, 
e) Kuralar. 

1 X Ormancılak 
X Me•zuat, llythalar •e 

temenntler, 
Zırai kredi •e aliorta 

Kongreye iştirak ıdıcıklar: 
Memlekettmtzde ilk defa 

olarak toplana• b• blyOk 
lreaıreye: BG10k Mıllet Mec-

lııı azaıı, C . H P . umumi 
idare he1etl lzaıı, •ekllet
ler ve müıtaktl umum mil 

dlrlükler m6mea1lllerl, A• · 
karadaki yOkaek mektepler 

mlme11lllerl, lıtanbul ini· 
•erılteai mlme11lllerl, mat· 

buat ve Anadolu ejaa11 mi· 
meulllerl, milli bankalar 
mOmeıaıUerl, ziraat •e zira
at ıa••JI maddeleri üzerinde 
çahıan kooperatifler, mleue· 
ıealer ve firmaların mümeı· 
ıllierl ve •lllJet mümeuil · 
lerl lttlrak edecekledtr. 

Kendi namlarına •eya mi· 
miieueıelerl adına lttlrak 
etmek lıtlyenler de umumi 
lıitlplli• mlracaat ederek 
arzularını blldtrecelderdlr. 
Velıllet memlelretln laer ta· 
rafıada lsonırenl• akdine ve 
me•nuaa karı• 161terllen 
allka11 memnu•IJetle kar 
ıılı1acaktır. Ara• ede• all
kala laer Tlrkln konırer• 

lttlrik lmkl•ı açık bırakll

mııtar . Y alaız ltu ze•abn 
lro•peden en aE bir ıG• 

nnl umumi lrlttphf- mi· 

Konıreye tıttrak için ıe· 
leceklere konıre azaıı kar
tı •e rozeti Ye kooıre aza· 
ıı lçlD bazırlanmıı bilumum 
neırlyat verJlecekttr. 

Bol neşriyat: 
Ztraat Vekiletl koogreJe 

alcl bitin matbuları bazır

lamıı\lr. Btr lu11m Veklletta 
YiUraek Zlra•t Enıttt6a6 mat· 
ba11nda •• dıfer müeueıe. 

lerde cidden neflı bir ıektl· 
de baaılmıf olaa •e btlbaua 
c ıldlerl ıeae Y6kaek Ziraat 
enatltlıl mnlbaıında yapı· 

lan bu matbalaran ıayııı A 

B Mrill olmak Gzere 51 ta· 
nedir. Seri harici olarak da 
Dç broıGr •e kitap vard1r. 

Yurd tçl ve yurd dııı zira· 
at meMlelerl &serinde ltlylk 
bir abemml1et taııyan bu ki· 
tap, broıOr •• tllier matbu
lar lronır• meıalılnl kolar
laıtuacak bir deierdlr. 

Koıgrı mesıisi: 
Mebuslar ve resmi miimea 

ılller hariç olmak üzere kon· 
re umumi h~etlatle, komla· 
yen •e tali lromlayonlarda 
ıös a6ylemek, teklif yapmalı 
ve re,e tıttrak etmek lıtl· 

yen her zatın, bir ,an ev•el· 
den umumi lclttpltfe m6ra · 
caatlara 16zım ıelecekttr. 

KoDgre umumi heyetl•de 
komlıyonlarda ve tali ko· 
mlıyonlarda ıoz ı6yltyen aza 
noktal nazarlarını ve ılyle· 
diklerini havi tahriri bir hu· 
llıayl içtimaı m6teaklp ra. 
port6rlere •ereceklerdir. 

Ra,or •e tekltfler çolal · 
tılarak azaya daiıtılacaktır. 
Aza dlledtil takdirde aeçll
dlitndn baıka dlfer komlı . 
yonlara da lıttrak edebile
cektir. 

Glstırllecık filimlar: 
Konıre aaalarına 16ıterl . 

lecek ftltmlerl• ıa1ı11 bGylk 

bir yektan tutmaktadır. Seı 

il Ye ıeıla olan bu flllmler 

araıında IDıtllzce, Franıızca 

ca Almanca olanlar •ardır. 

Ftltmler ıöıterlllrkea müte
ha1111 ze•at tercllmelerlat 
yapacaklardır. 

Azayı ıöstırilıcek kılı~ıklır: 
Ziraat Vekiletl konıreye 

lttlrak edeceklere A•karaya 
bu makntla ıelecek vataa· 
daılara bir çok kolaylıklar 
temin etmlttlr. 

Umumi kltlpllje bafh lau · 
ıuıt bir kalem azanın ra.or 
ve mltalealarını ılratle ma . 
ktaede yazıp arzu edilenleri 
de tekılr edecektir 
~onıre azaııaın bllveıtle 

hilktmet merkezinde takip 
etmek lıtedlklerl ıılerl bir 
muamelat mlfettlılnln yar 
dımtle temla edilecektir. 

&enıre l.arlctade V ekl 

Bir bankerin 
hayatı fılime 
alınacak. 

Aılen lıtanbullu olan bu 
meıhur ıllAla taciri baaıer 
fabrllratlrüo batını• ftlme 
ahnmaıı bir Amerikan ıtne· 
ma kumpan,aıı tarafından 
kararlaıtmlmııtı.-

Bu adamın bayatı cidden 
en yama• macera filmlerJ
nln mevsaunu gölıede bara· 
kacak derecedeydı. Film 
kumpanyaaı . filmin aanaryo· 
ıu•u hazırlamakta oldufu 
11rada varlılerl Amerika Ha. 
rlclye neHretlne mlracaatla 
filmin çekllmemeıl talebinde 
ltulundular. Hiikumetln ta
Yeaıutu üzerine. kumpanya 
btr middet için filmi çek
meden •az.eçmlt idi. Ştm 
dl haber aldıiıma ı6re kum· 
panya her ne pahaaına olur· 
ıa olıun filmi çevtrmaie ka· 
rar verınfttlr. 

.,, ...................... ~ 
! Yılbaşı piyango- ! 
! su sizi bir anda zen- : • ! gin edebilir. Bir bi· : 
: Jet almakla hem ta- i 
! liinizi denemiş hem : . , . 
: de Hava Kurumuna 1 
• j • • yaruım elmiş olur- : • • : sunuz.. : 
"-·············••K••••••-' 
letten temenniler, ıtkiyetler 

ler tenkitler için müteaddit 

yerlere mektup kutulara ko 
nulacak. Bunlara ahlacak 

mektupların cevaplara niha
yet erteıl gün zarfında ken· 
dılerfne btldlrJlecekttr . 

Bir k111m oteller •• lokaa 
talar konpe azaaıaa ikamet 

•e yiyecek fat•ralannda ten· 
ztllt yapma,ı lrabul etmlı · 
lerdtr. 

Gıatectıer için: 
Vekllet ber zaman oldu · 

iu ııbt, konıre mOddetlnce 
ıaaetelere eD ıenlt mlkya1· 
ta yartl.m ve müzaharetlnl 
eılrıemlyecektir. V ekllette 
gu:etecller emrine b l r 

oda •e bir telefon tab 
ıta edilecektir. Koaıre neı· 

rlyatı tam kollelut1en ha 
ltnde her ı••eteye •erllectlr. 

Haber aldılımıza ıöre An· 
kara rad1oıu her ıln hır 

konıre mlaakerelerl bullıa · 

ıı netredecekdr Vekalet ay· 
rıca konıre rOnlerloe mln· 

baıır olmak üzere ıaaete çı· 
karacaktır . 

Konırı teşkilatı: 
Konıre umumi kitıp\til 

•azlfeıl Vekalet netrlyat 

miidürü arkadaıımız B. Nuı. 

ret Köymene verllmlttlr. Zı. 

raat Umum MldürlGiünc:le 

ıaM m6dlrl B. Ragıp Mai· 

den de umumi klttp mua
•ial•il•I yapacaktır. 

Rozet: 
Aaalara hltıra ve alamet 

olmak üzere Atatürkün trak· 
tör üzerinde reamlal laa vl 
bir madalya Yerllecektlr. 
Konıre müddetl•ce taıına· 
cak elan bu madalyaların 
lıt kıamında muhataplara · 
nıo lrendllerlal lalmlerlyle ta · 
nıyabtlmeal için asaların ad 
ları yazılı olacaktır. Ayrıca 
ceketlerin ıol yakaıı ıht•n• 
ta kılacak bir rozet de •erile· 
cekttr. 

Ankaralı Aşık Ômerin Ağıdı 
BQy6k Atanın ebedi ziyalı karımada 1aaatklrlar1mıaıD 

hemen hepıl, duydulrlara derlD acıyı lt:ll mıaralar hahade 
teıblt etmlılerdl. Ankarada hazin cenaze meraalml yapılar· 
ken, Ankara radyoıu aplkerl tarafından okuaan manaume, 
muhakkak ki, 17 mll1oaun cl•yduiu lztlrabı, amanıız 116-
me kartı lal11edllen ıaJzı hepılnden büytlk bir kudretle 
ifade etmtıtır . Manzume « Aıık Ômer » lmzaııDı taıımak· 
tadar. «Aıık Ô111erln «Aiıd• ını neırediyoruz: 
Yok ıayrl bizlere uyku dG· Ctban da bizimle ati.yor 

Dek vay ıtncll 

Kime bel bafhyak kime Danmiiı clenızl~r 16•J•ıı 
d6nek •ay taıına 

Vay aman11a ecel al~ak fe · DGnya ortak çıkmıı TGrkla 
lek Yay paıına 

Türklük yiireilnl dalla1ın Her e•den lllr 611 çıkmıı· 

ıayrt 

Ctban da blslmle ailaaın 

ı•yrl. 

Aila gözlm atla Jaılar dil 
olıun 

Kurumuı dereler baıtan Hl 
elaun 

Çiçek kara açaın ~ayar kil 

olau• 
TlrldGk y6reflnl datla11• 

ıayrt. 

Ctban da bizimle ailHın 
ıayrl 

En b6yftk en ıüsel en ylllt 
kayıp 

Dereler denizler çaflar al· 
layıp 

Rabbım de 16zyaıı d61rmez· 
ıe ayıp 

T6rklük Jlreflal tlaf laıın 
ıa,rl 

Ohan da bizimle afla11n 

ıayrl. 

Her ıtttlil yere o ıan Yetir 

dl. 
Aralan bak11mı g6ree erirdi 
Kaıları ,.leden nltan verir

di 
TOrklllı yüreilal •atlaaın 

ıayrl 

Cıban da bizimle aflHın 

ıayrt. 

Bakııları ıım,.k gtbl çakar· 
dı. 

Yarını 16rtlrd6 dine bakar· 
dı 

Kiira6ye ~ıkll mı arıa çıkar
dı 

Türld6k ylreflnl daflaaıa 

1•1rl 
Cihan da bizimle ailaaın 

ıayrı. 

Her belayı 6nler arda 
atardı 

Dermandı her derde hemen 

yeterdi 
Babamızdı ellmlzde11 tatar · 

dı 
TiirklOk ylrellnl claflHı• 

ıayra 

Cihan da bizimle •llHı• 
ıayrl . 

Kaybını yıldızlar bile bile· 

ler 
Kınla kanatlar ıola ,eleler 

Kurt kuı duyup cenasene 

ıeleler 
Türklük Jireflnl dailaıın 

,.,rı 

Ctlaaa da bıztmle ailaıın 

ıayrl 

Mıllet Atan ııtu batı• ıat . 
olıun 

Ôlüml den açaın yeni çat 
olıua 

Dallar birer birer yaDardai 

olıua . 
Türk1ok yilreilnl daflaıın 

l•Jri 
Cihan da bizimle atla1ın 

l•Jrl. 
Gitti her ocaiı• tindi ale· 

vl 
Yer yüzl dedlll• bir llQ 

e•l 
Cihan tllrbe ol1a almaa 0 

•••• 
Tlrkllk yüreilnl dailayor 

ılmcll 

ca11aa 
TGrklGk y6reilal dallıyer 

tindi 
Clhaa ela bizimle alhyor 

ıtndt. 
G6kler afıtlardaa titriyor 

kat kat 
DGttü 6ıtümüze gerilen ka· 

aat 
Oaıuz dOnya yarım •nıaalık 

aakat. 
T6rk1Gk Jlrellal dalltJor 

ttacll 

Cthan da bialmle aflaaın 

ıtacll. 

O hep dolu tutta boı atma
dıy•ı 

Saz •erince J•ptı aldatma· 

dı,dı 

Oabet yıl tek llurun kanat· 

macbydı 

TlrklGk ylreilnl clailıyor ,, .... 
Cilaan da bizimle atbyor 

tindi. 
Btzdendi ıevlact blzcleadl 

derdi 
Bıa u1urduk o blzl bekl•· 

dl 
Uyudu n6betl bizlere verdi 
TGrkUik ylrellnt datlaror 

tindi 
Ctbaa da blalmle allıyor 

timdi 

Kuru J•praklara benedlk 
... ,ez 

Her ıiz kan ıçtnlle aap aan 
bn yGa 

Mll1oalarız bir baltadan lk· 

aOıGa. 

Tlrklük yGrellnl daila1or 
tindi 

Cıban da bıatmle allayer 

ıtndı. 

G6k dOpOn to,r•I• toza be· 
lemin 

Meaanna ıece yıldız elea
ıla 

Şehitler doiralıun a6bet clo · 

lan

Türklik yürellnl daihyor 

ılacll 

Ctban da bizimle afhyor 

ıtndl. 

Olaya hem kabrolur hem 

eau ıimer 
Yıldızlar kandildir ae•alar 

kemer 
Suı boiula 1azdıa ıua Atık 

Ômer 
T6rkl6k yireflnt dafhyor 

ıtadı 

Cıhaa da bizimle aflıyor 
flDdl. 

T0RKDILI 
Pazart•lndea batlı• laer 

ıl• çıkar. Styual ıaaete •. 

Yılblu IOO Kar•ı 

Altı Ayhfı:400 • 

Sayı11: 3 • 
GGai ı•çmlt ıayılar 21 

1 
kuruttur. 

ADRES: L BALIKESIR TORltDILI 
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İtalyadan Yiikselen Ses: İtalya Hariciye RADYO , _______ , ______ ...... .__ ···~·~~········~·······~*# ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası = 
S ... TUNUS ... 

Nazırı uda
peş e e G tti. 
( Battarafı birinci ıayfada) 

mlyetle kaydeylemektedlr. 

: K apit11_1: JOOf)00,000 Türk Lirası ~ 
1639 m. 183 Kes. 120 Kvv. "' Yurd içinde 261 Şube Ve f/jans ~ 

T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 Kvv. ~ Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler ~ 

-- ANIARA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 

«Noye Zücher Saytun» yo.-
zıyor: 

«30 Sontefrin tarthlotn,Fr
anaa için hayır l a b ir fa l ol 
mıyacağı anlatılıyordu, Ma
amaflb, umumi grevin iç 
memlekette büyük zararları 
mucip olmaaınıo önüne geçl
leblldı. Blum ıle Yuho için 
açıktaa açıla bir hezimet 
teklini alan ıendlkallıt mar· 
kılıt hareketinin muvaff akl 
yetatzliil, bükümetlo otorl· 
teılnln bu kudret lcntlhaoın 
dan ıonra daha ku••etlt btr 
hal almaıı ııbı, üçüncü cum· 
laurlyet tarihinde ender ıö · 
rülm6t olan bir netice do· 
iurdu Daladtyenln hiç bek 
lenllmlyen enerjlıl •e ıeç 

olmakla beraber, tıçl 11nıfı . 

DtD ekıerlyettnde uyanan mil 
li dlılpltn ıayeılnde 30 ıon 
teırln tarllal bl r felaket ıek 
llnl almadı. Ancak, Parfı 

matbuatının alkıılamakta ol · 
dulu bu netice, Fransa dı 

ııntla hareket halinde bulu -
nan kuv•etlerlo faaliyetleri
ne ••ıel olamadı. 

Umu•i ıre• f ranıanın 
Akdenlzdekl me~ku aleyhi
ne uzun zamandanberl ıll 

temattk bir ıurette hazır 

lanmıı olan darbe için fa -
tlıt diplomasına en mükem · 
mel bir fınat ıtbl ıöründü . 

Kont Ciano parlamentoda 
ıöyledlğJ nutk•nda, Eyliil 
buhranından babıederken, 

buhranın en had devreılnde 
İtalya polttlkaııoın açıktan 
açıja franıa aleyhlae cep· 
he almıı oldujunu tebarüz 
ettirmek ıuretlyle dojrudan 
doiruya Fransız aleyhaarlı 

iını ifade etmfıtlr. Ctaao · 
nutkundaki aııl tezahürü, 
dııbakanının ıözü keıılerek 
ltalyanın «tabii emellerine 
sarahat •eren Tunuı, Kor· 
ılka •e Nıı» ıtbt adlaran 
aoılmaıı teıkll etmtıttr. 

30 Sonteırtn tarihinin, 
Franaa için, ifade etmekte 
olduiu mana, ıektllerl Viya . 
na •e Mlnlhte hazırlanmıı 

olan revizyon metotlaranın 

Şimali Afrlkadakl Fran11z 

ıömilrıelerlnde ve laatti 
Franıanın Anupadakl mül · 

klyet vaziyeti üzerinde tec 
rGbe edilmeılnden ibarettir . 

İtalyan bamleıloln mu•af 
f aklyet lbtfmallerı etrafında 
teıblı koymak fçln henüz 
•aktt ıelmlt dejtldtr; ancak 
bu ihtimallerin ciddi •e teh· 

lfkell olabileceklerine h iç 
ıOphe edilmemelidir. MOnlh 

ten ıoara, ilk ıünierde Fran 
aız parlamentarlimlntn or 

ıanları tle partiler, Alman 
ya ve huıuıtyle İtalyanın 

f ranaaya kartı teıirll kı lmak 

ve bütGn dünyada propaian-

daıını yapmağ çalııhiı ıö
mürıe taleplerlnl bQyük bir 

meharetle redetrneğe mu 
•affak oldular. Fransa, top· 

rak terk edllmeıl için ileri 
ıürüleo talepler karııaında 

boyun eğmfyeccl: bir ıekll · 
de aailam olduğunu iıbat 
etmeie ve bu havayı yarat · 
niağa bihakkın muvaffak 
olmuutu 

Ctddl anlarda m illi gurur, 
azim v irade ile ha reket 
tme ini bılcn Fraoıız p r-

lamentoıunuo, birdenbire ıa· 
Je,ana gelecek olan milli 
h lu lya l la , böyle b ir meydan 
okumığa, tamlrl k1tbll olmı 
yan bir cevap verebileceilal 
Roma düıünmüt olsaydı, fa
t lıtlerln gölge parlimentoıu, 
bu patavataız hareketi yap 
maztlı . 

Ancak, umumi ıre• neti · 
ceıinde Franıanın poltuk el · 
hazı felce uğradı , memleket 
tkt kııma ayr1lır ıtbt bir va
z iyete ıırdl , parUl•r iktidar 
me•kflne ıeçmek hıratyle 

dıı politikadaki menfaatleri 

Budapeıte , 20 ( A.A.) -
Peıter Loyld ıazetesl Koat 
Caanonun Budapeıteye ya
pacağı ziyareti memnuniyet 
le tef Jr ederek diyor ki. 

<.<Macarlıtan, Berlfa·Roma 
mlh•erlnfn birlik •e beraber
Uilnl yalnız Avrupa politi 
kasının •e kendi mlll1 ıt1a
tetfnln unıurları olarak de
jll, a1nı zamanda Macarlı
taoın sadıkane teırtkl meıal 

edeceil bir ıaye olarak 1ı6r · 
mektedır.» ...... ····~· 

unutur ıtbl oldular. ~ h L J 
Sırf Daladlye kablneılnJ "/Q tın 0 TQ 

deYlrmek veya hiç olmu:ıa, Z • f • 
devlet otorltaaını korumak ıya re ı. 
için glrlttlii mücadele onu Berlln, 20 [Radye) - Al-
felce ujratmak için, ıoıya- man de•let bankası ıenel 

dtrektörODr .Şahtan aYdettnJen 
ltıtlerle birlikte Blum, par . 

ıonra reımi bir tebltl tntlıar 
lamentonua toplantıya ça. etmtıttr. Bu tebltide; Şabtın 
tırılma11nı istediler; halbuki, Londrada lnıtlız maUyecile· 
hükumet, projelerinin par. rtle beynelmilel malt •azlyet 
llmenlo entrikalariyle akim etrafında konuıtuğu btldtrtl · 
kalmasından korkmadıiını. mektedlr· 
yani, parlamento kapalı 1------------

kaldıiı müddetçe, ıerbeat nallanna ballı deniz yol-
larını Ye Hindistan yolun• 

hareket edebilirdi. Bundan 
buıünkünden daha teatrU 

dolayıdır ki, umumi ırev bir surette tkontrol6 altına 
yüzünden, franıa 30 ıon· almıı elacaktır. 
teırtn tarihinde, puıuda be · Brttanya ye franıa mea· 
kliyen ve birdenbire ortaya faallerinin te•zln eetlmeal 
çıkan haıım karııaında, ma· bahtı me•zuu bile olmadıiı 
nevra kabiliyetini kaybet- batta iki devlet rakip bir 
mıı. aavaıa hazırlanmıı ve vaziyette bulundukları ıün . 
aykm bir rüzıar ııtıkame- erde, Fraoı, Tunuıtakl 
tinde vaziyet almıı ve dOı· me•klf11I, yukarıda izah edil · 
mana mukabele edememek mit olan cojrafi •e ıiya · 
mecburiyetinde kalmıı olan ıl kayıılar dolayııiyle tlma· 

lt Afrıkamn bu lnımında it 
bir ıemlyl aotlmyordu. alyayı ıörmek lıtemiyen ln 

ltalyanın beıledtil emel- gllterenln tavalp ve muvafa-
lerln artık btr ıır teıktl katiyle temin etmlttlr. ltal· 
edemlyecejlne ltalyan ıaze ya, 1860 danberl Tunuıtakl 
telerlnln bug6nkü neırl lnkltafı büyOk bir allkayla 
yatından ıezen her fnıan, takip etmektedir; Bu alaka 
hangi saatin açılmıı oldu iledir ki lnııltere •e Franaa 
iunu derhal anlar. Faılıt ile birlikte Tunuı ü:ııerlnde 

lerl , evvelemlrde Tunuıa malt kontrola lttlrak etmlt 
te•cib edılmtı •e Franaız ve Oımanlı padtıahlarımn 
raporlarına 16re, bu yıl himayesinde büküm ıüren 
hazır! ttlmıı olan yayılma Tunus beflnl•, g6o6n birin 
hıraları , haktkaUe, halyanın de ltalyan blmayeılne ılre -
dlplom tık taktljlnde ye ceil ümldtle yaıamııtı . 

T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. .,.. fi': 
21 _ 12 938 Çarşamba ili Her türli zbal ikrazlar-dlier bilcümle banka mu· -,;. 
12.30 Müzik [lıkoç ha•a- .ı. ameleri büyük ıubelerinde kiralık kasalar. #. 

ları •e lendlerler] 1:.1.0o ıa· = mly~~!;r11z taıarruf ve kumoara hesaplarında tkra· , 

at ayarı •e haberler.' 13.ıO. lltl. , 
14. Türk müzlll[ıarkılar Pi) llJ. 1 
18 30 Tlrk müzlil [lnceaaz JIİ. llcramtıe: Miktar/: ikramiyenin tutarı: ~ 

,,.; ADEDi LiRA LiRA ,r: 
faılı] 19.15 Hat ayarı •e ~ 

1000 
tona -; 

haberler. l 9,25 Tlrk müzlil .,.. ""' 
[ince ıaz faılı de•••] 20.00 = 500 500 ~ 
konuıma 20. 15 m6zak (Kıya· 1 250 250 ~ 
ıeu cumhur bandoıu ıef lh- : 10 100 JOOO '-
ıan KOnçer] 1 - laatre da ,,.; 25 50 1250 '-

.,. 30 -40 1200 • 
Gladyatör • [ Fuclk ] 2 - lfJ. f': 

V l ..J 40 20 aoo • ı dö konser · (Glazou - .,.. f': 

noY) 3 - · Riıtlcl _ uyertür · ; 108 6000 ~ 
[G. Parea] 4 - Kaprlı Eı B11 lkraadytltr htr üç tJfltl" llir olmak üzırt se· '-
panyol- { Klmıil K.oraakof ] ~ nede d6rt tltf a •u miktar U%trlnfl.en kura ile flağıtı- ~ 
S - marı peraan - [tc:etel. l/J. lac•ktır. ~ 
beJ] 6 - Norveçyen rapıo •'l-J.'1-'i-'l-'i-"1-'1-"i-..... "1-.... 'i-'1-'l-'i•'l-"1-"1-"i-°*' 
dl no. 1 2 (E. Lalo] 21 00 ~ 
ıaal ayarı •e para konbüyo ~~~~~~~~~~~~~ 
Ye toprak mabıullerl boraa 1 yerli tu a 1 ı Dök Dl e '-
21.10 Türk müz•ıı (ıaz eıer- ~ Ko·· uıu·· r ~obaları.. ll 
lerl •• ıarlular] 22.00 ko. it ~ ~ 
nuıma [mizah aaati) 22.15 ~ 1 
naüzık [küçük orkestra} 1 - « Yerli malı dökme kömür soba/an şeh· 
kontraıt [kari robrelat) 2 - ı rimizde de imal edilmektedir. Şimdilik 
eımeralda 1 Do. andante 1 bu sene bir num11ralı olarak imal edil- ı 
[drlıo) 3- bir buıe için me. v b J B b ı 
l d [ 1 

A I mege aş anmışfJr. u so aıar çok kulla-
• 1 pao o totltl) • - deli · 
rlen (J, ıtrauı) 5 - eadltcb nışhdır. 
alleın [F. lebar] 6 - bact 1 Fiatlar ise İstanbul liatından muhak-
al buto [mıcbeh) 7 - komm kak iki - üç lira daha tenzd8t/Jdır. flrzu 
mit nach Yaraıdln graf•n .. . . . 
aaarlza (emmerth kalman) eden sayın muşterıferın Emanetçı - flh- j 
23 15 müzak [hafıf u••rtur- met Gümüş yazıhanesine uğrama/an. 1 
ler) 23.45 24. ıon haberler ~~~~~~~~~~~J 
•e yarınkt projram, 

Satılık 
Dükkan 

Çarııda, Abacılar içinde 

ıaiı Alı Galip, ÔnıCirlil dCilı
kanı, ıolu Eıktıehtrlt Muı 
tafa dükkanı, arkası Hacı · 
köıe!erin dükkanı •e öni 
yol ıJe mahdut Ahmet Gü · 
müıün müıtectren oturdulu 
dOkkin ıatılıktır. 

Talip olanlar Hata• 
Baırl Çantaya mlracaat 
et.inler. 

Balıkesir inhisarlar 
Baş Müdürlüğünden: 

Kabili tezyit ve tenktı kaydlyle Aiunya lnhltarlar aO· 

barlarından Bandırma bakım e•lerlne taıınacak 175 OOo 
ve aynı kaydla Y eolce lohlıarları an barlarından ylae Bao · 
dırma inhisarları bakım evlerine nakil edilecek 35.000 kf 
ceman 210.000 kilo idare mali yaprak tütünlerin nakli iti 
15- 12 938 tarihinde• 13.1·939 tarihine kadar ekılltm•Ye 
konul m uıtur. 

tıteklılerln ıartnameyi görmek •• hedelt mulaam111•0 
olan 3412 liranın yüzde 7.5 temlaat akçaaını yatır111•IJ 
üzere 13· l 939 ıllnOne kadar Çanakkale lnhlaarlar mO• .. 
taktı müdOrlOjüne müracaatları. 

4- 1-
sömürge polltlkalartyle as· 

keri hazırlık laraoda uzun 
zcmandanberl bariz bir ıe

kıl almııtı . 

Balva kazası kôy korcu eloisele~i ı • • ~ • • • 
hmısyonu başbnlığından: : Balıkesır fapu S~cıl 

V azlyeUn teıhtıf bakımın 
dan bGyük bir ehemmtyetl 

' haiz bulunmasına ve geoit 
ölçüde politik aar11otılar 

için bir alamet olmasına 

ra jmeo, emellerin bu tl k 
tezahürleriyle yolun büyük 
bir kısmı açılmıt dejlldlr. 

Tunus üzerindeki hakimi· 
yet, uzun yıllardıınberJ 

f ranıızlar la. lta lyanlarao 
Alıdenlzdeki menfaa t aykı · 

rıkl armı yal oız büyültmek· 
le k lmıetı r pa&kalyada Ztl • 

pılmıı ol ıın anleıma BQyük 
Brftanya ile İta lya ara11nd • 

ki ltlmatsızlıjı ıadece sa thi 
bir ıurette leıkln etmlt ol 

dujuna göre, bu meıeJ enın 

yeniden tuelenmfı olma sı, 

bütün Akdeniz dev letleri 
için ı lmd iden kestirilmesine 
imkan olmayan iktbetler 
doğura bilir. Çünkü, ltalya 
S tcllyadan 120 kt1om\?tre 
mesafede olan Tuncı ıa htl 
ler lne ayak basacak olursa, 
Akdenlzdekl ıeyrüseserl, Ak· 
denlzfn garp ve ıark hav
zuı ra eındakı muvıualelerl , 
Ccbelütt rık ve Süven kıı · 

Balya kazaaı köy koruculart için ıatın ahnacak 50 ta Muh<ıfızlıgıııdan: 
kım elbise 16 12 938 tarlhlndcn ltlbaren 21 gün müddetle 
münaka aya konulmuıtur. Ceket, pantolon, palaaka ve 
tozluk dabtl b ir takımın muhammen bedeli 11 liradır . 
ihale 5 kinunaanl 939 perıembe günü ıaat 1 O da komlı . 
yon mahıuı huzurunda fcra edilecektir. 

Taliplerin ve fazla maliimllt almak lıttyenlerln bu müd. 
det zarfında her ıün Ba'lya köy biJroıuna müracaatları 
il An olunur . 

4- 1 - 399 

B· ı dırmı i hisarlar 1 

<tş ınüdürlüğiinden: 
Bandırm inhisarlar ııtemeevtne muktezi: 
Adet: 

44 İ~leme masası 
176 lıleme sandalyesi 
J 76 Ga yri mamul pastel kutuıu 
176 Gayri m miil paatel ıebpa11 
352 Görmez kutuıu 
176 Görmez tzk raaı 

J 76 Saz kutusu 
880 Tefrik kutuıu 

Bandırma lnhiıarlnr lıevl için yaptır ılacak olan v e yu. 
karıda mlkt rlari1e nevileri ıöıterllen v denhld ar için 
açılen açık ekstltm~ye ihalenin mukarrer olduğu 14 12 938 
gününde ta lip zuhur etmemlf olma ınn mebo t 24 12 938 
cumnrtcıi ıünü ıont 12 de lha leai tcrft edilmek üzere ek 
ıllt e müddetin in 1 O ıün uz tıldıiı tlin olunur. 

Köyü: Me•kll: 
Ova Çaltılı 

Ctnıı: 

Tarla 
Hududu: 
Doiuıu Atköyll 
Alt, batı11 •e 
kıblesi Arıf ojlı.1 
Halil, poyr•11 

Muharrem ::>il" 
Hüaeyfn. 

Hudud ve bulunduğu yer yukarıda yazılı tarla 40 ıe· 

aedenberl koca pehlivan ojlu lımall kızı Şerifenlo seoeuıı 
malt olduiundan bahlıle namına ıened almak iıtealldtflO' 

den tahkikat yapmak tçlo ;i0· 12 938 günl mahalline ıoe · 
mur ıönderllecektlr. Bu yer bakluoda tuarruf ıddlaaıod' 
bulunanlar •ana bu 1ıünler lçtade yazı tle Vıiayet TaP11 

SJcll Muhafızlığma veyahut mahalline ıelecek memura ıııO· 
racaatla;ı lüzumu tlan olunur . ________________________________ __,,,,, 

Kayıp diploma 
Zonguldak yükıek maden 

mühendis mektebinden 1929 
ıeneıtnde aldığım 28 numa· 
ralı dıplomamı zayi ettim. 
Yen ııtnı alacağımd n eıklıi· 

nln hiikmü olmadığı llln oltı · 
our. 

Suııfırlak Sultan Ç• · 
yır bora.it madeoter1 

maden mlbendlıt J.b 
dullah NurUtln Kırıc:• 

S ahibi ve Baımuharrlri : Balıkeılr Mebuıu H. KARAN 

Çıkarım Genel Dtrektöril: FUAT BİL' AL 

Beaımyerf: Vlli.yet Matbaası - Hahkeılr 


