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Ziraatçiler EbediŞe· 
•• 

fin Tabutu ününde 
Rus· Japon münasebatı te· 
hlikeli bir safhaya girdi . 

---------------------.. ········---------------------
Köy ve ziraat kalkınma kongresi tali ko- Sovyetler iki Japon, Bir Alman Ge

M üsadere Ettiler .. 
• • e 

mısını nıisyonları dün kendilerine tevdi edilen iş
ler üzerinde çalıştı. 

Ankara, 28 (Huıuıl) -
lırıocı kö, •• ztraat kal 
lcıo•a konıreılnln tali ko 
•tt1onları buıOa ıaat 9.30 
da •Jrı a1ra toplanarak ken· 
dıı.,tae te•dl eclllmlı meıe · 
1•1• tserlacle ıaat 12 Y• 
11•••r çahımıılarmr. 

kG) faallyeU ıöyledlr: 

Saat 9 dan ıttbaren ko· 

mlıyonlar, till komtıyoolar 

raporlarıaı mlaakere ede 

ceklerdlr. 

Cumhurrei•i
mizin Seyahatı 

Ingiltere, Fransa ile BirJikte Uzak Şarkta 
Müdafaa Tertibatı Almağa Karar Verdi. 

Saat 16 4a a JDl komlı · 
••nlar meıaılerl•• de•am 
•h•tılerdtr. 

Cece saat 21 de Halke•I 
lco1aferanı aalonunda koD
ıreye lttlrak edenlere 1.lral 
flll1aler ıaıtertlmııttr . 
Koııraaıı bugDnkD f aaliyıli: 

....., Konırealn yarınki (buı6n· 

Saat 21 de 1lne azalara 
ıioema ı~ıterllecektlr. 

Zlra1tçilarin AtatOrka tazlmleri: 
An~ara, 28 (AA.) -

Konıre cleleıelerl buıBın ta 

butlarının mahfuz bulundu 

iu Etnojrafya mOzeefne ıı 

der ek Ebecli Şefe karıı ta · 

zlmlertnl izhar eylemltler · 
dir. 

-Havaların müsaid ol· 
mamasından başka 

zamana bırak ild ı. 
Aakara, 28 [H\Jıutl] -

Cumburrelıt lımel loöaüaün 
Ankara kazalarında tedktk 
ıeyabahna çıkacaklara bak· 
kında bir haber vertlmtttl · 

Hayaların ıon gOnlerde 
mibald ııtmemeıl dolaJlılle 
Cumhurrelıtmlztn bu ıeJa · 
batı baıka milıatd btr za · 
mana tehir etttil anlatılmak · 
tadır. 

ltalya, Afrikada askesi bir 
nümayişe hazırlanıyor. 

Fransa, İtalyaya verdiği cevabi notada ye
ni hiçbir teklif kabul etmiyeceğini bildirdi. 

Partı, 28 - Frao11z ltal· tup yazarak ıeyabatlerl ea· leebıt eylemtıttr. 
, ... •lnHebatı•ı Ye Fra• - naıında Parlıte kıta bir te Parlı, 28 r A A 1 - Harl· 
•anı• ceyabl nota11nı tahlil •akkufta bulunmalarını in clJe nazırı Benne Parlıe ıe · 
•de• bazı ıabab ıasetelerl ıllız naz1rlarından rtca et- len Tunuı umumi •allıl La 
bu arada efklrı umumlyeyl mitlerdir. bonu buıGn lileden ıonra 

Londra . 28 (Rad10) -
lnılltere Ye Fraaea, Uzak 
Şarkta müıtereken mildaf aa 
tertibatı almıılardır. Bu ciim 
leden olmak üzere iki de•· 
let, Sınıarpurda iki bin harp 
tay1areel bulundarmata ka· 
rar ••rmiılerdlr. 

Parlı, 28 - Uzak Şarktan 
alınan haberlere göre So•
yel Japon m6naıebatı teb 
lıkelı bir Hfbaya ıtrmlıttr. 

Vildıvoıtok clHrında do · 
laımakta olan iki Japon ıe

miıt, So.,1et barp ıemllerl 

tarafından durd11rulmuı ve 
Vlldtvoıtok limanına ıötü

rülmüttür . 
Japon ıemllerl, Japon do · 

nanmaaından yardım lıte

m ök teıebbüıüode bul•nmuı 
lıu tıe de, Sovyet harp ıe · 
milertntn tehdıdı kar1111ada 
Vlidlvoetok limanına doi · 
ru yol a ımaia mecbur kal· 
mıılardır 

Sov1et harp gemileri, ay
nı ıularda bahk avlanmakta 
olan dti•r bir ıemtyt de ya 
kalı yarak, V lidlvoıtoka aev · 
ketmiılerdlr 

Bu üçüoc6 ıemlnla mtllı
yett ıl•ll tutulmakla bera lıe1ecanlaadıran laaberler de ı' Parlı, 28 [ A.A.] - Bat kabul etmlıttr. 

'-•ıretmıılerdır. velcıl n Harbiye nazırı Da · Partı, 28 (Rad,o) - Si Ad/iye tayinle· 
Perttaalu •• Mada~ Ta ladlye, buıün allkadarlar yHl mehaftl, ltalya Fran 

but llbl ılyaet muharrirler ara11nda barbiJe nezaretin· ıa tbtHaftyle me11ul olmak Tİ yüksek taB• 
liabeıtıtandakl ltalyan ... de yeot bir toplantı daha ta devam ediyor. Frantanın 
lcerlerinln fra•11z Somalfıt yaparak Korstkaya •• Şt ltalyaya verdiği cevabi nota tikte. 
ille •• Cibut11e dofru ıler - mali Afrika ya yapacağı ee · kati oldufu ııbı yeni h•ç Ankara, 28 (Huıuıt) -1
'11h•kte olduklannı bildiri- 1abatıo um•ml proiramını ( Sonu dördQncü ıayfada) 25 Kadar haktm ve mGddeı-
Jorlar. """'!!!!ll!'!!!!!!!!!!!!!!!'!!!!""'!""!'!'!""!!'!"'!!"!'~~'!""!ll!'!!!!!"'"'!!!ll!!!!!!!!'!!!"!!!!!!!'!!!'!''!"""!'""""""!'!~'!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!'!!!!!!!!!~J = -- --- umuminin tayinleri ve ıe · 

ber, bunun bir Alman ıemt · 
ıl olduiu anlatılmaktadır. 

So•yet harp ıemtlerl, Ua· 
ak Şarktaki So•1et ıularanı 
daimi bir tara11ut altında 
bulundurmaktaclırlar· 

Moıkova, 28 ( A..A ] -
SoYJetlerl" Japonlar arHın· 
da ıuya çarpıımalar •uku · 
buldulu hakkında yabancı 

me-mleketlerde çıkan ıaJla · 
lardan burada mal6mat 
yoktur. Gerek bu ıaylalar 

ve gerek V oroıtlofua Uzak 
DofuJ• hareket ettlil bak 
kında ıene dolru olmı1an 

Merasim işleri 
için komia:yon 

toplandı. 
Ankara, 28 (Huıuıi} 

Bayram, •eıalr topluluklar-
dakt •erHlm Ye teırtfat tı · 
lert için Dahiliye VeklletlD· 
de btr komlıyon teıekk61 
etmlıttr B. komlı1ona Ad-
li1eden ceza tılert umum 
mid6rlül6 baımua Ylnl Be
kir Kayral, Sıhht1eden mu · 

ameli.t m6d6rü Saltı. Tez· 
can, Maariften mllU 19fer
llerllk mldOırG Kadri Yaman, 
lkt11atta• tefttı •• •Orakabe 
he1etl relıl Recai Tufrul, 
Ztraattea zat tılerl müdürü 
Ekrem, Milli MGdafaadan 
YarbaJ Hüı•Q Ekrem, Har 
btyeden albay Ha•lt ı1t1rak 
etm•ktedir. Huarlanacak ni
zamname yalun bir sa· 
manda DeYlet Ştaraaına taı· 
dik için ıöndertlecektlr. 

tllğer bir ıaylanın Uzak Da · 
iuda Japon ltabk ••ı bil
ıelerlae dair olarak cereyaa 
ede• mtlzakerelerla bir ~k
ma&a ılrmeıtaden ileri ıel
tllll anlaıılmaktacbr. _ ............ . 
Daladiyenin 
Korsika, Tunu• 
Seyahatı, 

Parlı, 28 (AA.] - Fr••· 
11z BaıYekllt Daladlyeat• 
ln6m0zdeld ayın ilk 16•1•
rlade. Korelka •• Şimal A.f
rlkuı ıeyahahna çıkacaiı, 

Konlkadan ıoara Tu••sa •e 
Cezaylre ele stdecell Parlıten 
btldlrllmektedlr. 

Kudüs Oaman· 
lı Bankaaı MiJ
diJrü Kacırıldı. • 
Kudiı, 28 [ A.A ] - Ku. 

dlıtekt Oıma•lı Ba•kaıı 
Dtrektlrl Şertada clafa kal
darılmııtır. A.rathr•alar ya
pılmak tadar. Diroktlrl• A.ra' 
•a•1•nahıtlerlnlD elt•e ıet· 
uıı ıaaılıJ•· 

Mıcıristıı ılayhine niııyiı 
Prai, 21 (A.A.) -- Çelloı

lovak,adan Macarllta•a il . 
laak oluaan Nefyularaalı •a· 
lat1eıindekt SloYak laalllı 

tekrar s1 ••• k,aya a•.ı.t 
lehl•de nlma1iıler yapmıtlar, 
jandarma ılllb kullanmııtır. Aynı ' muharrtılere ıöre Maarı·f Ve lktı•sad Ve- çenlerde ımttthaolar1 yapılan liabeıtıtandald ftalyan kuv ve muvaffak olan ıerıu ha 

•etler• takviye ed•laı•· ve 6 k•mler• hakkaodak• kararna- Venı· Mebus Namzetle-
Jerı• aıkerl •ıntaka •ücude k·ıı . lstı·ta Ettı·ıer. meler yükaek tasdıke arze· 
letırtlmııur . 1 er 1 dilmek üzere burüo ıönde . 

Pertlnakı, ltalyan aaku· ---- -- rl l mtıttr. ri Bu Gün Belli Olacak 
lerı lÇİn Cıbuttye inmeıinln H A"' l v f 1 r k 111 --,.,..~- , h 
1coı., oıftceğ•n• •öyleomek· asan i ı ücel Maari ve a.. ırıısır ı es i at p t· ~" .d - h t· 
ted•r. ; • • ar ı umumı ı are eye ınce 

Dıter taraften btr FrHllZ Jetine, Hüsnü Çakır da Jktisad ıçm 123 Mı/yon tesbit edilen namzetlerin bu-
harp ıemıeıotn Cibutlye ha- Vekaletine Getirildiler. L' A d 
reket ettfil haber Yerilmek• ıra yır f. gün ilan edilmesi bekleniyor 
ledır. Kahire, 28 [A A.] - Mı 

Parıı, 28 - Salihlyettar 
Olehaftl!er, Habeı ıtandakl 
ltalyan aakerlerlntn CtbuU 
9e Fraaaız Somaliıi Ozerlne 
JGtldGkler ı ne dair aabab ı•· 
~ t . 
he elerı tarafından verilen 
•berlerı, akıam geç ••kit 

;•tl1etle takztp ctmlılerdtr. 
•rlı, 28 - «NeYyork He 

'•1d» ıaz.etutntn Franıada 
çılca11 n6ıha11nda yazıldıiı 
•a ı6re Baı•ekll Daladye 
"• Bone, inlmlzdekl Ki 
lluoıanldo Romayı zl1aret 
•decek olan lnıllla baı•ektlı 
Ce1aberllyn ile hariciye Da· 
aırı lord Haltfalcea lllr mek· 

lJ. Salf t!l Arıkan 
Ankara, 28 (AA) - Ma· 

arif Vekili Saffet Arıkan ve 
lktıead Vektlı Şakir K,.ıeblr 
ııhhl eebeplerden dolayı lı· 

8. Şakir Ktıebir 
tlfa etmtılerdlr 

Relılcumhur taraf ın.&an 
kabul edilen bu latlfcla r üze
rine Baıvektl Celil Bayar, 

ıır hül&(imetl' Mmrın yeni Ankara, 28 ( Huıuıi ) - l Ankaraya gıdan eski mıbusıır: 
katı proiramına uyıuo olarak Münhal bu lunan 14 mebuı · Şu güDlerde Ankara.la 
tesllhat için 123 mtlyÔo Mı· lui" aöıterll ecek namzetler bazı Hbık mebudara teaa· 

11r Ura11 urf eltneğe karar Par ti Genyöo Ku rulunca les dGf edtlmektedtr 
vermtıttr. btt edtlm ı ıt • r Namzetliklerl ı6ylenenler 

Lııte buaünlerde tli.n edl - erHıoda Loadra Sefiri fethi 
Maartf Vekiletıne İzmir 
mebusu Huan Alı Yü
celin, lkttHd Vekaletine de 
lzmlr mebuıu Hüınü Çakmn 
tavınlerlnl inha etm•t .~ bu 
inha, Keıa cumhur tarafın · 

dan kabul buyrulmuıtur. 

Baıvekll, müıtafl iki Ve
kile yazdıfı birer mektup
la Vekilet.lf'!rl zamanındaki 
baıardarıDdao dolayı kendi· 
lerlne teıekklr etmiıttr . 

lecekUr Okyar, emekli General Kl 
PMtt umumi idare heyeti zım Karabeklr, muharrir HO· 

yaran (bueun) Genel S ekre eeyln Cab t, Rlyaaetıcum · 

ter Refik Saydamın rlyHe hur Umumi Katibi Ha1an Rt-
tınde topla acakhr. za Soyak , Deniz Müıtepn 

Münhal mebuıluklar1n bu· Saadettin, Deal&banktaa Saa· 
lunduiu 14 vtliyelte melıtuı dcttlnden baıka Kocailt •allıl 
ıeçlmt için hazırhklarda bu- Hlmlt Akıo1. Kaıtamon• 
lunulmHı teblli edilaılıtlr. valiıl A•nl Dolanın, reae-

.Seçlm bu 14 vJliyete de rallerden · Merstoh Cemal, 
cumarteet ıGnG yaJtılacak· Ordu Mlfettııı Orıeneral K&· 
tar. 1.ı•ı• a~ları .la ıe,..lstetMr. 



SAYFA 2 

Kadınlar Ve Harp • • 
-- - - --------

Kadınların Erkeklerle Beraber 
Harp Etmelerine lhtı)·aç 

Görülmiyor . 
cıKadınların harp ıafhala

rına kahlmal\ ve harp @tme-1 
ıl fdut bize dehıetlt bir fi· 
kar olarak ıellyor. 

En ceıur milletler btle, 
kadınları ve çocukları loıl

yakl olarak dalma emin 
mevkide tutmak lıtemııler· 
dır. Bır vapur batarken e• · 
•ell onlar tahliye kayıkları· 
aa k•nulur. Bır ev yanar 
ken, 6nce onlar kurtarılır. 
En affedilmez ıebeplerle 

kıtkırtılmıı bır erkek, bir 
'icadına tokat atacak oluraa 
deferatz •e korkak t•llkkl 
cdlllr. 

En yGluek ırkları• en de· 
rln telakkileri, kadınların 
ııddetten koranmuı yolu• · 
4adır. Onlara mldafaa lçla 

1lrl1t1klerl vazlf enin tek 
kudıtyetlae inanırlar .Onların 

Hllmett için hayatlarını 
feda ederl•r. 

1ıte bu k6kleımıı t•llk
lcıdtr ki, kadınların erkek· 
lerle yanyana olarak ılper. 

lerde harp etmeıl fıkrloe laa· 
namıyor. 

Harbi umumi kadınları ıl 
pere kadar ıettrememlttl· 

Fakat aynı kadınlar o za
manlarda dl fer bir çok ıaf · 
halarda faaliyet a~ıterdıler. 

Otomobil, kamyon. halta 
ara'9uı idare etUler. Ve bun · 
larla hemea hemen harp 
hattına kadar ııdeblllyorlar· 
dı. Hattı laarp ıerlılnde ya· 
ra aldılar. dairelerde er · 
keklerin boı bırakbiı yer
lerde çıhıtılar . Bu.tarın bep
ılntn fevkinde olarak erkek· 
lerin .lüımanı öldlrmek için 
lıullandıiı ılllhları imal eden 
fabrikalarda çalııtılar. 

Mane•I teı•lkl meaalye 
ıellnce, muharip memleket· 
lerln biilOn kadıoları erkek
lerlle kalben el ele vermlı 

vazı yettedlr. 

* * 
Harbi umumide kadınlar 

mecburi olarak ıanayt mü 
e11e1elerlne ıevk edalmlf ele. 
tıldı. Onlar kendi arzularlle 
tehlikeye ataltiılar. Onların 

mülki •azlfelere ıtrıılerlnde 
yüluek Gcretler lmtl olmuı 

olabilir. Fakat daha ziyade 
vatanpenerhk hlılertdlr ki 
ekıerlal mahfuz evlerini bı 

rakıp hayata ablmıılardır. 

Y enlden bir harp çıkana 
hGlnlmetlerin vazifeıl kadın 
ları çalııtırmai• mecbur et· 
mek fÖJle dunun onların 

erkeklerle tefriki meaalılntn 
dereceıint tayin etmek ola· 
caktır ki, bu11dan bir çok 
meaeleler baı göıt~cektlr. 

* * 
Gelecek bir lıarpte, mii 

cadele hatlarını• kllemetre· 
lerce ıerlıtnde olan e•ler 
dalat biicumlara laedef ola. 
cajıa• ıöre, kadınlar, yal
Dts umumi lztlrabı defli ay 
nt zam• ada harbin tehlike 
lerlnl de büyik mlkyalla 
paylaımıı olac:aklardır. 

Buau•la beraber, kadın
ları• erkeklerle b•raber harp 
•t••ltrlae kati bir 1 .. tf J•f 

1oktur. 
Buaa mukabil, m6btmmat 

fa brlkalarında erkeklerden 
laoı kalan yerleri doldur· 
makla kadınlara pek f ula 
lüzum huıl olacaktır. 

Bu 1rBnl~rde Almanya ve 
f ranıada ukerlerl ıerbet 

bırakıp orı un yerine kadın · 

ları çabıtırmak için her 
türlü teıktlit ye.pılmııtar. 

Bllhaııa ıert helinde yapılan 
tmallt bu defiıtkltit lrolay 
laıtaracak bir vaziyette ha· 
ıırlenmıt buluouyor. 
Şu halde harp eın&1ında 

erkekle kadın ara11ndakl 
büyOlı fark bu ofu1or. Er · 
kekler harp edecek; kadıDlu 
onlara ılllb yapacakhr. 

Y eDt lerakktyat ara11nda 
kadının erkelcle beraber 
harp hattında buluom&1ını -
•• m6e11lr btr ıektlde icra 
edebtlirae - lnHn öldGrOlme 
ılnt lilzumlu kılacak biç bir 
•aztyet 1oktur. 

Şayanı dikkattir ki bu ıün 
ea çok aıkerl tezalaGrat ıöı
teren Almanlar kadıalarıa 

bılfUI harp etmeleri fikrine 
karıı durmuılar •• kadıala · 
rın evlerde bulunarak er· 
keklerin onları muhafaza 
etmeıt prenılblnl terviç et 
mektedtr. 

Almanlar harp HD&1ıada 
kadınların harp lenzımı 
hazırlamaları için veaatt te· 
mtn etmek ve bu ve1altl 
her ıün daha mükemmelltı
tlrmekle me11uldürler. 

Femlnlat ftklrlerio haylJ 
kuvvet peyda ettlil loıtlte
rede tıe kadınla erkefl ay 
nı derecede lıtlhdana için 
bir temayül Hzilmektedlr. 

Fakat harbin tecrübeleri, 
daha ku••etll olan clnılne 
yani erkeklere döiüımek, 
zayıf olan kadınlara ile bunun 
lzttrabını çekmek ve atlamak 
düıtOIGnü çok ıOrmeden 
ıöıterlr. » 

YAZAN: 
Vtnıton Ç6rçll 

!====......,,===========:;======= 

Neşriyat: 

Altım 
Şıhrlmlz Ltıeıl tarafından 

çıkarılan Allumm 25 net ıa · 1 

y111 Ebedi Ataya tahılı edil· 
mtıtlr . 

lçınde Ebedi Şefe a•d ba 
zı realmlerle, Ltaeltlertn bu 
ba,ak acı önünde du1duk · 
ları acıyı açıklayan yazı •e 
tllrler vardır 

Çocuk 
Çocuk mecmuHıaıa 1 J 8 

acı ıa1111 çıkmtfhr. lçeriıln· 
de çocukları ali.kadar eden 
ıizel yazılar b•lunan mec · 
muay.ı tavılJe ederiz. 

Açık tıııkkür 
Bab•mız Kereateci Alı Güre· 

rln öl6mii dolaylılle cenaz.,. 
merutm,ne ııtlrak eden •e 
tulye 16tfunda bulunaniara 
ayra ayr1 te-ıekküre t•e11ü· 
r6m mani olduiundan bu 
h\Huıta ıazetenl•ln ta•auu· 
tun• rica ederi•· 

Göaeo: Alt Rıza Carer 
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SEHİR HA RLERİ --~~B~~~~~~~J 
Maaş Kanunu 
pılacak Tadilat 

da Ya- Ge~ S k 
e di ? i T şki a ı 

terliğin Par 
a Tebliği. 

Barem Kanuna llt! Yeni Proje 
Arasında Büy'iJk Fark Var. 

üyük Part · urultayına aid 
tebliğat dün Parti Başkanlığıno 

tebliğ olundu. Memur maaılarının teaflül 
kanununda \ mühim deiltlk· 
ltklerl lhUva eden projenin 
Büyftk Mdlet Mtcllıt bütç~ 
encümeninde müzakere edil · 
dtft malumdur. Yakında 

müıakereıl bitip ıon ıet.lt • 

ol alacak ve Meclise ıevk 

olunacaktır 

Eılcl barem kanunu ile 
yeni proje aruıada çok bü · 
JOk farklar vardır. 

Yeni teadGl kanunu. btl
laa11a mealelıi emniyet eıaa · 
larını •e terfi tmklnlarını, 
tahıtl •e lıvakat dereceleri 
ne ıöre memurların mükte 
ıep hukukunun tanınma11 

clhetlertai ıhtha etmekte· 
dır . 

Barem kanununda mev 
cut olan 19 derece ma•t 
e1aı kaldarılmıı. bunun ye· 
rine 15 derece konmuıtur. 

Ôace baremde üç cet•el 
bulunuyordu . A. 8 . C. aerf

lerl ballad~ ıör6len bu cet · 
veller de telif olunarak iki 
seriye lndlrllmtıtlr. 

Rtrlncl ıerl A. ıerlıldlr. 

Bu ıerl maeıları 80 lfrad1tn 
baılamakta ve 90, 100, 125, 
150 olarak tayin edilmekte· 
dır. A ıerlıinde 5 derece 
maaı mevcuttur. 

Dtier seri 8. dlr. Burada 
da 15 derece maaı vardır. 
10 Liradan baıhyarak 60,50, 
40, 35, 30, 25. 20, 15, •e 
10 ltra olmak üıere tayla 
edalen maaılar bu ıuretle 
on beı dereceye ayrılmıı bu
lunu1or. 

Halen memuriyette bulu · 
nan ve mükteaep maaılar 

olan memurlar ar&11nda bu 
teadül ılatemlne ıöre maaı 
derecelerladeo kaybedecek· 
ler bulunacaktır. 

Meaeli e•velkl haremde 
60 lira ma•t yoktur 55 Li 
ra vardır. Şimdt 50. 60 ola. 
rak lkl dereceye a1ralmıt 

olan bu maaı ılıtemlndea 

dolayı memurların zarar aör
memesl için llylbada bir 

madde mevcuttur. Buoa oa· 

zaran o memur müktesep 
halduoı vazifede denmı 
müddetince alacaktır. 

Llylhaaın dlfer mühim 
noktaları ilk defa alınacak 

memurlara ald lu&mı ile 
ecnebi llıan bilenlere afd 
bölüm ve terfi müddetlerl
dir . Mükteıep bak olabile
cek memuriyetlere hariçten 
biri ancak JO ncu derece · 
ye girmek ıurettyle fntlıap 

edebilecektir. 
Yalnız onuncu dereceye 

ıtrmek hakkını iktlHp eden 
yükıek tahıll mezunu olup 
Avrupa da ayrıca ihtiıaa t hılll 

yapmıı bulun•nlardan iki, 
yabancı lluna vakıf bulu
nanlardan bir derece ma
fevk memuriyete alıoablle· 

ceklerdlr. 
Tahııl, memuriyetlere alın· 

mada euthr. Terfiler.le 

yüluek tahtı!• hulunmıyan· 

lar A ıerlılne geçemlyecek . 
ler ve 20 sene hizmeti ıeb · 
kettlkteQ ıonra bazt kuyud 
tle ~ ıerlıılne ıeçebtlecek· 
lerdlr. 

Yeni barem mükte1ep 
hakkı olmı1an ve bide 1ette 
alanabılecek olftn A ve B 
ıerfılndPkf memuriyetleri ta · 
yfn etmlıtlr. 

Umumi mtlfettfıltlrlere. 
vallltklere, rlyaıetlcumhur 
datreıl memurlyetlerfne, hu 
kuk m6ıurlrltklertne kalem 
mahıuı müdtırltıiiıne ve mG· 
terclmlfklere hariçten kan•. 
nuaun ıtrme ve balama ıera
ltfnl batz bulunmayanlardan 
da memur rettrllebtleckttr. 

Terft müddeti de d~rt ve 
tlç ıene olarak tayin edll
mtıtlr. 

YGlnek mektep mezunu 
için terfi müddeti, üç diğer 
memurlar fçfn dörttür An · 
cak bu terfiler de muayyen 
ntıbet dahlllnde olmak üze· 
re gene kanunun bir mad. 
deılne ıöre bir memurun 
luti zaruret •e lüzum olma
dıkça dtfer vekalette &•ce
bll meaf menoloomaktadır. 

Kanunun en ıayanıdıkkat 
noktalarından biri yüknk 
tahsilde ıene heaabmı kabul 
etmlt bulunmHufır. 

4, 2 ve hattl 3 ıeneltk 
yükıek tabıll mevcut bulun· 
dufuna göre ilk memurlye 
te lntl11pta da bu tahıt l ıe 

nelerine nazaran ayrı bir 
imtiyaz vermtı bulunmak 
çok Jeriadedtr. 

Cumlıurreltıl lımet loönO, fenln ehemmiyetini ıözöniiod• 
Parti Genf!l Batkon Vekilli · tutıırak buııün yeniden ıntt· 
finl Baıvekll Celal 8 yara hap olunan G'!nyön Ko· 
tevdi etmlt bulundufune d lr rul arkadaılarımla beraber 
emirleri Genel Sekreterllkce lıe baıladıjımı bütün Parti 
dOa Parti Baıt<anhfına teh· teıktlata arkadaılarıma btl·, 
iti edılmtıttr Tebltğ ıudur: dlrlr, muvaffakıyetler dllerlOl 

Vali ve Parti Bıııkanla~ıoa 
- Balıkeı\r -

1 - Cumhuriyet H Ik 
Partlıt Genel B ıkan Vekilli 
flnl lsmJr mebuıu -ve Bııı· 
vekil Celal Bcyara tevdı 
ettim. Büttln ParU teıkili.h 
na ve alikalıle.ra btldırılmc 
ılol rica ederim. 

C H. P. Genel Baıkaoı 
l. lnönli 

2 - Rdılcumhur ve Cum 
hurlyet Halk Par"ttıt G enel 
Baıkanı Mtlli Şef lımet Joö· 
nünün yükıek emirleri bl· 
rinel mmddede yazılmtıhr. 

Bütün teıkılat kodemele· 
rlne tebliğ ini rica ederlnı. 

Dahtlfye Vekili 
C. H. P. Genel Sekre 

trrl Doktor Kefık 

S ydam 
Ayraca yine Genel Sckre

terltlı Par ti teıkilatma ıu tel 
yaz111nı göndermlıttr: 

Vali ve Parti Baıkanlıtı · 
na - Balıkeılr -

Retıicumhur ye Cumhu 
rlyd Halk Partlıl Genel Baı
kanı Mılli Şef lımet fnöoü 
bugün fevkalade toplanan. 
büyük kurultayın tadll elti. 
ğl tüzütün yeni 31 ncl mad 
dealne uyarak beni Genel 
Se~reterhğe ae9U. Bu Yazı · 

Dahiliye Vekili 

C. H. P. Ge••' 
Sekreteri Doktor 

Refik Saydalll 

Vali va Parti Başkanınıı 
telgraflan: 

Vali ve Parti Baık•D1 

Etem Aykut, Relılcumh•r 

Ye Parti Genel Baıkanı lı 
met İnönü ile, Baıvekll .;e 

Parti Genel Sekreterine aı• · 
ğıdakl telyazılarını ıönder· 

mlıtır: 

lsaıet loöni: Cumhurretıl 
ve Parti Genel Baıkaoı 

- Ankara -
Kurultayca 1ükıek •e ıe· 

rcfll Partimizin deilımez ıe · 
nel baıkanlaiıaa ıeçllmealı 

vtliyettm•sl ve Parti meo· 
&upluını çok ıevladtrmııttr· 

Sarıılmaz inan ve bailıhk' 
larımıda kutlarız 

Vail ve Parti BaıkaD1 

Etem Aykut 

Celil Bayar: Baıvekıl •• 
Parti Genel Bı ıkan Vekili 

- Aolıara -
Reisicumhur ve Parti Ge· 

nel Bat kanı Milli Şef lımet 
lnönü tarafından yenldeo 

Geoel Baıkan V ekilllğioe 
tayininiz Yil iyetlmlzt •e Par 

T ekspo KulQbü ugü 
Nazilliye Gidiyoı . 

ti menıuplar.nı haklı olarak 

ae•lndlrmtıttr. 

Şerefli ve yüluek öde•I 

nlzde baıarılar diler, ıar11l· 

r-naz inan ve baihlıklarımıı:· 
1a kutlarız. Futbolculara bokıörlerle gü· 

refçiler de iştirak edecekler. 
Nazilli Sumerapor kulübü 

de önümüzdeki cumıı.rteal ı 
ve pazar ıünleri iki futbol, 
bir güreı ve bir de bokı maç
ları y1ıpmuk üzere ıehl'imlz 

Tekıpoı kulübü yltml bet 
kftllik bir kaf ıle halinde Münir 

Yenalın baıkanhğıntla bugün 
Bandırma trealle Nazıllıye 

müteveccihen lzmire hareket 
edeceklerdir. 

Futbolcular:Rafet, Şevket, 
Necati, Niyazi, Aia, Hulkl,
Sabrl, H6aeytn, Celal, Sadi, 
Hiıeyln Salim, Halit, 
Hüıeyfn. 

G6reıçtler: Ajırda Şerif, 
86 da Selman Boğuıkan, 
72 de lbrahlm, 68 Ahmet, 
66 de. Ahmet, 56 da Ahmet 
Gider . 

Boluörler: Necdet ve F eh · 
mi . Antrenör Salahattln, 
kaf ıle reisi Münir Yenal dan 
ibarettir. 

Gençlerimizin orada ya 
pacaldarı ıpor temaıları bı 

ze iyi neticeler •ereceilnf 

vadetmektedlr. 
Kenciılerlne IJI yolculuk· 

larla baıarılar dileriz .. 
:, '!ılti 

İki gencin tayini. 
Tıbbiye mektebini bu yıl 

bitiren gençlerimizden 

Ul91 ÇaDh 150 lira Ücretle 
Antalya 11tma mtlcadele 

merke:ı .tabipliğine, ylne 

gençlerl~lzden Ankara Yük· 

ıek ZıreatEnıtitüıünden mezun 
Hüıeyln Ilıcalı 30 lıra asli ma
aı1a Nazilli pamuk Oretme 
çıfthil aatıtanlıiına tayin 
edlimtıtır. Kendilerine 
muvaffaktyetler dileriz. 

Doğum 
Dumlupınar okulu öiret· 

menlerinden Hikmet Hullacoi· 
luaun bir erkek çocu§u dftn 
yay~ gelmtıtlr. Yavruya 
uzun ömOrlor diler, anne ve 
ba1101 tebrik ederiz: 

Vali nı Parti BaıkaDI 

Etem Aykut 

Doktor Refik Sa1· 
dara: Dahiliye Ve· 

kıh C H P. Genel 
Sekretul 

-Ankara -

Reisicumhur va Parti Ge 
nc:l B:ıık~nı Milli Şef lımet 

lnön~ tarafından tekrar Ge· 
ne\ Sekreterliğe ıeçilmeol• 

•iliyctımızi Ye Parti meD"' 
ıuplarmı çok aevlndlımlıttr· 

Şeref it •e yfiksek idevl' 

nlzde 

maz 
mızla 

beıaralar dtler, Hraıl" . 
Jnao ve bajhhkları"' 
kutlarız. 

Vah ve Parti Baıkanı: 
Btem Aykut 
_,_ 

Demlrkıpıda bir kız kı
. çnma. 

Salcarya maballeılodeo 

Mehmet adında biri o~ 

mtrkapı köyünden Murad 
kızı 18 yaılarında Medine' 
yl kaçırdıfı ılklyet ohıodu 
jllDdan yakalan•ııtrr. 



iklim Ve Türkiye 
Ziraat Siyaseti .. 

T ayare Görmi- SOYyılllr lirlliiıda •ılık· 1 RADYO 1 -
yen insanlar. çıbk. - ANKARA RADYOSU 
loıtlterede bazı •iar ce Sov,etler Bırıııı. buıGa Dalga Uzunluğu: 

zaların ıartları tadil edil· dGnya balıkçılak endnıtrlıln-
1639 

m. 189 Kes. t20 Kvv. 
mtıtlr. Bu cümleden olarak de üçGacü mevku haiz bu T.A.Q.t9.74m. 15195Kcs. 20 Ky,•. 
mGebbed kü, ek cezaıı mah lunmaktadır. Sovyetler Birli· T.A.P.31,70m. 946SKcs. 20 Kvv. 
k4mlarıadan 10 aenehk müd· llnde, ıon beı ıene zarfın iklimin ehemmiyeti göz öniinde tutularak 

memleket muhtelif mıntakalara ayrılacaktır. 
detl llrmal edenlere filim 29 · 12·938 Perşem~ 

da, bahkçılık senede •atati 
16ater6lmeıtne müıaade edtl· 12.30 Mllztk (muhtelif 

olarak 12 5 buçuk lll 15 5 
mııttr memleketlerin laalk ıarlnla-

1 milyon too bahk lıtlbıal et-Ttrkı1e zlraa t ılJHetl için 
-••cut olaa ıartların ba 
lllact. lkltm ıellJor. 

Tlrlrt,ede llıllm tartları 
hlc fazla ç•ı ·tlldlr Yeni 
~Jdana ıettrdmıı olan 10 

lıe 3Q alt • bllıe e1&1lı 
'-kların temini içindir. 861· 
:•lerı blrlblrlnden ayıran 
G111ı f ar•lardan baılca her 

laiatet1e ıen ıılııı itibariyle 
"•lad•t olan •••ad tlrltmler 
:-•cuttar. Baalar haıuıl 
lı ' talsı1n nebatlan yGkıek 
la•ltte4e J•tlıttrdtltnden do 
.!' t,ıllaa11a mlhlmcltrler. 
......_ ... ralaıa Nlfde, Am11· 
,_, Malat1a, Dlrtyol ıtbl 
-.,.a mıntakalan hamrla · 
~~alda iktifa olunur. Po 

t 1~ Haymana ııhı yGlrıelr 
~lt•e lcabtllyetll huldaylar 
~ roıa eden mıatakalar da 
d '•ra tlahlldlr. H!r b61ıe· 
• elı1erı1a huı~ı kGltlr 

llel batlarıaıa •• yllkMk lra 
•••el ... • rettımeıl için çok 

.... ~•rotrew olan me•zll ık 
l .,. •••cuttur Bu b61ıe 
ı."'' •taı olarak, twraları ıh· 
•• •t1nektedtrler: 

'1 Bır111e1 b61ıe: Trakya ile 
'flDara cleaızı mınta•ala · 

'
1
• 1 •btt•a etmektedir. Bu 

•a•aa lldım ,.rtlara zlraate 
._._ld olduia ıtbl, ha J•an 
,.._,,tlr•enln aa ı•rtı olan 
te11a tıttbıaltaı de temin et 
:--lıtettır. Ea mlhlm nebat· 
~•t: 21dnler, m111r, pirinç, 
'tJemı, baklt1e. ka•un, 

ltbze, izim, zeytin •e me1 
~•dır. ipek blc(!lıçıltıı bil 
,._ Bartacla ıentı •lk· :•ita Japdar. Bu b61ıede 
Gtlla '9k ektlırse de bunla 

•11a lcallteıı fena ile orta 
'' ... Ddatlir. 
llcıllctacı ltllıe: Birço" lokal 
1 1• •••cattur. Bu iklim
.:- l:taaılara dGaya plJAIHI 
~ •lhım olan huıuıl ae-

tlarıa Y•tltmnln• çok mO· 
"-tt, • lunlartlan 1alnııt6t6a6, 
-••deUts isimi pamutu, 
:;•r •• UJtlnl alkredellm. 

1 bllıed. yem lltıhıall 
~1• tartlar da ml•lttlr. 

9- Oçtnctl bllıe: Ceaup ... 
,.11 bllı..a. landa da bam 
.. .,.., lokal llılimta mevcu 
lteta dola,111,le portakal, 

hrouts, plrlaç ıtbt ılrptro· 
~ ...... tlann Jelltmnl lçla 
.. ' .. •IUe iyi 1 ... , ... , • ., .. 
.. it y 
1 · •• lıtdatall ı,ın ,.rı 
,,_'' lallb .... •••ittir. Ç6n· 

G lılfıa tla 'etli yem temi· 
'

1 
lc•btlcltr. Bunlardan baıka 

~bze tarfaadaeıbfl için ıart 
r çots IJl41r. 

lK. Dirdtıcl bal,.: Ştmdl1• 
ta ~ ltli41trtlea balıelerl• 
-.-.n akalatdır. Ba b61· 
~ bll .. 1er1a eD blJQicllr. 
.t la Tıt1s1,. tathmm 1ils· 

2i 28 6 •• " •lfaaunaa 
ti. 1 •u lhu~a eder Bara 
la •ldt• kara ve .U.rıya 
..:;•dılır •••cuttar Ba.claa 
1. Jı bltla ltttbaal emt. 
.:._ •aaı,ette tletaltltr. Tarla 

attarıaclaa balclar •• •••• t' •11 inde buluur aı 
4. • .. ~•lclay la&11labmll Jlz 
~ la - 1161 ..... lltlh· 

~(~-- ......... ... 

buballn ihtiyaçtan fazlasının 
bulunduju yer de buraeıdır. 
Ha,•ancılık balnmından bu 
rada diin1aca m•ıhur olan 
Ankara keçilerini buluyoruz. 
AfyonlcarahlMrda af JOD 

lıtıbıal etmek iç a y11pılae 

beılaaı ztraatl ıenlt bir ta· 

ha ı11al etmektedir Bundan 
baıka bu h61ıeala bazı mın· 
takalaranda mey•a•ılıla mi· 
ıalt lokal iklimler, pirinç •• 
pamalc zlraatlae uyıun dar 
vadiler •ardır. Yem lıtlhtalt 
orta dencededlr ve f!mln 
delildir. 

Beıınc:I balıe: Karadenfaln 
dller mıntalıalarında olclutu 
ıtbt orman b6lıeılcllr. Bu 
h61ıentn kenar •• ıeçlt 
mıatalraları yafıt Ye ıuhu 

net bakımından ziraat fçla 
ml•ld lmlrlnlar temin eder
ler. Hububattan m11ır en 
6nde bulan ur. Huıuıl nebat 
olarak Kutamonu clyarında 
kendir •ardır . Yem fıtlh1al 

tml&i•ları iyidir. 
Altıncı bölıe: Karad•nlz 

tahlil için alıbeten kuru ık . 
itme maliktir. Titiln mab 
dut tabalar dahilinde 1et11 
mHI için burada bılbaMa 

çok mOtatd ıartlar bulur ve 
kaliteat çok y61ceelr olur. 
Orta Anadoluya doiru ıe· 

çit mıntakaaı meyvacılık için 
çok 111Gaaltt1r. Yem lıt&hAll 
için ıartlar alıbeten IJtdır. 

Yedlacl b61ıe: Bılbaua 
alt bölıe en fazla yafııı 

olan 1erlerdtr. Y afıı btlhaı. 
ıa ıarka doiru f azladar Su· 
bunet farkı az, kıt ite ti
mal tarafından Kafkatlarla 
ortala olmaıından dolayı laıl
ha11a mlllylmdir. Huıuıi 
ael:tatları fındık, mandallaa, 
ıoya fatul1a11 •• biraz da 
çaydır. Buranın ıeçlt iklimi 
ıene mey•• Ye bakll1e zl 
raatl için mlıalttlr. 

Sekizinci bölıe: Bu b61ıe 
ıarpta Orta Aaadolu, ıarkta 
da Şarki Anadolu ile mOna · 
Mllettedtr. Bura da lekal lk· 
llm boldur MalatJada meJ 
vacıhk bllhuıa kaJııı için 
çok iyi ıartlar vardır. lbtı· 
mal pamuk da yeUıecekttr. 
Maraı pirinç J•tlıttrmeılne 
mlıaittlr. Eizteeanda ıe•e 
bir tkhm ada11 meydana ıel. 
mittir. Barada baılıca hu· 
bubat Jetlftlrıltr. Fal&et hay 
•an yemi zlraatl ve tabii 
olarak 1etııea h•J••D yem· 
lerl çolr mGıaid ıartlar bu 
lur. 

Dokuzuncu b61ıe: Tam 
maniıı,le Şark Anadoluıu 
ikllmt kaimdir. Karakteri•· 
tik olaD uzun, eofak •• ka· 
" bol olan kııtar. Tarla •I· 
raatl Erzurum, Paıfnler •e 
Muı o•a11 ııbı bl1Dk diz· 
ilklerde mltald tartlar ltulur. 
Van 1610 tahlllerl •• lhtl· 
mal M81 ovaaı bakllyelerl• 
•• .. ,.aların yetlımetlne 

m6tald olaa buıuıi ıklım 
•azlyetlae mallkttrler. Tam 
manlalle blrllıllm adatı ela
rak ltdtrı zlkredebtllr. Bu
rada Jazıa plrlaç ve pamuk 
Jetlıttrtlebıllr. Araı va4tıl cle ··-·· .... ,.. ......... . 

tadır. Hay••• yemi lıllbıalt 
tçlu llzım olan tartlar çok 
ı,ıdtr . En zt1ade burada 
.. mrah bir balcflye tle tabti 
yemlik nebatlar vardır. 

Onuncu balıe: Sıcak ku u 
ıtep mıntakaıını ıhtt•a eden 
Gaziantep dahil mOaatd btr 
vazlyetle bulunur Burada 
baf ve btlba11a f11bldar çok· 
tur Diyarbakır karpuzu ıle 

m•ıhurdur. Yem lıtllatall bu 
b61ıenla birçok mıotakala· 
rında ıoçteıtr ve emla de· 
fildir. 

KDylOnDn ııUrl: 
K6y1Gn6n ıellrl iki bakım · 

nan ehemmiyeti haizdir. Bir 
defa kaydekl yaıama ıtan· 
dardı hakkında bir fıkır 
edinme, ıanlyen lr61lt1nGn 
mOıtebllk olarak Yazlyetlnl 
teıblte yarar. K6y1Ga6n aet 
o aralr ıellrl, dikkatli ola
rak tahmin edilmtıtlr. Bu 
gelir bOtla memleket için 
•• bltGn ziraat ıubelerl 
dikkate alınarak 405 
000.000 TGrk llraııdar Ba 
yek6n alraatte çahıaa 6.480 
068 n6fuıa b61Gn6r. Şu bal· 
de •atati elarak beheri•• 
ınede 62 5 Tlrk lıra11 lıa. 

bet etmektedir. Ziraat ile 
2 2 mllJ•n atlenln 1•ıadıfı 
tahmin edlllrae beher aile
nin ıenellk ıellrl para ola· 
rak 171 T•k llraucbr. Şa 
halde lllr b .. t kıılltlr bir at· 
lenin ayhlr lhtlJ•cı için 14. 7 
lira, yahut 50 kuruıtan az 
bir miktar l•bet etmekte· 
dır. Burada teıhlnln dikkate 
ahnmadıfıaı lraydetmek ll
zımdır. ÇOnkl klJIO 16bre · 
tini tezek laaltnde teıhln için 
kullanmaktadır. 

Eier t6t6n, incir, kuru 
lzüm, pamuk •etalre ııbı 

k11metlt mabıullerl yetlıtlr 
mek lçta ntılteten klçClk bir 
k6yli kumınm çahıtılı dl · 
ıüaOllrae ıerl kalan k61lü 

ngllterenln cenubundaki rı·PI), 13.00 Saat, ajau lla· 
Va1t ada11nda Parkhuratta mtıtır. berlert; Meteor Aakara, 13. 
bulunan ceza mle11eı•ıln- Balık lıllhtahnla en mi JO 14. Ttlrk ml•llt (tuln 
deki mahpuılardan 10 ıene· hım k11mını, umumi lıtlhta· lar •• tlrlrller. Pi). 18 31 
den fazla burada kalmıı lln ylzde 35 tll 36.5 una 
olanlara muhtelif fllimler •e Hazer denizi •ermektedir. Mlalk ($1Mrtt• ... rlerlD-
bu milnaıebetle ıon zaman· Uzak Şark denizleri de, ba. den), 18 45 Ko•uıma (zira· 
larda diinyada olup bltea hlcçıhk umumi lıtlhıaliala at taatt), 19.05 Saat, aJaM, 
ııler ı5ıterllmlıtlr. yGzde 21 fil 29 nu ••r Meteoroloji, •• ziraat bor 

Mabpuılardaa bazılara 40 mekle. milli ekonominin bu taıı haberleri, 19.20 Tlrk 
ıene e•vel haplıhane1e ıı h d mG•lll (Faııl heyeti . Hlca•· 
rlp dlnya ile allkaaın• keı ea Hın • çok bOytlk bir 
mlı olduldarındaa ta1arenln rol oynamaktadır. Barenta klr faali), 20 20 Konwtma, 
ne oldufuau bllml1orlardı. denizi ile S.1az denizdeki 20 35 MOatk (t0lolar • ••h· 

Bunlar filimin de ne ol bah"çıhk mleneMlerl btl. telif parçalar) Ca•laur Baı· 
dutunu 16rmemtılerdı . bat• ıo• teneler arfında kaabfı. Bandoeandaaı Flttı 

Beyaz perde Gzerlade dGn lıtthıallerlnt arttırmıı balua (Ahmed Aacllçe•) KlarlMtı 
ya iflerlat canla ve hareket maktadır; balen bu iki de {Rauf Olrtem) Fafot: Mu-
te ı6r40klerl zaman hayret nlz umumi balık lıtlbtallnla •ı 20 Sa Ee-
1,.lnde kalmıılardır. Babuıuı tafa Seıar) " · at, 

T yOzde 18 ill 20 ılal ,,_ L• 
hayatlarında btr defa bile ham, Tahvlllt · aamlNJ• -

•ermektedir. Umumi lıtth· ı 21 30 tayare 16rmedtklerlnden ft- Nukut horta11 f&at ara, 
ıalde Karadeal• ile Aaak p 

hmde uçao modern tayare Tlrk •ls•ll - ( .. re• •• 
1 b 1 l denizine dlıea paJ ite JGz · eri trer ha1a eanmıı ar · ıarkılar), 1 - Nihavend , ... 
d de 15 lll 17 dır. 

ar. rev• (taaburl Oımaa) 2 -
Bahuıuı kabılııevk balon kk Nthavend alır Hmal • Seni 

lar Ye muazzam jepelln medeatyetlb tera l1atıaı I la 
ler mahpuıları hayret içinde ya"andan mOıahede •• ta ldlkml e•l ( ımatl Hak 
bırakmııtır. kip edeme4tklerlnden derin Bey), 3 - Nihave.d tukı • 

DGnyaya yeni ıelmlı fi tee116rler duymuılar •e el· Ne yana• lralbı .. laakclı 
bı olan mGebbed lrGrelc nayet ltledıklerlne btr Irat (Rakı•), 4 - S6rl• ..-.ı 
mah'4: 6mları beıerlyettn ve da ha ptım•n olm•ılardır batal alHD (Hacı Arlf S.,), ----------~..;_ ________ __,;...;.... ______________ , 
Mne l&zım olaa bay•anı el
de etmHI için k61llnBn 
borçlaama11 icap etmektedir. 
EkıerlJe Jllcıek olarak fa· 
izlerle beraber bu borçlar 
klyllnün geltrlnl daha azalt· 
maktadır. lıte bunun tçla 
Orta Aoadoluda mabıulGn 
emin olmama11 k61lGaGa 
tktııadi balnmtadan ıert kal· 
••aı•ı• oldukça mOhlm 
tebepler•ncleadlr. 

Mülk lıkslnal: 
Tirklye topraklarının ll6y· 

lü ııletmelerlnln bOJGklGIO 

balumından talrılml tedkık 

edilmek lıtenlrae hu balcım· 
dan hen6z bir çok eıaeların 
nokaan olduiu 16rillQr. Or 
ta ve klç6k k6ylfl mülkle-

ederken bl16k •ıletmeler 5 - Sualnlk ıarln • Mlptr 
ihmal edecek olarta, lıtatll- layı derci ola• diller <Dr. 
tikten beher k61l6 tarafın ŞOkrO Oımaa), 6 - Raıt 
dan ıılenea topralın 57 de ıarkı - tenin aıkınla çlk el· 
kar oldulu meydana çıkar. dum (Abdullah efendi), 7-
Nadae çıkaralıraa ıu haide Mahur ,.rka . Gll ... 1 ••har 
bir tene içinde eldlmlı olan (AbdaUah Efeaclt), Okuyaaı 
ıaba 41 dekartlır. Fakat bu . [ Muıtafa Callar), Ok•yu: 
adetler btç itimada t•J•D SaflJ• Tokar, 8 _ Malas 
deialdır Ancak bGyGldGk uz Mmalıl, g _ Girit tak. 
hakkında 1ö1le b61le bir fi· 
kir •ereltlllr tfml [Laaal N!,a•I) 10 -

Haeas tarlrı · btl•IJora• Kemblnalar v&1ıtatlJle ıe-
çen ıene Ankara, Çankarı ba•a ne oltla • ($e•kl), 11 

- Kantar ıarkı • 1eter 
•• Eıktıehir •Jllyetlerl ted · 
kik ettlrilmittlr. Tamamea çtımanınla tayd ettla dlU 

nlln bir k11mıaın arhtı ea nn lçlade ııletılenlerln mG 
çok OD Tlrk Ura11aı seçmez. htm bir kHmı k6Jllllere ya 
Bununla bet kıııltk bir at· ,.,. •ertlmlıtir Bu yazfyet· 
lenin ıeçlnd•rılmal lizım· te kGç6k tılemeler ekıerlye· 
dır ti teıkıl etmektedir. 

rlnln yanında birçok mınta
kalarda ço!ı ı•nlı büyük 
•ilkler Yardır fakat bunla· 

tedktk edilen 12 kazadaki avareJI · (Udi Ahmed) 12-
56 807 k6,l6nlo büUln mGI· Karacli•r ,.rkı . bll•emkl 
kü 4.157.950 dekardar.Vetati aefa nete bu ömrln Hr•
olarak kiyllJe 73.2 dekar tlade (Hanca), 13 - Hkam 
ltabet eder. Herbaql ltlr prln · Açmam Açamam • 
ölçü icra edllmedlll içi• bu [Melametl Naatp, 14 - H6· 
tedklldercle yukarada a6yle- zam tukı Ka,.de talU. • 
nen zorluklar müettlr olmut· (Ş.•kl), 15 - Hha• M& 

tur. 

Y iŞ YIZIJllİ: 
Zfraat ılyaıetl için bllhat 

ıa ehemmiyetli olaD nokta 
memleket nilfuıunuo r•ı ••· 
zlyetldtr . 

Mmaltl · [kanuni Mela ... 
ber ), Çalaalara V ecdae, fa
laln, FeraaD, Refik Fer .. , 

Hunun için ka,ıoaoa mO· Müıafd olmıJan hakikat, 
hım bir kıımıaın bayat ıtan· mllk vaztyetlnln memleket 
darclı çok dGıGkt6r Bunun 

te beniz tebellllr etmemlt •• 
lçla köJlü nGfaıu tanayl umumiyetle k61IG ııtetmele · 
mabıuUerlnla alıcııı olarak 

rlnin ıınır vazlJetlulnla •e çok az 16rill6r. Bunun için 
birçok klylG ve 116, 11 eY· bG,Gklllklertntn t•Jlntade 
lldlarınm bazı bazı •aayl bealz bir noktanlık oldufu 
de yahut ıehlrler4e çalıım• dur.Bunan hlyle olutu •••• 
tarının 6n6ne ıetllemlJecek il k61de emnlJettızlıklere 
tir. Bu hizmetlere makabil •e birçok aolaımazlılrlara, 
kazanılan •e ziraat• ıldea bundan baıka da klyll it -
.. •deltlslerln mlktannı tab letmelerlnln bQylklOll •e 
mln etmek çolr tlçtlr. her k6Jde tıleaea toprak 

Bir çok mmtalralarda bil· tathı hakkında alıbeten iti 
han• Orta Aaadoluda zirai mada deler bir fikir edin· 
lıtllatalltın emle olmamaaa menin çok ıGçleımeılne te· 

hakikati bura.la k6yllaia bep o•makta•ar. Köylü ek· 
••zlyetlal oldukça kltlle- terlye miilk •azlyetl malim 
mekte411r. Tam kurak olaa olmı1an topraklar Ozerlnde 
tenelerde J•r Jer ••hıul çalıımaktadar. Bu hal köy· 
lıöyliDÜ• erteıl aea•DID to· liiJI, kiJlere halslld miilk 
humlufunu temi• ecle•lye· •a•IJ•tl•I çıkarmak için ya· 
celi kadar azdır. A 1nı za- palan her tecrlbe1e kartı 
manda hay•anlaraDıda m•· 16pbeleadl,..elltedlr. Karii· 
bafaza edecek yemltfl ol- ••a bu bakımından verdlil 
maclılıatlan bir lr11mıaı el mal6mat, tok zaman ltlma. 
4• 91karmak •ecllurlJ•tla· I da deler clettl41r. 
4e4tr. Ta,..... •• erteıı BatGa ... leketı lecildk 

TGrldyedekl karlG nlfuıa· 
nun r•ı plra midinin kırk ya· 

ıında yakar111 do'u detıldır. 
Bu boıluk harp za1latındaa 
ileri ıelmtıtlr. Bandan baı· 
•a 411aya •e lıttklll laarple · 
rinde delumua azhfı ıirll· 
mekted•r. 

Y •t plra•ldlnln f azlalan11 
kaldeeı çolr pozitiftir. Ba 
TlrklyenlD ıeaçleıtillae ali· 
mettir. 

Kemli Nt,asl s.,lauD, 2z. 
30 MBztk (KlçGk ork•ttra] 
1 - L Arlentenae No. IP
aıtoral [Blzet), 2 - Vıea da 

Stadt melaer Traame [it. 
Siece yatkt, 3 - ldılllo • 

entermezo · [Soluat] 4 -
Da, du •. Der Zııeaaerprl· 

maı [E. Kal•••]. 5 - Ge· 
pak [Mo111Mr11kt), 6 - Au· 
bade lla Ber,.r [Aletter) 
23 30 Mlaık (operetler • Pi) 
23.45.24 So• haberler M 

J•nakl ,rolr••· 

Bırlacl bo,ık ıınıf buıla I•----------• 
on beı J•tındadır •e ••vel T0RKDILI 
ki 11nıflara nazaran hem• Paaarte9laclea ı.,ka la• 
laemen bir mlıli fazlamr. 
Bunu mltealclp 48.12 J•t· ıla çakar. Sl1ual ........ 
laranda bulunan ... ıflarm Ydllfı: IOO ac.,,.. 
bepılnln ihtiva ettikleri •· Altı AJhlaı400 • 
,ıda bulanan ıı•ıflar ı..,.. SaFau: 3 • 
ta atılmı1a clolru Jaklaı· Gln6 ıeçmtı aafll•r 21 
maktadarlar. kanıt•· 

Bu, zlraatle utraıanlana ADRES: 
tayııının ıelecek ...... BAUKESIR TOBDbJ 
lchMI• ka1declecetı blJlk 111.--------r!fll 
artqa ltaNttlr. 



S4YFA: 4 

Yugoslavya ile Macaristan 
Bir Blok Teşkil Edecekler. 

- --
Kont Cianonun seyyıhatı Roma - Berlin mihveri siya-
setinin yeni bir muv ff akiyeti suretinde telakki edıliyor. 

Londra - T l m e • • l n 
R o m a mulaatıM. Kont 
Ctanonun Budapeıteyl zlya. 
retlnln Macarlıtaala Yuııoı 

la•ya ara11nda ılya.t bir mu
kareaet teılıl netlceıtal ve· 
receilal ve ltalyanın Yuıoı
lavya ve Macarlltanın Ber. 
Un - Roma mtbverlaln ılyaıi 
çerçe•eıl dablllnde •e fakat 
huıuıt menfaatlere batlı bir 
blok teıkll edeceklerini yaz. 
maktadır. 

Bu ıasete Romanyanın 
bloka dulıaulü lhtlmaltae kar
ı• kapının açık bırakılmıı 
olliuiu mataleaıındadır. 

Parıı. 24 (A.A.) - Stefa· 
at ajanaından: . 

Parıı gazeteierl, Kont CI 
anonuo Budaptııteyl zlyare 
tinin aetıcelerın ı tedktk ede 
rek bu neticele rin Macartı 

tanın da iltihak etmlt eldu· 
iu Roma - Berlla mihveri 
ılyaıetlntn yeni bir mu•af · 
f aklyetinl teıktl etmekte ol · 
dutunu yazmaktadırlar. 

Bu bal, bazı ıazetelere 
acı ve endtıelt mutalealar 
ilham etmektedir. Bllba11a 
Epoque ıazeteıl tetallter 
devletlerin buadaa böyle 
merkezi A Yrupada ıerbeıt 

kalmıı olduklarını halbuki 
FranıaDıtı Ayrupanın bu k11-
mında bGtla Dilfuzunu kay · 
betmtı bulunduiunu yas · 
maktadır . 

ltalya, Afrika- 1 Kıul~umda arkeoloji kı-
da bir niima· Zllan. 
yiş hazırlıyor. 
(Baıtarafı birinci ıayfada) 

Itır teklifin kabul edllmıye
cellnl de bildirmektedir 

ltalya tıe. 1915 muabe
tleılndea dem yurmalıdadır. 

(Jurnale DltalyaJ; ltalya 
hariciye nazırı Kont Cıano 
aua, buılnlerde FranHaın 
Roma 1eflrl Franıova ıle bir 
m6llkat yapacalını yasmak · 
tadır. 

Styaıl mehaftl. vaziyetin 
ne ıekll alaeafıaı keıtlre
memektedtr. 

Bir rlYayete ıöre; ltalya, 
Praaııs Baı•eklll Daladlye· 
nln Ko11lka •e Tunuı aeya · 
hatını bir teı•lk mahiyetin 
de ılrmektedlr. Bu itibarla; 1 

ltalyaaın, Afrika ıablllerlae 
bir donanma f tleıu ıaader
mek ıuretlyle deniz aüma· 
ylfl yapmak lıtlyeceil de 
ıöylenlyor . 

(Meıacero) ıazeteıt; lnııl 
terenin, ltalya ile •nlaıtaiıaı 
•e Baıvektl ÇemberliJnla 

1 

Hariciye Nazarı Lord Halı-
f ak11a, Parlıe uiramadan 
Roma ıeyabatına ~ıkacakla· 
rı hakkındaki haber in bunu 
teyld etmekte eldufuau ya · 
zıyor. 

Parlı, 28 (Radyo) - Baı 
vekil Daladlye, buıln de 
Tuauı amumt Yallıl Erik 
Labon ile ko11llra ••liıt 
Petljanl kabul etmlt •e 
usun mQddet konuımuıtur. 

Bu konuımalarda; D ladlye 
nla, ıelecek pazertuı ıüa(i 

Tuauı aeyahatıoa çıkma11 
takarrür eylemlıUr . 

Daladlye; {Emil berten) 
zarbl111 ile ev.eli Konika 
ada11nı ziyaret edecek ve 
oradan Tuauu ıcçerek, bü· 
Ula lıtlb k &mları ve ora.takı 

fran11z kıtaahnı gözden ıe 
çlrecekttr. 

fran11z Baıveklltn ın refa . 
katlnde, Amiral Daılrı.D, H 
•a ku•vetlerl kurmay baı · 
kanı Vtilmao ve genera l 
Jorj ile Tuauı umumi valtı l 
Erik Labea bulunacaklar 
dır. 

Da!adlye. bu ıeyabat eı 
nuında Blzl"rta m üstahke m 

0

mevkliul de ziyaret edecek 
•e icap elleue Cezalre de 
ııdecektlr. 

Fransa Baıvekılının. ikin 
clklnunun 9 nda Parlıe 
dioecetı 181lenlyor. 

So•yetler Btrlıil lltm Aka· 
demlıla•a arkeoloji heyeti, 
Karakalpak m1Dtaka1ında 

Turkulun ıtmallade Kızıl 

Kum ç6lünde, kum tabaka· 
farı ile örUUü feodal ıato 
harabeleri meydana çıkar 

mıı ve bunlar 6zerlade ted
ktklerde bulun•uıtur. 

Bu mıntakanıa 4 ncii lll 
8 ncl yilzyıllarda kalabalık 

bir lıalk k6tleıl ile aaktn 
bulunmuı olduiu malumdur. 

«Dıt Kale• ıatoıunda he
yet ekmek kırıntıları, kut· 

yemi ıtokları pamuk •e ka · 
vua tohumları, at ve 6kGz 
lıkeletlerl müılOmaalıktan 

e••elkl devre a ld bakır pa· 
ralar ipek •• yün kumaı 

parç•ları, çocuk oyuncakları 
•e madeni zlyaet e11&1ı bu . 
lunmuıtur. 

Heyet, Samarkanda 7 lıt · 
lometre meıafade Talı - Bar 
ıu [eıkl Soadlan] kaleılade
kı araıtırmalara da nlllayete 
erdir mittir. Bu kalenin orta· 
ııada bir Jç kale •e onun et· 
rafında da e•ler ve ıenlı 

meıkealerl vardır . 

Kale, bir murabba teıkıl 
edeD kalın duvarlarla çev 
hdir. 

Bu kale harabelerine He· 
len devrine ald çok zenıtn 

kültürel e11a bulunmuıtur. 

Balıkesir Askerlik 
Şubesiııden: 

Yoklamaya Davet 
Aıkerllk ıube1tnde kayıtlı harp malulü ıubay .-e eratla 

ı eblt yeUmlerlnlo 15 · l -939 ıüaüodeo itibaren aıatıda ya· 
zıh olduğu •eçblle 5.3.939 ıüniine kadar haftanın pazar· 
teıl , ıah ye çarıamba ıünlerl ıaat altıdan oo ikiye kadar 
ellerindeki reımi ıeDed, maluliyet raporu, nüfuı cüzdanı 
ve maaı cüzdanlariyle birlikte 939 yıh u,,._ mfyeıln• ald 
kayıtlarını yaptırmak iiıı:ere ıubeye miiracaatlarınıo ve ıel. 
mlyen TeJa hi•lyeUat muıaddak •• kendlılne yakın bir 

klmıe ile yoklama muamele1lal yukarıda ıöıterllen zaman 
zarfında yaptırmıyaalar aamıaa ikramiye tahakkuk etti 
rllmlyecell •e bu yüzden •ukua ıelecek sararın kendileri• 
ne atd olduiunun mutad va1ıtalarla bağlı köyler halkına 
lliaı teblli olunur. 

25 1 939 Şamh 

27· t 939 Şamlı 

28 ) .939 Konak pınar 
30 1 939 )) 

6 2·939 Jnındl 
9.2 939 • 

10·2 939 SaHflepe 

12 2.939 » 

15-1. 939 Şehir mahalllt 

ıs ı 939 • 
19 1 939 Kepıüt 

21 1-939 » 

24· 1 939 Bıtadıç 
22 l 939 )) 

Arhangelsk limım 
1938 Seneal ıeyr6ıef alo 

me•ılml zarfında ıtmalde 

Beyaz denizde Arhanıelık 

limanına Anupa ve Amert 
kanın 12 memleketine men
ıup 297 muhtelif yabancı 

ıeml ıelmtıttr. 

Gemıler, bu limanı terk 
ederken bilbHıa odun ve 
kerelte götürmektedir. lngl· 
ltz ıemtlerl, bu mevıim 

zarfında Durban, Lorenço 
Marqueı ve daha diler ce. 

n•bl Afrika limanlarına 1 l . 
300 ıtandard kereste aaklet 

Bulunan e11a are 11nda ez

c6mle balçıktan heykelcikler 
çok iyi mubaf aza edil mit 
çanak çömlek Ye Oızerl!'de 

ıaıd dth ile bir yazı bulu
nan birinci yOz yıla ald bir 
kite •ardır 

Bu heyetin araıtırmaların 
dan alanan aetlceler, eıkt 

Soıdıan külUhüae ald ola· 
rak eıktden bulun•uı olaa 
eıyanın hanıl de•r• ald ol 
dufunuo 1arlb ıureotte teıltl· 

tine d~ çok yaramııhr. 

13·2 9~9 Durak 
16 2·939 )) 

17·2 939 Klpeler 
29·2 939 )) 

20·2·939 Küpeler 
22 ·2·939 » 

23·2·939 Çaiıt 
25 2 9:i9 :t 

26-2-939 Yajcılar 
28 2.939 • 
29.2·939 Oımanköy 

2 3.939 )) 

mtıttr. Bu limandan ae•ke · 

dilen kereste •• dalla diler 
odun malzemenin büy6k ek· 

aerlyetl muhtelif Anupa pl· 

yaaalarına ıttmektedir. 1938 
Seneıl ıeyrüıefaln meYllml

nln ilk beı ayı zarfında 

360 yabancı •e So•yet ıe · 

mlıl. muhtelif Anupa ltman · 

ları için Arhanıelıktea ha· 
roket etmlt ve bu ıemller 

199 bin ıtandard kerelte, 

264 bin metre mikabı hac

minde kifıtlak odun •e bun 
dan ıayrl de 10 btn adet 
tra•e11 ihraç eJlemlttlr. 

Baıkaca aeyriıef atn me• · 

ılmt zarfıada Arlaanıelık il· 
manından kalkan bir çok 

Yapur ıtmal bGyük deaız 

yolunu takiben ilerlemekte 
•e Arktik mıatakalarıadakl 

mulatelıf kutup ilim lıtaı · 

yoalara ve a•c& kampları 

ıaktnlerlae yiyecek, ılyocek 
ve poıta ıötürmektedlr . 

• 
Arhaagelık ltmaaı fa.aliye · 

ti her ıene artacak olan lt
maalardan biridir 
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Edremid Gurup Merkezi · 

Belediye Ayar Memurlugundafl 

37 Damıalı ölç6lerln ıenellk muayeneleri bu yıl yapl 
lacalından alakadar ölçü aahiplerlotn • J. l 939 tarıbıod" 
31 1 939 tarihine kadar (37) damıalı ölçülerini bailı ol 
dulıları belediyelere bir beyanname ile kayd ettirmeleri 
Ye mukabilinde btr müracaat kiiıdı almaları icap ede' 
bu tarihe kadar ölçülerlol kayd eltlrmlyenler hakkıod• 
kanuni takibat yapılacaiı tlln olunur. 4 - 1 - 398 

------------------------------------------~-
Salya ~az sı köy koıcu eloiıeleri 

~omiıyınu başkanhğın~ıı: 
Balya kazHı k6y koracYlara için ıatın alınacak 50 t• 

kım elblıe l 6 12 938 tarihinden itibaren 21 ıüa müddeti' 
münakaıaya konulmuıtur. Ceket, pantolon, palaak• fi 

tozluk dahtl btr takımın muhammen bedelt 1 l lıradır· 

ihale 5 klnunıanl 939 perıembe gönü saat 1 O da ko.,ı• 
yon m•bıuı huzuru alla icra edilecek Ur. 

Taliplerin ve fazla maldmat almak latlyenlerln bu mod 
det zarfında ber ıGn Balya köy blroıuna mGracaatl•" 
llln oluaur 


