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ALMAN TEHLiKESi KAR· 
SISINDA A ERIKA .. 

Bir Al"1an müstemleke lmp ara torlu 
~u,Atlantik sah ·uerini tehd't ediyo 
~lllerika yeniden 13.000 tayare ile400.000 

tonluk harp gemileri inşa ve deniz 
üsleri ihdas edecek . 

~ l!•a, 29 [AA.] - L!ma it Te ko:kunç u"-erl maki- da bizce matOmdur. Bu ma· 

•llfetanıı mehaftlleriode nelerin ıbdaı lçlo aarf edilen k ioelerln yeılne h edefi her 
1111

•dlflne ı6re konferaaı hayretlere baflı bulunduiu ( Sonu üçOocü aayfada ) 

1''•elc:o teıbıt edılea hedef. ı-ıcım=-=-=-=====---==-==--=~=-=---~-----..==----
t~lııe ••••• olmuı 'le Ama Fransa - Suriye Muahedesinin 
tı ' c:amhurtyetlerJnt blrl•ı· Tasdik Edilmemesi Yüzünden: .. "•ta •nane•I .. allarua ku•
"•tle-..ı ~ı, wqlrllmealne, ~merıka-

' •ruında bir harbe ma 
1 

olq,ak ve Amerika kıta
'• h. \ t c odekı mt le-ketler 
,,., d 

\il ID an •uku bulacak her 
b '

1
6 tchdki •e ıenltleme 

1 ''elcetlerlne kartı kofmak 
~IQ 
d Jent tesanGd balları lh -

BiR HADISEMI VU· 
KUA GELECEK ? -------- - . 

'~ thnefe karar vermftUr. 
1 Qtettkala m6ıahttler, Bır 

,~1 le 0-evletle.r lçlD, binaen 

Suriye Başvekili Fransanın 

, tı1h Amerika lutuı için en 
nazarı dikkatını celbetti. 

t ''•h tehlık~nln lln.ıh ıu Heyrut, 2~[A A.) - Suri-
.... •,t1t tentyeıtndea ıonra ya ye Baınkıli Cemil Mardam, 
" t Fraoaa ·Suriye aolaımaarnın 
ıı..cı. Ctlı anlatılan Alman Fransa tarafından tasdik 
"f leoıleke taleplertDdeD edılmemeai yüz6oden hidlı 
lal ~ ·d~IDI beyan et. olabilecek Yazıyet Qıel'lne 

' tedırler. B'l taleplerle 
haıı franaanın nazarı dıkkaUol 
.. A.hnan müıtemleke im 
"''•torluiunuo temelleri celbetmlıtır. 
'tıl Beyrut,29 (Rad)o) - Su· 
'tt tcak •• bu imparatorluk riyoBetyekıli Cemal Mardam, 
.,,- bır de açık deniz ftlo•u FranllZ Baı•eklU Daladlye 
t C:\uJe ıettrllecektlr. Mliı· tle Harıciye Nazm Jarj Bon· 
~"-leke} rl de thdaı edece· neye birer mektup gönder 

'" deııl:t ihlerde Almanya mit ye Suriye Franıa mu•· 
~ '-ıf kOrenln Atlinttk hedealotn biran nvel taıdlk 

illerini .lojrudan dofru· edilmeıtnl rica eylemlfUr. ,, t l. 

eadıt edecektir. Parla, 29 (Radyo} B f 

~ l\11aı Q'ıÜf bitler, Y ttll· vekal ve Hartclye Nazırı Da 
'-tuo ile San Kok burou ladtye, harbiye oazaretlnde 
~, d d ~I~ •ki meıafenln 2 000 yapılan d6okü toplantı a 
tıtl den lbarct oldufunu ha. · Koralkaya ve Şimali Afrl· 
lb •tıııa&cta ve Amerikanın kara yapacatl ıeyahatan 
"~dtftuıuda Alman, hal - umumi proiram•na teıbıt et· ,.,Q 
~ •e Japon f ılolaranıo mtıttr . 

'•ı~~te~el bir teırıkı mese.- lc:s====-==== 1 
t 1 n erplı edilmesi lazım- o ye e 1 1 
l~:.dtaıoı ilave etmektedir· . 

Franı ıun aark donaa,ma
ıına menıup « Debre•tlle » 
ıambolu Beyruttao CtbuUye 
hareket etmitllr. 

Fraaıa hükuınell, Hollanda 
ve lnıçre baokalarmdao 
mürekkep bir ırupleln 175 
milyon fılo :iDlak bir ııttkraı. 
yapmııllr. 

latıkra2 yQzde 4 fı. tzildir 
ve 30 ıenede 6deaeccktlr . 

Loadra, 29 [Radyo] - İyi 
malumat alan mebafılde 
aöylendtjine ıöre; Oalacll · 
yenin Tunuı aeyahatından 
•e ıoaaltz Baıvekilt Çember· 
liynıo Romadao avdetinden 
ıoora, Fuoaaz ~aı•ekıla lle 
Harıcıye Naznı burafa ge
iecelderdlr 

Reami ve ılJaai mehllfll· 
1.-r. lngıllz ve Franıız Baı 
ve Dıı Bakanlarının mühim 
meselelere temaa edecekle· 

rlnl btldıriyorlar. 

• 8 
aı u lllüıabıtler bulaaa 

1 •talı: Amerika bırJctlk dev- Si solo h 
~tlerının böyle bir ihti-
-., it 
?S htızaı ı dLkkate alarak 
OOQ «llflyon do~ar arf ılc 40U 

) lon mecmu hacimde 
~ili ~ ~ 

, cuz.utamlnr tnıa ve 
.. , d 1 

liltı nıı. Gı eri ihd el 
ı~ rint beyan etmektedir· 

t . 

[)' 
f•t un akı mkl veda 2lva· 
" hıd • N c A mertka Hariciye 
'tıra H U b l'lıt u lr nutuk eöyle-

1, ll •c bllba11a fU nokta
tı teb riiz ettfrmfıttr: 
<ı - Da 

~\nd, oyh ndın eo büyük ka· 
~ lllut e elere emniyet 
'llO d dı,1 - ıfını ve kqvvetlo ken 

~ll ~ OIGıavl olarak Jalnız 
"'••t ~Qtd tan11•r•k 1otuna 

il\ 
0 iru devam edeceğini 

bı/\.ettttını:de b hyoruz Ta
•1at ıartlarınıa ku•nt-

---~-- ~-

Buna sebep konso:osh nenin camlmımn kıulması ve 
kapılar mm ~asar uğratılmas dır. 

Moıkova, 29 (~ A.) Te111 

ajansı blldulyor: Mıll\noda 
ki .)ovyet konıoloıhaoeılnln 
ka, ma11na dair dün veri· 
len haberln hakkında T l\H 

ejanıınıo aalablyett r kay· 
naldan öjrendığıne göre, bu 
kepınma Franıa aleyhinde 
yeptlau bir nümayıı eınuın · 

dıı ltalyan hştatlı-rl tuahn 
d n bazı ıokak edamlarm1n 
So•yet kooıoloıhaneıt önüne 
ıevkedtlerek ıürültü çıkarıl 
muından ileri ııelmlıttr. Bun 
lar konıoloıhenenln camla 
rına lurmıılar ve kapılarını 
hu ra ujr taJııludu: Mıfa. 

DO valfa! bu buıuata Sovıd 
konıoloauna teeaaürünü bil 
dtrmtı tsede,ltalya hüldimeU, 
tahkikat yapılarak ıuçluların 

cezalandırdma11 haklunda Sov· 
yet büyük elçlıt br11fırıdan 

ppılan tal~hi henüz )'er ne 
getlrmemııtır. Bunun üzeri: 
oo Sovyet hükumeti, Mlltı · 

nodakl korııoloıluaun uor
rnal çalıı muı temin ~dıtme

diğ l lçla bu kooıoloıhnneyl 
kapaınağa karar •erdlflnl 
İtalyan hülı.Qmetlne bıldtrmlt 
ve bu11e mukabil Odeaadakl 
ltaly o onıoloshl\neaınto 

kapahlmuını tıkllf etaalıtır. 

Cumhurre:si 
Va lilerle 
Gö üştü. 

Auk,.ra , 2Y (Hvıuıi ) 

Cumburbaıkanı lamel lnönü, 
C. H P~rtııınıo bGyük ku 
rultayı münuebettle Anka· 

raya ıelea •alıleri kabul bu
yurdular. 

lımet lo6rıü,valılerle uzun 
müddet aıörOımiıler ve keodt
lcrlodea vilayetlerinin mubte 
lif itler& hakkında izahat al 
mıılardır. 

Yeni Bir 
Vekalet nıi 
Kurulacak? 

Ankara, 29 - Demlr1ol· 
larımızla dtaer mOnakalit 
•aııtalarımızın, daha mü 

kemmel bir bale ıeUrilmeal 
ve her 160 biraz daha in · 
kııaf eden nakil itlerine vü 
ı t vert l meıl tçıo bir müna 

kalit ve~i.letl ıhdaaı d6tü · 
n0l6yor. 

Müoaklllit •ekiletı thdu 
edıldtkteo ıonra; hava, kara 
n deniz mlnakalitı bu ve 
kllete ballanacak ve çok 
genrf tertibat alınarak, mem 
leket clahtltnde ha•• müna 
kalitının da biran •••el ID 
ktaaf ı t~min olunacakttr . --
Filistin 
Konferansı. 

Ankara, 29 (AA.} - B!r 
Loudra telgrafı, Ftltıtın kon 
feraaıınıo önimüzdeki ay 
ıonlarıoda toplaoacaiıoı bil
dırmektedtr. 

Bır Kudüı telırafıoa na· 
zaran da filtıtln politik 
mebaf tllerlnlD bu konferaoıta 
hazır bulunacakları Gmtd 
edilmektedir. 

Alman-lngiliz 
Ticaret 
Görüşmeleri. 

Londra, 29[A A.) Lan· I 
drada çıkan Ftnanılyal Ttmeı 

ıazeteıl yeni yılbaııoda Al l 
mao lktlaad nazarının ticari 
meıelclert müzakere dmek 
üze:-e Londreya zlyarcU 
hakkmdakl ıörGımelerln m6- 1 

u ıd blr ıurette ilerlemekte 

b luk -
z 1 r .. 

__________ ... ·······----------
Kongre umumi heyeti bugün komisyonla
rın raporlarını tedkik edecek ve delegeler 

s·öz alacaklardır . 
Ankara, 29 (Huıuıi] -

~Birinci kiy •e ziraat kal · 
kınma kongreıf komiıyon· 
lar1 buıün de ıirOımelerl · 
ne d~vam elmtılerdir. 

K.omieyonlar aaat g da 
toplandı. Tali komlıyonla· 

rın raporlara mOzallere •daldı. 

Yarın (buıün) kongrenin 
IOD günüdir 
Cuma günü saat 9 30 da 
konıre umumi heyeti Halke 
•l konferaoı aalonunda 
umumi toplantmnı yapacak 
ve kemlıyon çalıımalnrı 

baldunda mOsak~r• Y•Jtala· 

cak, delıelerden an• eden· 
ler ı8z alacaklartlır . 

Ôfledeo ıenra ıaat 16 daa 
itibaren de aynı me .. ıye 

devam edll•cek •e Baı••ktl 
bir nutukla koaıreJt &ı:apı· 

yafflrlardır. 
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u Kadı Japon 
Karısı Pren es 

aşvekil ·nin 
Sujodur. 

Krizantem memleketi olan 
Japonyada bu nadide çiçek 
ler nasıl fevkalado rajbet 
göriyoua çlçeklert kadar 
güzel oiaa kadınları da ynı 

ıe•glye mazhar olmakta
dırlar· Fakat çfçlk kadar na· 
rln Japon kadınları bazan 
çelJkten bir kalbe malik ol· 
maktan da ıerf kalmazlar. 

Japon kadınlarının en 11ü
fuzluıu, en tananmııı, mu· 
bakk k ld, Japon Baıvektlt 
Pr'enı Koooyenln kar111 Pren-
ıeı Sujadır. 

Suj yalnız y6z milyon 
nüfuslu Japon mllletlnin de· 
ili a1nı zamanda b6tün Aı · 
ya kıtuının da en mühim 
kadın ıahıtyettdlr. denoblltr. 

Hat ti Çfn B.:lıkumandanı
nın karnı m dam Çan Kay 
Şek btle fevkallde bir ıöh
rete malik olmasına ral 
men Prenıeı Sujanın yanın· 
da Hdece bir milli lıabr -
man gibi kalır. 

Çın Haıkumandamnın ka · 
rmnın bu muhartyetl mu· 
hakkak ki çok ıerefltdlr, 

fakat Japon Baıvek!lt Preoı 
Konoyenln karıtı SujanıD 

•azlyetl de kadınlık bakı· 
mından ıüpbeslz. daha ebem· 
mlyetlldlr. 

Bu gün Uzak Şarka hük· 
meden kadın, Japon Baıve 
kUt Prenı Koaoyeye de bük 
meden kadındır. 

Prenı Koooye bir müddet 
--- 1 , __ ... ..I•-• . .• • 
pon prenılerlyle yapmıı ol 
dutu huıuı1 bir hasbıhal ıı· 
ra11nda bu huıusa da t mas 
etmekte bir mahr.ur <fı&rme
m•ı ve kar11101 ff&ret ede
rek: 

« Benim tlerl ıürd0ğ6m 
fikirleri tamamen kendime 
ald zannedersiniz deiil ~l? 
Hayır, ben anc k karımın 
kabul ettiği •e yapm m için 
bana emir verdiği tılerl y · 

parım .. Ne y p yım, benim
de diktatörüm odur» demlf 
tir . 

Je.ponl r çok eıkl bir mıl 
Jettlr. Japon devlet relıl Hı 
rohlto, 2600 ıenelik mu z· 
zam bir maziye malik ol o 
h oedanın 1l7 el hüküm 
d rıdır. 

Japon adını da dünya 
tarihinde çok eıkl bir ma · 
zlye maliktir. lk def ol • 
r k bund o tem yirmi cı. tı 

uır c • l Japon kadım dün· 
y c tanınmıe, bllh ıuııa da
ha bu tarihlerde bile Japon 
kızları çiçek s.evellerlyle nam 
bulınuı ve çiçek tliheat di· 
ye anıl ııtar. 

Aıll bir aileye menıup 
olan Japon BaıvektU tal -
belik hayatını ıöyle anlatır. 

- fevkalade fakirdik. O 
kadar ki, ıon imtihanı ıeçf· 

rebtlmek için babamdan kai
m bir kaç fıltabı aatmak
ten baıka çare bularnamıı · 

tım . Sonra bir kaç kere fi· 
yatının üç dört mlılint tek 
lif ettiğim halde maalesef 
kitaplarımı kurtaramadım. ,. 
tabıtl ba7atını ikmal et 
tikten ıonra· Prenı K onoye 
DID lnftnde bir muvaff akl 
yet ufku açılmıı oluyordu. 
8Jnbır mü§külita katlana
rak dlplomaıını alabilen 
genç taleberi bir zaman 
ıeara, Nı,G ıereflne 1apılaa 

ubltt 

olarak görüyoruz. 
Çok eıkl ve aıil bir aile· 

ye menıup olan Fumlnoro 
Koaoy orduya iltihak etmıı· 
ti. 

Bu merasimin hemen er· 
leıl günü Ntıü mabedinin 
ıGzel tlihclcrlnden birinin 
kaçtığı farkolundu. Bu mu· 
azz m bir kepazeltkU Ja 
ponyftda bundan d~ha bü· 
yük bir rez let toeavvur 
olunamazdı . 

F kat çok geçmeden f lra
ri ıl6beyl Prenı Fumlnoro 
Konoye ile blrliktf' bır park
ta buldular. 

Bu macerndao ıonra Prenı 
Konoye bir allker ııbt ıert 
btr kalbe malik olmadıjıoı 
ıörerek mecburen meılekten 
ayrıldı. Bundan ıonra Ko
Doye Prenı Satuj•nln huıuıi 
kltıpltflnl yapmaja beıladı. 

Japonya namına V raay 
muahedeılnl lmzalemıı olan 
Prenı Satujl Avrupaya ıeya 
bate çıkhiı sıralarda katibi· 
ot de birlikte götürmektey
di. 

Prenı Konoye bu ıeya. 

laatları sıra11nda fevkallde 
mı:ıliimat eahtbt oldufu gibi 
memleketine de yeni fıklr · 

ler getirdi Bu ııralarda Ha
utlu Sulja ile evlendi. Prenı 
Konoye Auupada geçlrmlf 

Clduılrrn h•v•• f.-.ı... --- - "- ..l-• 

erlot kabul etmiıtt. 
1920 SeoeılodeJaponyaya 

dondüğü zaman bir oAiunun 
i: dünyeya gclmlt olduiunu 
ötrendl. 

Prenı Konoyenln karııı 
kocaaına hükmeden bir m6ı· 
le it deitldlr. O aynı za-
manda bir Anupalı kadın 
k&dar ince bir ze•kle gt 
yine çok ıık bir kadındır. 

Pıenıea Konoye ancak 
reaml ziyaret ve ztyafetler 
dolay!ılyle kimono giyer, 
Saçları h ftfce dalgalıdır. 
Baınktl kocuının birinci 
müııvfrldlr. Kocasının it 
ler!ne karıımaktan ona fi· 
ktrlerlnl kabul ettirmekten 
çok bGyük bir zevk duyar. 

Preoıea Koooye aynı za· 
manda fevlcelidc Jepon ye· 

meklerı de yapar, Boı va
kıtlerfnl geçirmek için moı-
kelt balol r tert p etmt:k, 
en büyük ze•kldlr. 

Hatta bu balolarda Prenı 
Konoye btle ecnebi dfp,o· 
matl r gtbl g:vınır . 

Prenaeı Konoye yalnız 

maakelt balolar tertip et
mekle kalmaz. Aynı zaman· 
da bu balolarda çalacak 
orkedranında kocaaın1n kar-
deıl fi«demaro Konoye tara -
f ıodan idare edllmeılnt de 
leter. 

Japon Baıveklllnln karde· 
tl fevkallde rıfi:ıet saksafon 
çolmal ta. •e yeoıeı!nln ter
t p ettiği balolarda orkestra· 
yı lderıPJ de bir mahzur gör. 
memelıtedtr. 

Prenıeı Konoye ayoı za 
manda sanat 11hfbt bir ka · 
dandır. Otuz yaıında iken 
elehtrlk mühendlıllil imti-
hanını vcrmeğe muvaffak 
olmuıtur. Japonyada telsiz 
telefonun büyftk bir revaç 
bulmaeım Prenıea Konoye 
temin •taıektedlr. 
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elediye Zabı
taları Polise 
Devredilecek. 

Tecrübe /cin EvJAskeri malul ve , Türkiye • Anı'' 
rika TicaretAfl' lere Radyo Ve· yetimlerin yok-

rilecek. laması. laıması. 
Büyük vilayet merkezlerlade 

beledi ye za batıuı tılerlnln 

polll teıkllatı t rnfından 
yopılmaaı hakkında Etnntyet 
Umum Müdürlüğünce bir ta · 
hma.toame hazırlanmakta ol 
dulunu bazı gazeteler yaz
mııtı. Belediye zalJıta11 it 

lertnln polıı teıkılata tarafın· 
dan yepıltıcağı hakkında po· 
Uı te§kllat kanununda bü
k6mler mevcuttur Emniyet 
İtleri Umum Müdürlüiü ka
o•nun bu hükmüne daya· 
narak dk defa 1.tanbul be
lediye teıktlltıaı l•tanbul 
poltı teıkllitına vermtıtlr, 

Maddi tmkin nlıbeunde 

Ylllyetlerln belediye zabıta· 
ıı tılerl emniyet teıkllltına 

denolunacakhr. 

Tek•por Takı
mı Dün Nazil

liye Gitti. 
Şehrimiz Tek•por kulôbü 

futbol, ıüref, boka takımlı.uı 
maç yapmllk Ozere ytrml 
beı kiıtl ık kefile halinde 
dün Nezllllye g ltmlılerdtr. 

Haber ldıiımıza göre Na-
fıa VekileU, alakadarlara 
r dyo ıatııı hakkında bir emir 
göndermlıtir. Bu emirde Ve. 
kalet bundan aonra tecrübe 
için evlere maktne konma· 
aının menedllmeılot bildtr
mektedir. 

Makinelerin tecrübetl ıa
tıı 1erlerlnde yapılacak ve 
satııı m6teaklp radyolar e•· 
lere konacaktır. 

Şehrimize Ge
len Bir Ti.vatro 

Şebr•mlze Ôzyurd adde 
blr tiyatro heyeti ıelmtı, 

Halk ılnema11nda temılllerlne 
baı\aanıtır. E••eltıl akıam 
«Bir adam yaratmak» pJye · 
ıl oynanmııtır. 

Doğum 
Sıtlıı Şeremetlloln bir erkek 

çocuju dünyaya gelmtıtlr. 

Y anuya uzun ömürler di
ler, anne ye babaaını kut-

1 larız. 
. 
Suç üstüne suç işlamiı1er. 

Gençler maçlerı mütcokıp Hıraızlık ıuçlanndaa dola-
pazarteal ıünü ıehrlmlze Jı erııntyet nezareti a hada 
avdet edcıc klerrlır L--1---l·-···1·- Nt7•-• •• 1, .. _ 

r 111 Veltyenin Akıncılar ma-

Tavukculuk 
Islah Edilecek. 

Ankarada ziraat enıtttiaM 
camtaaına dahil olarak bir 

de tavu çuluk enıtltüıü yap· 
tmlmatı takarrür etmtıtır. 

Bu eoltltü için Akköptü ile 
orman çlftllil yolu üzerinde 

•e orm n çlftltfl ar zlıl da 
h htıdc bır arazt parçası ay · 

rılmııtır. Yeni enıtltünün pro 
je ve plinl rı rnüteha11 ı 

lar torafıodan hazırlanmıı 
ve keııflerf yepılroııtır. 

Y nl tavukçuluk enıtltü 
ıQ, a:nemlekeUnılzlD baılıca 

ıerv:tlerindeo biri olan ta
vukçuluiun ve 1umurtacıh
iın bugünün telikkt ve 

icaplarına göre ihya edile · 
rek dünya plyaıa lanndan 

lıteoea tavuk •e yumurta· 
yı etlıtirm k bur uıuada 
baılaagıç olacaktır. 

Ecıtltü yalnız bu hare· 
keu yaratacak elemanları 

yetııttrmekle kalmıyacak, 
aynı zemanda köylüye bir 
örnek vazifesini ıörerek aa 
rl tavukçuluk ve yumurta· 
cılık hakkında etraflı bir ff. 
kir Ye örnek verecektir. 

Yumurta ihracatımızın 

kontrolü ve ihraç olunan 
tlplerln standardlzaayonu va 
11taıtyJe dünya plyaıalarında 
Türk yumurtnlarının kazan 
dıf ı emniyet ve lltmadıo bu 
ıuretle daha ziyade takviye 
edtleceil 1üphe11z addedll · 
mektedlr Bu tekilde düı· 
müt olan yumurta ihracatı 

mıza emtn bir tekilde yOk · 

111lme tmkanları bahıedlie 
bilecektir. 

hallesinden Hüaeylotn ördek· 
lerlnl çalmak lıtedıklerl ıö · 
rülerek yak,.lanmıılardır. 

Yılbaşı 
Tebrikleri. 

Çocuk Eıirgeme Genel 
' Merkezi tarafından Veyana

da zarif bir ıurette baatırı· 

lan (LGkı) tebrik telsraf ki.
iıtl rı her telgraf merkezin
de bulunmaktaclır. Tebrik 
terinizin bu ıık telıraf katıl 
larlyle •er ılmealnt lıteraenız 

arzunuzu memura ı6yleyl

ala •eya müavettenlzln bir 
köıestae [Lülu] diye yazınız. 
Telgraf ucretinden beıka 
verecefintz 15 kuruı mak
ıadınızı temin eder. Bu ıu
retle hem yokıul klmıeılz 

yaYrulara yardım etmlı hem 
de, incelik ve zarafetin tlm
ıalt olan bu t lgraf klğıtla. 
rlyle doıtlarmızı memnun 
etmtı oluraunuz. 

Sıhhi Fılimler 
Gösterilecek. 
Sıhhat Vekaleti tarafın -

dao halkın sıhhi, kültürel, 
ı:>ıyal bllgilerlnl arttıracak 

ve oaları haıtalıklardan ko · 
ruyup mücadele edebilecek 
bir bale getirecek ıektlde 

A vrupadan fllfmler ıetlrll · 
mııtır. Bu ftltmler Tiirk ıtud 
yol aranda T ürkçeleıtırll
mlıttr. 

Vekalet, bu ffllmlerl ev••· 
il büyült ıehtrlerden baıla

mak üzere Türklyenln her 
tarafıaa ınderecekttr. 

Aıkerllk ıubesine kayıtlı 

laarp malultl ıubay Ye erat

la, ıehlt yetimlerinin lklnct

kanunun 15 act güDündea 

itibaren 939 yılı ikramiye· 

lertae atd yoklamaları yapt

lacaktır. Alakadarlar ya biz· 

zat ıelecelıler, yahut yakın. 

lar1ndan bir lılmaeye lizım • 

ıelen enakı yererek ıubeye 

göndereceklerdir. 

Yoklama martın beıtncl 

gününe kadar de•am ede· 
cektlr. 

Yoklama günl•rt pazarteıl, 

salı •e çarıam ba 16nlertdlr. 

Y oklamHını yaptırmıyanla ra 

ikramiye tahakkuk ettlrllml· 

yecelıtır. 

Yılbaşı 
Biletleri. 

Y ılbaıı ta yare btletlertnln 

ıehrlmtze ıönderllen k11mı· 

aın tamamen blttljlnt yaz· 

mııtık. Hava Kurumu ıube· 

ıls• 
Hükümetlmlzle A•.,

1
., 

araııada parafe edtl•tı 0 

yeni ticaret anlaıaa•11~ 
pek 7akında mertyet 111ef 

ine glreceli mal6mdur· 

"'' Bu anlaıma mıactbtoc• ,.. 

zı maddelerde ılmrlk d• 
ıtmlerl 7llzde elit nlıbetftl 
indirilecektir. d• 

GtlmrGk reslmlert 1;,, 
ellt inecek olan mad . 

meyanında Amerika.la•:; 
len otomobil, rad70 .,. 8'' 
dolapları bulaamaktacılır· P• 
na mukabil .lmertk• 

Tlrk 6slmG, tnclrt, t~ 
•e laah11 6zertnde ah:,. 

ıGmrClk reıtmlerlal ayoı 

bette lndlrecekttr. ... , .. 
Y ent anlaımanıa •• 

1
.,. 

ti halk tarafıadan 6lr•o& 

-· ce, plya1amızdalrl oto,,,, 
bil buz dolabı Ye hllh ar' 
radyo aatıııma l.ırd .. -~ 
duracaiı•ı •e llalkı• ıJ' 
maddelerin ucazlamaıı91 -' 
lemeie '9aılıyaeafını ••11:,,. 

h• ılbt •alları ıataa .. 
Jff• 

ıeseler tellıa dtlımütl•"' 

ılala talebi iizerl•e Ptyanıo } ı_ 
Umum Müdürltiü dün ıeb- -.:...--·------
rımıı:e dirt yGz bilet daha ANIARA RADYOSU ,.,, 

RADYO 

aöndermltUr. Biletle~ ak- Dalga Uzun/uğLl~ 
ıamdan ttlbarea ıataıa çı· 16'9 m. 183 Kes. t20~" 
kanlmııtır. T.A.Q.19.74m. 15195Kcs. 20 fi 

Biletlere raibet devam T.A.P.31,70... 9-i65Kcs. 20 

etmektedir. Bır çok klmıe· 30 · 12-9J8 Culf10 ,j' 
ler btlet ıelmemek ıbttma~ 12 30 Ttlrk mlzlfl (., 51· 
lınt eözönüode tutarak lı- teltf ıarlular.Pl], IJ.OO rJ1 
taabula ılparııde balunaıuı· at, ajanı haberleri .,. r" 
tardır. teor Aakara, 13. tO.l~ 1 

Şehir Kulübü 
Piyangoıunun . 
ikramiyeleri. 

Şebtr Kulübü tarafından 

tertip edilerek çektlen 1tl· 

yanıo lkraml7elerlnden kıı 

rak Sıud1rıının Çelebiler 
köyünden Oıman Kek~i~ 

radyo Duraunbey orman 

iti etmesi re•lr amiri müben · 
dıı Kazıma, dikit maklneıl 
Hiaarlçt maballeılnden Mela
met Ôza~len eıl Htk:mete iN 
bet etmlttlr. 

T allltlere tkramtyelerl Şe
hir Kulabünden verilmekte· 
dlr . . 

Şehir Kuluba 
Yılbaşı Balosu. 
Ş .. hır Kuhibü kulüplüler 

araaında yılbaıı ıeceat için 

ıürplrlzll bir balo tertip et
miıtlr. Baloda ıelen tere he -

diyeler dafatılacak, ptyanıo 
çekilecektir. 

Ayrılan buıuıi btr komite 
baloya ıeleceklere oeıell bir 
ıece geçirtmek için zenıla 

bir profra111 laaz1rlamı1tar. 

zık (lctlçlk orlıeıtr•J~,t 
- Crafln Marl•e (E. ,-' 

ma•J, 2 - Nıaaa, N•_., 
[Mtıell). 4 - Momao I 
zlkal [Şubert). S - Tr•"ı~ 
auf .lem Ozean (Juaı ll I'. 
30 TGrk mil•lil (Halk ~l 
kileri •• oyua baY• 

9 
[Kemli Nl1azl SeybuDı ~ 
dl Ataman Ye Mlı•t~ 
Senar], 19 00 Konuım• (S ,1 
faallyetlertJ, 19 IS Saat,~ 
Meteoroloji ve zlrmat ,İ 
aaeı haberleri,~ 19.30 f" 
mOzlft [Muhtelif ıarkı dı 
türküler), Okuyan: (Mablll'" 

.~ 
Kanadaı] Çalanlar: [\1-'fl 
~efık Fer1aa, Fahire rJ 
aan. K. N. Seyhua) ,O_._. 
Konuıma, 20. 15 Müzik C. ..ttl 
hur Baık. Flarme ork" .. I 
ıefl: Huan Ferit Al••'J' ,. 
- Konıerto Groıso od~~ 
rala 6 ıol minör (Ha•• •. 
2 - Birinci ıenfoal [8''• 

t• mı) 21.15 Saat, Eıballl• ~ 

•lllt, ve kamblvo • ri",~ 
boraa11 flatları. 2 t.%5 1"' 
müzlil (Fa11l heyeti • 1- f' 
Aılran, ve Acem Kirdi _,ı 
aılları) 22.15 Temıll • fo~ 
kumpanyaları - PantestJ P' 
aıyanlar: ( A•nt DtlUfllı ,i, 
rahim Delideniz]. 22.~6 

3 
ıı 

•lk faelelutro•lar). ~:, 
Müzik [cazbaad), l3 ;/ 
Soa halMrler •e 1• 
prefra•· 



Türkiye Ziraatında iç 
Ve Dış Pazar. 

Gıda maddelerinin büyük bir kısmının gene zira 
at tarafından istihlak edildiğini düf ün meliyiz. 

TlrlklJnln ziraat ıl1aaet1 
için •e•cat olan tartların 
baııada pazar ••zl1ett ıeJı. ,.,. 

iç paaarı tedlkık ederken 
tlaıma ıula maddelerinden 
l.&16k bir lnımım• ıene 
Ziraat tarafından lıtlblik 
edlldtilal dltlnmellylz Ba· 
tla nGfaıua 16zde 76 5 fu 
lı&Jlercle yatamaktadır. 

$a halde yal•ız zaruri 
•acldelerl temi• edilecek 
.. ktar Jlzde 23 9 dur. Bun· 
larda• ylacle 7. 1 kadar nu 
fuea, oa bl•flen az olan te · 
lalrlenle oturmakta darlar. 
8-tar ıı .. ları•ın miblm 
laır lı11mını yalun mahaller· 
d• t.Urlk etmektedirler. 
$11 halde iç pazar için ba -
lalı meTnu olan nifuıun 
JalDIZ 161 dır. Hakiki bl· 
JGI& •lltelalık merkezler 
Aabra, Ltaabat ve lzmlr 
.... k lzere iç ,.hırde top · 
- ... lir. Baralar~a ancak 
TlrklJe nlfuıuaaa yizde 
6.4 dl •arclar. 

BGtln bu ll1leaen baki· 
lcatler iç pazar laaklnnda 
J•Pılacak tedklklere eıaı ol 
•aladır. En m6hlm ııda 
•a4clelerlnln-et, k61l6aln 
falsırtıııaden dolayı ıayet 
••h•at miktarda heıap edl 
11..- a ... rl ,e.ae •l11eni 
kirliler tarafından bizzat 
l&rfolaamaktadır. Bunun ne 
Uceıı olarak pazar, ıelen 
Jlacle Jlrml mahıul teme•· 
YlclerılMlea bllla•... fazla 
•it ..... , almaktadır. l,ı 
latr mahaal, ka,uı kendi 
•atflratıaı pek clar hudutlar 
dablllade ıeolıleteceflnden, 
•raaaaa faslalatmHı•a mlı
.... , olar. Mahıalun fenala· 
lı, Ziraat kendi •rflyahnı 
••aJyen bir hududa kadar 
aaaıtacatıadaa paaartla ku•· 
•etli tharıuolula sebep ol
-.lttadır. 

011 pızır: 
TırklJ• dıı ttcarett lçla 

Ziraatın ehemmlretlat ıu ra· 

lranaler ptertr: 936 da Tir 
lclyenıD mecmu llaracataoıa 
Jlacle 21.3 •• 137 de 15 8 
ıı lallJTaal ••hıuller yeku · 
••dar. Nebati mabıaller lıe, 
938 ela ılaracatan ylzde 90.5 
•• 9J7 de 89 7 ılnl bul· 
••ktadar. 

BIJieltkle Tlrkl1e zlraatl, 
llaraç Hll• •adclelerln 16z· 
de dolr1aaıaa temin etmek
ledtr. Ba maa...Uere orman 
••bıullerl ile balak 111.•e 
-411 ... ıftlr. Hay-.ani mah · 
..U.rta bitin tlaracattakt 
~'-eti aoa dlrt 1eae içinde 

Jani toprak, çeki hayvanla
rı ilet •e makineler, nebat 
lar ile bunlano tohumluk. 
lan ve hayvanlar1dır. 

Toprak muhtelif mınta 

kalarda çok tahavvul et · 
1Dektedır. Memleketin bOyük 
bir lnımında toprak umüı 

•e azotca fakirdir. Aynı za· 
manda nebatların fıtıfade 

edebıleceil folfor aaldl de 
azd1r. 

Pek çok miktarda topra. 
fı ltlemek ve tohumu göm
mek için kullanılan biricik 
llet kara ıapandır. Dlfer 
mabıullerde de mekfne pek 
az kullanılmakt•d1r. Fakat 
dlfer muayyen mıDtaklllarda 
Orta Anadoluda, Eıktıehtrde 
ve Polatlıda oldufu rtbı, 
pulluk, mlzberlt pulluk, orak 
maklnHI çok Jayılmııtlr. Fa· 
kat umumiyetle lıtllaaal için 
ehemmiyetli olan modern 
makine •• aletler beniiz zl· 
raate pek az temin edllmlt
tlr. 

Umumiyet itibariyle köy· 
lü külUlr nehatlarından yer 
il popul .. yonlara yetlıttrmek· 
tedlr. Bazı hallerde nıeıeli 
pamuk. bufday, yulaf, ar· 
pa, ça•dar •e yonca da reı· 
mi f.tlh lıtaayonlara •aaıta· 
ıtyle •erimleri fazla olan 
formların ıdbalı temin edtl
mlttlr. Umumiyet itibarile 
köyl6 , yerh ve tabii ıelek 

•IJODa tibl olmuı formları 
ekmektedir. Zlraatl oldukça 
ılerletebtlecek yeni nebat· 
lar, ıeker p•ncara •e mab· 
dut miktarda aıplr miilteı
na heniz z iraate ıtrmemlt 
tir Köyltl tarafından kul· 
lanılan tohumluk ekıerlya 
çok dltlk kalitededir. Bu
rada yalnız bufdayı zikret· 
mek lıteriz. Baidayda to. 
humJuk vaııta1İyle intikal 
eden ılrme haıtalığı dola 
ylılyle o!an zarar, yQzde 
15 - 20 kadudar •• ıene · 
de va1ati 2 8 milyon ton olan 
mabıul, 500 000 - 700.000 
ton ziyan etmektedir. Bu 
20 - 28 milyon TGrk llraaı 
yapar. 

K6ylün6n ıabfp olduiu 
ıellr hay•anı, bugGnk6 ba 

kım ıartlarana tamamen in
flbak etmlttlr. Bu bay•an · 

lar her ıeyd~n ance ıtep 
mera11ndan iyi lıtlf ade et· 
mektedırler. Kurak yazlı, 
1ahut çok ıofak Ye uzun 
kıth olan ıayrl mGıald ıe
aelercle yemılzllktea dolayı 
hay•anlarda bir çok zayller 
olmaktadır. 

arHıoda çok az bir anlaı 

ma oldulunu ıörüyorus. 

Memleketin entelleıentl he 
n6z zlraaU hiç btr ıektlde 

kendi mühim bir •aztfe.1 
olarak tanımamaktadır. Sa
hipleri Yeya bunlaraa oiul· 
ları tarafından idare edilen 
çiftliklere pek nadrr olarAk 
raıtlanmaktadır . Bundan do 
layı zirai tlerleylıln bel ke 
mlflnl teıkll eden ve timi 
ç\ftçilerln yetlıebılecell yer · 
ler olabilecek tıletmeler he 
n6a: mevcut deilldır . 

Münevver ıehlrlılerle köy 
IGler arHındakl aolatm•
mazhk •eya yanlıt biikilm 
zlraatln ılerlemeılnl ıüçleı 
tiren bir meıeledlr. BunuolA 
beraber ııbatte •• sermaye· 
ce kuv•etlt orta m6lk ıa 

hlplerlnln ademi me•cudlye· 
tt de mOhlm bir noksanhk 
tetkll etmektedir. Resmi si· 
raat mekteplerinde yetlıen 

çiftçilerin bir çofu da bu. 
gln ziraat için kaybolup 
ıttmektedlr. Ziraat Veklle
tlatn bir talebl lzerlae 232 
eıki orta zlraat mektebi me 
zuau mlracaatta h•luamaı
tur. Bunlardan yalnız ylzde 
5, 6 11 ztraatle me11ul bu
lunuyordu. Yüzde 12.9 zu 
ziraat veya buna yakın bir 
idarede memur veya mlı 

taladem ldller. Yiizde 81.S 
yahut betle d6rtteo f azlaıı 
artık ıı:lraatle me11ul bulun
mıyordu. Buna benser bir 
11etlce1i de yGkıek mektep 
mezunu lıtatlıtlil •ermtıtlr. 
Bualardaa pek az bir k11mı 
zlraatle me11ul bulunmak
tadır. Nlıbeten yilkıek blr 
nlıbet zirai idareye ıeçmlt 
tir. lçerlılnde ecnebi mem
leketlerde tahılllnl ıentılet 
m it miihlm bir luımı da zl 
raatten tamamlyle ayralmıı · 
lardar. Buna mulrabtl Ziraat 
V eklleu tarafından IGzumlu 
oldula kabul eclllea me1e· 
lelerin tatb lnnda, uyıun 

elemanların ookıaalıiından 

dolayı mezlnir mesele rerl 
ye bırakılmak mecburl1et1 
haaıl olmuı ılbl , elim bir 
vaziyetle karıılaıılmaktadar . 

Zıraat siyasetinin mncut esıs
lanndan çıkan vazif elır: 
Bu vaziyetlerden ilerlılnl 

ıören ziraat ıt yaaetl için 
baugt net iceler çıkabilir. 

E•veli eıH vazife me•
cuttur: 

ıu,ızistaıpetro1mıdınlıri Hava Taarruzuna Kar-
K:ırıızl•tan So•yet Cum · 

burfyeti •ra zfılnde 15 adet şı Alınacak Tedb·ırler 
petrollu panel buluamuı ve ee 
teıblt olunmuıtur. -------

Bunlar araııada en mühl Havadan Taarruz Edene Kar· 
mlnl,Celalabod ıehrlne 25 ki 

lomf!lre mesafede ÇaDıartaı · fi Hakiki Ve En MiJe••ir 
ta 1932 ıeoeılnde bulunan 
petrol menb•larıdar. Burada, Cevap Nedir? 
çok zenıln endihtrlel petrol lnılltere kralı baı mi - lerlade •eya tahtbla reni• 
llıatıyatt mevcuttur ve blıylk laürdara Sır Con Hendersoaq usalr bir Tazl1ette .kal• 
rn lkyaıta faa Jfyete ıeçllmlı · baYa taarruzlarına alınacak ıtclentla ltlrtl•Mr• .... 
Ur. Çanıırtaıta iki üç aya tedbirlere dair A•am Kama h6cm• karp11Dda kala• 
kadar 23 foraj ku1aıu •ıle- rAlında •erdlil ı6yle• 6nrl· ahallal• lrola1lılrla ..,.... .. 
tılecek, 1939 da bu kuyula ae Taymlı ıazet .. ı ı•Janı cell derecede el-.erltll iN• 
ran adedi 43 çe Yaracak dikkat bir b•tmakale neı· lunmalan .. rttar. 
br. retmtıtlr. Bır harp lnıada Hlktmet bu inpatm •al· 

Çangart•ıın 8 kilometre muharip memleketler için •emntol temin baaulU ... 
cenubu ıubtılnde de Ak· behemehal IClzumlu olan 1ardıma hasar bulunur•· 
Meçet petrol arazlıt bulun · IGzumlu olan ııfınaklara ta· Btlhaaa 1okıul ahallala rl· 
malıtadır. Burada henüz 3 all6k eden ba makalede kini haflfletmel• çal ... cak· 
b6yük kuyu açılmııtır. ilk deniliyor ki: tır. Halt •akU J•r .... ole• 
be1aplara ı6re. Ak Meçet «Str Con Henderson ba•a· alaall, keadl llfaDaklan111 
petrollu c. razlıl, 1.200 bek- dan ralacak bombalara kar- keaclllert Japaeaklarmr. 
tar renlıl lf inde bulunmakta ' talara ııfınaklarla tedbir al. AJnca ba lntaalta kulla• 
dır . mak yolundaki tbtlyaoı Ye aılacak çehk •eealr •al 

f ildiıi pszan llerıye ıırdoıa plln 1aıç tOp· ••me her1at1e ıht1kln .. ,. 
\' be yok ki bir kııa mGddet d•a Tertlmemek a... eler• 

Yer yüz6oln en btlyük 
fıld ltl pazarı Londradad1r. 
Her ıene Londrada 120 ton 
fıldftl satılar 

Bu flldııterlnla he pıt fi
lan dlıl deilldlr. Gerredan 
ve sair dlth bay.anların 
dltlerlde pl)'asada flldltl 
ııbı ıGriilmektedir. BJ11ıa11a 

ıerıedanla filin dltlDI ayard 
etmek ancak mOteh .. 111larca 
kablldır. 

ıl1asetdlr. Me•zuab•h olan laal tedbir alıaacalrbr. 
tedbırler en kııa bir zaman· Sır c. ffnclenoa mute · 
da en mle11lr himaye ılıte · ltf ıılı•k tlpl•I•• .. lr lsa. 

mini •lcude ıetlrmektlr. hat ela Yerdi. Fakat Hala· 
Şimdiki halde ahnaa tecl- rıa hepılal ıtcldetll •• •• 

birler, dofrudan dofraya hım laaYa •1camlanaa kar· 
•akt olacak lıalMtlere karıı ıı •dece kıı•I ltlr tetlablr 
deill de daha ziyade lnfallk- olduta mulaakkakbr. Ha-.a 
hn dolacak tali tehlikelere ela• taarruz .... lraqa laa· 
karııclır ki her h• •• taarru kiki •• • ma...ar ce•a•• 
zunda zaytatln btlylk bir ha-.adaa •uhareH ftlelarl· 
kıımına bunlar aebep ol- le ,erden tayar• clafl tottla• 

3. Zlluedılea ilet eıH •a· maktadır. Bo,ok mlk1aıta rde ••o ıt&ı fe•kallde ••si· 
zlfenlo yanında Oçlncfl ola 
rak Şark Anadoluıunun açıl 
mHı ve daha kesif bir te· 
kilde tıkln gelir, S6ylenmtı 
olan •azlfeler yapılmakla 
aynı zamanda yetltmekte 
olan eenç neıH kabtlfyetll 
bir aza olarak zlraate yer· 
leıllrllebllecektfr . 

4. Bunlara ilaveten huıu 
ıl bir • azlfe olarak da TOr· 
kiye topraklar1nın •erim ka· 
btltyetlnin muhafaza11 ıeltr . 

Bütün bu meıeleler ara-
11nda kuraklıkla mücadele 
baıta ıellyor: Kurak dene· 
ler ziraat ıl yaaeU lçln fev · 
kalide ehemmiyetli me.ele· 
lerden biridir. Bunlar, yal · 
nız Aaadolu köylGıunun ller· 
lemeslne •e lktlıadi vasiye· 
Un dOzelmeıloe mani •e iç 
Anadoluda açlık tehltke1I 
nln meydana çıkmH1na 1e· 

bep olmazlar, bunlardan 
baıka Türklyenln ekmeklik 
hububahnın teminini de bir 
me1ele haline ıokarlar. Bu 
tehlike) e maruz olan Orta 
Anadolu mıntak .. ı baıhca 
hububat lıtlhsal eden ve 
bulaubata fazla olan yerdir. 
Kurak ola• mıatakalcrda 

Tlrkl1enln bütün buiday 
mabıuhınua y6sde 50 ıla· 
den fazlaıı lıtlhsal edilmek· 
tedır. 

Kuraklıktan dolan zarar· 
ların 6n0ne mllmkila e14u
fu kadar reçılmeıı, Tlrkı-

ye ziraat ılyaıetlala en mü• 
blm birinci meseleıldlr 

l>onıba ltlemes, derin ıılı • Jetler itin ahallala 4lalplla 
oaklar yapmak k11a btr za· •• ••&ılle kaqa k•J•akta· 
manda yapılacak it deil ltlır. dar 

H6kumet, bu mezu iizerl . 
r lne faz la rJkkat urfedi1or. 
Btllauu Baneloaanın ha•• 
taarruzlarına karıı edlndlll 
tecrGbelerf 16zden uzak tut· 
mamakt•d1r. 

Ha•• bGcumlarına kartı 
korunma tedbirlerini, Bane
londa oldula rıbı Loatlrada
da almak lmkiaııs deflldlr 
Bab•ıuı Baue' eaa, .. larl 
memleket dahlltede cere1aa 
eden muharebenin •llcrer 
taa1ıklerl altında llaluny•. 

Beri tarafta bizler ise ela 
laa ıerbeıtçe bazırla•ablle · 
cek ıartlar içladeylz. 

Sır Con Heaaderson,tlk ola 
rak derhal 11iıoaklar •lcu· 
da ıetlrmeil cliıüamektedır. 
B1lba11a çahtan aballala 
t•m manlılıle himaye edil· 
mit olmuını lıtlyor. 

Bu mlnaıebetle, yakında 
bir kanun çıkaralacaktar. 
Kanun, müe11ese ıabiplarlal 
kendi memur ve ltÇtlerlnl 
korumaia mecbur eden t•k · 
yldaU ılau-.a edecektir. 

Gayet tabiidir ki buıüa 
ka ıeralt içinde, it Mhlple 
rl, kendi itlerini, kazaya 
1•1arl11hbi ah•ale kartı aa · 
111 koramala mecburM ça· 
latma zamanınd• ha•adan 
ıelecek teh likelere kartıda 
himaye etmek zaruretl•cle· 
dlr. 

•••••••••••• 

Alman 
Tehlilıeai 
(Baıtarafı lalrlael •Jf••) 

tarafa debıet ıal•aktan iM-
rettlr. Baalana lltlmall _. 
ticede dla1a11 laaraM,. ... . 

kedecektlr. ltt• karp• ... a 
tl•dl itiyle Itır daa1a YU

dar. Vaalfemla, ba ... ,. 
ile tebaa tabana mt Wr lltl· 
kamette ılerlemektlr. laaaa 
lçtnde mlla, nlsa• •• ..... . 

•at mlna1e~etlerlala ...... . 
rıaı tak•lr• etmek•• ,.ka· 
rıda alkrettl... ,....,. ,.. 

1aa tartlan• kıtamlD 1a,.I· 

ma11M mani ol .. fa tahr 
malı laa181R1Ddakt •ltt ... 
anumaa lshar etmek il· 
mmdar • 

Vaflartoa, 29 (A. A.] -
Temin edılclıtı.. 16re Ree• 
ıeYelt, •arllme•toya te•lll 
edecell haTa Ye d.eala mi· 
dafaa proframını tamamla• 

mııtar. Bu prolramcla 1 O oOO 
al kara ordaaana Ye3000al4e 

domma1a tala• ........ 
isen 13 000 tara...... •· 
p11, ortl• teclllzataua me
dera l.tr llale ifrata, kan 
mldafaa •alaem••ID ... 
hl• miktarda aıttarat-. 

4·• ile 21.S ara .. ada ne 
ltat1 .. ta.ileri ı.. ytlzde 
14 4 ile 78 6 ara81ada ta· 
~••il etmlfllr. lhracaha 

Daha ziJade ar•d ııleme 
ald Tirklyecle ıu , en mlhlm 
lıtlhıal •a1ıtalarmdan biri 
dir. B6yilk ıulama teılıatı 

nın en mühimi, buıün IJI 
tılemlyen (Kon1a) ıulamHr 
dar. a., ıeaellk ıulama pli· 
nı ile ziraat lçla yeDI teıt · 
•t temin edilecektir. Bu 
teılMttan tamamen tıtlf ade 
edİlmek için çok ihtimam 
temek lup etmektedir. 

J. Bü,Gk köyll kitlesi 
için lıtlbıalln f aıı:lalaıtırd
maıı •e emin bir hale ko 
nulmaıı, sel&rlerlnln JlikHI· 
ttlmesl, bayat ıtandartlarıoın 
IJll•ttlrılmeıi •• bununla 
ıe•lt Ye kabiliyetli miiıtahıll 
ve mthtebltk tabakanın me1-
daaa ıetlrllmeıl. 

...... _______ ...,-.. 
Paza!~~e~D~~~a her 1 

logıltere h6k6metl, ft 1&• 

laıplerlnln bu meıult1etl der· 
hute edcettne emin itala· 
nuyor. Bu bakımdan onlara 
muhtaç olduklara &lelllett 

laarp ......... ··•ıtri .............. ta- ft 

llaU~at bn......,..., 
la bir pkllde tabii ..... 

34 ._ .... de 96 mllJondan 
~l37 ......... 138 milyon 
lrlr lir.... rlbellflnde 

.. fazla nebati mahaallerta 
'-trı Tardır . Bualaran artsıı 
"-de 71.8 dır. 

llJIQıOı isllllSll ıllllılın: 
Zttaatln •erim lra .. lllyetl 

"- '911 elaem•lretll .1 •• 
• - tetllaaal •••talan 

$1~irlı köy ırısıı•ı ıüıı
n•ıı: 

..... ,....rlllwt.k•Jlıler 

2. lbraç mabıullerl iç.la 
olan mi•lt lıtth .. ı lmlcln· 
larandan daha IJI •e s•Y•ll 
olarak f ayclalanma. Bu Ya-
zlf enin tcr .. ı bir defa dti•ya 
plya1&11nda TGrkı1eye mah 
ıuı mahıullerln me•kllnl 
Milamlatllrdılı gibi yeni 1 
pozll1oaların teml•I•• ele 
.-...ı •. 

16n çıkar. sı, ... ı ıazete •. 1 
Yıllıfı: IOO K.uruı 1 
Altı Aybiı:400 • 1 
Sayaıı: 3 • 
Günü ıeçmlt aayılar 25 

kurUfl ur. 
ADRES~ 

BALIKESlR TOıutDILI 

röıtermeıe hazardır. 

Buadan baıka, hlk6met 
malaalll makamlara •lraca· 
atla memleketin telaltlrere 
maruz yerlerine ama•I 11· 

iınalrlar lof8ıını temla et· 
mek ta• ••uuedatlır. Aa · 
cak laa am•ml ......... ,.. 
... 1t1 .. llallenle .... n -

rtlm..a ••rplt etllLllll •r
leameldHır. 

p, ...... ·-··· .... 
ela llWalam ı•laltıl••• ...................... 
.. ...... 11.. .... 31.000 
tOlll.. ...... da..a. 
41.aoo t..ıu ... atta -. 
....... - ..... ı .......... . . ..... 



SAYFA. 4 

, atılık Bağ Ve Tarla: Bandumı tictıet Ye ıanıyi o~asmdan: 
Ztrallt 8 &hçes l c lvaruıda merhum Yırcftlı ŞükrOdeo 

nldığı mıao:. beı dönüm bej tle levı z l er aı aında 7 .5 dönüm 
tarlzı .. tıhktır. 1 al!plerln fplıkçl Hazım inana oıÜrAc& t. 
ları tlio olunur. 

Bandırma Oenizbank acentesi e. Süad Esinin sıfat ve salahi· 
yatlerile temsil haklarını havi Bandırma ticaret odası il3nı: 

5-1 - 404 

lspa Sivil Ha bi 

Madde 1 - lıbu beyana•· 
me ticaret kanununun 1 in
ci kitabının 8 h:ıcl f ılının 
89 ccu maddt!•I muclbl1Ace 
teaçtl ve ilan olunur. 

2 - Denlnbank . ıemile· 
rloln ufradılrlara lıkelelerde 

müıtahdem muvazzaf Ye 
varldath ac Dteler bankanlD 
bıllaa11a •apur tılet eıtne 
ald maamelltında (tilccar: 
memuru) 11fatını haizdirler. 

Üçü cü Kışa Gi iyo . 
Noye Zürber Sartunıdan: 
clıpanya1• . kıı geç ıellr. 

Sırr .. dallarının çıplak ıırt
larını lklnclteıdnde kar kap
lamakta olmaıına rafmen, 
ılaeılı •eçen birçok ıünler 
ıoiuku az ht11ettlrmektecllr. 
Ne•l aıeltnce, ekıerlya laa. 
Yada da deilıtkltlıller olur; 
Jlkıek J yaylada kar fırtına· 
ları, ıabll be1unda ılı ~e 
J•imurlar~ baılar. 

Harbin ilk 1ılında 1 kıı, 
lalli• cepheleri ıGliO.net 
l~tade _ bulmuıtv, ~ ıubatta, 

Malaıa cephealyle, Madrl
dJn ıark •• cenubi .. rkl 
cephelerinde mubar~beler 
ltaılamııtı. 

lldnct.luı'faeferJnde, Cum
huriyetçi lıpanya orduları, 
Teruelı e:: zaptetmlı, kar •• 
ıtddetll bir~ kıı içinde lnkl· 
ıaf •dea, bu muharebeler· 

: dea HIU'a, ilkbaharda Ftan
kocular Alıı:d,~nlz kıyılauna 
varmıılardı. 

lıpaaya harbinin iiç6ne6 
yılanda, kıı, ıeae bütüa cep· 
heleri ıGlıdknet içinde bul. 
muıtur. Yüz ıiln dev m et
tikten ıonra, Ebro dtueğlo 
deki muharebeler Fraokocu 
laraa lehine ... ioetlcelenmtıUr. 
Her iki taraf da ordularının 
en mükemmel unıurlarını 

Gandeea tepelerinde ka1bet· 
•ltlerdlr. İki haamın bu mu 
barebeler eıaaaında harca· 
dıkları cephane o kadar çok· 
tur ki harp endOıtrlıl ay· 
larca ~ahımıı olH, depoları 
renlden~ doldurmaia kudreti 
1etmez. 

bük6mettyle Katalooya hü· 
kumeU ve partiler ara11nda
kt polltlk ıerıınllk de•am 
etmektedir; fakat buna ral-

meo, bütan bu gerıınlıkle · 
rln ıı ddetl büyük Itır mu. 

vaffakl1etle haflfletlhmelırte · 

dır. 

Bauelonua dıt politika Ya
zlyetl, ıttttkçe tecride dofru 

yaklaımaktadır . Neırlo htl

kıl.metlnln e1lOlde ıeçtrdllt 

buhran, lııu btılu1metln, en
teraaıyonal karıaıalıklardan 

bekledljl ıeylerln boıa Çlll" 

taiını tıbat etti; ıtmdl o za-

mandanberl hılanen milli 
politikanın da bir teair ya-

3 - Aceo~elerln (tüccar 
memuru) 11fatlle haiz olduk· 
ları ıelahlyet ıunlardır: 

A - Her~ac~nte 1alınız ta· 
1ın edllmtı olduiu iıkeleler· 
deki vapur tıletmealoe mO. · 

teallık muamelat için ancak 
taarlb;1edllen ıatlhlyetl haiz 

•• temıll bakin tamamen 
mabd•ttar. 

8 · Acenteler memur ol· 
duklan lıkelelerden balet 
alacak 7olculara bedeli 
peflD olarak btlet verirler . 

Gemilere tahmil olunacak 
yük ve ha1•anlar için umu· 

pamadılı anlaıılıyor. Yaban· · mt •• matbu ıartları ha•I 
cı ıöuüllOlerln ıerl çektim•· konuımentoları imzaya Te 

ıl iıeJflyet Cenenede ılık 16zumu halinde malin mua· 
1eneıl •e kendi lıkelelerlne bir duı lHlrl yaptı; fakat 
ihraç olunan eıyanıo sahip· 

karıımazhlr komtteılnin tav 
lerlne tealımı huıuıuoda de· 

ranı biç deilttlrmedl. 

Ekonomik zaruretlerden 

dolayıBuraoı hü~Chneti nez 

dine ajan ıöndun-. <kl~ Bel 

çlka hükumetinin takip et

t ı ii pohUka, kanımazlak 

komltealnden ıerl çekilme 

il lıUhdaf etmektedir. Bu 
jeat ıunu aöıtennektedir ki, 

Banelon •e Vaıanılyada , 

aatlerle mücadele eden bl · . 
rer hükumet bulunmakta 
olduiu tezi buıün artık 

ehemmiyetini kaybetmitUr 
l.arıımaz.hk polltlkaa1 1 bir 

pnaılp olarak, anlaımazlı· 
lın, Anupanua dtier kmm· 

larına da ıirayet. l. etmeelaln 
6n6aıe mavaffaklyetle seç-

mektedir; fakat, hakikatte, 
ekonomik •• aıkerllk nzl· 

yetlerl fcabı her iki lıp•D· 
yaya da tmk&n dahilinde 

olaa her türlü ithalatı ko · 
laylaıtırmııtır . 

- SONU VAlt -

nlz ticaret kanunu mucıbto. 
ce kaptana teveccüh eden 

muamelatı ıf aya ıaliht1et 
tardarlar. Yolcu ve yük için 

hilkOmetçe muıaddık tarı · 

feler hılifında naYul talep 

•e tayin edemezler. Aceo. 
teler meıult1etlerl altında 

çalııan memurlara rahnız 

konuımento H yolcu bilet· 

lerlnl imza için •ekllet •e· 
rebllirler. 

C - Aeenteler herbanıı 

bir 1ük. için lconuımento 

haricinde na.-ul kootratoıu 

tanzim •e imza edemezler. 

Aacak banka taraf ıadan 
•erilecek tahriri mezuniyet 

halt mllleınad1r. 
O - Acentelerin yük Hhlp· 

lerlle Teya yolcularla hü · 
mi Itır ıeferden fazlaya ıa· 

mtl hiçbir mukaYele aktd 
ve imza edemezler. Yolcu· 
lara Yerilmesi mutad .. ııdtı, 
aıellt halk biletleri ııbı mu· 
ayyen müddetla olan bilet 

ler bu hGkümden müıteına. 
dırlar. 

E · Acentelerin mu.-azzaf 
bulundukları muamelatı ted · 
vlr için olaa dehl hlçbir ıe · 

bep ve veıile tle ne lıtekraz 
akdine ne de batta mutuav 
ver ti erki ıeferler aa vulları · 
aa mahıuben peıtn para ala· 
:ıuaa •eya avanı kabulüne 
aaliblyetlerl 1oktur. 

F · Acenteler memur bu 
Jundukları lıkelelere selen 

•eJa oralardan 'Vapurlara 
tahmil edilen yükler için 

ınmrük ve pohı kanub •e 
aizamlar1 dairesinde lizım 
ıelen .evrak ve •eıalkl tan 

zlm ve imzaya ve bu bapta 
ıereken idari ve adli teıeb 
büılerl lfa7a mezundurlar. 

J · Acenteler baDkanın ıu · 
beeı buluamı1an tıkelelerde 

aellhl1et_ •e mezunl1etlerl 
dalrealnde lf a ettikleri mua. 

meliltaD dola• bak •e ••
clbelcrden dola1ı banka na· 

mına mahkemelerde •e ke
za ıelihiretlnl haiz dıtu 

makamlar nezdinde ikamet 
davaya ve tıb11 muamelit 

dolaylıtle GçüDc6 ıahıeların 

banka ale1hınde açacakları 

davalarda banka11 temıtle 

Ye bu huıuı için ahara te•. 
kıl veya azle mezundurlar . 

K - Acenteler baokadaa 
vekaleti muhıuaa almadıkça 
katlyen ıuib veya icra ta
ıarrufunda bulunamazlar. 

L - Acent•ler banka ıube· 
ıl bulunmıyao 1erlerde ma
halllndehl banka1a müdev. 
Ter lıkelelerle deniz fener · 
lerlnla idare Ye tıletmeılne 
mtltealltk cari muamellt 
içinde yukarıda yazılı ka11t 
ve ıartlar altında banka11 
temıtl ederler. 

Madde -4 - Elye-.m muı· 

tahdem bulanan acenteleri 
ileride lltihlif e1llyec:ek 
olanlara ııf at •e ıallh&,et

leri 4 de 1ukarıda yazılı hü
kümlerle tayyüD eder. 

5 - lıbu beyanname hü · 
kümlerl ileride Jlne uıulen 
teıçll •e llln ıartlle ber za · 
man bankaca tadil ecUlebl· 
Ur. 

Denlzbank Umum 
Müdnrü 

Buıüa Cenaral F raakoDuD 
vazlJetl,~26 temmuzdaki Ya 
zl1ettnden farluızdu. O ıün. 
lerde, G•aeral Franko, Va 
linılJaya doiru ilerlemekte 
olan ltalyan Jejlyonerlerl lıu 
maaclaalıfınm muteleaıına 
•Ykırı olmak lzere, Akde· 
Diz ı htllerlndekl taarruzu 
durdurmaı ve bGyük za1la
ta mukabil mahalli bir mu 
vaffaklyell ifade eden bir 
çıfua aapmııtı. 

-~~~~~~~~~~· 
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r---- A V U K A T -----"' 
1 Esat Budakoğlu 1 
1 POSTAHANE SOKA~INDA 14 Na: lu YAZIHA 1 1 NESiNDE iŞE BAŞLAMIŞ VE iDARi DAVA· 1 
1 LARLA HUKUK VE CEZA DAVALARINI KA· ~ 
1 BUL ETMEKTEDffi. 

~------------------------
~~~~~~~~~~~~~ ~~··~~~~~~·ı 

t Türkiye Cumhuri~eti Ziraat Bankası = 
;j Kapital: JOOIJ00,000 Türk Lirası ~ 
• Yurd içinde 261 Şube Ve fljans ~ 
• Düny11nın Her Tar11/Jnda /YJuhebirler = 
JIJ. Her tarlı zirai lkrazlar-dlier bıleü11Je banka 1rı u· -,

JIJ. amelerl biiyük ıubelerinde kiralı• kaaalar. ~ 
JIJ. lhbanıs taaarruf ve ku1Lİ>ara beeaplarında tkra· ~ = mlyeler. ~ = lkraml~t: JJ/ktarf: Ji<ramiyt..'nln iv.tarı! : 
.. ADEDi LiRA LiRA. ~ 
• l 1000 iOOO :,; 
~ l 500 500 ~ 
... 1 250 250 fi": = ıo ıoo ıooo = = ~~ : !~: = 
• ~ ~ ~o ~ 
lk ıms süöô ~ 
~ Ba lkramtytltr htr üç •11d• bir olmak üzcu ıc· ~ 
I' nedt dlJrt dt/a bu miktar uztrlnden kura il~ ti•lıtı· -,-
llJ, lacttktır. ~ •• - ~~,~~~~~ ~~~~·~·· 

Balıkesir Askerlili 
Ştıbesiııden: 

Yoklamaya Davet 
Aıkerllk ıubealode~kayıllı harp malulü ıubay ve eratla 

ıehlt yetimlerlnln 15 · 1 -939 gününden ltJbarea aıaiada y•· 
z.ılı oldaiu veçhıle 5 3-939 ıOnüneh kadar bahanın paHr· 
teıl, talı •• çarıamba ıünlerl ıaat altıdan on ikiye kadar 
ellerindeki reımi ıened, maluliyet raporu, nüfuı cüzdaDI 
ve maaı c6zdanlarlyle btrhkte 939 111ı llnamt1eılae atd 
kayıtlarını 1aptırnıak Gzere ıube1e müracaatlaunan ve ıel 

mi1en l'eJa hü•iJetinl muıaddak •• kendlılne yakın bir 

klmıe ile yoklama muamelealoi yukarıda ıöıtertlen zam•D 
zarfında yaplırmıyanlar oaauna lluunlye tahakkuk etti· 
rllmt1ecejl •e bu yüzden vukua ıeJecek sararın kendileri· 
ne ald olduiunun mutad vaaıtalarla ballı kö7ler halkıD• 
ilanı teblli olunur. 

25 l 939 Şam la 13·2 9J9 Durak 
27· 1 939 Şamh 16 2-939 » 

28 1.939 Konak pınar 17-2 939 Kftpeler 
30 1 939 » 29·2 939 » 

6·2·939 lvrtndl 20·2·939 Küpeler 
9 .2 939 » 22 2 939 • 

10-2-939 Sa•aıtepe 23-2 939 Çafıı 

12 2.939 )) 25 2.9J9 » 

15-1.939 Şehir mahall&t 26-2-939 Yajcılar 

18 1 939 • 28 2.939 • 
19 1 939 Kepıüt 29.2.939 OımanköJ 

2 ı 1-939 )) 2 3 939 )) 

24-1 -939 
Üçüncü harp yılının kı 

tında, lkl taraf İıpaoyaaının 
ellerlade bulundurdukları 

arazi •aziyetl, ıeçen yazın 

b tlaoııcmdalcl . vaziyetin 
hemen hemen aynıdir. An· 
cak,kuvvet nlıbetl aynı de
fıtdır. Cumhurlyetçl lıpao· 
yol orduıund dlılpf in ve 
manevra lcablllyetf tilphe· 
alz lef arhnııtır. Buna mu. 
kabll, memlekeılo 1 ıe va· 
zlyeU, kead nl ordud hll · 
ıettlrecek derecede kötu 

1 ~--=---~~---=-----1 lalıkesir Askeri S<ıtıı 

Btğadıç 
22 l 939 » 

Alın<ı Komisyonundan: 
~ BalıkeıJr Ç yırhıur mevkllnde yP. pılan top ıcraj,aıo 
~ ikmal toı;atı kapat. zarfla eksiltmeye konulmuıtur . 1 Tahmin ~d•len keııf bedele 36165 lı.- 68 lcuruıtur• 
'11 lhaleıt 23 1 939 pazartesi günü aaat 11 de Bıdık_., 

leımtı olduiu lnttbaıoı ver · ~ 
mektedlr· Diler taraftan, ~ 
ıoa tkt yıl içinde merkeze 1 1 

~ kor aatın alma kamıayonunada yapılac kt1r ruuvakkat r•· 
mloatı 2712 ltra 42 kuruıtur. Bu ite etd keııf p 1io ,,ıe 
ıartlar İıtaabul, Ankara levazım iıulrltlırleri ve lzmtr mO•· 
tahkem mevki Bahkeılr kor ıatın alma &«omiııyoouad• 
ıörüleblllr . 

1ettea ayrılmıı olan la rp 1 
endüatrlıl, t luı yüll re rağ /9~ :>Q S · · k h ,1 ı k/ı · ı ht l "f J~ enesının en şı euiyeıi en, yavruıannızın mu e ı · 
men gedikleri olıı.n cbloka· ~ 
dan 11ufade ederek ham 1 « oyuncak çeşitleri, bayanlann kürk yakalan, lastik korsa ve süt-
maddc teciarlk etmek tmka· ı yenleri gelmiştir. '1.1 
nını bulmuı •e bu ıuret-

1 
KADRl ALBA YRAK » 

le cepha•e ve dlier harp Fantezi Tuhafiye Mağ zaaı ~ 
levazımını temlo etmekte "IJ 
ıflç:lük çekmemrıtır. Merkez ... ...--.. ... .-~~~·...,.-IL(ıl;~~~ ~~~ 

isteklilerin mezkOr ıünde Ye ihale saatinden bir ı••t 
e•v•el tek ltf mektuplerı01 kanuni belrelerle blrllkt• Sah· 
ı,eıtr Kor utın alma komlıyonuna teıllm etmeleri tlill 
olunur. 
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Sahibi ve Baımuharrlrl: Bolake.lr M buıu 

Çıkarım Genel Dırelctörü: FUAT i1 ll 'AL 

Ba11myerı: V ılayct Matbaası - Bahkeılr 
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