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İngiliz Başvekili İle Hariciye Nazın Ro
maya İkincikfınunun 12 sinde Gidecek. 
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Iran, Fransa ile Diplomatik Münasebetlerini Kesdi: 
Paris, 30 (A.A.) -Tahrandan bildirildiğine göre Iran hiikfımeti, Fransız matbuatın

da çıkan bazı makaleler dolayisile Fransa ile diplomatik münasebetlerini kesmiştir. 
l~e jranın Paris elçisi keyfiyeti resmen Fransa hariciye nazaretine bildirmiştir. 

Köy Ve Ziraat Davamızın 
Esasları T esbit Edildi. 

--------------------··········-----------------------
Köy Ve Ziraat Kalkınma Kongresi Ça
hşmalannı Dün Geç Vakit Bitirdi. 

Bu koml•J•D maabata11n4ia 
tarla mahıullerine aıd Vckl 
letçe tanzim edilen muhtelif 
lu11mlar üzerinde yapılan 
mlaakaıalardın ıonra buna 
ald muhtelif maddelerlo ka· 
bul eclllmlt bulunduiu bllcU 
rlllyordu. 
Komlıyoo mızbata11ndakl 

bu mad•eler ıu11lardır: 

de hC\r çten tohum getiril 
aıul. Oevl~te aid kanallar 
dan ayrıca kanal paraıı 

alınmem,.11. 

Tütün 1ataılarında muay
yen bir gün h hdldtntn kal. 

dmlması. 
inhisar ldarealnln tGtün 

ekılen yerlerde aobar yap 
tarme.aı. lhraklık tüUlnlerla 
tlarac.na meal elunma11. TG-

İ ngill::. BaşPeklli 
R. Çembuldyn 

Londra , 30 [4 A ) - in· 
ılltz Baıvektli Çcmberlivn 
ile Hariciye Nazara Lord 
Halıfakı bu aynı on lklı 'n 

d· Romayll ııdecekler ve 
orada Üf ııl• kalacaldudır. 

YALAN HABERLER 
Milli Müdafaa ve Maliye Ve
killerinin değişeceği heber
leri resmen tekzip ediliyor. 

Maliye Vekili 
B. Fuat Ağralı 

yazdı olınlardan iki zata• 

bu vekl\etlere ıetlrllec•il•• 

clatr tntlıar e4ien hallerlerla 

a11l11z oldufunu Anadol• 

ajaa11 beyana mezan.lur. 

«Israrla, sebatla, yılmadan 
doğru hedefe gideceğiz .. » 
Aakara, -

K61 ve ziraat kalkınma kon-
ıreıtnde.mubtellf vilayetlerden 
ıelen 33 ziraatçı ıöz almıı · 
tır. Kongrede çlftçl hatipler 
derdlertnf1 aevlnçlerlnt, be1e 
canlarını çok canlı hitapla· 
rıle açıklamıtlardır. 

Çcftçilert müteakip Zıra · 
at Veklll Faik Kurdoilu 
konırenin mHalılnl bltlrmlf 
olmaaı dolay11tle btr nutuk 
vera.fıtır 

Nutuk çlftçllerlo coıkun 

tezahürleri arasında devam 
etmltUr. Faik Kurdoğlu biz 
zat çlftçtler tarafından veri 
len bu kararlarıo çok deler 
U olduiunu, bu dört 
ıüolük konıre zarfında Türk 
çtftçıatntn olıunluiunu büUin 
meraleluıt müvaceheatnde 
açıkladığını tebarüz ettirdik
ten aonra «bu memleketin 
her kiyünde bir bıı•elrtl 
oturdutuou bilmeli, diyen ı•f 
•• doiru a6ylemlıttr.» Diye. 
rek İnlnfinün yedi, ıeklz te . 

ne e•vel aynen ıöyledtil bu 
eümleyl tekrarladı . Bu da zl· 
raatçtler tarafından aoıl&un 
lukla karıdaadı. 

Paık Kurdoilu davanın çe· 
tlnllllnlD 1 güçl6fln6n neti · 
ceye varmak için hiçbir " 
bep tetkll etmlyeceflnt, her 
•Dr•ltn yeaıle••ll•t alı•• 

Ziraat Vekili 
8 . Faik Kurdoğlu 

ederek dedi kı: 
«lırarla, ıebatla1 1ılmadaD 

doiru hedefe ıtdecejfz .» 

Ztraat Vekıliafn cKardetl•· 
rlm» bıtabtle . devam edn 
ıamlml nutk• aynı coıkua 
alkıılarla ıona erdi H k•D
ıre kapandı . 

Paria Elcimiz , 
8. Bonne ile Gö-

riiştlJ. 
Parlı, 30 [AA.) - Fran· 

aız HarlclJ• Nasırı Jor) Boa· 
ne din akıam •aıyok llçt 
mfz Slat Davazı kalt•I ede 
rek kendlıile ua•• mld.let 

ılrlt•ltllr . 
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~ ö Dava ız ! 
• • • • 
! KöyanketimizeçiftçiJik ve! 
• • 
; köycülukle alakadar bir i 
5 kariin verdiği cevap: i 

Uzun ıeneler %lraatle uf
raımıt ve köylümüz6n için
de yeııyarak onlıırla hemhal 
olmuı btr ferd gıfatlle «köJ 
ve ztraat» hakkrndakf an .. 
kete lttlrak ediyorum. 

EYvela anketin (köy •e 
ziraat kalkınmuı) teklinde 
açılmaaını (maniyi k111rlaı· 
tlrdıiı ve kalkınmanın bQ
JOk ıumüliinü kaybettlrdlil 
için) hatala buluyorum. Çün· 
kü: K&y ve ziraat kalkan· 
maaı, diye bir konu ele ala
ma1ız. Bu takdirde köJ kal
kınm&11nı mGnhaaıran zirai 
cepheden tedktk mecburiyeti 
basıl olur ld: lıtlhdaf edilen 
ıaye bu olamıyacalı ıtbl, 

bu ıaye ile neticenin müı

bet olarak alınacaiını da 
ilmtd edemeyiz. 
Buıün yapılmak tatenen 

kalkınma münhaııran ne 
kay ve ne de ztraat kalkı•· 
ma11 deAıldtr. Bu kalkınma 
kö1, ılraat, kQltür, ekono 
mf, içtimai, sıhhi ve çok 
luın, fakat çok ıum6tl6 bir 
tlblrle - mllll kalkınma -
dır. 

Köy Ye ziraat kallunmaaı 
denlrk n nüfuıu umuminin 
yüzdeıe~ı nlnt aıan blr'ekse
rlyet ele alınıyor. Böyle bGtü
ne yaklaıaa kabir bir ekıerl. 
yetin 1ükıelt1fnl (milli kal· 
kıoma) dan baıka suretle 
lf ade etUflmlz ve meıeli. 
onu (k6y ve ziraat kalkın

ma11) ıekllode adlanclırmafa 
kalktığımız takdirde hede
fimiz daralmıı, yolumuz 
uzıılmıı olur. 

Bunu milli kalkınma diye 
lf ade ettikten ıonra (temi at 
için neler diiıünüyoraunuz) 

ıüahne geçiyorum. Gazete. 
otn ankete tahılı edebıleceil 

birkaç siitun içinde bu ıu· 
ali tam olar k ce•apl ndır
mağa çalıımanın lmkao11zh · 
iını düıGoerek mümkün ol 
duğu kadu an hatlar ' 
Bz rinde ylir6mefe çalııaca · 
fım: 

1 - Y elııdljcrlne yalını 

köyleri blrleıtlrmek Te oha 
halinde köy bırakmamak. 

.! - Köylürnüzli t ma
men topraklandırmak 

3 - Mevcut toprakfar1n 
hiç boı yer kalmamak 6ze
re iılenmeılol temin etmek. 

4 - Orman içinde ve 
ormana civar o~an köylerin 
&11ari beı kilometre orman 
dıııoa kaldmlmaaı. 

5 Btrleılk köylerde bi-
rer eğitmen okulu açılması 

ve üç bırleılk köy bir mıa 
taka telakki edilerek her 
mıotakada bir yatıh ve tam 
kadrolu okul açılmaıı 

6 - Zirai kredl koope
re.tlflerloln ileri memleket 
lerdeki emsaline uyıun ıe
kllde ve her türlü ihtiyacı 

karıılıyacak derecede te 
ke mül ettlrllmeıl. Bu ıu 
.retle köylümüzün daimi ıu
rette lıllhsalitına bir mnh 
reç ve bütün meıleki, mede· 
ai lbtlyacatını zamanmda 
ve kola,hkla teminini nıüm· 
kün kılacak bir ıekle ifra
tı. 

1 - Dolnımacılılı• mo-

dern sanayi itleri meyanına 
ltdallle lnklı fının temlol •e 
de•letçe hlmayeıl. 

8 - Her •ll6yette (de•
let çlftltfl) kurularak bura-

Jara köy okullarından çıka
cak zeki köJ çoculderının 

kabulu ve tkl ıene müddet· 
le nazari ve daha ziyade 
ameli ziraat g&ııterıldıkten 
ıoara köylerine göoderllme
ıl. (Bugün her vıllyette ve 
batta birçok kaza ve na
hiyelerde kurulan ftdanlık

lar bu ite yarar 9ektlde tev· 
ıl •• muhitin müaaidlyetloe 
ıöre bıranılar lhdaıı ıuretl
le bunan temini m6mkün 
olabilir.) 

9 - MGmkün olduju ka 
dar 11k olarak köylümüze 
11bbt, içtimai Te zirai ftlım 
ler ıöıtertlerek ona medeni 
•e betHI bayatın öiretılme· 
ıl ve bunlera dair renkli 
levhalar, tablolar, broıürler 

neıredılerek köylere de.lıtıl· 
maıı. 

10 - Her kazada ıeoede 
bir defa ( mllli kalkınma 

ıerılıl) aamlle bir ıerıl açı
larak bu aerglde kö1lGnün 
o ıene yetlıttrdlil zirai, 
hay.ani. ıınai mabıulat ve 
mamüllt . teıhtr edilerek en 
iyi derece alanlara ikramiye 
verJlmeh. 

11 - Köy blrletmelerl 
mümkGn kıhaırken köyü• 
plan dahilinde imarı temin 
olunmalı ve köy eYlerl 
teıblt oluoacak bir tıp taıı 

malıdır. 

l 2 - Köylüm&zü• or · 
manlarımızdan feDnl 1ollarla 
ve fakat çok kolaylıkla lltl· 
f adclenmeılnln temini. 

13 - Her mıntaka 111ah 
ıulltı mütch 1111 ellerle i ı
tandarJze edilerek o mnıta· 
kaya mGnld ıelen nebat 
nevileri ıle bu neYI· 
lerJn en iyi •aryeteleri 
ve muhite uyaua ı len hr · -
v n claı ve ırki rı tef r lk 
olunmalı ve balkın bc:J& 
ehemmiyetle aarılma11 itten· 
melidir. 

14 - Zirai inzibatın ka· 
nuni m(iey1fdelere müıtenfd 
olarak teıktlatlandırılrnuı. 

15 - Verıılerln tevhidi 
ve bir elden istif ası 

16 - Muayyen zamanla 
•e ameli tatbik kabiliyetini 
hah: proaramlar tanzim edt. 
lerek köylerde yapılacak 

bütün lıler bu projrama ıö· 
re yürütülmelidir. 

17 - Koy büroları bu 
büyük kalkınmaya uygun 
bir ıekilde lılih olunmalıdır. 

l'I. D. ........ -........... -
Gümrü~ resmi in~irilen 

ilaçlar. 
Evvelce yüzde 25 ıümrük 

reımloe tlbl olan bizmut 
mürekkebatındao bundıın 

ıonra ancak yizdc bet güm. 
rük alıoacalıtır Bu mürek
ıeb•t bılhaımı frenıl teda· 
vlslndc kullanılmaktadır. 

Bundan bnıkn akcljer vere· 
mlnde kullanılan rubrofenln 
de g6mrilk reııml dl~er mü· 
rekkebat elbi yüzde bete 
la41rllmtıUr. 

K 
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Kurulması 
ıkları .. 

Bronz eş uşlarla Yüz Pa- aro ni va.katlar Kanununa 
ralıklar Ve Nikel ir ur şiar Göre Yakında Teşekkül Edecek· 

Yeni/erile Değişti ilecek. Yeni Yukatlar kanununa 
göre •lla,et bareıunun ku 
rulma11 hazırlıkları ,.apılmak· 

tadır. 

ğer taraftan baro, yeal k•· 
nunun en m6hlm hGknmlr 

Eıkf bronz bet kurutluk. 

larla. yüz parahklar ve nl· 

kel bir kutuıluldar bugün

den ttlbar~n tedavülden kal

dırılmııtır . 

Bu paraln bir ıene müd· 

dede bnnkalar ve mal ıan· 

dıkları tarafından toplana

cak Ye Merkez Bankaaına 

16nderJlecektlr 

Şımdı tedavGlden kaldırıl· 

makta olan bronz bt"t kurut· 

lukler 1341 senesinde çıka · 

1 
gene 134 t •~nesinde ve 1926 
da darbedilmlttlr. 

Oımaolı hükdmetlae ald 

kark paralıkların lıe rubu 

a1rı geçen hır tarihi •ardır. 
Bu paralar tik defa 1327 

tarihinde 1anl Hürriyetin ili 
nından bir z ıoara baaılmıt 
tır. 

Fakat ondan ıoora bu 
paralardan mOteaddlt defa· 

lar •e Cumhuriyetin &lanın· 
dan ıonra da birkaç defa 

tekrar baııldıtı maldmdur, 

Vlliyet dahtltndekl avu· 
katlarla, bu baroya bajlan 
mıı olen Çanakkale avuk l· 

lan 7 ikloclkanun cumartesi 
ınnü sııııt IS de ıehrlmfzde 
bir topl oh yapacaklardır Bu 
lçtlmnda bütce f da re heyeti 

.rlnden bira olan aYukatları• 
baroya ka1ıdlı olduiu•U 
göıteren levhaiar hazırla· 
mııtır. Bu levhalar yakınd• 
mahkemelere, müddei ulDll• 
mtlıklerle, en bn,cık mal· 
kiye emirlerine Te dlieral&· 
kalı yerlere teni edilecektir· 

aeçlml tle meılekt tıler üze· ·---R..--ADYO 
rinde ıörOımelel' yapılacak. c 
tır . 

Bu suretle ıeçtlecek olan ANllRA RADYOSU 
ldarP- be1et1 ıkt ıene müd Dalga Uzunluğu: 
dette vczlfe ıörecektlr· Dl 1639 m. 183 Kes. 120 K~· 

rı l m ııtı r. Bun la rın i k t n el bı r .-•• '"'!•!!!•!!!•!!!•!!!•!!!•!!!•!!!•!!!•!!!• !!!• •!!!•!!!!'!!o!!!'!!•!'!"•!'!'• .... •!!!!•!&522!!!•!!!!•!!!•'~ ~'!"""'!""'H"""'"'"""""""!!!!!'l'~ - T .A. Q.19. 7 4 m. 15195Kcs. 20 K 't'1 · 

ke.lıbı da 1926 ıeneıılnde : Yenı· Yılınız : amiyetli ir T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 K'/\'· 
ye pılmıı ve plyHay çıka· • • 1; J .11 · 12 · 938 C umarttıl 

l : Kutl Ol n : vata ua~. . 13 30 Müzik [ıolo. pl) rı mııbr. : U SU • •. 1" 1 Sıodırgı1ı B. Mehmet Şl 14.00 Saat, ajanı haberler' 
Bronz yüz paralıldar da : Gazetemiz yılbeıı tatllf : k 

• • nası Afaoflu, hHtahanemlz Meteor Ankara, 14.10 TOr 

---'!lo.--- : dolaylılle y rın çıkmıya· : mu·zı~ı _ [Şarkılar • Pi). 14· 
: caktır. : labratuvarı için ıon ıl8tem 15 

• l93 y ı l k • ve yeot bir buz dolabıle 25 Tilrk müzlil . rsas eı•'· 

B k .. , . • • 9 ı ının mem e et ıı 
QŞVe 1 lmf Zln : için bayulı ve b ıarılıula : muhtelif ıhtlyacı için 300 lerı ve takıtmler} [Vecıls•• 

: geçmutnl diler, karileri- i lira değerinde malzeme he- Fahire Fena11. Refik FerıaPı 
Karşılık/arı. i mızın yeni yılu:n bı..•gftn- : dtye etmtıttr. Ruıen Kam, Cevdet Kos••1 

: den kutlarız. : Bu temiz duyıulu, hami- Mesut Cemil tarafıada•l• 
Bııvektllmlz Celil Bayar ~•••••••••cım••HH ...... .1 yetil gence muhterem ıaze 15 00.15.30 Müzik (Vly•.,. 

yeniden Parti Gene\ Batken 7 30 Kulüp Balosu Bu tenlzle alenen teıekkfir etme Ye Macar melodalert) l ı 
Vekıllıjıne fotıheplsn mfina- ~ı bir vlcd n borcu btltrtm. Müztk (daH ıaatl - Pi), JS. 

ftkşam YapJ/acak. " 
ıebetilc Vali ve Parti Baı· Memleket Haatahaneıl 00 Tirk müzlft (tnc• .. s" 

Şehir Kulübü bu kıam .f5 
kanı Etem Aykut tarafından B ıheklml Doktor Kürdlh h!cazkir faalı), 18. 

Kul6pıüler ar tında bir aürprJz. 
11endılertne çekilen tazim tel R•lf De-tralp Saat, ajanı. Meteoroloji "' it blllo tertip ehntı,ur. .. ... 19 
yazıl rına aıaiıdakı cevap Baloya bütün kulöplüler Türkdsh: Mehmet Şfoaal ziraat bonuı haberleri, · 

larla mukabelede bul• muı davetlldtr. Ajaofluoun bu çok yerinde 00 Türk müzlAI - [lnce ti: 
lardır. ıüzel yardımı kart11ındakl devam • Beyati ve ıevk • e. 

Gidenler, iyi •e n ıeh bir 
d memauolyetfmlzt biz de za fasılları}, lg 45 Kon.at' Etem Aykut: Vali 

ve Parti BaıkaDI: 

-Bahkeıfr-

Parti Genel Baıkan Ve· 

kı\ltjlne tayinim münuebe· 

tile h klumd gösterilen te · 

mlz duyıulardan dolayı te 

ıekkOrlerJml ıunar, ıayıa 

Partili arkadaılarıma baıa 

rılar dılerlm. 

C . H P. Genel Baı· 

kan Vekili Bıııvekıl 

Celil Bayar 

Manyas ~usu i muhas be 
memurluğu 

Sabık Edremit huıuıi mu· 

hııııebe memuru Tayıp Baoo.r, 

Maoyaı huıuıl muhaaebe 

ıece 2eçlrecehler lr. 1 
ayrıca açıklıyoruz me. [Dıt politika hidlıelerl' 

Bıılo tertip heyeti çok 20.00 Tfirk mlzlit - [Kl&•I~ 
zenıln bir profram hazır-

l mııtır 

Oku ar 
Tı til. 

Y ılbaıı t tıiı doln ylıtle 
bütün ilkokullar pazıuteat 

ve ıah ıinlcrl kapalı kala
caktır. 

Ta~k~r i~ i2s 
Yıldmm mah Hesinden 

Rakamlarla 
Balıkesir 

Yaşlara Göre 
l'lüfusumuz. 

Vilayetimizde 100 yatın 

dan fazla erkek miktarı 17, 

kadın miktarı d 57 dır. 

Şu halde vlliyetlmlz da· 
bilinde 74 vat ndeı 100 ya· 
ıını aımıolard1r. Dı§er yaı 

lara göre de y loız erkek 

Ali o u eddcl Allnm ıılec k 1 nüfuıumuz: 
eseleıinden Mehmet kızı 

Hetlceye h k ret ettiği ıd. 

dta • ttklyet olunduğundan 
tahkikata baı1aomıthr. 

o 
5 
ıo 

ıs 

4 

9 
].( 

19 

20 - ·24 

25 - ·29 

Yaşınd 
)) 

» 
)) 

)) 

36269 
34767 
28231 
16118 

22334 

proğram - koronun lıtlraldf' 

le], l - Belteklr peıre"I • 
( tanburl Numan ala), 2 / 
Beatenlgir m•rabba • Galll'J' 
:zenkı ela - (Buhuri Zad•' 
3 - Şarkı - kaçma mecbd 
ruadan ey ahuyu vahıt [ti•' 
tim bey), 4 - Şarlrı · Gıf 
reden bulmaz teaellt .. .,.ı~· 
iım [Muıtllf a izzet efe11dlr 
5 Yaylı tanb•r takıtatl' 
(Meıut Cemtl) 6 - B••'' 
nlıir ıarkı Ben seni ••4

' 

dtm seTeh - (lımall ded•]' ,. 
7 - Seba ıarkı · bir eıllf 
re gönül verdim [ taab,ıl 
Muıtafa çavuı) Çalaol•(. 

t' Vecihe, Ruıen Kam, C• 
det Kozan, Nuri Halil P•~ 
raz, Mesud Cemtl, 20· d 
Müıtk (Folklor . Halil B.d ,. 
Yönetıen, Kudıt Tezel t&r 
fından, 21 00 Saat, eıh•ıO'' 

1 30 34 
memurlujuna tayin edllmtıttr. Spor işlerine dair mek- 35 39 )) 

20968 
18964 
15596 

o· 
tahvilat ve Kambiyo •

10 
kut bonıuı flatları, 21. 

- tup gönderen karimize: 40 44 
45 49 

)) 

)) 

Şehrimiz icra ~ikimi 
vefat tti. 

icra hakimi B. Naf ı evvelsi 

ıün vefat etmf§ emektar 

adllyeclnln cenazeei' adliye · 

eller ve birçok tanıdıklarıı 

tar fıod n kaldırılmııtır / 
KederdSde aileılnln acı 

larıD• tıtlrak ederlr.. 

Gazetemiz h kkınd göı 
50 - 54 

terl'en IJI duygulara tt:§ek 
kür ederiz. 

55 59 

Tek mi, yok d h fazla 60 - 6 4 

65 69 
70 - 74 
75 - 79 
80 - 84 

85 - 89 
9~ - 94 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

spor ku1übuoün mü tercih edt 
le btleceft he ında bir an· 
kPt açmak hususunun gazc
temtd lakadar eden bir 
ccpheılnt ıöreruedlğlmlz lçlo 

arzunuzu yerine geUremlyece 
ilz. 95 )) 

. , ~ :~ . . .. ,, ' ....... ~ ··ı j 

' 

Y aıı belli olmıyanlar 
dır. 

9441 
7676 
6557 

5243 
5318 

3587 
2863 
1263 
778 
281 
163 
IOJ 
112 

Konuıma [ h&ftalık po•*' 
r' lcutuıu). 21.35 Ktçük • 

keltra - Müzik, - Anı S' 
höneo Rheln ıedeoktch dl 
io IK. Bela, 2 - Romao•~ 
[Şuman]. 3 - lıpanyol ti 
reoadı (Mlıell), 4 - Çar~ 
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Balkan Antantı .. 
« Beynelmilel hadiseler, herhangi bir tecavüze 
karşı kuvvetle cıkabilecek haklardan madasına 

1 Vatanına ihanet 
Eden B şvekil.. 

r------- ---~ 1 TÜRKDILI 
Pazarteıtnden uıka her 

ıiiıa çıkar. Slyual ıazete .. 

1 Yıllıiı: 800 Kuruı 

, 
hürmet edilmediğini ·sbat etnıiştir.» 

Romen basını Balkan An· 
taata ıenel kurmay baıkan
larının ıeçenlerde Atlnada 
yaptıkları periyodik toplen
hları pek bGyük bir alaka 
ile takip etmlıttr. ~eteldm 
«Unlveuuh> ıazete.ı «Bal
kan antantı• itaılıiı al. 
tında neırettlll bir makale. 
de ezclmle 16yle denilmek· 
tedlr: 

«Balkan Antantına menıup 
deYletlerln renel kurmay 
baıkaalarının toplantıları. bu 
mGttefık d6rt kun·et bey· 
Dinde mevcut tesaaüd ve 
kendi emnlyetlerfne taall6k 
•den buıuli plln ile A vru · 
pa sulhuna ald beynelmilel 
plln dabUtnde yapıcılık 
f aallyetlnl kuvvetlendirmek 
hususundaki kati Ye ıaraıl
maz azhnlerlnha teyidi için 
hakiki t,ır tuahürata veılle 
olmuıtur. 

Balkan Antanh, kendtılnl 
teıkU eden memleketlerin 
~vrupanın sulh tdeallerfne 
faydalı olmak ii:lere mazide 
bır çok kugaıahklara ıahne 
• 1an mıntakada datmi we 
Ve müteklr bir ıulh leılı 
•derek komıuları hakiki bir 
hGınl mGnaıebet duyıuıunu 
bıdayett teıekk61ünden beri 
izhardan rerl durmamııtır. 

Balkan Antantı, diler Bal· 
kanlı memleketler için isti . 
Dal ıartla r dermeyan etme 
llllttlr. Mevcudiyetinin yegi 
ne hedefi olan btrl 
elle ıartı, Balkanlı bılümum 
devletlerin halihazırdaki hu 
dutlara riayet etmeatdlr 

Müeaalı devletler beynin 
clekı bailılak ve diler Bal · 
kaah devletlere karıı sine 
- qua - Don dalrealnde mil· 
li arazilerini mubdaza et . 
mek Balkan Antantının y6k 
•ek rayeslnt teıktl etmekte . 
dır. Balkan antantı,. çok ta· 
l:aıt olan bu yüksek lrlldenln 
ve ıartlarıa lnlctıafı fçln mi 
ettlı dört devlet beyninde 
•IJaıl, tkttaacll ve aekeri ıa 
laalarda hakiki bir teırJkt 
•eıatyt teıbıt etmele gay
ret etmtıtar. Ve bu tefriki 
llleıalde, Balkaalarda taflam 
ve m6ıteklr bir ıulh epoku 
1~1• ıentı bir atmoıfer ya 
ratnıalc ıurettyle miitema 
dtyen canlı btr ıurette tak 
•iye eclılaıııttr. Her tOrlü te· 
cavnzklrane f tklrlerden ve 
baıkalarlnna memleketlerine 
lcarıı aaklm araularden dat · 

•a uzak bulundurulan Bal 
kan Antantı, revtzlonlıt fi· 
kirlerden Hrf ı nazar edecek 

•• barıı içerisinde samimi 
btr tt!frlkt meaatde buluna 

cak hlınGnlyet 111hlbl mem
leket'erı davet ederek ltda
Jettenberl bır merkez olmuı
hır. 

Balkan Anta11tının f aalJye 
llıal teılcll eden bu idareci 

rub ••Jetinde ıon zamanlar· 
da Bulıarlıtanla SellnUde 
btr altorcl yapalabllmııur. 

YuQa11 Baı•ektlt Me -
t""•aı, dtttlaad bizim ku• 
vetlerıroız ı teıkll etmektetllr. 

~•ittir· Ballıaa Aatanhnın -..u. . 
"• ttraıl ıakl .. f ı•ı• 

ıırrını bu taadlk tamamly · 
le midemlç bulunmakta 
dır. 

Barıı duyıuları ile takvl · 
ye edilen fakat azlmkir ve 
milli araziye taalluk eden 
lauıutta da çoil mütayakklz 
olan bu Jtllbad Balkanlar· 
da ıulhu temin ettiği gibi 
onun ıdameal ve takYlyeıl 

de füphesls A vrupanın bu 
kıımının lattkbaltne vabeate· 
dlr. Metaluaa « Bütün 
komıularımıza karıı hüın6 

mOnaıebet arzuları ile meı· 
bCıuz» demlıtır. Fakat aynı 
zamanda tlaveten de «Balkan 
Antantına mensup memle· 
ketler muuffer 61ülerlnln 
kanları ile hudutlarını çizdik 
lert mlllt arazilerinin mu
hafaza11 u~urunda rayrl ka
bıh tegaylr bfr arzuya ma
liktir Demlttlr. 

Yun&n Baı•ektlt bu azim· 
kar ve katı ı&zlerl tle ıon 
zamanlarda tere11uh eden 
bilumum ı•ylalan bertaraf 
ettiği gibi aynı zamanda Bal. 
kan Antantına menıup dev· 
letlerln haltlaa zırdakl hudut · 
ların taahthlne bir g6n olup 
da muvafakat edeceklerini 
tahmin edenlere karıı da 
kati bir ihtar mahiyetinde 
dir. Fakat son zamanlarda
ki vekayl - birçok derslerle 
dolu vekayl - emniyetin yal
nız makul diplomatik faali· 
Jete •e ııkı bir ıiyaıete lı 

tlnad etmedlilnl lıbat etmlt 
tir. Emniyeti koruyan •e 

Mussolininin el yazısı kaç 
lira eder? 

«Popolo d'ltalla» gazeteal 
ıeçenlerde Mu11ollnlDlo bun
da o on yedi ıene evvel ylne 
aynı razetede çıkmıı bir fa 
zının m6ıveddeılaln Lendra · 
da 100 lnıtllz lirasına ıatıl. 
dığını yezmııtı . Gazeteye 
ıöre, <iç sayfa olan bu el 
yazm, büyük a1lamların bu 
ııbı veılkalarıoa meraklı 
kollelcılyoncular araaıada çe. 
klıtlmtı ve nihayet, yukar
da ıöyledlilmlz flata Er· 
nest Maggı lımtnd~kl bir in 
ıillz tarafından ahnmııtır. 

Gazete, Londra plyaıatın· 
da Ruzveltln el yazmnın 30 
liret [birim paramızla 3 il· 
ra ), Edenin bir mektuhunue 
4 5 liret, Daladtyenln imza
tının da 2 lıret olduiunu 
ili.Ye ediyor ve Mu11olinlnln 
el yaz111na lnıılterede Yeri
len kıymeU röze çarptırı
yordu. 

Halbuki Fra1111z ıazetele. 
rfnden biri bunuıa doğru ol· 
madıfını ıöylGyor ve kollek
slyoacu Erneıte Maıgıtan 

Aldığı mal6matı veriyor: 
Ruzyeltln el yaz111 Ue ya

zılmıı bir mektup veaalre, 
lnıilterede, •azlyetlne ıöre, 
50 ile 100 sterlin araeında 

satılmaktadır. 

Edenin bir mektubu da 1 
kaaunuevvelde 25 lnglllz li
rasına ıatılmııhr. Daladlye· 
Dl• imZHIDın flatı da 30 40 
laıtiiz lirası arıuındadır. 

Muısollalnln, ltalyaa ı•ze
t .. ıade -ltahıohıDaİlı el yazı-

ber türlü ıiyaai faaltyetlere 
bütün teminatı veren ve 
muhtemel bir tecavüze lt:ar · 
ıı duran aakeri kuvYettir 

Balkan Antantı devletleri 
nln genel kurmay baıkan· 
tarının toplantıları bu mak· 
aadı fıttbdef etmektedir: All· 
kadar kuvvetlerin intizamı 

ve teırlkt mesaileri ile aake 
rt kuvvetlerlnl yükıeltmek. 

T6rktye Genel Kurmay 
Baıkanı Maartal Çakmak bu 
perlyotlk toplantıların ~bem
mlyeUne tıaret ederek ıoyle 
demtıtır . 

«Bu top1antaaın bizim için 
olduiu kadar arkadaılarım 

için de aynı derecede ateı·· 
it olduiuna emtnlm. Ciinden 
güne kıymetlenea ve bey
nelmilel vaziyet lıarımnda 

çok deha fazla teemmül 
edllmeıl zaruri olan bu ıalh 
btzlm için çok kıvmetlldtr. 

M•hafa:ıa ve teırlkt meıal 
ile tarafımızdaa teıanüdUi 
bir himayeye muhtaçtır. 

Bu teırlki 111eaal ne kadar 
faal oluraa ve Balkan Antan· 
tının ıfyaıl kuvveti ibenk
tar ve kuvvetli bir aı· 

kerl kuvvete! mDnkalıp olur 
ea o sulhcu hedefine çok da· 
ba kolay ve çabuk vaaıl ola
caktır. 

Beynelmilel hadiseler ber 
hangi bir tecavüze kartı 
kuv•etle çıkabilecek haklar
dan maadasına h6rmel edil· 
medlfinl lıbat etmlıllr. » 

S ovyet makineleri ihrıcatı. 
1938 Senesinin ilk 9 ayı 

zarfında, Sovyetler Bırlığt
nln geçen ıenenfo aynı ay· 
larına niıbetle iki mlıh ola· 
rak, Romanya ya, Bulgartsta· 
na. Letonyaye. Bıtonyaya, 

Litvanyaya, Carbl Çtae ve 
Tuva, Mojolııtan Halk Cum 
hurlyetlne muhtelif marka 
6.000 den fazla otomobil 
ihraç etmtıtır. 

Aynı müddet sarfında 
TGrklye, Letonya, Eıtonya, 

Lthanya ve daha dtier 
memleketlere de 30 000 ka · 

dar muhtelif ziraat maki-
naaı ihracatı yapılmııtır. 

Maklna ihracatı Sovyet ti· 
caret te9ekkülü olan Tekno· 

ekıpor, İzmir Eoternaıyonal 
Fuarında Sovyet ziraat ma
kinelerinin yükıelr kalitesin· 
den dolayı altın madalya tle 

talttf olunmuıtur. 

Sovyetler Btrltil, elektrik 
motörü jenaretor, elektrik 
kaynak maklneıl, vofram 
teli veıalre gibi birçok elek· 
trlkroteknlk endOıtrl mua · 
me1itı da lhr1ıç etmlıtlr. 
lcglltere, Norveç Eıtonya 
ve Ltt•aaya fJrmaları, mem . 
nunlyetle Sovyet elektrik 
ampul1ertni ıatın almak
tadsr. 

11aa gell11ce. bu makale müı
Yeddeıl 2 lnıılız ltra11ndaa 
yukarı çıkamamııtır. 

O halde, meaele müphem 
kalmıı oluyor: Mu11oltatnla 
yazıtı 100 lnılllz llraııDa 
mı satıldı, yokta 2 ltcı 
llraııu mı? 

Rüten başvekili mamlekelıni Macarist a ilhak içi p ra 'ı ~!~1~~1ı1ı:4~ 
mukabilinde bir ~O trat irnz iB IDIŞ, bu VE SEİk lın~i I k~.~::0._eeçmıo ••Y;ı •• 25 

apartmanmda mey~ını çıkt1. 1 ADRES: 

• 

Geçen eyl6l avı zarf ınd dtrde - Çek Slovak hüka- LBA.:~-ES .. IR--TO_R_KDILI 
Çekoılovakyadakl k a r ı · metl tenılp ederse · plebfılt -- ---
ııklıklar 11raeında J e n 1 yapabtleceflnl de tli.ve et-
Çek hükumeti tarafından mtı1erdlr. 

Rütenya ve Slovakyaya G~neral Strovl ayala kal. 
mulatarlyet verllmeıl mev- karak htılerlnl ıöyle lf ade 
zuubahı oldufu ıGolerde etmtıtl: 

bGtün nazarlar R6tenya baı· « - Bu glbi ı&zlerln mec· 
vekili olma11 kuv•etle muh- llılm lzde ıöylenmtı olma11na 
temel olan Andrea Brodye çok tee11Gf ettim möıy6 
çevrtlmtıtt . . Brodv . fakat aaladunkl va 

Hakikat halde Andrea zlfeolze llylk bir lnıao de-
Brody yirmi ıenedenbert Rn· tılılnlz . » 
tenyada bir nevi manevi Brody bu hücumdan m6 
ıef •azlyetlndeydl. F evkala · teettlr görünmlyerek der hal: 
da mahir bir gazeteci olan «- Sizin fikrin iz beni ka· 
Brody btiyük bir milli ıuur tlyen alakadar etmez!»Olye 
ile uzun seneler memleketi- cevııp vermtı, bunun ilzere 
nln muhtariyet kaı.anmaıma General Strovl ayağa kalk-
çalıımııtı mıı ye: 

Brody, Ruıkala Pravda - Retılcumhur velclleten 
lımlnde ve Rüten lhanlyle ve teıkllitı eaaıtye kanunu· 
çıkan yeıine rasetenln sa- nun 60 ncı maddesine tev· 
hıbıdır. Muaharrtrllk haya. fdıan, oah11nızdakl Riltcnya 
tında mlllet:afn htlrrlyete baovekıll ıtt 11f&tının ka ldı · 
kavuıma11 fçlo tam yirmi rılmıı olduiunu blldlrlrlm!» 
ıene Prai hülcümetlyle çe· Dlrerek !!lrodyyl vazlfesln· 
ktımtıtlr. den ffetmııtt . Bu vaziyet 

Bu ıuretlE ROtenva halkı üzerine de Andrea BrodJ 
üzerinde çnk mOtbet bir te yerlnt terk ederek kepıvı çar-
ıir yaratmıı olan Brody pıp ayrılmııtı. 

m emlekeUne mubt rlyet ve- Bu vakadan ıonra Brody 
rlldtil z&man pek tabii ola· Preiidao derhal Rütf'nyanın 
rak biitün milletin uzuefyle merkezi olen Huıt ıehrfne 

baıvektl seçllmtıtlr. dönmüı fckat makamına 
Böylece ılyasl bir mevki geldtğl zaman halefi Voloıl-

kazanmıı olPJo Brody, 25 nln baıveltilet ıand&lyealnt 

tlkteırlnde relılcumhura ve· lııal ettiğini görmüıtG . 

ki.leten Çek baınklll Gene · Müzakere eanaaındakl wa· 
ral StroYlnln riJaıetl alhnda kadao sonra G eneral Sırovi 
yapılmarına karar verll mıı yeni Rlıten hükumetin in ku 
olan toplantıda bulundu Bu rulmeaınıı Voloslne telefon· 
toplantıya General Slrovl la havale etmtıtl. 
Çekler namını, Pızo Slovak
lar ve Brody de RGtenler 
namına ittlrak edl 1orlardı. 

Müzakereler henOz baıla-
dığı ~tr 11rada Brody söz 
alarak ayağa kalkmıı ve 
llerketln hayret dolu nazar· 
ları altında ,u ıöılerl ıöy· 

lemlıtlr: 

<.< - Aılen Rüten milletin 
den olup Çek orduıuna ııu. 
bak etuılı olan bütün aeker
lerla derhal terblı olaoma 
larJDı ve en yalun bir za
manda Rülenyada pleblıt 

yapılmaıını Rüten ,milleti 
namına teklif ediyorum. 
Eier bir gün Rütenler l 918 
ıenealne kadar olduğu gibi 
yeniden Macarlıtana iltihak 
etmek arzusunda bulunur· 
laraa bunu menederek hiç 
bir hak ve ku•vete mallk 
olmadıjımızı da fli•e ede· 
rlm » 

Tabii bu ifade fevkalade 
hayreti mucfp olmuıtu. Ge
rek General Slrovl, gerekte 
Tıao Brodyoln tckltflol hoı 
ktırıılamamıı\ar ve bir ple· 
biat yapılmasına m ahal ol-
madıjını, böyle bir teıebbü 
ıün bir çok mlıkılatla kar· 
ıılanmıı ve çok tehlikeli an 
lar ıeçlrmtı olan Ç~kollo · 
vakyanıa tamamen ale1btoe 
netice Yerebtleceitnden tek 
ltflerl•lıa yf'rlne ıettrllmeıl· 
ne maddeten lmki.n buluD· 
madıf1•ı Brody:ye anlatmıı· 
lar ve ancak ıayrl mua1yen 
hır zaman •Dra RtııtenJa 

6zertadekt ecaebl teelrln 
t••••e• as.,~..... tak· 

Bunun üz rlne Brody ae · 
ri dönmek lstemtı fak at baı· 
vekiletten çıkarken derhal 
tevkif olunmuı ve bir ilci 
saat zarfında tayttre ile Pra· 
ga göUirülm11ıtü. 

Brody, unıhe.kcmeılnln 

Pre.Ada yapılmayıp Huıtta 

yapı lmasını teklif etm•ııe de 
kabul edtlmemtı bunun 6ze· 
rloe Brody açlık grevine 
baılamııtı. 

Bu meselede Pras bükô 
n1etlal fGpheye düıüred nok 
ta ıudur; Brody, Rlitenya 
baıvekih ııfatlyle mem]eket. 
t e pleb isit yapılmes oı teklif 
ederken acaba bfr ecnebi 
devlet beaabına mı hareket 
ediyordu? İktidar mevkllne 
gelmtı olan bu adam yokta 
gizil b ir memur muydu? 

lıte bu nokt• lar üzerinde 
Çek aabıtreı çok derhı tah
kikat Japmııtır. 

Evvela bu ıüpheyl te1ıd 

edecek h tçbtr cmman~ bu
lunmadı. Y ırml ıenedenberl 
biç btr menfaat kayıuıu 
olmadan, milletinin tam hür-
rlyetlnl temin için çırpınan 

bu adamın ecoebl btr nüfu
zun teı lrl altında oldutu ka· 
bul edllmedf. 

Ancak bu huıuıta herkes· 
te derin btr ıüphe •ardı: 

Brodynla bu ini tahavw6· 
lün6 neye hamletmek icap 
ediyordu? 

lıte bu 11ralarda tabldka
tın yeni bir ıafhaaı bilin 
~akilsatlerl me1dana koydu. 
Pral la llimeu Brotiynlo Vı 

yanadakl apartmanında ar1r 
tarma yapılmaaıaı barlelyeıl 

va11taıtyle A vuıtaryadan lı• 

tedf. Viyana nazı poltıl ta· 
raf ıadan Brod1aln aparma· 
nında 1apılaa talııarrlyat çok 

ıayanı dikkat neticeler ver· 
dt. Brodynln apartma•ı•da 
3 milyon frank ln1metlnde 
Macar bankaaı haTaleıl bu-

lunduiu ııht ele ıeçlrllea 
mektuplardan da onun kom-

ıu bir memleketin tealrl al
tında Rütenyada pleblat ra· 

pılmaaını ileri ı6rd616 an

laııldı. 

Böylece Brodynln ilk tı ola· 
rak Macarlıtanda• Oç mil. 

yon f raok aldıiı ıablt oldu· 
iu gibi Rütenyayı Mac•· 

rlıtrsna tlbak etmeie mu· 
vaff ak o1duiu takdirde ken· 

dlılne baron pa1esl ile bir 
hkte muazzam bir arazi ••· 

rtleceğlne dair Macar lalk6· 
met11le bir konturat yaJHDlf 
olduiu meyde na çıktı .. 

Bu vesatlc Praida neıre· 

dtlmııttr. Umumi kanaat• 

göre dOnya tarihinde bu de· 

rece büyOk bir ihanete te

aadllf olunmadılı lıtıldlrlll· 
yor. 

Brody meıeleılnde en st
yade calibi d ıkkat olan nok-

ta ıudur: Brody bu kadar 
eıkt ve açıkıöz bir dtplomat 

olclufu halde auıl olmuı tla 
çok mühim bir vnlka olan 

lronturata, erı•ç btr araıtır· 
ma yapılması muhtemel olu 

Vlyanadakl apartma•ıada 
bulundurmakta bir mah-

zur sörmemtıu? Bu buıaıu 
da ı~yle mtillhaza etmek 

mümkündür: 
Brocly, Macarlıten ile koa

turatt tmzaladılı 11ralarda 

Çekoılovak • Alma• rerıın· 
lifi henüz aall olmamııtı. e. 
m6naaebetle Brody en emin 

yer olarak Vt1anayı intihap 

etmlıtt. Halbuki it• ııralar-
da Müolh aolaımaıı netice· 

ıtnde Südet eıntakuıaıa 

ilhakı kabal edıldıkten ıoara 

artık Almanya pelr tabii 
olarak R6ten1anın Macar 

lar tarafından ı11al edil 
ılal arzu etmez, A•rupaaın 

ıarkında kuv•ellt bir birli· 

tın mevcudl1et1nden b ..... 

mazdı. 

lıte evvell Vlyaaayı çok 
emin bir yer saaaeden BroJ 

bu •akalardan ıoara vı,.
nanın ea emnlyetılz bir J• 
ola bıJeceflnl dlıilame•lıtt. 
Nazi blkümetl lrotlynla 

ewlnde yapmıı olduiu araı · 
tırma aetlceıtnde elde ettt-
11 •eıatkl derhal Prala 101 · 

lamııtır. 
BrodJ, Çekotlovak kan•n

larıoa 1ıre lklnclkln•n ayı 
iç.inde muhakeme edilecek-

tir. 
cPartı · S.tr» daa 
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Köy Ve Zira
at Davamız. 
(Battarafı latrlncj ıayfada) 

ketea dekuma fabrlka11 ku 
rulmHı. 

Şeker pancar UatlHmıo 
fabrıka mcufeıt düıünülıne 

deo bi r k uruıa çıkarılrna11 . 

Çtftçıye toprak v~rme me 
ıeleılnln bir an •~•el hal 
ledUmeıJ. Bsr defaya mah· 
1aı olmak Ozere ıeyyar ta -
pu memurları çıkarılarak 

tapuıuı arazinin tapaya bai· 
lanma11. Her ıene ekllmtyeo 
çorak arazldea alıaaa •ergi · 
.len tentllt Japılmaıı. 

ff ıyrıı işleri komisyonunun 
11Z,1tası: 

Ha1••• mabıullerının kıy 
metle•dlrilmeıı. V ekllettn 
ltuaa ahi raporlara komlıJ•• · 
tla lra~ul ..ttlmlt, dilekler 
•aur lttltara alın•ııtar . 
Mvl•oı tetktl&tıaın tenH 

Ye tak•l1 .. ı .. Merlaoı koç 
lanaaa Almaayada• ••tiril· 
...... laaareclllmtyerek dı. 
fer ec .. bl memleketlertlea 
tle tla•ı•lak ahama11. Mem· 
leket ko1ua yapalalaranıa 
kalite itibarile yOkteltmek 
•• Jeat mahalli ırklar için 
t ... lıp yapılmaıı. Y apafı 
lfl• ltor1a teılıı. Merlaoı 
yapatılanaıa beynelmilel 
ftatlara ılre tletıl, mOııtah
llllta •aarafları aaaarıltlbara 
alaMrak mubayaaıı. Tiftik 
lçaa a•anı 'ara vermek 
mak1atltle keoperatlfler teelı 
Tiftik çobaalan yetlttlrmek 
1$1n kura açalmuı. 

llerlaeı •e:tıfttk hakkıa 
da ltteatlen 1ayım ••rılnln 
tema .. a kalclmlmaıı 

lalıkeılr, A1dın 1Jbl bi
Jik telalrlerlmlzde yetltU -
rtlea botalana k11a bir za · 
maada adeclen arttarılmaıı. 
Haralarda dört bin boiahk 
lteia mıe ..... lerl açılmak 
.. retale damızlık lht11acınıa 
lrarıılaa•aıı, ıılar yetlıtlren· 
lere •lraat baakatı tarafından 
kredi •ertlmeıl. ·sayım ••r
ıtalal• itlllaa... kaldarılmatı, 
atcıhtıa bir deYlet mHeleıl 
olarak ele alaamaıı, ays11la 
rın t••zll •• tak•lyeıl, eltt
menler kurnada? at yetlttl
rllmeıt hakkında maltmat 
•ertl•eıt. At lreHfetl bula
aaa Jerlerde kurtlar açılma· 
ıı, laaralar•: blaklllk mek a...... retlftlrllea çocukla 
na wlli1et arıar depolarına 
tercihan ••rtlıaeıl. 

Mazbata reye koaclu, ka · 
ltal edtltll. 

Hqyıı yeli tonusyenunun 
ıazuı111: 

Yoat tefkll etlllen yoaca
laklum 3 ıe•e ••rııden mu · 
efqetl ile muhtelif hey•aa 
yemlerlaln ıtl&bı1 yabaDİ ot· 
lar ara11ndakt 1eme el•e· 
rlılt otlardan tohum alına · 

rak ltunlarıa Gretllmeıt Ye· 
ıalr yem laalrlundakl kararlar 

' kabul .olundu. 

Zif aıt sanattan komisyoıu 
mazbatası: 

ipek b6cekclltil : Dut 
aiaçlarıaın tarla keaarlarıaa 
dıktl•eal. Bu ıuretle dut dl· 
ktlen •e yetlıtırllen tarlala 
rın l O ••ne •erılden mu 
af tutulma11. Dclvlet eli de 
ipek bkell tohumu te•zt 
edtlmeıl. 

ipek b6cekçlltllnln fenni 
bir tekilde yapalma11 için 

Ziraat V ekiletl mltaha1111l.a· 
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1 1 ! Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası 
~ .ı. Kapital: J{}{}f}0{},000 Türk Lirası 
« : Yurd içinde 261 Şube Ve fljans 
~ llJ. Dünyanın Her Tara/Jncltı Muhabirler ~ .. -
" llJ Her tirli zirai lkra:alar-dljer btlcumle b•nlıa mu· 
it. 1f llJ. amelerl b&yGk tubelerlnde klralılc ka1alar. 1 1939 Senesinin en şık hediyelikleri, yavrularınızın muhtelif :ı. :: 

1 
l~l.aroıa •aaarraf •• hmiıara ı.eoapları•d• llna· 1 oyuncak çeşitleri, bayanlann kürk yakalan, lastik korsa ve süt- ı • m ye er. 

yenleri gelmiştir. 1 : Il<rami11t: Miktar/: lkra .. ıg~nln tutar1: 

KADRi ALBA YRAK ı · ADEDi LiR! LiRA 
Fanta:ıd Tuhafiye Maia:aHı : ~ 1= l: 

-~~-~~~~~~~~~ • 1 2IO l50 
"" ıı ıoe 1800 rı tarafıadan öiGdler Yeril-

meıl. 

Aracılaiıa lnklfAfı lçla haL 
ka rehberlik edece~ uıtalar 
yetlıtlrtlmeıt. Ôiretmenlere, 
eittmealere, •e bltGa halka 
arıcılık 6fretllmeal, Aracı 

lık alanından e i l t· 
menlere birer nGm6ne 
•erllmeıl, elltmenlerl halka 
arıcılık öiretmell mükellef 
kılmak, memlekette arıcıhk 

mıntakalarana fayda •erecek 
ırkı eYYell tayin etmek Ye 
ıonra l:>unları tamim etmek .. 
Aracılık hakkında neırlyatta 
bulunmak. 

Temenniler: Araların bea· 
lenmeılnde imli olan teke· 
rln arıcılara uca• olarak Yer · 
mek. 

BlrhanlJe, Edremlt,Ayya · 
lık zeytin muntalralarında 

J•I tai1ır haaeıl •ücuda ıe · 
Urmek •e EcDebl mcmle 
kellere rekabet etmek . . 

Aile konıeneclhllnln 

lılylere kadar yayılmaaı. 

Bu huıuıta tedbir almak, 
MeJY• konterYelerl için 
ucuz ıeker temla etmek .. 
Konıer aanayllnln m•amele 
Yerılılnden tenalllt yapmak. 
llektep kitaplarına konaer 
Yelerlnl faydaııaa ald olan 
lılahlılertn ili •e•I. Leyli 
mekteplerde talebeye kon. 
Hr•e Yermek. 

Pirim Yermek ıuretlle ko. 
tenecllft tetYlk •e blma-

ye etmek.. Konıerve lçla 
nakliye tarifelerini ucuzlat· 
mak .. 

fturaa, Ne•tebtr Ye Tokat 
da ıarapçıhk tçtn örnek mü 
etaeıeler kurmak. Şarapçılık 
kuralara açmak. 

Köylil ekmelialn lıllhı 

için Ankarada bir ekmekcl 
ilk ve deflrmencthk mek te 
bt açmak .. 

Nebat •e hayvan haatalık 
lar1na kartı kullamlan lliç
l"r l9ln Ztraat Veklleu ta· 
rafına mualrcat fabrJlu11 
kurmak .. 

lzmlr, l11anbul, Ankara glbl 
blyük ıebırlerdeo baılıyarak 
pa1t6rlze ıüd fabrikaları 

kurmak, Ankara ıltçülük 

eoıUUhOınln Yeaalttndeo lıtl 
hde etmek ıurettle bir böl· 
re ıQtciiliik mektebi teılı 

etmek Ye k6yl6 çocuklarının 
burada yettıtırtlıneal • 

Tetrlsat komisyonu mazbatası: 
Bu Komlıyonun Maarif Vels& 

lett n•111ıoa a•••a mlaa•Nil 

ispanya Sivil Harbi E : : ::: 
Ue• •• •• K G. . .. 40 20 IOO 

çuncu ışa ırıyor• c l~~ fkr•atlyeltr htT Ü,·~·· IJ/r ol= Üzcrt St· 

( D6akü yazını• de••mı) duıu aamlyle ikiye ayrıla- ~ nıtl.e d6rl dtfa •u miktar u.ıerindue kura fit tl.•Jılı· 
f ranko1a muharip hak· callt1r. Merkezde •e Ende· llJ. lacaldır. 

kının taaınma11 için laıll· llıtekl ordularda da bir de· •• 't.~····~···· ........................ . 
tere Ye Franıaaın ltalya ile ııııkllk yapılacalına dair Balıkesı· r Askerıı· iT 
16rltm•I• yanaımaaı umu- heniz bir rl•ayet yoktur . .il 
mi pollttkalanaın icabıdır; Neırın hükümeti, haıım ş 
yokıa Neırtn bülı6metlae tarafın yakında taarruz ha · tıbeSİltden: 
kartı bir allkaaıElık la6küm rekellerlnde bulu•acalını 

.ırmeıe ba1ıac111ı hakıkata ,azaoüode tutmakta oldu· Yoklamaya Davet 
deilt•lt deitldır. tuna flphe yoktur. fraako- Aıkerlık tubealnde kayıtlı harp •al6ll ıultay ••erat 

f raako lıpan1a11nda bazı culann, ordu •e cephane 5 1 39 d b d 
t•hlt yetimlerinin 1 · -9 ıB•Ga en iti area •ıaiı • r• 

elaemmt1etll maddelerin kıth· yazlyetl milıaade eder et- n f 
zıh oldaiu weçhtle 5 3-93• ılnOne lsadar laa tanın pasat' lı tik defa olarak bu yıl hl11e· mez, taarruzlarını tekrarla- k •- .ı-~ 
teıt, aalı •• çarıamba ıon\erl ıaat altıdan on 1 iye aa.dllmeie baılao~ıthr. Yabancı yacakları anlaı1layor . Bu ye 
ellerlndekı reıml ıened, maluUyet raporu, nOfuı elada mltabttlerln raporlarana ıö · nl taarruzlara dair tahmin 

8 l d k •e maaı cizdanlarlyle btrlıkte 939 yıla lkremtyeıln• • re, Madrld Ye arae on • 1 ler rok mubteUftır·, her lld 
d T kayıtlarını yaphrmak lzere fUbeye mÜracaatlarıntD Ye ıe yurtlar1na dönmek, ora a lapan yayı biri birinden a •ıran J 

1 mı1en Teya hü•lyelinl muıaddak we lcendlılne yakın b kalmıı çoluk çocuiuna ka- •e 1500 ktlometr"yl hulen 
k lı 1 O klmıe ile yoklama muamelulnl yulıuıda 16ıtertlen Hal •uıma eme Y e Y•tıJan Y z hat 6zerJnde btrçok nokta - t 

binlerce kitinin Ye dolay11lle zarfında yaphrmıyaııalar na11nDa iluuniJe ta hak• uk eti 
ların bu taarruzlara ıala- 1 L •- d ı 1 halkın 6zerlndekl rub taz- rilmlyeceil •e bu yüzden vuk•a ıe ecea urana aea ı er 
ne olacaiı söyleniyor. Yal l 1 b ı L 1 h iL yıkı 11ttlkçe alırlaımaktadır. ne ald olcluianun mutad vaaıta ara •i ı a6y er a aı• 

h l•- ıb • nız ıura11nı unutmamalıdır. Bu•a raim•n a aın, n aı ıllnı teblıt oluaur. 
zafere b&yilık bir itimatlı •ar ki, Fraakocular, harbin ıllr 
dar. Ebre muharebelerinden ıGolerlnde olduiu 111.1, hat· 
ıonra erdunun eıaıh bir ıu- ıaın za1ıf ••harekete muk
rette tenılk Ye lılabına ilzam tedır olmadıiı cephe kmm
laaıal olmuıtur.Eıllıtlen ılmal laranı kolayca aeçemlyecek. 
orduıu adını tatıyan ırup, lerdtr. Cumhuriyetçiler, bu 
Ebre nehrinin •iziyle Fraa- ıln de bl16k 6lçGde bir 
11z hududu ara11ndakt cep · taarruza geçeeek kudrette 
he luımını Gzerlae alacak deilldlrler aman,en milkem· 
olan bir Katalonya orduıu mel mldafaanın dalma mu· 
•e btr ele Madrld ile Akde· kabil taarruz ve la6cumda 
nlz araaındakl harellltı Clze· bulunmakla mlimkOa oldu· 
rlae alacak olan Lö•an or- tunu artık aolamıılardar. 

Un ltttrakale mazbata11nı ha tekrH teplaomak lzere 
sulamıı, tik, orta, yüksek kapadı. 

tedrlıatla ilrıli kararlar Yer Ölledan sonra toplıntı: 
111lttlr · Konıre aaat 15 de yine 

Bu kararlar araıında ilk BGyQk Millet Mecltıtnde top· 
ziraat okulları kurulmaaı ilk landı 

lhtlıaı mekteplera Ye orta ziraat 33 Kadar muhtelif •lll · 
mektepleri hakkında kararın vetlerden ıelen çiftçiler ıöz 
Yc:rrntıttr . Bu arada köy ilk alarak dıleklerlol serbestçe 
okutlaranın dördüncü ve be- küraüdeo ııöyledller . Bu açık· 
tinci ıınıflaranda nazari. 
ameli olarak ziraat derale
rl aröıterılmeıi . Köy öiret· 
men okullarının nalbant. 
hayYan ıajlık mektepleri · 
aln teYıll. . Ziraat, orman 
mekt.eplerlnln arttıralmaaı 

ve ba mellteplere köy)il ço 
cuklaran tercihen alınma11, 

orman müh~ndlıl azdn. Or
man fakülte kadroıunu en 
az iki mlıline çıkarmak. 

konuımalar çok bararetlı 
oldu Söz alanlar Cumhurl 
yet hilkumetlnto b\1ük köy 
davaımı baıaraclljıoa 'ıarall 

maz kanutlerf bulunduiu· 
nu belirttiler. Milli Şef lnö· 
niiye olan ıe•gf, muhabbet 

•e lnanleranı heyecanlı sözlerle 
ff ade etliler. 

33 Çiftçiden baıka daha 1 

44 kadar çlftçt aöz ıöylemek 
1lzere müaaade almııtı. 

Fakat vaktin m6ıald ol· 

25 1 939 Şamh 13 2 9J9 Duralr 
27· 1 939 Şamh 16 2·939 » 

zs 1-939 Kona il pınar 17·2 939 Klpeler 
30.1-939 .. 29·2 931 » 

6-2·939 lnındl 20·2·939 Klpeler 
9 2.939 • Z2 ·2 139 • 

10-2-939 Sa•aıtepe 23-Z-939 Çafıt 

12 2 939 25 2 939 • ,. 
15 1.939 Şehir mahalllt 2&-2.939 Yalcalar 

ıs ı 939 28 2-939 • • 
19· l ·939 KepaOt 29.2·939 O.menk6y 

21 1-939 2 3 939 » • 
24·1 -939 Btiadıç 
22·1 939 » 

Balıkesir inhisarlar 
Başnıüdürlüğünde 

Kabili tezyit ye tenklı kaydlyle Ajuoya lnhlıarlar 
barlarından Bandırma bakım e•lerlne taııaacak 175 
•e aynı kaydla Y •nice lnhlıaıları anbarlarından Jl•e 
dırma lnblıarları bakım eYlerlne nakıl edllecek 35.000 
cemao 210.000 lcl o tdere malı yaprak tütünlerin nakU 
15-12 938 tarthıodea 13.1-939 tarihine kadar ekıtlt•• 
konulmuıtur. 

tıteklılerln tartnameyt ıörmek ve bedeli :m•halD., 
olan 34 J 2 liranın yüzde 7 5 temlaat elrça11nı yatar 
ünre 13- 1-939 rGnQne kadar Çanakkale lohftarlar 1P 

takti m6d6rlOfQne 1116racaatları 

B61lece bütün kocntıyon 
larca teabıt edıf en karular 

maması dolaylılle heyeti umu• ------·--------------

ayra ay.rı oku•duktan ıonra 
koDır• umumi retıl Celll 
la1ar kt>PpeJI ... t 15 de 

mlye m6zakerentn lc&ff oldu- 1 

Sllhlbt •e Raımuharrtri: Balılc_... Mebaıu H 

Çıkarım c~nel Dlrekt6rl: FUAT tıfl'A[ tuna karu •erdi Ve lconare 
Ziraat Ve~lh Fatk Kurtoilu· 
••• nutku ile kapandı. ı Haaımrert: Vlll,et Matbaaıı - Bahk•r 


