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1 ngiliz Kabinesinde Tadilat Yapıldı, 

Lord Runciman Başvekil Muavini Oldu 
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Roma Görüşmelerinde 
Mühim Kararlar Verildi. 
" . 
ltalya ile Almanya, Macaris-
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Atatürkün K m ta 
kunu Başvekil Celal 

Açış Nut· 
ay rOkudu. 

tanın Menfaatlerine Karşı 
Müştereken Hareket Edecek. 
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Quyük Meclisin; Çalışma Yılına Başlaması Münasebetile 
Sonsuz Saygı Ve Sarsılmaz Bağlılıkları İle Tazimlerinin 

Atatürke Arzı Alkışlarla Kabul Edildi. 
Ankara, l (A.A.) - Bn- ı lelere imfrllklerlne Ha· 

)ille Mtllet Mecliıl bugün ltt Bayrak ( Bayazlt ), 
~lt tam 14 de 5 ncl intl · Doktor Saim Uzel (Manlıa), 
'il deneıtnln 4 ncü fçtfma irfan Ferit Alpay (Mardin); 

:tılıııın ilk toplantıaını yap· Katipliklere Doktor Sadi 
«bııttr. Otak (Bursa), Zfya Gevher 

Bu toplantıda kendileri· Ett\l \Çanakkale), Ali Zırh 
tıe mahıuı localarda bü (Çoruh), Kem l Ooııl (lı 
rillc ve orta elçilerle, elçilik parta), Cevat Ural (Niğde) 
er erkanı, içtima ı;a l onun ııeçildı. 

d, ayrıtmıt otan yerlerde Büyük illst Meclisi encümen· 
•e ıamHn localarında veka- IBfİOdeki layihalar: 
letıer erkanı He kalabalık bt Ankara, 1 (Huıu&i) - Bü-

r davetll kütleıi hazar bu 
1 yük Mtllet Mecllıinln bu 
Un111akta idi. kili l B C 1 ·ı B dene toplantııında görüıu Başvt m z . t a ayar 
Yapılan yoklama netlceıl 

•kıerı yet buluaduju anlatıl - lecek muhtelif kanun pro - nun tEkltft ve bir hüld\md lertntn tzlnlnt .. e 'fe 'faztfe· 
d '- jelerl vardır. Bu arada ma- tezkereıl, dnhlllye eocüme· den ayrılma Ye deYamları 
lıııı:tan ıonra relı vektlı Re. 

f arif encümeninde Ankarada ntnde dııhtll re veka1ett vtla- hakkındalcl kanun projesi, 
et Cantez celsenin açıldıil' 

kurulacak konıervatuvar yet tetktlat ve vezlfelert bütce encümeninde ordudan 
tıı blldirmlt ve söz BaıYekl · lt hak\uodakl kanun projeılle, hakkındaki kanun liylhaaı, çıkerılacak 12 yeıandan yu -

bdtr, demlttlr. 
tlk ve orta tedrisat muallim- nüfuı kanun liylha.11, pollı karı hayvanlarm köylü Ye 

Roma, 1 (A.A.) - Muı
ıoltnl ile Fon Rtbentrop 
araıındakl ıörütmeler hak
kında mutalealar serdeden 
Voc• d'İtalla diyor kı: 

Rama ile Berlloln Macar 
Çek meıeleıl balduadakl 
vaziyetinin 6ç noktaıında 
mutabakat Yardır: 

1 - Macarlıtao, Polonya 
ye ÇekoaloYakya araaındakl 
ıhttlaf ıo Çekoılo•akyanın ve 
Tuna ha naımda ıulb ve 
huzurun menf aah namına 
aüratle halledtlmeal llzumu. 

2 - Macarlıtamo meıru 
menf aatlerlne karı• en bü 
yük ıeropatt ve tesanüdün 
göıterilmeıt . 

3 - Yeni Çekoılovak re· 
jtmlne kartı dostluk. 

Berlin, 1 [ A.A.] - Al
man ve Çek hükiimelerl 
Münth anlaıma1ının tatbiki 
cümleıloden olarak arala 
rında mGhlm teknik anlaımlar 
yapmıılardır. 

D. N B. Ajanııoın aili
htyettar mehaftlden öiren· 

difloe göre bu anlatmaların 
batında Münthte teıblt edt· 
len bir prenılbln tatblld ıel
mektedlr. ÇekoıloYakya 
Almanyaya lad~ edtlecek 
toprakların oldutu ılbl tab· 
rlbatıız terkini ve buna im· 
kln olmadıiı takdirde taz· 
minini taahhGd eylemlıtl. 811 
prenılbtn tatlıtlkl lçla mubte· 

lıt bir komlıyon teıkll edll
mlflir . 

Parla, J (A..A.) - !tal· 
yan Almao ıörüımelertaln 

netJcelerl hakkında muta· 
lealer yürüten ıazeteler, 

Rom• Bcılan mihverinin mü -
teaanıd aiduiunu beyan et
mel<tedlrler. 

Lö Jur dtyor kl: 
Beklenıldiği veçhlle Ro

ma ile Berltn teıanüdlerlnl 

yeniden ilio ettiler. 
Roma - Berlfn mlb•erf, 

zayıflamamııtır ve buıtink6 
ah•al ve teralt dahilinde za
yıfhyamaz da. 

YA UDİ KONGRESİ 
Bunun üzerine Haıvehıl 

Celll Bayar, alkııl a r ara- lerioln terfi ve tecziyeleri vazife ve ııalihlyd kanununa 1 yeUttlrlclye 1atılma11oa dair Kongre, A vrupada yapılan 
hakkındaki kanunun 16 ncı btr nıadd .. ntn tlaveıl, itfaiye kanun projeıl ve diğer muh 

••ııda küralye gelerek l i elıl C b " M h ti M d } tulblaur Atatilırkün nutkunu maddesinin dcaııttrllmeıılDe kanun llythaaı, adliye en- telif projeler, tezkereler bu· e rı U acere e iica e e-
olcumuıtur. datr kanun projul, bir ka cümenlnde adliye m6fetttt lunmaktadtr. 

Sık ıık ıilıreklı alkıtlarla 1 ye Karar verdi. 
~:·:~:~~0 ~:ı1:1u:~:~.:.·0~ Mısır Hükumeti ıMünih til~fı Sulhu Uçu-Filistinde BirYahudi Dev. 
'-•ett lntlhabatana beılan- deniz akademi- s .. .. k ı ·· 7 1 . K 1 İ . 
lllıı. taınıfl ''' ıonunda 

81
• tesı·s edı~"OT. ruma mı uru uyar• eti UrU W_8Sl SfeDiyOr. 

llıncuduo lttifakile Çaokm " 
llıebuıu Abdülhalık Rende Kahire, ı (Rcdro) Mı Bir Fransız Diplomatı; Fransa Avrupada ~ ilistin Müftüsü lsy~~dan _yaz Ge~ti. Su-
"1n ıeçılmıı olduğu bıldırumtı 11r bükumett, bır deoız aka Yalnız Kahrs& Alma ... ya· ile lşbirliöi nye de Çetelere Sılah Gondermıyecek. 
'te Abdillbaltk Renda alkıılar demlıl teala etmeğe karar 1

'
1 

• 

Y .., g- 1 d" Nevyork, 1 (A.A.]- Ame- Cene .. re, 1 (Radyo) 
traaında riyaset mevkllnt vermııtır. Akademiden çıka- apamıyacagını OY e I· rtkanın 30 hükumetinden Mandalar komisyonu, buıün 
ltıal etmlıttr. cak olan ıubaylar bir müd· v ''f ı (A A l 1- k tl b 1 oruz n.aıtr ranıa,, · · - uzumuoa a u uouy · ıelmtı olan 550 murahhas, taplanmıı ve Fraaıız dele· 

Mu·teaklben relı vekillik det de lngıltere donanma· Umumi bir toplanh eına11n- F k t b 1 ıl l bir kon a a eyne m e Amerika Y ahudl kooıreıl- aeıl Rober Dekeyl dtalemlı· 
lerı ıle idare amirlerinin ve ı1nde ıtaj göreceklerdir da nutuk eöylemlt olan me feransın faydalı olacajı hak • 
k&tıplerin intihabata yapıla . l d ..,,R • buaan meclisi hariciye encü· kmda beılemekte olduiu nln d6nkü açılma celıealode Ur. 

Or B G b 
hazır bulunmuıtur. Kooıre, Franaız deleıeıl; Suriye· 

t11k r l yaıet dtvananm teıek · UlflClman meni reiı muavini · rum ah muz itimat, Almanyaom bu 
k l 1 Münıh iti laflarından ıonra konfc•an•• Mu-nı·h zihniyeti üç güo devam edecek •• nln Flllıtlo çetelerine ılllb 
lca ve Doktor Cem l Tunca aşve ı ua- sulhun kati ıurette lıttkrar ile yani icabında cihan har- ütün üoya Yahudilerinin ıöndermedtilot Ye LGbnan-Ü ünü müteakip, Hasan Sa- 1 B k •ı M • ..... b d 

keıbedeceği mutaleaları kar bı muhatnıuını tehdit ma hukul&:unu muhafazaya mG - da bulunan m6ftGnüo de iı· 
t11rafmdnn verilen •ıe.ğıde kı vı"nı· Oldu. d 1 ... , 1 h 1 ıı k b 
t 1_ 111ıuda be bin igln z ar et- kamıada ileri ıürerek dt •· tea i lr proiram tanzim 
•ulr okunmuıtur: k 

"Yükıek Relıllğe; 

8Qyük Millet Mecliılnln 

Jenı çahıma yılına bat 

lı111uı münuebettle Uf u 
Ônder •e BQyük Şefl 
._lz Atatürke Kamutayın 

•01uuz ıaygı ve aaraılmaz 

batlılıklarının en yükıek 
taztmlerhntzle arzını teklif 
ederiz.,, 

Takrir bravo ıeslerJ ve ıü · 
reklt alkıılar araaında itti 
fakla kabul edilerek toplon
tıya nihayet verllmiıtır. 

Kamutay önümüzdeki pn • 
ıarteat günü toplanacaktır. 
Kamutayın bu günkü top

lı1ıtı11nda reiı vekiletloe 
aefet Cantez (Buna), Tev
ftlc Fikret Sılay (Konya), Hıl
lbl Uran (Seylaaa;) 

Londra, ı (Radyo) _ in mittir. Hatip demfıtır l: diiJjlof elde etmek makıa- edilecektir. 
gillz kabıneılnde yeni tadl · "- !)ulhun muhafazıuı dile tıUrak etmeai halinde Kooıru liderleri, ilk defa 

bizim nazarımızda en kıy· nıahdut olacaktır. Maamaflh, ı lat yapılmıı ve Lord Ruo o ark, Nazi propajandaaının 
ciman baıvektl muavini ol- metli bir ıeydlr. Fokat bü Franıa ile Almanyanın me· k 

muıtur. 

Müllemlekeler nazırı Mal
kom Makdonald, dominyon 
ler nazaretlnl bu ıefer de 
uhdeıloe almııtar . 

Stoya~inoviç Bulgar baş 
vekili il konuştu. 

Sofya, l [Radyo]-Yugoı 

lavya Baı ve 011 bakanı Ma 
lan Stoyadinoviç, bugün Nıı
te Bulgar Baı ve Dıt bakana 
Köse iv nof a mülaki olmuı 

tu-n devletler, milletler Ce . 1 Am9"1 aya girmeıl Ye it ıa sal birliği yapmalarının ıu · 
mlveti prenılplerinin en ga- hün en eıaah zamanlarından baamda Yahudiler hakkında 
de ve en oçık bir ıurette olduğu ffkrındeytz Yalnız fart la muameleler yapılması 
ifade etmekte olduiu bey ıartı Fnnıanın bent Avru· huıuıunda ileri gldllmeıi y6· 
nelmllel sulh dtıtpl tnloe ti.. pada tamamtle tek batına z6nden Amerika Y ahudtlerl 
bl olmadıkcn ııulhuo muha. kalma11 oluna bu meaal btr . lçtn tahaddüı etmlı olan •a· 
fazıuı mumknn olacağına llihıe imkan yoktur." 
kt · b lt zlyetl tedktk edeceklerini 

m ınana i r B. Grunbah tenılk edtl-
Bu prenılplerl, bütün mtl· ıöylemtılerdlr. 

mi§ bir ıulh arzuıunda bu· 
letler veclbüllcra bir kanun 

lunan ve teıltbatın tehdidine 
addetmedikçe ıu veya bu 
milletler milli taleplerlnln ilnl edecek yeıane yol olan 

kollektlf emntyetl zaman al· 
tatmini için , .. ferberlık tli· 
nma kıyam e tt!kçe beıerl tına almak için cebir ve tltl• 
yet, Münib ıulifının maal- det lıtlmaltnı bertaraf etmek 
esef kendisini göt6rmüt ol iıtlyen bütün memleketin 

ve uzuo müddet konuımuı . duğu uçurumun lteoarıodn bar raya gelmelerini yeni 
tur. ikı hnkümet reisi ara· kalacaktır Büyük hısrp ma baıtan ıltlz.am etmek ıure 

Murahhaslar, btr takrir 
kabul etmlolerdir. lunda ke · 
ndllerinın' Avrupada yapıL 
makta olan cebri mubacere
te kartı mücadele ve Yahu· 
dtlerln Flllıllodekl vaziyet · 
terini mndaf aa için dem ok· 
raıl kuvvetlerine iltihaka 
amada olduklarını beyan 
etmektedirler. 

11nda neler konuıul ııu&u ma- kincatnl durdurmak için bey· tiyle ıözlorlne nihayet ver 
Him deilldlr . nelmtlel bir ıayrel sarfının mlıttr. 

yanı idare etmekten yaz ıeç· 
tljtnl ıöylemlıtlr. 

Varıova, 1 (AA.) - Po• 
lonya Y ahudl teıekknllerl· 
nln murahhasları, l:ttr kon· 
f~ranı aktederek dGnya Ya
hudilerine hitaben bir be-
yannama neıretmlılerdlr. Be
yannamede ftltıttnde bir Ya
budl de•letl kurulmaıı lı· 

tenmekte ve halen mübadele 
halinde bulunan Y abudtlere 
yardım edllmeıl talep edil
mektedir. 

Beyannamede btlbaaaa 
töyle denilmektedir. 

- Ya hudllerln f lllıtlne 
hicret etmelerine mani ol· 
mak için yapıla11 teıebbüı· 

ler aleybtnde Y ahudller ta
rafından ittihaz edılen ka 
rar icraat ile de teyld edl· 
lecektlr. 



SAYFA 1 
ıs JZ@i 

Fransa İle ltalya Ar.a
s ı n d a k i G ü r ü 1 t ü .. 
halya; frınsamn kendiUne tam bir elçi gönderdiği 

esnada yüzündın maskesini ç,~ard1. 
Franaa, ltalyaya karıı yap· 

bjı ıon dostane harekete 
pek fena bir mukabele gör
m6ıtür. Yeni Fıaoaaz elçlıl· 

nln Romaya tayini reıml 

makamlarca kaıdi bir ka· 
yıhı~hkla karı.tandı ye ga· 
zetelerde, rejimin Fraoıaya 

kor.ıı açmıt olduiu hücum· 
ların en tlddetllıl ve en ktn· 
dar1 bat ıöıterdl. 

Yarı reıml Gayda, Fran· 
ıız - ltalJan münasebetleri 
hakkında hem tabklrimlz, 
hem de tehditkar iki ma · 
kale neırettl , bütün ıazete· 
ler hep bir afızdan ayna 
ıeylerl tekrarladılar. 11 İlk 
teırlnde Ctyornal d'İtalya 
nın dlrektörO, Fransayı yal 
varmıt olduğu ıulbu kendi . 
ılne temin etmtı olan Du · 
çenln illcenaplajı kar1111oda 
tonsuz bir nankörlükle it· 
ham etmekteydi. Ve maka· 
le 28 eylül aeceıl Mu11olf· 
nln müdahalesi için .. Fran 
sız Bonenin ıece yarıaı te· 
liılı müracaatlarını" hatar· 
latıyordu. 

B. Gayda yazmna ıöyle 
devam ediyordu: 

"Kendlılne yapılan biz· 
met, maaleıef Franıanıa 

hüınüoiyet ve ılyaai zekiıı· 
nı ihya edememtıtlr. Onun 
lçlnclfr ki, ltalyanlar bu jeı· 
ti• lıtlkbalde de tekerrürü· 
ne mani olacaklardır . Frao· 
1a, balyaya kartı tecahül 
ve t•ıarlanmıı taha.-vür zıh· 
niyetinde lar,ar etmektedir. 
Faılıt halya bu tavrı not 
etmlıtlr ve icaplarını dü
tünııpekt~r ,. 

Bu tahrtkamlz llıan, B. 
Fr~oaova vetPonaenin Roıaa
ya tayininden birkaç ıaat 

evvel kullanılıyordu. Fran · 
11z kabinesinin buna karar 
verdtll kıam yani Roma · 
nın mu•afakatl fıteodlkten 
ıonra, B Gayda tekrar hii 
euma geçti, Fransız gazete. 
ferini İtalya ya iftira etmek 
le, ,1eflnln roliinü •e lapan 
ya harbinde ltalyan aıker· 
lerlnin kıymetini azımsa · 

makla ilham etti. Ve neti· 
ce ltlbartyle diyor kt: "hal · 
yan plyadeterl Fran11zlara 
karıı tereddütsüz harbetme· 
ye imadedirler » 

Dıjer gazeteler de aynı 

mealde hücumlarda bu 
lunmaktadırlar." 

Böylece ltalya tam Fran· 
ıanın kendisine bir e-lçl ıön
.terdlf l eınada yÖzilnden 
maskeyi çıkarmııtar. 

Şimdi de, bu gürültülü 
baılangıcın maniıı ne oldu
iunu teferruatta araıhrahm. 
Bu huıuıt,, Romada .&iller 
çözülmüttür ve f tal yan ta 
leplerlnto nerede duracafıoı 
tahmlD etmek mGıkülae de 
nereden baılıyacaklarını ta~ 
yln etmek güç deilldlr. 

ISP ANY A MESELESi: 
Evveli lıpanya meaeleıl 

vardır. B. Mu11ollnl pek &Ji 

biliyor ki, hlm.aye etttil 
Fraa"ko, yalnız kendi kuv
vetlerine terk ediline, f aıız . 
mln i.ctl ihtiyacı olan zafe · 
rl bu kıt elde edemlJecek· 
tir. Onun lçlD, lta~yan dik· 
tatörü, Münib anla1m&11D1D 

netfcelerlnl, nasyonalfıt lı . 
panya lehinde derhal lıtlı 

mara çahııyor . 

Hiç tüphealz, on ıeklz ay· 
dan fazla hizmet etmlı ltal· 
yan gönü11ülerinln çekllmeat 
bir komedldea baıka btrıey 
deilldlr: ilk kara gömlekli 
ler kaftleıt 1936 ılkklnu . 
nunda, 1937 ıonkanun ve 
ıubatanda bar~ket etmlt el
duğuna göre, o tarihte lı · 
panyaya çtkarılmıı olan bin· 
lerce adaaındao, daha çok 
evvel cephe ıerlıtne çekil· 
mtı olan bir avuç malal ve 
hasta kalmııtar. 

Fakat Duçeye ıöre, bu 
plitoolk je.ıtl anlaımazlık 
komitesi kararının tatblka 
konulmuı için lcifi gelme · 
liydt. laılllz- ltalyan anlar 
maııoın taıdlkl de ancak 
buna baihdar. imdi, bu pil· 
nın en anühlm noktası Gene· 
ral Frankoya muhariplik 
hakkının tanınmuıdır. Yani 
cumhuriyetçi lıpanyanın 
mutlak ablokaııoı temin et. 
mek. Bu itibarla, her ne 
bahatına oluraa elıun, ineli· 
teredea ve btlhaıaa Fransa· 
dan, Fran11z - lnglllz poll· 
tlkaaına zıd olan bu tedbt· 
rln derhal tatbik edtlmeılnl 

elde etanektlr. Parlı bükii-
metinin ltu huıuıta muva. 
f akattal almak tçln de, 
ona hücumla tıe baılanmıt · 
tır. Roma, Fransız ıdareılne 
~oyun eidlrmenln yeıi.ne 

yolu tehdit ve korkutmak 
oldujuna kant bulunduğu 

•çlo bu yol tutulmaktadır. 
AFRiKA MESELESi: 

Bu ilk muvaffaklyet bir 
kere elde edildikten ıonra, 
gerlıl kendthğladeo gelecek 
tir. Bunun Jlk adımı, 1935 
ıon kanun lnglltz - halyan 
anlaıma11nın Afrlka hakkın · 

dakl hükümlerini tadil et. 
mek olacaktır . İtalyan yarı 
reımi makamları hadiselerin 
bu anlaımayı geride bırak · 

mıı olduiuou ıtmdıden ıöy· 
lemektedlr. 

Şarki Afrıkada bJzdeo ıh · 

tim al f raoııa Somahsioln 
bütün htaterlindı latenecek· 
Ur. Belki, Uzak Şark yolu
nun bir merhalesi ııf ati le 
Franıaya Ctbuti limanını bı · 
rakmıya razı olacaklardır. 
Fakat ltalya, Adtaababa- Ct · 
butl demlryolundao Aıab il· 
manma bir hat uzatmak 
h•kkını mu haf aza edecek 
ve bu demlryolunu bütün 
tmUdadınca kontrol edecek• 
tir. Cıbutl, bütün muhteva
sı boıaltılmıı bir kabuktan 
baıka bir ıeJ olmayacaktır. 

Tunuıta, ltalyan topluluğu · 
nun haldaranın kaldırılmasa 

için verllmlt olan ıözden 
dönmek ltalyan için güç ol· 
mıyacaktır. B. Lıval tara
fından bu anlaımanın tatbl · 
ki için teıblt edilmlt olan 
yirmi ıenellk mühlet, o ka· 
dM lhtlllflara ka'pıyı açık 
bırakauıtır, ki revizyon •e 
ıtlelerl pek çok •e kolaydar 
İtalya, Fran1ız ıhnali Afrt 
kasına el koymaktan asla 
.-az •e~m•ı defUdtr. Mtlle 
lerln kendi mukıdderatlara· 

na laükmetme•I preDıtbtl. 

TGRKDIU 2 IKINCITIŞRIN 1938 ,.-

SEHİR HABERLERİ 
«Şeref 

Kitabı» 

Şehrimizden üç talebenin ya
zısı bu kitaba alınacak. 

Cumhuriyetin 15 net yıl· 

dönümünde Türk çocukları

mn ve ıençlerloln, Cumhurl · 
yetl kuran Türkün Büyük 
Atası hakkındakt duygnları· 

na btr araya op)amak mak 
aadıte Cumhuriyet Halk Par
tlıt umumi merkeztle Kültür 
Baltanlıiı, her derecedeki 
okullar arasında bir müsa · 
baka tertip etmtıtl 

lılisabakaya tıtlrak eden · 
lerln yezalftrı evnll okul· 
larında , daha ıonra külUlr 
dlrektörlüklerlnde milteıek
ktl komlıyonlar tarafmdan 
tedktk edllmtıtl. 

Bu suretle müıabakaya 

ittlrak edenlerden Kültür 
Bal.anlığına ilkokullardan 
620, ortaokullardan 295, 
ılvil ve askeri ltıelerden ; 45, 
öğretmen okullarından 40, 
buıuıi ltıelerden 40, T6rk 
ekalliyet ortaokullarından 

5, akalllyet llıelerlnden 5, 
yabanca ortaokullardan t5, 
talebenin yazııa gönderllmlt· 
ti. 

Komtıyon, bunların araeıa. 

dan 51 yazıyı aeçmlttlr. Bu 
yazılar btr arada to,lanarak 
"Şeref Kitabı , , adile aeı· 

redtlecektlr. 
Vtlayettmlz ilkokulları ta

lebesinden bu müsabakaya 
lttlrak edenlerden merkez 
Dumlupınar ilkokulu beıın· 
el sınıfından Türkan Erka . 
nın ''Onu, naaılıe•mlyeylm?,, 
adh yazııı ile, NccaUbey ôi
retmen okulu ikinci ımıfan· 

dan Fethi Altuğun "inan"' 
Ltıe birinci devre birinci ıını . 

fından Rezan Tektaıın "Ulu 
Atam. adlı yazıları ' ·Şeref 
kitabı,.na girmek üzere ay
rılmıı ve bejenllmlttlr. 

Bu ıerefl kazanan Javru 
larımızı tebrik ederiz. 

Tayin 
• 

Kültür Bakanlıiı hesabına 
Amerlkada tahıiUnl ikmal 
ederek Necattbey öğretmen 
okulu tedrlı uıulu öğretmen" 

llilne tayin edilen B. Ömer 
gelmfı ve vaıııtfeaioe baılamıı-
tır. 

~ Llıe idare memurluiuoa 
açıktan Mehmet Alı Özer 
tayin ndtlmltUr. 

(Tunuıta ltalyan topluluiu 
hakimdir) muahedeleri pa-

ça na telakki eden zihniyet 
arasında, Tuoulla Fransız 

hükümranlıl pek •iır çek· 
mtyeccktır. 

Tabii İtalyanın merkezi 
Afrlkada yeni talepelerde 

bulunmaları da mümküDdür. 
Yarı reımi makamlar bu 
mıntakada Llbyanın teahit 
edllmlt hududlarının gene 
kifayetsiz olduğunu anlamak· 
ta ve Çad gölüne ve laatta 
Gine körfe-zl lıtıkametınde 

mahre~ iıtemektedtrler. 

Görüldüiü gibi bu proi· 
ram fillen hududıuzdur ltal 
ya, bunu, totaliter rejimlere 
hat ıulolyetle tatblka haz1r
( Sonu dördtincü say.fada ) 

Belediye Meclisi içti -
aını Dün Vapt1. 

Belediye Reisligine Tekrar 
Naci Koclanaz Seçildi. 

Yeni belediye mecllıl üç · 
üncü intihap devreıl toplan · 
tııunı diin saat 15 de 
yaptı . Y apılııan yokla-
mada 26 azadan 24 nün 
hazır bulunduğu aolaııldık
tan ıonra muvakkat relıllie 
azadan Azmi Sakol, katip · 
ilklere de Şeref Eğlnlt ve 
Kemal Tanay ayrıldılar . 

Müteakiben belediye retı· 
ltğt ıe~lmf ne geçildi. Gtzlt 
reyle yapılan seçimde Naci 
Kodaaaz 23 reyle belediye 
relıliğloe ayrıldı, rly&1et mev· 
kllne aelen Naci Kodanaz fU 
sözleri ıöyledl: 

"Ba hkeılr ıehrlnln dejerlt 
mOme11illerl; 

Belediye relıllğlne ıeçll· 
mekle hakkımda göıterllen 
yükıek teveccühe ve itimada 
teıekk6r ederim. Şehlrln kal · 
kınma.ı ve umran hareket· 
lerl için verecejlotz kararla
rı b111arıııak, mecllıten aldı 

ğım yül11ek itimadı yerine 
ıetlrmek en baıh amacımdır. 

8ugün6n ıehlr tılerlne na
zaran yarının itleri daha 
büyük ve daha çetladlr. Fa· 
kat en eıaalı lıtinadımız 

olan meclıetnlzln halktan al· 
dıkları kuvvetle ve hükumet · 
ten göreceilmlz her türlü yar 
damla ıehrlm lzln umren ha 
reketlerloe yeni bir hız ver 
mekte geç kalmıyacafaz . 

Halkın mümeaalll olan 
mecllılntzln ltlmad ve il· 
glıt sayeıtnde zorluk 
ları yeneceflz. Üzeri· 
mlze aldığımız tılerl baıara· 
cağımıza güven ve itimadı

mız bulundufunu burada tek· 
raJ ar& ederken üçüncü in· 

Parti Nahiye 
Kongreleri 
Başladı. 

C H.. Parti o ahiye kon -
grelerl dün baılamııtır. 

Hacıilhey nahiye kongre· 
ıl akıam ıaat 20 de Parti 
kurajında llçe ylnkurul bat 
kanı B. Hilmi Şeremetlloln 
riyasetinde yapılmııtır. 

idare heyetinin bir ıene 
lik faaliyet raporu okunmuı 
ve kabul edılmlttir . 

Muhteltf dilekler üze· 
rinde görüımelcrden ıon · 
ra yapılan seçimde 88. 
Süat, Naci Saraçojlu, Raci 
Keıkek, Nazım Sanöu, Sıtkı 
Şeremetll idare heyetine ay
rılmıılardır. 

Bir Yaralama 
Yakasının 
Muhakemesi. 

Müberra adında birini ya 
ralamak ıuçlu ile mevkuf 
Sermet hakkında ağır ceza 
mahkemesince •erilen ka· 
rar temiz mahkemesince 
nakzedllmlıttr. Bunun için 
davaya al~ ceaada tekrar 

Uhap devresi meaalıtne baı 
lıyan ıaym meclisinize ba · 
ıarıl11r diler, ıevgl ve saygı 

ile hepinizi ıelimlar ve Bii· 
yük Şefımtz Atatürkü bu 
vesile ile saygı ile anmayı 

vazife btllrlm .,. 
Büyük Şefe ve diğer bü

yüklere meclisin tazim ve 
saygılarının btldirllmeıl al 
kıılarla kabut edıldı . 

Bundan ıonra ruznameye 
göre müzakereye ıeçlldl. 

Birinci re:lı ve kllllğioe 19 
reyle Azmi Sakol, ikinci re 
lı vekilliğine 18 reyle Ra
ılm Çağan , mecllı kitıphk· 
!erine Faik Devecfoilu, 
Mehmet Keklik ayrıldılar. 

Toplanhya 5 dakika ara 
verildi. 

lldnci celsede ıızll reyle 
daimi encümene Alt Uzkan, 
Vasıf hpartalı, Halil İbra· 
hım Madenli ıeçtldt. 

Mecllı encümenlerine de 
açık reyle ayrılllnlar ıunlar · 

du: 

Bütce •e kati hesap 
encümenine: iffet Deniz, 

Necati Ujur, Şeref Eflnlt, 
Emin Güvenıel, Sıtkı Şere .. 
metli, Necip inal, Cevdet 
Karaoğlan, lımall Tlritoflu, 
Cevdet Ka ptanojlu . 

Meıal ve tarife encümenine: 
Cavide Aiabeyoğlu, Ka 

ıun Güneı, Zühtü Ôzmelek, 
Ahmet Saraçoğlu, lımall Sa
fa Kaaapojlu, Ali Kmmlı, 
Kemal Tanay •. 

Mecl•ıln ikinci lçtlmaanıo 

önümüzdeki cuma günü ya
pılma11 kararlaıtmlarak gö 
rüımelere ıon verildi. 

-- W- - zsa: 

izciler Yarın 
Gelıyor • 

Cumhuriyet bayramı mü 
naıebetlle Ankaraya giden 
llıe ve öğretmen okulu ızct 
lerl yarın avdet edecekler· 
dır . 

İzcilerle birlikte giden 11 
ıe direktörü Vtcd~ni Ataae · 
ven relmtıtlr. 

•• 
Oküzü Kesen 
Mahkum Oldu. 

Bakacak köyünden Ah· 
met oğlu Mehmet adında 
birinin bir •öküzünQ çalarak 
keımek ve derisini satmak
tan ıuçlu ..,ynı köyden Muı · 

tafa oğlu Ali hakkmdaki 
tahkikat nellcel~nmtı ve ıulh 
ceza mah.lemeılode yapı
lan duruıma11 ıonuoda Alı, 

yaıanın küçükliğüoden 75 
gün hapıe, ticaret odasının 
45 lira olarak kıymet takdir 
ettlit hayvan bedelini ele ver
meje mahkum olmu.ıtur. 

baılanmıt •e 8uraada bulun 
duğu anlaıılan Müberraya 
teb?tf at yapılma11 için mu
hakeme baıka bir ıOne br 
rakılmııtır. 

inhisarlar 
idaresinin 
Yeni Siğaralatt 

inhisarlar fdareıf bu ••
0

1 '' l " • l 5 nci yıl müoaaebetı e • 
mir,. tımtle yeni bir ıli•' 
çeııdı piyasaya çakaroııttı'; 

1 Ütaoter 
Müohaıuan zmtr t ıao 
harmanından yapılmıf 0 f 
bu ılğaraoın flah 20 kU':. 
olarak teıbit edılmJıtlr· 9&J 

ti' 
dan baıka ıon yıllarda •• 

11
• 

tı bir hayli azalmıt \fe 
00 

oh•' tulmafa yüz tutmut ,. 
lükı ıljaralardan Stpahl ot 

e· 
ğa ve Samıun ıljaraları Ydl• 
nl bir harmanla terttP eıla 
lerek yeni bir aınbal•r-' 

•• madeni kutular içinde pl:.. 
aa ya çıkarılmııtır. Bu 1 , .. 
ıekllde Sipahi ocağı ıll• 
ları 50, Samıunlar 45 lı&J· 
ruıa aahlacaktır. 

h•' .Şampanya flatlarında 
6
, 

zarlaaan fevkalade teoıil 
da Cumhuriyet bayraını ..,a· 

Bd 
naaebettle baıl'amııtır· ... 
tenzilat ile Fransız t•ID.,,,. 
yalarıaıo fıatları 545 kil' 
ıa tadırllmlt olmaktadır· 

lohiıarlar idareıl bayıler" 
l•' zarara glrmemeıt için oo 

rın ehndekl 1ampan1al•'
1 

daha evvel teılllt etOJ
11 

f t· 
Ye bu ıampaoyalarıo I• 
larını da aradaki farlı• 

ıo· koruyarak aynı seviyeye 
dirmııur. 

Halke_v....,in-de Alı' 
şamki Temsil· 

Halkevinde akıam telll•d 
•• kolu tarafından "Bir ka •• 

)'1' 
DlD ıonu" adh iki perde 1 

komedi oynanmııtar. Kalab•~ 
lık halkın bulunduiu teo>•1 

çok güzel olmuı ve alkıtl•0' 
mııtır. 

T emıll bu akıam •e ya .. 
rın akıam 4la tekrar edile· 

cekttr. 

Neşriyat: 

Balıkesir in 
15 nci Yıl 

. Kitabı. 
Cumhuriyetimizin 15 n•1 

yıldönümü müaaaebetlle C· 
H . Partlıl llyönkurul Bat· 
kanlığı tarafından vıla1et 
dahilinde 15 yalda yapıl•D 
itleri gôeteren giizel bir eıer 
bazırlanmıı ve neıredllmtıtlr· 
Devlet Matbaasında baıtırı • 
lan kitap 82 sayfa reılo>ll 
ve papye koıe Qzerlnedlr· 

Büyüklerimizin reıtmlerta· 
·dea ıonra baı tarafta Vali 
ve C. H. Partlıt llyöakur&Jl 
Baıkanı Etem Aykutun 111 000· 
kü ve bugünkü idare,. adtle 
değerli bir yaz111 bulunmak· 
tadır. 

Müteaklbeu haauıt muh•" 
ıebe, belediyeler, k6y okul · 
ları, emniyet, kültOr, nafıa, 
tlcaret•ıanayl, ziraat, ıafhk 
itlerine ve halke•lerlne dair 
l 5 yılhk toplu mal O mat bu 

lunmakta, Cumhuriyet denlo· 
deki e1erler, yazı ve reıtm
lerle canlandmlmaktadar. 

Partice bu kitaptan k6y • 
lere ve diler teıktlita da 
fıtılacakbr. 
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öyVeZiraat 
Ve nların 

azırla dı. (C Köylü.. Se u leketin H lt~·n · iimkün ılacak Proje le 
Tem ı·sin, Cumhur·yet 15 
Yıld r er Şey · Senin için 

Yapmı tır. » 
Ziraat Vekili Faik Kurd. j 

O"[ 
9 u tarafından Cumlmri-

~et bayramı gıinltrinde An
Qra radyosunda verilen 
ıo~ıevf yazıyoruz: 

"Sa71n dınleJlcller; 
~ Aıaiıdakl ıözler biitün ha· 1 

~ 1katlerlo yolumuzu aydın· 
~'tlcak ebedi nurların ulu 
'tQ iı AtaUirkündür. ı 

~ "lürktyenln sahibi haki · 

1 ~•l ve efendisi hakiki müı· ı 
' •il olan kövlüdür. Köylünün Q ~ . 

ttf1ytç ve ıemeratl meaaht-
bl, kendi menfaati lehine 
llddı azamiye ıblii etmek 

'trlıett lkhsadlyemiztn ruhu 
'''•lıldır. 
d 'l edı a11rd ober cihanın 
~ 6tt köıealne ıe•k edilerek 
ı 'nlarını akıthlımaz, kemik. 
tını yabancı topraklarda 
tı'rakdığımız, yedi aaırcianbe· 

fıtneklerlnl ellerJaden alıp 
~tllf ettiğimiz ve buna mu 

e.b1l daima tahkir, t4!!rzll ile 
~Ukabele ettiilmtz ve bun
~' fedakarlıklarına ve ihıan
t'tına kartı nankörlük küı-
e.blık ve cebbarhkla, uıak 
~tnzileıloe tndfrmek lıte
l~tınız bu a&ll sahibin hu 

htırunda buıün ihtiramla 
e.lctki vaziyetimizi alalım. 
Eter milletimizin ekıerl

~etı azlmeıt çiftçi olmaaay-
1 bız bugün dünya yüzün 

de olmıyacaktık 
Bahtiyar Türk köylüıü; 
Senin artık t11mamcn ee 

"1de bıraktıiın kötü günleri 
tıe ald elemin kadar ululu 

~Unu da ulululunla yarıımıı 
b CJhnle haykırın bu ıözlc, 
'irınd n çıkardığan büyük 

a"'ı t Unun sendeki a•ırlara diz 
çaktürmüı cevhere day oa-
l'tk memleketi uçurumun ke
lı rıoda almıı kurt rıcımn 
•enın adına ta 1923 de cum
hurtyettn ilin yılında artık 
~6ebbeden kapaomıı kötü 
devirler kapııına dlkdlğt 
il urdan bir abidedir. 

AtatOrkün seıl, cumhurl 
htın ve partimizin ıeaıdır. 

A.tatürkün ıeıi, Türkün 
''•ldtr. Hep kafalarımızda 
'tnı düıünce, kulaklarımızda 
•tnı ıeı var. 

Bu, rejimin, bu, büyük 
1'6rk devriminin ıeıldlr. 

Cumhuriyet hükumeti, 15 
bıllık, hep bu görüıle, hep 

U duyuıla, hep bu büyük 
~Utnand btlkametınde ça 
11ınııtır. 

Köylü; 

I Sen bu m~mleketlo teme· 
~•trı Cumhuriyet 15 yıldır 
er feyl .enin için, ıenlnie 

•e ıenı111 dıleilnle yapılmıt 
tır . 

\'ol, demlryolu , emniyet, 
'•ayı,, kötü vergileri kopa
tıp atma, b taklık ve ku 
"'lchlda ıavaı, hastalıklarla 
''••t. ııığlam politika, fab · 
tlka, kanunlar... Hep, hep 
•~tıln saadetin için, ıenl la· 
'•le oldufun ve lıtediğln me · 
~\lt Jaıayııa erlttlrmek, önün 
l tlcı fena tartları, vasıtasız 
tldar , lmkin11zlıkları •ÜpÜ 
~Gp atmak için düıüoülüp 
b tııaplanmıı, sıraya konup 
'ıarılmıt ıeylerdlr. 

Bugün, önünde genlf, 
ferah, bınlcrce imkanla dolu 
bir yol var. 

Cumhuriyetin ı 5 ncl yıldö
nümünde bu en büyük günün 
de ıeoln asıl huzuruna çıkan 
öz vekaletin zlrantl, ıana 

haydi yoldaı d iyor; ı na· 
hizmet için benim de bütün 
hazırlıklarım tamamdır. 

Yanyana ve elele yapaca· 
ğımız it, büyfik, her .gün da 
ha refahlı, her gün deha 
kuvvetli her gün daha em 
ol yet, daha çok hürmet için· 
de Türl:iye ıdeallnln büyük 
temel itidir 

Vojrulujuoa, #sa betine 
binlerce mlıaltle iman etti · 
ğimlz, aynı anda kendi kal
bimizde, kendi beynimizde 
doğmuı glbl yürekten be
nimsemekte olduğumuz ulu 
ıes, bizi, yt>nl ct>pheye ça 
ğırayor. 

Köy ve ziraat kalkınma cephe
sinde: 

Sayısız büy6k itlerin gibi 
bu itte de, her büyük tıte 

ki müateına tutum ve kabt
llyetlo)e muvaffak olacaksın. 
Yftr6mek değil, ııçramak ve 
atmak lazımdır. 

Topralr, ılk tJda alneılnl 

ıenln dedelerine açmııtır . 
Ztra ti, meyvacılığı hayvan 
cılığı ve bunların mahtıutlerl 
ile ilgili sanatları ilk yara · 
tan ve yayan bJr uluıun oğ 
luıuo. Ôz Türkııün, Türklü 
ğün ıereflni ve kabiliyealol 
hiç yere dütürmemit olan 
ulu ytfihln. Türk köylüıü. 
ıüo. Ayafın, koca dünyaya 
ambarlık yapmıf topraklara 
ba11yor. 

Üstün kabillyerlnle ve her 
çetlt unaytnle yeniden d6n 
yaya öncü olmak. bu güzel 
yurdun en kıraç köteleriol 
bile btrllğlo, bolluğun, ıai· 
lıfın çağhyanı haline ıok
mak, yiğit T6rk köylüıü İf · 
te milli davamız , seninle 
yanyt.ına, e lele muti ka ve 
mutlaka baıarecağımız bü 
yük ııtmiz budur 

Btrkaç gün sonra, cum · 
huriyet hükumeti, Aokarada 
tik höy ve zır at kongresini 
topluyor. 

Memleketin her torafm
da.n gelecek yoldaıl ra, Zt · 
raat Vekaletinin teıktlatmı 
nuıl bu davanın emrine 
ıeferbet ettiğini orada izah 
edeceğiz 

Şimdiden söyliyecğlm ıey 

~udur: 

Zira t Vekaleti, bır ta 
raftan cumhuriyetin 1apıcı 
karakterinin eereklediil it
lerde yapıcı rolü olmakla 
beraber diğer taraftan yol 
aöaterlcl, yardımcı ve yap . 
tıncı olarak memurlarını, 

mekteplerini, tecrübelerini 
teıekküllerlnl, vasıtalarını bu 1 

dava için köye ve köylü ! 
emrine götürecek k111aca ça· 

hıma ve tcıkllit sıklet mer· 
kezlnl köy ler lehine deitıtı 
tlrecektlr. 

Cumhuriyet Halk Partiıl 

olan Partimiz, köyü, lıtütüa 

a a 
a a 
aa 
aa 
aa 
a a 
a a 
a a 
a D 
a a 
a a 
aa 
DD 
aa 
aa 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
aa 
aa 
aa 

a a 
a a 

Tarlada çaltşan köylülerden bir 
Köy ve ziraat bay tımıza tali komlıyonları vardır. 

aid bütün meseleleri ve bun Tarla ziraat komlıyoou, ku· 
larıo hallini mOmkün kıla. ru •e sulu ziraat, gübreler 

cak projeleri teabit makıa 

dile toplanacak olan birin· 
el köy ve ziraat kalkınma 

kongrHlne ald baz1rlıklar 
bıto ,fftlr. 

Kongre, on bir komlı) o 
na ayrılarak çalııacaktır. 

Ayrıca birçok tili komlı 
yonlar da vardır. Ana ko 
mlıyonlar, teıkilit, bağ ve 
bahçe zfraatl, tarla ziraatı, 
hayvan yemi, hayvanat zl -
raat ıanatları, markettnı, 

tedrisat, mevzuat. ormancı 

cılık ve temenniler komlı 

yonlarıdır. 

T eıktlat komisyonunun ti. · 
il komisyonu, merkez kadro· 
su ve t ıra yayım teıkilitı 
ve bankalar, köy blrltklerlnf 
ihtiva etmek üzere ''Veki 
let bünyesi., komlıyooudur. 

Bağ ve bahçe zıraatl komlı· 
yonuoun; bağ. meyva, zey 
Un ve çay, sebze ve çiçek 

dünya partilerinden üstün 
bir anlayııla, Türk cemtye 
tinin vahidi olarak ele al 
mı~tır. Türk köyü mutlaka 
dünyanın en üıtiin ve en 
refahlı köyü ol caktır. Ştm · 

, di7e kadar ynptıklarımız bu 
neticeye de varacoğımızm 

del&lUltr. 

Aziz yatandsılarım; 
Bilha11a siz köylü knrdeı· 

lerlm; 
Bunu böylece söylerken 

bu davamn ne kadar çetin, 

ne kadar etraflı, toplu ça· 
hımaya muhtaç, ne kadar 
köklü bir it olduğunu da dü· 
ıünmüyor deilhz. Fakat, üç 
ıeyden ıüphemfz yoktur: 

- Bu devanın bebeme · 
hal baıarıl meı.sı lazım geldi~ 
ğinden, 

- Türk mtlletlotn ana tı 
saydığı, milli it dedtğl her 
ıtl mutlaka baıardıeından, 

-- Ve nihayet en ıoo ve 
fak at en mühim olarak siz 
koylü kardeşlerim, ılzln bü 
tün dünyaya üıtün ve htç 
yere gelmemi§ kabiliyet ve 
kudretıolzden .. 

Atatürk, tik ve eo büyük 
deha eaerfnl sizdeki bu hu · 
duteuz, üıtün kabiliyeti keı 
fetmekle aöstermtıllr. Hu 
keılf, halde ve istikbalde 
büyük Türk milletinin erite · 
ceğl etıiz barıılerın en kati 
teminatı, Türk ıücü, Türk 
güveninin •e TOrk deni · • 
mlndekl dalma tlerlllğin tü
kenmez hazinesidir. 

Var ol Atatürk." 

neb,Jtlar islahı, mücadele, 
makineler olarak umumi; 
buğd y ve arpa, yulaf, mı· 
ıır, çavdar, pirinç ol rak 
hububat; üçüncü ol rak da 
bakliyat tilt komfıyonlarını 
ihtiva etmektedir. 

Hayvan yemi komlıyonu 
tabti ve ıuni çayırlarla, ye· 
meklik bakliyat vesnhe ye-
til ıllo tali komtıvonlarına 
ayrılmaktadır. Hayvanlar 
koml•yonu ev•e1i umumi 
ve hu11uıi olarak ikiye bö 
lünmekte, umumi olanl rın 
içinde mucade1e, ıuni ve ta-
bii tohumlama. hayvan ıtnRh 
ıullerlntn kıymetlendirilmesi 
huıuıi olan knıımda da atçı 
lak, sığırcılı·, davarcılık, köy 
h yvanları ve tavıen kolları 
bulunmaktadır. 

Ziraat sanatları komlıyo· 
nu, Akkol, lpekböcekçil:ğl, 

arıcılık tilt ltomllyonlerına 
marketing komievonu nakil 
vasıtaları, zorf [ ambalaj ] 
ıtandardı:ıaıyon ahı ve ıatıı 
organizasyonu tali komls· 
yoohuına; tedrlıat l<0mlsyo 
nu ilk tedris~t. orte tedrlıat. 
yüksek t edris t, profesyonel 
mektepler, kurslar tali ko 
nılıyonlermı:ı. ayrılmaktadır 

Mevzuat komisyonunun 
tiılt komisyonları ıunbrdır: 
K'Aılaatro ve toprak kanunu, 
ziraat aaayl~f, zirai kod, kcy 
kanunu, ziraat ameleııl .• 

Kongre ile yalnız müıbet 
bir plô.n ve politika değil, 

bütün memlekette bu plan 
ve politikayı ve dalma dlna 
mlk halde tutac k, benimst· 
necek bir f ı klr cereyanı vü 
cude getlrm.ek için ana di
rektiflerin en kısa yoldan 
realfzasyooun yarayacak ba
zı teknık dokümanlar terce 

me ve tekılr ettlrllmlıtfr. 
Kongre ruzoameılnde ba · 

hıı mevzu edilen her mev
zu fçln ayrı ayrı raporl r 

hazırJaomıttır. 
Ana d irektifler kitabında 

At türkün zir at hal:kında 
muhtelif tarıhludekı direk
tifleri, parti pro~remının zl 
rnate aid m ddelert, 1937 
il lnclteırin tarihh Atatürk 
nutkunun zir le aid kısmı, 
CeJ • l Bay<&rın hü ümet pro 
ğramıoda zira te ald nutl$u 
vardır. 

Kongrenin tedkik edeceği 
muhteUf mevzulara Bld \'etıl · 

kalar, bir tasnife tabi tutu
larak kmmlar oyrılmı§tır. 

Türkiye zira tine umumi 
bir bakıf, kıtanılyon vork 
denen Ye köylere modern 

grup 

a a 
a a 
aa 
aa 
aa a a 

a a 
a a 
a a 
a a 
a a 
aa 
aa 
aa 
aa 
a a 
a a 
a a 
a a 
a a a a 
aa 
aa 
aa 

a a 
a a 

zlraatl yaym k ve köy kal· 
kınma111nı eo kısa yoldan 
temin etmek tekniği olan 
~ekil ve tatbikat hakkında 

reemi bir Amerikan eseri, 
bize benzer ve bizi elaka 
dnr eden birçok saf haları 
olan Amerika zlraatl hak· 
kında reımi bir eıer, Ame· 
rlkada zirai kalktnmada bü· 
yük rol oynayan Amerikan 
kooperatif slıtemf, ıekll ve 
nevi'eri hakkmd İngiltere 
ziraat nazaretince yaptml 
mıt blr tedktk, Lutln memle· 
k etlertnde zirai sendikalar 
§eldt, mahiyeti bakkındo bır 
e!ler, köylü birlikleri tarzın-
da o1au kooperatif!er elite

mi, statü ve tıleylıl hakkın . 
da terceme, Bulgariıtan zl · 
rant le!kilatı ve Amerika 
uktanslyon ılıteminl na1ıl 

lıeodi ibllye.çl rınr. adapte 
ettiği bakkmda d ıkkat ve 
alaka okumaya değer resmi 
bir repor ... 

ikinci kısımda vu dokü· 
manlar v rdır: Beliı bnoh 
memleketler ele alınarak 

her birinde güdümlü ekono 
mlk :ı•Taate tatbik §ekli ve 
her-birinin zl11 at llstesl bak 
kında P rtıte evvelki yıl ter
tip ohınmuı enternasyonal 
bir konferans ıerlıl, A merl · 
ka zira t nazaretl tar fmdan 
ort A vruprı memleketleri 
zlro t politika Ye glıteml 
hakkında yaptıralmı~ bir 
etüd. 

Üçüncü kmmd , Türklye 
iktıae.dlyahnı tedkık için Celal 
Bayar tarafından Amerika 
dan davet edllmiı olan ilim 
heyetinin Türkiye zira· 
ati hakkındaki rapo 

r t 1 e m a r k e n t i n g de· 
nen plya111 fçln ve plyaıa 

oın icap ve ihtiyaçlarına uy
gun yeUıUrme ve ptyaıaya 

ıevk etme tekniği ve teı l · 

litı hakkmda lnglltere zira
at oazırlığı tarıtfından taze 
me1va mar"etlngl fçln yap 
tırılmış tedkiklerl ha vl iki 
eser, bütün TürklyP. malla 
rına tatbik ıekillerlnl gö te · 
rlr Ztra t Vekaleti m rke 
tlng servisince vücude getf· 
rılmt eser, marJ,etlng tek
niğin ilmi hudutları haricin· 
de tatb ı tekniğini göııter · 
mek lçlo Türkty , Yuoanis 
ton, Bulg rl t n arumda bir 
tütün kıymetlendirme ntan 
tı lüzum ve feyd l rı halt· 
kınd Balkan tütün konfe 
ransı için hazırlanmıo etüd 
vardır 

Kongre kuvvetli bir lhtl 
male gore iklocltcıriolo oo 
betinde topl nacaktır. 

Dünya Gittik
çe Soğuyor • 
.. Dünya ıttttkçe ıoğuduğu 

için önümüzdeki buz devri 
biraz geri kalmııtır .. ,, 

Bunları ıöyllyen Loodra 
rasathane müdürü Sır Corc 
Klark Sımpsondur ve bu 
müjdeyt 18 ıenoellk vazife ha
yatından ayrıldığı ıu ıırada 

vermlıttr. 

Str Corc Klark Slmpson 
uzun müddet oımal kutbu 
ve Htndiılan gibi, iklim iti

barı le birbirine zıd yerler
de cevhava tedklkatı yap
mı§ bir ahmdır. Bugün ilin 

ettlil ıey de bu tedklkatın 
nettceıldtr. 

Atımın ıöyledlklerf evve
la çok garip görünüyor. 
.. Dünya gittikçe ıofudufu 

için buz kesilmesi geclkecek· 
tir,, diyor. Halbuki, dünya 
ılttlkçe tııcak bir hal alıa 
yeni bir buz devrine girme 
mızın gecikmesini tabii bu· 
luruz. Yok ejer dünya git

tikçe ıoğuyoraa boz devri· 
oln daha çahuk gelmeıl la 
zım değil mi? 

Sır Corc Klark lddlasma 
devam ediyor: 

- Dünya eier gittikçe Aa 
ha 11cak bir hal el1aydı buz 

devrinin nlıbeteo daha ya
kın bir atide baılıyacağını 

muhakkak sayardık . Halbu 
ki bugün öyle değildir ve 

dünya glttlkce ıoğumakta· 

dır. Onun için, ilimin ha-

ber verdillt gelecek buz de•· 
rl geclkt>cek, ntıbeten daha 

uzun bir zaman ıoora baı· 
lıyacaktır. 

"Senelerce kendimi ver
diğim uzun ar&ıtırmalarda 

bilhassa iyi meıeleyl tedklk 
ettim. Bunlardan b 1rl yıldı-

rım hadııeılnln mekantzma-
11, diğeri de güneı ıuaları · 

nın arzın ıkUmi üzerlodekJ 
teılrfdlr. 

Billr.sfnlz kt, bugünkü Av
rupa vakttle buz daiları tle 
ortülü idi. Halbuki o za. 
man eerek arz, gerek ıünet 
bugünküne niıbetle daha 
•ıcnkhlar Demek oluyor ki, 
hararet ne kadar fazla olur· 
ııa dünyan1n üzerinin buz 
keıılmeıi de o nlıbette art· 
mııi<tadır. 

Bunun aebebi ıudur: 

Güneıten aldığımız hara
ret yer yüzünde bir takım 
rüzgarlara ıebep olm kta
dır. Bu har ret ne k d r 
fazla oluraa rüzgirl11r o ka 
dar ıert : ve ıoğuk olu)'or. 
Diğer taraftan, yine ııüne · 

tin harareti lie sular buhar 
haltnı alı or Bulut oluyor, 
ynğmur ve kar yalıyor. 

Ne kadar kar yaiana ta 
bil dünya o kadar sojur ve 
buz dağlan o ntıbette fazla 
teoekkül eder 

Bugün görüyoruz ki. ıü · 
Df'fln harareti gittikçe azaL 
maktadır ve kutuplarda da 
buzlar aynı niıbette ekıtl

rnlştlr. Güneıten gelen ha
raret azaldıkça dünya üze· 
rlndeki rüzgarlar da hafifli
yor, denizler daha az buhar 
olup bulutlar pek fazlar kar 
yapamıyor . 

Garüyoruz kt, dünya git 
tikçe ıoğuyacak, fakat buz 
dağları o nlıbette z teıek · 
kül edecektir. Dünya için 
yeni bir buz denesi · çok 
uzaktadır, veya h tç gelml 
yecekttr . 
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(Baıtarafı tklncl sayfada) 

landrğı için. bu huduteuzluk 
büıbütün artmaktadır. Tabıi 

baılangıçta elçtmtzden açık
ça bir ıey lıtemlyecekttr: 

Ooun teklıflerlnl bei-!lemekle 
iktifa edeceklerdir. Ve bu 
tekltfter llerl sürüldükçe yal
nız memnunlyetılzllk ve teh
ditle kartıl•tacaktlr. Ta, fır

ıatlar ve badtıelerle taay
yün edecek arzu edlltr bir 
ıeYlyeye erlıtnclye kadar. 

Mefer ki, o zamana ka
dar Fransa kendini toplasın. 
Roma, Franaanın buıünkü 

karııık •azfyetl kar1111nda, 
bu faraziyeyi hatmnden ge 
çirmek istemiyor.,. 

Yazan: 
Klod Lonalad Ôrop 

NuYelde: 
•Son bldlHlerln ıııiında 

yapılması zaruri olan bir teY 
Tarsa o da Franıanın dıı 
pol1ttka11nı umumi batlarly
le ıözden ıeçlrmektedlr. 

Bu iti telltıız •e acelesiz 
yapmak lazımdır, akıl halde 
pek ıüpbell yollarda mace
ralara atılmak ihtimali var 
dır. 

Bunlardan biri, Franaanın 
Macarlıtanın tevecciihOnü 
kazanmak ve Polonyan10 
doıtluiunu yeniden fethet 
mek için, bu iki memleketin 
müıterek btr hudud ıahtbl 

olmak arzuıuna müzaheret 
etmesi olur. 

Deniliyor ki, b6yle bir 
mütterek budud bır Polonya· 
Macartıtan-Romanya bloku · 
nu• tetekkülünü kolaylattı· 

rır, bu da, Çek kalesinin 
düımeılnden ıonra cerma · 
nlzmln yiirümeılne karıı 

keyabılecek yeıi•e manla
dar. 

Bu memleketlerinin de 
Yamh menf aatlerlnl emniye
te almak ihtiyacını hl11eden 
bütün Franıızları ali.kasız 

lauakamıyacak bir iddiadır. 
Fakat hu iddia. dofru 

ola bilmek tçtn. tahakkuk 
etmekten uzak olan birçok 
tartları icap ettirir. 

EYYela, Çekoılovakyanın. 
llteıln istemesin, bundan 
böyle Almanyanın orta Av
rupa, nlfuauna bir ilet Ya· 
zlfeıt ıöreceilnt kabul et· 
mek J&zım ıellr. Halbuki bu 
muhakkak deilldlr. Hiç filp· 
hesiz Çekoılovakya Berltnle 
ltblrltit yapmak mecburiye· 
tinde kalacal&tır; bazılarına 

röre. bu ltblrltğinden tabii
yete ancak bir adım mesafe 
vardır; lztlraplarının verdlil 
reakılyonun da buna yardım 
edeceği ıöylentyor Hıze gö . 
re, bu tamamlyle realtıt ol 
an Çek karaktertnt yanlıı 
tanımak olur. Çekler, yaıa· 
mıı oldukluı trajik saatler-
de. muha11mle.rı tarafından 
ezilmelerine imkan verme 
mek azmini ıöttermıılerdlr. 

Kahramanca bir cesaretle 
harbi önlemek •çln büyük 
bir fedakarlığa katlandılar. 

Şimdi hiç Yakıt kaybetme· 
den de•letlerlnl yeni temel 
ler nzerlnde, bır Çek-Slovak 
Rüteo devleti haltnde orga
nize etmekle uiraııyorlar. 
Bundan böyle aralarında 

yabancı yoktur. Politik ha · 
yatlarının muvazeneal tarka 
dojru kaymııtar. Şimdi bü
tün komıuiarlle doıt ıeçln 

melerl lizımdır. fakat eıkt 
dostluklarından vaz: ıeçecek· 

TORKDtLI 

ita 1 ya A~ 
lerl naul tahmin olunabilir? 

Çekler, loglltere ve fran 
aaoın ekonomik müzahoere· 
tine muhtaçtırlar Yeni hu· 
dutlarının garanti 1 onlara 
Münibte bu lkı devlet tara· 
fındtSn reıtneo vededtlmitUr. 
Polonya ve Macar azbkları 

meıelelerinln hallinden ıo•ra 
bu raranttye Almanya ve 
İtalya da lttlrak edecekler· 
dır. fak at, tunu IUraf etme
liyiz kt, lngtltere Ye Fran
aanın bu ıarantlye kıymet 

vermeleri ölçüsündedir ki, 
yeni devletin organlıaıyo 
nunda onun yardımına ıel· 

meleri nla'betlndedlr ki, Çek· 
Slovaklar lıUkli.llerlol ve 
hükümrantlerlnl, ıerbeıt blr 
millet hayılyetlyle mubaf a · 
za edebileceklerdir. 

lktacl tart da Macarlıtan 
la Polonyaaın, ataiı Karpat· 
lar Ruıyaıı bir defa Maca· 
rlıtana ilhak edildikte• ıonra 
Berltnln pollttkaıma alet ol· 
maktan Yaz ıeçlp aeçmlyecek
lerlnt bilmektir. Çekoslovak 
paata11ndan ittabları artan 
Macarlar, Romanyadakt hak
larını lıtemlye kalkıımıya· 

caklar mıdır? Tranıllvalya

da iki buçak milyon Macar 
vardır. Budapeıte 1918 de 
bunları lıtemekten ıerl tlur · 
mamııtır. Böylece, sözde Po · 
lonya . Macar - Romen blo· 
ku fUli bJr rol oynamaya va· 
kit bulmadan yıkıl caktır. 

Polonyaya ıellnce, ıtmdlkl 

devlet adamlarının mahareti 
ıaye1tade, tU veya bu ıekıl
de, büyük Alman komtuıly · 
le bir anlaıma zemini bula· 
mıyacak mıdır? Meseli bu 
anlaıma, Polonya lıteklerl 

nln Almanlarınklne muvazi 
elduiu ıömfirıeler içinde 
blt teıanüd teklinde olmaz· 
mı? 

Nlbayel üçüncü ve ıon ıa
rt da, aıaiı Karpatlar bal· 
lunın büyük ekıerlyetlnl tt'f 
kıl eden Rntenlerln Macar· 
lıtana tlhaklarını lıtemealdlr 

ki artık bu akla bile gele
mez. Belgradın resmi aaze · 
test Vremenln yızdıiı gtbl 
"Macarlar •t•iı l.arpatlar 
Ruıya1ında pek lJI bir bi.· 
tıra bırakmıanılerdır ld ıtm 
di rütenlerl fıteyebı'ıtnler.> 

Bır kaç 11Gn evvel, Rtten 
ıtyui tefleri, Çekoılovakya 

anayaHılyle Yadedlİmlt olan 
aıaiı Karpatlar' Ruıyasmın 

muhtariyetini elde etmtıler 

ve buna mukabil Çekoslo · 
vak devleti içinde kalma 
larını kabul etmtılerdlr. Rü· 
ten ılyaıi ıeflerlolo bu kara. 
rı Praiın bir manevrası ol 
duiu kabul edllıe btle Rü
tenlerln, yani aıaiı Karpat· 
lar Ukranyahlarının Slav 
oldukları da unutulmamalı · 
dır; onların Macartıtaoa bai· 
!anmaları ırki prensibe ay

kırı bir hareket olurdu. 
Polonyalılarla Macarların 

müıterek bir hududa ıablp 

olmak taleplerine müzahe 
ret etmek bir hata olur Rü· 
ten meıeleaı. daha ıenlt bir 
meselenin ancak b•r tarafı

dır. Bu da Ukranya mesele
ıtdlr kı bet devleti alakadar 
eder; Polonyll. Ruıya, Çe· 
koıloTakya. Romanya ve 
Macarlıtao Bütün milli me· 
ıeleler glbt bu da ıü · 
nün birinde rıter lıtemez 

bütün tumülıyle ortaya çı-

kacaktır. Aıaiı Karpatlar 
Ruı1111t1ının Macarillana bağ· 
laoması kafi derecede kr.rııık 
olan bir meseleyi büıbütün 

kartılamaktan batka bir ite 
yaramıyacaktır. 

Yeni Çekoılovakyaom bir 
tampen devlet, btr nevf bi
taraf mıntıkıt halini alarak 
Ahnanyaya ilet olmama11 
Fran11zların eltndedlr. Bu bı. 
taraf mıntıkanın imkan nla· 
betinde rentt olma11 Fran· 
sanın menfaati icabıdır. 

Sulh da•aıı. bölünmez bir 
blok halinde kalıyor; bütün 
ıarki ve orta Avrupa kOçük 
devletlerinin menfaati teıa· 

nüt halinde kalmaktır. içle· 
rlnden bazıları b.. tesanilde 
muhalif hareket etmft olduk
ları içindir kl Çekoslovakya 
malum olan felakete ufra 
mııtır. Aıaiı Karpatlar Ruı· 
, .. anın Rütenlere ya hancı bir 
devlete bailanmaıı, hiç bir 
müı killü halletmez. 

Böyle bir bal sureti, sulh 
ıty .. etlne htzmet olmak ıöy
le dursun, yeni ihtilafların 

kayoaiı olan ııtabları bile· 
mekten batlı::a bir it• yara· 
mıyacaktır. Bu da Berllne. 
hegemonya ılya1etlne uyıun 
bir tekilde, basımlarını böl · 
mek lmklnını verecektir ,. 

Yazan: 
Serj Sabatye 

Franıa, İtalyaya kartı 
yaptıfı ıon dostane hareket 
pek fena btr mukabele gör 
müıtür. Yeni Fransız elçisi · 
nln Romaya tayini reıml 

makamlarca kaıdi bir ka
yıd11zlılda karıılandı ve ga
zetelerde, rejimin Franıaya 

karıı açmıt olduju hücum
ların en ııddetltıl ve en 
kından baı gösterdi. 

Yara rea~i Gayda Fran · 
11z • ltalyan m6nasebetlerl 
hakkında hem tahktramlz. 
hem de tehditkar lkt ma 
kale neırettt. BOt6n gazete
ler hep btr ajızdan aynı 

ıeylerl tekrarladılar. 11 llk
ttıtrln Clyornald, balyanın 
direktörü, Fraoıayı, yalvar
mıt olduju ıulhu kendisine 
temin etmit olen Duçealn 
lltcenaplıjı lrarımnd ıon
bır nankörlükle itham etmek
teydi. Ve makale 28 eyl6l 
ıeceal Mu11ollntnfn müda
halesi fçln "Fransız Bonenin 
gtıce yarm telaılı müracaat. 
lerını,, hatırlatıyordu. 

8. Gayda yaz111na töyle 
devam ediyordu: 

"Kendlılne yapılan hız. 

met. maaleıef Fransanın hüs
nüniyet ve ılyaıi zelcaıını 

ihya edememlıtir. Onun iç· 
indir kt, ltalyanlar bu jestin 
iıtlkbalde de tekerrürüne 
mani olacaklardır. franıa 

halyaya kartı tecahül ve ta· 
aarlanmıı tehevvür zihniye · 
tinde ısrar etmektedir. Fatlıt 
İtalya bu tavrı not etmlıtir 
Ye icaplarını düıünmekte· 
dır.,, 

Bu tahrtkimız lisanla B. 
f ranıoYB Poıenfn Roma ya 
tayininden birkaç saat evel 
kullanılıyordu. Fransız k hi 
neatntn buna kınar verdiği 

akıl\m, yani Romanın mu· 
vafakatı htendlkten sonra, 
B. Gayda tekrar hücuma 
geçU, Frnn111: gazetel~rlnln 

balyaya iftira etmekle, ıe· 
flotn rolünü ve lıpanya har· 
binde İtalyan aıkerlerloln 
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~Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası~ 

kıymeltnl azımHmakla ithem ~ K apifa_I: 100,000,000 Türk lirası ~ 
etti. Ve netice itibarile dl- .,._. '-
yordu kt, "ltalyan piyadele ._ Yurd içinde 261 Şube Ve fljans -; 
r1 Fransızlara lı:arıı tered.Jüd- : Dünyanın Her Tareı/Jndeı Muhabir/er -; 
ıiiz harbetmeğe amadedir 11J. Her türli zirai ikrazlar- diğer biJcümle banka 111u· ~ 
ler.,, llJ. m eleri büyük ıubelerindc kiralık kunlar. -; 

Dlier gazeteler de aynı ~ lhbaraız tnıarruf ve kumbar heeaplarında tkra· ~ 
mealde hücumlarda .bulun· ~ mlreler. ~ 
maktadırlar. ..,. ~ 

Böylece İtalya, tam Frac. 1f/tJ. ikramiye: Mlktarl: ikramiyenin tutarı: -;. 
Hnın kendisine bir elçi gön· JIİ.. ADEDİ LiRA LiR -;. 
derdiği esnada yüzünden ma 1fJ. J 1000 1000 ~ 
ıkeyl çıkarmııtır. ~ ı 500 50 ~ 

Şimdi de bu gürültülü .,_ ı 250 250 I"': 

baılanııcın manası ne oldu- ~ 11 ıoo tOOO ~ 
ğaou tef errlatta arıtıhrahm • 25 50 1250 rr: 
Bu buıuıta, Rom da diller = 30 40 1200 ~ 
çözOlmüıtür ve İtalyan ta · 1f/i/. 40 20 800 ~ 
leplerlnio nerede duracağını 1'J l08 6000 ~ 
tahmin etmek müıkülae de • Bu lkramiydtr Jıer üç ayd11 •tr olmak üzere se· ~ 
nereden batlıyacaklarını ta. .. .ı x tı :.t 

~ 
nede d6rt dtı a hu miktar uurlnd.111 kura ile '-•~L · ~ 

yin etmek ıüç deilldlr. l k ilk k ld 1 E l l 938 d d f'.: 
Evveli lıpanya meıeleıl aca tır. eş 1 il d 1 lr. ".3f' 

vardıf. B. Mu11ollnt peki.la 
biliyor ld himaye etUft 
f r nko, yalnız kendi kuv · 
vetlerlne terkedtllrae, f •tiz· 
mln icil ihtiyacı olaa zafe
ri bu kıt elde edemlyecek· 
tir. Onun için, hal yan dtk · 
tatörü, Mühim anlıımıııının 
neticelerini, naıyonaltst İı· 
panya lehlnne derhal iıtıs · 
mara çahııyordu. 

Hiç füpheıiz on sekiz ay 

dan fazla hizmet etmlı İtal· 
yan gönüllülertoın çektlmeıt 
bir komediden baıko ıey 

değild•r. lık kara gömlekli 
ler kaftleıi 1936 kanuouoda 
1937 ıookioun ve ıubatıoda 
hareket etmlt olduğuua gö 
re, o tarihte İspanyaya çı
karılmıt olan binlerce ada· 
ıından, daha çok evvel cep· 
he gerlılne çekilmtı olan 
bir avuç maltal ve basta 
kalmııtır. 

Fakat Duçeye göre. bu 
pli.tonik jeıtl aolatmazhk 
komitesi kararının tatblka 
konulma11 için klfl gelmelidt. 
lnıtllz - ltalyao anlaımaıımn 
taıdlkt de ancak buna baj· 
lıdır. Şimdi bu planın en 

ühlm noktası ıeneral Fran· 
koya muhariplik hakkının 
tanımasıdır. Y nt, cumburi· 
yetçi ispanyanın mutlak ab 
lokasını temin f'lmek. iu 
itibarla, her ne bahasına 
f ranıadao, Franıtz loglllz 
poltttkuına zul olan bu ted 
birin derhal tatbtk edilme· 
ılnl elde etmektir. Parla hil· 
ki'imetlnln bu huıuıta mu
vafakatini almak için de, 
ona hücumla tıe batlanmıt· 
tır. Roma, Fransız lradeıine 
boyun efdlrmeotn yeğaoe 

yolu tehdıd ve korkutmak 
olduğuna kani bulunduğu 
bu yol için tutulmaktadlr 

Bu ilk muvaffakıyet bir 
kerre elde edtldlk leıı sonra 
gerisi kendiliğinden gele-
cektir. Bunun tik adımı , 

1935 ıonkanuo lnglltz İtal . 
yan anlaımssıoın Afrtka 
hakkındaki hükümlerlnfn 

tadil etmek olacaktır . ltal· 
yan yarı res oi makamları 

hadııelerio bu anlrııımayı 
geride bırakmıı olduğunu 
ıtmdldcn söylenmektedir 

Şarki Afrıkada bizden ıh 
tlmal Fran111 Somalis!ntn 
bütün Hinterlandı istenecek · 
tir Belki, Uzak Ştark yolu· 
oun bir merhaleıt aıfa tiyle 
f ranuı ya Ctbutl lfm Aoını bı 

. ra kmaya razı olrıcaktır . Fa 
k t ltalya, Adıııababn Ctbutl 
edmlryolundan sap lıml\oı 
nn bir hat uzatmak hakkını 

muhafaza edecek ve bu de. 

··--~~~~~-~~~~~~-~~~~·~~w 
··epsüt Belediye 

lliyasetindeıı: ,. 
Kepılt belediyeı;tne ftid Çukurajıl merasının kıılak 0 

laklyeainln eıkt ıartJar altında 938 lldocitetrln ayının 3 oc• 
perıembe günü H&t 16 ' da icara verllecell ilin olunur· 

3 - ı-37;_,.. 

-mt-ry-olu-ou-n -b-ütü-n -ı-mt-tda--8.l-f M-B-Cm-Ul-mlZ hakLlft~I 
dınca kontrol edecektir. Cı - 1 
butl, bütün mubteva11 bo 
ıaltılmıt bir kabuktan baıka 
bir ıey olmıyacaktır 

Tunuıta, İtalyan toplulu · 
ğunun haklarının kaldırılma
ıı içln verllm•t olen ıözden 

dönmek ltalya için güç ol 
mıyacaktır. 8 . Laval tarafın 
dan bu ealatmanın tatb•kl 
için teıbıt edllmlt olan 20 
ıeneltk mühlet, o kadar lh
tllaflara kapıyı açık bırak· 

Hollanda gazetesinin yaıtsı. 
Labeyde münt~ıtr Het V ,. 

derliind gazeteıt L Turqı.J• 
le Kemaliste mec•nuaaı halı· 
kındn ıöyle yAzmaktadır: 

"La Turqule KemAliıtıeol" 
Türk tarih cemiyeti tarııfJ0" 
dan tertip edthp 1937 e1' 
liılünde toplanan tarih &ıoO' 
ırest ve tarlla ıerglıtne t•iı · 
ılı ettlif huıuıl nilıhayı • 11' 

cak bu ay içinde aldık · 
hı· Mecmua, Türkiye tarl 

ne müteallik fevkalade ali· 
kababı makaleleri ve a1rr 

koymaktan ula vaz geçmlt ca maden ve çloi He tıleO' 

mııtır ki, revizyon veıilelerl 
pek çok Ye kolaydır . ltalya, 
Franıız tlmali Afrlkaıına el 

de~tldır. Milletlerin kendi mit tar hl kıymeti haiz bW 

mukadderatlarını hükmetme· 
ıl prenılplerlyle [Tunuıta 

ltalyao topluluiu hak -
im dır] mue bedelerl kaç· 
avra telikkt eden zihni· 
yet arasında. Tunu.ta Fran· 
ıada hOklranlılnl pek afn 
çekmlyecekUr. 

Tabii ltalyanın merkezl 
Afrlkada yeni talepleredu 
bulunmaları da mümkündür 
Yarı reımt makamlar bu 
mıntıkada Ltbyanın tuhıb 
edtlmlt hudutlarının ıene ki . 
f ayet.iz olduiunu anlatmak· 
ta •e Çad eölüne ve batta 
Gtne körfezi istikametinde 
mahreç istemektedirler. 

Görüldüğü gibi bu proğ
ram ftl!co huduteuzdur, İtal 
yan bunu tota liter rejimle 
re hu ıulnl )l etle tatbike 
hazırlandığı için bu hudud 
ıuzluk büsbütün artmakta
dır T bll bsılaogıçta etçl 
mlzden açıkça bir ıey lıt o · 

mlyecekllr. Onun tekliflerini 
beklemekle lktıf a edecekler 

çok eserlerin fotofrafıld•''" 
nı ihtiva etmektedir. 

Dlfer bir k111m ıerılY' 
tahılı elunmuıtur ki, .. ee· 
mua fotojraflarla lfu ıerl1 

hakkında tam bir f ıktr edi"' 
nllmeıınl temin etmlıtır. 

0 Reılmli lıtatlıtlkler kd 
elunmaya layıktırlar, çüokO 
ıeral zi yaretçllerıne. Türlı1 

yenin münıkün olan b6t6f1 
eabalardald ıon tekia>iilO 
hakkında btr fikir yero>elı"' 
tedlr. ~ 
·--------~ 

Kayı- şahadetname 
Bulgarlıteoın Şumnu N0

4 vop mektebinden 933 _93 
senesinde aldıijım ve rork1• 

ye Maarif Vekaletinin 19 1· 
938 tarih ve 2082 nuı:nar•' 
ıtle taadlklt diplomamı kllf 
bettlm. Y enlıtnl all'lcajıoıd•" 
bükm~ olmadıiı ilin olunu';, 

Su11fırlık Ümıtell lı0 

yünden Hnıeyln oJlı.1 
Ahmet Dü&tf 

dır ve bu tekı fler ı1erı &ü r
1 
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1 rüldül-ı:çe yalnız memnunl 

yetılzllk ve tehdıdle karıı I Pe.~artcıtndcn bark ber 1 
loıaca tu. Ta, fırsatlar •e 1 1 gün çıkar. Sıyaıal ga:ıete· · 1 
hadiseler taayyün edecek 1 
arzu edilir bir seviyeye ert · Yıllığı: 800 Ku1"Uf 1 
§İnceye k dar. 1 Ait Aylıfı:400 ~ 1 
Meğer ki, o zamana ka 1 Sayuıı: 3 • 1 

ı ıs de.r Fransa kendini topluın. I Günu geçm19 ıayılar il 
Roma, Frnnınrıın burünkü kuruıtur . 

karııık vaziyet! kur1111nda 1 ADRES. 1 
bu farazi veyi hıııhrın.ian ge BALIKESJR l ÜRKDtıJJ 
çlrmek istemiyor. _________ _._=:",....... 
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