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Bohemyanın facia
larla dolu tarihi SEHİ R HABERLERi .i 

•Harbin erteıt ıOnü idi. 
Cumburrelıl Ma:ıarlk ile Be 
neı, 1enı Çekoılonkya 

de•letlnlD hürriyete ka •uı· 
ma11•tlan dolayı blrlblrlerl 
al tebrik edlyor1ardı . T1tm 
bu 11rada, n •uıtarya · Ma
earlıtan imparatoru Franıu 
•• Joseftn n..adınde elçi 
olarak buluomut olab Forte 
lımlnde bir Çek dıplomah 

relılere 16yle dedi: 
.. Biz altı• kafes içine hapı 

edllmlt bir nzlyette tdlk . 
fakat bu altuD kafesin par· 
maklıkları, bl&I harici bfr 
taarryzdan koru7ordu.,. 

Ptl•akl,barpten e••el Vı · 
yana parllmentoıuoda müd· 
bit 16rült6ler kopuyordu. 
Bir taraftan Çekler, &le ta · 
raftan dlf•r Slay akalllyet · 
lerl .iti ~e tdare imtiyazı lı · 

t•••I• baıladılar. 
Ejer e zamanki A•uıtur · 

ya - Macarlıtan imparator· 
lafaaun Bolaemyadald nzl
J•tl de Bohemyanıa, Çek
leri• •• Slo•aldarın mukad· 
derat ile Almanya1a ıeç 
meıl mukaye1e edilecek 
ol•raa, Çek diplomatının ıl· 

•IDtfıD delerl o zaman mey 
daaa çıkar. 

Verilen 16:16, hakkı Ye 
ırk nazartyeelnl tıtlbkar ede· 
rek Hıtlerln Bolaemyayı ıl 

tlla•k etmek için bir ıeneltk 
!ıtır anaae iddia etmHI in· 
.. nı ıBldGrGyor. ltalyanın 
blyOk bir lnımı •eya bGtOn 
İıpanya bir aaman "Alman 
makadcleı lmparatorlulu,, 
na ııtlrak etmlyecek mi? Ho· 
laen Zollernlerln •• Habı 
lturıların Yarlıl olaa Httler 
Jhtlraılarını Şarlman •e hat 
tl Şarlkendea tlerl1e ıöt6r· 
mlyecek mı? 

Almanya 6 mll1on Çeki 
ilhak ediyor. llrlraç milyon 
Sio•ak arazlıtaln üzerine 
usanıyor. 

Şuraıı muhakkak kı, hı 

rlıtlJanlık baılıyaladao beri 
Cer•ealer Bobemyanıa bir 
lnımını l11al etmlılerdlr. Şt· 
mal Sll•ları itin aenedenbe· 
rl Alman veya A •uıturya 
•eaayetl alhndadır. Fakat 
Çek mtlletl asla erlmcm tı . 

teme110l edllmemltUr. 
Belaklı, facialar la , ı httlil 

lerle dolu olan Bohemya ta . 
rthl bize ı&ıterlyor ki mu 
lradllee lmparatorlulun bü. 
tün b61ik mücadeleler Prağ· 
da dofmuıtur . 

Memlekettn ilk 1aktolerl 
Keltler •• Boyerlerdl kl 
Boyer tamı, ıoaradan Bo 
hemya olmuttur ~6detlnJn 

dallık mıota"uıoa derhal 
Cermenler •~ Markomanlar 
yerlet Ulu. 

· Fakat altıncı aıırda Bar · 
barlar ıarba doğru tlerledl 
ler. O zamana kadar ktm 
Hnln bllmedljl $faylar ge 
llp · Bobemyayı l11fal ettile r. 
Baılarında «Cıecb"» lımio · 
deki euanevi relılerl vardı 

Onları bu münbit toprakltl 
ra ıetırerck : 

«itte topraklarınız, dedi. 
Burayı dal ma muhafaza 
edeceksiniz.• İtte Çekler, ta 
o zamandır bu aamaadır 

bu aıemlekete aa htptlr . 
Ee\d Bohomya haklnnda 

mah~Qaatsmız o kadar kati 
.leJtl. YalDıs HkJzfacf aıar-

da burada Ludmtlla lımtn · 

de btr kraliçe buluodulu 
bunun mukaddu Vencealaa 
tle salim Boleı1a • adınd• 
iki oflu oldulu ıöylenlr Za 
lım olan, 6tekl kerd~ıtol, 

Prağ civarın.lakı Kuttna 
Haaada bir kı ltıede öldür 
mOıtür. Macartıtan kralhlı . 
na oatı{ Sentettyen tacı bir 
timsal olarak keldıyıa, Sen 
Vencealu tac ı da Bobemya 
krallıiı•a t>ır ıembol olarak 
6ylece lralmıttır 

: Umumi Meclis çalışmas 
nı bu güiı bitiriyor. 

• 

DiJnkil toplantıda dahiliye, masarıfı muhtelıfe, 
ziraat, baytar, maarif büdceleri kabul olundu. 

Daha ıonra , Bohemya 

Umumi Vıllyet Mecllal 
dGn Vali 8. Etem Aykutun 
baıkanlıiında on 1eklzlnct 
lçtlmaıaı saat 13 30 da yap · 

l te1htn, 50 lira M6teferrlka, 
100 lira Poıta Ye telıraf , 
360 ltra mızır hayYanlar Te 

kralları Alman krallarına 
tlmar •ermemef•, fakat 
aynı zamanda llntlyazlarıaa 
kııkançlıkla dikkat etmefe 
baılamıılardı . Bunlarda mGci
hıı btr tıttklll f ıkrl vardı. 

imparatorluk bir aralık 
h6kOmdar11z · kalınca on 
lçlnc6 aarıa sonlarına doiru 
ikinci Ottokar ıkdıdar ••• · 
kUne ıeçtt . Bu kıralda he111 
fatih, hem de tdarecl rubu 
vardı. 

Btr taraftan; Ottokar, laü 
kilm ılrdOIO mıatakada 
kl çekleri tenbel 16rerek, 
bOtln Bobemyaya Almanla 
rıa 16ç etmeıtnt kolaylaı· 
t1rd1. Hattl Almanlar, mG 
e11eaelerlnl dahi Prafa ıe · 
t trkceklerdt . Sla•lar, cer
mealerl 16rerek çalııacak-

1 ardı. 
Dıier ctbettea; Ottokar, 

A•usturyaya tibl olaa iki 
•ali.yeti de ilhak etti . Bu 
ıuretle Alman imparatoru 
olmayı düılnüyor~u . Dıter 
krallar keodttlnt intihap 
edeceklerdi. 

Fakat lsted•it olmadı 0-
aun yerine Podolf dö Habı · 
burı eeçıldı . lıte ilk defa 
olarak Haıburı ı&l lleeıoı 
bu kral teıl• etmlttlr •e ıG
l&le onun ismini almııtır. 

Hunu Ozerlne Ottolrar 

me•cut iki 
enakın mlzakerealnl mG· 
tealdp bGdcelerln mü&ake · 
rHlne ıeçtldı: 

Oahlllyı bOdcası: 
1 1200 Lira Mechll Umumi 

azuı muba11uatı, 5720 lira 
Daimi EncOmen mulaa1eıatı, 
400 lira Umumi 
Mecllı kltıplerl, 78198 
lira k61 bOroıu, Huıuıl Mu
ba1ebe •• encOmen klttp· 
lerl, 55260 lira Huıud Mu· 
ha1ebe tabııldarlar 6crett. 
1065 lira Vlll1et a•ukat 
Gereli. 5520 lira mlnzzl, 
•alt konalı bekçlıl,ka•a oda· 
cıları, ıOuO lira Huıull Mu· 
heeebe memur •e miıtah · 
demleri harcırahı, 540 lira 
mahalli idareler mlfettııt 

harcırahı. 500 ltra Mecllıl 
Umumi aza barcarabı, 600 
lira rle1at memurla! mOlkt
ye barcırabı. 600 lira 
Huıuıl Muba1ebe mdruıatı, 
2 .300 lira lurtatlJ• •• ev· 
rakı matbua 1.000 ltra tenvir 
•• teıbtn 800 Ura mi tef er
rıka J.000 lira Akça nak· 
llyHt, ~00 Ura Posta , tele 
fon telıraf ücreti, 750 lira 
Tabııl maerafı 1.000 Ura 
imar mauaf ı, 500 lira 7781 
numaralı kanunun tedktklae 
ald ma1raf J 1.665 lira ıe· 
çen eeneler diyuou 180.002 
lira Dablhnln adi bide• ye· 
k6ou 

fe•kalldeal 3 .000 lira 

ayaklandı A•uıtury•dan al
mıı olduiu vllıiyetlert iade 
etmek lıteoıed til ııbt, Ro· 
dolf d6 Habıburı tarafın 
dan da memleketinin tıtdi 
edılme1lal lıt•medl İki 
kral ara11nda bir mucaclele· 
dtr baıladı, fak at Ottokar 
yealldı . Ve 1278 de Dünk · 
rautda 6ldlrllür. 

Muhacirler ne oldular? Bu 
izi• mtktarcla ıelen mu ha· 
cır buraya yerleıttler. 

Umumi Meclis bloHıoın tkma-
11 'fe ln1a11 2.000 lıra V ait 
konafında yapılacak kalo· 
rlfer ta•lr •e tadlll yelaQn 
5 .000 lira atll bOdce yekuna 
180.000 •mumi yekf:ıo 

185.002 lıra 

Rodolftaa ıoora ojlu im· 
parator oldu tse de ondan 
ıonra imparatoru Hçecek 
prenıler Alman tabtıaa 

Bobemyalı bir inal ıeçlr · 
dtler. Artık Bohemyah lnal-

lar mOıaa•ebe ile Habıburı 
ların , A•uıturya dGklerlnln 

metb1111 veya tabtt oldular 
Bobem1alı krallar LOlueo · 

buraların nealtndeDdtr. Lük· 
ıenburrlar ile Fransantn do
lu idiler. LOluenburı kral
larında• Aml ajn 1890 da 
Kreıl mubarebuınde telef 
oldu Oflu d6rd6ncü Şarl 
Bohemyah Almanya krala 
tdı . Bu kral Praaıada blyQ. 
dü. 

1439 de, mukaddet Alman 
lmparatorluiunun batında 
bir Habıburglu bulunuyor 
du. Bu kral hem Macarfı· 

nın. hem de Bohemyanın 
kralı ÜDYanını-aldı.Bu 61d6k· 
tea enra Mabılaurı kralla· 

Ziraat büdcesi: 
4632 Lira Ziraat muallim· 

lerl maaıı 4 mem•r, 7200 

lira Ziraat mualll111lerl ma
aıı , 588 lira klttp Ye de

po memuru maaıı , 300 lira 
MemarJn harc1rahı, 420 lira 
Bahçe van, 720 lira Aıma 
fidanı bahçavan yamalı 
(2 dane). 3000 ltra asma 
f ıdanı manalı daimi, 420 
ltra Mey•a fidanları aııc111 
(1 dan•) 360 lira Atıcı ya· 
matı ( J dane) 3000 lira 
Meyya, fidanları mıı 1refı sa · 
rurısı. 100 ltra Tenvir ve 

rı mukaddes lmparatortuiun 
lmparatenı oldular. Fakat 
Macar ve Bohemya krallık 
laranı tekrar kaybettiler . 

Bu zamanlarda mllll1et 
mOcadelelerl henüz yoktu, 
O •aman birbirlerini yalnız 
taht •çln, tmparatorluk için 
toptak kazanmak için par· 
(S..U dlMGaeo MJfacla) 

baıaratla mOcadele. 

60 Lira icar bedeli 8 lira 
Geçea ıeneler dlrunu,20818 
,.kan 

Baytar büdcesi: 
360 lira mıntaka depo me· 

mur 6cr•tl 720 lira Depo 
Ye kltıp Gereli 1920· hra 
(iki adet) ••terlner Gcretl 
588 lira Depo ayniyat me
a1uru 360 lıra Baı . ıe•• le 
retl l .8000 Ura 7 tane ıetı 
DcreU 360 hra nalbant iicreU 
50 lira Serıl •• ekramlJ• 
mHrafı, 400 ltra MuYakkat 
eelı Gereli 210 lira 1\oıu 
mahalli bekçlıl Gereli 100 
lira T en•lr Ye te1hln 50 lira 
Kartaelye •e enakı matbua 
400 lira MOteferrıka •• da
mızlık a1ı•r maırafı 100 it· 
ra Sfat llla11oaları mef
ruıata 500 lira V eterlner 
bar~ırabı . 20Q lira emrası 
ıariye •e müca.ıeıe matraf ı 
200 ltra Muallce •e i lit 
maerafa 

Baytar büdcısi: 
500 Lıra Eneme maaraf ı, 

50 lira Poıta •e Telrraf, 
198 lira icar bedeli, :t200 
lira Damızlık ba1•an yem 
mauafa, tCO lira Depo bt· 
nalan tamir ma1rafı, 

l 00 hra Kotu mahalli ta 
mir ma1rafı, 997 lira G&neu 
ıf at taluyonu ikmali. 

Maarif büdcasi: 
""79 335 Ltra ltkatretmeıa. 

ler maatı, 22.000 ltra Bat 

öiretmenler •e muallim ma · 
aıı, 34 500 lira lik okul mu · 

alUmlerl meıken bedeli, 720 
lira Maarif dalreıl ayaı1at 

muhaılbl Gcretl, 720 lira 
Kiltüphane me•uru ücreti, 

420 ltra Kiit6pbane hizmet. 
çllerl Gereli. 17.697 ltra ilk 
okullar lfçl Gereli, 1500 hra 
lık okullar kırtulye • e ev· 
ralu matbua bedeli , 2000 it 
ra lık mektepler mfltefe!'r l· 
kaıı, 3500 lira ilk mektep 
Jer ten•lr ve teshlnt. 50 lira 
Vatan kiltüphan4'ılnin ten· 
vlr ve teıhl11ıl , 2000 li ra i lk 
mektepl•r teçhizat bedelt, 
100 lira l ık mektepler poı 

0

ta. telefon, telırcf mauafı , 
500 lira Muallim ve mual· 
ltm oamzetlerl h rcırehı, 300 
llrA ilk okullar icar bedeli, 
4000 lira ilk okullar tamtr 
masrafı, 750 lira 861ge 1atı 
okullarına yardım , \750 l ı ra 

iki talebenin llıede okutul· 
maıı, 5 000 lıra ıeçen lf'De
le r düyunu 476 835 ltra Adi 
büdce ye"Gou 

Fe•kallde büdceıl 20:000 
Ura ealllh tamir Ye toıaat 
2000 lira Kö, mektepleri 
tnıaaı ve tamtrt l2.000 lira 
PeYkallcle bldce. YekOa 
4SM 835 lira. 

Masarıfı muhtelif ı: 
2000 Lira Reddıyet , 500 

lira Sıjorta , ikramiye ma1-
rafı, 1000 Ura Huıull Mu 
bHebe ••rıl Ye ıl ıorta be 
dell, 500 ltra Huıuıl Muba · 
Hbe akarat tamiri, 1000 il · 
ra muhakeme •e tapu barç· 
ları masrafı, 4500 lira Bına 
Ye auzı ta•lr ve tadil mu· 
rafı , 2400 lira Köy Hndık
lar•n• 1ardım, 6000 lira bGd
ceata darlaiı dolaylıtle an· 
cak 6000 lira Spor teıklll 
tına yardım edilecek, 250 
lira lzmlr fuarı lçla, J 2000 
lira Cumhuriyet Merkea Ban· 
lıa1ı bl11HI, 750 lira Vlil· 
yet hizmet otomobtlf, 960 
ltra Vıllyet otomobılt ıöfer 
~ereli , 500 lira Cumburl1et 
bayramı maarafı, 1000 ltra 
HaYa t•arruzu •• mtlll ıe · 
ferberlık ıılerl maarafı, 

8400 lira ıO.art tah 
ıtldarların bayYan yem be 
deli , 2700 lira ıeçeo 1ene · 
ler•n diyuna, 65260 Ura 
yel&On. 

Sıhbtye, Nafıa, Matbaa 
bldcelerl de buıün saat 
1 O da 16r610lmek Gzere cel· 
ıeye ıon verildi. 

1 RADYO 

-- ANllRA RADYOSU 
Dalga Uzunluğu: 
163~ m. 183 Kca. 120 Kvv. 

T.A.Q.t9.74m. 15195Kcı. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 9465Kcs. 20 Kvv. 

30 · 3 - 1!13~ Perıembt 

12 30 Proiram l2.35 Turk 
miztj l - Pl. 13 00 memle· 
keıt ıa at a1arı, ajanı ve 
meteoroloji laaberl&. 13 11 
• 14 M6zık (Karııık proiram 
- Pl.] 17.JÜ Konuıma (in 
ktlip tarihi cierlerl - Hal· 
he•lnden nakle•) 18 .30 
Proiram 18 35 M6zık 
}Virtüozlar - Pi. ) 19 OU 
Konuım:ı [Zıraat uatl} 19 .15 
Türk mü:ııljl )Fasıl heyetı l 
Tabıın Karakuı ve arkadeı· 

ları 20 .0U Ajanı meteorolo 
j l haberler, ziraa t boraa11 

(fıat) 20 l 5 Türk m üzlft 
Çalanlar: Veeıhe, CeYdet 

Çatla Refik Feraan, Fahire 
Ferean . Okuyanlar: Muıtafa 

Çaila r, Safiye Tokay 1 -
Muıtafa Çağlar NtıabO · 

rek peırevl . 2 - lımııll 

Hakkı beyjn N ııabCirek 

beete - Btr k ere yQzüo 
ıörmei l· 3 - Ztya patanın 
- Nıtabiirek A. Semai -
gül ne anap 4 - Zıya 

paıanıo N ı ıabGrek ıarkııı 
-- Bın zeban söyleutn. 5 
- Vecıbe - Kanun takıt 

mı. 6 - Aziz efeı;d l 

NııabQrek ıarl.u - Kırdı 
geçirdi 7 - Aziz efendi -
Nııabürek gaz ıematıı 

8 - Refık Fenanın - btcaz 
ıarkı G6fıQmden kaçıp 

11tt1•, 9 - SaadettJn Kay· 

Ayvalıkta 
~ 

fakir çocuklar menfaatinı 
bir balo Yerilc cek. 
AyYalık, ( Huıuıi) - ilk 

okullardaki f aklr çocuklar 
yararına 8 nlun cumarteıl 

akıamı Halke•t • ıalonunda 
ılsel bir balo •ertlecektır. 

Balo lçtn ıtmdtden 

baaarhklara baılaamıı •• 
llllbana fakir ıeYenlerla bu 
ııt• ı&ıterdlil allka ıa1anı 
memnu•l Jettlr. 

Ay•ahk, (Huıuıl) - Yeni 
kuru 1 a • Ay•ahkıOcl, 
futbol Ye atletlzlm sporla
rından baıka bir de denlzcl
hk ıubeıl açmııtır. Balıkesir 
b&lıeatnln llerdea beri 
denlzcUıkte y6z0ntfı af artaa 
Ayvahk ıençlerl bu ıub•J• 
liıım aele• ehemml1et1 
•ermektedırler. 

Mebusumuz Hz ci11 Muhit· 
tin dün İzmirı gitti. 

Oç, d6rt ıündenberl ıeh
rlmlzde buluna• mebuıla

rımızdan B. Hacim Muhit· 
tin Çarıklı dQolcG Bandn
ma ekıpreıtle lzmtre ıtt· 
mittir. 

Muhlis Suner aitti. 
Bılecık mebuılufuna seçi · 

len eekl Sıhhat MOdlr6 
B. Mubllı Suner dGokü 
Kütahya trealle Ankara1a 
ı ıtmııtır. 

Bir tayin. 
Y cot ı hdaı edilen ıehr lmlz 

mallalli idareler m6f ettııllit· 
ne 40 hra maaıla Hkl Kırk 
larell Huıuıl Muh&1ebe Mü · 
dBrü Refik tayin e.ttlmltttr. 

nalın - türkü - Bairıma taı 

ba1aydım, 10 Saadetti• 
Kaynaiın - türkü Dallau 
laep kar ald ı, 2 1.00 Memle· 
ket 1aat ayau 21 ftO Ko· 
nuıma, 21 .15 Eılaam, tah•l
lat, lııambl1•- nukut bor .. 11 

[ flat ), 21.25 Neıelt pilli · 
lar - R. 21.30 MGzlk (Oda 
mGaljt Keatet), Hayrallala 
Duyıu - Klarioet, Orhan 
Borar 1 net keman, Ca • 
•id Özmenıi - ~ acı ke 
man , Zekt Berkirea - VI · 
ola . En Ter Kakıcı - t!:elle, 

W . A. Mosart - Kentet 
(La majör), [ Klarlaet Y• 
eazlar kuarteti tçto ), Alleıro, 
Larıhetto. Meauetto, Alles· 
retto con •arf azloat , U 00 
Mlzlk ( Küç6k Oı kHtra -
Şef: Nectp Atkın. 1 -· La
utenıchlarer - Prlma~era -
Arjantin aeraaadı, 2 -
Breııer lta lyan ıark ı ıı, 
3 J Strauı - Bısde 

(V al ı) 4 - J . Strauı -
Polka 5 Nülzlader - Bao• 
bir danı daha çalıana (VI· 
yan melodtıı) 6 - Doıt•I 
- Muı 7 - Leopold -
Çııan yortuıa, 8 -
Stolz Praterde ai•<=· 
lar tekrar çiçek açıyor 9 
Seh6oherr - Alp k6y1Qlerl' 
nin danı hıı • aları 23 .00 MI·' 
ztk [ Cu:band Pi ] 23 4S 'l 
Son ajanı haberleri •• 1• · 

n•kt protr••· 
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(Ba,tarafı blrhael •yfada} 
çok Anapa tle•letlerl yapa· 

1111 l&umea olıua dabılde 

lemine çalıtıyorlar. Ba mo 

il Da HYk ••••aeafı keJfl · 
yetidir. Bu mHele talaak 
lnık ederae flatlarda 3 . 4 
mlıll blr artma buıule ıe 
lecek •• dGaya yln plyaaa 
11, buıuıtle JilD menıucat 

aanaytlol kurmut memleket 
ler büyük bir yün buhranı 

dara ıaaa,u karııııada kaba 
JClnlG kumaılarıa, lılllu 16 
aumu bellrlJor. Hem et •• 
l.em 4e yln •eren koyun ırk· 
larının çofalhlmaaı eereya na utrıyacaklardır . Koyun 
ıu bathyor. Kaba yGulerlo ları az memleketler bu bub 

de iyi yapalı vere• ırklar· 
1• teul&bl clbetl•e ııdlle 
rek l•llbı ılıtamatlk, ilmi 
lııareket halini alı1er. 

Kaba yQnlerlmtzden nn 
cak balı, kılım. keçe •e 01• 

hayet bazı kaha lıumaılar 
dokunabilir )tedenı ıbtlva 
c . 
ıaıız •e ıoıya l lcaplarımız 

IDce kumaı menıueatını biz 
de de pek çok arthrmııtır. 

Ve bunun için de memle· 
kette Merlnoı yOnDnGın tt

laah latr thtlyaç ballae ıtr 
aıtıtlr . Llldn ba ithal mi 
hı19 miktarda d6•1z aarfını 
IDucıp olmallta •• memle 
ket •k•nomlılode bir meıe . 
le hallol almaktadır. 

Bitin dOoyada ince y6n 
••tao ancak Qç memleket 

••rd1r. 
Bunlarda Cenub1Amerlka, 

cenubi Afrıka •• A•uıtural· 
Yadır.Cenubi Amerika yOnle 
rlne Japonya klmtlen el at· 

randa en bQyGk z•rara dü· 
çar olacaklardır . Fakat TGr· 
ktye, Anupa de•letlerl ara· 

ııada bu bakımdan çok da 
ha mOı ıd ve meeut bir va 

zlydtedlr. 
Memleketimizde bu ıGn 

i 7 572 000 koyun •ardır. 
Seaelerdenberl memleket 
•eterlaerlerl eeferber bir 
halde yurt koyunluının me · 
rlnoela te1altibüoe çahııyor 
lar Sanayi proframı mucl 
bınce Kamkarn yent Meri· 

aoe yloQ, lplıtı •• Buna 
merlnoı fabrlkaıı bu mild· 
elet zarfında behembal hı~ 

maye edilecek •e bet ıene 
ıoora yurtta ıhttyacımuu 

karıılıyacak nıebette yerli 

mertooı yGnO temtoe çala 

ıılacaktır. lldlaı •• cofraft 
•aztyetımtsln müıaadeıı •e 
devam edılecek olan meıa· 
lmlzla netice•• mu•affalu 
yelle elde edılmeıt kanaati 

•ıı olduiu ' için buradan mevcuttur. 
baıka bir memleketin teli· Koyunun, y6o meneacatı 
fadeıt m0mk6n deftldlr. aaaa11lndekl bu meokllne 

Şu halde Garbi Aıya •• lıaret etttkten ıonra bu 
Avrupa tçla ancak Cenubi 16nk6 buıllh tle memleket 

TOU.DILI --
Memleketimizde koyun kıy
meti ve koyunculuğumuz 

l'flôytllmizde yeliştlrUen mulnoslar 

Memleketholz koyunlarının takalMa tayi• edtlea J•tlı · 
bu fllnkG yetltttıe ve 11hbi llrme Vf' hHt&hklar milte 
tartları çok nokuodır. iyi hıu11aı •• Hletanları Merl-
ıartlar altında fenni abu- noı koyunlarını• bakım ,haa 
mamlarla yetııtırtrlırlerıe •• tahkd"n korunma, yettıtlrtl· 
rlm ltlbrrlle bu ılokü ra-· melerl hakkında yettıtlrlclye 
kamların fevldne çıkılabl· malumat vermekde ve yol 
lir . aöıtermektedlr . 

Ha1•anlar1n beılenme tar· Merfnoı mıntakuıada ıtm-
zlarr, meekeo tartlart, da · diye kadar bet aablt baaJo 

mızlıklarıa ayrılmaea keyfi· lnıa ettlrllm•t •e ahali ko 
veU, mera mGaazaalara ve yualarıaı UJua •e parazit· 
haetalıklardao vıkaya elbet· lerdeo vikaye için ıenede 
lerl daha emin yollara ıl · iki defa antlHptlk banyola-
rerae memleket lroyuolarcu ra tlbl tutulmaktadır. 

luju daha verimli bir hale Teı•lk lçta de: Koyuncu 
ıırecelıtlr lar1 Merlnoı yetltltrme ve 

Merlno• yap 1 ~ht• b 1 hb • • • yacı un ara 11 t aiıl yapanlara 
memleket koyunculufuoun eiirillertnl ı,ı bakanlara, ku
yeol baıtan tetkılı:e ve umu zularını iyi beıllJenlHe aa
ml ıktıeadi ve 11hhi tedbırler kdl mü1'i.fatlar tH•zl edil 
tttıhazına aevk etmtıtır. mekted ı r. 

Ko1unculuk mevzuu ize· 936 s~neaınde beher kilo 
rtncle 10 ıenedenbert bat•· merlnoı yapa~ııı ti t • ye t lreae 
ralmuına çalıt lan ltlrr tU (30) lıuruı. 
ıekılcle hullH edıleblltr 937 aeneılnde beher ktlo 

4.fraka ve Avuıturalya ylo· Hrvettoe lli•e ettıjl l k 
1 

Mıllt menıucat aanaylıl-
•rl kahJor Fakat bu mın· ıymeUol de ince enek yurt 

t 
1, 

1 
l ata •httyacı o lan ince yapa 

akaların her lktıl de lnııltz .-oyuncu ujunuo, mem ellet 

morlaoı yapaim yerlıtlreae 

( 15) kuruı, prim •ertlmtıt1r· 

hlk ekonomtılodekl ebemmtye· fıyı yeUıtlrmek malreadlle 
tmtyetı altında bulundu· 1928 ıeoeeınde mertnoı ıt 

lu irin me•cut batün •u-n- tfot hır kat daha tebarllı ,, ,. u "' l balıoe baınanı l uuıtır Bu ta 
le ı b etUrm ıı o uyoruz Ko1unla· 

' a lrden ıdareıl •e bO- h lQ rımızıo bu ıGnkü lufmeU rl ten beri Macar. ıtao •e 
D dGn1aya lıtedlfl ftatta 99 63l 240 liradır . Almanyadan 3591 koyun v~ 

•at1naıı aasarı itibar• alın· k ı Canlı otara k koJUD ıer oç ıetlrl mit ·u bunlardan 
IDaya llJtktır. l.tek fazla 933 baı ._•lmııtır 
l 

•eUmlzta Hneltk ıe a 
0 unca f tatları ylkıeltecell d liri çok yOkıektlr V a1atl Gerek de•let mtleneeele-

e lttklrdar. Neteklm don olarak koyunlarımıısdaa ıe~ rlade ve ıerek halkın elin· 
'-. ••nayttade y8• meneuca nede 400 000 000 lttre eüt de Hf kan 29 000 Merlnoı 
tt 

1 
•0terakkı bir duruma ıı · ahamaktadır. Bu laaaılat va· J•tlıtırilcnlttlr . l'ctklllteı& 

re ldenher& bu fıatlar da çok eatı olarak 15 000.000 Jlra olarak baıhyao Merlaae ye· 
JGkeelmtıttr. loıılez meslek tutar. UtUrmeıl g34 ıeot'llade Ka· 

... un m • arı eeae e racabe1 baraeıada b&r Meri '8ecmualarında harar•tle YA ILt d 26 
-rzu edilen m6htm bir ık . 000 000 1

- 1 k d d B t · •' o a ar ır . u ooı yeUıUrme çıfthil ve 
'••di d6n6m daha vardırkt miktar 14.0uO 000 lirada• Buru Merlooı yetııttrme 
bilttıo JGn aanarllnl timdi· fnzla bfr •arldat temin eder. mıotaka aı6fettııltil thdu 
den dGt&ndQrmektedlr Bu Ko1unlarımızıo Hnelık d edilerek yalnız Mertaoı ye 
-.ııbırn d6o0m, bundan ıon huılatı 15 000.000 llraden Uıtırme tılerıle mu11zzam 

'- Cenub1 Afrika ve A•u• fazladır mGetakil bir teıkılat vilcu· 
turalyadan yün ham olarak Koyun. kend ı kıvmetıne de eetlrtlmtı ıre mütulrtp 

detti. oralarda tetlı edıle nlebetl•, memleketimizde eenelerde Bandırma ve Ba-
C~k olan f!lbrlkafııırda lflt>n· yüzde 45 nııbetlnde vu•dat hkeelrde de Merlnoı mıota 
~tlıten ıonuı cıhao plyun · t t" mln ede n bir hayvandır. kaları t,.ı ı ı edtlmtıtır Mın 

-----------------------------•oo•DTürkdıllnın T frıkaeı: aaaaaaaaaaaaaaaao 
~ ~ 
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Bu uıulu harpten •ıl•• • 1 için hrar ediyorlardı. 
oıubteltf Katey ıenerallert 

d 
Han, !tekrar bOcumdan 

or ulartle beraber Mololla içtinap etti; fakat Kayıere 
rıa tarafına ıeçtller ve Mo· d b • lr elçi ı6odf'rdl: 
iol zabitlerlola nezareti al " B t:rlm aramızda mu 
hada zaptedllen ıehlrlere barebe hakkında ne dGıü
ku"vel ı11allye olarak ı6n· a(iyouun? Sarı nehtrln tlma· 
derlldtler. liodekı batan eyaletler be· 

Açlık •e kolera, Apokaly •im elimdedir Ben timdi 
Pııa d6rt ıOvartıınden ba •alanıma ••det ediyorum. 

llttaı, Moiol ıOr6ıOne lltlh•k Fakat benim zabttlerımın 
~derek merdaoa blklrn ol- hıddetl•l teakıo için onları 
d~lar. hedlyeılz mi 101111.cak-

Y az bitince Mofol ordu 
1101119 

'"-da da haata'ıklar bat Hu hakikaten garip bir 

llıterdt . Atlar zaJıflıyor •e tel&kkl, fakat e11ı itibarile 
t•Jrl kabili ııumal bir hale açık 161 motolun bir btleal 
~•llyorlordı Ce11r•• hen 1.ıı . Eter l(.oyıer talep olu· 
U••et eıadyeıt tle YeoklDI nan ıeye ruı elurıa, zabit· 

~l•rınıa iioGade k•r•rılb lerlDI taltif •• onların ı•· 
t111ı•1hl; Hbttler laltu• ltp harıları•• tat••• •••" 

tçfo hediyelere malık ola 
cak •e bu ıuretle ejderha 
tahhn nhtblntn bayelyetl de 

oldukça hatırı sayılır darlte· 
ler ,ı,ecektt . 

Moiollarıo fena vaziyeti 

nl eyi bilen bazı Katay er 
klaı, ICayaerl Yenktoıden 

Mojollar üzerine bir hücum 
yapalmHına ıknaa uinıtılar. 
Böyle bir tıebbüıOn netayl 
el mQmklneelnl ıtmdldeo 
tayin etmfJk kabıl d ,. fıldt. 
Fakat her ne hal lee Kay1er 
b6yle bir ıeye c(lret edemi· 
yecek kadar yılmıtlı Cen· 
aız bana 500 aeoç etılr ve 
bir okııdar da kız yolladı, 
ıOrülerle ıafkan at ve ipek, 
ahun ve aıOmGıler dolu 
denkler 16nderdi Aynı za
manda bir matareke de akt 
olundu; Kayeer hanın m6t 
tefıklerl olen Ltao prenılerl · 
oe Ltao· Tunın terke bile 
lıaydu ıart r••• oluyerdu. 
Fakat han daha fe-ıla talt-p 

ediyordu: l.ier aralar1oda 
bir ml••r•IN ,., .. as 1111-

Koyunlarıa bllbuıa kuzu· 
larıo laidt1eılnde çok f at 
daU olaa yonca zlraatlaln 
eenlt leUlme•t için merlaoı 

yetııttrıctlerlne meccaaen 
yonca tohumu dafatılmakda 
Ye z iraatı teı•tk edilmekte 
•• yonca ziraatı uıulterl CSj 

retılmektedtr. 

Suoi tohumlama: Bu me· 
tottan tetlfacle ederek Mert· 

ao• telulrloe çahıılmakda 
Ye ııttıkçe deha ıeolı ola· 
rak tatbik edilmekte Ye lı
tlfade edtlmektedlr. Sual to· 

ltumlamanlD tatltlk edtlme · 

dtil mahallerde me•c•t ko~ 
lar nazarı tubare alınarak 
on.-. ıöre köylüye rnu•akka · 
teo koç tevsi edilerek tabii 
•ıı yapılmaktadır. . 
Mımlıket Koyuncuıuıundı: 
T ralc yada kı•ırcık ırkını 

ıettfa tleo lellhıoa çalııılmak 

yorlaua • allel hilkumdarl· 

den bir kadmın zevce ola
rak ona •ertlmeıl lazımdı. 

Ve bö7lece allel hfik6mda· 
rldea btr kadın oaa ıönde
rtldt. 

Soabaharda Ceaılz ban 
Geblye avdet etti. Sahraya 
duhulden evnl ıımdlye ka. 
dar aeraber ı&rlkledtlderl 

eılrlerıo lnımı lzamıaıa 

katil tçın emir verdt: 
- G6r6n6ıe nazaran Mo· 

follar bir muharebeden va
taolar1na döodüklert •aktt 
ilımlerle, ıanatl&lrlar mGı 
teına bGtGn ealrlerf 61dOr• 
meyi idet edlnmtılerdl. Bu 
m alarda Moiollar nezdinde 
eılre pelıı: az teıadlf olu
aurdu. Bir dbü fena taıdt
ye olaamuı leera 16çebele· 
rlo yalanlarını ~••lren çöl· 
lerl pek te ıeçecek v•ztyette 
deilllcrdt. Moiollar onları 
ıerbHt b1rakac•klar1 yerde, 

baılt btr ı•k•lde imha eder· 

lcrdt • eıklmlt •• lnallaaıl· 
muı bir ilale .-Allil elltlff· 

tadır. Zlraot Veklletl•i• 

direktifi altında çalııan bir 
ıürü me•cuttur. Bu ıür6 
Edirneden ananla ıaekh•••· 
eloe kaldmlmııtır. 

Sultansuyu harısındı: 
Memleket koyuououn ,oı 

d~ 60 nı. teıkU «!d•D kara· 
meo nkınıo ıelehı nıaluadlle 
üzerinde çalııı lao bin batlık 
bır eürü mevcuttur 

Tıftik 
930 eeoeetodcoberl Anka 

ra, KoDJ• 
9J2 Seneatadenberl Eıkl 

ıehtrde tiftik ıerıllerl •e it 
tlrak eden yükıek kalıtede 
ki Ankara keçilerinden teı 
•lk müklfatı · dajıtılmakta. 
dır. 

932 Seaeılad• tıWk cemi. 
yeti tarafından kOçOk mlk· 
yuta me1daoa ıetlrllea 
imalathanede Ankara tof• 
dokuomaktadar. 

Cemlyetta Lala baaıada 
btr aQmuD• alıh vardır. Çtf 

teler bara11oda Dokuıoluk 
me•kllnde blD baılık bir tlf· 
ttk nllmuae ıtırGıü menut 
olup 1otı1t1rdlfl btrtacl ıı· 
nıf damızlık tekeleri bedeli 
mukahıllade ıDrii ,.bipleri; 

ne ıatılmaktadır· 

ıarıgOI: 
Bu ırkı Aakara Orman 

Çıftltit ••mlekete ithal et 

mıı •• 1erleıtlrmlıtlr. Bu ıl• 
1 Ork laaJ•aacıhlı••D bir ka . 

raıül koyunu retlıtlr•••l 
mevcuttur. Halen Aakar• 

Sıllfke çlftllklerlade: 1 l Baı 
eaf kan ve 167 l baı 1erı• 
kan karaıll mevcuttur. 

Mırinos ıuntıklsı: 
Mertnoı auataka11 kabul 

t-dtlen Buna, Bahkeılr •• 

Çanakkale •tllretlerl tlabl · 
ltndekl o•a ve •adılercl• 
Merlaoı 1&0111•• 1et11tlrmek 
ve beılemek kabil elaealı•· 
dan bu mıotakanı• tab•ll 
edllebaleceic koJUD miktarı 
mtlll meaıueatıa lıtecllll 
miktarda yln .erebilmek 

için kafi ıelmedıttadea bu 
mmtakaya hudut olan ov• 
ve •adtler• de tahvil ltl•I• 

teımllt dOıüa6lmektedlr. 
llırıaos Giftlili: 

Karaeabeyde te•I• edilen 

çiftliğin kadroeuau arttırmak 
Ye balina koyunlarıaı Meri · 
noaa tahvil edecek koçları 

lerJ atar ııbı.. Moiolların 
nazarında i•••D laa1ata hiç
bir kı,metl balı deilldl; on· 

lar bilha11a miablt arazi 
meıkunlarını ımb• ederek 
oralarda ıOrGlertne yeni ot. 
laklar tedarik etmeJI dGtll· 
nürlerdl . 

Cenıln banıa, Katay dev. 
lettnı hakikaten rahat bıra· 
kıp bırakmamak letedlilDI 
bJlmfyoruı:. Her ne bal fee, 
altın Kayaer yalnız kendi 
1ah11nı dlıOndl •e blyiik 
ojluou Y •D Ktaıde bıraka· 
rak keadlıl cenuba fırar et· 
u. 

Payıtahttmır:ı aenup mer· 
kezine nakl edeceilmlzl te 
baaauza illa ederiz!,, 

lradel hGk6mdarl b61I• 
idi - •aı:lyetl kurtarmak ı~tD 
ıakat bir hareket.. Mııa•lr· 
lerl •e memleketin atfllerf 
tebaHıaı terket•eıl fflD eo• 
c•k yal•ardılar. fak•• 0 

1flltl ve ODUD fJrarıDI da 
memlelratte ,., •• ıar eat.tp 

etti. 

SAYfA ı 3 

elratle •e çok miktarda 
yet11t1rmek lçla bu çıftlliln 
damızlık kadroıunu 20.000 
ne çıkarmak icap etmektedır 
Ancak bu ıaye.le aened• 
bıı bın koç yettıtırmek ka· 
bil olacaktır. Bu makıatla 
Karacabey haraaıoda koyun· 

ı~uı çtftlıte devren altnmw 
tır. Bu hedefe voıul için 
lazım gelen tedabtr meya 

010
da ıentı mtkyaeta çayır •e 

mera t ılihı ıuol çayu ıhda· 

11 
111eıken ve ııda ıartlau • 

oın ıell .. ı 8uarı dıkkate 

ahDmııtar . 

sun\ tohumlama: 
Bu rnetoddan baml ,,u 

fade etmekte ellemmtyetl& 
bir ııtır. Bun•• için yetııe· 
cek elemanlar 16ıöaOade 
t•tular•" tatb ı k ıaba11aı ı•· 
nııletmek icap etmektedfr. 

Koç dıposu: 
Çok luymeth ol•• Merl

aoı koçl arının ~aylattan ••· 
kay~ıl kabtlıyetlerlnlo ıda· 

111eıl ve baDlarıD adedini 

çotahmak ••keadll• k~ 
depoıu ıbdaı edtlmek f alde· 

it olacaktır. 

Teşvik nsıtaıan: 
MedeDI memleketlerde bir 

çok ııtaf adelt dene111elerde• 
ıonra kllıtk '9tr bale ıetl· 
rllmlt olan teı•lk vaııları•· 
dao tettfade etmek bunun 

lçlo oakdi fedaklrhi• eıırıe· 
ınelllek çok yerinde bir ted-
bir olacaktır· 

çayır ve mıratarın islibı " 
hayvan yaıi zıraatı 

De•tet mlH••••lerlDde 

yetııttrılmekte olaa ~ayar 
tolau•I• rı tekelr edilerek 
te•zl edilmek •e k61llJI 
toplu olarek laareket• ıe
tlrmek •e lA:aun ıele• lletl 
slralye de teni etmek ll-

zı•dır. 
Hıdıf: 

Burea Merlnoı fabrlka11aı• 
a~ıhıında tıaret edile• 
2.000.000 kilo Merfnoı ,a,a· 
tı tetenmektedtr . Yerli ke 
yunlann lıtif a He •erimle· 
rlalD yülueltıl111eıl, ırkların 
memleket• yetfftlrmeal la• 
euıları gltttkçe kabil olmak~ 
tadır 

Bu cihetin temini tçln de 

her kolda çahımalara de· 
um olunmaktadır. 

Onuncu kısım 
Moğollar1n dönüşü 
Kayıe r, yakın taraftarla· 

rile parıtalattao firar edin-

ce, bGyiik etlu •ellalatı aa
rayda bıraktı Bu ıuretl• 
devletinin merkez noktall!S•r 

hiç olma1:1a zahiren bir hl· 

klmlyel ıuaı bırakmada• 
terk etmek letemfyordu; 

Hlt•oat bir mıme .. tlde te· 

merkOı: etmff olclufu halde 
bir ltallıın s6slerl 6oln ... 

buluamalı tdf. Yeoı ICt•ı 
btSIOkler ye alaylarda ttklım 
ttkhm dolu tdl. 

fbUY•' mOf'•YJrlerlo dl-

1aocllklerl ııbı' çok ıe.ç~• 
den Çin kunlaakerlyeıl ara· 

atnd• karıııklaklar baı ıieter · 

dı . Ka1•erl• maıyettae ta· 
,ın elunao bilOklerfn htr 

llıımı lıyan ederek Motel· 
lana tarafına ıe,ttler . 

- IONU VAR 
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Orta Avrupa hadiseie-
ri ve Alman matbuatı .. 
(Dlnk6 yasıaıD deYamı) 

ıarp de•letlerl, Taktlnde 
mltiahale etmek yerlneı 

ladaklı bu ç6z6lm•i• muh 
taç •••~lelerin bGıbiHÜD 

kar11mHı•ı, tamamen teh 
• 

flltklr . l:.Jr laal almaaına ••· 
ba~IJ•l ••r•tılerdlr Her 
••fa11•da lıe A.lmaaya, all· 
katlar kQmelerl tam ~lr mq · 
•af akatı ile. •• moral hak• 
lua kaU,•• teca •la etme · 
••k ~Ule. ıll&fln •••lıamı 
iade •• tealA eylemfıttr. 
811 ltlbarla «ceblr tıttmah• 
l~laa& lıeı balumdan bak-
111d11 •• bu tabktr A•rupa 
barııını• tehlılıe1e glrmeılal 

her tGrlD ..,uıı,et bıılerlo· 
dan lrl olara .. uıektaa ,.,. 
ra.leolere d6aer. 

Al•aDJa•ıa Çek •• Slo 
•aldarı keadtılae baflam• k 
aareUle hem ıe,en eyl6ldekl 
taab .. Gtlerlal, hem ark teo. 
rlılnt tnklr etttll ıddlaıına 

ıellace, ıaHt• b• buıuıta 

16yle tıı.r Cff8P •eriyor: 

.. Almanra Orta A nupada 
INr blyiik aaha •b:amı l~ln· 
ele bir E•plr• fikrini t .. ııl 
etmektedir ki, bu fıktr bil · 
baıaa BlyQk Brtta•ya hapa
ratorluiuna yabancı ıe!me
melldır. « o •• ı.t hllılmt 

yett • tle « m 1 1 1 1 J e t • 

mefhumları birbirinden ta· 
aam•• farklt ıeydlr. Irak 
teerlılne ıellnce, bu, a1nı 

J•rde yaııyar lıtmaeler ara · 
11etla nrurl hır nlyam te · 
ıülne mlnl deifldtr. Alm•• 
yanı• «milliyet» prenıtbt, 

yaltaaa milliyetlere karıı 

lilrmetl icap ettlrdtfl için, 
Rayh hl1&6tnetl kwdlıtne 
l&tıca edea Çeklere karıı, 
pek çokları için aGmunel 
lmtlıal elaca6i btr ıekdde 

hareket edecektir. 
B. tarılalt fASetefer, IOD 

Çeke Slo•ak bldlıelertma, 

ltalya itin bir ılrprla teıkll 
etmek ılyle duraun, btlakıı 
ltal,aaıa tam bir tH•lblat 
k•aadıfı f ıkrlat lararla mü· 
4af aa etmektedirler. 

«Ne•H Wıener Taıeblatt 
Ne.. Frele Pre11e• bu hu· 
... ta yaıtlıfi bir 1asıda, 

ltalyanıD bu . bldı .. lerden 
dolaya kattyea h•YT•l duy· 
••clJtı., laatt&, bu laal tar 
... Dı zararı tellkkt ·ederek 
liltllnta IDtlaar erledlflnl 
ılylemekte •e,Faıtıt ltalya
••• Alma• ılatlyaçları•ı tak. 
dlr tle IMlaun talaakkoku için 
t•l•••aam atanettarhkla 
aamak.tadw. 

17 T arJhJt «Frankfurter 
ZeUur> dahi aynı fıklrde · 
dlr, 4•cak ıasete, bütln 
1tal1aa matbuatı lçl•d• yal·. 
•ı• .. La•oro Fa1clıta.nıa bu 1 

huıaata bir mal.ale •eıret. 

••il. dllerlerlnln iM tadece 
telıraf ha .. erlerlle iktifa ey· 
lemelerlal, 15 mart ıO • 
11lncle, de•let memurlarıDıo 
tekalt maaıları hakkında 
~akan •e tabtatlyle bitüa 
hal7aaları allkadar ede• 
bir lraauaun metat •e tefıl • 
rtle delu ol ... laraea atfedt· 
Yer. 

l 6Mart tarihli laıtlt~ ıaaete • 
lettade Al••• aakerl l&ıta
luıaıa Çek topJaklarnıa JU · 
•1Jlt6 .,,e Prala ıtrmelerl 1 ..... .. .. .. .... ,,., .. 

Dl teı ktl ediyor. Bu mü na· 
ıebetle Lordlar ve A nm 
Kaınaral,.rında Almanların 

Çek-Slo.-akyayı lfgallerl do
laylılyle hOk\hnet namına 

beyanatta bulunulmuıtur. 

A .. am Kamara11nda h6"6 · 
meUa namına baı•elrll be. 
yanatta buluodaktan ıonra 

Anupanıa bu rüoliü •azt. 
yeti hakkanda umumi bil' 
mOzakere yapılmıftır Mar .. 
tın 20 net paaarteıl aGntl 
Çek·Sl0Yalı1a meıaleatnln 
Lordlar Kamuaıında mQ 
zakere ecUleceil bıldlrtlmek. 
tedfr. 

«Tlmea» gazeteıl «Mlltta. 
rtzm harekette» baıhldı 

baımalraleatnde Almanyaeıa 
Çak toprakları ılzerlne yG. 

rom .. ınt •e bu buıuıta baı
•ektlin "'yam Kamarasında 
•• Hartclfe Vekilinin de 
lortlar kamaraıında btUrd 
••t namına yapmıı olduk . 
~eyaoah me•zuubabı ede
rek nazilerta iktidar mevkı
lne ıeçttklerl günden bert 
tik olarak hareketlerini ve 
f aaliyetlerlnl açıja vurmuı 

olduklarını •e Çeklerin en 
kıymetli m6lklyetlerl olan 
milli fıUklallerlnl kendi ar
aulan de 1ab•ncı bir ırkın 

eltne •er dikleri 

ıek ltadekl yalanlarla Alman
ların bOtün düuyayı kandır
mak ıayretfode bulunduk · 
laraoı kaydettikten ıonra A.\. 
manyaaın bu ilhak hareketi 
tle aıkerl bakımdan elde 
ettlff kazanç arı ve bllhaasa 
ku•vetll Çek hava fılolarını 

anıyor ve Orta Avrupan1n 
bu ıttnkü •eziyeti ve Al 
raaalano glrtıtıklerl tecawiz 
llu teıebbüıler kar1111nda 
lnıtlterenla müdafaa n11ta
lar1nı biran ev.el teklmül 
ettlrmeıl ICbumu üzerinde 
dura yor. 

-SONUVAR -

---~•Bi---

Bohemyanırı 

f acialarcla dolu 
tarihi. 

( Bat tarafı lktnel ıa,fada ) 
çalarlardı. 

Dıferlertnlo harple elde 
etttlrlertnl ıulh yollyfe t-lde 
eden Habıburılardaa bırtnet 
MakıJmlllendtr. Bu inal, 
torualarıa1, Macar •• Bo· 
be•ya lırallarının torunla · 
rtyle eYleatitrerelc Habıburı 
haaedanıaı Sen Vencf!llat 
yaat .bohemya ile ,.;. Eu
,..., yani Macar tahtına va· 
rt• etti. 15 l 5 de bir mt11k 
yapıldı 

O andan ttıbaren mukad
deı lmpayatorluiua lmpara 
torları Prafda bilha11a 
Hradıcltt•de oturmıfa baı 
laclılar · 

Hrachcbtn earayı hartkul 

ide bir yerdir; HUler Çek 
merlıezfnden pçerken bir 
ıece bu ıara1da kalmıthr 

Makıtmtlfenla, torunları

nı• e•lenmeıf, bu büyük dip 
lomatlk muvaffaklyetl do· 
turmuthJr . A11rlarca evvel 
e&yleneo illin veclıesl 11a11l 
da tahakkuk etti: 

«Beti• ıerant alil, tu fa 
u~. Aatrta a\)be» 

• s.,1r.1.,, taarp •4itrnr, 

TORKDILI 

Balıkesir Tapıı Sicil 
1\'ltıhatızlıgında n: 

Mevkii: Cıcıı : Hudu du: 
Çınar altı Tarla Doğuıu Manav oğlu Abdullah, 

hatıaa Saiır oilu, poyrazı Meh· 
met Emin, kıbleıt Ahmet tar
la11. 

Terenltk « Doiuıu Emin, batm Bekir, 
poyrazı Haıao, lubleıl yol. 

Yukarıda bulundukları yerleri yazılı ıkı parça tarla Ka 
raoilan mıthalleıtnden Altıparmak •ilu Ahmet Çavuı 
lıa11ar A nenin lırinunusanl 336 tarih ve l 71 numaralı ta 
pu kaydmın ıeltrl ka;yd1nda izah olundufp veçhıle takıl· 

mec tahılı edilmek ıurettlo taaarruf ve ztraa\ıoda tiren 
929 tarihinde l51m,..ılle e'vlitlan Mehmet, Hafize •• Fert 
deya kald1lından bahtıle namlar,qa teıctl ettirmek lıte · 
dtklerfndea bu clbetla tahkik •• teıbltl lçfa 8 · 4 · 939 
ınna mahallin• memur g&odertlecektlr. lttrası olaolaran 
bu mOddet içinde yazı ile Ta,u Sıctl Muhafızlılına ••J• 
mahalline relecek memura mClracaat eylemeleri }(izumu 
ilAn olunur. 

Susığulık icra memurluğun~ın: 
Suıurlukta Han mahalle· 

ılnde Hacı Mehm•t oflu Ke · 
peklerlt Abdülhamit Ş6kıü 

Tekili avukat T evlk Baıaran 
•e Sabri Koça la• ( J 500) lira 
•• ayrıca tahakkuk edecek 
meeraf a borçlu Suıurluğuo 

Kııla maballetiaden Bılll 
sade Ahmet tevfliln bu 
borcu için mahçuz huluaan 
tapuca teırto1anl 938 tar ı h 
ve 7 numarada kayıtlı Baba 
k~yünde kltn ıaiı Sınaplı 
Ahmet haneıl araaeı , ıolu 

köy meydanh§ı, arka11 yol, 
ile mahdut dlvarları kısmen 
dolma ile yapılmıı Dzert ki· 
remltll bir ıakaf altında al 
ta oda !e boıluk, Gıtte btr 
btiyülıı: ve bir uf ak ki iki oda 
Te blr ufak dlvanhanıe ve 

Bir Sovyet he
yeti Londraya 

gidiyor. 
( Baıtarafı birinci ıayfade) 

Y6r etmfıttr 
Büyük Brıtanya hfilır.üme

tlnln salahiyettar müme11tlı 

tle Sovyet hOk6meU aza11 
araaında teaıı olunan ıabat 

temaı hiç ıüpheıtz Sovyet 
Bü16k Britanya müauebet· 
lerının tarılalne ve ıu l h me. 

ıeleıloln hallt lçlo enternaı· 

yonal teırlkl meaatye hiç 
ıüpheatz bakım olacaktır. 

ıüzel A vuıturya ıen diifiin 
ediyorsun» 

Fakat ne yazılı! Avuıtur 
1a fle Bobemya ne kadar 
11lu ııkı btrtbırlertne bajh 
lıeler de birçok harpler 
yaptılar Bohem ya bir za
ma olar ateıe ,.ertltlt. Jan 
Hu11 1418 kooılllnden ıon 
ra umumi bir meydanda ya 
luldı Söyledik ya, o zaman 

mtlliyetçıhlı benilz malüın 
ı:iejHdı, fakat Avrupada din 

birllfl namına harap olu
yordu» 

1618 de, Prajda pence· 
reden •talaya bir lnHn 

atılma11 hldtaeıt 30 ıene 
deva rn edecek harbfn ilk l 

fıaretl oldu. lmpar toruD 
ordularını Arletoluat btr çek 

olaa V allen~teln idare edt. 
yordu. Bu adam 1648 de 

ihanet ıuçuyl" 61dOrQlde. 
Ark•da harp olmuı bir Al 
manya tahrfp edtlmtı bir 

Bohemyft bırakılarak Ve. 
tafaly a muahede•I lmı:alan
dı. 

( ~ONU VAR ~ ) 

bu binaya mutta11l ıtmal 

ctbettnde rene aynı 6rtllı al · 
tında btr kah•ehane ocalı 
Ye birbirine ılrlltr iki oda 
ve bu btnanın arka clbe • 
rinde (220) metre m•rabba· 
ında bahçeyi müıtemfl •e 
(600) lıra luymetl mubam· 
menelt bir h•p hane a~ık 
artırma ile aatıltia çıkarıl 

mııtır . 

Btrlnct artırma 8 ma '" · 
939 tarihine müıadtf pazar
tesi ıünü ıaat 14 • 16 ya 
kadar Suıurluk lcra daheıtn· 
de ter• edılecelctlr . Artırma 

bedelı luymetl muhammlnealo 
y6zde yetmiı betini bulmadı 
ğı taktirde on ıoa artıranın 

taahüdO baki kalmak ü.ıere 
art1rma On beı gGn müddet
le temdit t"dllerek 23 mayıs 
93!1 tarlhiee müeadlf aah 
aünü saat 14- 16 ya kadar 
keza lik icra daire.inde ikin· 
el açık artu·mada gene kıy 
mett aauhamm~neoln yü~de 
yetmlt be1 1 nı bulmadığı tak · 
tirde aatıı fMI bırakılacak 
tır 

Sattı peıtnttlr. Artırmaya 

lfttrak etmek lıtlyenlerlo 

kıymeti muhammlneDln yOz 
de yedt buçuiu olıbetıode 

pey akça11nı •eya mıllt ben 
kanın mektubunu blmll bu
lunmalan llztmd1r. 

Haklar1 tapu ılcllıle aa bit 
olmıyan alacakhlarla dıier 

allkadarlarıa ve irtifak 
baklu ıahtplerlnlo bu hak 
lannı ve veıatr tddtalaranı ev

rafını müıbetlerHe bir tkte 
ilin tarıhtnden itibaren nl · 
bayet 1trml ıün sarfmda 
tcra dalreılne bıldlrmelerl . 
llsımdır. Akıl taktirde bak 
ları taku ılclltle ıablt olma· 
yanlar aahı bedelinin pay· 
laıma11odan hariç kalırlar. 

Dellaltye reemt mOıtert · 
ye altt •r. Müterakim ••rıl 

bedel ihaleden terzil olunur. 
Daha ziyade malümat al
mak tıtıyeoler dairede açık 

lnılundurulan artırma ıart · 
namealle 9 numar•lı dosyada 

me•cut •eaalkı ıörehllecek · 
leri tlan oluour. 

Kayıp şı~adılnıme 
Manaatır vlli.yetl mekte · 

bt rüıtüyeainden 327 aene· 
ılnde almıı old•jum ı•h• 
detnameml &&yl ettim. Ye· 
nhılol çıkartaeııfımdan eıkt· 

ılnlo hnkrnü olmadıtı ilin 
olunur. 

Balya kaze11 1 od dal· 
re talutlcları 

0.r?tt Ak••• 

30 Ml\RT 1111 

·-~~·~·~-·~~·~~--~·~~~~~~~ Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası ~ 
: K c;pital: 700[)00,000 Türk Lirnsı ı. 

Yurd İçinde 261 Şube Ve /1jans ~ 
Dünyanın Her Tarafında Muhabirler ,. .,,, 

Her t6rll zirai lkraJılar-dtter btlcümle banka mu· ,. 
amelert bü16k ıubelerfnde kiralık lraaalar. ~ 

lhbaraız taıarruf ve kumbara b~aaplarında tkra· 'fil 
.. ml1eler. .,. . -111. lkramtyt: Miktar/: ikramiyenin tut•n: = 
J1J ADEDİ LiRA LiRA ,_ 

l 1000 WOO 'fil 
500 500 = 

1 150 250 "' 
ı o ıon ıooo ..., 
25 ~-O 1250 --
30 40 1200 ~ 

~ w ~o • 
.. 108 6000 ,. 
: Brı ikra11dyeicr her ılç agdtı lı1lr ellf'lak üure sı• = 
\( nede d6rt dtfa bu ıniktaı: uurlndm kura ile tle.ğdı- • 
~ lacaklır. ı* 

··~·-~···················~ 
Balıkesir Vilayet Nafıa 

Müdürlüğünden: 
1 - 8alya hükumet konalı ikmali lnıaah açık ekıllt

meye lronulmuıtur. 
2 - lıtn keıtf bedeli 1500 liradır . 
3 - Bu fte atd e•ralc: 
A - Prozeler . 
8 - Fıat bordroıu, meeaha cetveli , keı•f hallıa cetYell. 
C - Fenol •e huıuıl ıartname. 

D - Nafıa yapı tılert ıenel ıartnameal. 
Olup tıUyenler bu evrakı her ıGn Bahlreıfr Nafıa MO 

d6rlOl6nde ıörehlltrler. 

4 - Elulltme 31 · 3 939 cuma ıünG ıaat 15 de Balya 
hGlılimet konağında lf.aymekamlık odHında kurulu ke
mlıyoo huzurunda Japılacaktır. 

!5 - Jıt klılerln bu '•• ·aıd J 12 llra 50 kuruılulr mu· 
ukkat tem ıaah Bslya mal ııadıfına yatırdalrlar1na dair 
makbuz nya ıayanı kabul hanka mel.tubu tle ihaleden 
ı•kt :ı gün e,.vel vtliyet mAl<•m•o• uıftrecaatla Nafıa M6-
dürlüi6odeo alacakları ehliyet ~ulkaaırn ve Ticaret Oduı 
veaıkalarını hamtl olarak dulltme Lomfıyonuna mthaca· 
atları flln olunur. 

4 - 1 - 54 

Balıkesir Vilayet Daimi 
Encümeninden: 

Bahkealr Memleket baatabaneıtode ketlfnameal •• ıart· 
oameal mucibince yapılacak tamiratın keııf bedeU 701 li· 
ra 48 lıuruı olup 15 nlıao 939 tarihine raıtlayan cumar · 
teıl rGaü aaat 90 da tbaleıl pazarlıkla yapılacaktır. 

Pazarlıkla ihale hüktaınet konafıoda teıelrkül edecek 
•lliyet daimi encümeni tarafından yapılacaktır. 

Bu babdakl ıartname ve enakı ıalreyl 16rmek iıteye•· 
lerln muayye• vakitte ıel melert dln olanur 

4 . 1 - 66 

Balıkesir Vilayet Nafıa 
_lUüdürlüğünden: 

l - Erdek liman daireıfnto temeline kazık tedarik 
etmek Ye çakmalı a01elt1eei açık ekılltmeye koaulmuıtur· 

2 · lı ı n keılf bedeli ve tabılıatı 1830 ltradar. 
3 - Bu ffe atd evrak: 
A Projeler 
B Ftat 9ordroıu. meıaba cetveli, keııf ballıa cet· 

veli 

C fenni •e buıuıi ıarlnaıne 
O - Ndıa yapı tılcr~ ı•oel ıartnameıt 

Olup lıllyenler bu evrakı ber ıGa Balakeıtr Nafıa Mil
diirlüfOnde ıöreblllrler. 

4 - Eluıltme 14·4 939 cuma ıüoü 1aat 14 de Erdelı 
bikOmet kon•iında kayOJekamlık oda11od• kurulu Nafı• 
komlıJonu huzurunda yapılacaktar . 

S - lıtekUlerln bu f ıe atd 137 lfra 25 lcur•ılulr 111&1 

vakkat teminatı Erdek mal 11ntiıfıoa yatırdılıJar1oa ül' 
makbuz Yeya ıayanı kabul banka mekhlbu ile ılaaletl•O 
•ıarl 8 ıüo e•ırel vtllyet makamına m8racaatla N•ft• 

MGd6rliliüadeo alacaklerı ehliyet •eıılc .. ını Ye tıca,.t 
ode11 veıtkalarını laemil olare.k: eluıltme komlı1onqoa •'' 
r•~•atları t1lG olunur. 

4-1~1 
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