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Çin yüksek kumandanlar 
heyeti Japonlara karşı: 

Taarruz Harbi Vapll -
masına Karar Verdi .. 

~----------

Çin flükıimeti 20 Milyon Dol
arlık Silah Ve Mühimmat Si

parişi Verdi •. 
Londra, 8 (A.A) - Han· 

kovda Maraıal Şan Kay Şe· 
kin reiıliAinde toplanan 
Çın ytU"ek kumandanlar 

heJetl m6zakerelerl bltmtı 
Ye kumandanlar derhal va • 

zlfelert ba,ıoa dônmiiılerdlr . 

Bu toplanllda ıtmdiye ka· 
dar taktbedilen müdafaa siı 

temt yerine bütiin cephe 
lerde taarruza geçmek ftk 

rlnin müdafaa edtldlfl söy · 
lenmektedir. 

Şanaha ydakl aekeri müt• 
bitlerin mütaleaeına ıöre 

bütün mevcudu 350 binden 
biraz fazlıı olan Japon or · 
dusu. Çin büyilk mıntakala· 

rına dai•lmıt ve himayeet 
çok geniı bır hat üzerinde 
yayılmıt bulunmaktadır . 

Londra, 8 \A.A .) Roy· 
ter ajanıı, Çin bükümetlnio 
yabancı memleketler slllh 
ve mühimmat fabrikaları 
nezdinde ağır topçu batar· 
taları da dahil olmak \ize· 
re yirmi milyon dolarlık si. 
lah ve mühimmat ıiparlt 

ettlil Herlin mehafillerinden 
öarendiğlnt bıldtrme"tedir 

Fetihlerden Doğan Sulh 
B. Ruzveltın nutkunu nuvlüU~~~s ldtn ~iı italytn ga

zetesi Amerika ya şiddetli ~ücumlsrda tuf unu~or. 
nl, Amerika btıhsalatının 

mütemadi azalmakta oldu 
ğunu ve yeni bir k rizin 
baılangıcı olmak üzere Nev· 
york bouuındakt dehıetli 

ıukutu galtba unutuyor.,, 

Vekiller 
Heyeti. Maıaşahn da işti

rakile toplandı 
Ankara, 8 (A A .) - Ve. 

killer Heyeti dün Baıvektl 
Celal Bayaran reisliğinde top. 
lanm111 muhtelif it1er üzerin 
de aörüımüt ve "ararlar 
vermlttir. 

Bu toplantıda Maraıal 
Fevzi Çakmak da huır bu 

lunmuıtur . 

B. Avenol 
Parise ve londreya gidece~ 

8, AVENOL 
Cenene, 8 (Radyo) 

U !uslar Sosyeteıi ge'tıel ıek· 

releri Bay A•e tıol, konseyin 
içtima:ndao evyel Parite •e 
İ.ondraya gidecektir 

Yugoslavya Başvekil( 
Berline Gidiyor .. 

8. RUZVELT 

Gtornale d' İta lia Amerl• 
ka relılcumhuru Ruzveltin 
mebuaan rnecllılndeki nut· 
ku hakkında töı le yazıyor: 

"Ruıvehtn g6klere çıkar · 
dıfı ıulh fetihlerden doğan 
sulhtur. 

Bu ıulh, enternasyonal bir 
kaç kapUallıUn kurduğu 
küçük aendı l<anın imtlyaz.la
rını korumaktadır. Bu ıen . 
dikadır ki , va kt iyle Habeıiı 
tanı dahtt iyi lıti&mar ede
bilmek için İtalyayı müte 
cavlzlık1e itham ctmlı ve 
ılmdt de Çini htlımar et· 
rnek için Japonyaya ka ı tı 
ayna ithamda bulunmakta 
dır . 

Gene böyle bir fı kirledir 
kı, vaktiyle Almanyadan 
çalarak kendi muazzam ıö · 
~ürae lnıparatorhıklartna 
1 av~ etrniı olan demokr"t 
devletler Almanyanın bu 
müıtemlekelerin! geri iste· 
rneıtnt reddediyorlar. 

Eier Ruzvelt totalitatre 
devletleri demokratik hüc 
relerine tekrar ıokmak htl· 

yorea aldanıyor. Dünyada 
baıka bir yol üzerinde in · 
kltaf etmektedir . 

Amerikadakt 12 milyon 
lfllzl, lfçl •vlertnln sefaleti · 

Bu hafta içinde Bııiine gidtcek olan 8. Stoyadinoviçin 
seya~atma · e~enımiytt veriliyor 

B. STOY ADINOVİÇ 
Bükreı, 8 (Radyo) - Ro 

manyft Hariciye Nazırı H. 

(Stra Mtıasko) Yugoılavya 

Baıvekilı Mıliın Stoyadirıo 

vide konuımak üzere bu haf 
sa içinde Helgrada gidecek 
tir 

Bertin, 8 (Radyo) - Yu 
gos!a vya Baıvekili Mil an 
Stoyadinoviçln Berltn seya 
hatlne büyük ehemmiyet 

ver iliyor Bu seyahat, ayın 

on beıtnden yirmisine kadar 

devam edecek ve iki mc m · 
leket münasehatını tnkvı yf! 

eyllyecekUr. 

Gerek Almanya ve ge 

rekse Yugoslavya, ıul hun 

Avrupada aarsılmamuı için .... 
elele verecek lerdir. 

İtalya 
Deniz silahlanm artt ı rıyor 

Roma, 8 (A A) - İta l ya 

iki yeni zırhlı ile on iki kro· 

vuör ve mühim miktarda 

denizaltı gemisi lnı ıuma l<a · 

re r verm iıttr. 

ispanyada 
--..c---

f rankist kumandanlardan 
Jirisi askerif e birhkte cum 
hu!iyetçilere teslim oldu 

Parfs, 8 (A.A.) ·- lspan· 

yada Terueldeki Franko 

kuvvetleri kuDlandanı Teruel 
hattını müdafaa ed~n as

kerlet il e birlikte bugün hü 
kQmetçilere teılim olmuıtur. 

--====----------------------------------------2900 Sene önce memleketimizde yaşıyan: 

Merinos; lk im Ve Muhitimize Uy
gun Bir Koyun Cinsidir. 

Merinoslar, Yerli Ko-yun lrklarile Mukayese 
Edilince, Her Bakımdan Onlardan Üstün Ol

duğu Anlaşılmaktadır. 
Merinos koyunundan bah 

ıetmeden önce ona ad olan 
kelimeolo de oe oldujunu 
anlRmak bizim için faıdesız 
deği l dir Her güzel ıeyin 
Türkün öz mala olduğunu 

Cumhuriyet devrlndt' öğre· 
nen Türk çocuklarına bu 
giln bütün dünya 11pta ve 
hasetle bakmaktadır. Son 
dıl araıtarmaları bize aöıte 
rlyor ki Merinos keltmeıl eı 
kt Türkçemlze uzun, ince 
ve dayanıklı manasına ıel · 
mektedir Bunu Türkün en 
büyü~ü AtaUirk merinos 
fabrıkaaına ad koyarken 
blz%al ibsat buyurmuılardır. 
Merinos kelimesi Türkçe ol 
unca onun vatana.da Türki
ye olma!n gayet tabiidir 
Merinos koyunlaranıo bun 
dan 2900 yıl önce bizim 
Aydın, İzmir, Manisa v~ Af. 
yon vilayetlertmtzde yaıa · 
dığı: Tarihi aratltrmalarla 
me1dana konmuıtur Yuka 
rıda ıöylediğimlz yerlerde 
yetiıen bu koyunlar bundan 
1000 ıene evvel İıpanyayo 
geçmlf, orada (Churros) de
nilen yeril İspanyol koyunu 
ile blrleıerek bıraz da o 

muhite uyan bir koyun ol
muı Ye bunların baıka 
memlekete çıkarılması yasak 
edtlmittir. Hu yaıak bundan 
68 ytl etYelıne kadar de 
vam etti . Bundan sonra Me· 
rinos koyunu bAtiin dünya · 
ya yayılmağa beıladı it· 
panyada yetiıen Merinos 
koyunu yalnız bir yapalı 
koyunu idi. Halbuki bu ıün· 
kü ekonomik ıartlar yalnız 
bu yönde hayvan yetııtır-

meji kanız bir ıekle ıoktu· 
1 ğundan Merınos koyunu da 

blr yapağı koyunu iken ik. 
tlıadi ıaırtlara u yarak Fran · 
sızlar ve Alınanlar tarafın 
dan henı yapalı hem de et 
koyunu haline getlrildL Bu 
gün ıuıl yurd oian Türkiye 
ye dönen Mertnos koyunla· 
rı el ve ya pağı koyunu ol 
mıı kla beraber aynı 7aman. 
d 't bir ıüt koyunu da ol-
ması umulmaktadır. 

Bundan evvel 928 de 
memleketimize Macarlıtan 

dan Meminos ıetırılmiı, fa · 
kat bunlar yalnız yapağı 

koyunu olduğundan ve bu 
günkü ekonomik ıartlara 
uymadığından Hükumetçe 
bunlar t~rk edilerek yapağı 
ve et verimi yük,ek olan 
koyunlar getirılmiı ve üretil 
meaine 6karar verilmlttir . 
Bunlar da bu gün elimizde 
bulunan Alman yapağı ve . 
et Merinoalarıdır. Her itte 
millet le el e le yürüyen Hü· 
kfımetimiı: bu hayarh l§e 
dört elle ııarılmııtır. Ve lı 
tenllen iyi sonuçları mutla 
ka e lde edecektir . 

Merinos koyununun ye 
tlttirmedekı ehemmly~tlni 

anlamak lçın memleketimiz· 

Karacabey Haraıındaki Merinos Koyunları 

de bulunan yerli koyun ırk· ı 
larlle mukayeseılnl yapalım. 

Karaman, Dağlıç ve Kı
vırcık koyunlarımızda et ve. 
rlm kabiliyeti Alman et ve 
yapalı koyunlarından çok 
aıağıdır. Nefaset itibarile 
en nefis et kıvırcıklarda bu· 
Juouyoraa da Karacabey Ha 
rasında yapılan tecrübelere 
göre bu d ve yapağı Meri· 
noılarınıo eti hemen hemen 
kıvırcıkl~rınktne yaklaımak · 
tadır. Sütlerinin kıvırcıkların 
sütlerinden aıaiı dütmediğt 
yavrularını beelemek huıu 
sundakl büyük kabiliyetle· 
rlnden anlaıılmaktadır. 

Yün hasılata, gerek k19ır
cık ve gerekse Karaman, 
dağlıç koyunlarının haııla

tandan daha fazladır. Yerli
ırklarda senevi yün hasılata 

iki kırkımda en çok iki ki . 
loyu geçmediği halde bu 
koyunlarda dört kiloyu te · 
cavüz tlmektedir. Bu ıene 
Almanyadan getirilen koç-

larda 7. 9 kiloya kadar ya
pağı alınmıttlr. 

Her clhetçe koJUnlarımı · 
za f alk olan bu koyunların 
memleketimizde yetlıttrtlme
si koyuncularımız için çok 
karlı ve çok faıdell olacak
tır . Fakat fazla haıılat Ye· 
ren bu koyunlara iyice ba
kılması lizımıeldlilnl hatır· 
dan çıkarmamak lizımdır ki 
lyl yün, iyi dal ve fazla süt 
elde edilıln. Akli takdirde 

beklenen faıde temin edil· 
mez. Dilimizde gGzel bir 
darbımesel vardır . Can bo
ğazdan ıeltr ve timdi bu 
Merlnoıların bakım Ye meı · 

kenlerl hakkında k11aca ma· 
himat ve:ellm. 

Evveli1afıllar yafmur ve 
rüzglrlardan muhafazaH ol
malıdır .. Bunun için hak a
melimiz yettıtlrlctlertmlze 

afıl planları bazarlamııtır . 

Pllndaki eıaılara ıöre afıl 
( Sonu ikinci ıayf ada ) 

ı~~!raSi!~!illi!iSiSSiö~~n~~gi!SZSSi!iili] 

!fi SON HAFTA 1 
ımı 
ı

1
mı Bütün okuyuculanmızın merakla bek- l 

/ediği bu, büyük romandan bir sayla: 1 
Ki! 

1;31 -Rahibin ıeslnde bir muvaff aklyti edası vardı: • 
1!01 «Seni, Allah, /sa ve Ruhulkudüs namına günah UDi 
noı larrndan temizliyorum )) 1 
ımı Conrıors, hücresinin çimento zcmilli üzerine çö 
m melmi~ti. 
l~ Bira: ileride, koridorda, direk/ör Buckholz saalirıl 
mı çekti. 
mı - Tam vakii.,. 1 
nJI Bir gadlyarı hlicrenln kapıswı açtı: Connors, 
l~ı yalpa yaparak kalkll ve rahibi koridorda takip tlli. 

imi . R~ııı~, ~ü~ü; l~a ~ey~\el~nı. k<;ldı~a;ak. d
0

ua . e~i- \ 

IKlj yordu: ıın 
Ki "1'ann ona acıyımz; 1$a, ona acıyımı; annemiz Ki 
Kii Haıreii Meryem ona ştf aCll edin(: .» !Dl 
ımı Connors, beyaz cübbtyi takip ediyordu . Gardiyan ~ 
inil Galim öntinden geçerkt n şiddetle yumruğunu in- ı 
IJUI clirdl. Galirn başı dwara çarptı ve o, ağ%1 kan için 1 
l;DI de, baygın yere yıkıldı. 1 1 
IKJI lfohlp. bu manzarayı görmemezllkie11 gelerek dua 
I~ /arına devam ediyordu ... » 
Ulll Bu romanın dığer cazip ve merakla ıayfalarını ~ 
ljg SALI aüoündt!n itibaren TÜRKDILlnd~ heyecanla m 
löf takip edecekıinlz. ~ 
ıKi _ ----------Ram' ~~~~~~~~~sasas2g52RSı.Du:ıı~wl 
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Merinoslar, 
Edilince, Her 

dugu 
(Baftarafı birınd u~fada> 

~emıoleri kuru olm h. üstü 

kapalı ve yağmur nOfua et 

rnlyecek tekilde )'apılmah 

dır. Mcrlnoıı soğuktan müte 
eılir olmaz. fakat rutubet 

ten fazlaslle mütecasir o1ur 
hlak ve çamurl~ı ağıllarda 
merinos barındırmak doğrn 

değUdir. Her ağılda koyun 

!arın adedıne göre kafi mik· 

tarda y~ınlık ve otluld r da 
bulundurulmaltdır. 

Bugün bazı yetaıtiricller 
afzında (Merlnoılara bak 
mak çok güçtür.) (Merinos· 
Jar çok nazık lıavvanlardır 

Onlar memlcketımizde ye 
tlf mf'Z ) gtbl bir takım dedı 

ko fu ar olduğu itıtillyor . 
fılvaki M~rtnos bir az ba · 

m .. r Jard ot ~ ı oyun! r 

dn görülür o~ le > rlerde 
husu i urette hazı 1anacak 
yortcalıklard n ı tıf de et 
mek lazımdır. 

Koyunlara ~ ya u~u er 
megi de ıhm l etmemdıdir 
Çünkü tuz: h yv nm ıştıhıı 
tnnı açer Gerek nıer da 

utlaı keo, gerek ahırc-le yem 
f olrken lny lu veçhı e yem 
yemesine sebep o <'uğu g bı, 
bu ibi hayvanların t>tl rl 

lezzetlı, b ğırsa~ları kuvvet· 
it olduğundn .. ı yapnr 11\rı da 

ha iyi beslenir Yftk ığmın 
uzama ını ve yeğıhı&ıoın 
bolluğunu temin ed r. 

Gehe kavunlara gebelığl 
nin Gçüncü, dördüncü M'ın 

den b1t1 1omnk üzere günde 
1 21 O 300 g•am kuru vem 

vermel idir. ~u mllttar Mera· 
nın tvi vey fanalı ına Ö· 

kı!mak iıter. fakat bakıldılt· 
tan sonra dn ıaycl kolay ı 

yeUıen ve iklim ve muh tt 
mfze uvgun o an bir \<oyun 

dur KaracaheJ heraaınd 
ve ba21 yetiıtiriciler elıodc 
bulunan Türk merino ları 
bu koyunların memleketi

mizde lcolavca yeliıebllec~l< 
lerlnl apaçık göstf!rmel~te 

dtr. LA.yıkı veçhıle bakılmı· 

yan yerli koyunlarımız bile 

ıyl bir halde yetııtirılemeı 

ÇOnkft bakıcn y lnız Meri· 

noı yet11Urme2inde değıl 

her nevi hayvan yetiştirme 

Mnde en mühını ~arthudan 

biridir. KAfi mıktarda gıda 

vertlmiyen Merinos koyun 
larında yün hadd ınden faz 

la inceleıir Mukavemet ve 
lyl eveaf1m kaybeder. Bazı 

meralarda koyunların karın· 
lart doyduiu halde, yine 
matlup derecede ııhhatlı 
16rünmezler Kuzulerını iyt 

cc büyütemezler. İnce kP-· 
mıkli olu. lar. Bu hal en 
al ya de 

re çok tRhavvül coorl,.r. Ku 
zula yan kovunl r kuz.uf rını 

em.tlrdıklerl ve aP.ıldıklara 
mildde:tçe bu ernl lmalı 

dırlar Yalrı z. r- rr ln"da ot· 
lar tyicc ~olla tı~ı ve ana 
'kovunıar yoncalıldarda ot· 
1achkları ı man em mHcta-

rı ıızaltı1Rbi•llr vevo büsbO 
tfin ltaldırılnbllir. 

Kuzu'ann bakımı: 
Kuzuların f'n mühfm ıı• 

dtısı ana s~ •üdGr . Kuz.ular 

9naların1 mumldin olcluüu luı 
dar u~un hır -zıtmfln 3 5 4av 
E"mm<>lldir Btr hRfta 'ık ol 
du\<larında an1tl rını müte 
mACh ıııurette rah hız etn1e 
mPlc için a vrı hlr yertle mu 

h11fazA olunmıtk, emzirmez-. 
mHmnda Annl "'"'" çanme 
hır kılmnlıdır 2.5 3 hafta 
lılc oltlulc•arında sütten na 

' ada dığer gıdalar da al:na 

ga bRole.rlar Bunlara körpe, 
~ıçilmrf çayır otları yonca 

tırfı l . veriln lidlr . K uzul n 

Tabiat Ve İnsan Mücade esi 
K lflD en ııddetli günler,nl ·e§orken, h"r gön gezf'teler 

ıojuktan donan ıournlerdau , d lg ltırlll peı\ P· r a 
olan gemilerin feci i.kıbeth1den 1 §chıı lerı t hdıt eden l' yı 
•ız feıiketlerden bahtedip duruymlar 

Yıne ayoı aa.ı:etelcrin diğer bir vauındn, Japon al i 

altında eriyen Çinhler, k11na boyırnmı Çıu, ık ık eözc 
çarpıyor 

Bu hadiAelerdc~ bıriııi labiııtm m nol 
iklnclıt, tnııanm lnaanla mücadele ini öııt rı) or. 

İkin~I h dhedeki boğaz: bo"'a1;a döğü~en ınsan ne k,, 
dar mu~affcriyet kazanır~ kazansın, tabiatın kuv\'< tltrı 
kartıımda . karınca hular değeri oktur. 

l3u1utlar :ian elektriği, sesi ıağnıakln oguoen ırr fucı 
•uır tnunına en küçük bir tabiat hadisesi bilgi ızllğırı, c 
haletini, Zi\yıflığmı bütün a-.;ı klığile yü1ünc vurmskten çek n· 

miıor . Ooun için tabiat, insan, aczini, geri iğıni bılg. z 

ltiınl hatırla51n diye, oneı , müstahak göıdüğii cezn) ı \•er 

mektedır. Tabiat, ıurada buradn bin bir f lak tini yağdı 

rırken ona: «Sen h e- ıeyine rağmen hôla zayıfsırı! 1ı er gilıi 
hareket ediyor. 

fnıamn, tabiat esrarl rmı, bir gun tam. nen e.çığn 
vurarak bu en büyük kudreti dıledıği gıbi 1 ullr-n bılt'Cf' 

ğinl bugün içın düıünmek. muhal' kak bir hn) 8 dı . F ke ı 
inıanoilu ıunu bıl ki. tabiatla mücadele ~debilmen tç n 

bütün kuvvetinle seferber olmalıım. Bunun içııı d~ her Dn 

çahım k mecburiyetinde olduauru unutma! 

· Kemal Demiray 

en İ}'l be!lt • n yem yul ft r 
E.z ı lm ~ bir c ide olm dı ı 

t dtrue d u ha ınde \ rii 
melıdir ti Hııftalı • ol ukln 

rıod 150 gram, 2a lıH( n 
~ J() ,, m le d. r yul f ve-

ıılmehdır. 2 Aylllıt n t;;z. n 
olduhlt-rmd verılen mı lı to 
rı azaltainbilır K pek, sust!ın 
kü pe ı g i ucuz \e tedor 
ıkı ı.ol •. ) gıd rt dde c~n de 
~ulrıfl bt>rebel t tllır e da 
ha .yıuır 2 5 Ay 1 • o unc 
v rllen hu icarı ıl: yt m lÇ n-

d k ul f rn ktr.rı dnh .ti 
v de a,. tılnl.ihr SonbAht!.ı· 

vt.: al' ne tmı ipi daları:ıda 
doğ oler lrn~u ütt n lres ı. 

<lıkl rıude ç yır otu vıy c · 
1-ılerlnden kt•ru nt mfktıuı 
a:ı.!ailı ır. 

ır no ~ rnyu 1 r .mm m-
i e t kon omi · n l!pa-

cağ h yırh t 'r' r. 
Bu g•j J yctıştıruı g b !!• 
dıp mı:r. bu koyonlıırm dı 

~er koyunlar n zarlin kat 
kal kerh olm mın c-bt-p!e 

ri111 bir de elrnnorrn cephe 
aınd o m cay ııc edelırn. 

1 Dlg lrnyun rn na 
z ren tavını vereısı varım 

dıt Hır defa hı'ır mnın af ı: n 
pnıad n Z kuru§ gt t rm 
ted r Bu , hilkum ttmtdn ha 
ılumır bırırıc ,, rrhmdı 

2 - Yap ı v rıml iti· 
beri <= bu koyur 1 r hız1m 

ku Lnl r dl)o en ıı ki 
mı&! fu:ı \ p ~ı \ erıy rlar 

Bızlm 1 o;.un nn ugt ü te 
ıkı 1 ırkı nd bir buçuk kilo 

ynp gı \:Crdılclcrhıi kabtıl 
edelim .• c li bır 1 ılo yllpa· 
i?ı bu glın p m>tırnfo <HJ çol-c 
10 lrnruş etm idedir l-lalbu 
kı Turk ~csinosl n \OS&ti 

ol rak 3 alo yspcgı verc
e ktır Bunlarıı vapag 1leu1 
pi nııa in 11 O u u tur Hu 
hümt>t :,ep ğın ı J lot.ıı bı 

t' na Jf l.uru!J da onıca mu 
kôf t vı:rml tir lit h saba 
göre bir M rino J.oyunu 

vap ğı \'t>r!mı uo to • ından 
4 O lıuru pera g .llrıvor. 20 
Kuru§ d tııyınıdanld\rlı ol 
du 11 u dhl nıi~Uk. Ôy1e is .. 
bi kovun bı1c yıJdn '} olnrz 

'avını H' " pağıd8n 440 Sm 
ru g .. tırmd<t dfr. 

Y pağı ıtih rile hizıı .... ko· 
yunl rım:ıd TI çok hin ı ol 

an Me~rno et c h~tınden de 
en n9af! ı Hı mi61ı !{arlı bir 
hR} vandır ' racab('y harn· 
ıııuda 3 a lık bir kuzu 40 
kilo •e lmı§tfr 

Htıgıın için kuzu! 1110 ·e 
r lmf'k yüzünd n yerlil"rt: 

ı azaraı. y~tl§tirh:ı em e süt 
birıH nlll san knisa bıle ya· 

p ğı \'e et ıttbnrflc> olan f, 2 

la ik;. dan bu noks n bir 
kaç. dt fn f e:ıl il k patıl 
nllf o 1ur. 

Mt: •inoalann bırıncı vat:fl 
erken ke-mf\lf" geln eh rldır 

En çok l Vt.' 1 5 \ aşındB da 
ınızlıoa lv rloh olur! r Bı 

?.im invırcıl far nazoran vü 
cutları çok dolgun ve kemik 

yapılışı çok d 1ha geniftir. 
Kolay tıetpildıJ.lt-ri için ey · 

vrularıns rJtı bu çok 
f~·f astı geçirdiklerinden 
bızim k u z u 1 a r ı m ı z de 
3 ay gibi kuıa bır z manda 1 

BE L 15 i 
trw!:ı:±:h • 

s 1 oğuk.:.ar -, 
ı Arttı 

pçı Ü an mn önünde ha ·ıe l 
ir ~vgı o'du. 

·uzünd n 
ı 

kanlı 1 

Bır 1ki c.:ıürı<l ... n eu 30 

guklor atddetln• tultırmı• 

bulunuyor Dun muhtelif 

fceıleJulo 1: cuna k dar 

Bir •im önı:t Ye~ıW civft· ı iddia ed!nce Hakk ı luzmıı 
rınd kanlı bir ~aka olmu , VP Ali\lı iterel> Uf' yuvarla 

ıki kbı t surette yar mı br 

lammJtu· \ Y ~rdt:l\ tıüratle l:alk n Alı 
Sahniaur mahalle tudeıı lııç ğmı çelrnr k bırden 

Alı adındtı bırf i k§au n bın~ Uakkınm karnı· 

doğru ~ebapçı Saldın di.ik na ~aplamı ve kaçma 

f,Anın.11 önüne g dcrek kapı Ma ba~tnmı tır Hakkı da 
dEı beklemefi başla.mıotır. elinde bıçaJ, olduğu halele 

ebnpçı Safdin 24 e la ~nralı halil , kanları 6ka 
rır- d kııdar bulunan nğlu -..l1a ıul neınden ko 
H klu, Alının ı rorlu kapı muı ve \Uk geçm den )'et· 
öı ü ·ıde beklemeııi üzerim: erclç Aliyr dôrt · yenndeu 
b r r lık :lı n ıya çıknıı~ ve: ağır ve tehlıkelı ı;u eH t! 

-- <ur .. Hia ne varda bddı yoral rnıotır 

yor un'! Dıye sormu~. çel tllp l{ir birlerini aralayanlu 
tıınıesını ihtar etmr~tır. memleket hastahauerıin~ 

A'ı; gıtmıs•<!Ct:gioı l'rllda kalmrılnu lır. Vakn halı.kın· 

b ldeulf'5l lfı.zım geldı~ini da lahktlcat yap1lmnl.tndıf". 

şaat 

e pleri 

:s; :s ş 

Palamut 
İhracatı 

4WJ 

.t c lac 
' 

1 Niza. 
e 

namesı 
~ arif VekaleU Siv e 

m~nllım mekt bıoı lnl!lU'ıt 
an ktebı halint' kovmağs 

karef 'Vernılotır. Munllim 

ı ı k ebi t l bel!ıı diBer mel.· 
tcp!erc t~ksıın ~dılecekttr 

Oıa~r tareft rı, VeUıl~ t 

tarefındırn, Adam~drı da bir 

inoaa.t mektebı çılmaıı diı 

§Ünülm~ktcdır 

1 
1 

kıvırcıkların tohtu za :nanm . 
dııl f ağırlı ınıı mu dıl hfr 

nğırlık almıı olurlQ.r 

r ohurnlan a n~tiı·eıindo 

dogan lrnzulaıda lkiz.lık 
epeyce çok göriilnu lctedir 

Bu yel•ftırlt-11 1 te muhtnı bir 
tnt' elPdtı Anc 1 duguruıken 

' çobenın c.hkknt dmtt ı v 
ikinci doğan 3nvnı)u vnlnt 
m .it kurutnı, k ur ctılc crn 

z rmegf' se\'k< tnu: ı !ay,ım 

dır. Çünkü nulor ek eıiya 

blrtnct ya\•ru5umı 'alayıp 

&rnruttuktan onrn ıl-inctye 

bakmnz e ..,iden gıtı uıst'l"' 
t 1, olur . 

Memlekethrıız.den 

tice palamut ihrscolı hak· 
1 ındel ı nızemnameuıu Ln 
zı uı d.ciel"tt deiittiritnır ... 
tir 

Nızamntl.tıltıntrı ~1 eııı ıekhs 
Re;ml Gsz:el~ ıİe neşredıl 

mfgtir i eni mr:ar1aname on 

beş gün ~~:mr tJ v ruriüğe gt 

recektiı 

kıım verd rmck ıiıe1 e kafi 

mıktardn yem l>o11rlamı~ 

olıı. ,.. yelittiricl ft: \'c-.rt\i r. 50 
ıer liradan 8 kit· ~re.nıınd11 

takıim edılir 

ı Sürü bnka:ı'J ı N ı. 
anda n:rllu ) lfo mtl~A 

f at miktarı 20( O lir dn 

Bu mukfıf~t kı~ırı ha~ atıla 
rın • ıyı babau va hayvaı 

l&ıını kttlao i kb~haıtı e 

mıı çıkaran \le sfü·ü rneV<: 
uduna. göre fazla kuı.u elde 
eden yetıthr!cil ıe ver1lır 
Miıl•ifat le zıın r hayvan 

ların sıhhi durumları buJÜ 
me dereceJ tl tf! l!~ külah 
ve yaps8' Ylil'Jlfler ı 
rhld~att: fılırnl' . 

tlU '-it r 1 

Binncı n ük!.fo 1 l t O :ler 

lır nlm"ı~ fü:errı i re-tlf: 1rı 
cı 'l! verllıı 

lkınt• ııfik.ftfaı t1Uiır ol 

l 

ket yağdı l'ermonıetre dl 
ıarıthı. ııft:m ltmdu üçr 
kad r du mü tü 

Haik9virıde ttg ceki temsil 
Bu akşam Halkevı 'tem 

·cııl fıolu tarafmdan iki peı 

delık müzildi .. Sukutu Hay!l" 
a<llı bır ko e~ı oynaoAcak 

hr 

Konferans 
Öğrd meu 8. Kamil Su le· 

raf mdan önumuzdeki perıe· 
mbe gfinü Uygur Medeniyeti 
hakkmda Halkevinde bfr 

konfora~ \'erilcccktir. 

Halkavi kurslan a ~ika UY· 
andudı 

~Jal!ievtmn Mit tpu~ ok 

ulurrde bayan! · içtn çtığı 

dtkı~. hlçkl ınetod, çı· 

çekcıllk, eapltac hk ve olcu· 
ma, yn2ana kur!ları çok ali· 
ke uyaodırm•:tır Derelere 

baıl~nnuı olmıuıına ıagmeo 

kayd içfn müracaat edenler 

d~vam elme!:rterJir. 

idmanbirl ğ \ baskanlığm~an: 
8ugün meal 14 de sayın 

üyelerımizin kulübümüz lıu · 

ragım ereflendlrmelerinl ri 

ca ederiz 

tıı olan !\ eritıe6 fabrlkatı 

nıemlekt>i: ölçüdinde olduğu 
gibi, dünvn 6'çfil\Ondc de b · • 
yük bit es rdır, Bu fabrika~ 

n111 kurulmuefle her ıene yn · 

bancı ıriemleketk•e ıverdı 

lirntz or' mılynıı liradan 

fazla parayı ıue nlckette ah 
koymue olaca8ız.. 

Bundan bntkrı bu f abl'ı· 
ke. ı;aye&lnde bınll"rce Tftrlc 

ekmek ıuı afl kozu nacaktır· 

Görüyoruz ki Merino~ ~~ 

Uotlr~n füı k koyun ·uları, 
hem L ~ndin!/, t rlt bir lf 

\'apıyorvuı10:ı, hem <le me· 

m leketc- :vebaocı m a 1 ı 

giı me ıı.ı.! mani oluyor 

®unuı. Siı; )'l\phğınıı lJIJ ifle 

oğünelııl.r mir l'u İf çok 

hasır 1 ı '" l.4.6.lı 1·.ı lfOlnw. 
1 klo. b'"rnber bir m mlelt"" 1 

nüd faı .. ı ı ide" ılobllır 

f lGkömcl "t'l 1° tır ıcı ıçhı 

bıı k dar kft.rlı lll.rn M .. rı 
no· çu 1 11ğu lc·tııril gayrsı ,. 

\ .ım,. •a)'llnı a'l.1ltmaklr'l 

k ht ıy ıral doh lıır çok 
yardımla r rnpmaktad r. Me 

ge n A ıl yapm'\hı en mu 

h n r h emt- olur k(. re le 

yı p ıruı:r. olıırPıl< temin edı 
Vfl j tr • 

-;.: Kcıim mük f h { ., .1 

Mf'mlekellmt~e dü§nHuı gel 
dıği urn m oe k chu l&lirat' 

duyul r ğınJ btlmt "'il Türle 
YfH'n ı dır? Y b n~ı ' im,. o : l~undau 1 a ko Gafkllu 

Mcrmoıs ve { urk merioo~ 
1
ut ı vetı~tlrt>oler araıındl.\ 

} etı~tırmt gı tetivtk için bu 
tıenc 3 vekıtd ... mül t.ıf t ver 
m<- dir GelecPk ene hu 
müljafat dahı'l hızla h r 

mıktardR v•rılt'cel1tır 
1 Gıdu ve mc11 en mül 

f tı lktncıte~ı ın a ı uıha) <' 

tın~ dır Bu 11 lı fnlı 1 tu 

tuı 1000 lıredır Bu do ıkı 
k "mrı avnlruııt ır: 

A M · kt>n ükMrıtı l : 
600 .rııdır Muntnenı agı1 ı 
lıulun&o 6 yeli§tlrıci arnsın 

de. \dl<dım edııir 

~ · Gıda mOhifah 41)0 
hradır. Kıı )lıyeceğt (kuru, 
temlz ot, Yf' hav v11nlarınn 

brıth. '\'crıhr.) Bu mulclt t 
mlkt r• 1000 ht dır. Yal
nız f ürk M ı ıno•IMma ve. 

riliJ'. 

J\~ıt kuz.u !ft.ıll@Uı enler l>ı ı 
mükfıfolı alacoldördı r 

fürınci mükafat 40 koı· 
lıra otmok ÜEt'rc 'I k; ·iye . 

· v~rilir 

' il<lnci milkhfnt 25 şu lı· 
raci n olmak üz lf 20 yt•· 

tf ttrıdyc verilir 

Üçüncü ıni\i(H!\t 2 ı er 

lmı. olmalı iizerr 5 icııiyc 

Vl'rİhr. 

\' rece ımiz lıcr kur uo unı 

l<ar~ınıızıs bır auugu btr ku 
r un ve) top r>laıak çık!! 

cağım do dü~Unm~k gerek 
lır VL· ~le hunun içindir ki 

Hükfünetimız. her oevlnı IH.'fl 

dı men-deketimizd~ v pnı İl" 

çah ıyor 

Bu çulıomay ı buyük bir 
binaya benı.etecek olunatı 

• bu binanın temellerin in ku 

rulmıumda Merino11 yetl§ht .. 
m~aine clverlt1ı olmaeı yQz· 

iinden Burııa ve havallıı ko 
yuncuııunun da emeğl var 
demektfr. Yermın mamur ,,.t 
mesut f ürktyesinl haz,rlı~ 
yanlardan birssi de Türk ko' 
yı1nt'Ult1 ,.~n nltu?alrsın 

M.ednoı koyuncu1uğurıuu 
blr de n.emleketin s m~yi 

hayatına ~ &pacafr } nrdtınıl 1 
düıüneltm 

BuaQn BuuAoııı luırulma~· 



u ya; ey elm lelVazi 
yeti ly · Görm ~~ or 

( Duni ü a ymın devam1 ) 

Bunların dalıt tahııkırnku 
n ufak bır ıürprfzle kartı· 

l.surnaz. Çünkü bu, tarihin 

k vde lifti n kanla ınezbllm 
araıııod inklf&f eden bu th· 
ti al facleıının mantıln ve 
1n11kadder ktbeti olacaktır. 

<·Echo de Pnris,, gazet.e· 
unde Pertlna:ıuı göre: 

Heı daireyi int•habiyede 
( bır veya il! isi müstesna) bir 
telı kioı namzetltjfni v ~zet · 
mııttr. luti ha bat \'aıntauz ve 

R'ı:lidir. Fa kot r• jımin lcr·a 

atu11 ta vip etmediklerini iz
har etmek iııtfyen muntehıp· 
let iclo ıkı çare " rd1r: ya 
t>V1t•rlnden dı 6rJ çıl mamak . 

\ t'V r •y pusulasından nem· 
lCdtn umh;I tıın. etmt k. Bu 

il t uf ı tbe5tıden bırçok ki 
~ılcriu i tıfade ctnı~i(e ccıe 
ı·cH ınf oldukları sÖ) lene 

ıtıı>z tnlaşıldı ı gıbl Rlll'· 

irıUhauutı bir ıt:•)jam vd~lın· 
de lecellı elm :~Ur ~fütcrl 
' . en ll•mıı.otler fge rtjımm o 
tJuyfil< f hsiyetl rınden, bır 
.;ol? rneouır e pCJlıtılcrden 
t e ~kul clrnel~tedir 

Manche!ler Guerdıa~ . 
if a:ıeteılnlıı t ebe rtJz: ettirdıği 
ll·b Ru yadn demokratik 
müe e. eler n hakinı o duğu· 
nu tddıa eden valrıı.· lıarfç 
•e!<t kon1itt11& ltrdu Stalln 
dabt hu1 uu kıuni 16 ·Jeml~ 
tir Fı'h~l\ilt mil, rüı!eyh 
Yauı f e\:ki h E.cosiyc merı 
~·et ' vktine gtrd ktcn ıo'nt n 
dabı, pı(Jletcn ya dil1lotörln 
.iOnOn d~ v ı edeceğın H! 

kom ulıt parUsinın haldmı 
Yelfnıo ezolmıyacağ nı be 
Yan etroı \"e bunu, b1r &iyasi 

fırkanın lr ıçtimH i mıf ın 
tfadeıi olması mt>cburıyeti 
v bntun ınıfiarın bJrblr1e 
rıne uıeczedı ın iş uldulıltm 
'11r t1 euılcltette ancak b r tel, 
fırkanın tc_ıı il~ edcbilcceiı 
ile f ıvctı ile ızah t"tınıotir 
Bu it.abat hiç olrıınz.sa mert 

ilk hualctını ıhth a ediyor. 
Görülü or ki . Stalıuı 1 

ıah!!ı kudrr:tı ~ s k ; s i 
1<adar kuvveti,. devanı 
~dec~ktıı . F kat, Rusya do 
hiçbir tcym dcgişcn~m' kte 
olduğunu fddlll ctn•ek van ' 
lıı olur. Do am cdeu feci 

tenkıl tıeff!rlcrı , dıktatorlü • 
On • :o.lsılatl n•!ırılma.k , ,.. 

anuyıccl\ gibi 'öriınüyor 

e kö lü ruhunu teııltirı el· 
mek ç l'elerinln ı:mışllrıle.c 
ğı annedıiıyor fakat salıei 

gayesı uğruııde o ke<ln if 
Uhar ettfijl bir orduyu idam 

etmekte tereddüt etmemi§ 
lan bır r~jim devam ettık

çe Rusya hakiki bir htılu r 
toplamağa muvaffak elamı 
yacaktır. 

"L Humonlte,. Patis ga 
zett!stndc Magntene göre: 
Ruı inlilu~batı, dünyanın en 

demokratik Jntılıabalı ~ek

lınde tecelli etmiotir Ruh 
teu edenler ysln z l'°müni 
zm du mnnl rıdır. 

Namzetler binlerce fabrı 

ko, l zgiıh, kolhot:lar ve 

köy toplantıl randa senchkn· 

1 Ut mensup ameleler, hul 
Lür ve ~>or le§cMtülleri tı za 

lan tar ı fmdnn ta ·rn t.• ıl

mı~Ur. Er1 caa lı nüve ·ini 

a•ı ele t~~eklnılünun te~ktl 

el il?I hlt On! eliet rej rudc 
bundan <faha demokratik 
bır elcil derpi edılebtlit ını? 

lutahabatta en deme km 

Uu ıeklm, gazlı re~ usulü 
• e temııı edıldığt maluındm 
lıtc Sov)el Ru \ada hun 

en glz!f r { y 11 guJii cl\tr nl . 
muıtur 

Buodn > başki' , Husyadl'..l, 
hariçte cere)'llD edenin a l~ 

ııine olarak, mebu~. nıfil~u · 

· hıplcrlıı dehn• { ontrofu I· 
tındadn ı,.·e bunlar, va~ le 

tertod :.uiolyel veya le1 ~
tiül gö& eren mumcg ıllerini 

a.dl edebtlirler Bu. halle 

lı kinıl ·etinin eıı demokra 

tik bir tfadesı değıl mlchr .1 

Fnl~At, saad<'! ni fı;t Kbali 

ni, hütıİ)'etfnl. Po1şevik fır 
katımn, Leniııc ve Stalıne 

medyun olchığuııu Lulen Uu-: 

helkı, tıthneye lılıçok mıın· 

z t çıh t mt.ığJ doğru bulma 

dı ... e ıı-vııu ofiyaJızm ve 

komünluue \'erdt. Böylece 

ou Rus inlıhabatı, Sovyel 
Rus\'8 .nilletlermirı, liolşevılt 
fırkasma ve , ovyetler hüku · 
n1clinc mananı~ 170 ımlyon 

h ı , m t•uil teh id oldu uııın. 

yeni bir ı bntt olmu tur. 
Muhalılleriıı hırafgırnuc 

trıhk ir Vt' v A 1 ani o ı b 11 b ii 
'lik lı 1 ılrn l ı ılt:Uİtiltrr.n • ı 

.. lluc11ırnı!e., P6ıı · gaı.cr 
tt f!inde hu g3zeterıın dırt:k 

kuv\ ti ndtrıınıt-lı ı t~ndifl' 
oin al-ndıdır. l\.omunf t tır 
lıaıt tahirinl kullandık fd -

, lÖ Ü v,. lıı mü i 1 p, rt1611 ı• 

l . 
c t St lfn f ırk l'!ı deme d" · 
bn doMru olurdu: Hıç hir 

l: •nan hiç bir ) crdr bu 
kad r h:ci bir om inf6t k 11 

tlfııu1 1 ) pı nıe ı ııtır. 

Bu Stalfn dtkl torluğünü 
lltuıgı b ıbc• u kliyor? En 
ufal bır keramette buluu-
•ne.~ .. • 

rnullı tün d~ ıldir Rutı 
' DJı 

Yetınde bir lahınvOI te-
ın yi~ edılcbtlır Amelderin 
gtind hl.lcri ıll· memurluın 
ımt· 

'Yaz "'<- cı >·hldarı ara 111 

dakt Uitheı giınd n fÜne 
huyurnektedir Yeni bit ru 

hu!l lez.ohuruue §&hıdı.ı. Sı 
le~i burjuazı hlıkııınetfndet 
•m•yll eturen inkilap en ö 

ven v anperverliğln te eli 
"'eııa lre veırdre •. 

Slyaıi ve içtimai ahada, 
Knlhatl,., nıun müddt!f yR 

en mühim cmd rlcrındıon 
Marrel Carhhı~ gbrf": 

f'rau ız scrma • tıll in o ·. 

uı1c ı olen ~u:tteler, bu 
intihnb t n demoluas1 kav 
ıdıne tc:vf kan ynpılmanur 

olduRunu ddıa ldıyorl r 
Sorarım: Hongi denıokrıufyt 
ka tediyorlar? 

"1 enıpıs~ nm. "Juurnel d~s 

Debats" mn .. Jour. un ve 

uMatln~ uı müdafılığml :tap· 

tıklan demokresiyı mı? Ö)•· 
le ise k bul edıyoruz : Böyle 
bir demokrııeiuln 1 "vıudine 
ıttiba cdılmemtotir Çünku, 
kepltali t l'~jıınlerde. güzel 

keli~eler ve lenlanuh cürn 
leler orkaıundu nelerin giz· 
lendiğinı biı.. pek iyi biliriz. 

Demokr si h •lkın bizzat 
fdarest dem~ ktrr Acaba tr · 

östlerin avukatları, Fran1&da, 
rnımd hnUnnın fiikım nl· 

duüunu ve ho.Umı lre.dcsine 
hftrruet edıJdf ini, iddi et· 

mek ceııaretlni gôrıtorebiltr 
Jer mi? 

Bır halle cephe i rejımi 
nltında dahi (l.i lıfz bu re 
; nı l tutu) oruz çQnkü §erri 

tehdıt cdıyor) halhın ırtuleei 
heı gfin baltnlanmak ve 

ılitic; di )·cıtı ~ilerinde o un 

cak gibı kullanan bau'kerlcr 
tarafı ıdnu t hkır edilmekte 

dtr. 
Rurjua olan bir rlemokıa · 

ıl dahi herkesın, kudretine 
göre fımme masraflarına iş 

tiralcıoı tazammun eder. Fa 
liat, hükônıct, bu iphdıu d 
mokrntık z ruretl ne2arly t 

tıahasındısn tntbıkat eıtluuıma 

inlıkvl cllırdlğı zaman, Fr
an u. bankalarının a.tın ve 
nul ·arları haşk" 11ema.lara 
u ·uyur " l ertıp ,, in avuk 

athgını l aptığı lm dernekra 
ı tuhn)vül ~ ... dilebıleu }ege· 

ne dumokr si değildir. (·!t r 
hnld biI.htı anladığımız d· 
ınokrael bu değildir ve So 
vyet Ru vnıun (_h= mnl•rurnl 
de bu de ildır. 

Rutı)anm hedef <Jidugu 
1ftlr fl rın kolıneiıjfrtf Ul.UD 

tfudıyli sa acnk degilıt. Fa
kat tekr<'r cdıyoru-ı~ Manev· 
'~ıhıiyet. ıı "'ltür, hnytııyet 
,. miUia \'t.ıl hitEe , hf\·bir 

eıdc Ruııyud ulougu lut 
d r h rmet göstermektedtr. 
ihtiyar çocuk, lsadıu , l!rkek 

velha ıl erkes, yolııı t lo\I· 
hap d vrelertnde d.:fiıl ta 
kot ! er zaman, amm ıılc· 

rının idare ıac dogrudan do· 
ğıuya i~tirtık etmektedırler 
~anun ve kararnamt.: teklıf 
lera halkın refcrnndomunn 

tabıdrr 

Maarıf teıktlitı hiçbir' rne 
mleketttı bu kadar gtni~ de· 
•ildir Cehııılel Ru8yadan 

kovulmu tur ve 1İltı1 Vf'. ııııııı 

ua (!eibedilmııtır . 

h.\·estia aıazdeeiııde 111\hl· 
letler Cemi etin~ hücum, 
bıııhğı altınd oewrolunan bir 
yazıda ez.cümle ıöyle den I· 

mektedır: 

· Mılletler Cenııyetı me 
h f ılindc; Cemiyclıo tnm 

tnrıniuiyle hir miiıevcre or 
aaıu haline tahvılı hakkın· 
da eıddetlı mütalebnt §ddlu 
de ~i)'t\tİ cenah tarafından 

Mi let er Cl.mlyetlnc yapıl"'" 
maga b filanau hnl<iki hu 
cumu ıkt eadi cenah tara· 
f ınd n hazırlonmukta buıu 

nau yeni bir hücumun takip 
decP ı tnn amiylc te11bil 

cdılmı~ addolunmaktadn . 
İhtım l bıı hucum, lnglltz 

ve F llDl!lz hukiunctlerioin 
rıcası 6zcthıc 15abık Belçika 
buovekilı 'uıı Zelnnd tara
fından tcnz.ım olunan Cıhan 
iktisadi vaziyoh hal(kmdakl 

nutuk ~lrah dıı b ılıy <:d<
lır. 

Mevcut malümatu nıua

rau Fransa, jnglltere ve İtal 
yamn ide.recı mehafillerlnin 
ta vıt:indeu geçen bu rıutuh; 

Cihan i~tlııadi ~aziyclini iyi· 

leıtırmek husuımodo ıtl!haıt: 
edtlmell zaruri bir takım 
tedbir lerln ltleomttıi mesele· 
sinfaı İngiltere, Bırleoik Şı · 
nuli ~m"rlkft, Fr"nsn Al · 

!O!tK.DIU 

mnnya ve İtaiyada11 mürek 

, ı> t ~ rf~"''l'I havrılf' 
rdıh .. e (nı ıl •rı ur ınekt 

du 
Bu bet devlet m vz.uu· 

bııhs ı dhirler hu uıund 
•.rıutuLako.t huıule geldıkten 

nomn, bunları ~ıhau iktl adı 

k ıJnf ernrmnl! teklif t decek· 
it. Bılaharu , hu ledbirlerJn 
ha~·atu lııtbık edilme l için 
herhırngl bir ycoı ıktl&adi 
or anızaıyonun vikude- gc 
ttrılmeısi icap edecektır 

M •vzuuhahs organizasyo· 
uun ı/.lilletleı Cemiyelloe 
zıd ol rDk ılerz ııiırülmekte 

lrnlunduğuau teharüz. ettir 
mek için: ct'rn!yctı akvam 
kendi uizamnameelnden 16 
ıncı madde ile Alnınnyes 

balya ı,.·e Japonyanın ioine 
elvermi)'en diğer maddeleri 
çıkarıp attığı takdirde yeni 
organiztssyunı.m Mtlletleı Cc 
nıydı çer~ıve11i dehılınde 
teıkil edılnıt•ı.ı ıhtimulı bu 
lunduğu. üııku o nman 
faı;ist dcvletlerın de Mılletler 
Cermyetıne i~ll.raka 1'iraz 
etmı .. ecekledni l~ftrt:\ etmek· 
tedir!er· Eğer "ıslôhalr yn 

pılmaaı mümkün olmtuaa. 
o zaman "h~rl<e ıçlıı elve 
rlşli., bır organı~ft&yon tı:ok1I 

•·tmek knp edece tu 

.\ule ı1dığı l'ı:ı~re, "lktiı;a 

di" ccnal..m huc.umu · etyn· 

ıı · ·~nahın hucumu Jle bu 

noktad~ birleımcktcdır Ce 
rıevrcclt de ~{aret "!dtldıi• 
(bere bu hmusta te&ccüp 

edilecek hiçbir t•Y mM•cut 
değthUr Çünku her ikı hü 
cuoı d miıter.n' ı 1 r Lloku· 

ftU!l ) alım dostları tarafın· 

dan ıdarc l!dilnıt.:hledır. 

Von Zel ·odan. Ceneuenlo 
butua tecrübekar mOıahtt 

leri tarafından ııaret edıl 
me~te bulunan. bütün ta· 
11avvurlsrın bu kadar ııerih 

aoti Sovyct mahiyeti hak 
lıında fazla tahı!At -.erml· 
ye lüz.um yok glbıdtr. Von 
Zelfındırı teklif ctUğı ve 

mahıyelı '" · ulhii hiçbir 
8iyaııi ıaranli altıne almak 
111ı:ın aoiıl f evletlere mnli 
ve kredi vaı damlarda bu 
lunmal<tan ıbaret bulunnn 
ıkUKadi tedbirlerın karakteri 
de bu tekhrl ı in Sovyetlcr 
l\leyhindc hır herek l olma· 
dığın1 tt>yit etmektedir Bu 
hücumlrum Milletler Cemi 
yetinin ve önümüzdekı yü 
züncü gentı loplantlsmdo 
herhan~i htr ;;e1(ilde Yllfnl ı 

c.ağı l>eklcuılmektecflr .,. 

\ltne avnı gaıete Sov 

y ıler Bırlığrnın l 937 ene 

~ııırn ıkmcıhftı1u 11. ilô ıkinı i 

le~ım nylarınclah i hl rki i 

carı h!ikkında fth'le bir rna 

lümat verilmekl dir: 
"Gümrüld .. r Genel Dbel< · 

ıörluğünün vcrdıgı malöm 
ta göre. Suv)ell r Bir liğın in 

1937 eneoınln ıkincıkanuu, 
ila iklnctteorın avlar ı ;ırnfın 
dakı h1Jric'İ tlcar tı vekünu, 

1936 senesinin avm aylın 

:u.nfmdskı 2 456, l milyon 

ruble ve nlsbeten, 'l,813, J 
milyon ruble~,, bulmaktadır 
ld bu tnlktaı 1936 er.e&lnc 

naz.ucu 357 milyon ruble 
btr f azlalıgı gostermekte

dit 

1937 Seoesinın on bir ayan 
dalu bu umumi yekununun 
! 586,2 mil) onu ihrcıcata 
Vfl 1 226,9 milyon rublcsı 
de ıtba\ata l&abet etmekte~ 

dır Şarki Çan demlryollan 
üıerindeki kredi anlaıınala
rı ve tediyah heıabınft ya· 

L a ispanya 
Hala esiı ticareti yspılıyor : Harbinin bir buçuk senelik 

Londrodf\ ·ı ısymırı u~hn 

ü:t. riodt" dol.a~an hkotland 

Yıırd (fngıliz t:nıniyel te kıl tı) , 

nın motörlerl, y lnız ııtlAh 1 
ve :zehlrlı maddeler kaçak 1 

çıhğı ile değil sarı e:-n ku ı 

çakçıhğı ıle d u ra ma.ktıı 
dar Londra gıbi medeni ve 

büyuk bır §ehfrde e !r llca 
reti olur mu, diye tereddüde 

pfinçosu 
17 Ayd~nbcrl devam eden 

iııpanya muhareb~lerlnde 200 
bin lnun ölmil~ . 500 bin kı 
~i ~ aralanmııtır . 

Bugün iki tarafın 11f&h al 

tında bulunan kuvveti 800 
bin kitldir Bu muharebeler 
İspanya milletine 23 mılyar 
puetaya mal olmutlur. 

dü nıeden, derhal eöyliyclim, 
ki İogıhnenln bu en ileri 

medcniy t nıerkezfnde ııaı ı 
e&frler ve Lu ar ad& f aklr in 

gllfz kızfnr ı d kilo tlc.· s tıf . 

maktadır 

Esir tüccarları kaçakçılık 
metodlarım tatluk 1çın \;Ok 

(modern) ahul Kantonlu e&· 

it tüccarı vepurlarn Çınli 

kız'ar ı ühlcyip Londre.ya 
gönderdiğı zam~n bu İtıLlar 

Londrada {baba) !arı tara 
fındırn l.r:aışılonmakta ve on· 

farı bir evlarf gibi aa ılın ÖP· 

rnektui lr 

Bu sur•·tle kendıler ine ) a 

km al ralrn, yahut evlild, ba 
ba 111.isu vermdıte. 

H Irk ç gün ııoorft <l bu 

urı !nzlnr baıı muhitlerde 

hilhaS& modo olmuı' P.rdır 

.... ~ ... ·-,,. ....... 

:ahta 
1 Paralar 

Pansılvanyede Bleıı beledi

yesı uıemurlarına mna~ ve 

ı miyece: k kadar ,parasız k l 

mı tır Vaıitıgotandon yepa

cagı utikraz müzukerelerı 

çok u~aınıo ve bu arad b 

ledi} c me lı t garip bir eı-• 

reye ba~ vurmuıt• r. Yahnız 
belt!d•ye i lednde tedavül 

edeblltm:k üt.ere: 150 bın 

dolarlık tahta pata keeraıo 

tir Bir hllÇ zaman bu JJara · 
far §ehirde tedavül etmft 

tir B lcdıy(l V otngtondau 

islikra1. ellgi zaman ı hta 

paraları h kiki para ıl le -

ı bdil tın k ı temitı e de. 150 

bın doldr yerme 50.0 U do 
lar tt"bdil edflmi§tir Yü7. bın 

doların• lwll ksi on meraklı· 

ları ~nklemı~ltt.r \ e belcdıye 

bu l§ten •üz hın dolı:ır k r 
lı çıkmı~tır 

mlan ıthatal mıkltırı da 
umumi ithl'l&t y"k<muna 
ı)ahildlr 

1936 Sene!İne nıua.r n. 
1 37 sı:nel!inin bu oı• lıir ayı 

zarfında kereste mamOlatı 

ıhrıH·ııtı 78 nailyou ruble, 

pamuk ıhracatı 49, 1 milyon 
nıb!l·. manganez. madeni 26, 
1 mılyoıı rnblc, pamuklu 

dokum!' r ihroçatı 1 J ,6 mil· 

yon rublt!, otomobil ihracata 

~. 7 mil> on ruble, makine, 
ve fnbrtka efyaları ihracatı 

8,9 milyon ruble, gübrevi 

maddeler ıhracnh 5,8 mıl 
yon ruble anftlde ku11anıla 

cak kara maden memtl1at 
4,8 mıl on ruble. elektrik 

malcin~lerlyle bunlara aft 
teferrüa t ı ,4 milyon ruble 
artmııtar. 

Yine aynı müddet zarfın 
da makim~ ıthalltı 107,9 

Muharebe olan cepbelerJn 
uzunlugu 1200 ktlometredir. 
41 Eyaletten 27 si Franko · 
nun elıudeııllt, 1470 mil ol· 
an sabtllerd~n 81 O ıtıilt Fr
aakonuo aradılndc bulun
maktadır Ahalinin yüzde 
elli vediııi Franko tat1ıfından · 
dır ... Her ay milli zenılnhk· 
lerden bin milyar pezet ekıil
mektedir . ihracat tamamly 
le durmue, ithalat eeklye nlı· 
betle üç kere fttTlalaımııtır. 

Futbol 
'Meraklısı 
Kadınlar 

İngi'tere ile Fre.nıada ka 
ıfınlau futbol oynaruaktadır. 

Avustur)·a kadınları ds 
futbol oynamağa baılamıt· 

ler a da ı,adıalorın bu he · 
veeıne karıı cı heleler arasın 
da müthıo bit- mubalef el ba 
!amııtu Son ~amanda Al 

many dn da bazı kadınlar 

fut bola meraklanmıflardn 
fekı!t, Alnıao spor teıkilitı 
baıkan.ı huıuıl bir emitle bu 
hareketi yaeek etmiıttr 

N.şanhsıM kı çıran iıım 
Hınd ııtaoda bir imam tOO 

"Rupi ., pare ceza tına. v-eya 
bir ay hapae mahk m ol· 
ınuııtur. 

imamın euçu niısnhıını 

lcaçarmıf, olmakhr. lt•n ga 
rip tuah ıu ki, imamın dü· 
ğününe Oç gün varmıt Üç 
ıOn deha aabredemey•p ya · 
vuklusunu kaçıran ıfmam onu 
rtvardaki bir köye kaldır 

mı~ ve düğününü orada yap· 
mış . . 

Bu hadise Hindlstanda bO· 

yük bır heyecan uyandm · 
or. Ahali galeyana geliyor. 

Kızın ailr.ei imamı dava ed 
ıyor ve ımnm mahküm olu -
yor . İmamın bundan sonu 
k11,la !!Vlenemlyecejı de öv 

lcnmektedir 
=-

milyon ruble , ıiyah maden 
ithalatı 15,4 milyon ruble, 

genıı lthal&lı 1 1,2 milyon 
ruble, elcktrık makineleri 

ve t eterr'Üılh 10, l ınilyon 

ruble. baHBI roekaolzm ci 

hazla11 ithalata 8,3 milyon 
ruble, kimyevi mevad ltha 
lalt 6,3 m ılyon ruble, ıaoa 
~de kullanılan ıl) ah maden 
mıunulah ithrılah 2.4 mtl· 
yon ruble niebetlnde ekıil 

mi§tir 

Sovyetler Birlijlnfn 1937 

senesinin on bir ayı zarfın· 
dakf umumi ibreratının yüz. 

de 3 J, l ini köy iktiıadlyatı 

malları ve yüzde 69.9 unu 
da ıaoaf malları; umumi 
ithalltm yQzde 91, 1 lef il -

Uh&al mahiyetindeki mallar 
ve yiizdt: 8,9 unu da tıttb · 
lak mahJyettndelu mıller 
teılnl etmektedir 
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F d T k B 1 G 1 Öksürenlere ve ransa a, e raf aŞ tyan reV er Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKREM 
T ehlikeli Bir Hal Aldı. 

Razı gazetelerin gelmeıt 
teehhü re uiradığıodan bu
günkü ha va icabı kadar ıu · 

mullü ol .. ~amııtır Bununla 
beraber bu havadan Fran 
uz mat bua tının kanaatini 
iı tı hraç etm• k mümkündür. 
Kayda değer bir keyfi 
yet " Humanlte .. ga-ıe· 

teılnln grev hadiıelerlne ma 
kale tahıla etmemlt olma11· 
dsr . Mutedil ıol gazeteleri 
de dahil olmak üzere, bü · 
tün Fransız matbuatının ko
münist fırkasını , grevin mü 
ıevvlkt ve müıebbtbi olarak 
açıktan açığa itham ettik 
lerl nazarı itibara ahnıua 

'"Humantte,, nln ihtiyari •Ü· 

kut etmesi keyfiyetinin eh · 
rmmiyett azametile tezahür 
eder- Filhakika bütün }'ran· 
sız matbuatı (müfrit ıollar, 

meseli Populaire hariç ) 
komftntstlerln halnane emel 
ferinden babıetmektedfrler; 

hatta bu infialde halk cep 
heıl ıazetesl olen '"Repub· 
lique,, sağ cenah matbuatın· 
dan daha ileri gitmekte ve 
komünl•t partlıtne Vf' Moı 

kovaya karıı çok ağır btr 
lisan kullanmaktadır. 

Bu ıayenı kayt hadise 
mutedil sol cenahm, Fran· 
ıaoıa.:menfaatl mevzubahı 
olduğu zaman, ideolojilerden 
ne büyük çeviklikle ayrı\ 

mafa muktedir olduğunu 
ve vatanperverlık hlılerlne 

ne kadar kuvvetle bağlı ol· 
doğunu göatermektedfr. 

Matbuahn havasına baı · 

lamadan evvel, grev hak
kında bazı ıeylerl hatırlat 
mak faydasız olmıyacaktır. 

Devlet, frangın devalüasi· 
yonundan aonra senevi 30 
bin franktan az maaıı olan 
memurlarınm ıenevl maaı · 
larıoa 1 200 franklık bir zam 
yapmııtı . Parıı ıehrt de mn 
stahdemtntne aynı mtktarda 
bir zam yapmıı ve bundan 
batka bu miktara provlılon 
olarak 600 frank ilave et 
mitti. 

Fakat bunu yaparken bu 
provlılonlat!, maaılardıt. yeni 
bir talahat yapmak mecbu· 
riyetinde bulunan devlete 
tekaddüm etmf!k gayesinin 
istihdaf edildiğini aarabaten 
beyan etmlıtl. 

Şu halde devlet personeli 
1200 franklı k ve tehir per · 
sone li de 1800 franklık bi!' 
zam görmüt bulunuyorlardı 

Devlet , ahire n, me'lluri· 
nine 1200 franklık yeni bir 
zam yapmak karcrıoı alın

ca, belediye mecllıi deı, mü 
savatı temin etmek için ken · 
dl müstahdeminine fü10 fran
klık yeni bir zam yaptı. Au 
suretle fr<ı ngıo devalüaıiyo· 

nundan beri devlet memur
ları ve Parfs beledl yeıi müs
tahdemleri ~ vnı zammı ya 
ni 24 000 frankl ık zammı 
görmüı oluyorlardı . 

lıte belediye müstahdemi . 
n in infialine sebep o lan ha
dise bu ıonuncu ısl aha t ol
muttur; filhakll<a bunlar de
vlet memurla rına kartı bu 
sonuncu tslahattan evvel ha 
fz olduklıı rı tef erruku kay
betmek istememekte ve bu 
sonuncu 1200 franklık zam· 
mm .kendilerine de teımıiini 
talep etmektedirler. Yani be 

led iye müstahdemleri dev · 
let memurlarına yapılan 2400 
franklık zamma mukabil 
3.000 frankhk zam isteme · 
ktedirler 

"L'Epoque" Paris, gaze · 
lesinde " Henr i de Keri lltı" 

e göre: 

Gre•in umumlleıtiilnl ve 
vilayetlere teımıl edıldlfinl 
tasavvur edelim. Hitler ve 
Muasollniyl aıka getirecek 
ne güzel bir vesile; stlihları 

altında tepinen milletler için 
ne nef 11 bir f arsa l 

Komünlıtlerln taammüdü 
meıhuddur: Parfı belediye 
sinin komünist aza lan "Ar · 
leı., ıehrlnde devam etmek
te olan komünlıt fırkası ko 
grdini ırevln patlsk verme· 
sinden ev~ el terketmtılerdir 
O halde grevi çıkaran bun
l ardı . Ve komünist fırke11 · 
nm her hareketinin Mosko 
vada takarrur ettlfloi kim · 
se bilmemezhkten gelmez. 
O halde Moskovanın istedi . 
ğl nedir? Sov)d zimamdar 
ları "Chautemps,, hükQme- , 
tinin harici ılyuettnden me· 
mnun delillerdir. M. Del· 
boıun orta ve ıarld Avrupa 
seyahatı esnasında Franaız 

lc~münlıtlerJnin büUln ltrar
larına rağmen, Ruıyaya uğ 

ra mamıt olması, bunları büı 

bütün çileden çıkardı . Ruı · 
lar, bugünkü kabineyi lhti 
Jalcl bir grevin seylabına 

kaphrarek tnttkamımı alm 
ak istiyorlar? Yoksa içtimai 
karıaıalıklar ıantejı ile üze. 
rJmizde tazyik yapmak mı 
lıtlyorlar? Hertkıt ihtimal de 
variddlr. Fransa, Ruıların 

munlı bir~ aleti oJan komü 
nistler :tarafından idare olu 
nduiundan beri lıtiklallni 
kaybetmlıtir 

Mali mehafıl ile alakası 

olan ("L' lnformatlon., Pa
rls gazetesine göre: 

Grev, sendikalar ricalinin 
:\1. Oormoy ile müzakeratta 
bulunduju bir anda patlak 
vermlttlr . Ôyle ki M . Dor · 
may emrivaki kar1111nda kal · 
mııtır. Parla halkımn en eı 
asit ihtiyaçları tahdide ma · 
ruz bulunmalctadır . Sene ıo 
nu bayramı dolayislle hal · 
ksn neıelendiğl ve faaliyete 
geçtiği bir zamanda, amme 
hizmetlerinin durması haya
tın inkıtaa uğraması demek · 
tir. Diğer taraftan ise, ay· 
la rdanberi ma lum olan güç· 
lüklere karıı koymuı olan 
tüccarlar, noksan kazançla· 
rmı telaft etmek için bütün 
ümitlerini bu "mütarekeye,. 
baılamıılardı ihtilafa der -
hal niha yet verllmeıse bun· 
ların maddi menfaatları 

büyük zararlar gösterecektir. 
Bunların manevi menfaatleri 
esaıen haleldar edı lmit va
ziyettedir: Çünkü barice gö 
sterdiğimiz bu manzara bize 
ne seyyah ne de takdir cel
bine elvedıli değildir . Bun 
dan baıka, bu manzara bi 

zl ıevmiyen matbuat tara· 
f ından istismar edilecek ve 
öteki harbin mukaddemesi 
olan dahili harb i dört gözle 
bekliyenlerln kalbini sevinç· 
le dolduracaktır. Bütün bun

lar, mali kalkmmamızı ve 
f rarıgın kıymetini yani her 
franaızın menfaatini olduk· 

ça haleldar edecek mahiyet· 
tedlr. 

Çünkü döviz kıymetten 

düıtOiü takdirde g6ndeltk 
lerln arttırılması tamamen 
faydasız olacaktır . 

Müıtahdemtn murabbaı · 

!arının vazlf elerlni idrak ed· 
eceklerinl ve lıtıhkak talep 
terini kanuni yollardan sev
kedeceklerinl 6mtt etmek 
llzımdır . 

Kanuna herkes hürmet 
etmeğe mecburdur ve mll 
yonlarca vatandaıın menfa 
ati mevzuubahıolduiu za 
man yalnız maıumların ku
rban olacakları hal çareleri· 
ne teveııül etmekten kati · 
yen tcrlnap etmek lazımdır 

V aztyet kendilerine nasihat 
verebilecek olan mtlltanla
nların bulunmaııiı btr za -
manda harekete ıeçmlf olan 
grevcilerin bu tıe baıkaları 
tarafından ıürükleodıklerl 
hi11lnl vermektedir; grevcl · 
ler, hOkQmetin hüıniinlyeti 

için delile bile sabrı lçtn 
çlzmft olduğu hududa t~maı 
etmlf bulunmaktadırlar . 

.. Le Mattn,, Partı aazete · 
ıine göre: 

Vaziyet gayet açıktır: Gr
eY kararı alınmadan evvel, 
Paris belediyesinin komünlıt 
azaları "Arles., da toplen· 
mıı olan komünist kongre · 
sini terketmek emrini almı · 
ılardar . Belediye meclisi az
ami hüsnüniyetle lmkin m6· 
stahdemlnt greve tetvlk et · 
mit olanlar lıtıhkak talebin· 
de bulunmamıılar, fakat 
kargaıalıklar çıkarsr ak iste
miılerdır. 

"L' Jntranılgeant" Parla 
ıazeteıinde Galluıe & ıi>re: 

Bütün1 bu ırevlerlnj; pat· 
lak vermelerlJ bir teaadüf 
eseri deitldır . O halde hü· 
kumet ne yapmak niyetin 
dedlr?i Hükiimet, mukabele 
edeceklve btzl miidafaa ed 
ecek vasıtalara maliktir. Hü
kQmet ldarel örfiye)lin et 
meiö , icbar mı i edllmekte· 
dır? Veya, hiikumettn böy 
le bir ıeye cesaret edemi 
yeceğt buıGnden bilinmek · 
te midir? 

fnıtltere ve Franıa gibi 
eski demnkraıiler, geoit öl · 
çilde ıillhlanmak zaruretin 
de kalmalarına rağmen zih· 
niyetinde kalmalarına rağ

men zihniyet deilttirilm ıı 

değıldırler. Onler sulhçu de· 
vletler kalmakta devam ed· 
iyorlar Fakat zenıln olduk· 
ları ve ıüra tle ve mükem
melen ı ilahlanmak mevkiin
de bulundukları için, bu za
mana kadar onları tehdid 
etmit olan milletler ıimdt 
endltell feryadlar.-. baılamıı · 
!ardır . Bu vaziyete helllpla · 
rına uygun bulmuyorlar. Na 
111? İngiltere ve Fransa ıer · 
vetl erinın ellerinden alınma· 
ınna karıı mı koyacaklar? 
Totaliter devletler indinde 
bu kabul edilmez bir dur 
um dur . 

Böyle düıünenler fena nl · 
) etlerle ml hareket ediyor 
lari1 Hayir . B. V . Gayda, 
Cıyorde f~ne niyet aahtbt 
Fransa ve İngt lter~nın•çürü 

müı olduklarmı anlattı ; t im· 
dl bu iki devletin genifllği 

baıını döndüren kalkınma -

1----------------------------------

Bahkesir Orman Baş 
Mühendisliğinden: 

Muvakkat teminat Beher kentalin 
Ormanın miktarı Bedeli mecmuu muba mmen flah Mecmuu mlk· 
İımi Cinıl Ltra Kuruı Lira Kuruı 

Oo 
64 
52 

Lira Kuruı tarı kental 
ıooo Kaplanca M. kömürü 45 00 300 00 30 

,, M. odunu 6 70 44 00 8 
00 8 

558 
1144 Bahçekuzu K. mete 13 73 91 

odunu 
J - Balıkeılr Vlllyetlntn merkez ka:ıasmın Btfadıç nahl1eılne hallı Adalı k6yG 

civarında vaki Kaplanca tarla ormanından 1000 kental mete k6m6r6 ve 558 kental 
meıe odunu ve Kepıüt nahiyesine bailı Derelt köyG hududu dahilinde 1144 kental kuru 
meıe odunu açık artırmaya çıkarılmııtır . 

2 - Beher kentalin muhammen bedelleri ve teminat miktarları yukarıda •ösle
rllmııttr . 

3 -- Artırmaları 1 O· 1-938 tarihine raalayan pazartesi g0n6 ıaat J 5 de Balıkesir 
Orman Baımübendisl iği biı>asında mOteıekkıl komis1on huzurunda ihaleleri yapılacaktır . 

4 - Şartname ve mukavelename suretleri Orman Batmühendiıllilnde ıörüleblllr . 
4 - 1 - 580 

r······-:.···············~ '~~~~~~~~~~~• ! TURKDiLI i 1 'lf 
·= Pazartesinden baıka her : K ,. ar 1 k E ~ ! ıün çıkar . Siyasal gazete .. i r V 1 
: Yıllıfı: 800 Kurut : ~ 

: Altı Ayhf1:400 : it.. Camlkeblr ce ddeal üzerinde ve ltfatye garajı kar· ! Sayııı : 3 ., : •• ~ tıaında Koce ev namlle maruf olan hane kiraya ve · 1 
• Günü geçmiı sayılar 25 • it. rllecektlr. 
.k ·'it. • uruıtur · • il Ev hakkında biraz malCimat: 
S ADRES: : ~ Me•kCir hanenin (bt katında üç oda •e büyük btr 
; BALIKESJR TÜRKDİLl i il salon ile bir hela, orta katta tkl oda bir salon ve 
.. •••••• ••• • • • •••• ••••~ ~ alt katta bir oda bir mutfak bir hela ve bir tatlı su 
sına tablt olmaktadır, çün- il kuyuıile bir miktar avluıu vardır . 
kO ııl•hlanmak ancak para 1 1 
ile kabi ldir, ve mali sahada ~ Müracaat yeri: 21 
ltalya tıe lneiltere eraaında it. Müftü Bedestanında ~ 
· mütevezım · birle on gibi f()ı Kunduracı Mustafa 1 
bir ntıbet vardır . B. Vlrcl - il. 
niy~ Gayda kendini bir az ı Kepsütlü Oğlu 
gülunç buluyor; bu y6zden, ·~~~~~~~~IAt~~· 
o zamana kadar masayı 

yumruklamıt olan, timdi 
ltalyan mealekdaıırnız ili.ve 
ediyor. 

Kenlıl Alman · ltalyan·Ja
pon blokondan daha ıulhçu 
bir blok olamlyacağını iddia 
ve ilin ediyor. (Delili de 
Çin harbidir, bu notu H. 
Vtrclnlyo Gayda dejll, ben 
ilive ediyorum.) Ve ltalyan 
mealektaıımu: llive ediyor: 

"Bununla beraber, üç de
vlete kartı btrleıen husumet 
ırubu slllhlarını terketmi · 
yor . İki d6nyanın reımi be 
yauatları ve gazetelerin ku 
llandıklan ltaan, her gün, 
•enç milletlere, hayatlarının 
tehlikede olduiunu ve hak 
larının dalma çljnendlf loi 
haber veriyor . " 

Bu haklar nelerdir? Vır 

clnlyo Gayda bunu ıize sö 
yltyecekUr. Totalter devlet 
ler ıtlahlarda mülft vata hak 
sahibidirler: 

"Japonyanm ne diye Ame 
rika kadar silahlanmak hak· 
kına sahib olmıyacağının ıe · 

bebt anlaıılmıyor . Mademki 
Japon sahillerini Amerika 
topraklarından ayıran me 
aafe Amerikan sahillerinin 
Japon adalarından ayıran 

mesafeye müsavidir . Fakat 
ıllahlarda müaavata muha 
lefet mülkiyet ve va11talar 
da müsava ta muhalefettir. 

Çünkü 8. Vtrcinoyu Gay 
da endiıededlr . Japonya bu 
gün faklrdır .... merika zen· 
gln imkanlarının üıtünde bir 
ga yret sarfederek büdceıi nln 

yüzde 47 sini si lahlanma 
ğa tahılı ] etmek ıu · 
retile Japonya ifli.aa mah· 
küm olmuısa da Fransaya 
çok üstün bir deniz devleti 
manzaraaını almııtır Fakat 
ıu anda, Amerlk.a dört ve 

Bahkesir Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Eksiltmeye konulan it: Vtlayet btı:met otomobili 
için alınacak 75 teneke benzindir Ve muhammen bedeli 
(206) lira (25) kuruıtur. (Muvakkat teminatı on altı lira 
dır.) 

2 - · lbale 20 1 ·938 pertembe ı6nü saat 15 de Hülul· 
met bina11nda Encümeni vilayet odasında yapılacaktır . 

3 - Şartnameıinl görmek lıtiyeoler Encümen kale
minde ıörebtlirler . 

4 - isteklilerin muayyen vaktinde Encümen daimlye 
mOracaatları tlin olunur. 

4 - l - 3 

Belediye 
Riyasetinden: 

Bilumum ölçü ve tartı sahipleri 3-31 ikinclki.nun lçer· 
sinde ölçü ve tartılarını grup ayar ityarlıfına hirer beyan
name ile btldtrmeleri ilan olunur. Bu müddet içinde bı l· 

dlrmiyenler hakkında ka nuni takibat yapılarak cezaland ı · 

ralacafı önemle bildiril ır. 1 - 3 - 5 

İngiltere bet zırhlı inıa ed· tlham almaktadır, Dıı polt
erlerken Japonya ancak iki tıka ise Roma - Bertin mlh· 

zırhlı i nıa etmektedir. Hu · verine yakınlaımak veyah · 
güne kadar dünyaya bir ıü · ut Somanyaya bu mihverin 
ngü ormantle tahakküm ed· bir dalı haline ıokmak ni· 
eceklerioi ilan eden bu ıım 

yetlndedlr . . Velhasıl bütün 
d l süngünün pahalıya mal 
olduğu kanaatindedirler ve bunlar kral Kaıolun kendi · 
kendilerine yetiıtlf ini göre _ ıine ıahsl bir otorate temin 
rek telaıe düıüyorlar . Biraz etmek istediğini göıtermek
geç kalmıılardır . tedlr. Romanyayı filen tda -

Republlqne ı a z ıe t e · 
ılne göre: Goga iç politika 
da Hitler metodlarıodan ıl 
ham almaktad ı r Oıt politi · 
kada Httler metodlarmdan 

re edecek olanlar kralın 
celi politika hakkında bir 

kanaat elde etmek için bat 
vekılln beyanatta bulunma -
ıına intizar gerektir 

iyesi ve tSaıyazmanı : Ualıkeair ıaylavı H. KAKAN 
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