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Karadenizde Şiddetli Bir Fırtına Başla-

dı, Bir Motör Battı, 24 Vapur, Bir 
Çok Yelkenli Ve Motör de Ereğli 

Limanına iltica Etti. 

8 IKINCITEŞRIN S ALI 1938 GtrNDELİK. SİY.ASAL GAZETE ON 0Ç0NC0 YIL IA YI: 4030 

Dostlarımızın 
Bayramı 
Doıt So•yetler Bfrllil 

•atandaıları bugün lhtili.lle
th:ııln 21 nc l vıldönücnünü 
ltutlamaktadırl~r. Lenin tkb
darı 1917 İk loclteırJnln 7 nel 
IGnü tee11üı etti Geri bir 
•lconoml, iptidai bir ıoıyal 
bGnye, aıaiı bir kültür ıe 
•lyuı, Balhk ve K.arıulenlz 
•ularından Uzak Doğuya 
lcadar, her karıı toprak ye
lalden fethedtlerek •e yalnız 
lçerdekl irtical orduları ile 
detll, dııardan gelen ecne. 
hı kuvvetlerıle mücadele 
•haaarak, kurtulacakh. 

Akıt tahminlerin bepıi boı 
çdctı. 1938 deyiz, bir rejim 
lçtn 2 l yaı, lıUkrar ve ol 
hnluk ifade eder. Bir de 
Pran11z lbtlli.ll tarihini ha
tırlayınız: Baıtıllel ahnııın
dan 25 •ene ıonra, Napol · 
)onun tmparatorluiu bile 
•Qlıut zamanlarına yaklaı
-.ıak 6zere iclt. Leninle bir 
••uç arkadaıının eseri, ye 
lc.anu on milyonları ıeçen 
h,lnllp ıençlıklerlne malol 
-.ıuıtur. Bugün ordu ve ÜoJ. 

•eralteyl dolduran ıençl er, 

1917 de, henüz dofmamıı· 
ı,,dı. 

Sovyet Türle doatluğu, 

Atatürkle Lenin tıırafmdan 
lcurul muıtur ve ıhtflillerl
Qal:ılc yaııthr iki reis on ye· 

dinci asrı o sonlaı ından yir 
Qalııcl asrın on yedinci yı · 

lı11ıa kadar, ı&cı memleket 
halluoı btrblrlne boğıızlatan 
tlcı yüz kusur senelik bir 
dG11manhk ananesini t afiye 
ehbltler ve bu doıtluğu, her 
lkt taraf için, aradaki men 
faat •e m6nasebetlerln en 
faydah11 •te datmlst haline 
tettrmlılerdır . 

1919 May111nda Anadolu 
Ja ayak baaen Atat6rkin 
ille lrararlarmd11ın bi11 Kaf
lcaıyayı terk edeD müttefik 
lcıtalar, eler karaya çıkmak 
~. Anadolu ıarlunda bir 
Cephe kurmağa teıebbüs 

~ecek o lursa bunu ıllabla 
ltarıılamak eCJırlnt vermek 
0lınuıtur . 

En mü,kül devirlerdenbe 
ti h ·r lmtıhnn ve tecru ~d o 
aeç D Sovyet . Tür c oııtlu 

fQnun ttlmed havası çınde, 
2 devlet, keodı emnı eti 
tine nld polıtikal rır.ı ~ r
beıtçe takip edegelmiş erdir. 

r.:~:ye~~:';~tt::~~:e~~jl~~ 
11ltalannı tamamlamaia has· 
'eden 2 inkılip devlett, dı 
ltrda milli hürriyetler ve 
b~rıı prenıtplerlnl hakim 
lcıloaak hedefini ıüden bü· 

tGa gayretleri tetvAk ettiler. 
8ıa:ıcn dostluiumuz hiçbir 
l:taıan kimseye karıı müca 
dele cepheıt olmamııtır. Bıl 
•lca, herkese açlk bır daya· 
"•ıtna ntı.amının kurulması 
b' çahımııtır 

Nerede ıulh ve emniyet 
dt\'aıına yardım edilmek 

~'tını gelm ıııe, Sovyetler 
Grl(tye dostluğu, bu htı.me · 

F. R. Atay 
(Sonu ikinci sayfada) 

Büyük Millet Meclisinin 
Dünkü Toplantısı .. 

Türkiye - Yuna is tan 
lkti adi Münasebeti .. 

----~~~~~~---

1937 Senesinde Yunanista-
---------------------··········---------------------

Atatürkun Büyük Kamutaya Teşekkiırleri 
Sürekli Ve Şiddetli Alkışlarla Karşılandı. 

na 202 Milyon Drahmilik 
İhracat Yapıldı. 

------------------··········------------------ Elefteron Vir.oa gazeteıl 

ihtisas Encümenleri ile Mazbata Muharriri, Katip Ve yazıyor: 

Aokarft , 7 (A.A) - Bü · 
ytlk Mı ilet Mecllılnin bu 
ı<lokü toplant111nda ce\ ıentn 

açılmıuını müteakip Relıl
cumbur Atatürk taraf mdan 
Mecllı <efsl 8. Abdülhalik 
Rendaya g6oderllmtı olan 
aıağıdakl telgraf okun· 
muıtur: 

t1r. 

Aza Seçimi Yapıldı. Tork - Yunan tecim an 

=============! laımaaını yenilemek Osere 

l lar1mı arzederlro. 
K. ATA10RK Başvekil An- müzakerat baılıyacaktır. 

Meclis heyeti urnumlyesl TGrk heyeti gelmlıttr. Son 

oln siirekli .... ~ ıtddetiı alluı karaya Dönd Ü zamanlarda TGrkJyeye ibra· 
larlie karıılanao bu tefgrafın cahmız artmıı olmakla be-

Ankara, 7 (A.A.) - Bat · b h " ıf ı 1929 okunmasın1 müteak•p Hatay ra er enuz paı t r. 
.ekti B. Celll Bayar b• l 3 400 000 Meclis Relılndeo 16nderilen ela • . drabmlltk 
sabah lıtanbuldan Ankara 1 b telgraf okunmuı, aikıılarla ma t raç ettlilmfz halde, 
ya dönm&ıtür . 

karıılanan bu telgraftan aonra bu miktar 1933 de 23; 1936 
Mecllı ihtisas encümenlerlle, latanbul, 1 - Barektl da 40. 4 ve 1937 de 55. 6 

l b h k B. Celil Bayar, diin akpm re s maz ata mu arrlr•, l- mllyonu bulmuıtur. Buna 
1 ıaat l 9 10 da elcıpreıe bal-tip ve aza ıeçlml yapı mıı- mukabil Türklyenln Yana· 

lanan buıual bir ••ioala 

nlatana yaptJfı ihracat 1929 
da 333 milyon, 1933 t• 

274 milyon, IY36 da 176 
mllyon ve 1937 de de ZOZ 
milyon drahmi kıJmetlade
dır. 

ilet tarafın bu rakamları 
ıözöntıncie bulundvarak, 

UctlHdi m6auebet1-taı de 
alyaaal m6D&Mbet1-t M.t-

y"'8e yilk•eltmelert Y•••• 
milletlaln anuıu oldutu lra· 
dar, Tlrk mllleUaln .le ar· 
zuıu oldupnu talamln ede
rls . 

Büyük Millet Mecllılnln 
yeni yıl çahımuına baılar· 

ken hakkımda izhar buy· 
ru\duiunu bıldlrdliln yük· 
ıek du1ıulardan çok müte· 
buılı oldum. Büyük Kamu-
t111a teıelıkür ve derin HJIW 

Mecliı paZft.rteal günü 
toplanacaktır. 

Hitler dün yeni 
bir nutuk söyledi. 

Ankara ya hareket etmlıtlr. 
Baı•ekJl, Acar motörtyle 

Dolmabahçe ıarayından Re · 
lılcumhur K.ittbı Umumlıl 

Hasan Rıza, Seryaver Ce 
lil, Vali ve Belediye Relıi 

Muhittin Üstündef, Gen eoral 
Halis ıyıkt ııy ve Osman 

Tufan, lıtanbulda t-.ulun1tn 
mebu&lar, emntyet d irektörü, 
Üntveralte rektörü, Parti, vl 
layet ve belediy! erkinı, 

lkt•aadi ve ma i mle11eaeler 
ileri ıelenler iyle kalabahk 
bir halk lcütlul tuafmdan 

Ziraat Kongresi Ha
z ı . r l ı k 1 a r ı B i t t i •. 

A 

«Almanyanın imha Edilme-

Kongrenin Devam Ettiği Giin
ler içinde Bir Zirai Mah
suller Sergisi de Açılacak. 

sine Mani Olacağım.» 
Führer, harbi t~hrik eden milletler silah ufurlrmmııtır 

larını bıraktıklar1 takdirde Almanyanın da ====-==F=r==a-==n=k=,= .• =t== 
b1rakmağa hazır olduğunu söyledi-

Berlin, 7 (A A ) Httlu 
dün bır nutuk ıöy!emit ve 

harbi tahrik edenler ılli.hlE:t 
' rmı bıraktıkları takdirde Al 

man mllletfnln de ı Jtıhlarım 

bırakmağa amade olduğunu 
ıöylemiıt ır . 

Va)'mnr, 7 (A.A.) Htt
ler saat 15 de m•lli aoı10.lııt 
konıreıiotn toplaudıiı büyük 
ıpor yerine gelmt~Ur. 

Thurfu1ıe v ilsl Sauch 1, 
bölıcnın selamını heycccmlı 

ıfadetet'Je Hıtlere bıld rdlktcn 
&onra tf!zohürall açmıı ve 
vaut 5 30 de llıtier ıôz ol
mııtır 

Hıtler bugünkü ;..\im nya· 
nıo yoru\mıyan bır n ı isi 
nln mükafatı olduiunu kay 

dettthten sonra « 1918 Al 
macyuı cnaıl keodı hakkı

nı almııaıı biz de ke ıdlwl 
zlnklnl aldık» dem ıUr 

Führer, bundan ıoora Vil. 
ıon ülkelerinden, 1918 
Almanyaamın bnıladığı 

demokratik nasariyelerden 
bahıetmtı •e partinin tld· 
detll enerj ılnt kayıd ve Al 
man orduıuou mctbüıena 
ederek ve: 

«PaaıfJk bir adam aıtdlle 
Alman orduıu için, diğer

lerine de barıı lüzumuna 
ikna ed~cek mehlyette olen 
bu orduyu yl\ratmaya çalı~· 
hm.,, dcmiıtlr . 

Bundan sonra Almanların 
it e o lan h kk1Dı kRydeden 

Hltler, ıözlerfne ıu au etle 
devam etmtıtır: 

Demokraatler, bizzat um 
delerfnlo blkmetlol anlıya

bıi~c:ek ler midir? Prenıtple 

rlmızle, muazzam neticeler 
elde edıp etmedtilmizl biz
zat hendtnlz takdtr ediniz. 
Baza yabancı gazeteler «Al 
monlnr bütün bunları m6 
zakere yolu tle de elde ede· 
( Sonu ıklocl sayfada) 

T ıyarelui iki i~giliz vapu
runu hasırı uğratt1. 

Pariı, 7 (A.A.) - Fran · 
ko tayarelert dün de Valin· 
ıtyafı bombardıman etmiı . 

ler •c ltmand& bulunan 2 
loilhz •apurunu buera uf· 
ratmıılardar. 

CİNDE VAHDET. VE 
VATANS VE LIK. -- -

Bütün Çin, Maraşal Şan- Kay 
Şekle Beraber Ve Harp istiyor 

Parıs, 7 lA .A ) Çin 
njanıı Çtn kuvvt-tıerloln 

cephedeki muvaff11kiJ etin· 
den memnuniyetle bahset 
mektedlr. 

Japon aj ıınaı da Çınln in· 
kiıııfı jçıo ar. aermoyHI 

hükô mtıte, dığer kımu ehe 
li}·e aid oltnak üzere biri 

50, dljtrl 100 milyon yen 
ıermayeli 2 ltmitet t lrkdlnfn 
tcıekkül ettiğini bıldirruck 

tedlr. 
Honhong, 7 (A.A.) - Çın 

ejanS\ bHdırıyor: 

Şa ghs.ydn çıkan lngll!z 
gazeteıt. yabancı ukeri roüta
httieı1n ıon bidtıeler bak 
lnodakl mutalealarıaı neı· 

rediyor. Bu müıabltlere ıö 
re Yuhan bölgesinin tahll · 
yesl Çtolder için bir hezımet 
olmak ıöyle dursun, bılaktı 

barız bir askeri mu•affakt 
yet teık ı l etmektedir Çın 

lllerln alh a y diiıman ate 
tine mukavemet et mit' olma· 

ları onların mukaYemet azim· 
lerine. muka•emet kabili -

yetlerlne ve ceıaretlerl

ne delllet eder. Çtn milleti 
Şan-Kay ~eke müzaherete 
eıklılnden daha fazla azmet· 
m•ıttr. 

Son 16nlerde •lllyetler 
deo merkezi biikdmete ıe · 

len ve mılll da•• lçta bıçblr 
fedaklrhktaa fMlatlmlJH• 

Ztraat Velr&letl; Büylk Şef 
Atat6rk6n Kamutayı ıeçen 

1eneld açıı Dutuklarında 

•erm•ı oldukları ziraat Ye 
köy kalkınmaaı dlrektıfi ıle, 
bu ıenekl nutuklarında te 
yld buyurmuı oldaldarı zt· 
raatlmlze ald metelelerln 
ptlnlaıma11nda Ye tesblUnde 
fikirlerinden faydalanmak 
üzere toplı yacafı konıre1e 
atd hazırlıklarını tamamtyle 
bıtirmlt buluamaktadır. 

Konırenln devamı 11ra-
11nda muhtelif memleketler 
Ziraat vekaletleri aeırlyatını 
ıösterlr bir aalon, yani bir 
ıergf d4! tertip edılecektfr . 
Bu neırlya.t araaınde, en mü· 
hım o:an eıerler tercüme et
ılrilmııtır. 

Mesleki eserler: 
Bu sertlerden batka bir de 

mesleki eıerler hazırlanmak 
tadır: Ekıtanılyon memuru · 
nun vazlfealnl nuıl yaphfı 

tth~lat ve •hracat itlerinin 
çlf tçller üzerine tesiri, 6z0m 
uaarecıltğt ve ıldrecllik do 
mateı uıarectltfl, zahire lcu
yulau, koıu ah ctnılerl, ıaf· 
mal sürülerin lıllhı eıerlerl, 
bu ıerlnln baılıca kitapları 
dar 

Bu arada, «Türkiye Ziraat 
tarthlne bir bakıı «baılliı al· 
tanda 4l.JO sayfa kadar tu
tan bir eaer hazırlanmııtır . 
Bu kitapta tarih 6nceıl ye 
bu çaia atd kıaa hır dokll· 
manter bir fasıldan ıonra, 

Türklertn medeniyeti olduiu 
ıtbl, onunun meınedl elan 
ılraaU, atçllıfı, hayvancılafı. 

meyvacılıjı •e zirai aaaayll 
ilk defa teıl• ve yaydıkları 
aı tarihi veaikalarla ıWer 
dikten tODra 0•ma..lı ffYrl 

tanzime ttan önce Ye MDra 
olarak mutelea Ye çok dik· 
kate deier veıllcalar Yertl
mektedlr. Kitapta, meırutl · 

yet •e cumhuriyetin tik ea 
beı yılına ald kııımlar da 
•ard1r. Bu kly Ye ziraat 
kalkınma hali pil• hakkın
da bır:de ettld yapılmııtar. 
Konıre lçta mükemmel 

bir lcGtlpbane teıktl etmek 
6zere 70 muhtelif meYıuda 
eıer bazırlanmııt1r . Bwalar, 
alikah müteha1111 teılctlit 

tarafından haz1rlanmıı m6•
bet mutalea, telkla Ye pile 
lardır. S.ym yClze yaklapa 
bu ıerJ arasında, zirai tek
nik imkan ve icaplar bakı · 

mından Tirklyenln zirai 
bölıelere •1rılma11 Tlrklye 
z lraatlnin eıulı n eı•lelerl, 
TOrkiyede sulu ziraat Tiirk 
ıert Ye yumuıak bufdaycr 
hiı ve imklnlar1, zeytin Ye 
zeytlnctllk, ıGt, ıOtcll&lc ve 
mamulitı, TGrk t6tüa ve t6-
Ulacıta;n, ıarapcalık, ıenlt 
alçüde taYukçuluk, toprak 
erozyonu, k6y monoproflıl 

hayYan ıerıt Ye panaJırları 

afyea, koJUD Ye tlftllc oka
ltptilı, Anadolu toprak •• 
ıuları, Yükıek Ziraat Ea•tl
tftlerl adına Yerllmlt Türkiye 
debafat maddeleri •• otok. 
rltlfl, mahrukat ve kereıte 

maden dlref i meaeletl, bal· 
ve bahçe slraatl, orman ted · 
riıatı, teıcir, milli orman 
mabıullerl •e mam41lt tlıa. 
tlyacı ve karıılama pllaı, 
tohum ve lllçlama, Karade
niz mıntaka•ı hububat lhtl · 
yacı, yenca, klmyewl ıGbre· 

ler, pamukçuluk, ziraat llet
lerl, laayYaa Hlbiı, Tlrlltye 

( s ••• lldaGI ..,, .... ) 



SAYFA 2 

H·ııer Dan Ye
, 

nı ir Nutuk 
öyledi. 

(Baıtarafı birinci ıayfadıı) 
bilirlerdi» dlyorl&r. Çok iyi 
biliyoruz ki, bizden evvel 
Almno lmpıuatorJuğu bun· 
dan batkn bir ıe:r y8pma
mııtır. Ben de müzakereye 
amadeyim, fe.knt Alman 
h kkı müzakere edilemez. 

Otoriter devletlerde harbe 
tı?fVlke cevaz yoktur, fakat 
demokraside buna imkan 
•ardır. 

Httler, Çörçllfn, Alman mu
hacirlerinden istifade ıuretlle 
ıtmdlld rejimin ilgası mümkün 
olduiu he.kkındakt beyana
tına tem .. ederek: 

Çörçtl, bu vatan hatnlerl
le daha az temaı etmiı ol
saydı, bu iddianın nl!ııl bir 
delilik o1dufunu anlardı. 

Demtı ve harp lmlllerl 
hakkındaki tenkidine devam 
etmlıttr. 

Hıtler diğer millerden ka
nunu eıaıllerlnl de~tıtlrme
lerlnf lıtemefe hakkı olma. 
dıf ını tealım etmekle bera
ber, Greenvoodun Avam Ka· 
mara11nda ıö7ledtğl ve Al· 
manya ile İtalyanın imha11 
temenntılne dair olan nut· 
kuna lıaret ederek demııttr 
ki: 

Parlamento kanunlarına 

uyguo olarak bu adamın bir 
Yeyıl iki ıene bükümet aza· 
ıı olmasına maol olamam, 
fak at Al men yanın imha edil· 
metine mani olac jım. 

Führer bundan ıonra Al
man.ltayan dostluğunu met· 
hedere demlıttr ki: 

itaya de Berlin ne ka· 
clar ııkı oluna, bizde niza 
aramak arzusu o kadar or
tadan kalk caktır . 

Httler, naayonal ıoıyallz
mln en büyük ıururunu 1938 
de Almaoyanın çok daha 
büyük olmaaı olduğunu 
kayıd ve Alman mlllettnln, 
harbe te~vlk edenler daha 
eYvel ılliblarını barakamak 
ıarUle ıllihlarını bırakmafa 
imade olduğunu beyan ettik· 
ten ıonra ıon buhran eına 
ıında Alman milletinin hat
h hareketini öfmüı ve nut· 
kunu ıu sözlerle bltlrmlıtır: 

Dalma kuvvetli ve ut
m&tlı olalım . O zaman, bu · 
ıün de ve ebediyen de mu· 
kaddeı olan Almanyanın bıı· 
ıın hiçbir ıey gelmlyecek· 
tir. 

Berlln, 7 (A.A) Havaa 
ajanamın buıuıf muhabiri 
bildiriyor: 

B. Hıtlerln nutku dıt po\t · 
tikada yeni bir ıey kaydet 
memittlr. Bununla beraber 
harbi tahrik edenler evvel· 
emirde ıllablaraoı bırakmak 

ıarttyle Almanyanın silahla 
rını barakmağa amade oldu 
ğu hakkmdakl kısım ka yde 
liy!ktlr. 

Buna mukabil, Berllndekı 

yabancı mehaf!ller, nutkun 
bazı k111mlarınıo çok deh 
ıetlt olduğunu Ye bu bakım . 

dan Subruk nutkuna ben 
zedlğlnl k ydedlyorltır . 

Bllha11a loglllz politika 
-damlarına doğrudan doğ 

ruya yapılan hücum ayraca 
tebarüz ettirilmekte ve ko 
mlntern aleyhindeki paktın 
yıldönOmü gününde Alman-
Japoo doıtluAundan hiç bah· 
ıedllmemeıl kayda llyik 
ılrftlmektedir. 

Dostlarımızın 
Bayramı 
(Batıtarftfı birinci sayfada) 
te vakfedllmiıtır. 

Ankara, kendi tıenllkle 
rloden bir b6fta ıonra, Moı· 
kovanın bayramını tebrik 
etmekte daırna derfn btr haz 
duyar. Çünkü, ikl lokılip 
da bütün cihanın menf ı ke 
banetlerl ara1md11, inkar edı 
lerck ve fflisları beklenerek 
baılamış ve yalnızlıklarını 
bırblrlerlnln doıt ıukları ile te· 
ıelli etmıılerdlr. Rejlmleriml· 
ze ve da valarımızan muvaf 
falılyetlne karıılıkh derin bir 
hürmet h !111I ilk zamandan· 
berJ, münasebetlerimizin eıa · 
ıını teıktl ed~r. lkı, üç yaı 
ferkı tle en nazik buhran 
devirlerini atlatan, kemal 
aafbalarına giren ve rejimle. 
rln .hakiki devam tnancıuı 

olan gençlikleri yetlıtlren 
inliıliplaramız, bundan ıon -
ra dahi, iki büyilk relılo 
eserini takip edecekler, doıt 
luklarıoı. barıı, emniyet, 
milli hürriyetler ve beynel-
millel dayanııma prenıiple
rialn mu21affer olm .. ı lehine 
kutlanmaktan ıerl kalmıya
ca ki ardır. 

Dostluk poltukamızın, bu· 
aüne kadar ıerek milli men· 
f aatlerimlz, gerek beynelml· 
lel ıulh ve emniyet menfa 
ati için en iyi ıemere ver· 
dlğlne ~üphe olmıyan lıtl· 

kameti muhafaza edilecek 
tir. 

7 Tepin bayramlarını kut · 
lıyan doıt memleketin halk 
yığınlarına ıulh içinde uzun 
ıiy ve refah yılları temen 
ol ederiz. 

F. R. fttay 

Çinde Vahdet 
Ve Vatanse-

verlik. 
( Baıtarafı birinci sayfada) 
ğlol bl1diren telıraflar Çin 
milletlnla orduıuna Ye bu 
yük ıef ine olan bağlılığını 

ıöıtermektedır . Son ] 6 ay 
zarfında Çın. blyük mikyas· 
ta mühimmat satın almııtır. 
Ve bunları muhteltf ce· 
nup, bah vilayetlerinde 
emniyet altında saklamakta-
dır. Japon donanma11 ne kadar 
kuvvetli oluna olıun, Çtn 
ıahillerl o kadar uzundur ki, 
bu mühimmatın nakline ma 
nl o!mıyacaktır. 

Y angtse nehrJ bu ıene tld· 
detli yağmurlardan kabarmıı 
oMuğuodan Japon gemileri 
nehtr üzerinde kolaylıkla de· 
mlrliyeblleceklerae de, sular 
çekilince arhk ılmale doğru 
hareket edemtyeceklerdır . Ve 
beklenmedik zorluklarla mü· 
cadeleye mecbur kalacak· 
lardar. Düımamn 800 bin aı· 
kert Japonyanın gön.:lerebl
leceğı en ıon kuvveti teıkll 
ettiğinden, Y anataeye yeni 
takviye kıtaatı da gelmlyece 
ğlnden, ÇınlıJer büyük bir 
taarruza hazırlanmakta Ye 
Japonları her taraftan ıar 
aacaklarını ümit etmektedir 
ler. 

Cuoaklanı, 7(A.A. l -- Mıll i 
ıtyaai konsey Mar111al Şan Kay 

· Şeke ve uzun müddet de· 
Yam'"edecek otan kurhrıcı 

harp politikasına müzaheret 
eden bir karar sureti kabul 
etmlıtlr Kooıev aynıza01an· 

da Çın topraklarında bir tek 
Japon aıkeri kaldıkça dev 
let adamlarım barııtan bah 
ıetmekten meneden diğer 
bir karar ıureti daha kabul 

etmlıtir. 

TORKDIU 

Kış Geldi 
Sındırgıy , 

ğırlığa il 
epsüde Ve Susı
Kar Düştü. 

Bir müddetenberi fa· 
ııla ile devam eden yağ · 
morlardan ıonra ıon hır iki 
gün zarfında havalar iyiden 
iyiye ıoğumuıtur. 

Dün gazetemize gelen 

malumata göre, mülhakatta 
da aynı ıoğuklar tiddetle 
devam etmektedir. Hatta 
bazı yerlere kar düt mü~tür. 

Bu arada dün Sındırgıya 
ve civarına, Ulus dağma, 
Kepaüt civarı ile Alaçama ve 
Suıığırlık cihetine kar vai 
mıttır. Bu ıuretle mevsimin 
tik kara düımüt oluyor 

Diğer taraftan ıoğukların 
2 !2Z!!t2Z 

Parti 
Nahiye Ocak 
Kongreleri. 

İktnclteırtnde haılayan 
C H. Partlıl merkez oahl 
ye kongreleri tona ermlıtir, 

merkeze bağlı oahlyelerln 
kongreleri de devam etmek
tedir. 

Ayıebaca ile Karaman kö· 
vü Parti nahiye koogrele· 
rin de muhtelif ııler üzerinde 
fay dalı g6rüımeler olmuı
tur . Y eıpalan ıeçlmde na
hiye idare heyetine ıunlar 
ayrılmıtlardır: 

Aytebacı; Cemil Ôz, Muı· 
tafa Kuday, Cemil Kaya, 
Alı Börekçi, Cemil Memlı, 
kaza müme11illlilnt- de Muıta
f a Kuday, eczacı Azmi Sak · 
ol, lımatl Safa Kasapoğlu, 
Alt Börekçi. . 

Karamanköy idare heye· 
t ı nede Şaban DoğılD, Halit 

Kuru, Hüseyin Ceylan, Mch· 
met Akçal, Mehmet Şahin, 
mümeaaıllıklere Şaban Do · 
ğan, Basri Ispartalı, Naci 
Kodanoz. 

Köy Ebe okulu mezunlan
nm tayinleri yapıhyor. 
Geçen yıl ıehrJmlzde ku· 

rulao Köy Ebe okulunun ilk 
mezunlarının tayjnlerl yapıl 

mıı ve kendilerine tebliflne 
baılaoılmııtır. 

ızaSözAtan 
Mahkum Oldu. 
Vıcdanlye mahallesinden 

lora hım: ojlu Hüıeyln adın · 
da bir gencin aynı mahal· 
leden Ahmet kızı l 5 yafl«i· 
rında Bahriyeye çe§medeo 
ıu alıp eYine dönerken t'ÖZ 

atm k ve aarkmtılık etmek 
ıuçu ile yakalanarak adliyeye 
verıldtğlni yazmııtık. 

Bu meıhut suça aıd muha 
kemeye dün ıeat 16 da ağır 
cezada den m edllmtıtir. 
Göıterllcn ıahltler dinlendik. 
ten sonra Hüıeyln 6 ay hapıe 

mahkum edilerek tevkif 
olunmuıtur. 

§lddetlenmeslle kı~ hazırlık. 

ları f alt yeti de artmııtır. 
Son günler zarfında y ğmur· 

ların devam ~tmeıl köylüle 
rln odun getlrmeılnl de güç
leıttrmlttlr. Halkın bir çoğu 
kıtlık m brukatıoı tamamlle 
temin etmlt vaziyette değildir. 

Araba ile odun beı . altı 
liraya, kt1o ıle kırk beı pa

raya kadar 111tıln1aktadır 
Kömür de yftkıcılar hıra· 

f ından henüz bol bir. ıekll

de getirilmemektedir. Stok 
edllmff olan kömürleri kö· 
mürcüler 5 - 6 kurnı üze 
rlnden satmaktadırlar. 

Mühür Ye İşa
ret Kullananlar 

Mahkuk mühür, imza ve 
el ile yapılan iıaretlerle ya
pılacak tedlyat hakkında 

alakadarlara ıu tamim gön· 
derli mittir: 

Yazı bllmiyeolerle imzala· 
rını el tle yazmnğa mukte. 
dlr olamıy nların, vezneler· 
den para ftlırken kullanacak· 
lara mııhkuk mühür veya 
imzalarla el ile yapılan ita· 
retlerin, kununen heyeti th· 
ttyariye v~ya mahallince ta 
momıı iki §ahit veyfl noter· 
ce tudik edllmlı bulunma· 
ıı lazım geldiği 250 sayılı 
tamimle tebliğ edllmiıtır. 

Ahiren bu neviden yapıl 
mıı bir tediyede, kanuni 
ehliyet ve va11fl rı haiz f · 

h ltler yerine la lettayln klro 

ıelerJn tudlkına btlnad edil· 
mtı olduğuncian, bu hal fs· 

tihkak ı htblnin eonrftdan 
bazı mutalebelerde bulunme.
ımı mucip olmu§tur. 

Bu gibi hallerin tekerrürü
ne meydan verllmeme&i için, 
bundan ıonra yazı bilmedik· 
lerlnden veya el ile imzası· 
nı yazmnğa muktedir ole. 
madıklormdan dolayı mah 
kük mühür ve imza kullana· 
cakların bu mühür Yeya !m· 

zalar1Da ald heyeti lhUyarlve 
Teya noter tasdiki mevcud 
olmadığı takdirde el ile ya· 
pılacak lfaretlerle ödenecek 
paral r da dDhll olmak üze 
re mutlak ıurette, bu latıh

kek ıahlbinln mensup oldu 
ğu servisten kendlslnt tanı· 

yan iki memurun huzur ve 
taıdlkl ile tediye yapılması 

ve mahkük mühür veya im
za kullanmıısa bunun yanı· 
na ayrıca pıı.rmeğıoın dıı 

baaılmcea ve bunun usul lt
Uheızı muamelenin selameti 
bakımından lüzumlu görül · 
mü~tür. 

invali~esini dö ımüs. 
Dinkçiler mahCllleslnden 

Muharrem ad1Dda biri, mt· 
raı meıeleıl yüzünden hı 

valldeeiol iterek dOıürmüt 

ve baımdan yaralanm1teına 

sebebiyet veraılitlr. Şikayet 
iberlne hakkmda tahkikata 
ılrlıilmlıtlr . 

Ev af Umum 
~ " r n 
Teak · [eri. 

Pezar günü Ankaradan 
ıehrlmlze gelen Evkaf Umum 
Müdü ü B. Fahri, ıehrlnılzde 
bir p,ün kaldıktan sonrft dün 
Edrerulde gltml§tlr Oradan 
Ayvahğa ıeçecek olan Umum 
Müdür, Ayvalıkta bu yıl 

200 000 lira mütedavil ıer
m ye tle faaliyete geçen v _ 
kıfl r zeytinliklerini toletme 
ldareıl tılerlle a liıkadar ola
caktır. 

Ze Un iıletme idaresi z ey · 
tinlerin imar ve hmarile 
meıgul olacağı g:bı, bllahere 
sabun Ye zeytinyağ febrl 
ka!ım yaptırma cihetine de 
gldecellttr. 

Bele~iye meclisinin üçüncü 
toplantıs1. 

Belediye mecliıl bugün 
ıaat 20 de üç6ncü lçtlmaını 
yaparak tıehtr ve belediye 
itleri üzerindeki goruı me· 
lerlne devam edecektir. 

On yaşındaki nişanh kız 
Oruçıazl mah Hesinden 

Saffet adın do bir dınm ı 
10 ya ol aranda Sabahat 
adındaki kızı Suphl adında 
birıne nlf nh bulunmak
tadır . Yapılan ıtkayet Qze 
rine erkeğin, Dl§aolmnın evi· 
ne ev ıeıhiplericln rızası hl· 
lifına girdiği ve 150 lira 
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H .ı;usi ldarele-
üdce işi· • rn 

iç Bakanlık valtltklere bit 
tamim yaparak 1939 yılı 
vilayet husuııi idare büdc:e • 

d' 
!erinin tanziminde oak 

1 

vergi tahsllatınıo ıumulii dı · 
oında bulunan tabsllaUO 
büdcelere konulmadJaııoı 
yüzde on beı nnf ıa btııe•1• 
hına ve arazi vergılerıodeı> 
belediyelere ifraz oluoıt~ 
hisse.er, Tayare Ceo>lyel 
ile Ziraat Bankasına ayrılaO 

tıl· lr.oe htt11elerl emanet rn• 1 vetlnde olma11 dolayfılY e 
ıbf 

su, mezbaha, elektrik 1 
test )erden elde edilen bt11 

•• lat da vergi ve reılm rJ1 8 

zuuna dabll bulunmaıı uı 
barlyle nakdi vergi tahsili· 
h dııında kalacaktır • 

Dün Gece 
Tutuldu. 

AY 

Dün gece ay tutulmut "e 
üç ıaatten fazla ıürmüıtOr 

Husufun muhtelif ıafhal•· 
d ,. rına aid zamanlar ıunlar 1 

' 

A.yın tutulmaya baola01••~ 
22.4 t de, külli huıuf baıl• 
ması saat 23 45 de, külİi bil' 
auf ortası ıaat 24.26 d11

• 

külli husuf nihayeti ı••! 
l .07 de, huıufun bitmesi 19 • 

212 de.. ~ -------d kıymetinde bulunan kıza •1 

bazı eıyayı alıp gittiği 't". 
dia olunduğundan Supht h• 
kmda l kıbata ba§laoııı1f 
tır. 

fC!±:L !!!2&Q 

z· a t Ko g si Ha-
zırl rı it • 

ı. 
(Batılarafı birinci sayfada) 

köylü nüfusunun tahlılı, ken 
dır keten jüt, Orta Anadolu 
çlftçtliğl, ıırıcıhk, ıığarcılık, 

tcıhk kümes hayvenları ve 
te.v§ancıhk, soya pamuk 2e · 
rlye.tmızda tclih ve teksir, 
tülün, reçine unnyll, deba 

ğat eost!Uieü, dericilik, hay 
vao haatalıklariyle miler.dele, 

şlmotr, Türkıye ormancılığı 
vazife ve gayeleri, Uzun 
yayla atları. hububatta ıür 
me zararları ve mücadelesi, 
hayvan yemi meselesi, zlrai 

mücadele, Ona Antıdolu için 
ziraat metodlars, ıllo, pirinç 
fındık, )·eııl a•lo po\itıkası, 

meyv ve ıebzeleri kıymet 

lendirme yol!orı, Türldyed~ 
zirai randıman nlsbeU mu· 
kayeselı ol rak, biralık arpa, 
fundu, tabii ve ıuni tohum· 
larna, tohumlarıe üretılmcel 
Orta A~ado\ud kuru ziraat 
tab!i giibrelerin ehemmiyeti, 
ham derilerimiz, mıtıar, far 
çı ve ııanayH, ümüı meıeleıl, 
ipek böcekçtltil ve plan. 
buğdl\ylarımız ve teknolojik 
vıunfları, ıorepçılık, Türkl
yede su ve sulama meıelesl 
gibi zir at, fstıhıal, ekonomi 
ve köy d velnrımızın an 
mevzuları vardır. 

Ent rnasyonal ziraat aletleri 
sergisi açılıyor: 

Ziraat Vekaleti, lıtlhıala 

toprak husuııtyetlertne e 
mlfli ekonomiye uygun ıart 

lar altında moderoleotfrme 
kararıaı tatbik edecek olan 

vasıta ve tip lerl verdli• bil 
suıi ıılakayı göstermek ıçlO 
evvela ziraat iletlerl kalO" 
loğ ıergiai açacaktır. Veki· 
let. önümüzdeki ıene rnrk 
topraklı rıoa ve polltıkaııo• 
en uygun Aletleri ıeçmek "e 
bunlara m hsuı gümrük re
j imi teıtılne çalıımak tçlO 
Ankarada enternuyonal bit 

z iraat aletleri sergisi aç01•· 
Y• kararlaıtırmıotır. Ser'1

1 

Ormııo çiftliğinde açılac:•lı· 
tır. 

4000 Film: 
Zıraat Vekaleti ha:ıırl•' 

m kta oldu~u bOyük kalk10' 

ma planlarının gerçekleııt1e•1 

helinde memlekette teıı>10 
edece~I hudut.uz f aydel•' 

lı hakkında bir fikir verlJJe 
)'Je· 

üzere Amerika Zıraal 
O ı· znretloden, Brükııelde o 

verslte enternrıııyooal sıneJ · 
reftlıten ve Pnrlıten f rao•'ı 
müstahılller birliğinden c:e · 
me.n dört bin kadar öğreti' 
ci filim alıomıttır. Buol•'' 
kongre t rlblne kadar }.o· 

karaya gelmlf olacaklardır· 
Bun1ardan mühim bir kıttı'' 
kongre ıırasmda gösterıJec:e 

r' 
ğl gibi, ıoora da yayım ıe 1 
glııl (ki §imdilik ağrıkültüre 

iti 
kalkmm kol kelımelerl'1 
ilk he.rfinl al rak Akkol de 
nllmaktedlr ), tarafıod9" 
bütün köylerimizde btr elS" ", tem dahtliode gôaterllece ,. 
tir. Bu fılimlar tamamen P1 

tik filmlerdir. 
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•• r Cumhu iyetini 
• •• • 15 cı Yıl o u •• 

Reisicumhur Atatürk tarafından yapıcı kuvvetler ve yaratıcı 
ruhlar üzerinde yapılan teşviklerde Cumhuriyetin ideal

lerine hizmet edecek yeni bir ruh yaratılmıştır. 
Uoıversul gazeteıl «Türkl· 1 

Ye Cumhuriyetinin yıldönömü» 
ba§lığı altında neırettığl bir 
hzıd zcümle şöyle dfyor: 

«Mondroı mütarekesi ak 
ledtldıkteo sonra Avrupalı
lar, m ğlup Türklyento •e 
Çöken kuvvetinin artık ı rk 
ta tnühlm bir rol oynıyaca· 
fına imkan göremiyorlardı. 
lıte, birkaç ıene ıonra Ana
doludan çıkan bir zat, kı rıl 
tllaz azmi de aydınlatıcı ru 
hu ile k hramanlı~ı ve mün. 
cılıtı ıJe eıkl Türklyenln en · 
kazı üzerine yeni bir Türki
h bina etml§tlr. Bu zat 
Muıtafa Kemaldir. Ve bir 
tllQddet ıonra da Atatürk 
),kabını almııtır. 

Anadoluda orduların baıı · 
n, geçen müıarünlleyh, 22 
Ağuıtoı 1922 de Dumlupı
rı,, zaferini ve 24 temmuz 
1923 de de Lozanda ılyaat 
lflf eri kazanmtfbr. 

Aakeri ve ılyut bakımdan 
ltı•dud olan ııbu iki hidlıe, 
bidayette - Türkiye Büyük 
l\1tllet Meclııı Hükumetı-tea · 
'biye kılınan ve 29 Hlrlncl 
teıtın t 923 de Cumhuriyete 
k•lbolun n yeni Tür~lve 
de•letlnln temelini teıktl et 
ltıiıur . 

Bundan on beı sene 
'•vel bu Cumhuriyetin ba 
tında bulunan zatıo, içti· 
-•i, alyati, iktiııadl ve küL 
t\irel sahalarda yaratacağı 
'•erler ile yeni hayata da
"et edılen Türk mtlletlnin 
töatereceil hayretbahı te· 
"ekktler, pek az kimselerce 
ltıalurn idi. Türkiye Cumhu-
tlYetlnin halihazırda ki 
b,ıkanı, devlet fıttkli-
hoı korumak maksadiyle 
ltıernleketln btitün k u v · 
"'llerJnl bir araya topl mak 
Gı:ere Anadolu ve Rumeli 

l\1üdafaal Hukuk Cemly~tlnl 
teık•l ettiği h tırlardadır. 

Rır milli cumhuriyet dev 
1 •tı yaratmak için tıbu ce 
ttllyet \919 ıencılnde «Halk 
P•rtiıl» namı altında dahil· 
de ve hariçte ıenlt mücade
lelere gtrltllecek slyaei bir 
p ru ıeklfne kalbo!umuı
tu. 

Cumhuriyetin ılioındao 
"e ha laf eliiln de lig asından 
'0tıra Mustafa Kemal ao'a · 
llelerı, adetleri ve millette 
kokleıen Utkadları aıla ka-

~e elrnıyorak içtimai, ılyaai, 
Gltürel ve iktisadi olmak 

Gttre bir ıerl lnktlipl r ya· 

:llrak tatbik etml§Ur. Tür 
1hde, ecirlik, dini ve im· 

tı -
~ hzlı müe11eıeler ve anane 
r lbHtnden taıınan fea, hall-
~ltlc ile beraber Ilga edile 

"~" areıorlyan takvl 1 ya- 1 
tı lçıo llttn karakteri, bey 1 
~~lrnılel erkam ve §Bpka I 
~lyrn k b e mecburiyeti gibi I 
b:r btr• ba lı baıına pek ı 
1 

Yük olmak üzere birçok 
~kH· pJ r yapılmııtı. 

lılahat, umumi maarifin, 
tevhidi, köylülere toprak 
tevzii, zirai lrnoperat flerlc 
kredi müeHeıcleri teıluli, 

ı nayiln mıllilcştlrılmeal, 

toprak üzerindeki ve altın 
dakl zenglnltklerln kıymet 
lcndfrllmeıt, münakale yol · 
larının lnktıafı, kara, deniz 
ve hava ordularının tak•i 
yeal ıehlrlerl ve btlho11a 
yeni payıtaht olan Ankarayı 
modern bir ıekle lwymıık 

ve ılh .. 

lıbu inkılaplar, lnkltaf ve 
terakki etmt!k ıurettyle 

genç Türkiye Cumhuriyetinin 
takviyesi için yapılmııtır. 

Reisicumhur Atatürk tara
fandan yapıcı kuvvetler ve 
yaratıcı ruhlar üzerinde ya
pılan teıvıklerde, milli cum
huriyetin ideallerine hizmet 
edecek yeni bir ruh yarat 
mııtır. Bugüo Türkiye Cum
huriyetinin vıldönümü mü
nasebetiyle Romen mılletı, 
müttefik ve dost Türk mil 
letlne •az ıfeılnl vapmftk 
için müamlr bır ıulh dtle 
mektedlr » 

Eelefteron Vıma ~azetesl 

yazıyor: 

«Dost ve müttefik Türkl · 
ye hükumeti, bugün curn 
hurlyetlnlo 15 ocl yıldönü 
müoü teatd etmektedir. Bu 
devletin y ratılııının da yıl 

dönümüdür. 
Bu milli bayr m Türki 

yenin hudutlarından da da · 
şuı taımaktadar. Çünkü 
Muıtafa Kemalıe arkadaı 

ları tarafından yenı bir dev 
let yaratalmakla. meml~ke 

tin kurtuluıu yentlenmekle 
kalmamıı, aynı zamanda da 
medeni devletler smuma 
dahil olan yeni devlet, bun· 
larla birlikte terakki yolun· 
da metin adımlarla ılerlc 

meye baılamııtır. 

Bu yenilenme netlceılnde, 
Türkl re diğer de•letlerle 

yeni bir münasebet ılsteml 

talip etmeye baılamıı ve 

üzerine dlkllmit olan y1t · 
hancı gözlerl uz"klaıtırmıf 

tar. 

Bugün Avrupada Türkl· 
yeye hürmete ~ayan ve mü

savi Lir devlet nazariyle 
bakılmakta ve dost olduğu 

herkesçe aranmaktadır. t il 
bııklka huıule gelen de~l 

tlkllk uyesinde yeni Türki
ye arsıulusal sahada kuv 

vetlt bir ıulh amili olmuı. 
bu ılyaaatn sayeılnde kom 

ıuları üzerinde müessir le. 

ılrler yapmı§., bunlarla dü-

----lm4-tı•----
TÜRKDILI 

Pazartednden bat. a her 

gün çıkar. Siy gal gazete .. 

Yıllığa: 800 Kuruı 

Altı Aylığı:400 

Say1111: J • 
1. aııahere •eri halinde in· 
~ıı- 1 h il k nunlan ile beraber 
b 'r tarafta yenilik h rekata 

Günü eeçm:ı sayılar 

kuruıtur. 

ADRES: 

25 
1 

1 ~·1~mııtar: lııviçre kanunu 
"dentılnln t tbtkl ile adli 
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rüd ve samimi münasebet 
Jer teslı etmııttr 

Gerek Türk Yunan doıt· 
luğu, gerek e bundnn ıonra 
t"ıekkül ~d~n Balkan '\' n 
tanlı tıtc bu ruhi haletten 
dığmuılardır. 

Binaenaleyh buıünkü 
yıldöoümü müaaıehettyle 

Yunan milletinin tzhar f'ltl· 
ğl temennlyftt içten ıelmek· 
tedlr. » 

Ayrupa Güzel
lik Kraliçesi. 

Bitaraf bir memleket olan 
Finlandiya için geçen eylül 
ayının en mühtm hi.dlıesl 
nedir biltr mlılolz? - Hey 
lona kız muallim mektebin 
den kovulmuı olan Sırka 

!Salomenln terbiye nezareti 
tarafından tekrar mektebe 
kabul edilmelidir. 

Bıllrainlz ki, Strka, bun 
dan bir ltaç hafta evvel Av 
rupa güzellık lnraltçeıl ola
rak seçllmtıtl. Bu ıeçıltı o 
kadar akisler uyandarmııtı 
ki, muallim mektebinin mü· 
d6rü Sırka yı mektepten kov · 
mağa mecbur olmuıtu 

Müdihün bu karan. Hel
aınklde adeta blr ıhti)dl do 
ğurmuı, hatta bir pazar sa
bahı genç kl'ılardao mürek 
kf'p büyük bir kalabahk so· 
1 akları dolrııarak nümayff 
yapmııtır. Kızların taııdıkla 

rı levhalarda büyük harfler · 
de: 

"Sır yı affedin!,, 
"Slrkayı kovmayın!,, 

Yazıları okunuyordu. 
. Ve Sırka ffedılerck 

Heylona mektebine tekrar 
dönmüıtür . 

1938 Avrup8 güzellik kra · 
ilçe ı Sırka mektebin g~ne 

uslu ve çalııkan bir tlllebesl 
olruu§tur Ona tiyatro ve ıl· 
nema kumpanları buncl\. 
kontratlar tekltf ettiği hal 
de bütün bu zengin vaıdler, 
Sırkayı yolundan döodüre-
memtıtır Sırka ıtmdl, ebe
veyni ile birlikte ıehlr clvft · 
rıoda küçük btr köıkte 
oturmaktadır. 

Strka, Kopenhağd&n dön· 
düğil zaman 30 kadar ga 
zcteclyl kabul ederek onla· 
ra ihtlsaalarmı anlctmııtı Ve 
kendlılol o l\nda düoyftnın 
en mesut lnunı addediyor 
du Halbuki erteıl hafta, 
mektepten kovulunca , tam 
üç gün ğlamı~h. 

H~ylonanm ve Avrupanın 
en güzel kızı timdi tekrar 
eıkt nc~slot bulmuıtur: Mek· 
tepte yarı paoslvoner olarRk 
çalışmakta 01110 Sirke, im
tihanını verecek, tlmalde kü· 
çük bir mektepte tedrisata 
başhyacakhr 

Sırkonın en büyük mera 
kı ve 111natı, kunduz yetlı· 

Urmektlr Buna daha on iki 
yaırnda iken ba~lıımıı •e ıon 
derece muvaffak olmuıtur. 
Strka, yetl§tlrdlil kunduzla-
rı kürkçüler ıntardı. Fakat 
bu sene, yetııtırdJğf kunduz 
lan artık kürkçülere satma
mıotır. Çünkü bu sene keo 
dlııl manto yaphracaktır 
Fınlind!ya zenginlerinden 
mürekkep bir ırup Hclalokl 
tiyatrolarından blrlılnde bir 
kere aabaede g6rCındüf ü tak 
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y 1 e e e Siyaseti .. 
«Mussolininin Siyase~i Bir Akdeniz Siyaseti Ol-
mak a tmından anevi Olduğu Gibi Aynı 

Zamanda Emper alist Bir Siyasettir.» 
Bugün ılyHi harpte faa 

llyetlere haktm o lanlar10 
diktatörler :olduğunu herkeı 
kabul eder. Bu ıüphet1lz kJ, 
yumuıak !'hareket etmekle 
büyük bir' ılyaıet tutulama 
yacağmı gösteri or. Dikta
törlük idarelerinin müıtakar 
bulunma1arından ettikleri is
tifade de burada görülüyor. 

M~ıeli, on alta aeneden
berl halvanın harici ılyaee
tfni B. Mu111ollnl tdere edi-
yor. Şüphesiz ki önünde, 
hazırlamak için U%Un bir 
zaman ollllydı Habeıtstanın 
fethi gibi mühim bir iti ba· 
tarmaeının hemen hemen 
imkanı yoktu 

Buaunla beraber 8 Muı · 

ıollnfnfn harici ılyasettnde 
hiç tf" vent bir ıey voLıtur. 
O da kendt rnden e•velkl. 
lt"rln eıtığ1 volda vürümek
ten h11,ke bır~ev vapma 
mııhr. Esıuen°hu. blnat B. 
Muııcollnln işaret ettliZI bir 
noktadır ve hunu iktidara 
çıktı~ının - do hA tlk günle 
rinde ıövlemtıtlr. 

Çok gavr.-tkt>ı bir m6da
hln'n ıö-zlel'lne cevep Yflre. 
rek. yepvenl bir harici si· 
vıuet tuttu~una d1alr tlf!rl 

dlrde kendisine kıymet it mü -
c~vherler tekdfm edecekle-
rini ndetmtı1er. Sfrkevı sah 
neve davet etm1 lerdlr . 

f Rkat Slrka, kendisine tek
ltf edilen kontrıııtlar1 •e he · 
dlvelertn hiç bfriıılnt kabul 
etmemiştir. Güzel kız val
nız, köylülerin kendlıılne he
diye etUklerl dantelila gü 
ze) buluzları kabul e~mlıttr. 

Sırka garip tabtath bir 
kızdır Her ne · kadar Fin-
landiya güzellik kırallçellğl 
ne seçtldtğl için tee11üf duy-
mıyona da. kendisine "Av· 
rupamn en güzel kızı,. de 
dirtmek istemez. Strka, ken 
dtnl çirkin göstermek için 
elinden geleni yllpar, hatta 
zevk duya duyn .. Her gün 
mektf'be, t-n etkı . en biçim
siz elbtaelerlnt giyerek gelir. 
Bu çirkin elbiseler Sırkayı 
en az on yaş f azl va ıh gös-
teriyor 

Fakat güzel kız.~ ne kadar 
k&çamftlc yapsa, ne kedar 
çAlafsa. güulliğinl bir tilrlü 
giztlyemez. Her VA.kıt, sa 
hahları ııaat ıeklz oldu mu, 
mektebtu kıtpısında on on 
beı kadar genç Slrkavı bek
ler. Slrka hiç birisine JÜZ 

vermediği h ide z vallılar 
onu görmek için kııta kıya 
mette bekleıtrler dururl r . 

Sirke, aynı zamanda ıpor 
cudur da.. . Gilnde en az üç 
snat koıu yspar. Lakin dt
ğ~r saatlerde hep istırahat 

eder zonnetrnemelidlr Fin
landiya güzeli. Sonya Heni 
glbl fevkalede bir tlettlr. 
Geçen sene saatlerce gölle · 
rln üzerinde k lmıı. spor 
yapmııtır. Bu ıene fıe eski 
müsah kal rma girmek için 
hazırl nm ktedır. iki kere 
ollmptyııdlnrde. ıki dlplo· 
m ııı aldığı h ide, bugfin 
Sirkoye tamam yarım dOı6 
ne üs\fin rakip •ardır. 

Yalnız bir ümld ver: Fin
landiya 1940 olimplyad oy. 
unlarının org oizatörlüdür 
Belki Slrkay biraz müıa 

m ha edecektir. .. Avrupa 
güzeli buna çok Omltlenmek
tedlr. 

ıürülenlerJ kabul edemiye
ceilnl ıöylemtıtl. 

- Barki siyaset hiçbir 
zamao yepyeni ve kendine 
mahıuı hır ıey olamaz Bu 
ılyaaetl tayın eden ba~ı 

coğrafi, tarihi ve iktisadi 
amiller vardır. Onun için 
yepyeni •e bambaıka ola. 
maz Yalnız, müstakil ola 
bilir. ltalva müstakil bir ti
ya et tutmaya karar •ermlt 
tir. 

İtalyan ılyaıellnln eaaa 
itibarile bir Akdeniz ılyaıe· 
U olduiunu daha 1911 - 1912 
Türk hBlyan harbi bıle göı
termlıtı. 1915 te İtalyayı 
lulif Dcvletlerlle harbe etr 
meye razı eden ve Lozan 
da imZ1lanan gizli anlaırua 
1917 de İtalyanın Sen Jan 
de Morlende Heri ıürdOAü 

tıslepler bu yarımadanın 
büyük bir Akdeniz devleti 
olmak •~tedlğtnl gösteriyor 
du. 

Malumdur ki, Veraa yda 
ltalya kendisini, kazaod1iı 
zaferin ganimetleri elinden 
almmıı sayd1. 

o~nebılır ki, tıpkı daha 
ıonraları Hıtlerlzm gtbl, fa 
tlzm de, kısmen ıulh mua· 
hede)erlnde hakıızlıia ui 
ramıı olmaktan dolayı du 
yulan kinden dogmuıtur. 

B Muuolınl bu kınl mu· 
hafaza etmif, kuvvetlendir 
mtı beslemlf ve kendi ar
zularında kullanmııtır Onun 
arzulara tamimiyle emper 
yallıt bir mahiyet mi ıöı 

tertyor? Bunu reddetmek 
müıküldür. Çünkü yüksek 
seıle ve birkaç kere bunu 
bizzat kendisi ıöylemiıtir. 

«hal yan Aoıtldopediıl» 
nde bilhassa ıöyle yazmıı · 
tır: 

«Faılst devl~t ku•vet ve 
bildmlyet lradeıldır Bu su 
retle Roma an nesi, bir fi · 
kir ve kuvvet halını alıyor 
Faılıt akidesinde o.lınperlum» 
sadece arazı, askerlik ve ti· 
car et ta bırı değıldir, fikri 
ve manevi bir mefhumdur. 
Bu, bir kllometre bile top
rak fethetmeye lüzum kal-
madan diğer milletleri idare 
eden bir millet demektir. 
(lmperlum) için, yani mille
tin ıayı)m aı için mücadele 
f ılzmln bir hayat tezahür• 
tıdır. Bunun akıl yani dur · 
gun bir ruh lohita t tıaretl · 
dlr. Yeni yar tılan veya ye-
Dlden doian milletler em· 
peryaltıttlrler. Yalnız ölmek 
üzere olan milletlerdir ki 
mücadeleden çekilirler.» 

B. Muasollninln bu ıözlerlnt 
ıenelerdenberl herket blllr. 
Be:taz kiiıtlar üzerine ıl 

yuhl Y zılmııhr O halde 
neG1l oluyor da devlet adam 
larıoın gözüne d ha fazla 
çarpmamıııır? Sebebi ıu ki, 
8. Mu11&ohnlnln emperyalist 
bir ideal gCıltüiü ciddi te 
lakkl edtlmcmlttir. 

İt&lyada bile buna ıadece 
mllletln maneviyatını ve eu· 
ruruou kuv•etlendlrmek tçln 
ileri eürülen bir nazariye 
diye bakılıyordu . 

Bütün düoya11 •e bizzat 
İtalyan mlllettnl B Mu11ohnl 
oln bunları pelc ciddi ıöyle
dlilne inandırmak için Ha· 
beılstnn harbi lazım ıeldı. 

* • • 
B. Mussollolnln siyaseti 

bir Ahdenlz ılynıetl olmak 

bakımından ananevi olduiu 
etbt aynı zamanda eıaıın
dan da emperyalist bir ıl -
yaaettlr. Kitabın müellifleri 
müfrit faılıtlerln M111r, Fl
lııtln, Malta, Kıbr11, Tuauı, 
Cezalr, Fas, Koulka, Nıı, 
Savoya ve Dalmaçyayı lıte· 
melerlne pek ehemmiyet Te• 
rtlmtyeceilnl ıöylüyorlar. Fa · 
kat buralara da ltalyanıa 
beıledill ihtlraılar haricinde 
Jejlldlr . 

Bu lhtlraalarlo meıell 

halyanan tıttrak eden ıallp
ler safında bulunarak çıktı-
lı bir umumi harp eınuın · 
da tahakkuk etmeıfne hiç 
bir mani yoktur. 

Mu11ollnl ılyaaetlnln bir 
devam oldufunu bize göı• 
terecek en iyi misallerden 
biri Habetlıtanıo fethidir. 

General dı Bono pek saf·· 
diline veya ller• bir eayret· 
lceıhkle aöyledlil sözlerden 
airendık kı, Habeılıtanıo, 
icap ederae kuvvet sarfı lle 
fethi, daha J 933 ıonbaha· 
rında karar1aıtmlmııtı. 1934 
K i.ounevvelıode vukua ıe -
len Ualual hidlıeal demek 
kt bahaneden ibarettir. 

1933 Kinanuıanlıtnde 

B Hıtler ıkttdar me•kllne, 
geliyor. Aynı senenin ıon · 

baharında B Mu11oltnl an 
lıvor ki Hıtler bu mevkide 
tutuna bilecek •e onun lda -
reıl altında Almanya çok 
geçmeden büyük devlet mev
kllnl alacak. 

Almanya da İtalya ıibl 
müıtemleke lıtedlil için, 
İtalya, Alman talepleri ileri 

ıürillmeden, harekete geç· 
meyi muvafık bulmuıtu. 

(Lea Annal) Ar
mand Plerbal 

---••liıı---

Maymun 
Çiftliği. 
Tıp i.lemlntn ıünden ıü· 

ne ilerlemeıl, birçok illm -
lerl, insanlara her cihetten 
pek benzlyen maymunları 
tedklka teıvtk etmektedir. 
Buıün Parla clHrında bir 
"maymun çiftliği,, •ardar. 
Bu çlftltkte otuz kırk kadar 
maymun bulunmal&tadar. Jorj 
Puanjt adında bir zat bun-
lar üzerinde tedkıkler ve 
tecrübeler yapmaktadlf. 

Bu çiftlikte, maymunların 
boı duradura canları sıkıl · 

makta ve o zaman ealenmek 
için ıpor yapmaktadırlar. 

Maymunların ıpor yaptıkla . 

rı ilk defa lfttllmııttr. Bır 
eün muhafızlar maymunla 
rın atlamaca oynadıklarını 
aörmüılerdlr. Hakikaten may· 
munlar blrtblrlerlyle atlama 
mibabakaaıoa ıırıımelıte, 

hanılıt muvaffak olup dl. 
ğerlerlni ıeçerae, bOtüa ıe 

ylrcl ıempanzeler, ıallp ıe· 

len arkadaılarını alluılamak · 
tadır. 

Bu müsabakaları tedklk 

edenl•r. maymunlar araaın · 
da rekabet hlul, •• lnı
knnçhğın me•cut olduiunu 
görmüılerdtr . Bu maymualar 
içinde bir sıçrama "rekord
menl,, vardır. Bununla her 
maymun atlama yarııına 
çıkmaia cetaret edememek
tedir. 
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Frans nın 1937 müdefae. stlah eltma alobtlecck kud-
bütcesl , 1936 ya nez rao yüz· rett~dir. Bunun 4 milyonu 
de 59 nıııbetlnde tezyld edil talim ve terbiye görmüı 

mitti· 1930 Büdceıl iıe 1937 oiıın yedeklerdlr. Bu hesaba 
ye oaaaran yüzde 20 nlıbe· göre, Franıa, harp h llnde 
tinde bir fazlalık gösteriyor ıulb zamanındaki tümente-
du. rin üç mllliol seferber kıla. 

Franıa ıtlahlanma proğ · cak m vkldedlr. Bundan 
.ramınıD tatbiki fçln verilmıı beık daha birçok Ulmen 
olan fevkalade tabıiıat ha lerl devamla bir &urette Af· 
rfç, 1938 büdceıi 24.2 mll · rfkadao çddp getirebilecek 
yar fraaka varmııtsr. Milli kudrettcdır. 
Madafaa emrinde kullanıl Fransa d ha tlmdlden ha· 
mak (lzere dtfer bakanlık· tm ıayılır bir askeri l<uv-
lara Yertlmlt olaD tahılıet vete malik olduğu ıibl, or· 
bu rakamın fçlnde deiddır. ıanlz ayon bnkımındao da 

Bu muazzam rakam, ye- bir harp h ltne aöre çok 
künu fazlalaıtırmııtır 12 mOhlm yenilikler yapmııtır. 
llkteırtode, Franıa bakan\ r Bu yentltk ıonklnuoda, 
heyeti, harp Ye deniz ba milli mildafaa bakanının va 
kanlarını, ıimdiye kadar tas zlfe, ıftli.htyetlerl çok genlı·' 
•ip edtlmlt olan tahılaattan leUlmtı m6dafaa orduıuoa 
maada, kara mldafaaıı em· tekmil hareket planlarını 

rinde kullanılmak üzere 1.42 hazırlayacak olan bir renel 
milyar ve deolz müdafaa11 kurmay ıeft tayin edilmtı

lçln 887 .5 milyon franklık tir. 
fevkalide tabıtaaho ıarfına Difer taraftan, «harpte 
mexun kılan bir kararname memleketin organizasyonu· 
kabul ettf. na dair» bir kanun hazır· 

Bu paraların bepıl, der- lanmııtır. Hu kanunda bir 
plı edılmtı olan yeni teıek harp takdirinde askeri ha· 
küllerin takviyesine, subay rekltın tdareılyle baıkumaa· 

kadroıunun büyüıCilmeıine lıiın itlerine dair teferruat 
Ye harp malzemealnfn plan· teıbtt cdllmtıttr. Bu tedbir · 
h bir ıektlde modrenleıtlril lerden maadıı, hükümet. ha· 
meıtne tahılı edllmfttlr. zırlamıt olduiu muhtelif ka· 

Yeni teıekküllerln kurul- nunlarla. ite yarıya bilecek 
ma11 Ye harp malzemesini~ bütün yedekleri derhal ıllih 
modernleıtlrlmeaı henQz ıo· ve it baııorı çağırmak kud
na ermemlıttr. Ancak, bu rettndedtr 
aeclkme ne parllmentonun Neteklm, Çek buhranın· 

tahılıat vermemesinden ve dan e'f'9el veı buhran eına· 
ne de kredi bulunmamıı ol. aında hnkümet, parlamento· 
masından ileri gelmtıtlr. Bu· ya ıormağa lüzum görmeden 
nun ıebebl gerek devlete ald bu hakkını kullanarak, Ma· 
gerekse huıuıi ellerde bulu- jlno br.ttındaki mevcudu he· 
nan endüıtrlnlo bu itlere kı· men tnkvlye etmlıtlr. 
f ayet etmemtı olmasından· Geçenlerde aya o azasın 
d1r. dan Sellye, Yerdtil bir lıtt· 

Bu realltefe, Daladt1e, zah takrlrlnde, Çek tıtlh · 
mOdafaa encümeninde aöy- kimlarının Almanlara teslim 
ledtjl ve dıt politikayı, or edelmesl 6zerlne, Fraosanın 
dunun kuvvetini ve tı mese. cmnlyeU de tehdfd alhna 
leılnl ele aldıiı ] eylül aut· glrdıiinl iddia etmlıUr. Bu 
kunda temas etmlıtlr. ıddtaaında, Çek lıtthkimlara-

Fransız alllli müdaf aaımm om Frans Mazino h ttınd -
Qç ıubeıtnden biri olen kara ki Jatıhklmlarınıa orneilade 
ordusu, ıllihlanma endüıtri· oldujunu ileri ı0rmüıt6r. 

alnln klfayeblzltilnden en az Halbuki, bu iddialar bir 
mütee11fr olmuıtur. Her hal vahimden beıka bir ıey de· 
de, kara orduıuodakl ekıtk · fildir. Çünkü, Majlno hat· 
ltkler telifi edilmiyecek bir bnın ne biçimde yapıtdı · 
ölçüde değildir iını gerek Fransız ıazete. 

Zırhlı kıtalarda eıki tank 1er1, ıerekse mecmualar bir 
larJD rertne bu yıl yenileri çok vesilelerle izah etmıı· 
konmuıtur. B fıf mahtnele§· lerd r. lıtu8lrıuiyonun 1 llk-
ttrllmtı olan t6menlt!re de tetrln tarıhlı nüıha anda da 
luımen yeni malzeme veril · bu huıuıta tftfııilath btr ye-
mlı, ılvart, zı'thları dah zı v rdır Hu itibar , henüz 
kalan ve ıllAhları dahn bü· tekemmül etmemi§ olan Çek 
yük çapta olan taoklorle istihkam ~rı, Fransız Jstıh· 
takviye edtlmtıttr. kimlıır.nın ıırrını ele ver 

Bundan bat a, aulb za mit olmuyor, deme Ur. 

macu:ıdakl ordunun kadro· Maamafih, bu albl yazı 

ıu geçen yıl bir kaç defa ve reılml~r. en kuvvetli ta· 
tezyld edılmııtır Fransanın rnfları Alpların garblude ve 
anavataode, denlzeıırı ve Al an hududund bulunan 
ıömüraelerlnde sulh zam - Fr nıız fltihkam tiltıtemiut 

oındaki ordu kadroıu 1935 ve dol yJııle Majlno hattını 
de 575.000 ki~tdcn ibaret aı eri kı met ndeo düıüre · 

olduiu halde, bu miktar 1 cek m hi ette olmuı olsay 
1936 da 652.000, 1937 de dı, ranııız genel kurmnyı 
700.000 bu ll ise '735 000 buna çoktan m nı olurdu. 

TORKD i 
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müteha11111 ıeçenlerde net 
rettlğl bir lııtaUıti ·te, Frao 
aanın 1933 1938 yılları içinde 
hava sllahlanmasma 31 28 
milyar frank sarfettiğfnt 

yazmııtı. 8unfl raimen, en 
ziyade gerilik arzettfğl 
iddia edilen müdafaa ıube· 

ıt budur. Heva ıtllhına, 
1935 de 4.4 milyar, 1936 da 
5.6 milyar, 1937 de 5 88 
milyar frank ve bu yıl 8 6 
milyar frank olmamıthr. 

Hava ıılihının gentılettl· 

meal için harcolunmaıtur 

neıredtlen kanunlara ıöre 
1938 haziranından itibaren 
Fransız hava ıtlibında 3085 
ıubay Ye 59.410 aatelmen 
ve asker vardır. 2 Eyliil tarihli 
kararname ile de tekmil bava 
ıtlahları btrleıtlrllmlt bulu. 
nuyor. Bu may11tan tttbaren 
en modern tayarelerin seri 
halinde ioıaaıoa baılanmıı· 

tır. 

Maamaftb, ılllblanma en
düatrlıtndekl aksaklıklar yü 
:dinden, tayare lnıaatındakı 

tempo modern ihtiyaçlara 
henüz tevafuk etmemekte · 
dtr. Bnteranıtjanın haber ve· 
Tdlğine ıöre, tkt yılda an 
cak -4000 tayare lnıa edile -
bilecektir. 

Bugün bütün dünya me
mleketlerlnt en fazla meı · 

gul eden meselelerden btrl 
ı de nüfusun artması için la· 
zım gelen tedbirleri karar 
laıtırmak üzere bir kongre 
toplandığını ve kongrede ıöz 
alanlardan btrlnfn Türkiye
yi ntlfus ılyaaetlnde misal 
g6sterdtilnl yazauıtık. 

Nüfuıun azelm ı Fransa. 
yı da çok endı,eye düıür

mektedlr. Limojda toplanan 
bir konırede bu meaele gö
rüı6lmiı ve münakaıa edH 
mittir. 

Kongrede ileri ı6rüldüiü · 
ne göre, bundan 62 sene ev 
•el, 1876 da f rarııada her 
sene 1 mtlyond n fazla ço 
cuk doğmrıktaJdı. 1930 da 
ise senelik doğum nıtl!-tarı 

750 bine düımüıt6r. F kat 
bu sukut devam etmi~ ve 
ıeçen sene bir ıenede doğan 
çocukların s ym ocak 616 
biat bulmuıtur. 

Yapılan bir hesaba göre 
ejer doğuml r bu nisbette 
azalmakt deliam ederse el 
lı ene sonr Fransa· 
DUD nüfuıu 12 ıi! OD kıl· 

lecckur. Çün Q. doğum az· 
lı ıın muk bıl ölüm mikta 
rı gittikçe f zlalaımaktedır . 

Son üç aenedenh r ö en· 
ler doğanlıudno yılda 130 
bin fazladır. Eter r.üfuıun 

azalması bu vekilde devem 
edene beı ıene 2arf 1nda her 
vıl 100 bın kl91, 40 ıeneye 
kadar her yıl 400 bto kt§i 
ekıllecektlr 

Bütün bu eksili in yekfı 

ou da, yarım ıuır ıonrn 12 
mtlyonu bulac tır. Ayna 
otıbetle heıııp cotiecek olur
s bir sır sonrıı Franaaoın 

ip mü~ür: 
C lıe Kuıd admdakt 

mühürümü k ybett'm. Yemıı 
nl alacağımdan eskıılnln hült 
mü olmadığı dan olunur 

Hal lca köyün 
den Hüıe1Jn lu 
zı Cemile Kurd 

laklı nüfusun artmaaı kartı 

aınd daha ciddi bir mesele 
ıekltnt almaktadır. Çünkü 
İtalyada ve Almanyada nG· 
fuıun ılttlkçe ve çok fazla 
arttığı görülmektedir. 

Mesela, 1937de Franıado 
616 bin kiti doğarken, aynuene 

ltalyada doianların aay111 
938 bin, Almanyeda 1 mil· 
yon 36 l bindi. 

Diier taraftan ltalyada 
laer ıeoe doğanlar ölenler· 
den 350 bin fazladsr. Hal 
bukt Fran1ada bilnkfs ölen· 
ler doğanları her sene l 4 
bin kadar ıeçmektedlr. 

Kongrede söz alanlardan 
biri herkesi pek f azle mü 
tee11lr edecek bir noktayı 

tıaret etmtı ye: 
Memlekette nüfuıun ek

ıllmeal aözte görüliir bir 
hal aldı, demlıtlr. Bazı yer · 
ler var ki, meıela Savua 
ve Garon mıntakaları, kilo· 
metrelerce glderalolz bir tek 
ki tiye raatıelmeZBlntz ... 

Hakikaten, bılhaaaa Fran 
sanın bu kısmınd nüfuıuD 

pek bariz bir ıektlde ezal
dıiı gör lmektedlr. Bundan 
1 O sene kadar evvel btr nü 
fuı tıleri müteh ssm o et 
varda dolaımıı tedkdrnt yap 
mıı ve ıoounda: 

- Eğer Fronıamn her bir 
tuefmde. bu mıntrıkada ol 
duğu gabi nüfus aze.lacak 
olursa Franu k11a bir müd · 
det sonra dünya harltasm · 
den silinecektir, demlıtır. 

Oo~u hadııelerfntn pek 
az görüldüğü, buna mu abıl 

öl enlerin f ez lal ıtığı bir çolc 
yerler vardır kı, oralara 
«Ôlüm mmtakaaı» ismi ve 
rllmektedlr. Bunuu ııbı «111 
Uyarlar diyara» dR vardır. 

Bir çok yerlerde nüfusun 
ezalmosına sebep, bılhaaaa 

.. doğan çoculer areeıoda l ız 
çocukltırın az olmesıdar. Me. 
ıelii. J 91 O 19 ı 2 ıenelertnde 
bir senede 1. 120 luz çocuk 
dünyaya gelen yerlerde son 
ıenelerde 800 900 kız çocuk 
dojduğu görülmektedir. 

Konan Doyl, yazdığı hır 
sız, polis hikayelerlle herf,e· 
ıi heyecttna verdigl gibi oğ· 
lu da yılaolarlyle ahaliyi te 
lata düıürmektedır. 

Geçen gün Londrada Uoz. 
darpn ta 2.5 metre boyun 
da bir yılan gören er kork 
mu11 ve ksçnıağa baglamıı 

lir. Faknt bu soğuk hayvan 
hiç kıpırdamadan bakma~ 

aonra süzüle süzüle çahlar 
ar aına glrmı~Ur 

Biraz ıonru ahali parkta 
ki yıl nı polise haber vcdr
ken Adrl o Konan Doyl do 
teliitl k r o!k koıuyor 
ve; 

tto ko yboldul 
Diyor 
Kı o, Adrlan konan Doy· 

lun yal nıdır 

kltlYI buhouıtur. Bunun 495, \ Ancak, Freneız fkin um-
000 i an vatanda, 172.000 uuıt~·esiyle m tbuatıom a lih
deoız iltl memleketlerde ve larıo çog ltılmaıım fstemeıl, 

anc k, 8, 10 mılyon.uk kü 
çük lr meml~ket ha[ ne ge 
leceğlni lf e bul etmı;k lazım-

Köpeğim kayboldu! Ço 
cu~u. lrnyboldu! 

Gibi gayet tabii bir ıe· 
kilde yapılan bu ıtkayet 

üzerine polis derhal f e!ı 

yet geçiyor. Esvsen parl<a 
girmekten korkan halkm 

68.000 ı ıııömürgelerde bu ftrndtki v zlyrttf'J ne kara 
lunm kt dır. orduatyle ve rıe de toh ·ımat 

Btr harp takdlrlnde. F rao· Jılerile ala adudır 
aa 5 5 mılyoo kııı:vı hemeo ı Entr neljao hava lıleri 

dır. 

Fransada nüfusun a:zal
m sı, kendllinc ıiyaıi r kıp 

gördüfü memleketlerde bl-

8 IKINCITEŞ iN ı 938 

_a~ 
~ 

Türkiye Cumhuriyeti Zira~t Bankası ~ 
"'- Kapital: JOOIJ00,000 Türk Lirası fa 
._ Yurd İçinde 261 Şube Ve Fljans ~ 

Dünyanın Her Tara/Jnda Muhabirler ~ = Her tür( zir i lkr .. lor dlfer bilcü le ban e snu· = 
~ meİEri büyük ıubelerınde kırahb k uıl r. ~ 

lhb raız. tasarruf ve kumbara hes plarırıds ıkra· ~ 

.,ı. mlye ler. ~ 

ikramiyenin tutarı: ~ 
LiRA rr: 

lO o 100 ~ 
500 50 

1 250 250 # 
ıo ıoo ıooo ~ 
25 50 1250 rr: 
30 40 1200 ~ 
40 20 800 rr: 

~ 108 6UUO ~ 
'il Bu ikramiyeler her üç ayda bir olmak üuu se· -; 
; ntdt dCJrt defa bu miktar uzerlndtn kura ile d.ağıtı· ~ 
J' lacaktır . ilk keşide 1 Eyltı.l 938 dedir. I 

·-~-~~~-----~·······~--~* 
Balıkesir Tapu Sicil 

u.hafızlığıııdııll~ 

Köyil: 
Balıklı 

Mevkii: Ctnıl: 

Çoraklık naro dtjer Tarla 
Çaodır yolu 

Hududu: 
Doğu Hacı ge· 
rlm yere•e•I 

tfıı· tarla11,batısı 

111 lbrahtrn ol· 
lu Ahmet tar· 

la11,poyrat:ı as: I 
mak, kıbleıl 1° 

Hudut Ye bulunduğu yer yukarıda yazllı tıırla Suoıı0' 
oğlu Mehmet mahdumu Alının ıenetılz meJı iken 339 d• 
ölü mile kar111 Hatlce ve evlatları H aan ve Ayıe ve f ,t . lı 

maya kaldığmdan bahisle namlarına senet alm k lsttdl ~ti 
ler:nden tahkik ve tedklkl için ilan tarıhındcnltlboreo oıı 8 d• 
ıonra mahalline memur gönderllecehtır. T sarruf iddia•'" 
bulunanlar van 20 l l ·938 günü mahalltne gelecek ıoe· 
mura müracaatları vey bul bu günler içinde yazı ile 'ffli' 
yet tapu &icll muhafızlığına m6racaat etmeleri lOzumu ıJiıJ 
olunur. _____________________________________________ __.,.,._ 

endfteelnl gidermek için yı· 

lanm bulunması lizımdtr. 
Yılan hlkiyeai derhal he· 

men hemen bütün Lond · 
rada duyuluyor .. Ahali tela· 
fil düDüyor. AradBn uzun 
bir zamon geçtiği halde yı 

laom bulunemama11 da en· 
dııeyl artırıyor 

Nihayet Haydp rl<ta bir 
köpeğin büyük bir yılan te. 
rafındrın 1ıırıldığı haber ve 
rlltyor . Ve yılan dethal ara 
oıp bulunuyor. 

Fakat, bu küçük bh yı · 
landır. Konan Doylun oğlu 
karakola getirilen bu yılana 
görünce: 

Hayır, d!zor, bu henim 
yılanım değıl 

Hır an için: «Yılan bulu
ndu! Pohaler tar f md n 
teckif o undu ! dl e r bet 
nefes al n h lb tekrar en· 
dtıeye düşüyor. Palisler de 
yıhıoın • haydpıuktan dıtıuı 
çıkmlt ·olduğunu düıünerek 
dııarda da araııtırma yapma· 
ya baflıyorlar 

Ak &ms doğru bir ndem 
gazteve telefon ed yor: 

Norp Raydde i ıııra 

lardan birinde oturuyordum 
dıyor, ·y nımdan büyük bir 
vılao geçtt . Yeııltmtrr.ık btr 
rengi v rdı. Hoyu 2 5 met· 
re kıırJar ol cak Hemen 

' kaçbm ve koıo koıo or• 

dan uzaklaıtım. el· 
Zılanın ıeklı ıemaltnl A 

rJan Konan Dolya aöyliU10
'' 

lar: , 
- Tamam! d:yor. fıte be 

nim yılanım bu! • .,. 
Ondcn sonra yılaoı gört 

ler Yeya gördükl~rtnl sö111 ' 
yenler çoğalıyor, blrlıl: 

d ot· 
- Ben de ıördün, •1 

ti fe 
Ayağının dibinden aeç iı· 
az kaldı bacağı ına sarılac• 
tı. 

uzun ve "' .. ril 
landı kı, coyor, y rde ı\J 

1 
nü,ken hı~ırlısı yirmi. olı.l 

DJğer biri: 
- O Kadar 

metreden ıılllhyoı du. 
1 

Bütün göreni rm ıf dtltft 

ahnıycr.. O zamım y•" 
bı.J 

yevaı yılanın hlblnlo rll 

lunduğu apartmer.a do~ ti 
yaklaotığı ola ıılı 3ı or Hııl l 
en rnn olarak Kiloyu •P~e 
mana çok yalcın bir yer 

görmüıler .ı:. 
flP' 

Akıam oluyor, yılaP ., 
diş 

lal bulunamıyor. O z• 
1
, 

Andrian Konan Ooyl, "f ı U 
um g!zllce eve geltp gırtı'" 

ıo• o!acağını ve ekseri za .,e 
yeptığt gibi oceğao ıçl ,,. 

QO .. 
girip aalcl n cağını düf b'I 
yor. Bunun üzerine der rı' 
yılnnları teehtr eden ad"
letd n blrıot çağırtıyor. 

------~ 
S lhtbl ve Raşı uharrirt: Bnhkesir Mebusu H. KARAr

Çıkaru Gen l Dııe lto·ü: FUAT BİL'AL 

Bnaımyerı· Vilayet Matbauı 


