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ltal Ve Almany · 
Seferberlık Ya·pıyor. 

Ô?~müzdeki ilkbah·;;da Almanya 600 bin 
kışıyi seferber edecek. Italya da 60 bi°n ih

tiyatını silah altına çağırıyar. 

Part11 10 (Rad l Ô JO - ·-
mQıde\.I tlkbah nu 
600,00U ld t 1 ard• Almanya 
ıtllh \ 1 y ıeferber edere\< 

a tana alacal.t1r 
İtalya 20 ._~ 6 ttaounıanlde 

ü 0,000 thtıyatı, •kt ay ıürmek r:;:: 1 ılllh alt.na davet ve 
i ~ 6 kuvvetlerinin tak 

• Jeıfnt de bu ıuretle tkmal 
etmııttr. 

Tu uı hududundaki ital 
ya1ı1 eıkerlerl ıon ıl t 
b' 1 

ı ern tr.ç 
zata t k 1 
L 

• Je edılmlttlr 
ondra, ıo (A A ) 

rnadan blldırlhyo.r : . - Ro 

ltu Y~ol aeferberlık kanunu 
ti ıunl&ü resmi ıu:etede in 

tar etmtıttr . 

etmek üzne mf'zl!6r mOı· 

temlekeye 30.000 kiti daha 
göndermektedir. 

Her ne k dar ltalya. Ltb 
yadaki kuvvetlerinin Franıa 
ku••etlerl ile mü•azene vü· 
cudg getirmek maluadtle 
tabıtd edllmıı oldutuna ıd · 
dıa etmekte lıe de umumi 

Yelle ıerdedılen mutale bu 
ku••etlerln M111r •e Sada
na kartı bir tehdld teıkll 
etmekte olduiu Ye bu teh· 
dıdıo lnılliz - halyan IU· 

llfından ev••' Ltb7adaki 
ltalyan ku•••t1erlntn teh · 
dtdlae m&mull bulundu· 
iu merkezindedir . 

Yugoslav Ka
bınesınden Me

mnun yet. 
Belır d , (Radyo)- A•• 

, la ajanıı blldlrıyor: 

Yugoılavyada ılyaai me 
hafıl fı bin o to teıekkülün · 

deo bClyilk f ydalar bel&le· 
mekte, VAzlyett dıkkat 

ve alaka ile taktp etmekte 
dtrler Hırvat ıazet•ler1 ye
ni kabineden 11tayı1le babae 

dt1orlar. 
---""'!itiııtiıı __ _ 

Filistın Konfe. 
ransında Mü-

zakerelere 
Başlandı. 

Londra, 10 (A.A.) - Lon
drada toplanmıı olaa Fallı· 
tin konf eraıııı Fıilıtio Arap · 
laranı temıll eden MQftü 

Ye parUlerlD tek 
ırup olarak konfer nıa it· 

tlrak etaıeil kararlaıtarma
ları izerıae konf er anıta 

düadeo itibaren müıbet ıö· 
rüımelere baılaamııtar. 

•• 

Harp •ukuunda urnumi 
•eferberıitın ılbatleodırılme 
•ine matuf bulunan Lu ka 

nui mucibince. ltalvanın on 
mi von ıuker çılur bıleceAı 
•nleıılmaktadar 

Londra, 10 (A.A ) Ha 
vaa •]an11 muh birinden· 

Cıbut1, 10 (A.A.) - Reu· 1 

ter ajın11nın btldJrdlilne 
ı&re ltalyan kıtaatı lnılllz 
Somallılntn de 125 mil ce 
nubuada taha11üt etmekte 
dtr. 

Vilayet Umu
mi Meclis· 

le rinde. 
Ankara, 10 (1.A.)- Mem· 

tekelin birçok 1erlertnde 

vtliyet umumi mecltılerl 
yıllık toplantılarını •alilerin I,ı rnalum t almakta oİan 

mehefılın tıtlhbrırlflrına gö · 
re, halye, evvelce Ltbyaya 
aöndermlı olduğu 30 000 ki 
tllık aıkeri ku••etl tftkvlvt": 

Roma, 10 (A.A.) - Yük · 
sek müdaf a komtteı bu 
aabah Mu11ohnfoto baıkan

lıiında meı lılne de•am et 

Dursunbey Ormanlarından 
Ne Kadar Çam Kesilecek. 

Alıçam~an dekoville nakhY88traf rnd t tkı ı r y pıhyor. 
Zıraat Vekil ti k e • memie - btn metre küp çam keılle 

etin muhtellf yerlerinde ceil tahmin olunmakt dlr 
lorman tıletme ve teoçır tı Şimdiye kndar ltletmey~ 
erine büvCik bir eh mmlyet 
vermektedir açılan iki bölgede 18 bin 

KuabQk d 
1 

metre kap lceıllmtı, tomruk. 
ev et orman l 

lt\etme rewlrlode 8060 hck ara takılm oluomuı ve bit 
tar bOyüklüi(Ondekt böl d kıamı depolara nakledllmtı-
geçen > ıl 25 bın t ıe e Ur. Bu nuntakada l!~aç nak-

lt: ,., küp li 
kôkaer ve çam keııl 

1 
Jahnı ucuz ve daha seri 

m tttr 
Çamların m6hlm bir kHmı yapmak için dekovil yola-
K ubüke ındlrl rn f ve p na lGzuan aörüldiiiOoden 

1 
icap eden tQdl yaıa ya arzo unaıuolur l . e erin hazır · 
anmaaına b 1 

Ounuobe) nııntaka11ed Çoruh v ~1•
11m11tır. 

39,sOO• hektar vOaatlndekl ı 1 d e reıua vlllyet-
er •htlıodekı Lldı., 

Çam oraaaol&rsoın amenaj· rnanlarınd 1 1 or 
lbao pllnl 

11 
hat." aomaktc- a f etme reviri ile 

dar. cenupta Katran dalında d 
aerbeıt dö,.ızlt meml~lletler: 

Bu ormandan • nede 40 (Sonu Urtacı aarfa~a) 

baıkanhjjıoda yapmaktadır. 

lar. 

Aldıaımız haberlerde bu 
münasebetle halk mOme11ll· 

lerinın ıkl dakika ayakta 

ıuımak ıuretlle AtaUirküo 

yükıek hi.tırall taziz cd&ldl

il, Reisicumhur Maili Şef 
lnöoüne tazim ve bailalak 
telırafları gôndertldtil btldl

rllmektedlr 

Papa 
dün öldü. 

Roma, 10 (A.A.) - Papa 

bu .. bah 6laıüıtür. 
Roma. 9 (Radyo) - Blr 

kaç güadenbt'ri haata bulu 
nan Papa on birinci Plyu, 
bu aabah birdenbire alırlaı. 
mıı ve kalb haetalıfı yOr.ilo
den, bir 111addet bayım kal
auıtır. Doktorlar, haatanıo 
yanına klmtenln ıtrmemHI 
lüzumunu btldırınlılerdır. 
Papanın ,.bhi vaziyeti mO· 

nıuebetlle bOt6o karclloaller 

Vatlk•D• ,ıtırıl•ıftu 

-------~~,- ()() ""\ r · b" 8 /.kesir Yıllığı : 8 ı 
ı I mtiyaz Sahi ı: 8 1 Allt Aylığı: MJO 

Mebusu Hay re!fİI?_. Karan SaylSl: s Kuruştur 
umum fY.eşnyat Müdürü Adrt:;: Turkdlll 

F uaf Bil al - ---...,!.!..~::"'B_a_lı:::-k-:-es_ır __ 
ö ka Ht• r Gün Çıkıır • 

.P -.. z 11 te ı Gün t•r111tı rn a 

ON OÇ0NC0 YIL SAYI: 4100 

lngil ere, F 
Hükiım ti 

• 

nsafranko 
T nıyacak .. 

.. . ::···· ~;ceği bildiriliyor. ltalyan ga· 
Frankonun umumı bır af ılan e 1 ·lizlerin himayeei al-
zeteleri; Frankistlerin Minork~ adasını nü~ıkürüyor. 

tında işgal etmelerıne ateş P 
Londra, 10 (Radyo) 

loııltere ve Frenaa Burıoı 
hüluimetınt hukuken tanı · 

mat• bazırlaomalıı.tadır . 
General Fraolıcooun umu· 

mi bır af ılla edecell ve 
memurların ıerbeıtçe h re· 
ket edecekleri bildirilmekte· 
dır . 

Parla, 10 (Radyo) - lı · 
panyadan birçok kamron
lerla ıker ıelmlı ve hudut

tan geçmlılerdır. 

380 Ec.aebl 16n6ll01Cide f ran 
aa toprakları•• tlttca etmtı 
ur. 

Partı, 10 (1.A ) - lıpan· 
1ada franko ku••etlert f rao · 
ıa hududuna •armıılardır. 

Hudut Kapanmııllr. 

General f ranko 
DID merkezine ıehnlıtfr. 

ltalyan ;azetelerl f ranko 

b daya ltal· 
kuwHtlertoln u • 

l 
. 1 1 ın yardım• J•D e) yon er er n 

ınan· 
olm kıı:z.ıo ve aJP1 za 
da laıtllz ge111tlerlDIP fi bir 
llilyle ••zl et etıneılnl hid

det ve tehev•ürle kır~ 
--=== 

mekted11lar. 
Loodra, 10 ( Rad10) -

lngtlız metbu tı, lıpanya 
muhllaıı matın• derh 1 nlbe· 
yel \"erl l meılnl •e yenide• 
kan dölcülmeılne meydan 
bıralnlmanıasıoı tavalye edl-

yor. 
Alaluıtlar mehaftlde 161-

lendljloe ıöre, cumhuriyetçi 
lıpaoya hülnlmeU mail6bl· 
yeti kabul edene, demok
rn11ler f ranko biik6meUnl 

ta aıyacıklırdır · 
Putı, 10 (Hadyo)- fran . 

ıız matbuatı, ıon ıOal•rde 
iki loım• ayrıldı . Bir luı•ı 
f ranıııının biran e••el fran· 

Ma rif ŞQrası İçi 
Yapıla. Hazı ıkla . 

Bu yaz Ankar dı loPıö cak olan şôr icia 

Frankiıtler aynı zamanda 
Mınorka adaeını da ita l et· 

mıılerdır.Bu ıııal ku••etl bir 

loııllz harp gemlıl ile eda· 

0 
hnkamettle anlaımaaanı 

lıtemelcta ve dljer luımı 
dll böyle bir hldlıeala, 

f rıoıa ı ç ln ılyul bir hezl . 
met ol8ujını ılerl ılr•ek
tedır Hnkümet, blr!nct fık 
rl dah& müllylm ıardOğQn -
dea, Burıoıla anlaım•I• 
karar nrmlıtır. 

Parlı, 10 ( Radyo ) -

Curohutl yctçtlerlo mGtebald 
orduıu, yaran beklenmekte
dir. HüLı6"1let. gelecek u· 

lcerlerln yerle9tlrllaıeal huıu· 
ıuod tertibat alaıalıla meı · 

bazuhkl ra deva d ıliyor, 
.la ıdare· 

ıeoçlerl ayın :ı.a111all 

1uldür. 
Parfı, 10 (Rıd10) - fr

enktatler, buıün Ftıeraaı 
:ı;aptetmlıler •e llerlt1erek, 
aalaUde buı kasabaları ele 

Murtf Ş6ruı bu yaz An· ı 
karada toplanacaktır. 
Maarif Veklletl buaa aiti ı 
hazırlıldera deHm etmekte 

dır. 

lıtanbul Jlk tedrıaat müfet-
tıılerl bu tfirada ıörOıülme 
ıtol lıtedıklerl ilk tedrlıat a 

ald mesleki f t ve lhtl1açlar1 
teeblte baılamııtardır. Ştm
dt1e kadar teıbıt edilen bel· 
lt batla maddeler ıunlardar: 

1 - MualUmlerlo yenı 

bareme gıiıe rne f vaziyet · 
lerloln alacalı ıekll. 

2 Ecnebi •e ekalllyet 
okullaraoda wazlfe gören kul 
tür deulerl öğretmenl e 

r ı oln maaılaraoın umumi 

bütcedeu verılmeı . 
3 - fakir ta lebeye y r 

dun •ılerlolo ıılahı ve teni 

edılmeal. 
4 Maarlf teıktl&tı k• -

nunuodakl 15 ve :t2 ncl 

mıı.ddelerJolo kaldıralma11 
5 Muallimlere liz.ım 

olan matbu Uaplarm f ydalt 
olanların yeni harflerle baı 
tırılma11 

6 MuallımlP.rln nıaarlf 
müdürlüklerıne ve müfetUı
llfc: yü ıelmelerloln temin 

çareleri 
7 - Mevcul muallim ve 

müfetttılerden tahıi l için A., 

rupaya ı6nderme itinin tc 
mln edtlnıeıl. 

8 Her ılk mektebi rnu. 
btttn halkıoa okuma merluı 
zl ıttıhaz etmek. 

9 Mualllll'I mekteple 
rinde tlerlde n1uallım olacak 

et olarak da yetlıtlrmek •• 
bu mekteplerde bir de bat· 

muallimlik kurt• açmak· 
1 O - A 11urle çocuklarında• 

hıma· 
tahılle ıelmlyenlerlD 
ye tertibatına ahom••• · 

ı 1 - Muallim maaıları 
bOtce 

nın umumi mU'wa:r.ene 

ılne alaoınat1 
12 - Nakil n11talarıa-

dan mualltmlerfn ucuzca lı 
1 edd · 

tlfadelertnl tem D 

geçlraıııterdlr · 
Parlı , 1 O (Radyo) - lıpıa· 

J• cumhurretıl Manoel Azı· 
n , bugün Cenevredeo cel · 
oıtı ve ııtaıyoada karııl•n 
mııtır . Azana, dotrucı lı 
paDJl!l ıef arethıne1i•• ılt · 

ııtır . 
Parlı, 10 (Radyo) - lı · 

P
aayol mCiltecllerlndeo klm-

mcıl. k d l 13 - Huta öjretmeole· ıeola buraya " ar ıe m•· 
1 1 d ıl ıçta her türll 

rln ıailak roOe11eı• et o e ' me • - f d ) 
d 

ı edllmealnln (Sonu dordüneu HY a • 
meccanen te av = ~-=::=-ı= 

··~:·•· Muallııu çocuklan. J8a/kan Antan• 
nıo leyli ıneccaul olarak • 
mekteplere kabul edııme•i · tı Konseyı. 

15 - Ycrierınd o mem· Bükreı, 10 (AA.) - Bal-

ouo olmayan köy öAretmeo- ka Aotanh daimi kooteJI 

lertnln yerlerinin tebdtl edil bu • 110 yırmtıtnde 8Qkreıte 
metl toplaaacalıtır. 

16 - Köy muallimlerinin 
k6y thtlyaclle mOtenaılp 
olarak yetııtırllmelerl 

ı 7 _ Eğitmen tedrtıatıo 

da olduğu rılbl, kö1 aır•t · 
menleri de ımıfı birden 
okutnlayıp bir 11oıf 1 birden 
üçüncü 11oıfa kadar okut -

tuktan ıonr• yeniden birin 
el ınufa talebe almuı . 

! 8 _ ilk enek tep tah'-: · 

hodeo baıks tahıll 16rebf
leeek olanların ha yatlanoa 
kazaomalar tçlo meılek 
mektepleri kurulmaaı 

19 Y rılll k6y •• çlf l . 
tcdrJcat uıullerfnln kaldırıl· 

ma11 

CENGiZ HAN 
r \Ki 'UA Tf1HKUllA

NllE oKr·, .\CAKSINIZ. 

OlKKAT: 
Mebuı intihap teftlı 

heyetin o bütOo utan 
d ılar1 allkadar d .. n ıllnı 
4 ncü uyfamızdedır . 
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Vilôyetimizde Koyu c~luk Ve B .. i ci Müntehip Def
te ri Bugün Aslldı. Koyunculuğun ~konomik 

Ehemmiyeti .. 
T esb •t edilen niJf u,a göre vila
yetimizden 12 mebus çıkacak. Va ıt Y kıt ı lıınlar ya -

par k btr ıOrOden bir , tkl ; 
bir kö1d•D beı. oa Ye nlha· 
yet bir yff Ay•tten y6zlerce 
binlerce ba1•anımızı yok 
yere, 16z ıAre bllcıfeJ:ıslJk Y 

fena itikatlar 1GzGnden alıp 
ıltOre• mıllt Hrvetten k•· 
paran haıtalıklardan babı • 
.leceltz: 

Koyancla uf ak bir yara 
olur, Balınmıuılık 1GzündeD 
1ara kurtlanır, ti erler, teh -
ltkelt bir hal alar. Koyun 
salfler, ıGdDnl keıer, yGnG 
uz maz ve nihayet mikro. 
bun kana karıımaıı JGdin 
dea btr ıGn ko1ua 6lOve
rJr. 

Merada çobanın dikkat 
ılzllll koyuouD karnını ıl· 
ıtrlr balnm11zlık haatalıtı 

artırır ve aAz önGnde ba · 
ka baka koyunu 6ldGrGr. 

Malı verea allah... onu 
alır da demeyin. Nemellaım 
bir koJUDdan ne çıkar; de
meyin: Ketenden naıılkt; 

bir lira dOıünce yanar, ıay
bını aranan, bu da hbln 
öyl dır. 8 kımıızlaktan ölen 
bir koyunun kaybedtlmlı 
bir paradan f erkı yoktur. 

Biz bu ufak kitabı ızla; 
ılae baılaogıçta kolay iyi 
edilebilen Ye yapılmaıı ko· 
lay çareleri ve haıtalılcları, 
bulaııcı haıtalıkları ölret11 · 
ceğlz. Sızı n yapablleceflnlz 
tılerl nyıp dökeceil• ve 
V et rlnere koımanız ilzam 
rel D yerleri de yazacaiız. 

TGrk yetlııtrlclıl; malını, 
ıeltrtnl halt laklardan koru , 
oad n en çok v en iyi 

üriin alm k çarelerin• b ı 
vur. Sen kazanırsan millet 
kazanır, millet zengin olur, 
yurt tirin olur ve refah ıer 
vetteo dojar. 

Y alDız malı•• karıı çok 
dtkkalll ol; neme lazam ar
tanı itana yettıfr deme. 

Şimdi ıtze biraz da hHta
lıiın ne oldujundan ve n -

111 baıladafıadaa bahıedehm 

Y r yüzünü dolduran bii
Uln canlal r; ea büyüiGn· 

den en küçü ün kadar; 
canlı l>ırer maklnadır. Ye · 

dJille hem yaıayan. hem 
J6rüyen ve bem de kendi 
kendini tamir eden bir ma· 
kına . Yolda raetladıiamaz 
otomobil gibi, vaıooları ar
ka11na takıp çeken lokama · 
Uf lbl bir makıae; yalnız 

bu m klnalardao farkı, can · 
lı olma11, rörmeıl , ltltmetl, 
ı&rlemeıl ve nlh yet ıat di
t! g ibi hareket etmeıldll'. 

Otomobilin maktna11nda 
bir bozulduk olunca itle 
m z, yürOmezıe •Gcat ma · 
kin ınnd da böyle bir bo. 

· zukluk olunca lılemeılnde, 

çalıımHında akı Idık baı . 

lar. lıte bu bozukluk hHta 
lıktır. 

Vlc11t maklna11nda bo· 
zu luk olunca; vücutd da 
airılar, 11%1lar baı 161terlr. 
Ha anların h ahkları d• 

2-
tıpkı böyledir. Tıplrı insan· 
1 rınkt ıtbtdtr . Biz auıl at · 

talaodıaımız zaman 7t1e
mez, lçemezıek, net mlz ka
çar, çanımız ıılnlıraa bbkı 

bayvaal rda bizim i? 1 b 1 

heatal nırlar. Onların alrı · 
ları, ıızıları •ardır Y alnı• 
onlar 16yll1emezler, acıları· 

nı duyur matlıır. Duruılarl · 
le, bakıılarlle, kı•r•nıtlartle 
bize hHtahlını ve haata 
olan 7erlnt bildirmek lıter • 
ler. 

Mebuı lntthabı teftıı be· ıu~ bir tıtlda tle Taziyeti 

yetlnln,hazırlanmıı olan eıaı bildcrecelilerdlr. 

V ottaki bu bozukluk ya 
iç alltlard n birinin iyi ça 

ııımamaundan tlerl ı lir ••· 
yabutt bir çok mi ·ropla · 
rın •Ocudu ıararak onu iyi 

defterlere atd tedklk ve 
tabkıkat1nı ikmal etUilat 
y zmııtık 

Bırıncl m6ntehtplerfn ad• 
laranı 16.teren l.u defterler 

bu ıünden ltlbaran 34 ınu~ 
bap tubeılne a11lmııtır . Def· 
terler 15 ıOn müddetle a11· 
h kalacak.tar. lıml yazılma
mıı bulunanlar bu maddet 
sarfında teftlf heyetine pul• 

Kıf Ortasında 
Bahar Havası. 

çalııtırmama11ndan ileri re- Dün hna bir llkba_laar ka· 
lir. dar açtk ve ılıktt. EaaaeD 

Ko1onlarcla en çok rast· bu yıl elueriyetle açık rlden 
Jaaan haetahklar mikroplar ba Yalardan ıonra dünkü, ıo · 
dan tlerl r len hHtahklar- baya •e manrale 1111tonet et · 
dır . Urmtyecek kadarki 16zel 

Koyuaua •ücudu kuv•et· hava berkHI parka ve ıo · 

it kaldıkça, ona iyi bakıl- kafa dlSkmftıtü. Ha••aın bu 

dıkça, mikroplara karıı ken· ıldlti btrçok af açların vak · 
dini korur. F kat ıojuk, 11· tinden •••el uyanmHıoa ıe-

cak, yorgunluk, korku, ba. bep olmuıtur. 
&um11slak, açlık, ıuıuzluk ,ı . Kıt rünlerlnlD henDr: blt-

memtı 'buluam .. ı •e 11.,ıde 
bi daha b&~çok Mb pler vO· 

, eo uk yapmak lhtl ali il• 
cudu zalf düıüren ve mu· 

bu ajaçlarıo mey•a yapa · 
ka ••m ttnı kıran bir çok mlyacak b ir laale ıelmeılD-
haller altında mikroplar he · den de endlt edilmektedir. 
men Yiicuda y rlqtverlr 

ı Sır 11 ıelm ııken ılze bl· 
' rax da mlkroplard n Ye ya 
ıayıılarındao b bıed ltm. 

Yer yGzOnde çok ufak, 
ıözle ıörülemlyecek kadar 

uf ak, ıay111z canlıl r da var · 
d ır BuDlar ancak mtluoı· 

kop d il al atla rirülebl . 
lir . Çeıttlerl aayd mıyacak 
kadar çoktur. 

Na11l ki; bir at , bir karıa 

ca clojuyor, yaııyor •• bır 

z man ıonra kendlılne ben· 
zlyen yanular yaparak ölü· 

yona; mlkroplarda böyledtr. 
Onlar da dofar, yaıar ve 
ölGr. fakat bu arada bl,ük 
hayvanlar ıtbi yemek, iç · 

mek iıter ve çojalır. 

Villyet idırı hıııtinin 
toplıntıs1. 

V ıl&yet idare laeyetl dün 
vali muavini 8 . Emtn Refik 
Kırııın baıkaalıfıoda topla. 
narali:: baıu itler hakkında 

ıörOımüı kararlar vermtıtır. 

Müddeiumumi muıvinliii 
Şehrimiz müddei · 

umumi mua vlnlt · 
ftade çalıımakta olan G6 
nen mOddelumumlıt Sadık 

Yırcah Hkf •ar:ifeılne avdet 
etmtı, açık kalan müddet. 
umumi mua•lnllilo• de ıa · 
llhlyetle ıtajyer Kadri Ttl 
mer to1i• olunmuıtur. 

&ıt mikroplar yer yüaün- ~ 

de keadılerlne yarayacak yl · Gelenler, Gidenler: 
yecekler ararken, 6teye he
rlye ıtrlp çıkarken, itlerine 

1arıyan bot yiyecek bulduk
ları 7erlerde hemeo yeri ıı 

verirler. Or da hem an ço 
jolmaya baılarlar. O kadar 

çabuk çoğalırlarkt; hır tek 
mikrop bir H tte y6z bl 

!erce mikrop olur ve derhal 
buluodulrları yerleri kendi · 
1 rlne btr çiftlik haline ıo · 

karlar . D01manl1rına •e 
kendilerine zarar •erenlere 
karıı zehirler ıaçarak onları 
kaçmrlar 6ld\lrürler. 

Bız ve hayvanlarımız, her 
ıOn 6tede beride rezerken 
bl5yle b ı• boı 1tyecek ftrı 

y a çok çeıttlt mlkrop1arla 

k rııl ımz. Oalar ajzımız · 

dan, burnumuzd n ·Ye vtlcu
muzdakt birçok yaralardan 
iç rl1 glrm ye zorlarlar. 

- SONU VAR 

Mebuslarlmızd n H. Rah(J)f 
Selçuk, Su11fırlıktan ıehrl 
mfze ıelmıı · ve dOn ıerlye 
dönmüıtür 

Douumevi çocuk mDtı .. 
hıısıshğ1. 

Erzurum Dolumevi ço· 
cuk mOtehaaııdığından ıeh 

rlmlz Dolumevl çocuk mö
tehu111lıfına naklen tayin 
edllen Doktor 1 hami Tunca 
ıelmlt ve vazifeye baıla . 

mııtır. 

Neşriyat: 

~acuk 
Çocuk Eatrıeme Kur•ıpu 

tarafından her hafta çıkarı
lan bu mecmuanın 124 net 
.. , ... fıkmııtır . r .... ,. ede 
rl&. 

Bütün teftlf heyetlerince 

tanzim edılerek 16ndertleD 

mazbatalara nazaran Ylll1•· 

tf 11 umum aGfuau kaciın,eı

kek 486 bin 363 olarak 

teıbtt edllmtıtlr 

BuDa nazaran villyetlml&· 
den eıklıl aıbı yine 12 me· 

buı ıeçlleblleceil aalaıılmıı · 
tır . 

Bir Beraet Ve 
Bir Mahkumi· 

yet Kararı. 
Bttadıçta 937 Senettnln 

temmuz ayı tçlade Boınak 
Hatice adında bir kadın bir 
ekin tarla11 keaarıada lıkelet 
hali•• ıelmfı lür h ide llCl 
olarak buluamuıtu. 

Bu cinayetle ıa,1u olarak 
yakalaaaa, e•••lce ıebrlmla 

zabıt lllUbl lkee Turıutlu 

icra memurluiuna tayin 

olunan V ehbl ile B•iadıçtaa 
Metlmet oilu HHan hak-

kında aiar ce:aada •••elce 
•erilen karar temflzce bozul 

muı ve yeniden mubake · 
meye aaılanmııtı. D6n de 

ıaat 15 de alır cezada de· 
••m eden muhake1Pe ıo

auDda \' ehbı hakkıada be· 
raet, Mehmet otlu Ha .. n 

hakkıatia da dokuz ıeae 

haplı ceza11 •ertlmııttr. Veh· 
bl talallJ• edil lıttr. ............. 
Dursunbey or
manlarından ne 
kadar çam ke

ailecek. 
(Baıtarafı birinci tayfada) 

ihracat lçla katran re9lrl 
atılacaktır. Bunlara ald 
etOdler yaptırılmııtır. Ma· 
den dtreil içi• Slaepla Ka
rHu ara11ndakl orma11larda 
etüdlere ilkbaharda baıla· 

nacaktır. KHtamoou Ylll · 

yeU dahilindeki Araç ve 
Daday kazalarıDda de•let 
orman lıletmHI kurm•k 
için icap eden hazırlıklar 

lir mal edtlmak üzeredir Or · 
ta Anadoluda, Eaktıehtr 

mıntakaııada Somdö•en or
man ıllıtleet de de•let lı

letmeelae tibt tutulmuıtur. 

Buradan tcab eden re•lzyoa 
lar yapılmııtır. P llaler ya · 
kında bitecek ve orman lıa
ztranda lıletmeye açılacak· 
tır. Tetçlr itleri mubt lif 
yerlerde, btlbaıaa ok•llptGı 
nevileri Gzertae lnktıaf ~t

Urılmektedlr . Çahımalar ye 
Dl bir pll.a d btllnde devam 
edecek ve btlhuıa mad a 
dtrejl ve ambalaj lbtlyacı 

malu dile baıa ıabalarda teı · 
çir ifl do el. alı a aktır. 

iktisat Vekale- Tarım aatıŞ 
1 

ti Dokuma Tez· kooperatif/ef1 

gahı Yaptırıyor damga resmi~ 
lkttaat Ve lleti memle • J ,,e 

kette dokuma ıaaayllDID in· aen muaı • 
· lır.tıafı için mObtm tedbirler Maltye Veklleu al&k•~•r 

almaja karar •ermtıtar. Ve lara yent btr emir 1aod•~ 
k i l e t 1 m a l a t • k'"" rek, tarım tatlı ~e .. 
hanelere, Aınadohun&D muh· 
telJf merkealerhıe teTzt edil
mek DHre 50 aded doku• 
ma teaılhı ılparlf et ittir. 

Bu teaılbların bir kttmı 7Cln 
de doku1abılecek va&IJette 
olacaktır. 

1 k t 1 ı a t VeklleUaln 
l mal l t b a D el e re ay· 
raca 300 tesılh daha aamar· 
lıyacalı blldlrdmekt4!dfr. Bu 
tHılhlar Orta Anadoludakl 
ıebırlere te•zl olunacak ve 
buralarda 1apılacak tecr6 
belerden iyi Detlceler alın
dılı takdirde, memleketin 
dlfer yerlertae de 16ndert · 
lecektır, 

lktıaat Vek&lett, dlfer ta
raftaa yakında Aakarada 
toplanacak olaa el teaı&bla · 
rı koaıreıt hazırhldarn:aı ta · 
mamlak lzere yealdeo ba · 
aı tedkıkat yapılmuıoa 16 
zum ıanaüıttlr. Vekllet bu 
makıadla alllradarlara OD 

ıual ıOndarerek ceTaplarını 

lıtemııur . Bu ce•aplar ha
zırlanarak yakıada Aakara 
ya 16aderllecekt1r. 

kooperattflerlle bunlarıo rf' 
cud ıettrdl"lerl blrUkl• 
damı• rHmtnden muaf 0 

dulUannı blldtrtlmııur. 

Köyde 
Dövme 

Bir 
Vaka1 

~· EvYelkt ıüo, Nerklı ; 
yQade bir d6•me vak••1 

muıtur. &f 
Hatan damadı lımaıt, ~ 1 

1 •• cl•arıadakt kuyuda, b• , 
larıoa ıulamakta lkea •1, 

köydeD Muıtafa ollu lbr•b'r 
1anıoa ıelmlt ve eıkıdeob', 
aralarında mevcut darl' f 
lıktan ka •ıaya ba1Ja1111t

1' 
dır ' 

Ka "la la4y6maı. tld t•' 
yekdlierlne ıırmlıttr. l•oı;, 
bayıın bir halde yerde 1•td,ı 
ta iken k6ylOler taraf il' Jı' 
ıArllmaı •e deri.al yak• dJ 
lbtlyar heyeti haberdar 1 

mittir. ~· 
Yaralı memleket baıt• , 

DHIDe retlrllı•lf • IUçhıJU f f 
kalaamak içi• jaadarOS' 
haber •ertlmııur. 

Memleketimizde Çay ft 
tiştirilmesine Çalışıla<~ııJ 

Her Sene Memlekeıimizdetı 
Harice Çay için 8 70 Bin Lir' 

Veriyoruz. .,, 
Çay, ıüoUUı laayahmızın 

zanarl lbttya$ları araıına 

eırmltUr Bu yhdeD ltlaallt 
lıtatlıttlderlode bu madde her 
HD• biraz daba bl1Gk ra · 
kamlar haltade ıörllmekte, 
bar&ce vardlilmlz ~ay para· 
" mühim blr yelııOa tutmak · 
tadır Birkaç ıeoenln ithal 
rakamı ud•D eld edilen •• 
ıati neticeye ıare TOrktyeye 
yabancı me leketlerden 
aöndertlen ça' .. nede 97 3. 
9.50 kilo.lan aıafı dütm• · 
mektedtr. 

Bu ıuretle her yıl mem · 
lekettmlzden çıkan dö•lz 
miktarı 870 000 llrac n faa · 
ladır. 

lhttyaçlarımızı mümkün. 
olduiu nlıbette kentll lçtmız. 
den temin etmek ana ıa -
yelertmfzden biridir . Bu 
maluatle h er ıene blr 
milyon Turk ltrHıaa yakla
ıan d6•izln taaaırufu ve 
yurdumuzda çay lıtıbıall 

için bir müddet •••el tedklk· 
lere baılamııtır. Ztraatçllerla 
yaptaklara tedktkler aetlcele· 
rinde Rize ve ha vallılntn 
çay ziraatlne ıayet el•ertth 
olduiu aniaıılmıı v.e orada 
çay f ldaolıkları teelılne ka · 
rar Yerllmltlir. Ziraat mü· 
hendtılertmlsln verdlil r•po · 
ra ıöre Rize ha valtıtade il u 
rulac:ak ftdaolı&ı:lardao Hın
dlltaıı çayı DefaıetlDde Ç&J 

elde . .4tlliiC4tktlr. 

Y apılaa hetapta 30 ,J 
dekarlık arazlye .uııtl 

0
; 

ça7 fldaalarıDıD, Türk111 ,1 
lhtlyacıaa yetecek mıkt• f 
mahıul •erebtlecell •''' ~ 
mıhr Geue aynı mıall~~ 
Clç, dört çay kurutma fi ~ı 
katı teılı edtlecelc ye •

1' J 
"' mah111l burada fenni I 

lerle harma edıldtkteo • 
eatııa çıkarılacaktır. ,ı 

ZIHat Veklletlmls bıJ 1 
DHebetle mühim bir lı• ,, 

d 
projeal hazırlamıı ve ~tf 
lealarını almak Q7~re ı~' 
veklletlere ıanderO' ııt' 
Projenin ea&1larıoı ••' 
yazıyoruz: ~I 

Karadeniz havalisind• 
bahçeleri ,,, 

Memleketimizin ıhtl ,~ 
olan çayın yeUıttrdm••1 dil 

b l" ıadlyle hazırlaomıf &J btl~ 
bu kanua projeılnlP 1 ~ı 

91' ,, 
•ttlil eıaelısra ıöre .. • 1111 

nlz mıntakalarında • k"' ,,ı 
cak çey babçelerlolD zı,,ı 

d• Vekilettnln talimatı ti' 
ıtndc kurulmnaı ve balı' çı1 
11 mecburi olacaktır· .,rl'~ 
bahçeleri alraat mell' erir 
oıo çay zlraatlne el

4 .1 
16recekleri yerler içi" ~ 
ceklerl ruıbatnamlet 11' 
rulabllecektlr. 'İ. 

Z·raat Vekaleti, çd ~' 
çelerı kuracak olaol•'~,,f 
tohumu •efa ftdaoı, " 1 İ 
•i aBbte ve mual•c•f ı 

( SOau Qç D G ••tf 'O' 
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RADYO 

N ARA RADYOSU -
Dalga Uzunluğu: 

t631J m. 183 Kes. 120 Kvv . 
T.A.Q.19.74m. l5195Kcs. 20 Kvv. 
T.A.P.31,70m. 946s'Kcs. 20 Kvv. 
11 2 - 9.19 Cumarlt$f 

13.30 Proğram, 13 35 

' 

' 
i~ 

vıı- ı;lerine aid izahname. 
. vet Umumi Meclisini b 

ilk toplantııında b _ n k ycnm bu bakımd n 
ld lzahna utceye l ıflyesl y pılmı~ ve 25842 

Yapılan bir istatistiğe nazara 
yar 115 milyon 800 bin kişi eve t •• Fı ka bu· 
na tamamile doğru b 'r gözle bakılrn rrıa f dır. 

düny da 2 mil· 
müstk (Tangolar Pi) 14.0U 
Memleket ı t ayarı, ajanı , 
cneteoro\oj 1 haberleri 14.1 O 

TOrk müziği O kuy n: H • 
luk Recat. Ç lanl r: Veci
he, Ce det Ça~l , Refik 
f r o , Kemal N S. 14.40. 
ıs 30 Müztk ( Kerııık Pıoğ · 
raın. Pi ] 17 30 Proaram, 

m nln okundu 7 unu y zmııtık. nro:ıl ve 1 7203 lira rnülg 
Bu lzahn ergi bakayaaı ve 52281 Jı. 

bG menin huııuıi b 2· 2 lceye IC. t ra in v 3 .! lıra buh-
o an k11mı 489 1 zıyon.ız: nı r n ve 351 llra yol ver 

937 Sen 
1 

gılerl olma üzer 750000 
• varidat 11 dd ıartfata ld ld v ra ra esinde vergi taba · 

iJe bOtceılnl arel Hu u- kukt n dnınlerc müf red t 

1
rlf urnumty k 111 mubasebel ı, telerl ve hesap cetvelleri 

d anuau h-k6 o alreıtnd M h u mlerl le birlikte heyeti aliyeye ar· 
•IJe Mad- l u aıebet Hueu · zolunmuıtur. 
dilen .... tur lOliOnce tfto:ıtm B - ldarel H 

b 
"" ve er t f l uıuılyey 

erveçhı ltt 
1 

erruatl e ald olar maliyeden devr -
A •rzo unur d l - 937 S · 1 n bak yaDID •azly ti ge 

I 937 Yılında ~~eıl •arldatı: Ç n eene arz edtlmtıtlr Bun 

~· rnıo edılen tce tle tah l rdan arazi •erglıl b. kay -
içinde ti v 

1 
Varidat 1 neıl ıınıo 935 yılı ıonuna kad r 

1 J 1554420 he erl ile birlikte olanı tekltf edtlen ıon bir 

1390791 lır:• 
1 
:• tahılaah kanunla ffı tekftrrür etmlı 

hJeden 
3 

kuruı ha- lir. 

kuruı ••~~lıa:88864 lira 84 C - Maliyeden devr di 
re 517965

4 1 
an olaıak üze. len ar zl ve bina verollerl-

T 
lra kuru t e •hılliı.t: 99342l O ur. nlo lahakkuklar1 ıon tahrir· 

kuruı hah lira 76 de: devre eıas ittihaz edil n 
32 k ye, S73265 t uruı ıa.,ıka ol k lra 934 tahakkukların aasaran 
re 1566987 rna üze- miibl bt l t lira 18 k m r t oer.zü göster· 
•r. uruı- mektedtr. 

B - 937 M Yukarıd cayılan üç mü· 
937 Yılı aeraflan h im ıe ep ldaret Huıuıly 

vıuıda tla rnGrnaıraf bütc~ıl nlo ma 11 v zlyett ciddi ıu -
l&'S442U it tenazır olarak rı• 93 r tte ı raılmıı ve 938 mu· 
da nıöd •e 6 yılan 
ltra bir .~ver tahı•nt 5470 vazenemtzl ihlal etmlf bu 

KUr 0 luomakdadır. 81lha11a 937 
1559898 lı uıb olup yeku· n ra ir k yılında 31 o 000 lira ltı hail at 

937 y l uruıtur yaptıAımız arazi vcrı ıl ba 
kaya11oın affıle huıl 0 \an 
botluğun Japacaiı tcılr ~ oı 

kardar. Bund n b ıka 937 
yılında b ıara uArıy n Edın
cik ve Erdek 7.eytlnlerlola 
nrazt v rgllerl Maliye V l<i 
letlrıce kanuni hükQml r d 

ı ında ıa f . 
kuk eden r ı tahak· 

maarafla 
n •llerl •e 

1
,_ r Yn"uou 

b 
m •teri h 

ı kati cet ll rı eıa -
l 

ve erlnd 
o dutu ü• e yazılı 

... ere 1 4 '>939 
84 kuruıt - 1 hra ur. 

Bundan l 3897 58 
kuruı ıeneal lır 17 
mit 3963 z rfında öden 

J ltr 67 
naktt k kuruı 
93 8 1 arıılıklarile blrlUct 

Y• ından d e 
•e 130506 l e\flr cdthntı 
t h lra 17 k 
a ılııt lpt l uruıluk 

C 
a •dllaıııtır 

- 937 1 . Vı1· -falı malt 
ayet ldareı H 

reçen ıene l h uıuılye 
rıh olunan ı.ab namede taa 
b ıe eplerl 93 CUıeılnln 288465 e 6 
ılıat ı t l lira tah· 
937 ~Ü: 1 ve 38404 lira 

ceılne dl 
ıuretlle. k yun deni 

1 •paoanıtır 

darcı Huıuıı 93 
da eld ye 8 yılın 

e aıevcut ba •-
•er il 11:aya 

fi erfn tıhılll 
rece lh ne ıon de -

tlmam t ._ bu k e me• ıuretlle 
••un v ld hra ar atın 573565 

• 32 kuruı 11lbt mGhlm 
c geçen ı \ rülrn ene erde mıılı gö· 

mlı bir yekun eid 
etrn le ıuretlle bGtce e 
raflarını •e m ı '- l taahhiltlerlnt 
11:arıı amı 93 421 l 1 •e 8 yılına 48 . 

lra ema t h b ne eı bınd&kt 
orcı mukabil bütc t 

ruflarına ald 1 tuar· 
228194 it 6o6amak üz.ere 

ra ku b 
meycutla rut Jr 

geçnıtıur . 

938 V •rldatı: 
Vıl&,et ld arel H 

nln 938 biit uıuılve 
h 

ceıl ••rldatı 
ammen al 1558 mu. 

937 ıeneılnde 722 liradan 
Y•pı\an n •-ı 

tasarruf karıılık 6 aK t a •teriler k 
Meclisi Umua:alce ._ e 

noınan 

konan l hılaatlar mukabılt 
130000 lir v rid ta •l&ve 
•dılmtı ve 1688722 llr 
b l ya 

• 11 olmuıtur . 

26~38 Scocılne gcçcrlt 0 

" 6 nucne.rt&lı milrur zam 0 

•n\lnu h\ikllmlerl mevkii 
IUctltete ıtr it ultlu a11 au 

lr 1 nde terkin tibl tutul 
muıtur. 

Bunların miktarı 19164 
lira olup (3597) lirası 93"/ 
ıeneıılade tahıll ~dılmtı bu 
lunduiundan 938 ,alında 
münakale ıureUle tahmin 
edılen tahılıat ödeneccl-tlr. 
Bakiyesi terkin edllmlıtlr 
~38 aeo ıtnde Edremit, Bür 
haniye, Ayvalık zeytloltkle 
rlnto mahsul ıcncıl olmama-
51 ve dlA r mıntakal rda 
da kuraklık lstihaale mühim 
surette teılr yaphjındırn lda· 
rel Huııuıılyece tahıiltlitta 

v mükellef !erce tedlyata 
mQıktlit çekllmektedtr lda· 
ret Huıuılycye ıd vartdatan 
kanuni hlikümler d bilinde 
ve takibat doıyaları teıla 
:uret11e f ıluız ve dık tle 

ip tmekle rz e dilen 
mGhtm ıeb~plcr . dol ylıtl 
muv zenede ba11l olan bü
yük sar11ntının tesirleri t h
ftfe çalıııl maktadır 

irloclkanun 938 sonu 
mbarlle t hılli.t 625224 hra 
36 kuruı hallye l 72115 lira 
9 kuruı sabıka olmak üzere 
re 797339 lira 45 kuruıt D 

:,ecen ı nenin aym müdde-
lçlnde yap.lac k t hıtlit 

nftz r D k DO 1 Dl 102128 lı 
redır Bunu 

' 

._ mucip ııebepler 
Utı; rıd 

rnııtır rz. ve izah edll-

Mallyeden _ 
vahlı b k mude\'vcr Ay-
tedklkl Y• vcrgılerioln 

c tıuflyeılne M il -
e ve ldareı h 

muıtere uıuıtyecc 
rn ıyo en tcıkıl edilen o· 
olun o v aıtaılle devam 

ma l•dlr. 
M cltıı hl ı •t nc:c kabul 

Milletler cemiyetinin neı· 

retmekte olduğu Aouatr 
Statlıttquede yeryüzüadekl 
nüfuı miktarının, 1930 da 
iki mlly " aımıı olduğu 
göıterllmittlr. .Cenevre mü 

He ılnln, ıon Jıllık lıta· 

tl ııttilnde, 31 tlkkioun 936 
el ki rakamlar lıttnaden, 
dGnyadakl intan mncudunun 
2.115.880 000 kııt oldufu 
teablt edılmtıtlr. M amaf,b, 
bu rakam tlerl ı0r6lürkeo, 

tereddüdle karııl nan bazı 
malabaz larda kaydedtlmıı
tlr. 

Meaell, dlnyanın birçok 

yerlerinde nüfua ıayımı ıii· 

venllmez bir ıektlde yapıl
mıı olduau gıbt, bazı yer
lerinde de hemen hemen 
hiçbir uyım 1apılmamıttır. 

Bu huıuı , yalnız medeniye . 
le kahlmamıı olan yerlere 
ald değildir. Dünyanın en 
Hkl med niyet dly rları · 
dan olan Çınde hadan 23 
aıır evvel o6fuı ıayımı le· 
ıebbüıünde buhınulmuı ol
maaıoa rajmen, bılhasıa ba 
memlıeket ıtmdi bu huıusta 
eıaıh •e doiru bir malu 
mat alınmasına eogel ol

maktadır. 

Yıllardan beridir kt, Mil· 
letler cemiyetlnto yılhk bro 

türü, (dıı Moogollatan da 
dahil olduğu halde) Çınlo 

nilfuıu 450 milJOD olarak 
göıterllmektedlr Çtn iç ba 
kaolıiınıo 1936 dakt tehmfnl 
ne göre. Çinin nüfüıu 436, 778· 
000 kltldlr. Halbuki, 1932 de 
hükumetin resmen ilin et
mlf olduiu rakam 474,787. 
386 dır. Dıkkat edtllue bu 
iki rakam aruıodaki fark 
çok büyüktür. Ancak, coğr 

yacı ve iıtattıtlkçllerln hep· 
ıl de Çıodekt nüfuıun 400 
milyondan fazla oltJujuoda 

müttefiktirler . 

Supan, «d6oya nüfuıu» 
adında d ha 1872 de neı · 

rettlğl eserinde, Çının nüfu· 
ıunu 447 milyon aöller
mtıttr . 1896 dakl resmi tah· 
mtn 426 4 milyon. 1906 de 
Çın glbük makamlarının 

buyurulan 938 mearaf büt 
ceıl 15587 2 lir dır. No -
aaa konul o tahıllat için 
937 yılından müdevver ta
sarruf atı nakdiye karıılık 
göıterılerek bütcenln muh 
telef f aaıllarıoa 39633 lıralık 
tohıılaat 1 av• edtlmlı ve 
ayrıca nakit karııhklan mu· 
kabili 130000 liralık tahıl· 
s t devir olunmak ıuretlle 
bugüokO yekun 1728355 il · 
r ya baliğ olmuıtur 

lkfnclteptn 938 ıonu lll 

b a r l 1 e t diye olunan 
70908 birinci kmm Mu
h sebel Huıuıiye, 110958 
(kinci k111iıl Nafıa. 229689 
Üçüncü kıııro M rlf 18825 
D6rclüocü kııım Baytar -
Ztrrıat 61059 bcılncl k111m 
Hcıyar ıı1eri 206761 altıncı 
kuım ıııuhtelıfe 698200 Ye-

kClDtıı liradır. 

yaptığı t hmln lııe 438,2 
milyondur. ilmi araıtırma• 
lar bakımıod n, bilb 11 Lo

ılnı Buck yapmıı oldutu 
tetk ıklerde çok enlere an -
dır Bu nt tetkıklerlnde 
(1912) atlelerl eaae tutmuo 
ve bunu 76.122.562 olarak 
teablt ettikten ıoora, beher 
aıl 5,3 kit& eeablyl 403, 
449,579 rak mmı eld et· 

mittir. 
Çta nüfusu etrafında ya. 

pılan tahmtoler araıınd ki 
büytlk farklar dolaylılle oo 
mtl,onluk bir teleraoı ka
bul etmektedir M maflh 
bu da klfl dejıldı. Yen.den 
Japılan tetkıkler h ta dere 
ceılnln çok d ha ıentı ol· 
dulu thtlmall 1 kuvvetlen· 
dlrmektedlr.. Çlolo nOfuıu 
350 ile 450 mllyoo reean· 
da oynamakt dır Yalnız 
Çtoln buıünkü oOfuıu etr · 
f ıoda yapıl o tahminler de
f il, nüfuıun lnkı,afı da bu 

huıuıta bQyQ\c zorluklar 
çıaır açmaktad1r. 

N6fuı lılertnde Çinin ta
nınmıı otoriterlerinden ıayı· 
lan Çanıhegıen . 1850 deki 
nftfuıu 350 milyon goster· 

mlıtır. Diğer taraftan bir
çok kuvvetli deliller, Çfn 
nüfusunun 1650 deH mik
tarı 70 mllyoo oldu~una 
hükilm vermektedir. Çinin 
nüfuı meselesiyle derinden 
derine mf ıgul olan Valter 
F. VVı ı lcokı, bu rakamı 

eıu olarak ele aldıiı bJr 
etüdünde ( 19JO), bu mem · 
leketln nüfuı tel«amülüo6 
ıu ıekılde ı6ıtermektedır: 
1550 de, 70; 1720 de 158; 
1800 de 232; 1885 le, 342 
milyon, VVıllcoluun ftkrlo 
aöre, Çınin nOfuıu, o tarih · 
teDberl mü.takar kalmıı. y • 

nl zlJadeleımemlıttr. Maa · 
mafih, yuk rıdakl r kamla. 
ra ıöre, Çtnin nGf uıu 200 
Jll içinde [1650 - 18501 bet 
mtılıoe çıkmııtar. 

Ancak, Carr · Sauoderıı 
ve K.uczyakl ılbl tanınmıf 

mütehuııılan. buıünkü gfin 

de, Çtndekl nüfuıun bu ka· 
dar çabuk çoğalmaaın im 
kao olmadığı k ne Undedfr . 

Hatta bu tkl zat, 1650 ile 
1850 areıında Çtodekf nü 

fuıun bef mi U çoğelmı ol· 
duğuou da ıüphell görm k · 
tedlr. Kaldı 1, Avrup da 
bile 1650 ile J 930 araıında 
yeni 280 yıl içinde ve hu 
ıuıtyle nüfuıun çojalmuına 
fevkallde el•erııll olan bir 
zamanda oüfuıu, ancak beı 
mlıll çoğalabllmlfUr. 1644 
ten itibaren hGkOmran olan 
Mancu ııü Al ıl de•rlnde, 
Çın, fe•kallde btr inklıaf 
ve tekiınüle ka vuımuı, 1 7 
el aıırd• ile epey uzun ıü 
ren bir ıulh devreıl g çir· 
mittir. fakat, Çloln nüfuıu 
A vrupadakl nüfuıtaa d h 
çabuk çoğalmıı olduAu do . 
ru bir mütelea de~ıldtr. C 
p fltsıerald, 1936 t n 1_ 

rctaalı oldufw bJr etGll•, 

164 ten 1911 yılına k ar 
tim li Çıodekl fehtrlerln 1 

• 

yııı anca k yedide bir, orta 

Çındektierlo dokuzd bir' 
cenubi Çıode 1 ıehlrler lo 1 e 
ıad ce ellide bir rılıb&tlnde 
çoğaldıjını östermektedlr. 

Bu miltale ya göre, 
17 

fact aıırd Çıodekl o Of uıu 
170 mtlyonda daha ıtyad 
oldulu ant ılnıaktadır. 

BüUi bu m 16.hU lar 
ratmen, birçok kuv etli de. 
laller Çtnd ki erkek nüfuıu 
oun f ev kal de bir hızla ço· 
1 lmaltta olduğunu ıöster· 
mektedfr. 

Göçme kabul eden rnem· 
leketler hariç, bOtOn mede 
ni memleketlerde kadın oü · 
fu u çoğalmakt oldu~u hal 
de, büyük Okyanus bavza
aınd ve oarkta ıooo rke· 
ie Jııponyada 979, eırleflk 
A~erikada 976, Avuıturya· 
da 969, Yeni Z el od• da 
959. Asy Ruı a1ında 95

:• 
Hıodlııtanda 946, K n d a 
931 kadıD düıme tedlr. Bu· 
na mukabil, 1 S ÇI vıl Y • 
tınde 1000 erk Ae, s zS d; 
kuzun 806 •e ltı1tnd a 
798 adın dütiiyor · 

Mem eke .. m·z. 
de Ç y Ye 'ş· 

tirilecek ·,. 
[ Ba t rafı ıktncl 11 yf drı J 

yeıtl ınbre tobu unu ara 
11z verebtlece tir, 

Ç y bahçel rtnlo beher 
dekBr1 için 35 liraya kadar 
bahçe ııahlpl rlne f t:ulz pa 
ra ikraz edılecektir Ziraat 
Bankuı 20 bin d kar çay 
bahçesi kuruluncaya kad r 
bahçe kuraca.kl ra bir rotl
yon ltr tkraz edecektir Bu 
pan her ftnanı yılı lçlode 
Ztr at V ekaletl biltceıtae 
konulacak tahılaatt P faldY · 
le birlikte ödeneeektfr. 

Bahçe sahiplerine para ikraz 

t 7.35 Müzik (O na ıaatt Pl.) 
17.55 Türk Müzlil [ Sıvat 
halk muılklıl 1 Sıvaılı Aıı 
Vey el ve lbrahtm. ıS.15 
Türk Qzl l [ine ıaz f aah: 

cem •t ıran f ıh } T bıl 
Karakuı, Hakkı Derme.o, 
Eıref Kadri , Ha1ao GOr. 
Hamdi Tokay, Ba1rl Üfler. 
19 00 Konuıma (Oıı polttl· 
k h&dlıelerl) 19.15 Ajanı. 
meteoroloji haberleri, zira t 

borsa ı [fiat} 19 30 On attı 
ve on yedinci ıırlarda 1 

Şark ve ıarpt mOzlk, 
(Orkestra "yaylı uzlar ,. ve 
kQme okuyucular. ) 2 -
T mstl (Moly r Ahmet Ve· 
fi Pata· Zor Nık h) 3 -
Şark ve arpte müzik· (or-

kestra ~Yay l ı sazlar » ve
küme okuyucuları) (VIY l· 
d l, Kauam zade, Purcell, 
Hafız poıt , Paleatrlna, Se · 
yit Nuh, ve .. ) T rtf p ve 

tdar• edenler: Meıut Cemli, 
E Reolt , C eı ı t. 21 15 
Memleket saat ayarı 21 l S 
Esham, tahvlllı.t, kamblJO 
• nukut bora ı {flat} 21.25 
MO:ılk (Folklar) 22 00 H f· 
talık poıta kutuıu. 22.30 
MDzlk (Küçü orkeıtra·Şef: 
Necip Atkın] 1 - Brechet 
_ bir hlki'ı e (kDçOl< P rçe) 
2 _ Fetras· ldalk ı rkıl rı 
ıultl 3 Brahma Macar 
dan•• Nr. 17. 4 - Mosı
kovvıkl lıpanyol serenadı 
5 - J ,Strau11 • Rlller Pıu
man • Komik operaıının ba· 
leıl 6 Ltacke Olur olur. 

olur (Şen parça) 7 Ame
del - lovaoo (Serenad) 8 -
Bru11 imanı · Felemenk ıO 
ıtlndcn ( Aık gölO] 23. ı 5 
Müdk 1 Caıbandl 23 45.24 
Son ajan• ha berlerl ve 

ık Y rıakl proiram· 
Bahçe ıablplerıoe raz 1_::.::.;~~.:_..:.......:..------

edilecek 
edllecek para devlet ziraat 

tıletmelerl kurumun• ıat 
cak ları yaprak bedelinden 
kesme' suretiyle ödettlrlle-
cektır Ödeme b hçey toburn 
ekıldtğl vey fid dıkıldl· 
ğto n eıtıncı ı neti •p li ınn 
dan bathY r bet ıeoe •

0 

nun kad r ürecektlr· 
Ç y ztraatıne elv rtoll er 

ler halk par ıız temlik edl 
lebılecektır Ç y zira tinin 
tamim tanzimi maırafla 
rı için 8 ı l btn ltrA t b.iı 
edllece ktlr. 

Çay yaprağı satın almak 
çay kurutma f brlk•l•ra kur · 
mak çay yapt ını tıletmek 
•e h rm n y pıp pak de 
mek ve s tmak maliyet fi 
y tiyle halk eıll ve kim· 
yevi übr v rDlek lılerf 
devlet ziraat ıılet • eri ku 
rumu tarafından yapılacak-
tır Zir t ıoletmelerl kuru· 
mu halktan ıatıo "lmacak 
Y•O yapral ti kuru ça ın 
kimyevi enbre ve mualece 
ile yeııl gübr tohumunun 
flatl rı Zır at Veklletlnce 

teablt oluaac tır. 
Harlçt•D r tlrlle ek çay 

tohumu çay kurutma fabrl . 
kalarına muktezi her türll\ 
makine, alat ve edev t ve· 
deklerl gümrük reımtodeD 
çay bahçeleri kuruluoundan 

ıtıb ren on ıene müddetle 
her türlü vergiden ruhsatna
melere temlik edılecek çay 

bahçelerin o temlik muame 
leleri •e teıcll ııleri harç 
reılm ve damııa puluod8D 
muaf olacaktır. 

Çay zlraaU için dvertılt 
olan yerıer tçla ruıhatoam• 
almadan ıı yapaolarden be· 
her dekar için 5 - 1 O lira 
hafif par• cez 11 alıoecak · 
tır . lıtlkra:r borçlarını za
maomdr! ödeml1enlerfn borç· 
larlillD tahıllt, tabııtlt emval 
kanunun• g<Sre yapılacaktır. 

Mtıaaadeılz olarıık çay bah
çelerini klmıe ıökemlyecek, 
ıökeoler Qç aya kader ha· 
plı edilecektir. 

Ztraat Veklletl bu kanu· 
nuo tatbik tekit hakkında 
bir tallmatnnoı yapacaktır. 



SAYFA:" 4 

(Dünkü yıızının devamı) 

Üç sene sonra Ruıy ıl e 
l ng ltr.re ıu ıu ında bir anlaım 

tereuüm edıyor ve bu iki. 
devletin Asvadakt eski re
kabetine oıhayet veriyor. 
H. Potncare hatual rıoda. 
diyor kı: «0 zamandan itt 
bar en A nupada iki enter
naayona I btrhk vücuda ıel 
dt. Biri merkezde, dtierl 
mubUte. Bırı ötekinden önce 
davranmıt Ye farkında ol
madan bunu zaruri lulmııtı; 
6tekl de ancak blrlnclllne 

kartı koymak için • teıek 
kül etmlftf. tlJrl dıha keaıf~ 
daha m6tecaals, daha bG
yük lmkinlara ve salabete 
mallk ıtbl 16rüoliyor Ye Vi
yana ile Budapeıte YHıta

ılyle 8Gkreı. Sofya •• lr 
tanbul lzerlne bir dil uza
tı1ordu; daha az birleıtk, 

daha az milstakar, daha da
fınık olan ötekinin ıayrt 

miiteeants •nsurlarını telif 
etmek dalma kolay dejlldi.» 

O aaman mubteltf sahne
lerde Oç bldlseler ıerlnl vu
kua ıelecek ve harp itte 
bOt6o iaanların bOUintinden 
doiacaktır . 

J - Blrbhl üıtüne bir-
çok defalar f ranıa ile Al 
manya aruındı ki ılddet\l 

bir ıerılnlffe ıebeblJ•t ve 
ren •e iki memleket ara11n
da ııkınhh btr hava yaratap 
Fas hldlıelerl. 

2 - Oımanla lm~arator · 
luiuna biicum ki Balkanlar 
da sllvlzmle cermantzm ara · 
sında u1uıuk kalmıt olan 
mOc•ddle1ı birden bire hız 
landırmııhr. 

3 - Denizlerde Alma• · 
ya ile laıllterenln artaa re· 
kabetlerl. 

Franta, İnılltere ile müı
kftllerlnl taaflye ederke• Mı-
11r Qzerlndekt haklarındaa 

feraiat etmlf. mukabilinde, 
Faata (Cesalre hiklmlyet) 
Fransanıa hU'luıi mevkllnl 
tasdik etmeılal elde etmtıtt. 
Franaız hük6metl aynı me · 
zu \izerlnde İıpanya il ıö 
rDımGı •e onunla mutabık 
kalmııb· Almanyayı da lften' 
haberdar etmlt ve bu de•· 
let hiçbir itirazda bulua
mamııtı. Buoa raimen, Tan
ca hidlaeıl netle sinde 
me1dana çıkan ilk Fran -
11% Alman dlplomuf 
buhranı Elceısire konferan
ıını intaç etmtıtlr. Birkaç 

aene sonra, Panther kruv · 
zör6n0n habersiz olan Aga 
dır öailae ıöoderılmetl 19Z 1 
de Franııa.Alm n anlaıma· 

ılyle nettcelenen ikinci bir 
buhran doiurdu. Frans , 
Konıonun brr k11mını Al· 
manyaya terk etmek ıureUy· 
le Faata yerleımeılnln kati 
ıurette ta1dddnl elde etmlt · 
tir . 

Almanyanın Fas itine ha· 
benlzce Ye defalarca 
mCidahale etme1I İtalyayı · 
da buoa benzer bir 
tezahüre ıırıımeye sevk etti 
Prenı Von Blow hatıraların 
da. a nlatmııtır kt: <cAlman 
ftı.nın f 41tan knli ıurette 

fer•le.t ettlif haberi Romı · 
da öjrentlloce, Dıt Bakanı 

Marki de San Guıltano, ı 
attoı çıkard ı, gGoü ve ıa tt 

not etti e k ttplertne, Ro· 
mıdll o etn~da bune p k 

az heves olmasına rr ğmen. 

ıtmdı halyaoın Trnbıuıa git
mes! lcep ettlğlnt ıöyledl.>) 

Bununla bt-rnbcr, 1902 den 
harbe adar, Romadaki el 
çlmlz tar fınd n hlçlir lt6l 
yan devlet damın>i Trablu 
eu almıya teı•lk tDyılablle 
cek hiçbir ıöz ıöylenml~ de 

ildir. U. Borrere telgrafla
rından birinde vunln rı yazı· 
yordu: «Bu nazik mevzu 
üz~rlode gasterıl,. n ihtiyat 
öyl sine ol uıtur k i hatta 
ıojuk bir t vır btle tellkkı 
edılmııttr. Fas ıeferl ve onu 
takip eeee lıpanyolların ıe 
feri ltalyaya kendi hesabına 
ter t ıeçmck t ı VYurunu 
ermlıttr: f kat bılbaua 
Agadırde Almanların 1abae 
ye çıkmaları, o zaman or 
t ya çık D takılm iddiaları
dır ki Trnbluaa karıı lealyan 
f aaltyetlnlo do .. rudan dojru 
ya ve kati bir sebebi olmuı 
tur. Yani dentlebıltr ki bir 
deYlet ltalyan - TGrk bar 
binden mHulıe bu devlet 
Almanyadır.» 

26 E1lül 191 l de Türkl
yeJe kaı ıı ltaly tarafından 
açılan harp Oımanlı lmpa 
ratorluAuna An blr darbe 
lodırmekie, o zaıvııın f;lal
kanlarda (Ye bllvuıtn Bal. 

anlard l•kah büyük 
deYletlerde) bcaapaız aklı· 

ler b1raktı. Filhakika deni 
leblllrki, Tr bluıt ltalyan 
ların TOrklere kartı Uıldarı 
tik mermiden 1irmC iki a1 
ıonra Avuıturya- M c rlarıo 
Belır dd Sırplara kartı 
ahlan ilk mermiye kadar 
de•amh bir lı l ekli mey
cut olmıy eaktır. Fas me
ıeleslnd Almanyamn Fran 
ı ya karıı durumu Türld 
y 1e rıı durumunu intaç 
ttlğl için, dıplomeUk ger. 
inlik bırd nbtre A •rupanın 

ıarbmdaa ıarkıoa geçmlttlr. 
1912, ltt bu kayınaoın YU · 

kua ı ldlğl ıeo olmuıtur. 

Bu ıene il .. biz, tam bir 
cermanalA r k beti tçlode
kı Balk nlor hercümercine 
giriyoruz. Bir daha bunun 
içinden çıkaca d jUız . 

Bu hercümerç, bl rlbtrlne 
ıeçeo ıltı h&dlseler grubuo 
dan terekkiip eder: 

Blrlnclıl . semia kah de· 
~llebtllr - iki a1ırdao beri 

devam eden ıl ~ vlzm ile cer 
manlzm buıumetıdar. B Pa 
ul Combon diyor kt: «Avus 
tur1anın baılaca h defi ıar
ka doğru ıentılel'IJeıfne de

etme v Oımanlı lm-
par torluiu un zar.rına 

olarak ar alılnl rttırmakta 
dev m ttlrmektlr. Prusya, 
Av atur,ayı Alm nyad D 

kot'uoc bu hedefler scrabat 
keıb tmlttlr. Berltn kabine 
ıl vı,ana kablneıılnl bu la 

tik mele ı •k tme ten geri 
durmadı ve iki memleket 
araıındakl lttlf k bu çifte 
prenslpe lıtlnad eder: Avuı 
turyanın Almııny nın garp 
polttt Hın müz heretl ve 
Almany nı ıar politikası· 

n yaptığı müzıh retı » 
Cerm no · Slav rekabeti 

eıas n 190a Boın buhra-
111nd11 y nl bir lhtıl f meY

z•u bul uıtu . Boına ve 
Heue 1 ilhakı buBuıunda 

Habıburıl r tmp ratorlu U· 

m k r 1 rl ld re edft 

TORKDILl 

tarzını Rusy.a offetmemlttl 
Bofezlar rejiminin tadili 
huıuıunda Avutturya Ma
carfıtanın hayali bir mü:za· 
hareli vidı rnukabtlıode, 

Avuıturya D ıt Bakanı B. 
von Aerenthal, Ruıyanın 

Dıı Bakanı 8 lıvolskyden 
Çarlar lmparatorlufuoun 
Boı a ve Henekln ilhakın ı 

tanımaeını elde etmlttl Ruı 
ya Vayana kabinesini bu 
meselede keodtıloe oyun et 
tlll kana tıot edlnmloU 1914 
temmuzunda Ruı,a bunu 
hatırlayacaktır .. 

Balkan hercOmetclnl ter· 
kip edeD hldlselerlo dlier 
ırupu ltalyanın taarruzu ve 
Trabluı Bııııasloln ı11alt 
netlceılnde Oımanh lmpa 
ratorluiu içinde vukua re · 
len buhrandır. 

R. d,Eudevılle kitabın 

da hatırlatıyor ki, Vtcbyde 
bulunduğu ıırada halyanın 
Tnrklyeye harp ıli.nını 6ire 
nen Bulıarıstan Batvekıll 

B. Geıof derhal memleke 
tine d6nmüı. Bu zat batıra 
larında dı1or ki; cHıç Yaktt 
kaybetmeden ~ırblıtan ve 
Yunan!ıtanla bir lttıfak ak· 
detmeye karar •erdtmÇünkü 
daba baılanııcındın ıtıbaren 
Türkiye ıle olan münaaebet 
lerimlzl derin ıurette san 
mıt olan ltılya - Türkiye 
harbinin Bulıarlıt•• tçln 
kati sürprizler saldamaaı 

muhtemeldi » 
TOrkl7enln iç ılraeet te· 

ıilaynllerl •e btıl~ıttrme ve 
tenlye programlarlyle «J6n 
Tür » lerlo aks(yonu Yu 
nanlılar ıtbt Bulgarlar ve 
Sırpl ra Makedon) ada der 
bal ıalahat yapılmasını lıte 

mek için su ıotürür sebep· 
ler verm•ıtl. Rusyanın slyn 
seti bu btr nevi « Saikan 
devletleri blrhil» nln kurul 
masanı kolaylaıtırdı. Hattl 
Petenbilrıiio himayesi al 
tıncla bir Sırp Bulıar an 
laımaıı bile akdedlldı . Der
b 1 Avuatury Mncarlıtan 

eadııelendı 

Şurada veya burada - bil 
baaıa Parlste B ikan dev· 
letlerlne ıhtlyat tanlyelerl 
yaidırıldı, lçfn için yanan 
yanıını ıönd6rmlye eayret 
edıldı. Hiç bır ıey dtolemek 
lstemlyen A•uıturya - Ruı· 
Y• rekabeti dlplomuının te 

ıebbüslerinln tl"ılrlerlnl hiçe 
lntllrlyordu. ltıbar ve n6fuz 
k rgıl1rı, hiç göstermeden 
imdiden baıhca rolü lf a 

ediyordu . Bu hadise! er ü:ıe 
rlne, Tfirklye . Avrupa hu 
dutl rında kendini tehlikede 
hlaaederek - ltalya ile Trab· 
luı ve Btnııızlyl terk den bir 
mu hede hnzr.ıl dı . Beyhude 
gayret, halya • T6rklye har· 
binin bu neticeye varmuı 
flalkanlaların hırslarını daha 
zlyad tahrik etmekten bat 
k bir tesir yepm da. Ouc 
hy muahedeılnln ·imzalan 
masıl!dao iki gün sonra, Yu. 
nan - Sırp • Bulıar mütte· 
ftk orduları O manlı hudu· 
dunu geçiyor ve Babı llyl 
bir ıfifQ hüsre•l ra ıevkedı. 

yordu. 

Türktyenin mailüblyett 
A.vusturya·M c rlıtanı ve 
Almanyayı hayrette bar.aktı. 

B. P uel Cambon dlyorkl: 
<cB lir D h rbJ vı D ev· 

Si. 
let adamlarının bütün he· 
aaplarını alt üst etmlttlr. 
Balkan devletleri Türkiyeyi 
majlüp elmtıtlr ve Avuıtur· 
yanın göz dtkmtı olduiu 
Oımanh •tll~etlerln tn Bul· 
gerlıtan, Sırbt&tan. Yunanlı 

tan ve K aradai araaında 
taksimi beklenebılır. Demek 
ki bu A vusturyanın emellerl
nln yıkılııı olacak ve bu 
devlet bugünkü topraklart
yle iktifa.ya mecbur kala 
c ktır. ln1anlarm ecdattan 
mevruı ve kend!lerlnlo bti
tün öm6rlerloce bealemlı 
oldukJarı emellere iki ay 
içinde veda edebll•ceklerlne 
nasal lnanılabıh?» 

Dlier taraftan Viyenadakl 
içimiz B Dumalne ıunları 

yazıyordu: «AvuBturya Ma· 
ce.rlıtan lmparatorluiu keo· 
d ini tehdıt altıoda, ve bat
tl ldeta taarruza uirama 
den bütünlüfOne halel ael· 
mtı telakki etmektedir. Ya 
rın, bu zaferler neticesi, 
çıfte karalhjan hudutJan 
üz.erinde büy6k bir Sarblstan 
teıekkül edene, Avuıturya· 
Macartıtanın tebaaları olan 
ıekl:z milyon cenup Slivı, 

Hırvatlar, Slovenler, Boı
naklar ve Sırplar, çifte lu 
ralhiın hudutlarındaki bü· 
yük .'.:>ırbıstaaın cazibesine 
tutulmaktan geri kalmıya· 

eaklardır . » ~aray Boına hl 
dııealnın ıımdıden tere11üm 
eltlğınt fark etmiyor muıu · 

nuz? 

Viyana kablnulnln rlak
ılyoolan ne o zamanki Al 

man dlrljanlan Avutturya
Macarlıtana btr umumi harp 

tehdidine kadar müzaheret 
etmek niyetinde neilldıleı. 

Buda peıtede toplanan bir 
harp ıürıuı üç kolordunun 
ıeferberberltitnl ilio etme
ı l ne ve Boınada 11rp hudu
dunda hazırlıklar yapıhı.ası · 

na rağm~n Berlla ahtlyatki.r 
hareketten yrılmadı. Hattl 
ıktncl Valhelm « AraaYutluk 
veye Dalmaçya Hhtllerf yü 
zünden Parıı veya Mo•ko 
va üzerine yürümeye kadar 
ula ıttmlyeccftol» ıöyleml 
ye kadar vardı 23 Sonteırln 
1912 de, kendisi bir av par 
tlıtnde Aıtlduk fraasun 
Ferdlnandla tanııta Kendiıl· 

ne kati ihtiyat tavılyelerlnl 

h:krarladı. İtte bu veatle ile 
dlr ki kendisine me§hur ıöz 
fzafe ed,lmtıttr: «Benim kı
lıcımla f azleı gGrültü ediyor· 
IUD » 

• 
Londrada l7 tlkkinun 

l 912 de toplanan elçiler 
kooferan11 Balkan harbinin 
ortaya çıkarmıı olduiu me
ıelelerl sulh yoluyla halle· 
decektl. İki seneden az za
man ıonra, tartlar deilı 

mtıtı . . Balkan deYletlerlnlo 
Şarki A vrupada galebele· 
rıuden ileri ıelen muvaze 
nesızltk cermanlzmle sli
vızm ra ıodakl rekabeti 
övle bir gerglntı e vardır
mııtar ki ilk vablm hidlıe 
herıefl berh v ~decektı . 

l§te böylece 1912 de dip· 
lomaıt gene muY ff ak oldu. 
fakat it rıılıkh mevkiler 
ahnmııtır. Polltll~alar tekal· 
IQı ·edl )· or, zihinler bir ((in· 
fellik» an mukaddcrltjlne 
alıııyorlar. 

1913 Haılao ıcı d, c 

11
1
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Balıkesir ntihap Teftiş 
Heyeti Reisliğinden: 

1nılhabı mebu1an kanununun 12 ncl maddeıtoe 
tevfikan intihap teftlt he,etlnce tedktk ve usulen tah 
kik edilen müntchlpl~re alt ıntthap ~aas defte• lerl 

intihabı mebusan kanununud 13 ocü maddesine te\' 
ftkao 11 2 939 tartb cumarte ı \ gününden lllbareD ı5 
160 a11h kalOJak Clzcre aısğıd- yazıla 34 intihap fU 

besi merkezinde talık etJtlmfıtır 

intihap hakkı oluptn adı yazılmamıı olduğunu ve 
yahut adı yazılmak lazım gelmezken yazılmıı buluo· 
dutunu intihap ıube mukezlerlnde aaılı olan defler· 
ferde ıörenlerın bu müddet zarfında Halıkeılr Bele 
dıyeslnde müteıekkll intıhap teftlı heyetine pulıuı 
bir istida ile keyfiyeti bıtdırmeJeri itila olunur. 

Sıra No: 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
il 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Merkezin adı 

Ete 
Kaya bey 
Ça, 
Gündoğan 

Karalıa 

Anrlçl 
Anafartalar 
Altı Eylu ' 
Z ı yaretll 

Gök köy 
Kalaycılar 

Karamanköy 
Kcheler 
On köy 
Çandır 

~rıama 

Aktarma 
Yenlköy 

.. . 

• 

Sara No: Merkuin adı: 
19 Pamukçu 
20 Çaiıı 
21 Küpeler 
22 Konak pınar 
23 $amh 
24 K.orucu 
25 Savaıtepe 
26 Kepıüt 

27 Durak 
28 Bığıtdıç 
29 Y ajcılar 
30 l.,ındl 
31 Oımanlcöy 

32 Uoculurı·OsmaolY' 
33 llyaslar lnıodt 
34 Fındık f vrındl 

.. - . -- ,. 

lngiltere, Fransa Franko 
Hükumetini Tanıyacak. 

e 
maeı üzerine mlllılerdeo dl [Baıtarafı birinci s yfadaJ 

tertibat :t.hndıfı halde, 
buıOn 12 kitinin, hu 
dadlardao kaçarak ıeldik 
lerl anlaıılmıı ve :zabıtaca 

derhal yakalanarak, nıülte· 

ellerin yerleıtırıldıil mınta 

kaya iade edılmııur 

rekkep bir kuvvet, mulı'' 
1 vemct etmek lstem•ııe dl 

Franklatlcrln açtıkları ıttf 
neticesinde adanın dab1 

k11mına kaçmııtır. 

Parlı, 1 O (Radyo) Ge 
neral Franko hökt\metl b111· 

•ekil General Cordana, Fraa 
sanın Borguı bGl&dmetl•I 
tanımHı •e cumhurlyetçlle 
rln, Pransaya nakletmlı ol· 
duklon altınlarla tarihi Her 

ler ıo Borguta göoderllmeal 
lüzumunu (Leon Berrer ) 
blldlrmlıUr. 

Parla, 10 (Radyo) - Ge· 
aeral Fraakoaun müracaatı 

üzerine loııltere tle Franıa 
arasında hasıl olan 11nlaıma 
netlcrıf ode Mınorka adaıı, 

Franeanın arzuıu veçhile 
bugün 11rf İıpanyo\ kuvvdle: 
rl tarafından ıııal edılmiı· 
Ur. Adaya e•vell iki alay 

topçu çıkmıt ve bunu tlcl 
alaydan mürekkep bir plya· 
de kuvveti takip eylemlıtlr. 

Adaya f ranklıt müOJ11 

il 
ıtllnl gönderen DevorıOf 
adındaki laglllz lcruveı6r' 

ti 
dört yil:ı elli kltlden tb•' 
olan Cumhurtyetçl lıP'" 

•'' ya memurlarını 

rak adadan ayrılmııtır. 

Partı, 10 (Radyo) ~ ft 

ti Parlzlyeo gazeteılnlo ~11 

difl son bir habere 6': 
c•aıhurtyetçt 1 panya hii~ 
metl, fazla kan dökulır'' 
mek için uka ve met el O':~ 
mefe karar vermtıtlr. . ~~ 
karın üzerine Madrld 
mandaaı General Mtf'~' ,, 
PArlee ıttmek için Fr•11 

dan p ı port lltemtıttr -
Partı, 10 (Radyo) Sj 

relen haberlere göre; ,.., 

rld ıehrlnln.Frankiatler• ıe' 
ltmt kararlnıtırılmııtar· Gtl . e 
neral Mlyaba, ıoo va~lf 1' 
ten ıonra yeni rejimi '" 

Fraoklıtlerla karaya çık. mak lstemlttlr. ____________________ ____,/ 

hurrelst tntlhap edilen B. 
Polncare, Nanteade lrad et
tiği bir nutukla dem•ıtt ki: 
«Hükümetlm kcodlni hadl· 
ıelerin icap ettirdiği müıkQI 
vazifenin lrttfaında ht11et· 
meal için bütün FranaızlaraD 
itimadına lbtly cı vardır. 

Baıkaları için ıulbu koru. 
m k bizim elimizle olma 
mııtır. Sulhu kendimize ko· 
ruyablimemtz lçln , harbt 
iıt mlyen fakat ond n kork 
mıyao bir mllleUn bütün 

•akarına malik olmal•f1
1 

.,ıı 
Keodfılnl 1aydırmuını tt 
nıly~n ıulbçu bir mtllel tıf 
saduf6n insafına kalO?rf ' 
Dünya yüzünde hlr h''pı 
ideale itaat edebilecek ~t 
letler bulunduğu müdde~I 
bir sulh idealine eo •'"'o' 
surette baila mliletl ı bO~~ 
thtlmallere kartı hazır dl' 
lunmak mecburivettodt 

YAZAN: 
Vledlmtr d'Ormeuo", 
Lö Tan Gazetesıod•"' 

_•_•_b_r_•n_•_· __ b_ot_ü_n __ .,_o_e_r_j_ı,_ın_e_. _____ -_s_o_~ 

B 11ldıiı yer: Vdiyet Matbaaeı-Balıkeılr 
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