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Mali Seneye Ait Yedi Aylık Tahsilatı
mız, Geçen Seneye Nazaran 
15,697,985 Lira Fazladır. 

GÜN.DELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKİNCi YIL S~ YI: 3754 

A • k . T B • H Kamutayın Son Günlerdeki Toplantısında Çıkan Bir Kanun: 

mHerı al' w ay.m ır arp oevıet Ziraat işletme Kurumunun 
azır ıgı apıyor.. Meşgul Olacağı işler .. 

lııinaıon muıhı~esinin müddeti bitti .. Amırikı. bütün ordu va donınmı kuvvet
lerini harekete ~azu bir vaziyette bulunduruyor. 

Kurum; Bölgelere Göre Ziraat Çeşitlerini, 
Usullerini Ve Sanatlarını Gösterip Yap

makta Rehberlik Edecek .. 
Parlı, 11 (Radyo) - (Nev 

Jark Herald Trıbun) gaze· 
leıl, Amerikanın . bu ıene 
içinde 236 bin ton hacmin 
de auıbtelif harp ıemtlert 
~at;iacatını ve donanmaeı · 
•an meemuunu bir milyon 
eeldz JGz bin tona ibli.I 
edeceftni yazıyor . 

Aynı ıozete, Vatington 
maabedeılnln sona Hdiğlnl 
•e bu itibarla Amerikanın, 

donanması hakkında diğer 

büyük devletlerle hiç bir 
noktada muta bık kalmak 
mecburiyetinde olmadıjını 

yazmaktadır 

Amerlkaya beiieri elli bin 
ton hacminde iki büyilk 
dretnot, ytrml dörder bin ton 
hacminde iki tayare gemi · 
ıt, dört büyük krovazör, yir· 
mi sekiz bin sekiz yüz ton. 
dan ibaret dört muhtelif ge· 

Cek RomenGOrüşmesi 
Ra111nyı h11iciya nızırıTekoslmkya de1lal ıdım
lın ilı iki maılıkıti ılikadaı eden mısılelaı üzerin

de görBımelerde bulundu 
Peraf, 11 (AA.) - Ro

manya hariciye nazırının 

Peratda, Çekoılovakya de\'
let adamlarlle yaptıfı gfirüı 
melerde İki memleket ara· 
•ında, bütOn meaelelerde tam 
bir anlatma mevcut olduğu 
reıınen btldırılmektedtr. 

Peraf, l 1 (kadyo) - Ro 
manya hariciye nazırı Mı. 

zeıko, gün buraya gelmıı 
Ye lıtaıyonda Çekoslovakya 

hariciye nazırı 8. Kamil Kr 
ofta tarafından kartılanmıt· 
tır . 

8. Kamil Kroftft. Roman 
ya hariciye nazm ıınefine 
bir tiyafet t"ermlttlr. 

Ç. Mızesko1 aiyafel una 
ıında bir ıöylev vermlt ve 
Romanyanın, aerek KüçOk :. 

Antanta ve f P.rckse Uluılar 
ıosyeteıfne dalma ıadık ka 
lacajtnı ıaylemııtır. 

-=-==-======;=·============-~============= 

Amerika 
.... ~ 

Har, ilını icin haltın reri- Bir radyo istasranu tesis 
na ~ürıcaat ıtıiyıcek ı~ildi 
Vatınıton, 11 (Radyo) 

Aın•rllcanan, hatop ilin d 

•neden e\'el halkın reyfbc 
müracaat etmeıl hakkında 
Amerılca kongreaine yerf len 
llylha, 188 e karıı 208 rey 
le reddedil mittir. 

'BiL,._ __ _ 

93 7 Tahsilatı 

Gecen senayı nazaran 
15,&97 .985 lira fazla 
Ankara, 11 (A.A.) Fi· 

~·~• B•kanlıjı 937 seneıi 
ti •rUe finans yılmın yedi 

:Jlbak tabıtllt miktarlarını 
eı it etmııt ir . 

Yedı aylık devlet tahsilatı 
:•Jen finans yılının aynı 
1~ ~ •Jldc tahsilitma nazaran 
164~7,985 lira fAzlaeile 

' 50,960 liradır. 

Yaz lir~lık 
Yerıi kağıt 
Paralar 
ıo! enı lc&iıt paralarımızdan 
d llralıldarın bat1lmuına 

evam edıloıektedır . 
Londrada ba11lan bu pa 

ralar ıub 
1 d ' atın tik haftası lç-
n ; tamamlanmıı ol acaktır. 

Ath11', t 1 (Rad)·o) - Gı-

tidde Kandiyenın Gorneı 

kaaabcııında bir radyo vt! 

radyo teieFon istasyonu t l! ııh . 

edılmııtir. B.r kaç güne ka · 

dar Gırltle Atına ataıında 

radyo ıer'fiıleri baılıyacaktır. 

lngiJtere 
Fransa 

M. C. misakmı ihlal edece~ 
devletlere karsı müştar@k 
bir beyanname neşredecek 

Cenevre, 1 l (A . A) -

Milletler Cemiyetinin bu 

ayın on yedlılndekt toplan

tısında lngilfz ve Fransız 

müme11illerinln, cemiyet mi · 

sakını ihlal edtocek menıle · 

ketler hakkında tatbik edi · 

lec~k iktisadi ve mali zecri 

tedbirler hakkında küçük ve 

orta devletlere teminat ita· 

sana matuf müıtert:k bar be b :rıc,., dtier paraların 
aı 

1
111 için de hazırlıklar yann:ıme neıredecelcletf ıöy· 

Japı ....._._. leomektedlr. 

nii. yirmi torpido ve alt! 
tahtelbahir deha yapacak
tır. 

Nevyork, J 1 (AA.) Ne 
vyork Ttmeı ıazetesi. Ftlt 
pinde Luzuen ad .. ında ya
rından itibaren ve Ametlka 
orduıunun 4900 aakerltıln 
yani baıında yerlt ordunun 
40 bin Hkerlnln ittlrakile 
yapılııcak olan büyftk man· 
evralar hakkında Manilli.· 
dan almıı oldufu mufaasal 
maliimatı neıretmektedir. 

Amerikanın mahalli taya 
re filoları bu mane\'talara 
tıtlrak edecektir 

Nevyork tımee aa~eteıı, 
Çın Japoti ihUIA.fanın bailan 
ııcındanberl Filipindeki Ame 
rlkan orduıu kuvvetlerinin 
harp umanıodaki ıeraltin 
aynı fartlara dahilinde icrayı 
hareket etmekte oldu§unu 
bildirmektedir Temmua ay 
ındanberl zabltlerlh mezutıL 
yelleri ılıa edt\mittlr Ve 
daimi surette ıflah batına 
va~yette bulunrnaktadıt 

Topçulerm endaht tecrübe• 
feri da~a sık yapılmaktadır 
Donanma da her ihtimale 
kllrıı hazır bit vaziyettedir. 
Torpido\atın milrettebatıba 

peli: kıaa ı:ıınlet verilmekte
dir Ve bütün gemiler tak· 
•iye edılmtf, mfJhtmmat ve 
mürettebat de uzun bir yol 
tuluia çıkmaia hazır bir 
halde bulunmaktadır. 

Casusluğa karıı pek ııkı 
ihtiyat tedbirleri alınmııtır. 

Madde 1 - Her türlü zi
raat itleri ve sanatları ile 
itligal etmek ve merkezi 
Ankarada olmak üzere Zl
raa t V eklletlne menıup ve 
hDkmi ıahsiyetl haiz bir 
( Devlet Ziraat tıletmelerl 
kuruma ) teıl.ıl olunmuı
tur . 

Madde 2 - Devlef %ira

at itletmelerl l(urumu b1.1 
kanun ile hususi hukuk hO
kümlerine göre idare olu
nur. Bu kurumun yapacağı 

muameleler muhasebei umu· 
mlye kanunlJle ekılltme, 

artırma ve dıale kanununa 
ve inıaat dolay11iyle 2443 
vo 2799 sayılı kanunlar hü· 
kümlerlne ve Divanı Muha 
ıebatın viH ve murak.,.beıl· 
ne tlbl değildir. 

Madde 3 Devlet zira -
at ııletmeleri kurumunun 
J•pacalı baıhca itler aıa · 
i•da .t•zılıdır :, 

a) Bu kanunla uhdesine 
geçecek ve ilerde uhdesine 
verilecek ziı"ai ve ıınai mü 
etseıeleri ııletmek v·e bun . 
latıll zlraa t ve ziraat sanat 
ları sahasındaki iıletme ve 
yetiftirme hizmetlerini yap 
mak 

b) Bölgelerine göre lü 
zumlu ziraat Çt>tltlerinl, usul· 
lerinl ve sanRtlarını gösterip 

yaymakta numune ve reh
ber olacak yeni ziraat iılet
UJe merkezleri, fabrika ve 
atelyeler teala ve idare eyle
mek. 

c ) Silo ve ambar itleriy
le uiraımak ve ttlolarda 
varant muameleıl yapmak. 

d) lıttgal mevzularlyle 
a16kala teıekküller vücude 
aettrmek veya bunlara ııu
rilı! etmek Ye ıene ltlirlk 
mevzuuna dahil itler için 
imtiyaz ve müıaadeler al · 
mak ve ııletmek, ticaret, 
nakliye ve kredi itlerini 
yapmak. 

Madde 4 - Devlet zlra
at Jıletmeleri kurumu bu 
kanun tle uhdetine intikal 
eden veya ilerde ilhak edt · 
lecek veya kendiıl tarafın

dan teıls edilecek olan lf
letmelerJ, fabrika ve teıtı · 
lert İcra Vektllerl Heyeti 
kararf vle kendisine baflr 
olmak lzere kuracaiı huıu· 
si hukuk hükümlerine tabi 
hükmi ıahslyetler halinde 
idare edebilir 

Madde 5 AtaUirkün 
11 -VI 1937 tarihli mektup 
ile hazineye teberru etllji 
bGtün menkul ve gayrlmen· 
kul mallar ve bunlara ald 
hak ve vecibeler bu kanu 
nun neırl tıuihinden itlba · 

Roma Protokolu Devlet· 
' 

leri Konferansı Toplandı 
italya hariciye nızuı. Avustur,a ve Macaristan ~aşva~il ıe hariciye uaznlınmn 
iıtirak ettiği ~u müza~areler~e ~azı mesalelırde italya ile ·ihtilaf hasıl oldu 

Budapeıte, 11 ( A.A ) -
Roma protokolu devletlerin· 
deb olan halya Avusturya 
ve Macariatnndan mürekkep 
üç memleket konferan 
ıı diin Budapeıtede top lr.n 
mıttır 

Havas ajaoıının bildirdiğ i· 
ne göre; ffodapeıtede ılyad 
mehafil, müzakerelerin bazı 
müşküllta raaladığım, bilhaasa 
A vuıturya ile Macarlstaoın 
ideolojik cephede halyaya 
iltihak elmlye mütemayil 
olmadıklarını, ç6nkü garp 
devletlerile olan rnünaıe

batlann ihlal edilmesinden 
korkulduğu s6ylenmektedtr. 

Perai, 10 (A .A.) - Ha 
Vfl Ajnneı muhabiri bildi . 
riyor: 

lyı malumat almakta olan 
mehafile gore Budapeıte 
konferanııdın baılıca neti. 
cesinln Franko bo.kümetinln 
hulcukan hanrnmaaı olacak-
tır. Dijer biltfln tekliflerin 

reddedilmesi muhtemeldir 
İtalyan hükQmetioln ıe 

ç~nlerde Viyana ve Buda 
peıteye konferal!aının netayi 
cini evelden tescile mahıuı 

tebliğ projesini göndermiı 
olduğu haber verilmektedir. 
Bu uıul Avusturya ve Ma· 
caristan hükumetlerinin ho· 
ıuna rıtmemfıtir. Bu tebliğ 
projesi ıunları ihtiva etmek· 
tedir: 

1 - Avusturya ve Ma· 
caristan hüküm~tlerioin Ber 
lin·Roma mlhvHine ittirak· 
leri. 

2 - Franko hükumetinin 
hukuken tanınmaıı . 

3 Avusturya ve Ma-
carlıtan hftkiirrıetl e rinln, hal· 
yanın çıkmasından sonra 
Milletler Cemiyetinin cihan
tümul mahiyetini kaybetmlt 
olduğuı1u ilin eden bir be· 
yanname ne,retmeleri 

Avusturya ve Macaristan 
hühQmetlerlDtn Milletler Ce· 

miyeti aleyhinde böyle bir 
beyanname neıretmefe pek 
o kadar mütemayil olma
dıkları beyan edilmektedir. 
Çünkü her iki h6k6met de 
cemiyetten mali müzaharet 
görmekte ve her ikili de 
lnglltere ile Franaanın Mil· 
(etler Cemiyetine thliıkira 
ne bailılıklarını ilan edecek· 
leri bir sırada bu iki demo -
krulnin slyaıetine muhale · 
fet etmek iıtemektedırler. 
Diğer taraftan Avueturya ve 
Macariıtan hükumetleri 
Berlin Roma mihverine gir · 
meği de lstemiyecekler ve· 
komünizm aleyhindeki ml-
1111ka ittlraktan ôe imtina 
edeceklerdir. 

Nıha yet bu iki hükumetin 
ltalyanın tekliflerinden yal 
nız birlıini. yalnız General 
Franko hükum .. tlnln tanın 

ması teklifini kabul edecek 
ler iae d .. onu na ispanya
( Sonu Dirdincft Sayfada ) 

Devlet Ziraat itletmelerl 
kurumuna intikal eder. 

Devlet veya Devlet mü· 
e11eselerlne ald olup birinci 
ve l\çüncü maddelerde Jaı:ı

lı mak•atlara uyıun mahi
yetteki dtier menkul ve 
ıayrlmenkul mallardan mu
vafık bulunanları ltiaum 
görüldükçe Ziraat Veklle
tlnlo tekltft Qzerine Devlet 
Ziraat ııletmelerl kuruaauna 
devre icra Vekilleri Heyeti 
sallhtyetlldlr. 

Bu maddenin birinci fık
ra11na göre devlet ziraat 
itletmelerl kurumuna intikal 
edecek malların 1 ikinci· 
teırin 1937 tarihindeki pllln
ço ve mevcudat vazi1etlerl 
eMı tutulmak Qzere Maliye ve 
Ziraat V ekiletlerl tle kurum 
tarafından tayin edlleeek 
birer zattan mlteıelddl Gç 
kltihk bir komiıJon kıymet· 
lerlni teıbit edecetı ıibl bu 
maddenin 2 inci f ıkr•ıına 
16re bilahare 16rülecek 16-
zum üzerine devlet ziraat 
tıletmelerl kurumuna devri· 
ne karar verilecek, devlete 
ve devlet mGe11eselerine alt 
mallar hakkında da devir 
tarlhlerindekl vazl1etlerlne 
ıöre aynı komtıyon marlf e
Uy le kıymet takdiri mua · 
meletl yapılır ve bu kıy
metler ıermaye heaabına 

mahsuben vuku bulmuı te
diye aeyıhr. 

Madde 6 - Devlet zira 
at ııletmeleri kurumunun 
itibari s~rmayeıl 15,000,000 
Türk liraııdır. Bu ıermaye 
Ziraat Vekiletlnln teklif 1 

üzerine kur•m umumi he
yetinin kararı ve icra Ve· 
killeri Heyetinin · taadiklyle 
bir misline kadar arttırıla

blltr. Kurumun tediye edtl
mif ıermayeıi: 

a) Bu kanun mucibince 
kuruma intikal edecek veya 
devrolunacak mal ve hak
ların kıymetleri. 

b ) lıletmelerden hasıl 
olacak karların ilavesi, 

c) Devletçe verilecek tah· 
siıat ve vuku bulacak te • 
berruat ile tetekkül eder. 

Madde 1 - Devlet Zt. 
raat iıletmeleri kurumu Zı . 

raat Vekiletinin telrltfl ilze. 
rlne umumi heyetin kararı 

ve icra Vekilleri heyetinin 
taadlkiyle itibari eermayesl
nin nısfına kadar f alzll ve -
ya faizafz, ikramiyeli veJa 
ikramiyesiz, temettü ht11eıl · 
ne lttiriklt veya ltllrakuz 
tahvilat çıkarabileceil ııbı 
on beı seneye kadar vadeli 
iıtikrazlar dabJ yapabilir. 
Maliye Vekileti, lcurumun 

(Sonu ikinci ıarfatla) 
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CA us AOKMAN « Mussolini /mprutorluğu •• » 
. - _ _ . ı füenizi bir göl haline Deiiiffiek istiyen iı~va üç bü-

··Q···············································'t. 
: TÜRKDILiNIN ROMANI TEFRİKA NO: 2 : 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Parısts yakalanan bu, Alman kanını fransanın mühım 1 yük mania karşısında bulunuyor 
snlanm öğrenmeğe mavfttf ak olôu. fakat. .. ı 

Bundan evci cuusluğu sa· 
bit olduğundan dolayı Paris 

harp divanınca altı sen~ ağ 
ır hapse mahkum o 1an {La
okman) ismindeki Alman 
dilberi, Herl•ndc yakalanarak 

Dört çocuk bir arada doğdu 
Beıli çocuklar gibi bu dö· 

rtlü doğuın da Amerikada 
olmamıttır, Tulunda doğm
uıtur . Zaten bu günlerde 
Tulunda dikkate layık bir 
tenasül bereketi vardıf'. Şö · 

yle birkaç aylık bir zaman 
içinde üatüste üç kadın üç· 
er çocuk doğurmuıtur . Bu 
çocukların hepsi de sıhhat 

tadarlar. Şımdi de, Ruı mül· 
tecllerioden Antuvan Stank 
adlı bir adamın karısı. bir 
batında dört çocuk doğur· 
muıtur . 

Antuvan bu tenasül bere
ketinden hiç memnun değil

dır; çünkü gazetecilere: 
-Z•len 5- J 2 yaıında dört 

çocuk babasıyım Bunlara 
bakamıyordum. Şımdl bir 
hamledt: ıekiz oldular. ne 
yapacajım, bılmem İ1 Demıı· 

tir 

f uı~ol mera~hsı 
Fudbol meraklılarından bı· 

risl; bir maçı seyretmek için 
PHtmottan harek~l elmit ve 
yaya olarak beı yüz kilo · 
metre yol katederek, maçın 
olduğu yere gltmeğe muvaf· 

fak olmu~tur. 

Kovun sayma~f 
Çobanların ıürülerdeki ko 

yunları saymaları oldukça 
bir meharettlr. Fakat en se 
ri koyun sayan insanlar Av· 
uaturalyada bulunmaktadır. 

Bunlar, on binlerce koy · 

unu, sürülerin koımalarına 

rafmen üçer, üçer ve hem 
bfr taneyı sözden kaçırma· 

mak ıartile aayabiliriermit! 

Beş:zıerin serveti 
Kanadanm be~iz çocukla · 

n büyümekte hem de. en 
maruf dolctor ve mürebbi · 
lerin nezareti ve hükumetıo 

yardımı ile. 
Bu çocuklar için cihanın 

her tarafından hediyeler ge· 
lmektedtr . Hediyelerin bir 
kısmı da paradır Bu ıaye

de Beılz kar det lerln banka -
larda 15 milyon franklılt 
bfr serveti toplanmııtar. 

Kış ve ~arp! 
Amerikalılar da cidden 

tuhaf adamlardır. Dr. Milı 

acllı bir adam, büyük 11ogu · 
kların harbi ica bettirdiğini 
idclia etmittir. 

Bu zatın Çlnclo,ati Tıb 
Ünlverstteslle alakadar oldu· 

ğuna göre ıözlerini havaya 
ntmamak lazımdır . 

Dr. Mtls diyor ki : 
.- Eler 1917 de Ameri

kada tiddetli bir ıoğuk hü:. 
küm sürmemıt olsaydı , Bir· 
leıik Amerika Avrupa har 
bfoe itlirak etmlyecekti 

Hu hükme karıı biz tabii 
bir ıey diyemeyiz Yalnız 

bu klflD geçen senelerden 
fu:la soğuk yapmaıına ba 

karak harp çıkacak mı, çı· 

kmıyacak mı? Diye bekit · 
yoru:ı . 

mahkum olan Framız casm~ 

larmdan dört zab ıt le muba· 
dele edilmiştir 

Alman güzelı, Franınz za 
bıtlerirıın muhııf aze. ı altında 

(Sonu Dördüncü Sayfada) 

Garip bir sergüzeşt 
İngiliz Cef T om es adlı 

bir adamın batına çok ga· 
rip bir fey gelmJıtir: Bu 
adamcağız istasyonda şı

mendüferle gelen zevcesinin 
bir ıürü paket ve elbise 
çantasını yüklenmiştir Böy. 
lece kan ve koca bir oto 
mobıle doğru yürüyorlarken 
Cef birdenbire ve yer tara · 
fından yutulmuı gibi kay
bolmuıtur. 

Kadıncağızın fer yadına 
yetiıeoler , a.çık bulunan la· 
ğım kapağından Cefin lağı -

ma düıtüğü anlatılmıştır. 
Neticede. Cef, ağzında pi· 

posu, baımda fapkaaı ve ku
cağında karmnın paketler 
ve kendisi de yart beline 
kadar · lağım ıuları içinde 
olduğu halde kurtarılmıştır. 

Madam lupes~onun idbau 
Daha prens ve veliahd 

iken ıarı saçlı ve çok güzel 
bir kadın olan Lupe11koya 
gönül veren Romanya kralı 

Karol; son zamftnlarda. Hük· 
reıin yüksek llilelerindeu 
birine menllup ve fakat 118. 

ra)i mehafillnden uzak bir 
kızla sevlşli(iioden dolayı 

kardeıi prens Nikola içın 

çok ~iddetli davranırken, 

kendı nefsi hakkmda ınüııa· 

mahakir hareke t etmeği 

muvafık bulmamış ve :..u. 

peskodan ebediyen ayrılma· 
ğa karar vermittir. 

Artık ne Sınayada ve ne 
de Romanya kralının muh 
tcşem köıklerinin mükellef 
Hlonlarında arııendam ed~n 
bir Madam Lupeıko yoktur. 

Son zamanlarda 11arı !H\Ç

ları nı kara boya ile boyı 
yan ve hatta, ııiyah gözlük 

takan Madam Lupeıko, ke 
narda ve saray mehafilinden 
uzak yafamaga baılamıı. f e 
ci bir ayrılığı, bir hisaıka b 

lelvuku tlc beklemiıtl. 

Madam (Lupesko ) nun 
Romanya topraklarından uz· 
aklaıabilecıağini, Bükreıte 

pek az kimseler hıhmin ed
erdı. Fakat, bA~vekalete ge 
ldiğf gündenberi çok hadid 
mizaçlı aorunen (Goga), 
madilm {Lupesko) için bir 
beıaret değıldi. Fılhakıka 

güzel kadın, (Goga) dan be. 
kiemediği darbe ile o kadar 
ani karıılaımıtlır ki, bu, dr
amatik bir hadiıe ıeklinde 

tavıifedihe sezadır. 

Baıvekil Goga, refakatın 
de Dahiliye nazırı Kalines 
ko olduğu halde Madam 
Lupeııkonun 

anaızıo gitmff 
Romanyayı 

kati bir ifade 
lc mittlr. 

ık metgahına 

vr kendisine 
terketmesinl 

ile beyan ey-

Madam Lupesko, Roman 

ya t a rihinde ismı kalacak 
bir kadındır . Bu itibarla bu 
güzelin, Kral Karoldan ay· 
rılma11 dünya hadiselerinden 
biri sayılmaktan uzak kflla 
maz. 

"İtalurnl11r nıçin bızden 

bu kadıır nefret edivor ,. 

Baş1 ıl<'ı hir makalede Da 
ily Ekı;pres gazeteıinde de
niyor kı: 

"Hiç şüphesiz ki Mussoli
ni bizden ga) ri memnundur 
Zira, onuo ikinci maceraı; ı 

olan İspanya işinde de ken 

dislne yardım etmedik. Tüc 
car gemilerinin lıpanyol hü· 
küınet limanlarına giderken 
batırılmasının önüne geçtik. 

Munoltni Romalıdır. O. 
yedinci asırda, Sezarların 

imparatorluğunu yeniden in 
şa etmek istiyor. Böylece 

vücude getirmeğl dütütıdü . 

ğü Mussolınf imparatorluğu· 

na , Akdeniz!, bir dahili göl 
olarak kullanmak nlyetınde ... 

Fakat onun bu taıavvu 

runa mani olan üç şey var 
ki , baıta İngiltere gelir. Bız. 
şarktaki kendi evlerimize 
Akdenlzi serbest bir koridor 
olarak muhafaza etmeği is· 
ti yor uz . 

İkinci mani Fransadır Fr 
ansa , şimal Afrikadaki ze 
nci askerlerini hini hacette 

En fazla vergiyi f ıansızlar . 
venyor 

"Fortune" ismindeki Ame
rikan., mecmuası bazı mem 
leketlerde halkıo verdiği ver· • 
gi nisbetim gö!teren bır lis 
le neıretu ittir. Huna göre, 
en ağır vergi yükü Fransız 

vatandaşıoın sırtına yüklen
mektedir. Franı•z kazenc ı 

nıo yüzde 28 ini hükumete 
vergı olarak ycrm,.ktedtr. 

Liste aynen ıuclur: 

Japonya yüzde 13 
İsveç .. 

Kanada " 
Birle§ik Amerika .. 

Almanya " 
İngllter~ " 

Macaristan 

Fran•a 

.. 
.. 

15 
16 
19 
21 
23 
27 
l8 

Japonyada nüfus artıyor 
Japon nüfusu , sentde bir 

milyon artmakta devam ed
iyor. !)u sene yapılan umu 
mi nüfus tahrir ine göre, Jc1. · 
pon nüfusu (Müılemlekc·ler 

hariç) 71 milyondan ibaret· 
tir. 35 Mılyon 609,500 er 
kek ve mütebııkt kadın ol· 
an J apon nüfusu, yalnız ıe 
birlerde artmakta ve köy · 
lerde ise bilakis tene:ızül 

eylemel•tedir. 

Katilin anası 
Pariste tüyler ürpertici 

cinayetler ifliyco Vayclmanın 
annesi oğlunun bu cana var 

lığını duyduğu zaman: 

- Yüzünü görmek iste · 
men . Benim tçin o, öldü de 

mektir . · · Demiıli. 
Fakat Almanrada olan 

ana Vaydman oğlunu son 
bir defa görmek arzusundan 
kendisini alamamış ve kal

kıp Parl•e gelmlıllr. 
Yalnız, Pariale oğlunu 

görmenine müsaade etmedik· 
lerl zaman kendisini kaybe· 
derek bayılmııtır. Oğlunun 

cinayetlerini haber aldığı 

vakit bile o kadar müeHir 
olmıyan bu kııdın hirdenbi· 
re kendisinı kaybetmii ve 
bayılmııtu. Kalbinde ojluna 

ı::alımen ,\ vrup. ••a getirmek • 
iı:tedığindc:ı . Al.deuııdc em : 

• niyet arzu etmektedir. • 
~ . 
Uçüncü mani Almanya!., : 
İngilizl erin arapça neriyatı. : 1 
Italyanlarm kendi istas : • yoolarından lngiliz idaresin- • 

• ÇEVİREN: Kemal Demiray : 

deki Araplara Arapça nefrl · 
yl\t yapmakta oluıuna kar 
ıılık İngilizlerJn de Danent 
ry lıtasyonunclan Arapça ne· 
ıriyatft başladığı malumdur. 

İtalyan matbuatında de-
rin akisler barakan bu tefe . 
bbüs logiltere ile ltaJya ar
asmda yeni bir gerginlik 
uyandırmıısa da mevcut mü 

naaebatmı ilerletecek mabi · 
yette dahi görülmemektedir 

Bununla beraber ltalyan 
lar lngiltereden yapılan Ar
apça neıriyat kar1111nda ha
yrete dütmü!lerdtr. 

Time,; gazetesinin Roma 
muhabiri diyor ki : 

"Bu hayretin sebebi in · 
gilterenin Arapça neıriyatı 

ltaf yanınkinden daha fazla 
mütecaviz olmadığı gibi, he· 
le ltalyaya karıı a11la mü 
teveccih değildir.,. 

lapon Mataharisi filime 
çe~iliyor 

Japon Matahari•I ismi 

verilen bir kadın casuııun 

Tokyoda. kurıuna dizildiğini 
yatmııttk 

Aynı :ramanda lwvvetll 
bir artiıt olan ve Şarlo ta 
rafından beğenilerek met 
hur edtleu Ah Ben isminde

ki bu kadının da. Mataha · 
renin olduğu gibi. bir filimı 
hazırlanmaktadır Hollivud 
da çevirill"cek olan bu filim 

de Ah Beni temıil edecek 
artist henüz bulunkmamek · 
tt\dır Fakat, Japon casuı 

kadın hakkındaki bu filimin 
Matahnri fıllmioden daha 
iyi olmoıına çalııılacaktır . 

Bir gemi müze oluyor. 
Telsiz ka§ifi Markoni, tec· 

rübelcrini : "Elettra.. ismin 

deki yatında yapardı . Gemi 
nio içi büyük bir laboralu · 
vardı. Kendisi hemen daima 
orada çalııır, tecrübelerini 
tatbikte yatın telsizleri lrnl 
lanıtırdı. 

Uzak meeafclerdeki bir 
atemiyi telıblc yürütmek hu 
suıundaki tecrübelerini de bu 
yattnn idare etmitti. 

Ma.rkoni ö!dükt~n sonra 
ynt snhlpsiz kalmııtı. Fakat, 
fen tarihinde büyük bir me . 
vki itea 1 eden bu vapur bir 
gemi mezarlığında çi.irümeğe 
hıra kılamazdı. 

Şimdı "Elcttra ~ nm telsiz 
müzcıi haline eetirilmesi ka . 
rarla~tmlmıfhr. BurAda Mar· 
koninin laboratuvarı olduğu 
gibi bırl\ktlacak ve içinde, 
Marl<onioln telsiz üzerindeki 
tecrübelerinde kullandığı i.1 
etler ve dığcr eşya nıuhaf a · 
za olunacaktır . 

Yat bir sahilde bağlı bu 
lunacak ve ara11ra baıka 

memle"-etlere giderek, ıey

y~r s~rgi halinde. Markoni · 
nin eserlerini batkaluına da 
göstermeğe yarıyacakhr. 

kart• olan •evginin nefıetten 
fazla yer tuttuğu tüph~ıfl'· 

dir . 

- Şüphesiz ki eğleniyor-
1 

ıuouz .• 
Beni tanıyınaz! Ôlüm 

fıkri , beni baıkalnrından da 
ha fazla tesir altındaıa 

bırakamaz, ben herkeı gibi 
ylm, fakat korkmıyorum 

Veıtland, hayretle, Connors 
sun konuıurken dudakla 
rmı kıpırdatmakta olduğunu 
gördü. 

- Daha f azlcı ıöyliye 

mem, dedi. Ölüm. bende 
isimsiz bir korku tevlit edı· 
yor: kendimi çok kuvvetli 

zannediyorum. Fakat, kor · 
kum zaman glçtikçe artıror . 

Hava cereyanı flmdi buz 
gibi idi. Fanilasının kolla· 
nnı indirdi. 

Connon: 
- Bunda hayret edilecek 

b i r ş e v yok. aramızda 

fark var. dedı . ben, bakı· 

nız . yirmi •enedenberi bu 
neticeyi bekliyor ve buna 
inanıyordum Bir çok güo· 
ler ekseriya kendimi kurtar
mağa muvaffak olmuf olmak
la beraber baıka btr netice · 
ye ulaımam imkamızdı. 

Fakat siz, ctrafaoızda bir 

yığın doktorla yalaiımzdl\ 

olecektlni7; böylr anıı 

zto btr kazıl ile in11an ~Ar· 

ıılaıaraa neler duyabilecf!ği · 

ni anlıyorum 

Sai höc;redekı adam ~id
detlr: sümkürdü; uzakta tkı 
çağırma zili çaldı. Connora· 

un , tahtalaımıı yüıundeki 

pek manidar mavi gözleri, 
ıualler sordular. Adeleli 

omuzlarmı silkti: 
- Fikrime göre. Canı.o · 

norie kardeılerfn Clknmı ce· 
henneme gönd~rdiğim için 
elektik sandalyesine oturtu· 
iacağ,ma, bir madalye ıle 
taltif edilmem icap ederdi . 
Bu hareket, cemiyet için, 
mühim bir beladan kurtul 
mı ya vesile olmuıtur. 

Kuluvarın akı::ellirmcıule 

artar gibi olan bir ayak ıeıi 
ve çarpan çelik kapıların 

yükıelen ıeıi itiUliyordu Bu, 
uzun bacakları yürüyüıünü 

mütereddit btr hale sokan 
rardiyan Perciv"I Galt ıdı; 
yağlı ellerinde dumanları tü -

ten karavanttlarla dolu bir 
tepaiyı itina ıle ta~ıyor ve 
sarı dişlerini göstercı:rek blı

doktorun tanınmıf riyakirlı
ğile gülüyordu. 

Veslandın hücresi önünde 
biraz durdu ve: 

- Hissenizi aramağa ge· 
llniz.. dedi. 

Bu bir §aka idi, öğle litif 
bir bir ıak1t. ki, gardiyaoıo 

bol gülme.si esasen ti§kin 
olan gırtlaf ını dııarı çıkın dı . 

Mükrim bır sesle ilci ve 

elti: 
Bu, soğanlı biftek ... 

Connora, omuzlarını silke 
rek, hücresinin dibinde kay 
boldu, fak at sağ lıücreye 

konmuo adam §iddetlr. yak. 
laıtı; bu ufak tefek boylu 
idi. çil lekelerile kaplı eol · 
run bir ç hre~i vardı, b,u~1n 
buık vcı ıayaoı dikkat dere-

cede birbirine yakan küçük 
gözleri mevcutlu; dudaklllrı 
bir, dua mırıldanıyor gi· 
biydi . Ru f ,idore Varecha 
idi. Parmaklığa yakla~arak, 
nlyazkar ellerini tepıfye doğ · 

ru uzattı . 

Onu gözetliyen gardiyan 
Galtın gözleri ansızm parıl 
dadı. 

İsidort'! Varecha ona yal · 
varıyordu: 

- Çok acım bay! diye 
acı ve kırık dökük. ıarip 

bir sesle inledi, okadar acım 
ki!. . 

Gardiyan kımıldamak11zın 
ona bakıyordu; Varecha el
lerini parmaklıklar arasına 

geçirdi. 

- Rica ediyorum Bay, 
dedi . Gardiyan Galt tepıisl· 
oi çimento vere bıraktı · 

lıte, istemenin tarzı, 
dedi. Bir karavana yemek, 
büyük hır parça ekmek. kah· 
ve olması icabeden sarımeı 

bir mayi ile dolu bir kabı 
aldı ve hepsini hayvan gibi 
tnliyen Varechaya bir kaıık· 
la birlikte uzattı. 

Gardiyan Gahın mahzun 
gözleri Veıılanda döndü . 

- Ya sız? dedi. 
Diğeri cevap vcrd!: 
- Bana verilen her ıeye 

kartı müteıekkirim 
Gardiyan ona yiyeceğini 

u1:atarak: 
-- Yivecek, dedi. Devlet 

siz ölüdye l<adar neden oru~ 
tuturmuyor, Anlamıyorum, 

bu daha az nıurafh olurdu! 
Veetland kara vanuına ha

::mladı. 

Yatağıoan üzerine oturdu. 
Yemek fena değildi, büyük 
bir parça taze ekmeii ye· 
mek ıuyunda ıılattı. 

Gardiyan diğer hücreye 

yaklaıtı . 

lıtahasını ka bartmak için, 
Connoraa hissesini aıö•tererek 
sordu: 

- Galiba aç değilsiniz? 

Connorıı ilerledı Vf: ıki de · • 
mir parmak!Jğı okadar tid· 
dctlc sıktl ki . sırtının ade· 
leleı i tiıtı 

- Yemeğimi verı;cniz de, 
vermeseniz de ehemmiyeti 
vok , yeter ki lwradan defo 
lup gidini7., diye alay elti. 

Galtın gülümıemeııi kor 
kulu bır hale tahav\·ül etti; 
fakat derhAI ,akacı hallerini 
aldı 

- Feod çocutun, keyfi 
yerin ele değil, dedf. Beyaz 
davar üıerinde gardiyanın 

gölgesi büyük bir fahin si· 
luheti r eıımedıyordu . 

Connon, ~ıddetle demir 
parmaklıkları sarsarak: 

- Defolunuz! Diye hay 
kırdı Hu kuş gölgealnde11 
hoı olmıvan bir karga seıl 

fırll'lr gibi oldu: 
guna: karıılık Galt gülü· 

yordu Sonra cicldileterck: 
- Görelim bak'ı\lım, bent 

neye mechur bırakl\~akııuız 
d«-rli . 

SÜRÜYOR 
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Kamutayın Son Günlerdeki Toplantısında Çıkan Bir Kanun. 

Devlet Ziraat işletme Kurumunun 
Meşgul oıacağı işler .. 

Kurum; Bölgelere Göre Ziraat Çeşitlerini, 
Usullerini Ve Sanatlarını Gösterip Yap· 

makta Rehberlik Edecek .. 
(Baı tarafı birinci ıayfeda) 

çıkaracıjı tahvilita ve ya 
Pftcağt iıtlkra~lara kefalete 
mezundur. 

Madde 8 -- De•let zira
at lıletmelerJ kurumu Bat, 
vekilin riyasetinde Maliye, 
lkuıad ve Ztraat Vektlleriy· 
le Bilyük Mtllet Mecliıl Büd
ce, Divana Muhasebat, İkti· 
•ad, Maliye ve Ziraat en · 
cünıenlerlace her def a11nda 
kendi azuı ara11ndan inti 
hap edecekleri üçer azadan 
ve Şüra yi Devlet ve Dlva• 
nı muhasebat reiılerinden 

teıekkül edecek bir umumi 
heyet ile reis ve miidür da 
htl olmak üzere bet azadan 
mütefekkil idare mecliıl ma . 
rif ·t· l l ... ıy c idare ol un ur. da re 
meclisi rehi ile müdür ve 
azıdan biri Ziraat vekilinin 
bır aza Maliye vckılinin 
inha.11 ve icra vekilleri he 
Yetinin kar&riyle, Reiılcum· 
hur lataf ından tayin ve bir 
•za da umumi heyelç'! in
tihap edilir. Müdür hariç 
olınak üzere ıdare mecli!i 

ve azasının müddetleri üç 
•ene olup tekrar tayin ve 
intıhıplara caizdir. Idere 
l'l'lccliıi rcjg ve azıuıo n zi 
r~at ıanfttları ve toprak ek
onomisi tılerin<le mesleki 
Yüluek tah11I görmüı, bilgi 
ve tecrübe sahibi olmaları 

lizıaıdır. Müdürün. ihtiyaca 
ıöre buluollcak muevfnleri 
Ziraat V ekılinln tekltfi ve 
Baıvekiltn tudlkiyle tayin 
oluour. Muavinler idare mec · 
liıi lçtimalarma rey vermek 
üzere ııtlrak edebilirler. 

Madde 9 · Devlet zira 
at lıletmelerl kurumunun 
heıapluı Maliye ve · Ztraat 
Yekiletlerlyle umumi heyet 
taraftndan intihap edilecek 
birer müraklpten müteıek
kıl üç kltlltk bir heyet ma
rif ctlyle mürakabe edılir . 
Müra kiplerin hizmet müd -
detleri üç senedir. Yeniden 
tayin ve inUhaplan caizdir. 
Mü · rakıplere verilecek ücret 
umumi heyetç~ tayin olu . 
nur. 

Mürakipler kurumun mev· 
cutlarını V'"' h t ·· l" .. er uru mua 
melcierini muntazaman tct 
kik ve mürakabe ederek 
nelicelerıni her üç ayda bir 
Ziraat V k • ı . b c a etme lr rapor 
la bildirirler Birer nüsha 
11 Malı ye V ckaletiy!e idare 
meclisine de verilecek olan 
bu rb 1 
d 

Por ar sene nihayetin· 
c ll 

Vekaletine verlllr. Ziru t 1 
Vekaleti k~ndlılne tevdi 
edilen piliço ve kir zarar 
hesaplarını tevdi tarihinden 
itibaren bir ay zarfmda tet 
kik ederek mütaleaıiyle bir 
likte umumi heyete verilmek 
üzere Batvekalete takdim 
eder. P.li.ço. kir ve zarar 
he1apları. umumi heyetin 
tasdikiyle kattlletir ve tas
dik keyfiyeti idare mecltsly 
le alakadar memurların o 
heıab senesi için ibralarını 

tazammun eder. 
Madde l) - Devlet zir

aat itletmeleri lcurumunun 
safi ki.~mdan yüzde onu 
evveli ihtiyat akçesi olarak 
ayrılır ve ihtiyat akçesi ser 
mayenln yüzde yirmiıine ba. 
iti oluncaya kadar bu suret
le ayrılmaia devam edilir. 
K8rın geriye kalan k111mın 
umumi heyet 1'arariyle )"ÜZ 

de tkiıine kadar idare mcc 
liıine ve yüzde yediye kad 
arı nizamnamede tayin edile 
cek eıaılara göre memur ve 
müstahdemlere ikramiye ol · 
arak verilir ve ıafi karın 

mütebaki k11mı kurumun it 
ibartle ıermayeat tamaml"n 
ıncaya kadar 6 ıncı madde 
mucibince termeye hesabı 

na geçirilir lttbari ıermaye 
tamamlandıktan aonra l<ir 
baklyeıinin yarıın ıermave · 

nio yüzde otuzuna baliğ ol 
uncıya kadar fevkalade ih· 
ti yat hesabına tef rık ve dfi · 
er yarısı hazineye tt~sviye ol-
un ur 

Madde 12 Devlet zira 
at tıletmeleri kurumunun 
malları devlet malıdır . Bun 
ları çalanlar, ıhul~ı edenler, 
zimmetine geçlrenltr veya 
her ne ıuretle olursa olıun 
ıuliıtlma 1 edenler devlet 

, malları hakkında ika olunan 
bu ııbt ıuçlara müterettip 
cezalara tabidirler. 

Medde 13 - Devlet Zira 

at itletmelcri kurumu mem· 
urları halk ve menıup ol 
dukları idare ile muamele 
ve münaııebetlerlnde hususi 
müe11eıe memurlara hakkın · 

daki ahkama tabidirler, ay · 
lak larından yüzde beı keııll· 
mck ve 1 1 inci madde mu 
cibince kıirdar memur ve 
müstahdemler için ayrılacak 
ikramiyeden buna tekabül 
edecek miktarı tefrık ve tah · 
siı olunmak suretile bir (Yar 
dım sandığı) teıtı olunur. 

B rnunıi heyete arıolumu 

1 u,°d•o beıka Ziraat V eki I 
etı lüzum gördükçe kuru 

rnun k ı 

Madde 14 - Devlet zira
at itletmelelcri kurumunun 
idare ve murakabe tekilleri 

ve idare mecliıile mldür 
ve muavlolcr ve miirakip · 
lerln vaxlf~ ve ıalihlyetleri 

ve kurum yardım undığı 

_ \'e urum ııletmc ve 
mue91eıelertnin he.ap ve mua · 
melele i . r nı her zaman teftif 
ettirebilir 

Madde. 1 O - Devlet zi · 
raat ııl t 1 . h e n1e erı kurumunun 

Seıap •eneıi tak'flm ıenesidir . 
enelik Pli" 1_. anco, aar ve za 

rar heı 1 .. aparı muteakip se · 
~elenin ilk dört ayı zarfında 
1 are medtıı ve mürakipler 
raporları1le birlikte Ztraat 

hakkında bu kanunun neıri 
tarihinden itibarca bir ıene 
zarfında bir niıamname ya· 
pıltr . 

Madde 15 Devlet zi 
raat tıletmeleri kurumuna 
intikal edecek ve devroluna n 
uk malların intikal ve fer
•i muameleleri harç ve reı 

me tabi dcjiildır. Kurum 
rafından yeniden luiılne 
zum g6rülecek iıletme 

ta· 
lü 
ve 

müesseseler için muktezi ar 
azt Ziraat vekaletinin tasvi· 
bile usulüne tevfikan istim· 
lıik edilebilir. Kurum, ken-

' diıioe intikal edecek veya de 
vrolunacak veya bundan so· 
nra kendtai tarafından testı 

edilecek ıınai müe11eıeler iç· 
in teıvikt aanayi kanununda 
yazılı müıaade ve muafiyet · 
lerden iltlfade eder. 

Madde J 6 - Devlet zira · 
at itletmelerl kurumunun ay · 
nı mahiyette olup Zlraat ve 
kiletintn merbut diğer dev 
lct müe11eıelerinden satın al· 
acajı veya bu müe11eıelere 
satacajı mallar ile bu kabil 
devlet müe11e11elerinin satıl

mak üzere kuruma tevdi 
edecekleri mallar için artır· 
ma. eksiltme ve ihale itleri 
loymet takdiri ıuretile ve 
Ziraat vekaletinin muvafak
atile yapılır. 

Madde 17 - Bu kanun 
netri tarihinden muteberdir . 

Madde 18 - Hu kanun 
hükümlerini icraya icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Muvakkat madde 1 -
Beıtncl maddenin birınd fık · 
rau mucibınce Devlet 2.ira -

at itlctmel~rl kuruo1uoa in 
tıkal f!decek müe11eselcrin 
memur ve müıtahdemlerin· 

den hizmet müddetleri üç 
ıcnyi ıeçenlere, alnıakta ol 
dukları ıon ücretleri (berinde 
htzmet müddetlerinin beher 
•enesi lçio bir aylık hesabi. 
le ikramiye verilir. Bunlar
dan açıkta kalacak onlnnlarm 
ikramiyeleri verilerek ali.il · 

alan kesilir. Htzmetindt devam 
edeceklerin ikramiyeleri yar
dım &andıiına yatanlar. Bun ' 
lar ara11nda bulunan ve ev
elce maaıh vazifeden alınan, 
ziraat mektebinden mezun 
meı!ek memurlarının bu kan· 
unun~ meriyetloe kadar mez
kur müe11eıeden eeçcn üc
retli hizmeti eri bir def aya 
mah11uı ve yalmz terfi hak 
kma mieulr olmak üzere 
maaılı hizmet müddetlerine 
ilive olunur 

Muvakkat madde 2 - On 
dördüncü maddede vazıh ni · 
zamname yapılmcıya kadar 
kurumun idare, mürakalıe 

itleri ve tetkilahoın vazife ve 
ıalihlyetlert Ziraat vekalet
ince teıbit olunacak eıaılar 

daireıiode 1üriitülür. 

Acık T ısıkkür 
/Jallkt.slr Yokıullun Gô· 

ıdme Hirlfğl Ba~ka11lı[jmdan : 
Bahkeıir Vah ve Cumhu. 1 

riyet Halk Partlıi Baıkanı ı 

8 Ethem Aykut. Belediye 
Reiai 8 . Naci Kodanaz ve 
Bayan Nihal Sözer. 

Birltjlmiz tal~be yurdu 
kiitüphaneıtoe kitap hediye , 
eden ve pata yardımında 1 
bulunan hayır1ever yurddaıla
ra Birlik idare heyeti min ı' 
net •• tOkranlarıaı ıuaar. 

~~======================================~ 
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Vilayette 30 Gaz Kursu

1 

Muvaffakıyetle Bitti.. 
- ---------

Halk için açılacak olan kuı slara 15 yaşmdan 6 5 ya-
ıma kıdar bütün vatandaslar devam edecektir 

Nlsao ayı ıonlarından bu 
aya kadar vilayet dahilinde 
memur ve öfretmenlere 30 
zehirli gaz kursu açılmııtır. 

Bu kuralara iştirak eden 
öğretmenlerle, bilumum me· 
murlar. milli bankalar, tir· 
ketler, devlet demiryolla11 
müıtahdemlerioc zehirli gaz· 
lardan ve hava tehlikesinden 
korunma dersleri verilmif, 
30 kurs da muvaffakiyetle 
sona ermit bulunmaktadır. 

Kurslarda muvaffak ola· 
mıyan veya herhangi bir se· 
beple iıtin.k edememit ol · 
anlar içtn ıehrlmizde ayr1ca 
btr kurs açılacaktır 

Kurslard!\ muvaffak olan 
öğretmen ve memurlar aynı 1 

mevzu üzerinde halkı aydın. 

latacnklar.. Halka ait bu 
eaz kurslarıoın hazırhklara
na baılanmııtır . Haber aldı

ğımız8 göre bu kursla
ra kadın , erkek on beş ya
ımdan altmı~ bet yaıına ka· 
dar bütün vatandaılar de· 
vam edeceklerdir. 

icra 
Oairelarinde tanzim ıdilı· 

cek devir cıttılleri 
Adliye Vekaleti al&kadar

lara ıu tamimi göndermltlir: 
İcra ve lfliı Kanununun 58 

inci maddHi kükmüne ıöre 
fifahen yapılabilecek olaD 
takip ta leplerinln bazı icra 
dairelerince da mıa resmine 
ve harca tabi tutulmakta 
olduğu ıel n teftıı raporla· 
randan anlatılmaktadır. 

1 - İcra ve İflaı Kanu
nunun 58 inci maddeıine tev-

fikan ve tlfahen yapılacak 

takip talebinin arzuhal ma-

hiyetinde olmama11 haeebtle 
damga resmine ve kaydt1e 

harcına ti.bi lutulmıyacajı 

8 1 • 1934 tarih ve 2 

Ayraca Ayvalıkta fabrika 
sahiplerine verilen konfe
ranslarla bava tehlikesi kar . 
111mda amele ile toplu bir 
halde korunma çareleri iuh 

edllmitlir. 
Bütün bu kunlardan 1789 

vatandaı faydalanmııtır. 

Gelmiyenlerden para ce 
zası alınacaktır. 

Vilayet seferberlik müdür· 
lüğü bu işle alilkadar olmak 
tadar. 

sayılı ya:tı ile evvelce taml· 
1 men teblii edilmit oldulun· 

dan bu yazı hükmü dalreıln· 
de muamele yapılmaaına; 

Dursunbey Çiftçileri 
Kışhklarını Ekdi .. 

Duraunbeyde 10 Çocuklu Bir Ai
le .. Odun Fiatları Çok Ucuzladı. 

Dununbey, (Huıuıi) Bir bin nüfustan ibaret kazamı I 
za bugünlerde 
tayin edileceği 
ber alınınııtır . 

bir doktor 
sevinçle ha-

Köy 
-

haftadan beri devam eden 
kar; kazanın her tarafını 

kapladı. Kar yağmazdan ev· 
vel devam eden dondurucu 
ıoğuklar kıamen keıildı. Köy· 
ler odun tezkeresi aldıkl.u· 

ından çarııya bol odun ge · • 
llyor Bir merkep yükü od 
un 17.5-20 kuruıtur. 1 Kızlan için bıçki, di~iı ve 

Çıt içi iılıri 1 nakıs karıları açılacak 
Mevslmfn fevkalade mü· 

ıalt gitmeıinden çtftçımiz bol 
tohum atmak imkinını bul
mut ve bu suretle kıthklar 

için hazırlanan yerlerden bir 
karıı toprak bot kalmamıı 
hr Büyüme devretinde de 
bir arıza olmazıa 938 yılı 

köylümüz için bereket yıl 
olacaktır. 

Her tarafın karla örtül · 
mesinden köylümüz bütün 
lflnl, gücünü domuz avları 
na ıardırmııtır. Vurulan do · 
muzlaıı "lmak Ü7.ere İstan . 
bul dan bır f irmanm buraya 
bir ajan gönd~rcceği anla · 
ıılmııtır. 

Oursunbıyin an çok cocuk
lu ıilesi 

Dursunbeyin en çok ço 
cuklu alteıi. Osmani}•e köv-
ünden hhmet oilu İlyas ile 
karısıdır. Eo büyüjiü 16ya · 
ımda olmak üzere tam on 
tane uhhatlı, gürbüz çocuğa 
malik olao bu vatandaı da
ha henüz 43 yaıındadır. Nü· 
fuıumuz& hi~met eden bu 
ailenin bir pllrça himaye 
1örme11 ne kadar yerinde 
bir hareket olur. 

Dn~tar vı aczıhıne 
Ezelden beri eczahane yü, 

zl ıörmemit olan Dunun · 
bey kazaıı bet aydan beri 
doktordan da mahrum bulun 
maktadır . 

Sıhhi teıkllat namına, 28 

1 Kültür Bakanlağı köy kız· 1 

!arına ev irlllreai, biçki, dl. 

ki~ ve nakıt öiretmek üze 
re yurdun muhtelif mınta· 

1 kalar1nda kurslar açmaiı 
dütüıımektedir. 

Bu yıl, bir tecrübe mahı · 
yetinde olmak ü:r.cre Suna 

köylerıode seyyar bir kun 
açmı~tır . Tnyin edılen mu · 

al!ım, kunun tahıl! müddeti 
olan dört .ıy bir köyde le 
drisatta bulunacak, bu au 
retle bir sene içinde uç kö
yde kur& açılmıı olacakhr. 

Bu kunlardan alınacak 
neticelere göre yeni kuralar 

1 açılacaktır. 

1 Eğitmen 
: Kursları 

Kültür Bakanlağı tarafın 
dan ha.tırlaoan yeni talimat· 
nameye eğitmenlerin okuma, 
çalıınıa ve diğer itlerine da · 
ir esaslı hükümler lconulm · 
uıtur . 

Ôniimüzdeki den devre
~indcn itibaren eğitmen ıa 

yısının ısoo e çıkaralma11 
kararlaıtmlmııtır Yeni alı 

nacak eğitmenler ilkbahar
dan ittba ren faaliyet ıeçe· 

çek olan orta Anadolu kal· 
kanma mıntakaıına dahil An· 
kara, Çankırı ve Eıklıehlr 

vilayetleri köylllerinclen •I· 
acaktır. 

2 - icra dairelerince tah 
ııil edilip kuaya yatıralan 

para mevcudunun doıyala · 
rıoda tedtyeıi lazım gelen 
para mevcuduna tekabül 
edip etmediğinin ı6ratle an· 
latılabtlmesi için memurla
rın tanzim edecekleri devir 
cetvellerinde kasada mevcut 
bulunan paranın hanıi doı · 
yaya aid olduğu cthetlle, 
alacaklı ve borçluya verilen 
makbuz iıumara11nın ıöıte-
rılmeslne lü~um ıörülmüt 

ve bu uıulOn, tahıll ve te · 
diyenin daha 11hbatla bir ıe· 
kilde cereyananft hldlm 
olacağı tabii bulunmut oldu
gundan, bundan böyle yap• · 
pılacak devir celvellerlnln 
bu tekilde tanzimine dtkkat 
ve itlılıa olunması lizımdıJ. 

__ ................ .. 
Neşriyat: 

Ol~ü 
Çıkan ıon ıayısında içinde 

ıu yazalar vardır: 

Uluıal ekononıl arttarmı 

mescleıi, Celil Bayar; barin· 

kü fransada ahlak meselesi . 
Ziyaettin Fahri; Mabedin 

yollarında Ctllr),Sıtkı Akozan; 
Yarı yol (tilr) , Feyzi Kutlu; 

Beyböyrek hlkiyeıi, Oıman 
Turan; Oımanlt imparator· 

luğunda çiftçi ımıfların lau· 
kuki statüıü, Ömer Barkan; 

Mir· Ali · Ştr ve ılyati ha
yatı, A. Caferojlu, Orta 

ıaman Türk - İılim düa1a
ıında yahudller ve harlıtl· 

ya olar, Prof. A. Mez ( çevi · 
ren Cemal Köprülü ); Ann 

Prehistorik kaynakları hak· 
ktnda, Profesör Doktor Şev · 

ket Aziz Kanıu; Makberde 
Leyli ve Mecnun ıle Hl• · 

nü aık tealrlerl, Fevziye Ab 
dullah. 

Notlar ve iktlbaılar: Aıar· 

dat Türkoenl Herbert V. 
Duda; Halkevlerl haberleri 
ve çahımalar1, fikir h•J•tl 
bibltyojrafya. 
~ Sayfa olan derıtaln 

ıay111 her yerde 25 kurut · 
tur 
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CASUS LAOKMAN 
,. ...................... .. 
i TÜRKDİLI ! 
: t'az.ıırtesinden ba~k ıı. her : 
• l • • ıün çıkar . Siyasa gazete •. • 

Yeni ·Romen ka~foesi 
Yugoslav gazeteleri 

ve 

. __ .._. __ ,_.. ______ ~------------~-- • • Yugoılav gazeteleri Ro
manyadaki son kabine de
litikliğini ve buna tekad · 
düm eden intihabata büyük 
bir dikkatle takip etmlf ve 
beriki meıele hakkında ga 
yet uzun telgraf haberleri 
neıretmi9lerdir . 

Pariste yakalanan bu, Alman ~admı Fransamn mühim 
sırlarım öğrenmeoe muvaff a~ oldu. f akıt. .. 

• Yıllağı : 800 Kuruı : • • : Altı Aylığı:400 • 
• 3 • 
: s~yı sı: .. : 
: Günü geçmi; ıayı l er 25 : 

(Üçüncü sayfanın devamı) 
otomobille istasyon& sevke· 
d ili rken, binlerce kiti onu 
görmeğe koımuıtur . 

Casuı kadın, evvela yü . 
zünü göstermemif , fakat oto· 
mobt linden indikten ıonra 

refakatindeki Fransız zabıti 

nin emri altında, bekl~me 

.alonuna girmek imkinıoı 
bulamayınca , bir Almandan 
ziyade Franııza benzlyen 
Laokmanı herkes doya doya 
göre bll mittir. 

Laokman, cidden nef ıı bir 
kadandır. iki yıldan beri Pa
rilte en yükıek mebaftle ka· 
dar ıokulmağa muvaffak 
olmuı Ye bu veçhtle, Fran
ıanın mühim eeraranı elde 
etmlf, fakat yakalan
mıı, harp divanınca altı 

ıeneye mahkum eciilmlttlr. 
Fakat, Alman hariciye nez 
areti, Madam Laokmanı ku 
rtarmak için, Berltnde yak · 
alanan ve mahkum olan Fr 
an11z caauılarile kendisinin 
mubadele edilebilecejinl Fr · 
ansa ya blldlrmtı ve ikt hü · 
kümet araeında baııl olan 
muvafakat netibeılnde Ma 
dam Laokman, bir lokomo· 
lifin arkaıına bağlanmıı ol
an bir kompartımana bin 
dirilerek, Pariıten Berhne 
ğöndertlmtıttr. 

Bu sena neler olacak? 
Bir parlı röportajına gö · 

re, bu sene dünyada neler 
olacafıDı ıtmtliden haber 
veren Bn. (Zalpfel) namın· 
daki kadını en ~ok Parla 
halkı tanır . 

Her ıene bütün veka yii 
zuhurundan evvel bildtren 
bu kadın, geçen gün Parlsln 
büyük salonlarından birinde 
bir konf eranı vermtı ve 
1938 ıeneılnde neler olaca 
ğını blldirmiıtir . 

Bn. (Zalpfel)lo konferanıı 
binlerce halk tarafaodan din 
lenmiıtir. 

Bn (Zaipfel) in dojduğu 

yer, Cenevrede bir ormanın 
ortaımda kain küçük bir 
köıktür. Bn. (Za lpfel), b~ı 

yaıında ıken bir gece rüya 
11nda beya'Z sakallı bir thtl · 
yar görüyor. Bu adam, kız -
cağızın <olağana eğiliyor ve 
ıu ıözleri fısıld ıyor: 

.... Kızım , •~n on yedi ya · 
ımda iken bin lerce halk hu · 
zurunda ıöz ıöy İemek mev· 
k line geçeceksin? .. 

Kız, on ıene ıoora tekrar 
bu ih tiyarı rüyasında görü 
yor ve kendlstne aynı ıöz · 

ler söyleniyor! . 

Bn . Zai pfe l, fi lha kika h er 
ıene başında gerek g•zete · 
lerle ve gere kse konferans 
lar verme k sure tl ie o sene 
içinde vukua gelec ek mü 
h im hadisa tı d a ha evvel he 
ber vermekle ıöhret kazan 
mışhr 

1935 Senesinde loııltere 
krah 8 inci Edvarda gön· 
derd iği bir mektupta, bir 
aık yüzünden tahtanı terk 
etme k m ecbu riyetinde !:a lil 
cağ ı nı bi ldirrnif. h alya Baı 
v-eki ı Mu11olioiye Habeıis · 
la n harbinin nellceıılai ha 
ber v~rmif, Franıız frenıa · 

nın ıukutunu ve 1936 da 
baıhyan İspanya harbinin 
1937 de sona ermiyeceğini 

il in eylem tıt i r . 

• • • kuruıtur. • 
: ADRES: : • • : BALIKESiR TÜRKDILI : 
....... . . .......... ç ...... 

Zaipfe l, 1938 yılında vu
kua gelecek hadiseler hak · 
kanda da dlyork i: 

- 1938 yılında , korkunç 
harpler olacaktır . Bir mil 
let, yeryüzünde yaııyao in· 
sanla r timdtye kadar gör · 
mediği derecede ı ıddetli bir 
ıstırap çekecektir. 

ltalyaoın Fransaya kartı 
olan soğuk vaziyeti bu sene 
fazl~laıacaktır. 

Ruıyayı muhtehf parçala· 
ra ayrılmıı görüyorum . Bu 
memlekette, yeni bir dikta · 
törün türemeet muhakkak 
gibi görünüyor. 

Japonyanın, Uzak Şark· 

takı askeri harekatı , Ame
rikada karıııkhklerı mucip 
olacak ve belki de acıklı 
bir ihtilale sebebiyet vere· 
cekttr . 

Polonya, komıularından 

bir devletle harp etmek me 
cburlyeUnde kalacaktır. 

Fren.ada ılyaıi fırtınalar 

olacak ve ırevler çofalaca · 
kıa da hldisat doğurmıya 

caktır. 

Hitlerin arkadaıları harp 
fatlyorlar . Fakat kendtıi, bi· 
laklı Fransa ile bir uzlaıma. 

Kayıp sa~adetname 
933; Seneainde Şamlı ilk

okulundan aldığım ıahadet · 

namemi kaybettim Yenialoi 
alacafımdan eıkiılntn bük 
mü olmadığı ilin olunur. 

Balıkesir - Şamla nahl· 
yeıinden Ramazan oğ· 
lu 50 numarala Sinan 

Kula 

ya taraftardır . Maahaza Hl 
tlerin arzuıu aalebe çalacak 
ve ona mu halef et edenlerin 
yıldızı sönecektir. 

Fransanın en blyük düı • 
mana, komıularından biridir. 
Maamaflb; bu d6ıman, em· 
eline nail olea bile sevlncl 
pek az devam ı edecektir.,, 

Bn. Zalpfel, 1938 yılında 
vukua selecek mOhtm hi· 
diıelerl biylece ıaydıktan 

ıonra konferan11nı ıu cüm· 
lelerle bitiriyor: 

- Düny•yı yalnız inıan -
lar idare etmlf oleaydı, fU 

zamanda bütün beıeriyeUD 

ajlamaıı llzımdı . fakat 
Allah vardır, ve Allahm 
yardımile Franaa tehlikeden 

kurtulacaktır " 

Yeni Romen kabinesi hak· 
kında kurlyemizl teıktl eden 
gazetelerden yalnız "Vre· 
me,, ve "Samouprava,, ga · 
zeteleriode makalelere le· 
sadüf olunmuıtur . 

Yarı reemi Samoupra 
va (Belgrad) ıazeteıl "Ok 
tavyan Goga kabinesi,, baı· 
lığ ı altında neırettlğl btr 
makalede yeni Romen baı 
vekilini uzun uzadıya met
hetmekte ve tercümeihali 
hakkı•da izahat verdikten 
ıonra demektedir ki: 

"Romenyada yapılan in· 
tihabat Romen halk kitlele· 
rlnln inllli bir politika takip 
eylemeıinl iıtediğint aöıter . 

mittir. Zaten nazırlar buh· 
ranının tasfiyesinde krala 
rehberlik eden de halkın bu 
arzuıu olmuıtur. Naeyonal 
ıoıyaliıt fırkası tefi Goga· 
nın kabineyi teıklle memur 
edllmeıiyle Kral Karot yal
oız milletinin arzularına 

mutabık )ıareket etmlt ol
maktadır ... 

Yeni RÔmen kabinesi Bel 
sradda gerek reımi mehafil · 
ter ve gerek bQtün Yugos· 
lav efkarı umumiyeti tara· 
fındao' hiçbir ihtiraz kaydı 

Roma Protokolu Dev
letleri Konferansı· .. 

ıerdedılmekıizin sempatiler· 
le ve hatta büyük sempati· 
lerle karıılanmııtır . . 

RoDMnyanın komıu ve 
müttefiki olan Yugoılll vya, 
Romanya kabine buhranı 
nın halkın diJeklerloe uygun 

(Baıtarafı birinci sayfada) 
daki iki hükiımetln de aynı 
zamanda meıru addedilmeıi 
,arule kabul edeceklerdir. 

Budapeıte, 11 (Radyo) -
Macariıtan Kral naibi Aml · 
nl Horti buıün ltelya ha · 
riciye oazm Kont Cianoyu 
kabul etmiş ve müteakiben 
ı erefl ne bir ziyafet vermlt 
Ur. Bu zlyafe•te Avusturya 
Baıveklli Şuınlng ile harlcl· 
ye nazarı dok lor V ido Smtt. 

Macarıatan baıveki lt Daranl 
ve hariciye nazırı Dekanya 
ile A vuıturya ve İtalya se 
fırleri hazır bulunmuılardır. 

Perağ, 1 1 (A .A ) - Hariciye 
Nezaretinde Krofta tarafın
dan verıleD gala ziyafetini 
mütea kip Krofta ile Mlıeı 

k o nutuklar teati etmlıler 
d ir Kofta Romen Ha r ici ye 
Nazın ta ra fından Perağa ya · 
pı lan bu ziyaretin Romanya 
hükumetinin Çekoılo•akya 
ve Yugoslavya ile emniyetle 
tefriki mesai etmek ıtyaıe · 

t ine d evam etme~e karar 
vertUğine btr deHl teıkil et 
ttğı l beyan etmiıttr 

P ~rn i ı ziyaretinizden ıon 
ra Yugoslavyalı kardetl f'! rl 
n iz arasında bulacakıınız 

ve o radan da Romanyayı ve 
küçük itilif ı t em ııll etmek 
üzere Cenevreye geçeceiln lz 
iç in bu ziyare t iniz huaugi ve 
Teımi b ir ma h iyet almıotıT . 
Bu ıuretle ıüpheaız Harici 
ye Nezaretine gellıinfzln ne 
küçük ıtilaf devletlerinin 
Milletler cemlyet ile münaee 
betlerinde ne de Cenevrede 
müzakere edilen · meııelelerde 
tlmdlye kadar küçük itilUın 
hareketine rehberlik ~den 

prenılplerde bir dei itikli k 
husu le getirmlyecefln i an. 
latmak lıtiyonunuz 

Hatip bundan ıonra kü· 
çOk itilaf devletlerinde vu
k~a gelen hük6met tabed 
dülitnıın bu itilafın azaları 

araıındakl itbtrl•iinln sai 
lam temellerini eanmıyaca · 

ğım ve bu azaların dahili 
itlerde karıımamak pren
aip lerine ihtimamla riayet 
ettiklerini ıöylemtıtir 

Hu ıözlere cevap veren 
Miıisko küçük itilif ın daima 
kuvvetmi ve azaıı araımda
kl irtibatım mu haf aza ede
ceğini kaydetmiı. küçük ıli 
lafın dalma kooıeyintn tim · 
diki reiıl ve Ro~anya Ha. 
rıciye Nazarı 11f atile küçük 
itillfa ıadakahnın R •.>manya 
harici ılyaaetinin temellerin · 
den birini teıkıl ettlğİnl te
yit etmittir 

Nazır ıu ıöz l erl ilave et · 
mittir : 

Perağ ve Belgraddaki me· 
J lektaılarımia derhal te ma · 
ıa geçmek iıtiyorum . Küçük 
itilafın Milletler Cemiyetin 

1 
deki müme11ılı s ıfatlle yolu· 1 
mun tabiaUle Perağ ve Bel· 
graddan geçmesi lazım gel· [ 
dlğl k dnaatlnde bu1unduğu . 
mdan emin olablllrstniz. Mi 
iletler Cemiyetinde müuke 
re edilen meıel d erde olduğu 
kadar , doıt v~ müttef*k de 
vletle r i mlzın müıterek kiy &. 
setıne m~teallık mesele lerde t 
kurulan 'esıulara riayetkar 
olsn ıhlaskarane teırtkı me: 'i 
&ilinize güvenebil eceğimiz i l 

billvon unuz ı 

Miıeaka, kend ıt ne yapılan 
hararetli tııt ikbalden dolayı 

teşek '< ür etmi~ ve ıki mem· 
leke t arasındaki teşriki me· 
aaitinln gıtt ikçe doıtane ve 
feyizli bir ıekUde devam -
edeceği ümidini izhar etmit · 
tır . 

bır tarzda halledilmtı olma· 
11ndan memnuniyet hisset 
mektedlr. Goaanın ıelefinln 
dört ıene devam eden idaresi 
zafmdakl muvaffaklyetlerlnl 
takdir etmekle beraber Ro· 
maoyarfa devlet ıemiılnln 

baıına, kuvvetli hır idare 
tle Romanyayı daha iyi ve 
daha mesut bir lıtikbale 

ıevkedecek olan bır vatan· 
perverln gelmlı olması do · 
lay1&iyle hi11ettığımiz mem 
nuniyeti glzliyemeyiz. Her 
ıeyden evvel dikkat nazarma 
alınmaımı icap eden bir 
nokta vana .. o da Goganıo 
Romen mılletinin ka lp ve 
ruhunu herkt'!sten iyi tanıdı· 

jı hakikatidir . ., 
Yarı reımi V reme (Belg· 

rad) diyor ki: 

•Yeni Romanya baıvekıli 

Romen milli ruhunun timsali 
olarak ortaya çıkmaktadır. 

Goıanın ıahslyetinm, kultü 
rel kıymetinin ve politik 
ıöhretanin büyük bir ehem · . 
miyell vardtr. Goga. Romen 
halk tabakalarınan ruhuna 
bir fialkan memleket. ol an 
Romanyayı da i stılaya baı· 

lıyan · beynelmilel defeUıt 
gayri mıtli ve tahripkar ce · 
reyanlara ka rıı durmak ı çın 
m ll1f "kü ltür ve mukavemet 
ruhu alıiamı~tır . Goga; mu· 
asır ve millı y etç l Romanytt 
dllvlet io in devamı mefkürP. 
81 için çarpııacaktır ve 7or
luklar kıı romnda yı lmıyacak· 

tır Soğuk~ kanlı bir hı rsla 
m illiyetçi olan G oga dıt po -
h tikada dah i müıbet idl' re 
vaaıf l arı göıterecek ve Yu 
go•la~yıı ile Ho ma nyaH bir 
biri~e b.aflıyan komıuluk 

ve doıluk münaıebetlerlnin 
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Balıkesir Evkaf 
Müdürlüğünden: 

Erdek kaza11 merkezinde çarıı camii tamirtle minare. 
ılnln armudlyeılnln taı olarak ioıaeı ve tamiri 28-12-937 
tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık ekıiltmeye ko
nulmuıtur lıtn muhammen bedeli 65'2 liradır. 

ihalesi t3.1 938 tarihine müaadlf perıembe günü ıaat 
l 4 d.e Balakeıir vakıflar müdürlüiünde müteıekkll komlı
yonunda yapılacaktır. lıtekh olanlarln 49 Jtra muvakkat 
teminatla müracaatları ilin olunur 

ı - 4- 582 

Bahkesir T aPu Sicil 
Muhafızhğından: 

Karaoilan mahallesinden Arabacı zade Faizden ıayri 
resmi eatan alanların ölümlerHe vereıeıtnln intlkalen ve 
takıiınen tapuya ballamak iıtediklerl aayri menkullerin 
mahallen tahkiki için 21 11 ·937 günü tayin kılınmıı oldu· 
ğu 12 T . Sani 937 gün ve 3707 sayılı Balıkeeir Türkdlll 
gazetesiyle ilan edilmıı iaede havaların ademi müsaade-
sinden o ıünü mahalline gtdilememiıtt . MezkOr ıazetede 
vasıfları yazılı 1rayrl menkullere alt incelemenin bu ayın 

23 ncü Pazar günil Balıklı kövüne ıtdtlecefinden bir ıüna 
hak iddiasında bulunanlann yevmü mezk6rde memuru at· 
dine veyahut Vilayet Tapu Stcil Muhafızlığına milracaat· 
ları tekrar ilan olunur. 

hiçbir ıeyden mütee11ir ol 
amıyacağmı isbat edecektir ... 

Herikl Yugoslav gazeteıl 

nln yeni Romanya bıtıveki. 
llnden bahsederken yalnız 

Yugoılavya · Romanya doıt 
lufunu tebarüz ettirmeleri 
ve küçük itiliftan bahsey· 
lememeleri dıkkat nazarla-
rını çekmekten hali kalma· 
mııtır . 

Timpul gazeteıi Baıvekil 
Oktaviyan Goganın nutkun· 
dan mühim parçalar baılığı 
ahanda neıretttği bir yazıda 
yeni kabinenin ilk icraatına 
datr baıvekllin atideki be 
yana tını nakletmektedir . 

.. ) - Adeverul, Dinine· 
ata ve Lupta gazetelerini 
derhal kapattım . Çünkü, 
yabancıhu tarafından idare 
edilen mezkür gazeteler, 
memleketimlzlo neıriye.t ıa · 

hasında yabancı fikirleri 
yaymak suretiyle halkımızı 

zehtrUyorla rdı . 

2 Adetleri 120 ye balığ 
olan Yahudi gazetecilerine 
memlekette istedikleri yer· 
lere gide bilmek üzere veri 
len permileri geri aldım . 

3 - Yahudilere, köylerde 
ispirtolu meırubat satmak 
hakkını bahıeden beyiye 
tezkerelerini kendtlezinden 
alarak harp malaUerimize 
vermek üzere derhal ite 
baılaması için emirler ver · 
d ım . 

4 Ha rpten ıonra binblr 
çeııt dalavereler çevire· 
rek me ml e k e t i m 1 z e 
yerleıen ve birçokl arı da 
tabtiyetimlze geçen ve ade 
tleri yüzbinlere baliğ olan 
Yahudilerin memleketimiz 
den hudut hartci edllmelerl 
için karar a ldık . 

5 - Romen tıçtıinin ve 
Romen unsurunun himayesi 
için, ecnebi müe11e11eler ne · 
zdinde birer hükumet ko
miıerlnin bulundurulması iç · 
in icabeden lf;dblrlerl aldık . 

• 6 - Memleket serma veıl 
ile çal,ıan ve devletten bü 
yük menfaatler ten1in eden 
ve- buna rağmf'n Romen 
unsuru kullanma k istemi 
yen ıirketlerio ve müe11eıe-

lerin Romenleıtlrllmeılni 

de nazarı dikkate aldık . .. 
Univeuul ıazeteei h•t · 

ma"aleelnde ıöyle diyor: 
"Memleket, milli td.all 

Romen mesalılnln hlmayetl 
nl etnik unıurların yökıel · 
meılnl proir•mlarına eaaı 
olarak koyan parti veya 
gruplara lltikak etmek üze 
kati tezahürlerde bulundu. 

B A . C Cüza ve Octa
vlyan Goıanıo i~arelerl al 
hnda bulunan milli hlristi · 
yan partl~i Romen milleti 
için hayati ıartlarcian . ma 
dut bulunan bu arzuları ka · 
ti ıurette izhar ettijinden 
memleketin idaresi baıına 
de vet edildi . Bu mllll müc
adelenin bır iaferl ve . hakla 
davanın da b·ir tasdikidir. 

Ünivt'reul, hakiki Romen 
duyguıu be'ıhyenlerle bir ıa· 
fda bunlar için senelerden 
beri mücadele etmektedir. 

Y enı hükumet, hepimizin 
birhkte mücadele etmekten 
geri durmadıiımız proıram · 
lı yaratıı yollarında birçok 
mütkilitlara uğrayacaktır. 

Mazide görülen hile ve hu 
dalara alt ıOph~ ve terddQt· 
)erin f evkiode bulunan kor 
kular , yeni hükumetin müo 
ha11ran mOttehlt ~ir mllll 
hristiyan olmamuı bizi bazı 
ıhtlyara kayıtlarda bulunma
ya ıevkediyor Bunların ta 
hakkukunu bütün kalbimiz · 
le arzu etmiyoruz Omıdı · 
mizi , eııkl mücahitlerden 
olan B. A C. Cuza . ile Go 
ıanın alicenap 
lığına bağlıyoruz. Ro · 
menlerin ıonuna kadar kati 
ıurette azmettikleri haklı 
davalarda kendilerine yar 
dım edeceğiz Hükumet aza 
sandan herhangi birinin, gir. 
mek hakkına malik olma · 
dıkları halde ıokulanların, 

yakan zamanlara kadar mi· 
aaf ırperver memleketin ivi · 
caclı yollaranda bojulunca ya 
kadar zehirledikleri Romen 
milletinin yOluek teminatını 
ve emirlerini unutmamaeını 
mükerreren dahi olea vazi. 
femizl yapmak \bere hatır· 

\ 
lanmak lıterlz . n 
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