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Fransada Yeni Kabinenin Teşkiline · 
Yine R. Şotan Memur Edildi. 
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Başvekil, Gıda Maddeleri-
nin Ucuzlatılmasına hü· 

yük Ehemmiyet Veriyor. 
Bıı~e~il Ceıaliayarın riy8setınde toplanan komisyon 1-B.M.M~lisi 
le d~ ıkl e ı de bulunu y oı. is tan ~ul da, et liatla rı nı n ucuz. Türk-iran hudÔt an ıa ş mas ı ne 

latılması tekıt rOr P.tti tranı '!Y şirketinden atman para
ıann lstanbulun imarma sarfı 

Ankara, 17 (A A.) - lı 
tanbuld f k • et latlaranı indir-
me için lizımgelen ted· 
btrlerl h b 
Ü 

ep eraber dQ§ünmek 
zere d ııvet edilen celep 

komıiyo 1 ncu arı, toptancılar 
ve Plrakenteclleri temsil 
eden lü 1 . 
ık ccar arın ııtırakile dün 

ttıat V k" l . Celil e a etinde Baıvekil 
Bayarm reiılığınde 

yapılan toplantıda bir Mart 
tan lllb llren et ftatlarınıo 
on kuru1 1 d " n lrllmeıt tel<ar 
rur etmııttr. 

leıl~;,ıvekil Celil Bayar ıöy . 
nutukta: "'SureU umu 

iDi yede vatandaılarm ha 
!..at fartlaruu ucuzlatarak 
~ 

B. CELAL BAYAR 

kolaylaıhrmak ve tik an
da onlarm sağlıtmı korumak 
için gıda maddelerini birer 
birer ele alarak ucuzlataceı. 
ğız ve bunun için her feda 
karlığı yapacağız . ,, Demiıtlr 

hakkmdak' kanunu kabul etti 
Ankara, 17 (A.A.) - Bü 

yük Mıllet Mecliat bugün 
Vakıflar Umum Müdürlügü 
937 bütceıinde 84 bin lira 
lık münakale yapılmaıına , 
Muhasebei Umumıye kaou · 
nuna bt\zı maddeler ilavesi 
ne, oyun aletleri reımine, Zi 
raat Ve~aleti vazife ve teı 
ktl!t kanununa bir madde 
ili veılne, kaçakcılıiın mıen 
ve takibi hakkmdaki ka 
nunun bazı maddelerini 
df'ğiştiren kıınunun ikinci 
maddesıne bir fıkra, ek· 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

Anı erik a Fransada kabine buhranı devam ediyor. 

. - - Şotan, Veni Kabin · nin 
Eıkt cumhurreisi Ameri- T k .1. M E . d ~ 
kanın detletıeıle işbirliüi eş ı ır e em ur dll ı 
rıpmaaını tavsiye ediyoı Gmteier umumiyet itibafiiB. halk ce uhısiu dayanan 
Aaı::~:0ark : 11 

[A A ı sabık bir kabinenin muvaff a~ olabileceğini yanyorlar, 
e11icumhuru Hoover 

ıöyledt~· b · Pariı, 17 (A.A ) - Fran -15' ır nutukta harp 
yük:ı. "' sada Şotan tekrar ka · 

unu bertaraf edebilmek 

mittir . 
için Arn 'k bine letkiline memur edil 

er, anın, dünyanın 

diler kıtalarile ııb ırlijf fftp

rnasını fiddetle tavsiye et 
rnitlir . 

---, = 

Pariı, 17 (Rad yo) - Ga. 
zeteler; yeni kabı ne hakkın· 

ı da muhtelif mütalealar la d o · 

ş hi Hari a sı .. 
Mat nihayetiÖe-k3daı bi~c~ ~.-Ç5yderssi kanalizas
yonunun husene yapılacak kısmı ı k ·nal edilmek üzere 

Ş~- ŞEHRiMiZOEN 
e tr .bbrlt ı 

ıına d asınm1yapılma·I 
~Vatn d 

Mevcut e ilmektedir. 
miitealıhıtlllulcaveleve göre 
.h tarnf •nelen !Ubat 

nı ayettne le d 
l • a ar bi tirilmesi 
azundar . Fa 

' 

kat yine muka-
ve e ruucı~· 

"ınce }t. 
saire ribt ya~mur ve-
çalaııl a tnanller dola yı~ile 

rnıy"'r.a&c 1 
müdde tten · gün erin bu 
l.\zırnael k hariç tutu i ması 

~ tne ted ı O • 
ite fa.sıl .r nun iç;n, 

a Verıl k 
heıa ba kat 1 ece günl ~r df> 

1 •c•iından, müd-

BİRGÔRÜNÜŞ 
rlet buna göre lazımgeldiği 

kad ııır temdit olunabilecektir . 
Şehir h;ı.rihtaı nlınchktan ve 
tasdike uğr;ıdıktan sonra d~ 
ıehtrin imar planının hazır

lanmasına haşlanacalı tar. 

Çsyderesi 
Diğer taraftan çaydereıi

nta kanalizıuyonunun yapıl
ması dıı devam t•tınekted ır. 

Bu derenin, buıent- bf'ltıdi 

( Sonu ikinci sayfada ) 

lu olarak iotiıar etmiftir. 
Ekıelıior gazeteııl; B. Şota· 
n ın baıvckiletten ayral
maıı, mütecanis ve kuvvetlt 
bir kabineye ihtiyaç oldu· 
ğunu gösterdığlnı Eko de 
Pari gazete11i ıse bir icra a t 
hükumetinin İ f baıına geç 
meıi lazım geldığınt yazı 

yorlar. 
Epok gazetesi, milli bırltk 

taraftarı B. tionenin uğ ce 
nah mebuılarına dayanan ' 
bir ltablne teıkH ede· 

b i l e c e ğ i n i , Pöti 
Jnrnal gazetesi, Fransı7 

ı Sonu üçüncü s-1 yfo da ) 

A r .. 

Hepimize Büyük Müjdeler: _____________ illa: ____ .,. ____________________ _ 

• 
andırma· Istanbul Yol· 
culuğu Düzeltiliyor. 

Yeni inşa Edilen Bir Vapurumu.zan Bu Hatta 
Tahsis Edilmesi Kararlaştırıldı. Bandırmadan 

,. 

lstanbula ikibucuk Saatte Gidilebilecek , 
Ankara, 17 (Huıusl mu

habirimizden} - Almanya· 
ya ılpartı edilerek ikmal ed
ilen vapurlardan birincisinin 
Bandırma · Jstanbu l seferle 
rıne tabsiı edilmesi , karar· 
laıtmlmıştar . 

iki gün önce Almanyada 
denize indirilen bu vapura 
Trak adı verilmittir 

Bu lıim miladdan evvel Aı 
yada vul<ubulan umumi mu· 
haceret esnaaında Türkler
den Trakyaya iskan edilmit 
olan kabilenin adıdır. 

18 Mil ıüratte olan Trak ' 
vapuru Bandırmadan lıtan· 
bula iki buçuk saatte gide· 
bilecektir. 

Böylece timdi 7 · 8 saat 
ıüren bu yolculuk eski ıe 
ferlerle kıyag kabul etmiye · 
cek derecede k11altılmıt ol 
acakhr. 

Trak l 20lJ ton olup 450 
yolcu alabilecektir. Vapurda 
güverte yolcuları için yer 

yoktur. lıtaobulla adalar ar~ 
asında if\lyen vapurlarda ol 
dufu gibi birjnct ve ikinci 
mevkiler bulunmaktadır. 
Vapurım niıan sonlarma 

doğru ıefete' baıhyabileceğt 

anlatılmaktadır. 

TÜRKDİLi: 
Trak vapurunun Bandır · 

ma - İstanbul hattına tabıtı 
edılmesl tüpheaiz çok iıa
betll bir harekettir. 

Geçen yıllarda olduğu gi
bi, daha yakın günlerde de 
bu yolculuğun acıklı safha 
larını ın·ası düıtükçe tebarüz 
etttrmele çııhıarak bu hale 
bir ıon vertlmeıini istedik. 
Gazetemiz neıriyatının ve 
dolayilile halkın çok yerin· 
de bir ihtiyacının en ıüzel 

bir ıekilde önlenmek üzere 
bulunduğunu müjdeltyen An-
kara muhablrimfzio bu tel
grafı önünde duyduiumuz 
memnuniyeti de açıklamak 

isteriz 

Trak 
Vapuru De
nize İndirildi 

Ankara, 16 (A.A.)- De

niz tıletılmeıl beaabına AL 
manyada lnıa edilmekte ol· 
an Clç vapurdan tiki dGn me. 
raıimle denize lndlrilmlıtlr. 

Kordeliyı Berhn Büyük 
Elçimizin refikası keamlı ve 
gemiye Trak adı verllmlıtfr. 

450 Yolcu lıtlap edecek 
olan Trak vapuru Marmara
da iıltyecektir. 

Berlfo, 16 [A.A.) - Türkl· 
ye Denlzyolları lıletmeıi 
m6dürlüfü tarafından Ktel 
dekl Krupp tezıahlar1na 11. 

nıarlanan vapurların birinci· 

ıt denize indirtlmlf, vapu· 
run kordela11 Türkiye bii- · 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

,Hitler, VugoslavyaBaş-
Dün Lon~raya ~öndü 

B. EDEN 
Londrn, 17 ( Hadyo)-İn 

g il te re Haricıye Nazırı 8. 

E df! n . bugün tayare i l e 

Bolonden buraya gelmiştir. 

Çin de 
Üç general ~urşuna dizildi 

Şaoghay, 17 !Radyo) -

Muhtehf cephelerde Çın or

duııunun mailup olmuına 

ıebebiyet vermekle maznun 

üç general. Maraıal Şan

Kay Şt!kın emrile bugün ku-

r§una di~ilmittır. 

Bunlar, general An Fuço, 
general Lopu Şıtng ve ge
neral Luıuıına'tir. 

vekili ile Gorüştü .. 
! B. Stoyadinoviç, Berlin~BTaldığı müddet içinde sili~ 
1 fabri~alanm da ziyaret edecek 
ı Berlin, 17 (A.A .) - Hit · 

ler, Yugoılavya baıvektl ve 
ha rict ve nazıra Stoyadino -

viçi İ<l'lbul ederek bir saat 
kadftr görüımüıtür. 

Berlin, 11 (Radyo) 
Yugoı!avya bat ve dış ba
kanı Mılan Stovadtnovlç bu
gün öğl~den sonra General 
Göring ile uzun müddet k o· 

nuşm u~ ve müt~akib~n de 
bark.iye nezaretine giderek, 
hariciye nazırı Baron Von 

Nöyrahta mülaki olmuıtur. 
Yugoslavya bat ve dış ba

kanı, yaran reımi mülik- 1 

"tlarda bulunmtyecak v,. 

General G öringin mal ıkane 

11ine g iderek öğle yemeğini 

yıoikten sonra. bazı yerleri 
gezecektir . 

Mi lan Stoyadinovlç, Ber
linde dört bet gün kalacak 
ve bu müddet zarfmda Es 
endeki silah f abrlkalarını zl 
yaret edecektir 

Berlin ve Belgrad matbu. 
atı, Milin Stoyadinovfçln 
seyahati münaıebetile uzun 
makaleler yazıyorlar. 

Yugoalavyanın en büyük 
gazetelerinden biri olan Vr· 
eme gazeteıf; AlmBnyanın, 

Yugoslavyayı ıuümkün ol 
duğu kadar sili.hlandıraca 

iını yaamaktadır. 

B. HlTLER 

Hollanda 
Donanması iki Japon ıemi

sini tevtif elli 
Londra , 17 (Radyo) 

Hollanda Hindiltanı suların-

da dolaıan ve muntazam 
vesika ibraz edemiyen üç 
Japon gemlıi, Hollinda de 
nlz kuvvetleri tarafından 

tevkif olunmuıtur 



Hayvanat Yavrularına Yapıl· . 

ması Lazımgelen ihtimam: 

SUTTEN KESME 
YAZAN: Veteriner uf rektörıi 

Sütten keıme: Emzirmeyi 
btrakara~, yavruya ıüt ka
dar beeleyicl bir gıda ver · 
mek. yavaı yavaı tabii 
ııda11na yaldaımaktan iba· 
rettir. S6tten keıme, em~lr· 
me kadar mühim bir meae· 
ledlr. Genç yaıta hutıule 
selen hHtalıkların bir çoğu 
nun tebeblnl teıktl eder. Bı . 

11aenaleyh bu de•lr yanu 
lar Jçin pelc teblıkeli oldu 
fundan ziyade dıkkat •e 
ltlnaJa lhtlJaç ıöıterlr. 

Yanular bir çok eıbap te · 
ıirile aitten keıalirler . Evveli 
yaYruaun erken yetııtırllmek 
lıtenllmeıl ılt lceamenln bir 
..bebıdır. Sclt, her nelcadar 
Y••nataran haaam •azifelerJ
ne de elvertılt lıede ıitıi ·• 
de Jar,.aan neıvunemHı 
için ıftt ıayri klfl ıelmeie 
baılar . Us•lyet fazla mık · 
tarda asotl Ye madeni mad 
delerle beılenmek n1ecburl 
yet1nde bulunur . 

YaYnaıunu emziren ditile · 
rln ıebe kalmaaı da yanu
nua ıOtten keatlmetlnıa ıe· 
bebl olur. Ztra ıebelık ıütün 
•vek kamtyet ve ıerek key. 
flJetl üzerinde btiJlk tadı 
lit icra eder. 

S6tteo keame tarzı yavru• 
aun neıunema11 ü:ıerlne bO· 
~Ok bir tetir yapltfından 
haywan yettıUrenler '3u za· 
moda g•yet dllrkatlı bulun· 
mali meebUriyelfttdedtrler. 

Behcet T unçay 
lıklar1 kearetle rörüliir . 
Hayvan yetııtırenleree rta · 
yet olunan, 11rf görenek üz . 
erine müıtenit bulunan bu 
ahvale aöre em~irme gebe 
liğin yarmna mün vl bir 
müddet kadar tahdit 
edUtı: ve ondan sonre yttvru 
ıütten kesilir . Fal<at bu da. 
hayvanuı oevin~ göre dejı 
tir: Taylar alelade 5 6 aylak 
ıiltten keıilirler; eıek ve ka· 
tır yavruları bet ayda, dana 
iki aylak iken, kuzu dört a Y· 
f,k oldukta, keçi yavrula rı 

üç ayda, domuz yavruları da 
lkt ayda ıütten keaihrler. Ei · 
er yavru damızhk kullanal 
mak ve kan plak için beslen 
mek arzu ediline emzirme 
müddetini uzatmak f4ydalı 

olur. Keza zayıf ve nekah· 
ette olanlarda dabt ıüt em· 
meyi uzatarak bazım clha· 
zınan ihttlilatından salunıhr. 

Eter ıütteo keıme erken Y• 

pıhr ve bllhaaaa birden bire 
yapılıraa yavrunun neıvune · 

maıında bir tevakkuf ve 
hazım azalarında bir takım 
h .. talıklar huıule geldıği gi

bi. etlerin ve kemiklerm ne 
ıvunemaeı dahi durur; ya•· 

rular cılız. zayıf, kılları uz 
un dönOk olur ki, bu gtbl al 
imetler fiil iğtidanm müke 

mmel olmadı~ ı nı 161terlr 
Sütteo kesmenin muhte 

lif tar:ıları : Sütten k~ımeoin 
ııbhl btr tarzda olabilmesi 
için y~\·ruyu yavaı yavaı 

alııhrmahdar. Süt bidayette 
ya•runun aıııl gıdıu nı tf'tkıl 
eder, daha sonra unlu çor 
baldr verılir ve bunlıuın da 
kıvamı gittikçe arttarıiır . ŞA 

vet ıütten keıme f~ıtt tarz 
dıı yapılırsa pek çok ve mü 
tenevvi ihtllilat ve hutalak 
lar buıule gelir. 8inaeo11.leyh 
yanular bir uıul ve kaide 
tahtında ıütten keıilmelıdtr 

ler . Bu da tabii. tedrici ve 
ani olmak ür.ere üç tarzda 
Y"Pılmaktadır 

1 Tabii ıÜttt'n kesme: 

Y aft'Ullun haaım çalııma· 
unın f e•klnde ıırla •erme 
meh çalıımalı •e datma aı 
mllducla ııda vermelidir 
lfer yavrunun mevaddı ga 
tta11nın tabii olduiu, yani 
iıhale Ye ınlnbaaa tutulma· 
dılı 16rül6r ve hayvanı 
arada ıwada tartarak alır · 
l ı i ı n ı n m6tenaslp bir 
ıurette çotaldıtı aalaoıhrsa 

ıiit lseıme tar~nnın muvafık 
oldaiu ealaıılır . Yavrunun 
,.,, llerlledikce mide ve 

bajıreaklarında da tetrıhi ve 
fıyoleji tadilAt vazıh olur 
Aularm bünyeat, hacmi. if 
r a z a t ı ılttikçe deiitir 
eı .... aleyh ıütlen lıeı 
me; Mızır olmamak Jçio bn 

rtlii haeueab oaauı itibara 
allilall, dAAratadtl olen uz•un 
•aM&fale mlnaılp olacak 
bir qJe •eaımelr lcabeder 
F&~Jt nolrtalr.uar1ndan 

16 emmeAlft.r&n çıkmaılle 
mllaaeebett •ardır. Çlinemlye 
tht#M ıltteren nıevaddı 
ı•d•lyeclen lıttfade edebtle
celc derecede dfıler neı•une 
ma bulmamıı iH! yavruya 
ıtlt verılmestne devam edll
malMltr. 

! Büyük hayvanlarda 6 8 ay 
Jık oldukta yapılır Hu za · 
man yavru valJdeıile bırhk 
te meraya gıder. Ve orada 
oynamak kabilinden ot ko 
parıp ycmeıinl taklit eder 
Fakat ıayet valldeıi gebe 
kalmıt iıe utlk meme ver 
mek t1leme~ Eı .. en ıütü 
au.lır ve ha11a11 da feaala -

BeJılrlerde: Daimi çene 
dltlert altı yua enel 16· 
riılmlyor •e ekaerlya 8 J O 
aJhk iken çıkar.lar binaena
le,.. lle1nl•d• yavrular be 
J•ttan eYYel katı ııdalar· 
dan lıtlfacle edemezler. Hal
bukt ekHrl hay•an yetiıtt· 
realer .ta 1lawan ıitteo keall • 
met& l~a babiatnı bu bildi 
rtmlerlnl beklemnler Ye ıGt 

terı' keamey4 dalıaa eYYel 1•· 
PMları .,butlan dola,. ya•. 
talartl• ctla•st ...._, h..e 

ıar Yavru iıe otu ıüte ter · 
clla etmeie batlachğmdan 
memeyı aramaz. 

2 Tedrlcı ıütten kesme: 
Bu gayet iyi ve en muvafık 
bir uıuldür. Cıhaz hazmı yav 
ruauo oeıvuoemaıilc tadili 
ta diçaı oldukça mayi ve 
hayvani olan g&dadan, yani 
ı6tten katı ve nebatı olan 
eıdaya ıeçerek yavaı yavaı 

alıımıt olur. Bo ueu1e ıöre 
ıQtten keetlmek iıtı~nilen 
yavru valldeıindeu tefrik 
edilir. Ve bıdayette günde 
6ç defa, sonraları Jki ve ni 
hayet bir defa valtd'!ııinin 
yanına bırakılarak emzirti · 
lir ve üç d6rt haftada artık 
büıb6tün ayrılır . Bu usuliln 
dljer bu faydası da meme· 
nln lfraa ettJli ıUt. acl ... 

fORJc.DlL 18 iKiNCi KANUN 1~31 

• "'t°j't' •" : . a • .:i ' 1 ' , 
1 
1. 

EHİR HABERLERİ _; 
' ~. ,, . . ... '. _,, ... 

Zahire Paza ı ıın Üze
Kapatılacak .. • 

rı 

Pazar yırinin üstü kapatudıktın sonra satımlar ae
calayin mallanm burada hnakabileceklerdir. 

Zahire pazarının üzeri ftçıkj akıam Üzerleri muııy~en bir 
olduiundan ieTek fazla •• - 1 vakitte kapatılacak, sabah· 
cal·, gerekı~ yajmurlu ve leyin t :krar açılacaktır . Böy· 
karlı havalarda burada alıı lece :1:ahlreıini o gün sata· 
yerit edenlerin güçlük ç.ek· mııan kövlüler bu mahfuı. 
tllderini nazartitihara alan yerde mallarım bıraka· 

belediye buranan üzerini rak müteakip günlerde tek 
kapamağa karsr vermiştir. rar sah~a çıkarmak imkina-

Sahaoın kapatılma ışine nı elde edeceklerdir. 
ait faaliyete baılaomııtır Pazar yerioio daha ıeniı· 

Örtünün gerek dtrekleri. letilmeıl ıçln yanında bulu-

gerek uzeri beton olarak nan iki ev il~ . bir dükkinıo 
yapılacalchr istimlakine ait muamele te· 

lnıaat ıkmal edildikten kemmül etmitUr. Yakında 
sonra pazar yerinin alt ve bu binalar da yakılarak mey· 
üıt cepheaindeki kapılar da dana kllhlacaktır . 

l ldm~~b-ir.liği ileAldma~
gücünün Maçı .. 

Birinci takımlar arasmdaki maçı 1-2 Birlik ka
zındı. İkinci takımlar berabere kılddar. 

Pazar ıünü General .\il 
Hikmet ıtadında ldmanbir· 
liji ıle ldmangücü buincı 

ve ikinci takımları aruında 
bir~r maç yapılmııtır . 

Birinci takımlu maçanda 
ilk haftayımda Btrlığtn sağ· 

fçi Hakkı bir ıol atarak ta 
kımma btr ea,ı kanndır 

mııtar . iktnci haftAyımd& da 
Güçlen Hıntra tor Ahmet 
Btrlilfe bir ROi llıtlln k bera -
berlıği temin et mittir. 

f ekat az ıonra Birlik 
aantr!'foıu 1Jmaıl takımına 

lüzumuna bina~n günden gü 
ne a.:ıeıldığınd11n memenin 
tütle tiımeııinden ve bunun 
netlc.eıi olan meme ilhhep 

larından !alunmıt olur 
3 Aoi ıütten kesme: 

Yavrunun uzviyel1 tedricen 

düçart tadil olarak neıvune 
mu bulduğundl'ln dolayı süt· 
ten kcıılme d"hi todrJcı ol 
malıdır ki yavruya verılt:n 

gıda her daim uzviyeti için 
muvl'lfık olıuo , mamafih frr. 
yolojı mülihanlara rağmen 
bazı hayvan yetitlirenler 

ya•rularao ani bir ıurette 

ıfitten keıilmeılol ta vılyc 
etmektedirler. Ve bunlara 
göre, bu usul gerek diıtler, 

ger ek 1avrular ıçin daha 
mu vaf1kt1r Zira sütten kes
menin müıkülatı bu ve~btle 
birden bire bertaraf edilmıı 
olur. Fakat yavruların bir 
deobire ıültea kesılerek kah 
gıda ile bealenmeıi gerek 
diıllcrde ve gerek yavrular
da bir takım lrıu l ar huıu 

le getirir. Meıeli dtıllerln 

memeleri ~iıer, i ! tihaplanır; 

yavrularda n PfVUnema te 
vakkut eder, mide ve baiır · 

aaklarda authazımlar görü· 
lür. Bunun için yavruların 

tedrici olarak ıütten kesil· 

meıi en mu•efık hır • uı•I· 
dlr. 

1 ıkiııcı golü kazandırmıvtır 
rler iki tar.atın çtth~mlllft 

rı bu neUceyi deftftl~memtı 
vı• ıınaç 1 2 Rırltiln 

' galtbı yeti ıle sona ermlttir. 

1 
ı 

İkinci takm•ların ma~ı d" 
1 1 berft berlıklr netic~len 

mittir 

i ... ,. ............... . 

: Şehir Ağaçlan" 
1 ıı.ı~~~·~!~:';.,kın-

1 

i 
ı 
1 

da Y"tıttlrdl~i fidanlula af· 
açıııı. r.adclelerl ııiaçlaodır 

maktadır 

Park fidaolığındttn okullA 
ra ve cJaire-lere de fıdao ve 
rilnıekte, böylt•ce resmi bi
nalarıa avlu ve ludıçeleri de 
rf onatıl maktadır 

- -
Maaş ar iması 

Kıdem ınüddetim doldu 
ran merkez Mıthatpaıa be~ 

öfrctmeni B Raif Erdemin 
maaşımn 3~ lıradım 40 li 
raya yüluıeltlldtği bakanlık 

tarafından kültür direlctörl•ı 
ğQne bıldtrilmtıt l r 

- -
!Bıçakla dılaaukın ya~alandı 
1 

Oinkçıler mah1'11ieıind~n 

Ali oflu Ganlnio ıerhoı 
bir belde, elinde bıçakla 

mahalle ara11nda şüphelı 

bir vaziyette dolathiı gö · 
rüldüğOndıon vaknleınmıthr. 

-
Bir bekçinin sikiyati 
İzmirler mahııılleıi bekçiıt 

Ahmet. Ak1Dcılar mahalle
ıioden Muıtaf a oğlu Hüıe 

yinln kendiıfnc hakaret et· 
tiğini ıtkiyet ettlj&a41en hah 

• ki"ata baılanmıtht 

Hacılar 
Boğızlardın nı şıkildı 

g açebilıcekler 
Sıhhat ve içtimai Mu1lvc· 

net Vekaleti hudut ve Ml· 

hiller 11htiat müdürlüiü ta · 
raf ıodao memleketimtzdea 
geçecP.k h&eılara yapılacak 

muamele hakk1ode. ba21 ka • 
rarlar verilmtıUr. Bu karur · 
lara göre, huıuıi genıilcr 
Boğazlardan ııhhi nezaret 
altında transit olarak ıeçe· 

cekttr. Bunlar llmnnlarımı1; 
la ihtilat edemezler 

Poıta vapurları tranıit ae 
çerler, yahut Uzakıarklı ha · 
c1 v e yolcuları dıjer bir va· 
pura alctarma ederler Ye i~
tanbula çıkacak yokuiara 
Kavak taheffuzheneııue bı· 

rakırlar . 

lht1litlar1na m6saade. edi · 
lerek lstanbıılıı Çlkmıı ve 
birJkmiı olan ecnebi hacı . 

lar tçtn haı:ı gemtıi tertibi 
ancak Sıhhat ve içtimai Mu · 
avenel Vekt llljlniu huıusl 

i~nlne mütevakkıfhr. Kend6 
arzularile müracaat eden 
hacılara çıçek ve kolt"ıra aıı· 
ları paraıı:ı olar"k yap1lır 
ve ellerine veıtkalar verilir. 

ÜçiJncü Kır 
Koşuları 

Paaar günü merke~ kulip· 
leri araundll üçüncü kıt ko· 
ıuları ı~hirle Köaeler köyi 
arumda 3,000 m~tre me.a 

fe dahtliıufo yAptlıme ve ıu 
iltletler der~r.c ahmşle&dır . 

llalit (Yurtl, Mehmd (GüçJ, 
Ferit (Yıtırl], Naci { Bırlikj, 
Mustafa [YurtJ. Şemıi (Btr· I 
ltkf. Necdet (Yurt}. Muıtafa 
!Yurt), Fehmi IYurtl, Hicabi 
r Bırltk 1. bu mü1abakavt 
ldmanyurdu ka:ıanmıııtr 

Aynı proğrama t.lehtl bu 

lunan 6 lıin metrf!lık m6ıa 

baka yine Köııeler köyü ıle 

ıehrimn aruıoda yapılmıı 

hr. 

Ru müsabakada da derece 
~lan atletler tıınlardtr: f?et 
hi [Güç!. Sl"!rmet f GGçl. Ke 
mal {Yurt} . 

- -- -
NeşriyfJt: 

Aaı 
Çocuk Eıirıeme Kurumu 

Genel Merkezi tarafından 

çıkarılmakta olan ( Ana l l\d· 
1ı derahaln \ l}ncı HYtM çı~· 
mııhr. Yord yavr:ularının 

saihk, sosval kiltftrel du 
rumlarımo inklfafana hizınet 
eden bu ktymetl i dergiyi 
çocuklara, çocuklu ana ve 
bil bal ara tavılye ederı 7. 

~acuk 
Çocuk Eılreeme Kurumu 

Genel M(jrkez:1 lttrııfından 

çıkıuılmak'a olan (Çocuk) 
adlı d~rgının (69) ncu eayısı 
çıkrnııttr . Yurd yevrularının 

ıağlık, ıoııyal kültürel du 
rumlarımn inkiıafına hiımet 
tı:dem bu kıymetli derglyı 

çocuklara. çQcuklu ana Vf': 

babal«r"' ta<Vıiyc •dertr.. 

İçtima 
Ye tıGımmuıt kınanandı 

yapılacak tı~ılit 
E mniyct İılerl Genel Oi

rektörlllRÜ eıki içtimai ve le· 

cemmuat kanununu bugjnkü 
ihUyaçlarıt uygun btr tekle 
ııcıkmak üzere bazı tadilleri 
ihtiva f'den bir proje hazırla
maktadır. Yeni hazari anmakta 
olan kanun projesi talnlt ve 
izinıiz toplantıların nasıl ya· 
pılabiletteğlni , toplantılar tç· 
in naııl mü.aed~ ahnacaiını, 
toplanrnamn neler olduğunu 
ayr1 ayrı hükümler halinde 
gösterecektir. 

1 "' h '!l&-·---

Şehir K.ulübiJ 
Yıllık 

Toplantı••·· 
Şehır Kulübü azuı pazar 

günii taftt 15 de yılhk top 
leollllnt yapmııtır 

Kongre kulüp baı"anı 8. 
Sadık Oeoizao baıkanhjında 
toplanınıobr. 

Toplantıda bır ıenehk 

fa•ltyet ve hesap raporları 
okunmuı, mutealıtben 'nçi•e 
aeçilmiıhr 

Netie~de avukat B. Sadık 
Deniz. avukat H. Sabri, 
kimya.er B Abdi Ajabey 
oğlu, avukat B Niyad Ak 
yürek, iıletme uıiifeltlti B 
Süha , aorıu hlkimi B. Emin. 
doktor B Ekrem tdarf: hey 
etine ııeçilmlılerdtr. 

lda.re hevell aralarından 
bır baekan ıeçeceklerdtr 

Toplantı aaal 15 den •••t 
18,410 ~" kadar dt:vam et -

mlftir. 

8. Hilmi Sarımetli 
Memleket hutahaneıi 

opentörii 8. Muııtafa Şaban 
taraf andan apandiıitten mu 
vaffakıyetle ameliyat yapıl 

tiığını yazdıfımız Dalml En 
ciimen aza11rıdan B. Hılmt 

Şeremetlı ıytleıerek hatta · 
haneden çı"mı,tar. 

Kendiıine ıeçmiı olıun de· 
riz 

Mutlu bir doğum 
Değ,..rli gençl~rimkd~n 

aı kadaıtmJz B. Hamdi Af ı 
f nacın Oojum•viecle :bir k n: 
çocugıcmuo <litny•ya geldtit 
nı iiirendlk. Adredapmızı 

ve eıhtı tebı-ık ed~rlren mi· 
nl miniye uzun ömürle.. di · 

lr.raz 

B H~mdı Ali İnaç, Baıhe 
kin1 B. Jiftlıt Ü&etin göster 
dıi(ı yükıek hal'.akatı ve Do 
iumevirıde çalııan kabile ve 
hemflrelerin yakın allkaaı 
m takdirle k11r9ılamakta v~ 
kendtll!ltfne gazetemiz YH1lll 

aile'! açık letekklirlertni ıun 
mtktaıiar 

Şehir 
Haritası 
( Baı tarafı birinci tayfada) 

ye pr:oğramına dahil butu 
nan bin metreltk, yoni Bele· 
dtye k6pribüne kadar ol11P 
kı11m yalnndt ıkmaJ .. tttlml 
.la lstır 
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Deıtum 
ıre .., a 

Şaır .. 

Ztivallı d oıtum, sen dai 
rn ayrı kalac lcsın 

PerJıln güzel bir gazete
•n\tle tana nnedil n vaka 
Y•mıcılıtını lararla reddedı. 
yora b B tL-h 
def e oe t çocuk bir: 

a danlpte kendine bnk· 
•en" · Açlıianı ha7kıran y • 

ı:ünek d lik d91tk mintanına, 
~rtı a-galckabılarına bak 

ilzel hefJye lhtlraumn on 
•enedır · düi •enı nereye ıauır 

Goü bilmiyor muıun? p· 
tal! Htç d it uınıa gazete7e va 

."' Y•~•cı ol. O zaman çil 
çıt Paralar kaEanacalrııa ve 

Y~P.Jeoı bir ıkalemle kendini 
ıoıterebılecekılo HilA mı 
reddcdı,.orsun? . . C)yle iıe 
dinle, san "M Se i i k ıu n .. o 
Keçlıi lıık Jeıinl aolatayam. 

endi bildtjlne ')'atamak lı· 
teıncntn 
ıfo. 

•onurıu ıörecek 

* • 

"Seıuın .. in• keçilerıle bs 
1~ hiçt ho gltmeıcli . Hep· 
~ınl d~ &Jnı ıekilde kaybe 
b~yor-du Keçilerden herbıri 
dır sabah ipini koparıyor. 

a a "•çıy-0r, or da, yfik· 

dı Fakat bu defa evıne 

kolayca alııabilmeıi için en 
ıencinı ıeoçmektc ıtina et

mtıti . " Seguio .. in küçük 
keçtıt bilı nh: ne kadaf gü· 
:r.eldi. Tatlı bakııı. top ka 
h, ılyah tlrnr.kları, çtıılli 
boynuzları, uzun bey z kıl 

la.r:fle ~ok ıevtm1i bir hay 

"Sepin,, in evinin fttka 
ımda akdikenlerle çe rill bir 
bahçet1l yardı Yeni kiracııaı· 

nı da oraya bai!amııh. 

Onun ipini mümkün olduğu 
kadar uzao bırakarak çay 
ran en giizel yerine çaktalı 

kacıja bağlamııh Zaman 
;Zaman gelerek ipin ayağına 
dolan•p dolanmadıiını kont· 
ırol ederdl. Keçi memnun 

alrüaüyordu; otlan o kadar 
tıt•hta yiyordu ki Seguin 
buna hayran katdı . 

Nıha,-et evinde canı 

ııkılmıy•n birini bulduml 
O~yordo. 

Sepin aldanıyordu, keçi 

ıinln t:l\nt 11ktlm11tı 
*ti: ... 

Sevimli keçt bir gün da · 
ğe bakarak kendi kendine: 

• • • Sayısı: ;} e • • : Günfı geçnuş MyılıH 25 : 
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du . ttlr uh"h ıüdiinü 1ağ 

dıktan sonra keçisi ona dö 
nerek bir taırl\lı ıivesile 

ıöyle dedı: 
Dtnleyini.ı Hay s~guin! 

Sizin evintı.de sararıp snldum, 
bırakınız heni nrtık dııı~" 

gtdevlm . 
AUahım . onun da mı 

cam ~ıkıldı? Diyerek elinde 

ki tası yere düıürmüıtü 
Nasıl! .. Bent terkctmek 

mi istiyorsun~ 

Evet. Burada 

yetecek ot yok mu? 
hayır ... 

Si\ na 
Oh, 

O halde ııc ieliyorsun? 
- Ben dağa gitmek iatlyo 
rum; anlıyor rnu unuz Hay 

Seguio . 

-· Zavallı betbeht, dağda 
kurtlar Q{du~unu bl1mlyor 

muıun? 
·- Onlara kartı kendimi 

boynuzlarımla miidafaa ede· 

rtm. 
- Kurtlar senin boynuz 

larınla alay ederler. onlar 
ıenio gıbi boynuzlArı olan 

. ,. 
TORKOlLJ - . 

Ta -Vapuru Deni
ze İndiri di 

(Bas tarafı hirinci *ayfada) 
yü!.; elçblnin refıkasl Bayan 
Hamdi Arpaz tarafından ke 
ıthn ittir. 3600 Beygir kuv · 
vetinde iki Krupp buhar tür 
bini iİ.- mücehhez. ol n va
pur 450 yolcu alabilecektir. 
Vapur MMmara seferlerine 
teh ıts edilf'c~ktlr 

K di m murlarl 
Hayr l ~troe}ılntz . Kadro· 

da yer almıt l<etHlerdcn bB · 
hıedi!'oru7.. 

Londra liman idaresi mil 
atls memurları aruıod 35 
dnı ve azı l ı kedıler de var· 
d1r Her kedinin aylığı 2 
sterlin ? 5 fllln ve< 6 pen 
nıdiı! 

Bu kedtler1n l\'ilZif eleri, li
manda zuhur eden fnreleri 
imhndır! 

Vah vah!.. 

Açlıga 
Tahammül 

Hay\• nlar f't;lığ. ne ko 
dar t ... hommül ederler? Bu 
euııle cevap vermt:g~ çoiışa· 
el\ ğı;ı: Yıl n balıkları açhaa 
tahaınmlilde en baeta ge 
lirler Malüm olduğu lızcre 
yılan bahkl~ı M~rke:zi Av 

rupa nehirlerinde yumurta· 
dan çıkl:lrak denizlere ıoer· 

ler ve 3,600 kilometre uz -
klal'da aali ,eklHerıoi alırlar. 
Bu mesafeyi 2 O günde ka · 
leden yılan b hkları u mü· 
ddet içiod~ hıç bir ey ye • 
mezler . 

Amerikaya biraz ae1yalım 
1 Hirleo\k Arnerihı, dolarlar 
l memleketi denilen bu diyar, 
hıç fÜphcsiz paranm ve kııı. 
zıuıcın en çok olduğu bır 

yerdir. Fakat Am~rlkadll va· 
ziyet bozuluyoı mu:w Çünkü 
geçen ene Amerıkada sene· 
de bar milyondan fazla ka 
zanan 'l 1 kiti vermıf; bu 
aene ı e bu miktar 33 ud 
dtne düşmüttür 

Vah Zavallı Amerikayn 
vah! 

Mttten gazetesi "Kaybolan 
küçük itler.. ıerl evhnsile 
Belçika ·Fransız bududundttn 
bütün l<açıro1ak imk" ık 1 

matlığından bahsediyor 

Bir n wrasteni faciası 
Nevrasteni bizatthi bir fa 

ciadır; fakat ~u hi.dlıe çok 
fecidir! 

Parlete 48 yaımda ve H· 

keri meh ftl aoçı başııu olan 
Dezfre Lejand r ı minde bir 
adamı kar111 gene 48 yaıın · 
da Berta btr nevre teni nö 
betinde öldürmeğe te-ıebbüı 

Vah, vah! . Dedik, haksız 

değiliz. Kaçakçıhk da b r ·~· 
bir sanat addcdılıue halimiz 
oeye varır. ıekl rd k 1 • url ftr onu yiyor 

du N.. f d 1 ~ e en i erinın onlara nic~ keçilerimi lnııahızca !===::=========== etmiıtir 

BertR, yarı deli bır halde 
kocasın ı n kefnıını bir ttıban· 
ca kabzasile kırmış ve eve 
de l\teı vererek kaçmıghr. 

göaU• d"ii 1 gOzel nıuamele, 
~c d. kurt korkusu onlnrı 

yedtler. 
OolM beni ıl~ilendh

ıne:ı. bırakııı benı ben cfağa 

çıkıı.ceğıoı. 

~A Yi- A 3 

B. M. Meclisi 

Turk - İran hudut anıaşmıst 
ılı tramuy şirketinden a\lnan 

paralarm lstanbulun imırmı sa
rfı hakkmdaki kanunu kabu\ em 

{Ba§ larefı bırind sayfada) 
lcnmeııine, Halk Ban 

kau ve halk sandıkları ııer· 

mavelerine. hizmetten ayrı· 

lan naha memur ve müıtah 
dPmferlnin yopa mıyacakları 

itler hakkındaki kanunun tft 

dılinc , Türkiye ile iran araeı 
ndakı hudut hattının tashihine 

dair olan anlııımaoın taedikme, 

İstanbu\ tramvn y tirketlnden 

ahoao paraları İıtanbul ~eh· 
rinin imarına sarf tna dair 

kanun liyıbalart kabul edi

ldikten sonra Mecliı top· 
laot1tının iki mart 

938 çarıamba 2ününe tala 

id hakkındaki takrir kabul 

edtlerel< içtlmaB nihayet •e · 

rllmittir. 

Fransada 
Kabine 
Buhranı 

( dat tarafı birınct ayf ada) 
lar araıındu tekrar anlaım 

hasal olduğunu , Liberte ga · 
zetcs1, mütecanh bir kabi· 

nenin ihtiyacı karıılıyec.a · 

gını Ovr ıaı:etesi de ancak 

bir halk cephe11i kabıneelnio 
doğru olacağını, Le Pople 

8 a ka.çaıaktan alıkoyu
vordu Bunlar. her oe: baha 
•nı ·ohır.aa ol&un açık hava 
\'~ h-

urr:ı.,,. t hu en müstakil 
k çr ' benziyorlar.dı. S 
ruin havvant rnun karakte 
rinl bir lOrlü &nhyanuJer .. 
ycıe dütüyordu. 

Tepede olınok kımbı 

lir De kadar iyltlir Si:ıı boy 
nunuzdan hağhyan bu me· 
lun yular olmadan, ıtılerin 

ara11nda doli\ımak nP büyük 

bir zevktir 85yle kaplıh 

yerlerde otlamak belkı hır 
eıek. vev bır ökll~ için uy 

gUD bir tCY· Fat at, keçıler 
için gcD f yerler J zım. Bu 
dakikadan ıtlbaren bahçenin 
ollRrı an yavnn gelme e 

- Hayallah cezaıs•n ı ver 
ııin ~ . Henfm keçilerime de 

ne oluyor. lıte bir J nesini 
daha luırl ylyecel< .. Yooo 

pamr kapanml'IZ hüçük keçi 

pençereden 'rncmı~h . btle. 
Beyaz keçtnin tep ye çılt 

mast or.ida umumi hir se 

vinç veııileıi oldu. İhUy8r 
çamlar onu küçük bir kra· 

ilçe gıbi kartılndılar, timdi 
ye kadar böyle gOıel hir 
keçı görmemiolerd . Kestane 
ağaçJarı y rlere kadar eğl· 

\erek dallaranın uclyle onu 

ok~adılar. Yolundaki bütün 
katır tırnakluı açıhyN ve 
mümkün olduğu kadar gü 

2'el kokm•i• çalıı~yotludı. 

150 Ev kiracı bulamıyor 
Londrada karlık bir kı· gazete11, B Ronnentn kabi 

sımd eıki ve tnrlhi bır kule neyı te ki1e muvaff11k ola 

Aelneılaa keçilerin b~ 
ntm evdr. c~nlısrı eıluhyor, 
i lib Qtılan muhetsu ede 
ıniyeceğhn' .. Diyordu Bu 
na r ~ agm n cc aretlni kay 
bcllrıcdı. Aynı tarıdö altı 
keçi .k•ybetu~, halde, bu .ıe· 
fer bir yedJnci ini utın al· 

Haydi o lıun d di. Si7 
oe. " 1 d soy c Jğintzt bıln1iyouu 
nu~. 

Co"notı haykırdı: 
- DefolunuT.' 

Anrıonlzi dü5ününü7. 
~ ~r ılzı dtn 1 eıı yc.li, kalbı 
kırılırdı. 

b"tlad1. Ctlnı 11luhyordu. 
ı:aifledi, südü !':ıaldı. Yuları· 

nı aıerlp, baıanı tepeye kal
dırarak rnahzuııarıe melcyi -
tini g6rteychnl7.. ınuhakk ı, 

hi ona ıu:ırdmıoı Seguln k~ 
çiı6nde birtayler olduiunu 
fulcetmJıH amma ne oldu· 
ğunu bir tl\rlü anİıyamıyor-

• 

utık hayır ... Seui nıuhl!lk

kak kurtarmalıyım: burada 
bırıtk~ıun belki lpinı kopar 
hu1n, iyialmt &eni ahara kıt 

pı.tayım dıt orada kal. Bay 
Se11uın keçııint karanlık ahı

ra kapadı, kapmın ıki ka· 
nadım da Hınııkı örttü, fa 
kat maaleıtsef pençe• eyi ört 
meğt urıutmuıtu Kl\pı ka 

"Alphan.fi~ /Jaudel,. den 
ÇRt7/Rfi r. M F. Çavuşo[jlu 
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hın gibı batı vardı Kapı•1n 1: : 

da "Dava vekUlfii,, iinvam ı = : 
ı bulun n caınh kRprh :tüçük ,; ! 
yuıhaneuJn ııandnlyeleıinden : : 

birıniu toı.unu mendili ile : ! 1 

ihtımamlı hir surette aldı v~ : : 

Seıt hem meydan okumı.· ' 
i• ve h!ım hiddeti ifade eden 
Connore: 

• • nthıı yet RolJe rt V estle ndın • ııı • • 
karfllllH\ oturdu; sonra on& ıa • • • 
t-srarlı .. M G ... nin mektu· : : 

Senim hiç annem fa 
1 ~n Yoktu. 

Raaıp korkulu hir f!dft ılc 
bağırdı: 

Ne? Ann oid inkir edı 
yorııunuz ha? O hald~ ıiz 
nasal b . ır tn n ınız? 

~ Koridorun donuk aydmlı 
1' içinde, ıüçlükle nefH alan 
rah\bi 1 
._ il <ıt.arout çehreııi far -
l(edtliyordu. 

c 
ObtJor tekrar etti: 

- Defolunuz. 

d 
Rahıp, lııa heyke?ini kal 

trdı Ve - -•oz. ıoylemek 6ze· 
re a'" 
blrd::•nı açtJ, fakat hiddeti 

teçti ve ıırtını Con-
ııorıa d~ k 
1 

d «>nere Rob~r t Veıt . 

ıın ~ Y&klaıtı ıordu: 
V ilunı , Katolik miamız? 

~allt.rad cevap verdi: 
- Hayr bob~. 
Rah,... ki ... uu ftfh ve nıuta· 

rıt 1 J\b(iy(i,44 ııHkt;ı lu1ı y
bo 4u 

bunu geri verdi. 

G~rüyorııumı7, helkı bir 
talth var 

Altın çerçi veli gözlükleri · 
1 nin Mkatıııda canlı gözleri 

nln parıldadığı Ftnl<lestein 

1 
ya vaıça sordu: 

- Mücrim olmaclığınızı mı 
ıöylemP.k ıstiyoraunoz'.' 

P~k tab•'i. bt-n maau 

mmn . 

A•ukat 111üter.eddit bır la· 

vırla: 

- H1t' Dedi. Hnyle bir 

teıebbüee baılamak lçtn ıe 
clkllmemit midir? 

Bu benim yeıi.ne bur 

tuhıt yolum, evvela karerı 
likaydı tle karoılamıotam. Fa
kat gördüm ki, hayat deni · 
Jen ıey ne de olca, k•ymet· 
li bir mülMtır 

GiilüıU ılt:, aa~lam ve ırlh 
ufakh dlıl~rini göılc-ı en Ftn· 
l l•ırtenl! 

• • • • i ÇEVİREN: Kt'rnal !Jenıiray : 1 

- Mahkümlaran çoğu ııi

~ln hiHettiğinizi doyarlar. 
Velhaul muvaffaklyet fÜP 
helidu: Milyonda bir talıh! 

Bir karar verebilmekltğınl 
için aleyhinizde ileri sürül · 
müf olan delilleri peıinen 

bsna ıöylcneniz iyi etmıf 

olursunuz ... 
Veatland: 
- Şu andım ıhbaren ma· 

ıumıyetiroe itimad edeb:lfr 
aloiz, dedı Eier 111ücrim ol. 
saydım htçbtr teıebbüıte 

bulunmazdım . 

Ftnkleatein: 
Ned .. n mücrım dejılsı 

nız? Dedi. 
Oda oldukça karanlıklaı 

mııh; avukat kom6tatörü 
çe•irm"k üzere klllktı Ru 
oldukç..a inr •• hklc gevinmiı. 
ıı nr.t aıli'm • kı1defti, .ı 

elinde büyiik bir elmcu bu. 

lunan bir adamclı 
Yerme oturar<lk: 

Metıe•enıo her cephe 
ıini bana 1ıöylcmekle iyi eder. 

siniz, Jedı. 
- Vnl<avı anııhatlarile 

biliyorsunu~ 

Gazeteler bundan l<afl de. 
recede bahıetmiılerdi! 

Karam, ı9 Eaat Oelawrc 
Place .Joan apnrtmamnda lü 
verver ile 28 oi11anda öldü 
rülmüt bulundu. Beraber 
kalmıyorduk, onlu kapıyı 
kırmıtlardı ve onları gören 

ler vardı .. 
Fltıkleıtein cebinden bir 

defterle kalenı çıkuarak 

•ordu: 
Bu " onlar .. dediim 

kimdir! 
Matıkcıncdc yapılan ıe 

vardır. 

Hu kulenm clv rındakı 
150 kadar büyük ve küçük 
ev epeyo z mandnnberi ki· 
racı bule.mamaktadar . Sebe 
bı de halkın bu evleri te 
kinııiz o.ddetmeııtdir. Riva)ie · 
göre Lu evleri her akıam 
«B~ya7 kadınıJ ndı verilen 
bir ha yn.let 1 iyarc\ ediyor. 

mut! 

lındetlere göre karımın h•z 
metçiııa .June Den ı; bahm 
9,30 zuna doğru apartmana 
gırmek i&ted6ğt vakit kopı ı 

hlitli bulur, Madam Vest 

landın kendisine emirler bı 
raknr1tk çılop çıl(machğını 

öirt.nmek ii.ıt:re 8partman 
müdürü Gregory Vayncyi 
çağuır, Vaync aunıörcü 

Tonyden karımın çıkmadığı· 
nı öğreninl,;e tidd~tle kapıya 

vurmaia batlar. 
Demek mtı ymuncuğu 

vokmu~? 

Bundao bırnz ı;onrll 

bahıedeceğinı 

V f\ yne cevap nlma kıııın 
kapıvı çalma ana devanı eder· 

ken , bu nıülkün nezaretine 
memur olan ııivıl polis Mı 
lce SuJlavon ve kapıcı ona 
yetlflrler; Boleton oraya ıel 
dığtndc onlar ne yap cak· 
larıoı du§Ünüyorlarmıı. 

Bolıton kimdir? 
Dh:k RolAton, ayrlldığımız 

gündenber i yalmzco karamın 
itlerlle m gul ohın io rka · 
da~1mdır; lmrımın gelirine 
kendlttıin karıımasını dojru 
bulmıyarak, onun bu i§ı uze 
rine alma&1n1 dca etm•ıtlm 
O gün ınat onda Joan bir 
ıı içtn randevii vermıtti · 

flnllle telrı bır kıııç uot 

m1yacağnıı y zıyor. 

Pariı, 17 (Radyo) Ra 
dıkal parh i, bugün 8 Da 

ladiyenin riyasetinde toplan 
mı ve halk cephe11fne aadık 

oldoğu~u, iktidar mcvklln~ 
gelecek kabioeyP. kambiyo 

üzerine kontrol koymamak 
~arttle yardım cder,eilni tlAn 

eylemtıtır 

aldı, soora Veıtland devam 

ettı : 

Oick bu randevüden 
bah11edlnce, kapıyı kırmai 

karni' verirler 

Vestltrnd bır aolukta ila
ve ettı: 

. .. Joanın hır merml ba • 
şının arkaıınn ıeabet etmft, 
Ltving Roomdeki halı üze· 

rlne serilmiş 
Kapıyı kinı kırnııt? 

Emlakin sivil tıhrl me· 
muru, Sulllvan içeri ılk frl 
ren odur 

Finkleıtein: 
- Aldanmıyorsam. onun 

arkasından içeri ghenler beı 
ki~idar: İş arkadaoıoız. kap1 
cı, apartman miidüru, hiz· 
metçi asansörcü Tony . 

Veıtland: 

- Evet , dedi. 
Kurıuo kalemi yeniden ki· 

ğıt üzerinde koıtu . 

- Devam edlnlı:. 

- Sullivon, cesede doku 
oulmaıı meneder ve ınudür 
polisi çağmr. 

Onların yerine bir f ti 
sürüsünü çağırmak daha iyi 
olurdu 

l\uradıı poliı ne yaptı 
bilmiyorum. Atletık KulOp 
te b:r boks maçı yaparken 
geldiler, beni yakaladılar. 

SOROYOR-



T~'RKO': t 

1 er i Romen Kabinesi, iç işlerine 
Daha Çok Ehemmiye+ Verecek .. 

Milli hıriıtiyan partisine 
mensup Oktaviyan Goga 
kabinesi, redyo vasıtasiyle 
halka iıan ettiği naıyonaii 
zm P"Oğramını tat bık saha -
sına koymıya haılamıştır. ilk 
evveıa demokrasi taraftarı 

bulunan maruf üç büyük 
sazeteyi kapatmakla ite ba
ılıyan yeni kükumet , p:o
ğramlarmın batında bulun
an ispirtolu meırubata alt 
beyiye tezkerelerini Yahu
dilerin ellerinden almak, ya

bancı devlet tabiiyetinde bu
lunanların vaziyetler ini tet
kik etmek, bazı lıtıh . ak eı
yaaına ait flatların tenzili 
çarelerini aramak ve tedri
satı milldettlrmek gibi ma· 
ddi ve manevi bakımdan 
Romen milletine birçok fay
dalar temin edecek mesele
leri de ele almııtır. 

Bu meseleler, Goganın riya
seti altınd atoplanan nazırlar 
meclisinde tezekkür edilerek 
lııarara bajlanmııtır. Beyiye 
tezkerelerinin lstırdı:.dı Jıi He 
ujraımak üzere dahiliye, 
maliye ve ııbhiye nazırların
dan m6rekkep komisyon. 
mevcut mevzuata, bilhusa 

matlup neticeye götürecek 
hıfzıaaıhha ve meırubatı kü· 
uliye kanunlara çerçivest da
hilinde, kö.t halkınıu ııhha -
tini ~ebirltyen Yahudilerin 
ellerinde bulunan beyiye 
tezkerelerinin geri ahnmuı 

nı ve bunlaran da malül Ro· 
menlere verilmesini temine 
çe.hıacaktır Yabancı devlet 
tabiiyetinde bulunauların va · 
zlyetlerfnl tetkik etmek üze. 
re aditye, dahı:iye nazırlar · 
ından mürekkep ikinci bir 

komisyon ' teıktl edilmittir. 
Hu komisy.>n um-.ıml harpten 
evvel ve sonra<resmi müsa· 
ade almaktan kaçmak sure· 

Uy le blrl~ıeı: ve Romanya . 
yada oturmak için kanuni 

bir hakka malik olmıy~n 
yabancı ların [.vaziyetlerini, 

mevzuat~ dahılinde en kısa 
bir ı.amanda~tetkik ederek 

halle çahıacaktır. Köylüle

rin eo:mübrem lhtıyaçlumdan 
madud bulunan pamuk. g4z 

ve tuzdan mürekkep istih
lak enası ,fiatlaraoda ten 
zılat yapılma11 da k1nara ba · 

ilanmııtır. Bunu tatbıkı ile 
meıgul olmak üzere maliye, 

münal<alat, Hnftyi ve koop
eratıf n zıu !arından mürek 
kep ayr.ca bir komisyon te. 
tkH e d.lnıi~tı r . 

Maarif nazırmın , gerek 
resmi ve gerekse ekalliyet 
lere eit ıoekteplerde Romen 
linı:ını ve mılli tarihi ted 
rıs ~dec"'k muallimlerin t.nÜ· 

nhasırarı halıs Romen mec 
buris·etinc dair tesrisAtı r.ııl 

lileıtırmc. k üzere müttehaz 
kararı :u kkında verdıfl iz 

ah l da nll:ıırlar meclıaince 
tatvip edılmlttfr. 

Goga hükumet in in r .. smi 
o rgan. o lan Tara NoMtra 

C8:tet esı Romaoyanıo dahi li 
\e hırici siyasetine dair ıon 
zamanlarda Franıtz matbu
atında ye r bulan muhtelıf 

neıriynta c~vap olma.k Üzt" • 

re neırettigi bır makalede 
ezcümle ıöyle diyor: 

"Ja~· lstrat~ Mırc.as(·u ne 

urete intisap etmeden ev
vel dahili ıiyaadle metıul 
olmuıtur. Harlciye neznret · 
inl deruhte ettikten sonra da 
münhasıran harici 11yasetle 
teveggul etmiye batlamııhr . 

Bunu kati olarak tebarüz 
ettirmek zaruridir Diinkü 
beyanatı da bunu izah et -
mektedır: Romanyanın ha· 
rfci siyaıeti, dahili siyasetin 
her türlü meıgaleainin hari
cindedir .. 

Evet böylece, harici siya
set ile dahili ıiy aaet beynin· 
de bit ayrılık gözetılmittlr. 

Ve bu da, Fransa hariciye 
nazırı Delbosun 28 ilk 
kkinunda izhar elliği nok 
talnazara tevafuk etmekte 
dar. 

Ba ne netice verecektir? 
İık evvela, bazı ecnebi 

gaze:.leler bu basit meseleyi 
anhyarak, antrene ettıkleri 

tevaıyelere nihayet verecek
lerini zannediyoruz Kabine
nin, devletin hakimiyeti na · 
mana dahili karakteri haiz 
olmak üzere almakta oldu
ju kararlar. hariciye naza 
retirnl-ıc teıbit edılen bari · 
ci ıiyueUn nüfuzu ile ölçü · 
lemez. Aynı surette franıız 1 

halk cephesinin dahilde ya· 
ptık l ıuı ıılerde Quay d Or 
ıayın içerııine giremez Bu 
prensipler Fransa için bır 

hakikat lıe Romanya için 

de bir hakikattir. Ve müte · 
kabılen . Bu, htrate Mi
rcescu tarafından hiçbir ıek 
ve tüpheye mahal barakmı· 
yacak surette ıayet sarih ol
arak izah edllmlttlr. Onun 
aamimi olarak tatbiki, ken 
diliiinden de anlaıılacaiı ve
çhile matbuatta ıörtUen mü 
nakaıaları bertaraf edecektir. 
Baıka suretle bunun fayda 
ıı yoktur. 

Zira biz, Franu..nın daht · 
li amine iılerinde ıol ve mü
frıt solların hüküm ıürme· 

terini muaheze etmiyoruz. 
Aynı surette Fransız matbu· 
atı da blztm harici ııyaaeti
mtzı muaheze. edemez. Zira, 

hüktimet nıuyonalizmd~n 

ilham almakt&dır . 

Bu mesele iıariçte"' layıkı 

veçhıle anlaıı!maktadır. İtte 
misali : Almaoyar;ın ve İtal

yanın vaziyeti, Romen bükü 
rnetı ne fatisltir ve ne Hıt 

lensttir. O . mılli ıdeali ve 
bütün vÜ!ıati il i'" Romt>nızmi 

h: ınsı l ctme1 h di r. ltcılyan 
ve Alnrn n mathuatında gü 

rül~n tefsirlerde İf~• U d,.hıli 

rejim farkları ;;sla naznı dı 

kate ahomamlihr. Romanya 
nın ha!'ici ıiynııetf, h&kiki 
h ar ici siya , .. t üzerine uıuh 

a kcme edilmııtir. 

B lıtr ,ı te Miı ce '>t nun, 
b ütiin memleketçe bu ş era 

ıt dt\hilınde t aahhüt edılen 
harici ıuyuete münhasır be
v aoatı, hiçbir karanl:l: nok 
ta bırakaıamaktadır. 

Romen kabinesinin dahili 
siyasete taalluk eden proğ 

ramını tatbika devam ettiğı 
bir ha kikattir Evlmizı> taal 
luk eden ıı lere de hiçbir 
kimae k.uıımamaktndar . 

Bay Del bosun dedıii gibi, 

h'lrici sıyaset, dahili siyaset 
le tıtigal etmiye 111la m ü 
saade etmez. M~ıeii, Fran · 

11zlara, dahlll siyaıetlerine 

ait iılerin ıureU halli hak· 
kında den vermeye kalkıt· 

mıyacoğımı:ı pek tabiidir. 
Fakat Fra.nıızların da mün
hasıran bizı alakadar eden 
itlere karıımamaları ilzam · 
dır . Bu meselede tereddüde 
düıecek bir cihet kalmıııa 
buna ilave edilecek birçok 
lzahatlarımız da vardır. Fr
ansa ile olan ananevi ittif · 
akımız, Franıız hükumeti 
nin fron populere istinat et · 
mestnden deilldlr Hükümet
ler, dahili r~jlmleri ne olur · 
sa olsun dostlukları muhaf
aza etmekte ve bıziln gibi 
münhasıran b11rici siyaset 
tarikiyle, fazla dostlukiar ka
zanmıya çahımaktadırlar. 
latrate Mirceıcnnun hakiki 
ve ıarib ıözlerini birkaç gün 
evveliıi baıv~kil Oktavfyan 
Goga da tıaret etmııtır . -
Fransız matbuatının anldı 

gına kaniiz. lzahatımızm 
anlaııldığına da eminiz. Ha
riciye nazırimiz.m fU diyev · 
leri fanteai!ere yer bırak

mamaktadır: 

- Romanya lttif aklarına 
sadık bir hartci slyaa~t ta -
kip edecekttr. Ayni zaman 
da da o, alakadar olduğu 

bilumum devletlerec:le elini 
namuıkirane uzat•caktır . 

Romanya hükümeti, keniıt 
ni Franaaya, polonyaya, kü 
çOk IUllfa ve Belkan Anta 
tırıa bailayan muabedeıere 
sadık kalacaktır . Ona, kud 
rett dahilinde •e teıbıt edi
len tekilde ht:ımet edecek 

tir. " 
Ecnebi mabuatı. evvelce 

tabii olarak verilen bu iza-

hat üzerine, Romen feno
menlerini etüd etmeye il 

• 
yık ıörürae bunuyapmakta 
serbeıttlr. Bizde ~ vazlyeUn, 

dahili noktel nazaran hüs
nü niyetle tetkik ddildiğlne 
memnun oluruz Romanya 
hü!<ümetl taraf1Ddan hakika
ten mantıki olarak _alınan 
bilumum kararlara, Romen 
matbuatının •tığından ve ıç 

limai, ıktısadi haklarımıza 

tetabuk etmek suretiyle 
memleketımlzirı ruhi :niku 
lar.ından bcr.kılmıuı laztmdır . 

Romen devleiınln hakını i · 

yeti her turlü itır.ulı:.rdon 

audedir. HMicİ tırnhb ut!e 

rim•ze de riayet edil mt!kte· 
dır. 1-lüküınet me§rulİyet 

perverdır. Dahili mevzul\tı 

mızda, Bay lstrati'! Mitces· 
cu tarafından "tebarüz ettt · 
tiidiği veçhile devletın esas 
paktının bır ruhudur. 

.. - Devletin kuvveleri 
~'leynindeki munı:ı. sebet ve 
fertlc! rin hukuku. Romen 
devletto·lf:'ki Romenlerın hak 
kına hürmctkd.r bulunmıya 

istinat etmektedu ., 

Romen u.llletintn umumi 
meofaatlernıi müdafaa et 
mek ve meıı uti kadro da 
bıl ındc ve hakımıyetimız al 
tında , taahütlerimize 1&dık 

kalmak için herıey bina 
erlılmektedlr. Bu da sarıhtir 

Baıvekil Oktllvaynn Goga· 
nın aj 11 nı havaaa yaptığı di
yevl Fransız matbuatının 
itmıioan ' a kabul etmeıı ı key
dlye t i de bunu isba t etrııek 

tedir . 

Univeraal ı~~eteshıden : 

Bundan evvelki yazıları -

mızda milli liberal ve milli 
köylü farkalarmıo nasyonna
list Goga hükumetine karıı 

takip edecekleri siyaseti bil
dlrmlıtik. Veni htikumetin 
vaziyetini tavzih ettirmek 
için bugün de ajrar ve jor
jlst liberal patilerin noktal 
nazarlarını kaydediyoruz: 

Ağrar partisi batkanı C . 
Argetoıanu, parti daimi mu 
rahbaslarmın yaptığı bir top
lantıda son siyasi hadiseler 
hakkında ezcümle ıöyle bir 
dlyevde bulunmuıtur: " Son 
günlerin hadiseleri efkarı 

umumiyeyi biiyük bir kar 
ıaıılağa ıevketmlttir. ikinci 
tetrin buhranının, herkesin 
ha ıka bir formül intizar et 
tığl esnada ümit edtlmiyen 
tekilde halli, styui grupları 
da infiale ıevkettf Geoit 
eıaaa iıtinat eden Tatareı 

ku kabinesi bir emrlvakidi. 
Bu hülnlmet o kadar gento 
esas.s iatina t etti ki intiha -
batta bunlardan btrıey kal 
madı . Hükümetin intihabat. 
ta dütmt>si bir sürprizdi. 
Vaka itibarile bu, harpten 
sonraki ıiyasi ha yalımızda 
ılk defa vaki bir h'adisedlr 
Son bir sürpriz de, milli 
köylü partisinden kaçanlar. 
la btrlakte genis eıasa mQs
tenit Goga - Kuza hük(i 
metini teıkil için milli brlı 
tlyan partisinin iktidar mev 
kllne davet edilmesi dit. 

A. C Cuzanın gayrı ka 
btli tokat yüksek manevi 

otoritesine ve Oktavlyan Ga 
ganın da htisnü niyetine 

refmen bu teıriki mesai hii · 
kümeli, memlek."! timlzde us 

ule tevafuk etmeyen siyase 
ti teıvjkten batka btrıey 

deiildtr . Tataresku h6kume· 
ti bir yanlııhktı . Neticesi in · 
tihabatta meydana çıktı Fa· 
kat ıunu da bilehm ki Go 
ıa hükumeti de bir yanlıı
hktır . Halit hazardaki ıhüku
met mücadele ve buıumet 
le ite baılamııtır. Onun, o 
torlte prensiplerini tatbik 
huıuaunda hayrı kabıli lı 

lah vı iidi halleri vardır. 

Muh _sımaarına karti otori · 
ter bir .ı .. hülı.umetlir. Fakat 
partısine mensup olanlara 
degildir. Sonra dbhlli ve 
harıci ıUmattan da mahıum 
dur . Bay Gag" ıle ıahst 

münaeebetlerde bulunmak 
hğarıa rujmen ıunu kaydet 
ı.ıekt<Jn_ K:end.ni alıamıyorum 

liu ı tımalsızlılc cS'1!t•o hükü · 

metın karakl eı ındeu ılen 

gelmeku~dır. Bu Lükurm::t 

parti harincınde bir dik ta -
tördür Parti d.shıllnde de 
kuzu gıbidır . Bunlara , idarei 

büküınet sanatıma ve bız

zal hükumet aza larının va 
zıfelerıoi görmek için ebem 
olan dırektıf biriığioın mef -
kudıyetinı de ilave eimek 
lazımdır . Yenı hükumet ef· 
karı umumiyede. tesiri uz
un zaman devam <!decek 
bar sersemhk meydana ge 

tlrmııtır. B!izı kana atlere 
bağla kalmak .. arzuıundan 
doğan ve bozulına ya layık 

bırbitıne zıd ve tatbıki 

müıkıl olan · usu.terle, ıu 

geçirmekte o lciujumuz ajır 
zamanlarda memleket idare 
edalemez . ., 

Jorjist libera l pıutisı baı 
kana Bra tlono, partisinın ıc · 

ra komitesi toplant111nda 
söyledıii nutukta; ademi te 

c•vüz pakta ıle meydana 
ıelen teıekkül nizam bari 
cinde ve memleketin arzusu 
hılaftna t~hdit edilen Tata
reıko hükümetini devirmit 
tır . 20 ilkkioun intihabatı, 

Romanyaoın siyaıi hayatın

da bir dönüm ooktuıdar. 
Bu da Romenlerin muhake· 
melerlne ve duyıularana 
karıı kurulan sunt kombj . 
nezoolara son vermitUr, dJ
yerek yeni rejim hakkında 

fU mütaleayı yürütmtkte· 
dir: 

"Btr parti dahili ve hari
ci siyasette inkıllp yapaca
jmı ilin etmektedir . Nazır · 

lar da mevcut kanunlar ve 
muahedelere sadık kalacak· 
larına söylemektedirl~r Bu 
fikir kaidelerine aykarı dü
ıecek buzı mülihaıaları da 
bunlarm 11ras1Da koya biliriz. 
Şunu bOtün hududu ile na 

zarı dikkate alalım ki, nas· 
yonaUst ıtyaaet demek yal
nız bazı prensipleri tek a bil 
etmekten ıbaret değildir . O. 
insanlar ve metodlar vasfta. 
siyle bu tarafta fereğat. di · 
ğer tarafta da Jtimctt edile 
bilecek bir kefalet ve k uv 
vet istemektedir. 

Nazırlar meclisi tarafından 
ilk t~dbir olarak alınan ka 
rarlardan bazılarını kabul 
edebileceğiz: Muahedelerin 
taıdıkinden sonra vatandaı 
hja kabul edilenlerin kont 
roiü hakkındaki f aaliyettmiz 
evvelce ve ıtmdı de sebatla 
baıhca esas da va mızı teıkil 
edecektir. Partimize ve Ro · 
manyanın siyasetini idare 
edenlere karıı sebatlı mu· 
balefette de•am edeıelen 
bazı gazetelerin kapahldıiı · 

na dair kederli haberler 
üzerine ıözyaıı akıtan bız 

değildik .,, 

Kuriyemizi tetkil eden Fr 
ansız gazeteleri Goganın iı • 
batına getlrilmeıi hadisesine 
ve dolayıstyle Romanyada 
vücut bulan vaziyete azami 
ehemmiyet ve dikkat atfet· 
mektedırler . Gazetelerin Ro 
manya hadiselerinden ve 
vazlyetınden tekrar tekrar 
bahsetmeleri F ransada bu 
meseleye _ ızafe olunan eh 
emmlyelij daha zıyade teba 
rüz ettırmektedır ._ Muhte!ıf 
mestek aabıbı bulunan ve 
mubtehf istikametler takip 
eden gazeteler Romanya ka . 

bineaınde yapallln değıııkhk 
lerın bu memleketin Roma -
tlerun mihverine meyıi te~ 

kıl ettıgaoa ve dıktatöı lük 

demek otduğunu iddiada 
m uuctak t:rit:r. 

Sağdan l '' Journa l_des De 

bata") razetesıoe göre: ko· 
manyadakı değıııklıkler F r· 

• 
anıada ve iogılterede a~çok 
heyecanı mucıp otmuııaraır. 

Romanya ouhranı tefkUitı 

eıcasıye müe11eıelermden zı

yade mıili ksıkolojı buhra · 
nadır. ôu 11tıhaleom menıei 
Yahudi dütmanlığmm yapu· 
gı tazyıktedu . Lıberal ve 
lsaraollt hrkalan ıon ıntı 

habatta barbar.l.erine kartı 

mevzt aldıkları zaman hit 
lerızm tıkırıerme hürmetkar 

olan bazı teıehküllere 11ta 

nat dmıılerdi ,. 

Fransızları en ziyade ala 

k adar eden cıhet Romanya· 
da vukua relen bu cephe 

deiftiklıilnin Bükref kabi· 
neıi üzerinde yapacağı le 
ılrdir . Bu teıirln müstakil 
bazı tekıl l erinl tahmin et 
mek güç dejıldlr. Yeni ka · 
bine Almanya ile hot ' ıeçi 
necektlr. lkı memleket ara· 
sındaki yakınlaıma politik 
menfaatler aaha11ndan :ıt1a· 
de kültürel sabada vaki ola· 
caktır . Yeni kabine, 1926 
senesjnde General Averusku 
tarafından İtalya ile ahdo -
lunan paktı yentlJyecekUr. 
Bu pakt 1933 senesi ikinci 
kanununda nihayetlenmlftl . 
itaba ıle Yuioslavya 
a raaındakt ı e~ r-ı i n l i k 
ltalya-Romanya münasebet · 
lertni..,de aotutmuıtu.lHal

buki, Roma. ile Bülneı ara
sanda Yuıoslavyadan baıl&a 

bir hail mevcut olma~ıfı 
ğı halde ltalyanın Roman· 
yaya aldmt etmeksizin Bel· 

ırada el uzatması ılbt ıa · 
rtp bir hadieeye tahit olduk. 
Demek oluyor ki, 1926 •• · 
nesinde İtalya ıle Romanya 
araaında akdolunan paktın 
yenılenmesi İtalya Yuıosla v . 
ya paktının mantıki bir ne 
ticui akdolunabllir. K6çük 
İtilaf devletlerı ile bir ya
lunlaıma akdi hususunda 
Macarıatanın iler1 , süıaüiil 
baıhca ihtiraz kaydı Roman· 
ya bükOmeUnin Macar ekal· 
llyetleri hakkında ileri sür
düiu talebi kabul etmeme
sinde meknuz bulunmakta· 
dar. Y enl Romanya kabine. 
ıınin, hiç oimazaa ari olan 
Macarlar hakkında, daha 
uzlaıma severce hareket et -
meıi mistebat dejildlr. BGk· 
reı Roma.,.1olunun, hiç ol 
mazsa Mu11ollnit~nazarında, 
l:Sudapeııeden.ıeçtii'nl unut
mamahyız. Yalaız.,.,Macarıs . 

tanın_ Komanyada husule ıe

Jea istihaleden ne nııbette 

memnun kalacaiını anlamak 
kahyor.~Mocarlatan .. bu isti•• 
haleden ırkdaıtarıabakkında 
bazı ımtiyazlar elde edebi· 
hr; fakat dıjer taraftan, 
ltalyanın hımayeıine maz 
bu olan~ .. arazi_ müddeiya
tıadan ••zıeçmesı ve ılz 
Jermı yainız Çekoslovakya 
ya çevırmeıi acap_edecektir. 

Romanya ile i'oıonya ara· 
ıında'4mevcut otup Aotenes· 

ko taralmdau takvıye olu · 
nan hacları yenı Romanya 
har1ciye nazırı _ da kuvvet 

1 lencırmekte berdevam ola -
caktır. Herne kadar Polon · 
ya herıcıye nazırı Romanya 

batvt:kılımn dahı1 olduğu , 
ıdeolojık mukavemdt st-ddı· 
IH! gırmıy~ceğ ina ılcrı ıür -

mekte ise de Romanya ve 
Poion9a rt>jımle. ı ıki mem· 
leketin anlaımaiarmı ıcbp 
ettiren bırçok amillere ma . 
lik bulunmaktadırlar. 

Bu suretle bır nevi Bel · 

ırad Bükref Var şova mih 
veri vücut bulmuı o lacakhr 
Btnnetice f8 rki A vrupada 
bolıe,·ik aleyhtarı bir sed 
meyda na çıkauktar. f:HUün 
bu had11eler karıısında Fr
ansanın vaziyeti nedir. Fran 
sa, Balkan •e Orta Avrupa 
mllletleri arasında aahip bu· 
Junduğu kuvvetli ıempatile -
rln kendl"ine kayıtsız ve 
ııuuız politik hır iatinatgah 
temio edeceğınl zannediyor. 
Bu görü§ biraz basitçe bir 
ıeydir 
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