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İngiltere, Şanghayın, Garbında bulu
nan Kuvvetlerin Geri Çekilmesi 
Hakkındaki Japon Teklifini Redetti. 
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ATATÜRK • • 
-- -

İstanbul un lngiltere· Amerikalşbirli· 
" imar Planını 
TetkikEttile 1 

ğiT eessüsEdebilecekmi? -
Ankara, 19 (A.A ) - Reiıi 

cumhur Atatürk, dün yanla 
rında Baıvekil Ce ll Boyar, 

Bu, iki Kapitalist Devlet Arasındaki işbirliği, 

lçhakanı ve Parti Genel Sek
reteri Şükr6 Kaya olduğu 

halde Dahiliye Vekaletine 

Df.!nya Sulhu için Olduğu Kadar, Mütecaviz
ler icin de En Müessir Bir Hareket Olacaktır .• , 

Marsilya 
Hldiıııi mds~arinden biri 

yakılandı 
l'eraı, 19 (Radyo) - Çekoı-

10•alrya zabıtası.; Maraılya 
b&•ı .. 11 ınıı:ıullerlnden biri 
111 '••lclf etmlıtır . 

d.MarJ&fG adını taııyan bu 
a •. Berllne hareket et -
1•••Jlcen ıüpheli görülerek 

_?•llala1111uıtar. 

sailam hir iç barıt platfor
mu temin lçın bütün azhk
laran haklı iıteklerinl kabul 

n evreye bızzat kendim vere· 
ceilm Mılletler Cemiyeti, 
memleketlerinden kaçan ve 
Romanyayı lstıla ed~n bu ıa· 
hıılarao yer.lerine dönmeleri 
ni istem ittir. 

8 . Goga Jıı politıka ha · 
kkmda fU ıözlerl ı6ylenıit · 
•. ır: 

Tasavvurumuz eski it
tifaklara ve mevcud dostluk 
paktlarına eaulı bir surette 
değlft ırmeluiz•n dostlukları -
mızın çerçiveılnı genltlet 

. mektlr 
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28 lklkkanun tarıhl i lzv 
gelerek büyiik ıa londa t~f est ra gazetesinde .. Jngıliz A 
hir ed•lmekte olan lıtanbul merika görüımeleri ve ıulb 
ı~brintn Proıt tarafından meseleıl,, baı'ığı altmda in 
yapılmıt nazım pll ı ve ma t ı ıar eden uzun bir maka 
ketı tetkik etmit ler, uzun lede ezcümle ıöyle denilme · 
tafsilat almıılar ve plan eı- ktedır: 

görüımeleri beynelmilel va
ziyet için oldukça büyük bir 
ehemmiyeti haızdir . 

lngıltere ve Bırletik Şim
ali Amerika gibi ikt bQyük 
kapıtalıst devlet arasındald 

mütekabil münaaebahn bey· 
nelmılel münasebattaki rolü aslarını tak~lr ve tasvip ı "Tice.ret mukaveleıi akdi 

buvurmuılardır . haklcındakı lllgillz Amerikan 
~~===::;=-============-==~==============-=-=----=-o:mzs========z-==-----

berkeıçe mahlmdur. 

Çin Kuvvetleri Nankin 
•• • 

Uzerine Harekete ·Geçti. 
Japon ve Çın bü~u .. etf , rı elçHe ı im gen a.Ollar. 1ngii1HP., Şanghayın g1r hı r: da bu

lunan kuvvttlerin geri çekilmesi iç ı n yap.lan J lpon hklıf ıni redetti. 
Londra, 19 ( !\.A ) Çın 

ve Japon hükiimel l~ti n( zd· 
lertnde bu1undurJukla rı c lçı· 
lerini geri almıılardır . 

Japonya bundan böyle 
Şan-Kay Şekle btçblr mü -

leceAlni bildirmittir . 

Mühim Çin - Jıtpon kuv 
•etleri Santııın i n cenubunda 
tahaıiut etmııtır. Çok kanl ı 

bir harbin baıfama11 bekle 
nhor 

Tıyang11u ıımallnde tlddet 
li bir rr uharebe o\maktadar. 

Ç in kuvvetleri Nanklnin 
75 kilometre f i malıne yak 
laımıılardar. 

Ş tnıhayın ıarbında bu 
lunmakta olan lnglliz kuv 
vetlerlnin geri ahnma•ı ba
kkında yapılan J•pon ta le 
bini logiltere redetmtıtır. 

zakerede bulunmamefa, Pe 
kın hükfimetini bütün Çın 
hükumeti olarak t anımafe, 
münasip zamanda bu hü 

Mısır İhtilafı: kiimetle müzakerelere giriı -
mefe karar vernıtıtır. Hitler, StoyadinoviçSe

ref ine Bir Ziyafet Verdi .. 
Yugoslavya Başvekili ile Alman devlet a~ımlan arasm-

1 da yapılan müzakerelerde ııı k1 Avrupa va beynılmilal 

K N h P 
Diler t ıu aftan Çın hükQ. r a ı Faruk, a a 5 a _ meli neırell•i' bir deklaras 

yonda Çinin barıt arzu11unun 
deiiımemit olduğunu ve ba-

şa Y 1 N ·1 ç ·1 n Azı'et·~ ı· ktıniyet hukuku na ve toprak 
\. • • bütünlüğüne r iayet eden ba -

l f.I - - raı ıartlara elde edllinclye ka -

• • .• Piri isinin. yı,llın tekhf leri ka~ul etmem~ si üzerine =d·=r m=uka=vem=-=ete devam edi-

ıMilll .. rldB, Ya ıınç hükümdn babası ı bi har :ktt eııı 
Mııırda zuhur eden kabi

ne buhranı b6t6n Avrupa 

•e ıarlc matbuatına tnal et 
tıtı gtbt btlbusa Mısır mal · 

buatarada uzunca teıf ır ve 
tahlil edilmektedir. 

Kral Faruk ile Vefd pe.r
Uıi ve lıükO.rneti arasında ki 

lht1llf111 Yeni bir hadise ol 
llladıiı Ye bunun mebdeı 
iki b k b Uçu •Y evYel baıhyan 

lr lhtUlftan doimuf bulun
dufu aolaıılmaktad ı r. 

Ptteıel~ ıudur: Va fd pllrti 
~ ile •ılcı baı vekillerden Ali 
.... 1ı1, p 
K 

•tanın arası açıktır . 
ral F 

•rulc. Alı Mahir Paıa· 
Yı lcraU •-
ta 1 •• divan riyuetine 

' 
11 

•ttlfi zaman Vef d hO
lc~"'ett b 
•e Al una muarız kalmıı 

1 
1 Mahirin tayinini be 

n raıe111 
lu Ah •rnek Jolunu tutmuı · 

NAHAS PAŞA 

azalağının tayin hakkının 

ııırf kendisine taallu '< eltl 
ğınt iddia eyledi . Böylece 

kral ile Mustafa Eınahaa 

Paıa hükumeti araınnda bar 

lavan ıbutaf gittikçe geoit 
led t. Kral Faruk ihtilafan Pttabır Paıanm divan 

relılltı1a 1 
1 

e tayininden dola halli için eski baıveki ler 

1

1 •çılc kalan iyan aza · den ve eıkl adliye bakan 
li&Da L 
hır qfllcumet namına larmdara ve eılci ve yeni 
Halbulcı aarnzet söterıldi mebuıaa ve ayan reislerin 
zedı le kral Faruk bu nam- den mürekkep bir hllkern 
blrbal ~~ıal •t•iyerek diler heyetinin toplanmaıunı tek-

•rt •ClrdG ve ayan ( Sonu ikinci aaJf ada ) 

T e;v uel 
Oz Hıne as ıer muta~il 

taarruza gBçtiler 
Paris, 19 IA A.) -İııpeınya 

d a aeı kuv~ et ler . geçenlerde 
cumhuriyetçilerin t:line geç 
mıı olan Teruel üzerıne mu 
kabıl taarruz" geç. mit lerdir. 
Muharebe deva nı etmekte 
dir. 

Fransız 
Kabinesi teşekkül etti 
Pariı, 19(A A) Franaada 

kabine buhr~nı bitmtt ve 
Şotan tekrar kabineyi teıkil 
etmtıtır. 

Alman zabitleri 
Varşovada 

V ftrfova, l 9 1 Radyo J -
Alman zabitlerinden mürek· 
kep bir heyet. Polonva z" -
bitlerinin 1935 senesindeki 
ziyaretlerini iade ıç ı n buraya 
ıelmlttir . 

masalelır tetkik adildi 

B. STOY ADiNOVIÇ 
' Berlın, 19 (Radyo) B. 

Hitler. dün Yugoılavya bat 
ve dıt bakanı Milan Stoya
dinoviçt kabul e tmlt ve bir 
saat kadar konuımuıtur Bu 
esnada, G eneral Göring. ha
riciye nazarı Ra ron Von Nö
yraht ve daha bazı Alman 
naurla ra hazır bulunmuılardır 

Mülakat esnasında bütün 
beynelmilel vaziyet tetkik 
edllmiı ve Şarki Avrupa ah 
vali gö:ıden geçi;ilmtıt i r. 

B Hitle r, Alman haıvelclletl 
binasının ı~nit aalonlaranda 
Malla StoyadlnovJç •• re 

fikası ıerefine mükellef bir 
zıyafet ver mittir Ziyafeti bir 
reımi kabul takip eylernııttr · 

Yugoslavya Baı ve Dıt 
Bakana, yarın askeri okullar 
la nı üessesatı ziyaret ede -

1 ce k ve çaraamba günü (An
ver ) de Alman Nnularmın 
ter tip edecekleri ava tıtarak 
eyliyece ktir 

Milin Stoyadlnoviç, per 
ıembe günü ı Euen) e gıde 
cek ve büyük t Krop) silah 
fabrikalaranı zıyaret edecek
tir. Burana Mi lin Stoyadi
noviç için, büyük bir lettk-
bal hazırlanmaktadır. 

Mılan Stoyadınovlç, cum
artesi günü Münıhe ıidecek 
ve hususi surette B. Hıtlerin 
malikaaeslni gezec~ktir. 

Yugoılavya baı ve dıı 
bakanı, p tı.ar günü Viyana 
yolile B~lgrada döncektir. 

Berlin. 19 -- Yuıoıl•vya 
baıvekıli Stoyadlnovlç ve 
zevcesi dün sabah otomobil· 
le Berlin cıvarmdakl Krain 
halle giderek Görlngio ver· 
dıii öfte yem~tınd~ laazır 

bul.unmoılardır . Zıyafette 
Göring ve Stoyadlnovlç kar
talıldı nutuklar ılylemlılerdar. 

Malum olduiu ilzere, Bir· 
letlk Şımali Amerika hilkii· 
meli ve btihaasa hariciye 
nazara Hull, 1Gmr6k tarife· 
lerinln iadlralmeal ve dewlet
ler ara11ndakl iktisadi har
bin ta bf ıfl meıeleılnl ıoa za
manlarda fevkalade bir ıaJ· 
retle ileri ı6rmektedır. Hull, 
Aerlkanın mukavelelerle ba· 
ih bulundufu devletlerle mu· 
tabakat haaıl o 'dulu takdir 
de, Amerika D rGmr6k tarıf· 

el~rtnl ~azde 50 indirmek 
huıuıunda konıreden aall
blyet almıı bulunmaktadır. 

Amerikan ihracatının J8•· 
de 18 i - lnrtltereye isabet 
etmektedir. 

Brltanya lmparatorluiu 
dahilinde huıuıl btr tarife 
ıiıtemtnin tesbitl hakkında 

domlnyonlar ara11nda 1932 
ıeneıinde Ottavda yapılan 

anlaırna, AmerlkanıD lnıtlte· 
reye yaptılı k6y lkteaadlJ· 

atı mabıullta tbracabna al· 
ar "bir darbe vurmuıtur. Bu 
aniaı•a neticesinden. Ame
rikanın 1932 senesinde lor· 
lltereye ihraç ettlil 4,63 mil
yon kental buiday, 1936 
ıeneıinde yQzde 50 ekıdmıı · 
Ur Buna mukabil domlno
yonlaran yıllar zarfında la. 
lnglltereye aynı mahıuller 
Gzerlndeki ithal&h birden · 
bire yükıelmtıtlr. AJnı za
mada bu anlaıma HJealade 

Britanya tmparatorlutu da
hilinde ıerek lktlıadl ıerek-

ıe ıiyaai milnaaebat takviye · 
bulmuıtur. Şımdıkl halde 

lngtltere iıtiblik maddeleri 
üzerindeki ltballhnın yüzde 
80 ini Blrtanya müıtemlek 

elerinden temin etmektedir. 

Amerika, ba11öatermekte 
bulunan iktisadi buhran ka· 

rı111nda, bazı mallar ve ba
( Sonu ikinci ıayfada ) 

f rans z sefiri la gôrüııo 
Londra, 19 (Radyo) -

Harici ye nazm Lord Eden 
bu gün Franaaz ıeflrlnl lca 
bul etmlttlr. GörOımeler, 

Danzing vaziyeti •• Mıllet 

ler Cemiyeti lconaeyl lçttmaı 
üzerinde olmuıtur. logıltere, 
Milletler Cemıyetının Dan 
zingteki ıal&hiyetlerinln te
vıllnl lıtemektedlr. F.ıanıa 

daki kabine buhranı dola 
yııl le; İngiltere Franaamn, 
Mılletler Cemiyetine bafh
laklarını bildiren beyanname 
neırl huıuıu Oserlnde hiçbir 
DetlMıe •UallD&IDlfllt. 
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Kral Faruk,N 
şayı Niçi 

has Pa
A z letti .. 

( t3eı tarafı bir inci aa,f acla) 

ltf etti. Kral aynı zamanda 
muhtehf parttler retılerınden 
ınüreklc~p btr ınil ii hiUcum· 
etin Muattıf a ~l · Nabu Pa
ıa riyaıetlnde kurulmaaı
nı da tler1 ıürdü . Mustafa 
El · NehH paıa milli ka• 
bine teıktllnt kabul --etrrıe· 
mekle beraber, lvan tayin 
ve muhtelıf konıtıtOıyonel 

muelelerın hakem heyetine 
havalfılnt kabul etti . Ancak 
hakem he yetinin , eakt baı · 

vekillerden 'le adlı1e nazar· 
!arından h~1ekkü 16nü muYa · 
'fık buluoyordu. Buna ıeb~p 
olarak. bu ı:eYatın kanunu· 
ııaıl ye mauraz olup merhum 

kral Fuat zamanında dıkta· 
törlük kurduklarını ıöıterl 
yordu. Muıtara !l · Nahas 
paıı.nın noktaınazaraoı mQ· 

teaddıt defalar 11erek mec 
-lfıte, ıerek lyandakl V efd 
partııl aruplaranda izah t 
m•ı ve ıözleri Alt Mahir 
pıtf&nın biraderi Dr. Ahmet 
Mcthlr Be, hariç olmak Qz· 
ere bütGn parti taraf ınden 
laararetle taı•lp olunmuıtur. 
Ba ıbtıl&f devreılnde , mııt 

i)uat blhfik hir heyecan ıöı· 
termtı ve tlddetli bir mGca 
deleye yol açılmııhr 

Kral Faruk, Muıtafa El· 
Nah.. paıanın ıerek bir 
milli kabine hıkıl etmemek , 
lferek teklif olunan hakem 

leri lıtememek yolundaki 
ısrarı iiaertne keadlıİne ma · 
lam azli mektubunu J•z 
mıı ve baı•eklletl Ahmet 
Mahir Beye tekhf etmlııede 
onun kabul etmemeıl üı~ 

rlne Mebmed Mahmud pı· 

t•Yl baıvektl c.tayio etmlttlr. 
Veni :kabine ıu •uretle t~ · 
tekkül etmlıttr: 

Mehmet Mahmut P•t•• 
Baıbakıuı ve DahtllJe Ra 
,nı , 

lımatl Sıtkı paıa , Mah,e 
bakanı ve devlet bal&anı , • 

Abdulfettab Yalıyf\ paJa , 

Harici e b""'"" •e d"•l•t 
b kanı 

Ahmet Mehmt!t Hoıba 
paı• . dl iye bakana 

Hilmi la" paıa. Evkaf ı,., 
lcaoı 

Bahattin 8erekat He,, 
Kültur b11kanı, 

Haaan Sabri Paıa Mü. 
11akalit bakanı , 

General Hüaeytn Rıfkı 

P•f•, Mıllt mQdaf aa bakanı, 
HOıe1lo Sırrı paıa. Ba 

rındırlık bakanı 

Murad Vehbi paıa, Zira
at bakam 

Ahmet Kimli Bey, Tice 
ret ve .. na1I bakanı 

Mehmet K'mtl El · Bin· 
darı Bey, Saihk bakana. 

A.bG lzi~ Fehmi paıa, Ah 
met. LOtfl el • .Seyyed' paıa , 
Şatr Mehmet Hafız Ram•· 
zan Bey ve Mehmet, Hüıe 
Fin He,kel BeJ. deylet ba · 
kanlara t•Jln edılmtılerdlr . 

B•zl baıınlarda bu kabi
nenin ltalyan noktafnazarı. 
na hızmet edec,.iı baklrında 
llerl ıürOlen lıidia ıayanı 

kabul deitldır Çünkü yeni 
kabinenin lnıll ız ıiJHHına 
bai ı olduiu yeni baıvekllın 
Kr11I Faruia yazdıtı teıek 
kür mektubundaki ifade tar· 
zaodaD anlatılıyor. Baı•ekll, 

M11ırao dJl•r mMal•ketlerJe 

olan do.tluk munıısebetleriol 

tdame edecefl hakk•ndaki 
fıkrada btllıa11a bOyük men· 
faale karı~ t ~m bir n\erbo 
tiyet ıastf'r llf!ceğ ıni hı ldirl · 
JOr 

Gariptir ki Muıtaf El Na · 

h\• paıanın M~hm~l Meh 
mut p ıa tarafından iıtihlif 

edllmeat tik defa wukuft gel
miyor. 1928 s.n,,ılnde .kraı 
Fuat ile Vefd partlılnin ara· 
lan açıldıiı ıır da kral Fu · 
at, Muıtaf a El Nah t pa· 

t•Y• azlederek yerine , k ra l 
FaruıJun bu ıefer yepmıı 

olduğu Yeçhtle Mehmel Mah 
mut paıayı ıetirmiıttr. 

Şura11m da ayrıt: tıuetle 
melidir ki., Mehmet, Mahmut 
paıa tarafından kurulan ye· 
Dt kabineye kopt rıcalinden 
hiçbirlıl ltrlrftk etmemekte 
dır. 

M11ar matbuatının veni 
kablneJe kartı aldıiı vazt 
yete ıellnce, ıöyie hulise 
o lunabilir: " El Mıart "' ve 
•Eı Cıhat ., ıazetelerl Muı· 

taf a El • Nahaı paıa yı ha 
raretle tutmakta •• a~rek 
Ali Mahir paıaye ve gerek 
kardeıi Dr Ahmt!l Mahir 
8e1e tlddfltle hOcum etmek· 
tedir. 

•Eı Sela,1 ,. 11e htr t ene 

denberı yaptıi• veçhile Mu 
tafa El NahH peıaya ıtd • 
detle hücu ma d e vam e tmekte 
ve yeni baovP.lctlı tutmakta· 
dır. 

" El · hram " gaı.eteıine 
gelince, yalmz hidııeleri et 
raflı bir ıekllde izah ve t .. r 
ıtrle iktifa etmektedir 

•El · Mukattam .. iti'! bita 
raf bir vaıiyette ~ltnakta 

ve kanunue ılye ria yet 
edtlmeıl lü~umunu rnüd-"f,.a 
r.tm~ktedlr . 

Gerek parlimentu , .,.. ge· 
rek senatonun kati ekıert 

yeti Muıtafa El • Nah.eıı P• · 

f&Jı tutmaktadır 

Rusyada 
Örfi idare llinı için JOksek 
meclis dıranırıı IEklif rerildl. 
Mebuı Gorkln, bazı mah 

allerde ve icap ederse büt-
6n So•yf'tler Btrllfıode örfi 
idare ll&nı hakkının y6kıek 
So•1~t mecllıl relıltk divanı· 
11a verilmeılnt teklaf •tmlı 
tir . 

Raportör avnı umanda 
merkeıt komitenin •• halk 
kornlaerlerl konıeytnta bir 
mekanik Jnıaat komlıerlijl 

i!e bir de bahriye komlıer · 

hll ıbda11 hakk:ndakı kara 
ranı bildırmiı ve ziraat ma
hıOllerl ıtok komlteıtafn de 
lcomlıerhie tahvllt projesi 
tıi anlatmııtır . 
Mebuı Koııter, Gor1<1nin 

6rfl idare kanununu ıniids 
faa ederek demt~Ur ld: 

• So•yetler Btrhit burade 
ca uı oc:ak1arı kurmak ıııtı 
yen dütmanlar la çe'7rilmıı 

Ur. Feıtıt ocakları , ha lk ko 
miıeri Ejofun ıdaresh~dfl'kl 

kıymetli lıtıhbar t ıeı visi 
••Jeslnde tahrip ~dilmııur. 

Sovyetler hududlMı ıerlsln · 
ele tam emalJet istJkh ldf! 

•• '-•la 941tle •k lr • 
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İngiltere 
Am _ ika 

" 

iıb~ rliüi tees ~üs edebile
cek mi1 

(Bu hr&fı btrtneı -a yfade) 

buıuı .. ububat, tiornuı: ti, 
mevv• \ • kereıte huıuıunda 
Hhn lit iı.'!k nların ın gent ıle 

t ılmest 111 l n Rıl t e rcden ısteme 

idedir . 
Bu yaziyet karıuırıda lo 

ailtere tçtn apılacak bir ev 
ııarsa o da - O ttav enle ma· 

ıtyle teıbit edtleo tlır fe tif! 

teminden vazr~çmek o'm a 
zıa blle bu ıdıtemi tahfif et 
mekt1r. Jnılltere için baf .. CA 

müıkll&t da bund•rn ıelip 

çıkmaktıuJı r 
İnıılı ıt·Anıertluı n \ıcaret 

a.nlaıma s t yolunda duran bü 
yük mütkıllertn 6nüne keç
mek ke i,11 defıldtr Çünkn 
loııltaf!, imparatorluk için 
te&lıit edilen tarife ılateminl 

m6htm bı r ıurette Jf"Vfet 

rnlye ve domtnyonl r lyle ol 
an alllraalnı zerre •adar D · 

a fa düıürmlyP. razı " lm ez. 
Böyle olmukla berabu h~r· 
haoıi bir uzlaıma çarto lct f 

bulunacakhr. 
Maamafth. hu t ıcart-t m u 

kaveleıınin be vnelmllel ık 
tfi&di v~ ztyete h~rhang' bi r 
mühim teıir y•pamıvacağı 
bedihidir. BaH öatcrmekte 
buluna n yenı ikti8adi buh 
ren 11 ıktiaadi liber lizm" po· 
jeıioin real ize rdi lmes!n e ve 
ticaret harbıotn g ev, etl lme 
ıl ne ıt.ela yardın1 etmemek· 
tedir Faıtlııt dc vJe tlPr , tam
rnaouıyle rnühıl fktJtıadi ııa 
-IVODlll lzrn "Aerı o !no fkUu 

dı ıty.a etlefinden va zgeçmi 
yeceklerldir le ıe bıJ ıebepten 
hıç kun•e tnııliz Amertknn 
itbirlijin ' tl lktiud ı p reapek 
tlffne herhanıı bir lrrılt hn· 
llamarnakta dır 

A111~rUıa ile rtbbhfi ya p 

mak yolunda lnglheredekl 
lemayilller o " Mesut ya iın ıL 

hk ., m bir daha dön memek 
üıere mu:iye karıımıı bul 
unduiuod ım ve .Bht n ya 
t01paratorlutu için 

mühim o lan berheogi bir 
' harp uhaeıoda . evvel emir 

de paaifik okya nmt" İ ngil 
t ereoın tek ba ınR nıev kiiıol 

müdafaaya muktedır ol a. an ı 
y cağındıı.n neıet elliAı ~üp 
beslzdfr Çünkü Amerakan 
filostyle ltb;rltğt tngi ltere· 

)ıe karıı J.tpon leceı vQıüne 
yapılacak müeulr mukabele 
için :ururi bir oartl ır. 

lngiltere ıle tfbirlfğl yap 
mak yolundo Ameri kadakf 
temayüller ıse, harbt lcö rük · 
leyıcilerin hııkıl ettlk 'er l üç 

tarafl ı hloku nellceıılnde 
ı\merlka ıçın doieu açı k 
tehlikeden neıet etmektedir 
Hatti oldukça meıhuı Anıe 
rlkao dıt ılyHd adamla,., 
Brltıtoyft lmparatorlu~unun 
Amerika 6ç•n birinci m üda
faa , hattı o lduğu hakkında 
btr tez bllt: ı lr.d sG rtıtflkte · 
dtrler . 

1nglhz: Amcrıluuı iı bir lı 
tı , ancak kollf'k tif e mniyet 
•e d6nyanın her kısmında 
ıu 1hü yaıa t rna k a na lnJdan 
cereyan ett iği ve bu it bır 
lıiioden mGtecavızlere bir 
ıürü müıamaha larda bulun 
malc ,olundakı inglilz tak 
ttai ihraç edtld iğı takdirde 
ıulh için bir fa yd rs b b • 
ted•bflıf . 

LE aı;; 

@ı ... -

' 1 ·4 
@] l!lı1 q !Ji2-I ;;u Wt• ırt fi 

• 
1 ç ÇI Y· rdu •• o 
i havan ·e 60 .. , o aça O ğ · po Maçı .. 

tütünf ~irfi~te Y .ar n ı ldma 
--- --

Yenır..e kaza mın Sofulu 
kl\yünd~n lımaıl dında bırı 
D in kaç"-k~ı!ık vaptağı haber 
a-ıDCJ 1 üzer u inhlınrJ r 
takip memuru ve jandarma 
t a hkıkntıı batla mııhr. 

Son 
urdu GüzelB ·r Oy ndan 

oga spo u 2-4 Yendi 

lımnıl, ece yarıu köye 
yarım t1aat l:adar m ts f ede 
bulunan bir )ierde faaliyette 
huluııduğu tnradıs, alman red· 
bir say ılnde bir havan iki 
bıça l ·e 60 kilo &tadar kr 
yalmıe kaça k tütünle birlik t e 
yakalanmışttr. Suçlu ka çak 
çı. Htga mOdddumumtliğıne 

t eslim edilmıotır . 

Halkevinde 
" onferans 

Gönen, ( Huauı ) Ltk 
ve kupa maçlarına htı~.ırl.k 
c1mak üzere idm n ahuın• 

da Göneu ldm n ur d u il ... 
Yeni Do nnepor tabnılan 

pnzar günü bir maç yaptılar. 

Samiıni btr bavo. içinde 
ba~lıyon o un onunn ka de r 
aynı heyeca na muha 
f ıtzn etti Bırıncl devre 
fkl ter golle berabere bitir il 
di. İkincl devre bir oyuncu 
d eğ ıtırerek çıkan ld ruan· 
yurdu devrenin baı1nnı ıcın 
da bir gol yn e re k maAlup 
,, ziyete dOf' ü 

idru uyurdu hatla randa 
insicft m ancah devre ıonun 
da gö Qndü ve se mer;e ver 

Bu akv m Hıılkevinıle sa· ,..,~O<P!'!~~·--.. ·-~-
a t 19.30 da Lt e Türkçe öğ-
retmeni R Ke ma l Demiray 
tarefınd11 n (Terıhte m , eı 

Türk olan Yunan de"tanlAn) 
m evzulu bir konft> raos 

r ı leeel< li r. 
Konferan t u ıonra go 

terit kolu te rafından da bir 

komedı t m sJl edılecelttır . 

ız Para ~ 

Bi li te 
açı mış 

ile 

Dün 8eee Kayabe y rrın 

halleı.inderı Ahmet oğlu de 
mircı Alfnin. bu mobelleden 

Mu bfa kızı 15 •a tındaki 

Kadri veyi 70 lira p r Ml 
birlikte rnçırdı~ı ıil,iy t o l 
undufiundıt n ı uçlu vaka 
l.ınmıı, hakkındR hıhkHcat" 

b ol1tnm ışhr 

H isanıanma 
Gönen S rıköv . Baıog 

retmcr 'l 8 lindı Göksidan 
ile, m erkez bhind ok ul 6ğ 

tetmenlerıodt:n Bo Zehra nın 

nl anlarJ yapılmı~t ır . Jebrlk 
f>deriz 
--================== 

ihtiyarm aşkı 
Aık, kadın veya erkt:k 

herkes tçin mühım bir ıey 
d lr; ııtfk yüzüoden k n l ar 

dökülür , namuı;lar Yt; iefef 
ler vık ı lır, fAka t ihtiyar hl• 
adamın sşkı çok yaın n hır 

ıeydir. 

Pruıva krah ve Avusturya 
imparatoru ha ne l1ıınl rll 
vakmdan karabet ı ola n Leh 
İi Pr~ns Mlhail Rırnzcv.e 67 
f8tında oldu~u h o.lde benü:ı 
28 va,ında buluna ı ı J&net 

Seçuçut adlı bir Y ~ hudi 
luzıle aeviım ıt ve bu nun a 
evle'nınııti r 

ihtiyar prenıun ıki nulyon 
altın l ırahk muazza m bir 
ıerveh vardır Mırasç ı lara ve 
haltı iman o!dut larım id 
dıa "den l\krftbası, prenrln 
bunadığ ını iddıa et ruiıler. fl!
kat hu ıddia m 'lkem e t -

rafındiln r dd dilmtt tfr. 
Ya hudf kıırı imdt bu mu

al:zam servetın yegane ' 
rfsı görilnmek ledır Alman 
lar bu ha Uııe e çok kıırm~ · 
lardır l!elki de Ya udi k•• ı 
oı ·•tled e 1 Edb 

B yı . dı 1 
...... _ 

i şleri i i b;r nun pro-
hazulBnı yor 

' . 
J ~ ' Dahiliye Vekalet i em· 

leket fn b yındırlığı için husu 

si hir k mm projeıl h zır 

lamı. ktadır Proıe çehtt ve 
kaeabalar ımn·ı rı ıu. elc tıtrik. 

pi rı kaualiz~ ynn v~ b n 

ur• 1 lerlnl bir lnt izftm ft l 

tına alar.ukt r Ru proje lt6v 
k lk ı nmrtşına d ehemrnı 

vdla tekilde y1trdım P. dec~k· 

Ur Proje, mevcut Bel di e 

ler lma ı lieyetl kanuuı n 
detııtırmekt dir A lunBdo 
büyilk bl teknik büro ku 
rula cak tar Belcdh•e Ba nka· 
eman ser rnayeıt ttrhrıln cak , 

1 banluunn f mı MahRlll lda-
1 reler Bankası olacnktı r P ro 
ı j uht 1938 malı yılından 
1 P. vel k nunl"' mt' ınoa ça l ı · 

ıal cn!J 11 

Sağlık 
Mü.c delesi 
SıhhEtt ve İçtıın ı ~uave 

n et , Kl\lrno ırıtı. vurdda uıtl ı 

ğı korum k \' h l k ı h a la· 

hklarla mür d,.ler,. lııt ır 

mnl iç n u ruumi h ir mhr ı 

d11lt'ye giri tN"'k üz redır 
Rak nhk bu müc~ -ldevı 

fa;ıdas• toh klcuk ..,ln tş olan 
y nf hiı' ·ı~hrn ı dah ılınd t': 

y pııcak bu a radft p rops 
ğanda ve h lk dilinde n,.e 
rly&l •tine bllhf ssa ehemnıl· 
yet verer.ekt ır. 

Bunun tçın •"' l r&f' ı Lı r 

prof ram huulanınıotır Mü 
cadele Vf' propaia:nda fa.a 
li) etin i tan.ıfm ve ıdru r ı de· . 
cek olan mok m bu proğ 

raın roucıbrnce hetf'ketf! 
g eçmek tber b r tak ım h · 
zırlıld rd" t>uluomektadır 

Bu arada tehlılreli ve SA 

ri hast . lıli <11 içın bürnıür 

ve fi 1
t r v~ptmlmı§hr Bun 

le." yo.kmda memlek tin ber 
tor fın'n köy vlerine h al 

kevlerıne. mektep lere ve <f ı 
fer u un:ıi yeri ·re d ıh 

c tlt 

rnt:de gecHnned i Bu ıuretle 
o\'unun bltmetlne o n dakika 
kal!\ yapılan ıki ıolle ga 
libiyet t e m_n dıldt 

Gön ,,n öğrtlmenlerinin top-
1 nıısı 

G öneo, ( Huıuıi ) 
Merkez airetmenle ri mutad 
toplantılarını pazar akıamı 

kıtap evinde yaptılar. Bu 
topJantı, me leki aoktalara 
le::nıu eden hararetli bir mi· 
nekaıav yol açta l&cı aaat 
süren ve her c tbettcn fa1· 
dalı olan toplantılar 11k 
ıık y tt pılaca~hr 

Bırinci 

Beş Yıllık 

p;amm!Z itmal ıdiliyar 
ok r , 19 Birinci beı 

yıllıl< nd üt t r l pi nının tat• 

, bik att ıkmul edilmek ilzere• 
dır En m ühim eııdOıtri ıuru • 
buna d , hcl f abrikalardarı 
tki ucı olarnk S üper Folfat 
ve ıaçya{iı fahriktuının ku 
rulmuın. S ü rnerbank ta
raf ıtadan teıebbo, edilnıftth . 

l~ u maluıadla lmanyadan 
ba~ı mOtehuaısl ar davet ol 
unrouıtuı r.eııe SGmerb. 
ok tora faodnn SIYaıde ku. 
rulacak .ç mento fabrlkaıının 

lnfaatı Alm an f ırn;alarındet• 
Humbolda tb11 le edflmlttlr . 
Bu fabrtkanm aetıellk tıtllt 
ııal kudreti 90 UOO ton nlA 

cakhr 
- ...................... .... .. 

Bütün Yurddcı 
25,000 Radyo 

Çalışıyor 
Yapılan btr h tatl&tlie ıo 

ıe, Aauıtm; ayı ıonuna k& 
dıır latanbulda 12,693, Ana 
d olu ve T ra kyADID muhteilf 
yer ler ıode de ı 2 bin küıur 

rad}•o çalıımaktadır . Bütün 
Türktvede foal ıvet haltndeki 
t o rf )•oların saym 25,000 f bul 

z ·yne Altını 

Basılıyor 
Ye ntd ,..n z tynflt ltıolan 

v pdması lçtn Maliye Veki 
!etinden Darphane ve Dam 
ga Miıdü lüğüne emir gt-lrnif 

v f' fııaliytte geçi l w•ıtır 

Bu ttınlard n ne kader 
1 h zırl nrı c..,ğı h~nü1 h~lll de 

ğıldtr 
1 

Ortaokullarda 
Yazılı imtihan· 
lara a landı. 

Şehrimiz L f3e ve Ôfretmen 
okullarında dü nd en ıt ıbaren 

}'a2ıh .imtihanlara baalAomıt 
lif 
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Ntha1et ona yardım t 
mek lıtedlm ; 

K6~ü ücn. dedtm İstu~n 
uçurtmanı ben tutayım, ten 
kolayea havalandır. Bıraı. 
•-redd4t ttl, •onra maıum 

bir tebe11ümle •nd aibJ dit• 
lerinl 16ıtererelc: 

Balıkların 
Marifeti 

Bahldu, 10 Klnunuıaot 
geceıtade Köıtence ltman 
ve ıehrlni karanhktııı buak 
ınJtlerd ı r . 

Romanyanın Almanya 
Ve ltalya ite Of an Mü na 
sebatı nkişaf Ediyor .. 

Y•l&utuıa alt baııaa eUo berinde. Mbahın ıllı ıetkl -
t•ı t•pede. onun •ıı borala 
•Yhll~rdlm . Bu ıl&el fU· 
•anın bundan yedi eene ew 
•el açık, tath bir reaıı ••r· 
da. $imdi zamanla ae kadar 
boaulm•ı.. Akçıl bir renk 
baflamıı. Delltmlyen 1alnaa 
~u uaun rokuıan teılar•D• bıııt· 

1 btr .oya ılbJ ~enell1en 
ince ~eııl otlar.. Sokak ıe -
Ge teınb~ .• 

k .Baıtoauıı.a cla):anarak 'o· 
uıu hrm•n•ala baıladım. 

Etelılertıae Hnlan Jedl ıe· 
nelık JllcGn •larhlıoı hlı 
•edıroram. Yokuı bitmek 
'9tlaıı fdd Yor. Kaılblm o kadar 
1 etle çarpıypr kı. l;a pr 
P•nh•ıa hereeandan mı yok
•• Yolcaıun ••rllllJ .. .:met · 
ten "'' tlerı ıeldıtınt dOıl 
•llJona•. 
b lu Joıanlu taılarde tı,lıı 

1
' l•zll ııttı 11çradıfım 

r•nı.rı Jaatwlacl.. lnıaa
arnı UJ•dutu, ı•c• lsaılarr 
nıa ha,•ardıfı •e ayın bizi 
~ı~ ltulut arlr .. ından ı&set· 
e 1• 1 ıecelerde hu, afak ç•· 

kallı Yol k. J u tıı61 ö itlızca yO~ 
rftr ıe~erdtm, 

Şln.df. akçıl boyalı evtn 
~•na Ya1ıelaımakta nazları 
k~l•aı 86r(iyorum. Ne yaz•k· 
.ı 1•

1
1
1
1 

lh nuo kadar na&la 
ue 1 IJlir 

llızı :.1Gratl" lr aldAmak 
•et~r •. 

E9 Jo kıuııaındald açıklı 
ja 'ıkttb'I, Buradan bol• 
1.ın ufak bir par(:a11 bütün 
~ııelltjıte g9~le,hnl okııyor. 

lrhirler!ni llo\•alt ·uı ıtrket 
;•purları, arlıralaranda \JZUD 

0 •a" Jıiınları barakaralc 
t,oiau dofru koıu1orlar. 

Benim için çok bfly<ik 
hltıral•r 1akhyan lrt tae " 
ıflre eturdum. 

bu, •oluk kaya parça11n 
üa bent hararetle kucakh 
yan eai bir lılna 1amlmi 
yett •ar. Ah bu .oluk rOz t0 eıkı ahbabım • Benim ne 
ÜJik l'ltlraplarıma ıahlt 

elnıll;lto Kaç ıece, ..O!>Ub 

----:t.JH e rp;,ı; wu •• 

Ellerini ıtddetla bir hare -
ketle kavuıtur1rek v~ıtland 
tle•a111 elti: . 

.,._ Orada bulunmamın 1e 

:ebı oldukça artp. Demin 
l arımdan ay11ldal11n•P.ı ıô~ 
em•Jthn. Onu bot•majı it 
'enıı1u111 . fakat nafaka bu· 
ıuıaıında anlaıamadılı. Bu
nunla beraber aramısda b6· 
vGlc lhttllf yoktu. Y11lmz be 
aim aenç '>ir kızla evlen• 
meklltını için •erbe.t kal 
.mam ı•-E ıec ~ıyordu; bu kız 

mlly Lon Marttn ıdı E• 
1~me1111 le ı ararlaıtmlmııts 

Yahur. benim ıtç1n ..ıhoıarı 
nıak Rlevauub•h•dt. 

Ftnldeeteln: 

L Mqb l&kak. dedi, fakat 
Y&flll f 

u 1·haretten hahıf!der 
"1tıtnt:ı~ 

er; i ~lr P•~•r, cınayet ci· 
Lo' ' tbily Lob efa Emlly 

n t•n 
dtthae "oetuıım biri, ken· 
na 10~ P1• fahtıe. dire •Y 

•lUitnt e karıaııD hakaret 
~ı 9ıeı beni arhk ılre
dtr~~~elını teleronla bil · 

EQtr ı 
gört ty .. oa pek heyet'anh 
h l ;o'lordu iten de der· 
L. • oand.n •~llnt simsi• 
••rar ••rdtıra 

- S.a t l&açte? 
· Takttb lali 

ranl ıerrettiflm uvk••ıus 
samanlar.tm oldu. 
Şımdi eve bakıyorum. Ka 

p1111n yan ta!afından fııln · 
rarak bOtGn evi. ta Ucloct 
kabn pençerelerhıe kadar 
Nran yaeemln, ne kadar b6· 
yümClı .. 

O. yedi ıene evwel cdıs 
bir fidancıktı, pancurlar Jl
ne k•pah ... 

"Ayaklarının ucuna bHa· 
rak yalrlatBD bir ı&lıe aôr(i 

-Teıekldlr ederim dedi. 
KüçGklOiGmfi hatırlıyarak 

kilıt çerçeveyi ylkseie kal · 
dardım . Allı yeıı!la ku1ruiu 
yere ıı6rünüyordu O, 
koıtu Ye 1ri ••cim yumafını 
yerde 16rilkli1erek blrhay · 
li uzaklaıh f nceıı aeıiol iti· 
U1ordum 

· Barak, bm!lk .. 

Ne11l m1 •1 

Jıte anlata)•orus: Bu ıün 
lerde Karadentade balık bol 
lutu var. Bt•lm bofaalarda 
bahklar taemt'n hemen el 
ile avlanmaktadır. Bu bol. 
luk Kö.tence,e de n••'P ol· 
mut f akal. ıehrin elektrlil 
nl temin eden büyOk ıu. tür . 
bGoU balakların hücumu ıle 
tı tyememtı ve ıehlr elektrl · 

yorum . 
Bıraktım, uçurtmA bav• 

landı , lı tam 10 ıaat Janmamıtltf. 

Alınan matbuatı, Roman· 
yanan dabıli 1lya1etlnde vu 
kua ıelen deiııı1'hk leri bd 
ha11a büyük bir alaka lle 
tak•p etmektedir. Neteklm 
7 ıonklnun larıhli aazete
ler tik aabtfelerınde. yeni 
Romen bükdmetinln İtalyan 
lmparatorluiunu de facto ol
arak tan11acatııu ehemmt -
yetle bildermektedlrler. Fıl. 

haklka, Ronıanyanın Roma 
elçısl, ıon ihbabattan evvd 
lıttfa etmıt olduğu içen, bu · 
raya yent bir kimeenin tay· 
ını bekleniyordu Ştmdt. ya · 
rı reemi meh,. ftlınden ı ızau 

haberlere a6re, y~n• Romen 
hükQmetıntn fent Roma el-

Kepah pancurlardan bira 
açılıyor. O.ya~ bir kadın 
laayallni•, ıecenln alacaka 
ranlafına kar11hlıDt 16rilyo· 

Tekrar rerime e>turdum 

1 Çenemi baıtoouma dayıya 

1 

rak, ıözlel'lmle rıeoldt kil•· 
tlarao havada ıüzülütünO ••· rum ... 

Ah, yedi tene ne kadar yre daldım KüçüAOn, ıe· 

I
• vinçle dalgalanan tell beni 

lnHf11z olmuı . 
ı•-ı ı. memnun ediyordu. • ya'f'ru, aerçe •UfUD• 

benalyen, iki çocuk -cı•ılt111 1 Ah l.u ıea? Ne munfı 
beni, daldafım ba1alden uz· ve ne cana yakındı. On· 
aklaıtardı . Kı•arcılc . kumral 1 da. niçin kendime bu ka-
1açlarını rez.lra kaptarmıı dar yakı~lık hi11ediyordum. 
1 d ufak '°cuk, ellerinde ' Bu düiGmlerl çöz111~ie 
uçurtmaları yanımdan ıeçti 1 ujraıtıiım ııreda, evın renk 
ler. hctıi de=o kadaır ıOzeldi ı il pancuru açıldı Tıplu yedi 
ki, llpkı eıki reuamlaran ıene e•velkı aktamların alaca· 
çtzdlklerl (Sahi) portrelerine 

1 
karanlajına karııan Madının 

be11zlyorlardı lıııan, ıayri hayaline benzi en hır kadın 1 
thtlyul, 16z160 bakııh 16 vO:aG ıarOnd-rt . j 
zel ( Meryem } 1n de, nerde · M il 

d L I h ua i .. fıe mey ana. çıaaca ına 

timal vermekten ""~dini •la. Çocuk memnundu . Onun 
tıeılnl 1 itmedi bile . 

mı1ordu . 

Bentm me\l<;uchyetime 
ehemmiyet vermlyerek orun· 
larıaa daldılar . Gözlerimi 
okııyan bu, ıösel tflbloyu 
doya, doya &efretmeie bat 
ladım 

Kumral açlı ve btre2 da 
ha iri olanı, uçurtınaıını 
ytllueltrnele çahııyor, fakat 

1 kafıt çet\eve bir türlü ha
l valanmak btlmiyordu. Bıa 
l akulllı, onu .alotrlendirmtıtt. 

KüçOlc a1aldar1nı yere vuru · 
for ve ,a1abiyetle haykırıyor 
clu Ne ıGzel seıl ~ardı .. Bu 
ıeatn, kulaklarımdan girerek 
b6t6o benlljime tatlı bir ıı
cakhlda yayaldıfını hi11edf"r 
ııbt otuyordunı 

;ı w i 

Paucur tekrar kapandı. 

Uçurtma hlll yüksekler 
de dolaeıyordu Ben bili 
kayanın Ozerlnde oturduju 
111u ve (eneml butonuo1a 
dayayarak onu ıeyrettlğlml 

zaonedlyordum. fakat, tuhaf 
Jeid mi? Küçülün yensna 
ıelmlttlm . 

Onun yanın" dtz çö moı. 

onuu ıazlerine bakıyor ve 
orada ıençhalmhı ha ya 1tnt 
gl,mek istiyordum. 

Yokuıu inerken o, mem· 
nan bayl:ırıyordu: 

- Anne, nf!! gilz@l uçuyor 
detti mt? . 

Muammer Oöza/an 

iik çocuk 
Adem ile HavvanıD ilk 

çocufundan bahıedecek de 
gl iz; fak at mevzuubabılmız 

tik çccuk ela tirle, böyle 
Adenı babanın ilk çocuiu 
kadar mühimdir çl11ne vereceil itimatname, 

Blrleıtk Amerikada ıeçen •1talya kralı •• Habealıtan 
lerde yent btr pul neıredil · imparatoru,, na bıtaben ya 
mlıtır . Bu pulun üzerinde zılmıı olacaktır . 
bir çocuk baıı ve altında lıte 7 tarihli Alman mat· 
da ıu yazı vardır: buıııtı, bu havad11i pek bü. 

{ilk dofen •irjını Tayir. yük bir eheromlyet le kay 
1587] dederek, balyan Romen 

350 Sene evvele alt o'an mDnaıebatanın yepyeni ve 
bu çocuk kimd 1 Bır kabra· i ııayet doetaue bir aafhaya 
mttn, bir hük6mdar, bir ll- . glrdıjtnl memnuni1etle te• 
im, bir feyleıof mu? Hayerl. ! mln etme~tedır . 
Hiç birili dejil Sadece "1tk t Esaıen biraz evvel de ka-
çocukn tur ı ydetm f oldujumuz gibı ye 

Bu nt Romen kabluesmlo milli 
muamınayı çözmek 

buıuıunda karilerlm•z.e ıu btrlstıyan partiıt rt:ıfıt Octa · 
ıuretle müf id olabiliriz: vian Goga laref ından teı 

· ktlindenberl, Alman ı•zete· 
ICrldof Kolomp Amerika terinin Romanya hakkanda 

Y• keıfetUğl saman, 1492 kull•ndık lerı l11an azami 
de. ıemtlerinde kadın yok derecede müıait bir ıektl 
tu . almııhr. Berllner B&rırnzei· 

Bundan biraz ıonra Ame· tuaıun •sarı ıamlı haç,. 
riluıya bir takım ıemlcl ve altandn baolıAı fle neırettlğl 
macerapereatler daha ıeldl makaley~ ıore, bükdmet 
Bunların arHında da tek idareıinln B Goıaya geç. 
kadın yoktu. meainın ne ılbi neUceler 

Beyaz kadın Amerlkay• tevht edecefi keıtlrilmeme - j 
anc"k btr aıır ıonra ıelmit kle berftber, kral Carol, bu 1 

tir ve Amerika da tik beyaz kararı ithh • z etmekle Ro · 1 

çocukda 1587 de dofmuıtur. men dahııl politıke men ı•m· 1 

[Vhjinf Ta1trl tıte bu ço diye kadar hüküm ıüren 
cuktur. ananevi metotlardan aynl ıp , 

EmllJ Lon telefon ettlil 
vakit ratmıı. okuyordum; 
yirmi beı dakıka .ctnra Joan 
ın 1anıaa ıttmek lsere aaan
ı&re btndlm ve dehıetlı bir 
kavıa. yeph" O Emily Loa 

, •.......................•........................ ~ · 

1 TORKDILININ ROMANI fEFRIKA NO: 9 : 
rıhtımızdan ıonra , fiklr 'erani 
dei ıttrmeit tıtememiıtl . • • • • Peki ıi:ıe ne bıraktı. 

1 

ya eöı. ,&yledığinl ılddetle 

lnklr etti ve ben de m6na 
kaıa ateıile ıeaımi yükıel 

terek ve bir budala atbi ken· • • dimi haklkata eevkedtnclye • 

- Çok d!!jıl , yalnız otuz 
bin dolar. 

Fınlde tein omuzlarını ıılk
ti 

Günde Gç dolar kaza 
nan hır hakem üıerınde , otuz 

: bin dolar btr milyonun yap
: tıft tealrt yapar. 
: Veatland: • • kadar ooa yal1t.n~ı moame : 

leıt yaptım . 1 
Bu ha 1 de ıızt aıtanıe., · 

ÇEViREN: Kemal Demiray • Hu telef on edeoin EmilJ • • Loo olduiunu zabıtaya söy 

cb doydu deiilt mt? 

- Veıtlw.nd ı•ıkın· 
- E•et, dedi, fakat hunu 

nereden bili yoraanuz? 
Ftnkleıteln : 

· Onlar daimft böyle ıeJ· 

lete ı3z lcuhık olurl"'. de 
••m flltilnlz. dede. 

Bu k•httm tekr1ben 
kerk dakika ı(lr dO Sonradan 
1aklaliyerek ondan af dıle · 
dlm, doıtça ayraldık Asan 
.t6d• de kendim lflettlm .. 

N .. ıl? 
Aı"nı~rcü ııtui ıtıce ya· 

rııı baralur, bundan ıoura 

aıanı6r otomatik ıurt"tte ça· 
hıar · Onun için. y•lnazca aıa· 
lı indim ve evime geldim . 

Finkleateln aernll ~llerlni. ı 
ipek meadilile tıldi 

-- Y. kla ilım..,.tattpi· 

dtnt:& tnl? 

- Hiç kimıeyt- . 

Evinize ıeldıi•nizdtı •"· 
•t kaç olmuıtu? 

- Tahminime gör~, aıaiı 
fllkuı bir. 

Ve ceıet de, erte ı ••· 

bah Hat ona doiru bulun· 
du detıl mi? 

Veatland: 
- Evet Mahkemedo dU 

'Zabıta ... 
F•nkleıteın ı6aG keıu . 

Bitiyorum, biliyorum. 
l ıbbıadıl kaı;azedenin dokua 
1aattenberl ölmüt bulundu 
junu iıbat eltnlf, bu lciflra 
ler de Adeta bir ıihlrbazdır· 
lar, al~llde doktor'ar ckH· 
ri zamanlarda ö16m6n ha· 
klkaten ı@Up ıelnıedlitnl 
anhyamadıkları bald•, ban. 
iaı alamla iaaktld .-u..ı 

abc &öyhyeblltrler!. .. 
Aleyhlnizdekl bütün •le 

ltUer bu kadar u.1? 

- Ho.var. Joamn cebinde 
ıu kelimeleri thth•a eden be
nim bir mektubumu bulmuı· 
lar: '"Efer boıanmazaanız, 

kendimi ıizden kurtarmak 
tcabedec•k.,, Bu yalnızca, 
ıaJet en bu huauıla tnfira. 
caat etmezMa, kendim bir 
dava a~arım demelitl . falcat 
bu cftmle, celıede okununca 
heyetthi.ldme üzertnde deh-
etlt btr hayret oyandardı . 

Fınl.let.tela homurdandı: 
Bunu g6çlük çekmeden 

tahmin edebiflyoı·um . 

Sonra, Joanın vaılJ•t 
name•tnde bütGn aenetlnl 
bana luraktıtnu anladılar . ,, 

_. Z.~DJ'Um 111. Af• 

ledim , fakat onlar , onun bu 
a \>tam OeOt aramftdatıD1 llD 

ladılar . 

A•ukat bıı101 ık i elinin 
ara11na alarak: 

- Sızı aradııını nu ıöy 
IGyor&unuz? Dıye beiardı. 
Bu bal tamamen bent deli 
edecek! 

Vest land ~ 

- Eğer muamma sızı bu 
kadar müıkülita uirahyot · 
••· dedı, benım zıhnımın ne 
halde bulunduiunu taaa •vur 
edınlz, evinde kalct ıtı , Eındy 
Lonun h"la11 ve amuca11 ıe· 
badete çaiırıldıklarında. onun 
o akıem telefonu hullanma
dıiını temin etmıolerdı . 

- Dııar1 çılcmamıı mı? 
- Hayır. Bütün akıamı 

onlarla ıeçirmittlr, tıkambll 
oynamıı, radyo çalmıı, fa 
kat oldukça aartp btrıeJ var. 
lmtly Lonua tel•fosa.:la mu 

tam bir naeyonaltzme doi
ru gıtmeıtne taraftar oldu · 
tunu aaıtermı,ur. 

Y ıne bu gazeteye g6re, 
ıon kabJne det•ıılclJğl, bel 
kt de bıraz lnt olmuıtur. 

Ancak ıon haftalar zarfında 
dabttl vazıyetln aldıiı ıeyir 

Romanyanın artık eslcııi ı•· 

bı lıberallerle mllll kö1l6 
partisi araeında daimi ıuret· 
te bocalamaktan bılctafını 

•e hergün biraz daha fazla 
ıafa temayül etUflol 161-
termlitlr. 

M11kale, son tnUh•batte, 
hükü nchn, beklenilen ekse• 
reyetı kazanama'llaıını yıne 

bu '':bebe atfeıtıkten ıonra 
Kral Carolun h6y6k btr me 
ıulıyet hiHlyle m(iteha11l1 
olarak kararın günün ıhtl· 

yaçlarına uygun olduju ka· 
dar kendı tabii kanaatine 
de uygun olduğunu temtn 
edlyor ve ıöylece bıtiyor: 

" Romen polıtlkaaı , ıarı 

g11malı haçın ıölıesf alhn· 
da , yeni bir mecraya d&k6l· 
müıtür. Kendııtne tam bir 
mu•affakıyet dilemek bor
cu,,..u:ı.dur . 

ZırA bu ıuretle Romen 
auyonallzmt, me•cudıyetl • 
nln eo b6y6k tmtıhanını 

vermiı olacaktır . ., 
Yine aynı tar hll ııazete

ler. Fransız ve lnıılız ha· 
k6metlerlnln, 1919 da Parlı· 
te imzalanan azlıklar mua
hedeetnden hız alarak, Bük· 
reıtekl dıpfomatık mQme11il
lerf vaııtasıyle Romen hlik· 
6meti nezdinde, azlıklaran 

haklarının nazan itıbare al
ıomft11 hususunda teıebbQr 
lerde bulunduklartnı blldıre

rek, bu tarzı hueketi, ıa · 
yet flddetlf btr tekilde ten· 
kit •tmt>lct~dırler . 

Vılhelmıtrıusenm reımt 

(Sonu Oördiiocü Sayfada) 

hakeme eıınaaında evveli, 
o zamanın heyecanına atfd· 
Uilm lisan batalart yapmtf 
o duğunu derhal hatırlamıt· 
tım. Fakat sonradan bunun 
Emily Lon otamıyacal•nı An• 

ladım ve ıeıinin ıntp bir 
ihtizaza oldujunu hatırladım . 

- Zannederim. bülOn bun· 
la rı muhakeme eanHında 

söyled•nlz . 
- Şüphesiz.. 

Muhakeme, genç doı· 
tunuza lınatta buluodufu· 
nuzu ıddla dmekle mahıaı 
ujraımıı fakat Jalan ı6y· 

lememek lıteflle hattıhare· 

ketinızl dei•ıtermlfılnız. 

Baıını kederlt bir ıekilde 
Jladu 
-- Her zaman meılelc· 

daılarımın hak"mda ı6z ıör· 
lemekten çekinirim, fakat 
ıizln ltinizle uiraıanlar 

için bır hGküm vere· 
cek oluraam, onlara •bu· 
dala ,, dtyeceiim. Hepıl bu 
,kadar mı? 

- 'Zsnnederlm .. Hayır, 

ı~ah edtlecek bir nokta da · 
ha var; alt lıahn klrecı11 , 

Sbuttlc adında birisi. yat · 
maden önce karıatle beraber 
çay içerlerken rQvel•er H 

ılne benzer bir ıürultO ttlt 
ttklerlne ff'had«"t rttller. 

S0R0YOR-
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RomanyanınAlmanya Veltalya ile 
Olan Münasebatı inkişaf Ediyor .. 

Öksürenlere ve 
Göğüs nezlelerine KATRAN HAKKI EKRE-M 

(Üçüncü ıayf anın de•amı) 
organı olan Ot. dfp!omaliıch 
pol Korrea ponden:ı, İngil· 

terenin bu hareketini izaha 
çalaıarak, Fillıtlnin takıfm 
planının Yahudiler nezdinde 
bir dereceye kadar infiali 
mucip olması üzerine, Loa 
dranın Romanyadakt Yahu· 
dilerl korumak lüzumunu 
hl11etUjlnl ileri ıürOyar. Ay 
nı bOltene 16re, Fransız bii· 
k6metlnln teıebbOıGnde mO

e11ir olan ıebep, Romanya
oan, eakl doıtluklar yanında, 
bir de diler devletlerle daha 
11kı ve ıamjmi m6aaaebata 
glrlımek arzusunu Parlste 
uyandardıfı kırıınlıkhr. 

Anırtff ıazetesl, dalma 
oldufu ıtbl, daha ılddetll 
bir llHn kullanarak Yahu· 
dllere hOcum ediyor ve diyor 
kı: 

"Yahudiler, demokratik 
memleketlerde. keadıl~rlnl 
dalma o mamleketln yüzde 
yQz vatansaıı olarak kabul
ettirmek lıterler. Ancak va
kla ki herban•I bir taraftan 
kendilerini tehdit edecek bir 
cereyan sezerler, derhal, 
mentelerinin hususiyetine 
ı,.ret ederek birer 11 azlık., 
ııbı muamele ve himaye 
ararlar .,. 

Berlioer Böraenzelttung, 
Berllner Taıeblatt, Deutsche 
Allıemelne Zeltung ve dıf· 
er ıazeteler iıe, lngllterenln 
azlıklar hukukuna g6ıterdlfl 
bu ini aallkayı hayretle ka· 
rıılayarak, Almanyaaın 
Sudet davasına 
karıı 16sterdiil has .. ılyetia 
bu lna kadar bilhassa Lon· 
dra mebafıltnde anlaıılma
mıı olmasını tee116mle ha· 
tırlatıyorlar. 

Meseli B6raenzeitun• ln
ılltere hük6metl bu bakım· 
dan açıktan açıla tttiham 
ile diyor ki : · 

Yahudiler lehine yapıla· 

cak herhaagl bir tahrlkit 
mevzuubabs olduiu valclt, 
Feretın Offlce her türl6 ta· 
Umat vermekten katiyen 

kaçınmaz . lnıtllzlerln bu rl
yaklrhiı, Sudet Almanları 

nm ıayri kabil izah iztlrap · 
ları hatırlandıiı zaman, büı 
b6tün vazıh bar ıekil alma.le· 

tadar . ÇekosloYakyanm 14 
milyonluk n6fuıu içtnd~ 3 
bir takstm iki milyon Sudet 

Almanı, cidden feci bir ikı · 

bete maruzdur. lnglltere, 

bunu tamamen müdrik ot
duju helde, ıtmdlye kadar 

azhklar mukaveleıl b6k6m· 
lerinln tatbiki için, Prag 

hük6metl nezninde klçbir 
teıebbüıte bulunmamııtar 

Gazeteler, bu ana mev -
zudan baıka, m'ilteferrlk 
günlilk meıele!ert ve buolar 
meyanında yakında Buda 
peıtede toplanacak olan Ro
ma protokolu devletleri kon· 
feranıına, umumi olarak, 
mevzuubahs etmektedirler. 

F rao11z gazetelerinden ık · 

ıi, yani. Franıa hariciye ne· 
zarettyle alakadar sayılan 

"Temı,. ve müfrit sol cena. 
htan "Humanlte,. Romanya 
meıelesine tekrar avdet et· 
miılerdtr. "Temps., Roman· 
yanan dıı ve iç polltlkaaım 

tahtil ederken ıayet temlcl. 

nli bir lisan kullanmakta, 
Rcwanya beıvekil ve hari· 
ciye nazırının beyanatların 
dan ve verdikleri teminat · 
tan ıonra bu memleketin, 
hiç olmazıa , d ıı politika sa· 
basındaki vaziyetinin aydın
lanmıı oldujunu, Romanya 
Almanya ve ltalya ile ticari 
ve kültürel mOneaebetlerinl 

ı daha birinci toplant111oda 
milli hrisiiyan partlıl . prot· 
ramının tatbiki husuıunda 

birçok tedbirler ahndıiı ha· 
ber verildi. Bu tedbirler ar· 
asında Romanyadakl Yahu 
dllere dair olanlar vardır 

kuvvetlendirmekle beraber 
mevcut ahitlerlne tadık ka · 
lacafını yazmaktadar. Bu ıa · 
zete Romanya kabinesinin 
Yahudiler aleyhinde göıter · 

dıii dilımanlıiı mevzuubab
sederken bu düımanhiın ve 
bu düımanlık dolayaatle Ya · 
hudller aleybiade alanan te 
dbırlerln llherahzme muba
hf ve ekaUlyetler haklnnda · 
lci 1919 muahedesine muıa
yir oldufunu yazmaktadır. 

K.omüniıt .. Humanlte,. ise 
kendine mahsus olan tld
detlt ltıan ile Goıaya ve 
kral Karolya hücum etmek 
te, bunlarm HUlerln hizmet
çileri olduklarını yazarak 
Romanyaya bir metelik ve· 
ri lmeılnl tavsiye etmekte
dir 

("Tempı., dtyo.a kt: Ro· 
maayanın va7iyeti azçok 
aydınlatmaktadır: bu aydın· 
lama, htçolmazaa, Roman· 
ya beynelmilel ıörGıler iti · 

barile olan vaziyeti huıu· 
sunda vukua gelmektedar. 
Romanya hariciye nazırının 
beyanatları, yeni bOlc6metln 
Romanyanm kendisini Fran
HJa, Polonyaya, k6çük iti· 
lif ve Balkan antanbna bai 
layan anlaımalara ıadık ka
iecalı husuıunda verdlil 
teminatı teyit etmnktedtrler 
Romanya hariciye nazıra bu 
mevzuda ıayet sarih hare · 
ket etmiı ve Romanya hü 
k6metlnin sulh mefk6resine 
katlyetle baih olduiunu 
tebarüz ettirerek memleke 
tinin harici politikada takip 
ettiil politikanm an enenin 
lerıne sadık kalacaAını söy · 
lemlıtir Romanya huk6meti 
Romen milletinin halyaya 
kartı izhar ettlil aempa tiler 
ıibi, Almanya ile ticaretini 
zlyadeleıtirmek düıGncesly 

le me11uld6r. Fakat, hiçbir 
Romen Romanyanın Franıa
ya neler borçlu olduiunu 
unutmadıiından Romanya 
Franıaya ballı kala ıelmek · 
tedlr. Verllmlt olan temlna · 
tın dojruluiundan ıüphe 

edllmetlsl icap ettirecek 
hiçbir sebep mevcut delil· 
dar. 

Yahudiler hakkındaki te • 
dblrler hakkında resmi ka · 
ynaklardan ıelmıı haberler 
mevcut delildir. Fakat Ya · 
laudi aleybtarhiı Romanya· 
nın iç politikasında hlklm 
bir yer alacak olursa bu 
aleyhtarhlın Romanya Ya -
hudl !erinin ananevi •aziye · 
llnı ve 9 ilkkinun 1919 ta 
riblnde akdedllmtı olan ek· 
alllyetler muahedesini rabn 
edar edeceilnt mil .. hede et
mek mecburidir. Bu mesele 
bılbaua, ltberallz'1l ve 
t n s a n l ı k bakımından 
orta7a çıkDıaktadır. laıtlte . 
ve Fransa sefirleri dGn Ro-· 
manya kabinesi nezdinde 
bu huıusta dikkat nazarla
ranı celbe matuf dostane 
teıebb6ılerde bulunmuılar· 

dır. Şiddetle tatbik edilecek 
bir Yahudi aleJhtarlıiının 
mucip olacaiı mahzurları 

Goıa kablneılnln dikkat 
aazaranda bulundurduiun· 
dan ıOphe edilemez. 86yle 
bir hareket delil yalnız 
ekafüyetlere mltealllk mua· 
bedenin tefsiri. aynı zaman· 
da, Romanyanın dahili va· 
zlyett bakımından da mab. 
zurlar dolurabilir. 

KomGnist ( '"Humanlte. J 
ıazeteslne ıöre: Kahire Bük· 
reıten udakbr. Halbuki Ka · 
hlrede kral F arukun dikta· 
tör1Gf6n0 vlcude ıetlren it· 
alyan faaliyeti ile Roman. 
yada Goıayı it baıına ıett· 
ren Alman faaliyeti aynı 

zamanda •uku bulmaktadar
lar. Bu f aallyetlerinln her 
ikisinin de ıayelerl birdir: 
Çnkoılovakya, Almanya, or
ta A vrupanın rezervuar ma 
htyetlnl haiz memleketlerine 
dofru ıayretler ıöstermek 
tedlr. Fransa kabinesi dıı 

ıörünüıler ile hakikatler• 
btrdlrlne karaıtarmak ttlyadı
nı edinmlı bulunuyor. Fran· 
ıa h0k6meti kral Karolun 
General Gameltne bir kaç 
iyi .az söylemesi tle iktifa 
etti ve Romanya krah •bü · 
ylk Fransa doıtu. diye tav· 
sif olundu . Bu bal ciddı ın 
sanları 10ldürmG11Gr. Kral 
Karol Fransa ve demokrui 
aleybtarhğı hurafelerine en 
çok tibl olan bir kraldır ve 
Hitlerin sadık ajanı olmak
tan bır an farla olmamak· 
tadır Fransa. Romanyada 
HitJerizm ile mücadele eden 
lere yardım etmeliydi, Kral 
Karolun İf baıına gctirdfğt 

Goıa ötedenberi h a lya
nm yardımcaaıdır. Laful lü 
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sefirimizin, B6kreıte maruz 
kaldıiımız muvaffakıyet.iz 

likde Bükreı aeflrlml:ain eıe 
rldlr . Zanarları tahdit etmek 
kin ıunu yapmalıyız: Fran· 
sa R6manaanın ıllihlanma-
11nı finanse etmektedir. Bun 
dan bir kaç ıiin evvel Bilk
reıte bu hususta yeni aazı 

anleımalar akdolunm•ıtur. 
Bu anlaımalar tasdik edil 
memelidir. Artık Goı• Ro · 
manyasına, Hitler hizmetçi 
lerlne, Y ahudl poıramları 
tertlk edenlere bir metelik 
verilmemelidir. Fransa Orta
avrupada bu prenılpten il
ham almalıdır. 

G6n6n bldlıelerlne dair 
orıanları va11taslyle neıret

ttklert yazılaranda da bu 
battı baraketlerlnl ima tan 
kiyle anlatmaktadırlar. 

Neteklm Vutorul ıazetesl 
tarihli nüshasında "Yeni se 
ney~ ıtrıı.. adh makalesin
de, parllmentoda nisbi ve 
senatoda kahir bir ekseriye
te sahip olduklara halde, 
tatlhabat komtıyonunun ka . 
.rarına derin bir hOrmet 16s· 
termek Ozere çektlea Tata · 
reıkonun rlyeaetl altındaki 

milli liberal hük6metl, lktl · 
aadi, malı, slyaıl ve içtimai 
ıtbt devletin umur •e mua · 
melltına teall6k eden bi
tin sahalara ı•mil mesut 
bir devri yeni Goga h01&4-
metlne miras olarak bırak

tıfına iıaret ettlkt~n ıonra 

ezcümle 161le diyor: 
'"Bazaları ıtbi biz de, iyi 

bir Romen 11f atiyle milli 
menf aatlerlmlzt ayd.ınlatma k 
için tahakkuk saha11na ko
nacak siyaseti takdir ediyor. 
Ve bu busuıtakl faaliyetin 
da he ziyade He;lye ıötürü · 
leceğinl Omlt ediyoruz. 

Çinkü mllletimlzl, mahal· 
it maksuduna ertıtırecek 

olan tabii vaztfesl . teıvik Ye 
davet etmektedir. Kanuni 
ve slyaıi bir rejim altında 

memleketın yilksek itleri ile 
namuskirane bır sur-'tte tı 

tıgal edildiği takdirde, Ro· 
men mı ileti sukünet içersin · 
de yaıayacak ve belki de 
her Romen kalbinin ıamtmi 
olarak arzu ettiği milli var
hğ1n takviyesine de muvaf 
fak olacaktır . Diy«!rek Goga 
kabineılne karıt hayarhane 
temennilerde bulunmakhın 
ileri ıttmemektedtr. 

Milli köylG partlılne ge 
lince: 

Şimdilik hiç bir deiitikllk 
yoktur ve Romanyanan be · 
yn~: mllel sahadaki vaziyeti 
Gogaoın tıbaıana ıelmetin-

1 

den evelkı vaziJetlntn aym 
olarak devam etmektedir. ' 
Bu slyaıetln iltluad nokta
larmı 1- ranıa , PJonya, KG · 
çük itilaf ve Balkan antan 
tı teıktl eder .. . Romaoyamn 
dahili politika11mn inkjıafı 

yalnız Romenleri alikadar 
eder. Dahili rejimlerdeki fa· 
rklar beynelmilel sahada ve
rlmlt bir itbirliii yapalmaaı 

na manı olamaz. Ancak Ro. 
manya dahili vaziyeti me 
selesinin ıörGnOılerlnde um -
umt nizamı allkalandaran 
huıusi bir 16r6n61 vardır. 
Ş6yle ki. Goıa kablneıtnln 

zum yok . Romıtnyada it 
baıma ıetirileo adam Hit· 
ferin bir hizmetçisidir. Ken· 
disi Miralay Beck ve Sto· 
yadinovlç ile birlikte çah
ıarak Romanyada Fran•• 
aleybtarlıiını kuvvetlendir 
mek emellnd•dir Fransa çok 

Bu parti, milletin ıeçen 

ay tçerainde yapılan umumi 
lntihabatta tebeHOr eden 
arzuıu hilifına olarak ikti
dar mevkiine getirilen Gaıa 
kabinesine blaman bir dlit · 
man kesilmtıttr . Farka baı· 

kanı Bay Maniyonua yeni 
hük6metin teıekk6lünden 

ıonra ıazetecilero vaki be 
yanabnda ve gerekse organ· 
lan va11ta1iyle nl'trettıklrri 
makafelerlnde mlllett.·temsil . 
. etmeyen ve bundan b6ylede 

1 ıicdetll bir akamete maruz 
kalmııtır Ve bundan den 
alarak zararların tahdidine 
çalıımal.dır . Franıanın Rel
ıradda maruz kaldıiı IJ!U· 
vaf f akı1etalzltk Belıraddaki 

·. . . , 

Bahkesk Vilayet. Daimi 
Encümeninden: 

1 - Kapala zarf usullle 15 ıln mlddetle ebtlt~•Je 
konulan ıı: Balıke1lr merkezinde m6ceddeten yapalacak 
Doium ve çocuk bşlum evi ve k6y ebe mektebi blna11d1r 
Evvelce ekılltmeye konulan bu iıtn keflf bedeli •• f&rlna· 
mesi deiltmlı, halen keııf bedeli 95748 lira 82 kuruıtur . 

~ - Eksiltme 3 2 938 ta;ibine ra1thyan Per19mbe ılni 
saat 15 de Bahkealr hük6met · blnaaında Enclmenl 
Vilayet huzurun yapılacaklar 

3 - Eksiltme ıartnamesl ve mitefeni e•r•k lahke· 
ılr Nafıa dairesinde ve Encftmen kaleminde ilrllebtllrler. 

4 - Ekılltmeye •lrmek için isteklilerin 6037 lira 45 
kuruı muvakkat temıaat vermeleri ve Nafıa veklletlnclen 
938 yıh için alınmıt mOteahhİtlik veılka11 ıb;~z etmeıl 
llzımdır. 

5 - isteklilerin teklif mektuplaranı 2490 numaralı k~· 
nun biikümlerlne tamamen uyıun olarak lklDcl maddede 
yazılı saatten bir saat evveline kadar Enclmea rlJaeeU• 
ne makbuz mukabilinde vermeleri maktezldlr. Poatada 
olan ıecikmeler kabul edılmez. 
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Bılıkesiı Aıliya Hukuk Hikiıiiğindın: 
Bahlceıirde Umurbey ma · 

balleıtnde miikay7ed ve iz· 
mirler mahallesinde Çah ıo· 
kalında 5 No:· lu hanede 
mOklm Çakar oilu Muhar
rem kızı Ye Hüseyin lcar111 
Kadriye tarafından (kardeıi 
Muharrem otlu Ahmedtn) 
ıatpltilne karar verilmul 
bakıunda açalan davanın ya. 
pılmakta olan duruımasında: 

Davacının lcardeıt Ahme· 
din on Gç sene evvel akli 
bastahia mlptell olarak or 
tadan kayboldufn ve · o 
tarahten beri kayıp bulun-
dufu ve o . tarihden b"rl de 
kendisinden haber alınama 
dalı Ye nerede olduiu, sal 
veya 6lü . bulunduiu belit ol · 

edemlyecek olan milli hıris 
t11an partisi kabinesiyle tld
detle mOcadele edeceklerini 
illn etmek.ten ıerl 
maktadırlar 

durma· 

Dreptatea ıazeteılnin bir 
baımakaleaı fırkasının imal 
ye niyetini açıkça 16ıter

mektedlr. Gazete bu rnaka· 
lealnde 16y~e d&yor: 

•20 Klnunevvelln netice· 
si h6k6meUn idaresini eline 
almak Qzere milli köyll far· 
kası kabinesini ,.aıaah bir 
surette davet etti . 

Milli k6yl0 partisinin ka · 
bir bir surette elde etttii 
reyler kar1111nda, Tatareako 
hükümetioln tstlf aaanı m\ite
aklp bulunan form61 . ınf ır 

mesabesindedir Buı6n kar 
ıılaıtığımız b6yle bir hidile 
Romanyanm ıiya1etlnde gö· 
rülmedıltlir 

Goga hülc6mel1Dln, h6k6 
meli idare tddiHında bulu. 
na bilmesi için temel olabi· 

' lecek hiçbir tarafta bir isti· 
nati;hı yoktur, Geçan lntt 
habatta milletin umumi ka
naatini gösteren reylerin 
y6zde dokuzunu _kazanan 
Ra, Goıa. halk kitlesinin, 
hük6metla batına gececek 
lert bizzat seçmek gibi mu. 
kaddea bir ha kını sui istim al 
et mittir . 

madıiı cihetle kanana me· 
denin in 32, · 33, 34 Ye 35 acı 
maddelerıae tevfikan ıl&a 

yapılmasına karar verilerek 
duruıma J ·Şabat 939 1Ut 
10 bırakılmııtır. 
Kayıp baklunda mal6mab 

olan kimselerin tlln tarihin . 
den itibaren bir HDe içinde 
ma16matlarını btldlrmelerl 
ve ilin semereıts kaldıfı 

takdirde Ahmeclla ka1ıphlt· 
na karar Yerllecetı •9- · ııo· 
me muallak haklaran · taplu 
kayıbın 6llm6 tebejJUD et. 
mit ııbt lılltnal olun~cal•. 
ve kayıplık kararı eonbahar 
ıilnünden ltlbar•n hGklm 
ifade edecell llln oiunur. · 

Btr anarıt •e lnttzamaıs · 
hk parttıl olan mıuı. h;ıstt· 
yan t9fekklll, milli kiyle 
farka11nın kabir bir pepular· 

. uere sahip oldufu mlafertt 
lntihaplarda · mllll liber•I 
~jlmlne yardım etme•t• 
baıka btr19y yapmamııtar . 

Hugtln propamlı bir be• 
yanat Ozerlne, milli hrlstlJaO 
partisi ıefinl baı•ekllet 1& • 

ndalyeaıae oturtarak Jlkae 
ltme~<le, memleketin harici 
siyasetine darbe vurul mut 
oluyor. 

Bay Goıanın eahte ve 
zehtrleylcl alzlerlnden alır 
ıurette m6tee11tr olan anan· 
ovi lttif aklar ve milletin ba· 
ılıca menfaatlerine mGıttın 
it olarak teıekkGI eden do· 
stluklar kalmamıihr Me111 
leketin bu dort sene lçer1ıl 
nde hariçle olan mOna-seba 
ti, Bay Goıanın mltemadl 
tenkltlerenden lıurtulamamıı· 
tır. 

Anarıi teklinde tehellll 
eden tezahlrlerl ile dahili 
nizamın Romea · mllletinlll 
tabii arazimiz lçJD muahe~ 

delerle muJladdu bir uı. 
koyduiu ittlf akların dit ... 
nı olan mlllt hrlstly•a #far•~ 
a11, memleketl.matlQp ,.a.al· 
de temsil etmemlt •• e••· 
mlyecektir ... Diror. 
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