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ltalyanın, Cenubi Amerikaya Yaptı· 
ğı Mühimmat satışı Vaşington

da Endişe Uyandırdı .. 

GÜN.DELİK SİY A S .AI..1 GAZETE ON iKiNCi YIL SA YJ: 3762 

Atatürk, Bugün İstanhulu ~ eki_ller H~yeti, Başveki
Şereflendirecekler.. lın Rıyasetınde T·oplandı. 

lyük. ~al, berabeıleıinde h;vekiı&elaı Bayar, Oıhiliyı 
"Hırıcıye Vtkılleıi alduiu halde dün Ankaıadın ayrıldılar 

ı 1 Anlı1ra, 20 (A. A .) - Re-
1 C:Ullihar Atat6rk, bera · 

berlertnde Baıvekll Celll Ba. 
Jar, Dahtltye Vekili ve Parti 

~enel Sekretert Şükr6 Kaya. 
artet19 Veletli Te•ftk Rlı· 

ta Araı ve mutad zevat o l· 

:alıı '-•ide b•ıün lıtanbula 
•reket buyurmultardır. 

....._ 8'7lk Şef, lıtaayonda 

86y6k Millet Meclisi Re· 
fıf Abd61haltlc Renda, Velcll · 

ler, ADkarada bulunan me· 

buılarla, •ekiletler ileri ıe

lenleri, generaller, Ankara 

va lııt, garnizonu ve merkez 

kumandanlarile emniyet dl· 
rekt6rü tarafından teıyi ol · 

unmuıla rdır 

Y U (~ () S L 1\ V \7 .t\ 
KornUnist Aleyhtarı Misaka 

Girmeyi Kabul Etmedi. 
~ı~nıız ımıııeri, YuaosıH,i Bıınkilı B. Stoyadino

ııcıa lerlin girDııılerine büyük bir 2hımı1iyd verıyırlar 
Belırad, 20 -· Stoyadtno· ttbalu için yapalan ıa,,,et . 

•lçia Be ı le d ' in •eyabatı hak · lert! muhalefet ettıilni bil ;.n • tehirlerde bulunan dirtyor ve Avuıtur~da kral-
•- (IDUprıva gazeteıl batma- hjın tekrar kurulması meı 
•• eılade y 
bly&k b • uıoılavyanın eleı ı ndeo bahıediyor . Ga· 
l lr dllclcatle menfaat· zeteye . aöre, 8 Şuınııın 
•rlbl lllQd f • 

icat • •• ettijint • fa · Habıburı hanedanının ıeri 
edeı:t:• Prenıiple harelcet dönmetl hakkında hallun 
bitin tGn komıularının ve reyine miiracaat etmeıl icap •-f dıı... devletlerinin edecektir. 

vu aatle bı 
taladı ' 1 de pek iyi Tlmeı ıazeteıi Ber1in mu· 
.. k 

r •tllftni llive eyle . 
• tedır. habirinin yazdıiına göre, 
Parıı 20 ( Yugoılavya Bctıvekill ve 

buat B' S A.A.) - Mat Hariciye Nazm Dr Milin 
ltae at. toyadtnovlçin Ber- Stoyadinozlç Berllode bu · 
lcıp et '••ettnı alika ile ta -

llie lunduiu ıarada diplomatik 
Petlt J edtr. ıahada kendiılnden bi lha11a 

••n Belı~rnaı, B Delboıun 
tlaclak at .. ,ahatint du· 
hlıle Çe ber halde acı bir 
le IDGteh 

&Jdettllct •11tı olacafını 
dtpl018 ee lenra Alman 
vaff alr.ı ..... tttn aüzel bir mu · 
tllrtyor .Jet •ide ettlfini bil 

OeuYre 
çok tellf ıaaete.i, Parlıte 

Echo d oldufunu yazıyor . 
cl .. o•t~tn ~ Pariı1 8 . Stoya 
pakta Yu ••6ntıt aleyhtar. 

IOılawraaıD el. il· 

ıu noktaların ıorulma11 iı · 
tenmlı : 

·l - Yuıoılav Habıburı 
ların tekrar tahta ıetirilme 
ıtne eıkiıi kadar muhalif mt? 

2 - Yuaoılavya. " Küçük 
ittllf.. dolay11tle Çekoılo· 

vakyaya doıt ve müttefik 
olduğundan. acaba Çekoslo
vakyanın Ru•ya ile 11 ık1 lr 
tibatını ıevıetmeft- yardım 

edemez mi? 

İngiliz 
Saylaflan ispanyada bir 

tehl:ke atlattılar 
Valinslya, 20 (Radyo) -

lnıtlız lfçl mebuıları cephe· 
yi tetkike ııderken mllliyet
perverlere alt bir tayare 
tarafından atılan bomba, 
mebuılarm bindakleri oto· 
mob!llerden birinin yal&mana 
düımüı ve otomobil harap 
olmuıtur . lçındekılere bir fe) 
·•lmamaıhr . 

Mançuri 

Zirai Kombinalar İçin Macaristan, Yugoalav
ya Ve F ranaandan Hayvan Mubayaa Edilecek 

Büyük Millet Mdclisi biı ınci devre ızalarma iıtiklil harbi hituısı olarak ıırilen 
sılih ır, sah· p~eıin!n varisleıin~en bışka eliet~e hulur una ı undue ıu\lttek .. 

Ankara , 20 (A.A.) - le 
ra Vek ılle r i Heyeti dün Bat· 
vekil Celil Hayarın reiıh 

iinde toplananık Oıllüdar, 
Kadıköy ıu ı irketinin muhaa- ı 
y ası muka veieainin taıd ıkme, 

İzmir tele fon oi.rketinin mu 1 
baya atıı n l\ ıut mukav,.. len ı n 

Jmza salahiyetine, 11vukatlık 1 

kanun llyıhas n ll , Rızenin Ho i 
pa kuuınan Erbuı köyün - ı 

deki si ml i kureunia karııık 

çinko m ade n i i mtiyaıınm f.,.. 
hine . ayak knbıcılar koope B. CElAL BAYAR 
rattf ı esas mu\rn v.,,.Jenameıi mir kapı mevkıtndeki antl· 

Hü~ômeti itılıırı safir ~in tadiline , Balık•sirin De muvau madeni imtiyaza ı 

nın feıblne, Nazilli ıulama 
kooperatifi eaaı muka•• • 
lenameılnln tadiline, uı. 
utal savaıta zafer hltara11 
olarak Büyük~Mıllet Mecllıl 
barinci devre. azalaranal ver
tlmtı?olan ıllibların , maka · 
nizmalarıoda tadilat yapalm. 
ak11zm •ariılerden ıayrl el· 
&erde bulunur1a mu1adere 
edllmeıine, zırai kombinalar 
kurumu lçtn Franıa, Yuıoe 
lavya ve Macariıtandan ha· 
yvan ve araba mubaJ•aııaa 
ve d•ier muhtehf tıler hak · 
kında kararlar ••rmlttir. 

göadariyor Romanyada, Muhalif Partiler, Anaya- Stokholmde 
~.toma. 20 (Radyo) A k Qld w il · S - k 

Mançurt hükümett, Homaya saya y iri ugunu ert urere .. e· b L • d 
bir elçi 16ndermefe karar p 1 A F h. il casus 81 81811 IDIJ 1-
vermltOr. Mançurl sefiri , bu ar amentonun es 1- 1 ~ "ırıldı 
10nlerde Romaya miltevec- ft yll 

ethen horokftt edecektir. niŞiddetle T elikitEdiyor Hi~=:~;:-~:.(R~.~~•ol• 

Yon Zeland - teıkllata bulunan ve Sowyet 

Romanya Kambiyo Komiteai, Ruıya ıehıae çahıan bır ea· 
" ıuı ,ebeketlni yallalamıflır. 

Subıltı Lındrıyı gidacak Yahudiler için Döviz Verme- Şebeke; Moekova,a kaç· 

nleğe Karar Verdi ... .. ' 

B VONZELAND 

Londra, 20 (Radyo) Bel· 
çika ıabık Baıveklli 8 . Von 

1 
Zelind, Şubatın ortalaranda 

buraya gelecek ve ecnebi 

matbuat birliği taraf ıDdan 

ıereflne verilecek ziyafette 
hazır bulunacaktır . 

B. Von Zeliad, bu ziya 

fet esnaeında bir ıö,Jev ve. 

recek ve dünJa ikti1adiya· 
tınan dü~elulmeai ldq bun · 

dan evvel Avrupa ve Ameri · 
kada yaphiı tetkikatı izah 
edecektir. 

••• 1 co+· 

Beaarabyada 

Yahu~ica yasak edildi 
Bükreı, 20 (Radyo}- Be 1 

sarabyada Y ab11dı dili ile 1 

görüımek yatak edtlmtıtir 

Ru hu1tata ıtddetli tedbirlPr 
de••• etmektedir. 

Bükreı, 20 (AA.) - Ro· 
manyada muhalefetin en kuw. 
vetll ilci partlıl olan Ltbe 
ral ve Köylü parti leri, parli. · 
mentonun feıhedtlmif olma· 
sını tiddetle tenkit ederek, 
bu bareketın anayaaaya mu· 
hahf o 'dutunu ileri ıürmek· 

tedirler 
l?ükreıte kambiyo komi· 

tetl, Yahudilere ya-
bancı memleketler için dö 
vlz vermemiye karar ver · 
mtıtır . 

Romanya hükumeti tara · 
fındao Y ahudllere karıı alı. 
nan veya ahnmaeı dütiinii · 
len tedbirler üzerine Roman
yadaki Yahudiler, Cenubi 
Amerik&ya ve bılha11a Re 
rezılya ve Habeılıtana ııt 
meyi diiıünmektedirler 

Cenevre, 20 - Burada 
bulunan Romen hariciye 
nazırı Mtcetco gazetelere 
verdiği beyanatta Yahudi 
meteleılne temaı etmiı ve 
ıunları ı6ylemtıtır: 

- - Harpten evvel Rornan
yade yerleımtt Y ah11dllerle 
h•rpten tonra gelenler ara · 
ıında bir fark 16aetme· 
mlz lazımdır. Muhacır ya
hudtlerln Romanyalı Yahu
diler için aktedılmtı olan 
azlıklar mukaveleılle bir 
alikalar1 yoktur . 

RomanJala Yahudiler, mu· 
hacar ırktaılarlle bırleımez· 
lene kendileri için hiç bir 
tehlike yoktur. 

Macar aahlı da, ao .. a1a 

topraklarının tamamiyeti 
prensibine tadık kaldıkça hiç 
btr ıeyden endtıe etmeme· 
lidtr ERer buna aykırı ha 
r.-ket ~dt"rl ene tabiatıle on 
lar Ja ekalliyetler hakkında 
iıtifade edemezler. 

mak 6zere iken ubıtaca tu· 

tulan ikt kitinin itiraf ata ne· 

tlceıinde meydana çıkmııtar. 

Şebekeye menıup olanlar, 

ineç hükumetinin. mahrem 

evralunarelde ederek bu ev· 

rakın kopyalarını . almıtlar 

dar 

Bulgaristanda F~şizm Reji
mi Tatbik Edilebilir mi·? 

- --
Mir g: zaıesi; Balkanları da siı ıyet eden f ııizm n ii-

minin, Bulgar istında tatbikini im~inıız ıarüyır. 
Goıpodin M. Macarof , Bulgar gazetelertnden bazı · 

Mar ır•zetealnde ya· l arınıo halka yanhı bazı tel · 
zdığı bir baımakale ile Ro· kinler yapmak lıtedliınl ıör · 
men hadiselerine temaı ede· düiünü ileri ılrerek Romen 
rek Romanyadaki kabine hidtıelerlntn ne bir takltbi 
tebeddülünün yabancı bazı hük6met , ne bir kanunu eı· 
ga~et~lerle birlikte baza Bul· atinin lifvı ve ne de Ro · 
gu ııazetelerlnde de yaolaı men dıt ıiyaaa11nda bir te
telik kilere ujradıiını ve bu beddül yapılmak zaruretiyle 
kabil telakkiler dolayııiyle vukua gelmediğini ya:tdık· 

Avusturya 
ile General f rant o arısın
da bir ticııaı muahedesi 

imzalandı 
Viyana: 20 l A A.) Avuı 

turya ile General Franko 
arasında bir ticaret muahe 
deıi imzalanmııtır. 

Franko, Avu8turya ya m ey 

va gönderecek ve mukabilin· 
de endOıtrl maddeleri ve 
maktneler alacaktar . 

tan ıoora Bulgar gazetele· 
rinden buılarının bunu bir 
" f •tlzra tee11616 ,. ıekltade 
g6ıtererek f aılam maYafık 
bir rejim ııfatiyle Balkaala 
ra da ıokulduiuna ı,.ret et· 
tiklerini ve batta, tma yollu 
dahi olıa , bunun Bulgarlıta · 
na da geçmeıi icap eyledi · 
ğlnl yazdıklarını tee116rle 
ıördüğünO k11ydetmekte ve 
Roman yadaki tebeddiilii fÖY · 
le izah eylemektedir: 

- Politik parttlerln mev· 
cut bulundutu yerlerde her 
banıi btrt kablne tebedde· 
lünün iç ılJatada da lıtr te · 

(S- lldaoi .. ,,..) 
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Bulgaristan.da Faşizm Rejimi 
Tatbik Edilebilir mi? 

(8aı laraf t bıı iocı aayfada) 
beddüJ husule gctırmeıl ka 
dar babtl birfey olamaz. 
Zıra her partfnıu kend• pro 
fram ve prensıbı vardır ve 

ıt1anal partiler arHında el. 
bette muayyen farklar mev 

cuttur. Fakat, yapılacak olan 
tebeddül, ana yasa hükOm 

lerlne aöre idare edılmekte 
oian parlmanter idare pren 
•iplerini ibıiıl edecek bir 
mahiyette olamaz. Dıt si· 
yuada da , meeel8 Yugos· 
lavyada olduju gibi. bazı 
tebeddüller olabilir Fakat 
bu tebeddOller, eslu ıttffak· 
lara ve dostluklara halel 

aetirmekten uzak lcahrlar. 
Hu durum, bclkıde bazda· 
ranın hoıtarana gllmtyeceklir. 
' ocak alılletten kurtulmak 
lıtayen milletler, hoılarma 

kltmeıe bile, hakikati ara 
mak mecburlyetındedırler. 

Akıl halde bunlar, tebli· 
keli ıürprazlere maruz bulu 

nuyorlar. Biz emıniz "' Go
l• ka blneıi ılk ance lltan 
hemıire olan İtalya ile bir 
yakınlık yapmak ıayreUni 
aöıtererek •e fak at buou 
yaparken Franıa, Lebistao 
ve kOçOk Antant paktlara• 
nan mevcudiyetlerini muba • 
faza edecektir. Bu ise Ro · 
men iç ltlerinde bir fatl:ım 
olamıyacafı aibl dıı siy111a· 
da da Romanyan1n bolıe · 
•iz 111 aleyhtarlafını temsil 
eden üçler paktına ıtrmeal 

ıekllnde ifade cdı 
lemea. Alroaayava kartı ol · 
an durutn biraz daha zor 

dur. Çoakü; bu İfe, Alman· 
Y•J& daha yakm bir dost 
olan Macaristanın naayonal 
nıenfaatlerl karaımaktadır . 

Goıpodln Macarof bundan 
•onra bazı ktmaelerin Bul· 
cartıtanda da feıtzm rtt ımj 
nln tatbik eddmeıl hakkın 
da yaptıkları telkinlere ıe• 
çerelr böyle bir dOıüocentn 

doiru olamıyaca;ını; böyle 

mesoetllz fikirlerin Rulıariı· 
tan için m6thtı bir pertur· 
balon bazırhyacağını . bunu 
•nlamak için de her Bulıa 
ı·m. f eıtzmfo hıdyadft ve na 
ııyonal ıoıyallzmln Almanya 
f'fa ne ılbl hidtaelere ıebe
biyet verdi(rint. hatulama11 
klfı ıeldığinl veyRhut bol. 

ıevizmin Ruıyaya neye mal· 
olduğunu dOıünmek jcap 

etllilni ıleri sürmektedir. 
Muharrire ıöre meıell, Ro
rnanyada faıtzmin teeuüsü 
demek. kanunueıaıı nüfu· 
7.UDUD azalmaıı de 
ınektlr. Bundan nıaada 

Mu11oltnı gtbt bir de rehber 
bulmak lazımdır Ôvle bir 

rehber kt, kendlıfne Jalmz 
kara römlekliler deiil, va 

tan orduıu da arzıbiat et· 
ıln. Maahaza bu d". kafi 

deilld•r. ltalyayı anarıiye 
.evlceden o zamı.nki hadi · 
ıelere de tbUJaç •ardır. Fa 
tlZIDiD Bulgıufstanda tatbi· 
kini kolay sanan kımıeler, 
hunun llcıbeUnden dojacak 

teblllrelerl ıaz 6nünde tut · 
malıdırlar. Bulıarastanda 
halk böyle bir faılzmi iki 
defa ıörmüı ve fak at her ikt 
def a11nda da netıce çok acı 
Vf'! feci olmuıtur. Muharrir 
burada eıki bir söıO hahr · 
latıyor: •idareyi ele almak 

kolaydır Fakat, idareden 

ınuvaffftkiyetle ayr1lmal< çok 
~ordur .. 

Muharrır: f atiımtn bir 
rnemfekelte tee1&fü• etmel!ol 
lçıo parlm nter idareyi 
.. k~vveı " aa) esinde devirip 
yıkmaa ı lazımdır fak at bu 
nun payıdar olabUme11 için 
de aynı kuvvetin bf'kaeına 

Uizum vardır ve hı.ukın da, 

ltalyade olduğu "ibi, bu 
idareye 1tlıeoıuı 7. ruridir. 
Roman)•" için vftzlyet böy· 
lcdir Bıı.~ gelince 8u. bi 
zim için daha t:ordur 

8tnl\eoaleyh fottz.mıo ka · 
pınuz onünde hekledığtnı 
dütünmel< hü)•ük bir hata· 
dır Bulgar11tan İtd l \.& ile 
fa~ıat olmed n da ıyı müna· 
1'ebetler leılı cdebıllr. 
Netekim nasyonal 1101yal11t 
olmakım71n Almaraya ile de 

dostane müna1t~betler 

meydana getırmeklijlmiz 
mürnküodür Hatta komünist 
olmak11zın bolıevdc Ruıya 
tle de ıyi münasebetlerde 
buluoabilu ı:ı. Hız, hıç ktm 
ıenin iç itlerine karıımısk 

istemeyiz Fakat b,.ıkalarıda 
btztm iç iılerımize karııma 
malıdır. Bu, a11rlardnnberi 
dPvam edegelen bir preo· 
sipttr kı , bunu ihlal etmek, 
büyük dev!etleı ara11nda 
bir harp doiurnbihr .. Cüm
leleriyle yaz111m bıtlrmek· 
tedfr. 

Blr tahtın veliahdı 
Bizim demokrat lo anlısr 

olduğumuza haç ıüphro yok 
tur. O &caclar demokratız ki 
elueriya petrol, altın . gümüt 
veaaıre krft 'lanndan bahıe 

deriz. ~uracıkta da afçılar 
kralının ve1ıAhdtnden bahıe
deceğfz. 

Aıçı kra.llsrının b ! ıım Bo 
ludao neıcl etmesi 1 ıun ol · 
ma&da b:.m,ber. bu ü!lvan 
bu gün Fran aJa Lt)onlu bir 
adarrııt •erllmtıUr . Bu adam, 
iımen krallık ahnc.a ,. hlakı 
nı hemen deitıUrmitı v~ at 
çıhk krallıfın> elind~n bı 
rakmamak ıçfn çırpuım1tk· 
tad1r 

Aıçıbaıı aıçılık krallığını 
uıl bir helt• sokmak ııte 

mekte ve oğlunu ıuzın en 

me:ıhur a§çı11 haline ıokmak 
için çalaımaktadır. Fflkeıt oğ
lu, t!tmel~r ıürt-n mesaiye 

nğmen h enüz yemetın tu 
zuou t~yın etmekt~o icl~dır . 

Yanı h"r kralın velıahch cet 
bı! 

Harp ve arslanlar 
ArAlanların daha bol ol· 

dukları ve harplerin Kızılay 
teıkllat ve zlbntyetln~ maz 
har olmadıkları bır arada, 
harp, arslanlar gıbt ezıcı 
hayvanların belki zevkini 
artırardıf Fakat bu günkü 
harpler, arslanlalartn zevki 
ni hmamcn tahrip edf!n bir 
ıeydir! 

lıte tniıalt : 
Japonyanın payitahtı olan 

Tokyoda büyük bir hR y•a 
nal bahçesi •e hu brıhçed.
bır kaç tane ara ı an "'ardır . 

Bu arslanlara Çin harbi · 

nin zuhurundanb,ri nebati 
ylyec~k verilmektl!dir Ne· 

bati yiyec,kten mftkıad, 

pirinç. daha doğruıu haşlftn· 
• • 1 

mıı pırınçtır. 

Ani nlaran bu ıilnlerde 
yfyecekleılae biraı balak 
Ulve ed&lmııttt 

EHİR HAB RLERİ 
öylüye 

T eksitle at verilecf k 
M•lli Müdafaa Vekaleti 

ile Z1 nat Vekhletl )v.nı bir 
kanun proje!i hazır1amıttır 

Projeve rore. orduda bu 
luoaa 12 yaoıını dolrnu§ at 
lar kövlüve tnkgltlt': ıa• ılabı 

lecektir. Bu ıuretie , \'eni 
atlar alınarak, ordudakı at 
lar gençleıt.iı ıln1j~ , lcöylü ele 
at ıahlbı edilm i oltıcaktır 

Gö· ı Halk vi Gn z 1 
ir ~Tem ıl Ver • e 

ı .. 
---- - -

Sarı~örde iki kaça çı i~i havanla birlikle yakalano1. 
Gönende t fo hastalı~' görülmeğe başladı. 

Hake i. de 
A~sam bir tonferans ıerildı 

Halkevınde akşam . Luıe 

Türkçe öğretmenı B. Kemal 
Demıray tarafından (Tarihte 
ınenfel Tiirk olan Yunan 
dastanları ) mcvz.uuodan bir 

koof~raus veri 1 mittir. 

Gönen H11/ke11i Gö.!lerit Kolu Bir Temslldt: 

Konferans, salonu doldu · 

ran çok l<alabalık bir halk 
kitle ı tarafından alaka ile 
dinle11miotlr 

Kooferııoıtan sonra gös 
teril kolu tarafmdan da bır 

perdelik komedı ovnanrıu~ 

t;r 

Yeni Muhabere 
Kartportalları 

Posta ve telgraf idareıl 

reaimH ve reıimıı ı z olarak 
yeni kartpostellar hattır 

makladır. Rcıiml: lmrtpoAtal 

lar1n bir tıuafı y a ?.t ve d 
res ıçlo açık hıro&ulacak, 

dığer hunf l arınfl nıetnlcke 

tın ifÜ:ıeJ lUftQZaralerı ba&ı -

lacai<tır. Bu kartpostallar 
harice ,j,. g6ndtrrllecektir . 

Frak ve smotin yasağ 1 
Cenubi Af rlkl\ hüktlmetı, 

Aon neırettiğı bir kanunlo 

bılhıuı il eltıo hav uına frak 
H~ smokin ithıılint yunk ~• 
01lıt lr 

au yaııı•k belk; ilk nazar 
da ıarıp görünür, halbukt 

c:enubi Af rıluı hükümetı hu 
yasakta çok lı klıdar : 

Eıkl ve kullanılıoıı elbııe 

tor.ırleri ıuzm dört köıeain 

den topladıldera müstamel 

frak ve eruokiıılerl bura yB 

ietlroıekte ve ucuz f1tıf 

larla tatmaktadırlar . Ve 

bu ıısyede amele, hamnıal 

lar, fU veya bu ımokın ve 
f rakl ıezmekte, bu da çok 

ıarfp bir manzarf' huıult' 

getirmektedir. 

Bir Kral dahaf 
Petrol, bakır, tlmendüfer 

.. eaalre kralları vardır Bun· 
1 ran yaoısıre btr df! w lmz11 

topla ma krelı oldulunu ha 
her verebiiır iz , hu kralın 11dı 

ReJioald Haddır! 
On yedi ya ındayken ma 

ruf tn aolann imzalarını top· 

lamağa baılamıı ve bugün 
de albümünde ll,000 ma· 
ruf kimıenio imzası vardır ! 

AlbümGnde buincı Corçtan 
ittbaren bütiln lnailtı kral 
laranm hnz lftfını ttlrle .:tmit 
bııhmınıktadır 

G6nen, (Hu uıi) - Hııtk 

evt göıterit kolu ıah akıamı 
güzel btr temsil verdi 

Müsamere salonu hınca 

hınç dolu idi . S1tl\t 19 
da batlanıın mOsamereıte 
lıliklil martı ıaygı ile 
dinlend i. Bunu takiben TOrk 

ta rıh inden, lıtiklal sa vaıın 

dan bir köıe ıoaklar ahında 
binbır efsanenin tunçlaımıı 
bir ibtde i gibi yavaş, yavaı 
açılım perde ıl e oözlt-rde 
değil. gönüJl«>rde atctı Bu, 

mehrı•ıct karşnmdn donmı· 

yan bir iı'ade , cf5rı ırıiren bir 
ba§ yoktu . Salonda bır ma 
h~t sükutu vardı Perde ağ 
ır a~u knpamrken .ani i li 
hut~ bir llemln ,. nlnnan 
efaanelcn ıhılern gömüldü. 

Göıt ril l<olu ( Bır Cihan 

Gömdüm} piye ini tem tle ge 
çmıtlf'rdi Bu ne hazin bir 

pl yestı. Y atağmda ve 

rem denılen anenhuı basta 
lıfın e"lttlğl genç; kesık, bit· 
gin ııa~ı~ru,. en k:ıh vOre· 

ki eri pa rçft it yli n iuı v mıları, 

inilltlerile ıcıklı lıtr sahne 
yarnttı 

Bir cihan ıom~n. ık iuct 
c ı hAnı Ozerlm~ çöken. kor 

kuoç; perdeyt yırtuıok lçtn 
ÇJ · ' 

"" ulama 
isleri üZt rinde yapılan tat· 

kikler b:tirildi 
Suaajırlık Gedı7. ve Bfiyük 

Mendfre& havzalarıle Yeşil · 
ırmak havzuında ,.,. Ada 
nad teıhı edllecel~ olan bü 
Jük sulama §cbekelcrine aid 

t e tkilder bitlrtlmi~ v~ forma· 

litt-ı ler de ikmal edilmlf ol 

duğundan işin bugünlerde 

eks•ltmtye konulması ta· 
l<arrilr f!tmtşth-. 

Diiğünlerde 
Masraf 
Y apılmıyacak 

Dahiliye Vekaleti yeni 
•bir tamımle alakadaTlara 

yurdun htr çok yerleı indt> 
düiün meruımı müoasebe
ule lüzumsuz ve yıkıcı hır 

çok mıuraf1arın h i& yapıl 

makta olduğunu btldırmış 

ve diiiüoterd nıenl iırafat 

kanunµ abklmıom tamamı 

yalvaran, haykıran fs~·nn ed 

en ve nihayet b~ıf!ri za•al 
lalığının bütün acz•f e vere 
vuvarlarıan haha. bunun der· 
dine ortak olanlar hareket 

lerile. ıfadelerile hır nefes. 
bir kalbolan ıalonda g6nG1-
leri yasla . ıör.leri ya la dol . 

durdular. 

Gaıterit kolunun bilyiik 
bir batarı gösterdi i fomııılt 

aynı l'llika v~ heyecan için 

de $ODn erdi 

ıki kaçatçı y kal ndı 
Gönen. (Hususi) ·· Sar. 

köy nahıyesin~ bağ ı Ayveiı · 

dere kö ünden v • m ruf 
kaçııkçılaı den Topal Mah 

muti" , l!h k o u 1 nm t•v 

!erinde nıuh&fo7.~ memur! n 

tara.fmd11.o raıtuıu vnpıl 

rnır ve ikı h v"n ıneyd n 
çık.uılmıttır 

Suçlular yak lanmıo, ıtri· 

hyeye teslhn .,.dılmtıth. 

lif o gö rulmeğe baıt dı 
Gönen. fHuıuaıJ · Göo 

code ~on günlerd<" tıfo va- ı 

knları görüluıüı. bıikflmet 
doktorluğuoce ıcabed•.n 

tedbirler ahnmıetır 

D hiliye 
Yıki'eti memurları projesi 

yeniden hazırı ndı 
Oahıla •e Veklleti tıı t."mur~ 

ları tafra tt."şldltt ı lrnO!ın 

projeıl 'ek ld tarafı.-ldan 

Meclıden gerı a [, nn. ııtır 

Pıoje. bugiinku ıhtıvaçlıı r" 

uygun b ir ıeki de yenırl n 

hazırlaıımııtar Proje, Dahi· 
hve Vekaleti direktörler en· 
cümeninrle birkert: .fah" 
gözden geçirflecektir. 

Yeni hükumlcr ila,'e u · 
retiyl e hazırlannn proj~ . bü · 

tün Dahthye Vekaleh ta~r 
mernurlarronı terfih int t emın 
ı>decektiı 

Proje öniimüzd k i toplan 

hya k ndar Meclhe Vt'fi mit 

olacnktar 

lr tatbılc «dil t"" rek bu gibi 

yıkıcı a nane!erln önüne ge· 
çılmesinı emrctıniştır Bilu
mum idare amlrlerı ıle za. 
bıtlt teıkiliıtı bu t~ ÜZ•·rin · 

ı df' dojrud n doğruya rıl · 

kıular lth:ak l rtlır 

Av a lık 
Kanun layihası hazırlan' 

Geçen sen!' Adliye Vekl
let ince hazul., nmıı olan avu· 

ko.thk konuf1 1 yihHı eni 

b zı tetkaklı-r ıçin gerı elan 

mıotı . Alman}ad çıkan ye 
ni R ·uketlak kenunu da tel 

k ık e clllNek hazırlAnmıf olan 
lftyıha , Hnfvekilet• vPrll 

mittir 

elediye 
Pullan tevh,t edJ~i 

Şimdiye kadu belediyeler 
ltendilerl içtn a yra ayrı pul 
hır baıtırıyor fardı . Muhtehf 

ltıvmette olen ve baıka baı· 
ka resim ve renklerde bu· 
lunan bu pullarnı ba11lma11 
çol~ def" kıymetinden f a7.la 
masrafı it1Ulzam ettlii gibi, 
btrtak1m knrı~ıklıklara da 
mucip oluyordu 

DahHlyr~ Veluiletl bu pul 
tezebzübünün önüne geçmek 
ıçın bütün beledıye pulları-
oıo tevh!dine karar vermlt 
VP. bu cins pullar1n nevı •• 
kıymetleri de tesbtl edi!mıt· 

tir. Damg matbaal\I bu 91 

adar dahilinde enı pulların 
et>kitlerinı ive kalsp 'arını ha 
zı rlamııtır . Şi tiıdi pullu, ei
parif hangi beledi yeye aitse 

bu ka.lıfllnrıı Q beledıyenln 

l&mi konarek baıılm kt1tdır. 
- _ ....... ----

Şehir Kulübü 
Yeni İdare He
yeti 1'oplandı. 

Şehir Kulübü "ent fdare 
heyeti dün '1ht tn toplanmıe. 

arftle.rmdfl 112 bt;lfim~ ynp 

mııtır 

Y cnt he}''elio yııptığı ba 
topla ntade. bı.~kanlı l'l Kim 

ya ger 8. Abdi iabeyofla, 
baı .:an v f>1Hl ı ine Doktor 
8 Ekrem liııy an, umumi 
kntiplı ift:> ı ı,., nıc müfetht 
lerinden 8 Sühn, komlıer 

liğe avL•ka t 8 . İ ~ yup Sabri 
Koçslc. rnuha.tpligl!' L>oktM 

A Rcd Oe mitalp, \'~;r;nedar 

lığa ıorgu hikhrıf R Emt• 
ıe1:tlmıfleıd ı r 

Bu l\ t \'im ı auulida Doktor 
11 Raıt Demir ip Jıtlfa et 
t ı!Z in c1 .. n yprfne y dekleırJeo 

e n çok rey alan ıeçl)fcelctfr 

O~unlan kim çalmış 
Börekçıler m.halleainden 

K&mı l k ı zı 8Phice. dün ka 
rakol1t milracaatlıt bir arııba 
odımumın ismini bilm .. dtft 
ila kııi tnrafmdan çalındığı· 
nı tı ka yet etmlftlr . 

Poh5, vaptı ğı tahkikatta 

~övl e b ir hırsızhi.ın olmadı 

iı nelıce ıoc varmı ıuıılıuz 

bir tddia la bulunan Behk• 
hııkkmda lakıbnta h t len· 
rn11tır 

Hak r t elmiş 
Smdırgının Hacıahmet 

maluılleıindc oturan İımail , 
vazıfe ile Belıkearre relmek 
te ot n janda .. me Abdul'aha 

haf.ı:ard tııttiilndll:!n v"kalan 
anıtı• 
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TURKIYE 1 Ankarada Şe- Estia aazeteıi yazıyor. 
D .. h • T • t Frauıı:zca (Ankara) refi 
unyanın En ır ıya rosu 1 imi:ı , T ilrk ga7.elcciliiınin 

Z " K J tarih lnt! dair ba:ıı malilrrı 11t 
engın Krom uru uyor vermt!ktedlr . Bu mal<imat 

O kl Proi• gazetesi yn.ııyot: göre, ilk Türk gııızet-ıi o!a u 
CQ QrJD8 Ankara belediyeP.t bır ıe- fTakvimt Vakayf), l.XI 1831 

M 1 •k • bh tiyatrosu kurmıya karar de çıkmıştır . Halbuki gerek 
Q 1 tır • vermııttr Esasen fste.nbulda iatanbutda , gerekse lzmfrde 

KatilJ'lerini gazeteaiae İı· 
tanbuldan yazılıyor: Üç yıl-
lık d 

OJ& en projesi tatbık 
~;vkflne konmak Gzeredtr. 

lllÖr • krorn ve bakır ma 
denlerfne çok ehemmiyet 

veı'lhnektedlr K.önıür istıh· 
~ ltı lkt milline çıkuılııcak, 

onaQldata hman yapılacak 
~~ Fılyo Zonauldak hattı 
oıluya kadar uzatılac4'ktar. 
1' ilrktye, d6oyanm en zen· 

gın ltrorn ocaklMına mııltk 
lir. Keza bakır ocaklara da 
tnühtm olup, ldıhsalit art
tırılacaktır. 

..._... 

Sanayileşme 
Proğramımız 

Proı& gueteıt yazıyor: 
Turk devlet bank&leunın 1 

nıüdürlerf, lngıhzlerle ıörüı 
mek Üz~re Londraya gttmlı· 
;~~dir. lngill:r ı~rnıayeat 

urk iktiıadıQııtına ıttlrakP
deva ctrncktedlr 

H lıç terılsnealnln tevıiioi 
deruhde eden lngiliz erma -
ycıl, burnda Ucaret ve harp 
a~n1Ue-ri inıa etmdte baıfa 
dıldtuı glbl, bırçok sona }'İ 
ııl~,lni d~ lngıli1. ıtrketlcrı 
ü~~tlerınc almıtlardır. Tür 
kty' hCik6meti. her haldi'!' 
nı .. rnlelceHnf ı nayileıtıre 
t:ekur 

Diğer tuaftı! dahm pi 
Yetadn JPr[t mil mf!llhn aar 

ftratıuı tattırmak gayesiyle 

;nbırn tedbirler almo.akta 
ır Erf'~h kömürl~rl tıana 

ylden heıka 1e~btn itinde dr. 
kullaoı l oıakta ve Anadolu 
balkı t ıfl ıuda oHnkç• r 
Vf'lÇ bul ni ktadır 

Anltarıı gtızetelcrınm ver 
fltklerf nıal<irnatn göre eski· 

Her iklıi ıie vaktuJ. t.ak 
riben ıece y ra11nı ) mnt 1reç
t1". 
aınt lAadik etmıolerdıı 

Y" ııh: lrnrımnn evjn 
d e gecf' yrırıMndno t"kriben 
•ant bir birka ç d t.ıkıı ka· 
lıncıya l<aaar b\Jlunduiunu 
1:u kabul etnıietlniz? 

Tabii . Neden y11lan ıÖY· 
livcceğım? 

F'ınkleıte&n ikı dirseğim 
•lıasa:ra koydu v sabit n• 
:garlarla eııtlanda baktı . 

· · t-111, ıizfn ölümünG~ 
d~n kioı ııUf ade edecek? 

Bıldıklerinıden . hiç kim 

Y ft ervetınuı:? Kime 
klllacak'ı 

. Enıt1y Lon. ge ri kolan 
':ete iki ·nı de amuca ı:a · 
<em , l.avrence Vartoıı ala 
c::ak F k '1 b. 8 at luavvururndan hiç 

A f!ri olmıyan ba~·an Mar 
tine b 

unun hakkmda btrıey 
:öyleınevınız. Ev hizmetçim 
:Sfonnona11 da on bın dolar 
V••iJet ettim 

Ştrndılti ıcrvetinı7- ne
dtr' 

Şimdi takriben üç yüz 
ellı b· an dol r çünkü yüz 
bin k d 6 arını safetmif Lulu-
nuyorurn 

Buray • ıapht- ı:r.. no talı 
•l mallil ım tse de bli·ka 

ve hattl " Pontoısta " bile, b6yle hır tiyatro mevcuttur . 
j daha evvel Rumcl't ru:etEler 
stanbul §ehir tiyatrosundan 

nıe~redtliyordu 
dör aanatklr , Ankara tiva\ -roıunuu növeAlnı tflıktl .. d e
ceklt!rdlr 

den barice çıkarılan fptıdai 

maddeler tlmdı dahilde kul· 
lanılmo.ktftdır . 

Bet yılhk tik , Aanft)'i proğ 

ramının b6y6k bir kısmı 

kuvveden fule (ıkarılmıt bu · 
lunuyor. 

Pamuk ve yün dokuma· 

laria, cam , oiıe ve kijıt da
hilde i.mal edllmektedır. 
1939 Yıhna kadAT yapıla 

cah olaaı demir ve elektrik 
aoayıl, memleketın görünü· 

tünü d~ğiıttreccw lerdir. 
Devlet, Sümer ve Etlbank 

vaeıtaııi it· hu i~lert yard1m 
etmektedir. Devletin ga} e&l 
köylünün refah mı arttır rak , 

ııttra kobıliv tını )ukıclt 

mek. memleketm eervet k~ v · 
tıaklnrını iıletnıek vr. n n,; 

ri vasıtalarla thttveç111rı ta 
mln etmektir. 

Huı_.u i sana 1 clahi bu 

devJet rnueneuelermiu ya 

nında tnktfaf edehilecf'lder 
dir S ermayr dahilden l ~ 

darik t:dtlmıt ol<lufu gtbı 
hariçte dr ftranmaktad11· 
Avrupa 1 tlı.u uygun ıartlıuia 

Tilrk &a ne yiint· yu..Jın1 ~t · 

mektedirler . -
akarım dohtl deiildır . 

F•okleateio, düşünmek lçm 
gfü:ler•ni •umdu . 

ft arkadaolıuıoı:ıdan hi 

rini tınden ~ urtulmağa sevi<e 

YUNAN 

kClm Hrıuntoııtur 

decek bır sehe p görmüyor : 

m•lt'unuz? 
Hayu Bı!akitı, bt!f vıl 

cianberı vaı,)'et çok fetM 

ıdf Eğer ben tahıi varidata 
ruı orta) l\ iwym,:uaydmı! fıin 
dfü:eln.eıl fçln drıhe çok uğ 

raEmak icabedccelcti 
Şıı h ide efz tı~:aretha 

neniı:le feal bir ıurette met 
gul olmıyor ıunu7. . 

- Hayır; kazaucıma ne 

zıuet ediyordum . fakat ha 

kikattn . her tıten çekilmtf 

gibiydim . 

Avukat ~tddetle yerinden 

kalktı v~ f. Andaly•vi itti. 

İki ııeyden b•rı · ,. a ta 

ilin naafbtne uiramııaınıı., 

veya bu, kaaden huırlanmıt 
htr darbedir fikrime göre, 
bu ikinci feraziy en doiru 
sudur; fakat benf dinleytnlz, 
kanuni hir nasıhat ılze hiç· 

bir ite )"aramaz 

VHtland: 
Şu hıılde yardım11nzı 

benden esirgtı•orsunuz, dedi. 
- Asla, çünkü l eni tat . 

min eltınıJ. Fakat, ıtmdl 

kuttulmanıı lçlu tek bir fli 

• • • • • • • • • • • • • • • • 
re var . Hükumet ye ni det.1-
lere ait mübhem gürültHle 
r(! Kulak aamıyacaktır: Bı 

zım içto lazım olan. C4oı ·i 

bulmakllr. 
Artılc oda oldukça ı~rın . 

leımll!tl, kapmın altınd n hir 
ııık çb:gtıi •6zülOyordu 

- t, Yaıımak tçln ancı:tk 
dört gQnümüı. var, 
aarfetmek icıııbedece 

Flnkleıteln uabi, 

gayret 

yukarı geziniyordu. 

Ne."yorktan mGttebit 
cumhuriyetlerin en fyı tahri 
memurunu hemen ııotlyece 

ğtm. Yarın ııııbah i&tedlglniz 

gibi bu tıle ali.katı olan bütün 
ıabıaları; I~ arkadaılar1nı:ı 
Ye bayan Martini buraya c;a

farırt!: . 

Veatlat'td rodettl: 

MartlDI il deb bu••t• 

TORKüiLJ 
fEı! 44 E!&LE wm ua aA 

A A 

ismet lnönü Kız Enstitüsü .......................... 
i TÜRKDiLI i 

M El Şebat,. gazetesi 

uin hoşmubMrırf Eeref EC 
Katib Türl iyed,. y ptıfiı c 
yahatın intihal rtnı gazete ~ 

efnde nept' haelftm1ştır. Mu 

harrir tile m k Al(!slnde ıun 
l•rdan bahıetmiftir: 

Dahihy~ VekAleUne ge 

lince , Matbu t Um"m Mü 
dürl6ğü o'1tnt~a Server le· 
ldt tarafından ~evırnlı bir 

tsrzda kerıılendım Server 
lgkıt, Vezir Sadullah E l Ca
btrinln 't8kf"1'11k arkedecı ol· 
dutunu ıtnr--t evledilct('n 

sonrft demi th kı: Sedulle h 

F.l Cabı rı luymetlf, aklı 

batında karal<ter sa hibi bir 
adanıdtr . Bf'ln o n u iyi tanı 

uuı . \rkada11mle tcknır 

görüeebıhne~· I pekçok nrzu 

edl}'orum Görüıebıle~k. cı · 

kerlik hayatımızdan, genç 
lik günl~rlmızden bahseder 
dık Kt"fke o günler avdet 

edebilse. • 

Etref El · Katib şu suret 
le makaleıine devam edıyor: 

M Milthuet Umum MGdur 

lütü, BaıvekH ve Harıclye 

G .. nr.t Sekreteri He görüı 

mekliglm müsaadeelot ıstlh· 

ıal etti Sonra, umum mü 
dOrlük iovarlurndan biriyle, 

resmi daireleri. milli banka· 
ları, mektepleri, enııtitOlerl 

v~ ıeforetlerı l{ezmiye. çık 

mııtık. Bu blnalano hepsı 

Karnaiist İstıklAI Harbi niha· 
yet hu~duktcn •"mra ın~e 

edılmtıtir. . 

Evvell famet İnönü Ens 
htüııJnü ı;ıezdık . Bu bin~ 
bütun yabancı 7.İ)'aretç1le · 
ri hayretini 1nuclp olmak · 

tadır. M Hcrrıot Türkiye 
yi ıon ziyaretinden hahıe · 
derken bu e-mıtltü hakkında 
da Franıado bunun mlılı 

mevcut dt"ğildır . .. Demfotır. 

Bu. eıi ıörülmemlt endıtO 
hakkında okuyucularımıza 

ıu malfımutı vermek tsterim: 
EoatıtO üç k111ma )1 nlmı 

tı~. ilk kumı orta tahsile, 
ikinci l<111m ev idaresi ışie 
rice , üçuncü yOkıek muallım -- - e 

getırleceksiniı? 
Ftrı\deıtein bar 

onu durdurdu: 

herek t le 

Onu g0rmeğt ıstiyoru n. 

Zaten. o bil ıe.11 ıı pu ınahut 

mektuhu yazan M. G y1 

bulmak ıçln . bize faydalı 

olabtlir . Bir kadın , b ı lhusa 
güzel de olursa, btzi pek 

çok teıiranc kephrır · a\•ukat 

devem eth - bir kelime da 
ha , hariçle izin vekiliniz 

olaca ım Fakat bütün mü 
aaaebetlerl ıtzln d~ bilmeniz 

icabeder zannederim. Tek 
g()çlük. direktörden gele 
celıtir . 

Her ıeyi onunla tan · 
zim ettim. 

- MGkemmel Şu, halde, 
yarın eabah erkenden ıizi 

g&receftm ve df!flrlerinl d r 
d•vet •d•cett 

yetlotlrmiye mahsustur : Pa:z.a r teninden bnşkn her : 
Bı rıncı kıaımdft ita yÜ7 , : gün çıkar .. lyaıal gazete •. 1 

ıluncide ik ı \'ÜZ, uçüncücie i Yı!lığı. 800 Kurur, 1 
• • on kız t a le be vardır Ru • it ı AvhJ;ıı :40f : • s 'J • e111ıtltüııün l<spılerı bOtün...t • ay.ı-ı . 1 e 
• G ı '-'5 • okumak idi yenler~ açık - : ünu g1"çınıe rn yı "' ,., : 
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maktadır V e bunların yüz .. •••e•••••• •••••••••• .. 
de otuz beti meccani olup 

mecburi bız.mete tabidir Bu l 
~u•htuyc yalnız. ıl k t ahıllı 

hm o1anla ı alımı Oku•me 

tekil gerek na zariye, gerelt \ 
tatbilrnt bakırrundan mevcut 
talim uımllerinin ~ n nınkerı •
mehdir 

o~rsle ı ' öğr~trrıen bayan 
i ıua ıhtısa sl t1rına aöre tev7.i 

edilm ıt ır. Tnlc l.eler deh 

n lm 11ık içın muallimin vanı 
nı:ı g ıderler , çünkii sınıflar 
ihtı ıasa göredir . 

Ders noktaınazarıodao 
bakıhnca deuler bay8nlara 

lazım olen b il gi lere gör e 
ayrılmıştır . Bunlar, dtkfş 
resim, naluş, örıü. ç içe kçi 
lık, muııki, beden terblye&ı , 
ev idaretıl gibi şeylerdir Ev 
ldare11yle beraber çocuk ter -
biyeıf , yemek ptıtrmek , ~v 
düzeltmek d e göstf'rtlir . 

Bu dersler ot.•un, bunlar 
gibi faydBlı b ilgiler olgun. 

A vrupanın en ı lerlemit mem 
leketler lndelu programa gö 

re olrntturulma~hcllr " 

Türk iyeye 
' işsizlik 
Giremez 

Elefleroa A ntre pos gaze -
teaine l&tanbuldon yazılıyor: 
Son ıünlerdekl fır tına çok 
zararlar yepmııtır Bı r çok 
vapurlar müthıı tehllhe at 
latmıılardır. Knlkav n~ir ke· 

tinin Hisar vapuru 5000 ton 
kömürle batmıttır Fırtına 

latanbul lımananı bile 11ltüst 
etmiş Hı 5 6 mo.vna batır 
mıthr . AkP.yın Pendik va · 
puru kartelden Öle )f! a~çe 
meml§tir 

Şehirde t ratn vfty tel1erl 

Fınklcsteirı defterini aldı 
ve ida r~ oda1tnın kapııını 
açtı Ruckho z kendisini lcol 
tuğa atmış, u yuyor gibiydi 
Eıiğ i geçec:eği ırade avu 

kat, c mı aıln l mı~ btr halde, 
Veat l.ı uds döndü . 

Bunun için .. Tabii pa
ı a v~receğ•ntzı 7." nnederım. 

Veııtland: 

Şüphes'z . d edi , bütün 
malım f edn o lsun 

t-' inklesteinin göıleri, göz 
ı lükledo ın altında parıldadı 
~114'rini oiueturdu. 

Dinleyiniz. dedi , tı mdi· 

ye kadar her iş1 muvaf fa · 

kiyetl e sona. erdirdim. Sizi 
erbeıt baraktırabilirsem elh 

bin dolar, muvaffak olamaz. 

sam masrafla r müıteına htç. 
bk fey istemem Bu tam btr 
kum~H değıl mi? 

Ye elH bin dolar, \eya 
hiçbir ıey . 

Robert Vutland , vukat 
direktörü uyandırmak için 
ona a klaeırkeo gOlerek ili 
ve et ı 

Ma raflar müetesnft 

- Pazartesi Sabahı -
H apbhanede erken 

den kalkılır . Bu, fÜP· 

heıiz manasız bir at-
zamn•me, eleklrik zi · 
il abahm .. l 6 aındıa çalı· 

Kiralık 
Apartman 

Gazi buharı ilz~rinde 
yeni yapıimış, gayet hava· 

dar ve zıyadar. monzara· 
ıı güzel ve çok l:u lJanaıl•, 
her katta dört oda, bir sa 
Jon ve bır mutfak, ban· 
yo, hela ve tatlı su teslıa

tını havı iki kat ayrı ay· 
n kiraya verilecektir. 

Görmek ve tutmak la 

tıyenlerın lçeraındekl e• 

sahıbine müracaatları . 

Uğursuz?uk rekoru 
Londrad~ yotamakta olan 

Lanıu aileıi, h.-r halde en 
uğurauz bir Jliledır. Çünkü 
ıenelerden beri bırblr ardı 

nca ujureuzluklara ve feli
ketlere maruz kalmaktadu. 
Bu ede dört ıenehk e•lldır 
Fakat üç çocuk doturmut 
ve üçilnü de r ecl tartlar li 1-
tıad& topreia gömmütUir. 
Bu müddet içinde znce iki 

kardeı , btr baba, zevç de 

bet kı~ldeo m\i rekkep bOtün 
ailesi efradını hastalıklar, 
kazalar neticesinde kaybet 

mıttir 

l<opmuf, tabelalar parçalan · 
mıı ve halk çok mOtkO it 
çekmlıtır iç bakanlıAı. ttc · 

nebiler hakkında bir ta 

limEıtname hazırlam•ıtır Tür 
klyeyi ziyaret edecek olan 
ecnebilere ııınmi kola1lıklar 
gasterilece kur. Delilerle, 
mel0 1ler , ıersertler, •h11k. 
~uzlar ve paraeızlar TGrkt 
yeye ıir~mıy .. eektir. 

nacağı yerde öileye kadar 

\l)'Umağa müsaade edtlıe za· 
man daha kııalır; bununla 
beraber hapiı edileltdenberl 
ilk defa olarak, Robert Veat 

lnnd, z1 lı duyunca sevindi; 
fakat, z.ilden ıonraki bir çey· 

rekllk kabve zamıını vakti 
uzatıyordu . 

Soiuk su ile yıkandıktan 
ve ge)•indık!en ıonra bir ıt · 
fara yaktı; ıiğara dumanı· 

nın sıcak ve iyi bir kokusu 
vardı; fak at keodiıtnt üıüyor 
hiaaedlyordu Ellerini cebıne 
eoktu. idam mabkftmlarına 
tahsis fl!dil~n haptshanentn 

bu k11mı ratıptı , bir mezar 

kadar soğuktu ve korldorldan 

mütemadiyen •oiuk bir ha
va cereyanı geçtyordu Emıly 

Lonun kendisine ıönderdlif 
meyva ı~pettni a l dı ve lıı 
dore Varechanın hacreıine 

yalclaıtı. 

Ona aepeU uzatarak: 
Hey! Dedi. mevn bti 

yor musunuz? 
Ş tldn boynunda büyük 

bir bert> halkau bulunan o, 
elbleesile yataiının üzerinde 
oturuyordu. 

ltımallız bir tavırla: 
Nlçha? f y; dejıl mf ,ok 

aa? Dedı. 
SOROYOR 
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Von Zeland Raporunun 
Anahatları Nelerdir? .. 

tur. Son hoınudıuzluklat H· 

bebtyle, eaaıen, Habıburı

larıo ıaltaaatı it• ortadan 
kalmıt bulunmaktadtr. Yu-
ıoslavyada yarım 

kadar nifuıiu bir 
~il yon 
alman 

Balıkeair Askeri Satın Alnia ~ 
Komisyonundan: 

Kolordu için 6 . baı fayton kotum hayvana pazarlılıla 
taba alınaeaktar. Ha7vanlar 4' 7 yaılaranda 9e ylk .. ldlk• 
lert .140 lrUfaından •ıaiı olmıyacaktlr. Ha1van 1atmak 
lıtlyenlertn ller ,an ha1•anlartle hlrlillte komtaroaumuaa 
mGracaatları. 

Le Tcmpı gazetuinin Lon
dra muhnbirl yazıyor: 

.... Eski Belçika batbaka 
na Von Zelindm, Parlt ve 
Londra hükumetluincc göı 
terilen arzu üzerine deruhte 
etmlt olduju "enteroıuyooal 
tlcarettn enaellerlnl azalt· 
rnak imkinı,. hakkındald 
vazife , bir rapor tanzimini 
intcıç etmitttr. Von Zelind, 
bu raporunu Loodradaki 
ıon ikameti esnasında yal 
nız ingillz baıvektli ile de
ğil, hükumetin ekonomik 
meıelelerde batlıca müıa'Vi 
ri olan Sır Fredrik Left.Ro· 
sala ve hazinenin dlier bü· 
yük memurlarlyle münaKata 
etmitlir. Rapordaki teklifler, 
daha ıonra, reımeo franta 
ve lnglltere hOkumetlerinin 
tetkikine arzedılecekttr. 

Bu raporun neıri metele 
tl ıeçen ilk kanunun 7 ıin 
de avam kamaratında ba · 
hse koomuı ve o zaman Bay 
Nevil Çemberlayn "fraoaa 
hükiimeti ve B Von Zellnd 
muvafakıst ede•lerae rapor 
neıredılebtllr ,, demit ve ti· 
ive etmlıtl:'" Franta hükii · 
metinin ve 8. Von Zelindın 
raporu neıre muarız olacak
larını ümtd etmem. ,, 

• 

Londrada, btr kaç zaman· 
danberJ, Von Zeliad raporu 
hakkında ancak tbtiyatla 
telakki .., edilmek lazım relen 
bazı rivayetler dolaımaktadır. 
Bu rivayetlere bakılırsa, ra
por, Gç büyOk demokrat de· 
vlettn, yani İngiltere, Fran· 
aa ve Amerikanın Avrupa 
daki diktatör rejlmloln, ya · 
nt Almanya ile ltalyanın·ta 
rlfelerin tenztltni, kambiyo 
ve kontenjan tahdıtlerintn 

kaldırmaı. ve.. kambiyo lı 

tikrarı için enternasyonal bir 
sermaye teıfıi eıHhırına gö· 

re itbirliil etmelerini taaviye 
etmektedir- Bu kambiyo iı · 
tikrar ıerma}'etlni Biledald 
enternasyonal tedlyat ban
kuı idare edecek ve buaün 
mevcud milli kambtyo lıtik 
rar termayelerlmn yerini tu· 
tacaktır. Böyle bir sermaye 
çok i ehemiyetli olacaiı ve 
eaaaea lnglltu~. Fraırıa v~ 

Amerlkada kullanılmakta 

bulunan bu çetld ıermayeler 
de büyük bır yekuo teıldl 

ettlğı cihetle-teeyyüd etmi 
yen rivayetlere nazaran ha· 
lya ile Almanyanın kendi iç 
mali muameleleri üzerende 
htç bir lrnotrola baı vurul · 
maksızın . bu ite l6zumlu 
müıterek allan stokunu dt 
ier üç demokrat devlet te 
min edecektir . 

diplomatik bir taarruza ıe 

çerek hem ılllhlanma ,- hem 
aömürıe ve hem de ltalya 
ve Almao1anın iktisadi ve 
mali blr yıluhı tehhkeıl ka · 
rııaında bulundukla rı tebdi· 
dine bat vuracaklarını bek 
lemektedtrler. 

L lnformatton ıazetul iıe 
"TecrObe balonları" bathiı 

altında. dıı poltuka sütunu
nda yazdıtı makalede, mll 
letler cemiyetinin 17 tktnci 
kinynda yapacaiı topl antı 

için ruzname tertibi tle met· 
gul o lanlar, bu ruznameye 
Von Zelind raporunun telkt 
nlerine &Öre de maddeler li 
ive edileceftnf ıöylüyorea 

da buıün ne Amerika, ne 
loıilt~re •e hatti ne de Fr 
anH da bu telkinlerin tatbik 
aabasma konulmraına dair 
bir temayül olmadıtı muh· 
akkakhr. Ve bu rapor bak· 
kındaki mütalea henüz me 
nimılz , dentlmektedir . 

Bütün Fran11z ıazetlerl 

kabine buhranlyle me11ul 
olmaktadır. 

Maten ı•~eteri , yeni ka 
binenin bir 101 cenah kart · 
eli hükumeti olacafını tah 
mln ederek diyor lıı : 

"Soıyallıtler kabineye bıl
fiil ıtirak etmekıbln parla 
m~ntoda yardımda buluna ' 
caklardır. Bu suretle komü 
niıt ler kati olarak bertaraf 
edilmit olacaktır Para vazi· 
yetinin düzeleceit ümld edi 
lebiltr. p 

E\to ele Pariı. kendiıfDe 

tevdi edtlen vaJdfenln ıüç 

lüiünü herkesten iyi takdir 
eden maliye bakanı Bonn · 
elnln hOldimeli tetkU vazı · 

feılnl üzerine almıt olma11 
nı hayırh bir allmet olarak 
telakki etmektedir. 

Jourun mOtaleaaına göre, 
tlmdlki kabine buhranı halk 
cephesinin lnfiıahını lazam · 
mun eder. Çünkü dün dev· 

rileo Chautempı ile onan 
radikal polltlkaıı deiil , btz· 
zat halk cepheıtdt~ . 

Bu aa~ete diyor lct : 
"Bonne komünlıtlerden te 

mizlenmlı bir yol üzerinde 
bulunuyor. Hedefe erlımeıl 

mukadderdir Kendisine za · 
ruri olan mOzaharetl yeniden 
teeH6ı edecek olan itimada 
hük6metten eılrıtımlyecek · 
tir ,. 

Jurnal ıasetHt ı6yle ya· 
zıym: 

"Soıyaltttler fena btr ta · 
oıye kullanmıılardır . Çok 
nazik bir anda ileri ıGrdilk · 

teri iıtelf ler onlara bekledik· 
leri ferdaları temin etme· 

mittir " 
Radikal ıotyahll ıazeteti 

olan Er Nuvel diyor ki : 
" Eier radikal ıoıyaliıt · 

!er hükümettn lda.reıini Is 
tlyorlaua bunun ı~bebl 

edilmez ., 
Sotyallıt aueteıi olan Po· 

p6l ıazetealde 16yle yazıyor: 
• Ancak kabinede te1161 

edecek bir eoıyaltıt idare· 
ıldlr: ki halk cepheıl unsur · 
larını önlerine dtktlen ma
niaları yıkabilecek bir tekit 
de tophyablltriz. Neticeyi 
ltlmadla bekllyoru:s.,, 

Nihayet komünist Omani· 
te gazetesi 16yle diyar: 

.. Memleketin fıtedıtı 

mOıtereken alınan teal.hOd· 
lere tadık bir halk cekheıl· 
dtr. Ancak böyle bir ekıe 

rlyetten çıkabilecek bir bil · 
k6met iktidara gelebilir .... 

De la Rok partlttntn or· 
ıanı olan • Le Pettt Jour 
nal,. Şöyle yazıyor. 

" t ran11zlar araaında us 
• laıma imkanı yeni.ten batıl 

olmuıtur . ., 
Müstakil ıoıyatlıtlerln or

ıanı olan '"L.homme Ltbre., 
ıazetea• diyor ki : 

.. İki hal çareıi vard1r. 
Mütecanis bir radikal . Soı · 
yaltıt kablneıi veya müte· 
canlı bir ıoıyallı~ kabinesi . 
l ,k ihtimal daha kuvvetlidir. 

Radikal ıoıyaUıtlerln ga 
zetesl olan Ôvr, ancak bir 
halk cepheıl hüküm~Unin 

kurulmasına imkan elduiu
nu iddia etmektf'dfr. 

Sendlkaltıt bir ıazete o· 
lan " t>opl ,. Bonnenln par · 
limentoda ıailam bir ekıe· 

riyet temin edebilecek bir 
kabine vücuda retlreceıini 

aanmamakta ve Bonnenin 
hiik6metl tetkilde muvaffak 
olamıyaeaiını, çünkü ken · 
dilinin radikal ıoıyAllıt 
partiılnln ıai cenahına men· 
ıuh olduiunu ve bu tubar
la parllmentoda toıyaliıtle · 
rln yardımına notl olamıya· 
cafını yazmaktadır.,. 

Budapeıte teblfil haklnn· 
da Me11aıero diyor kt : 

Bu bir muvaffakiyet de· 
iti , fakat bir zaferdir . Po 
polo di Roma dtyor kı: 

.. Müzakere edilen büUin 
meseleler Ozerfnde, taıavvur 
edllebileceitnden daha tam 
btr anlatmaya var1lmıttır . 

Avuıtur1a ve Macarlttaoın 

Roma Rerlin mlhve-rioe 
kar11 olan hattı hareketleri, 
bu mlh•erin tanınmatından 

çok yGkeektar ve fUltlyatla 
bir iltihak gibidir .,. 

Muaaıero. milletler cemi 
yeti halııkındalııi fılır• için 
diyor ki: 

.. Bu fıkra. Viyana ve 
Badapefte taraf andan yapı · 

lan haluki bir •~ydan oku 
madır. Avuıturya ve Maca· 
rlıtao hayanan çıkmasından 
ıonra milletler cemiyetin n 
bir mılletler cemiyeti olmak· 
tan uzaklaıhilnı kAydetmlt 
terdir. filhakika miller ce 
mlyeti , bu ıln, Parlı, Lond 
ra ve Moıkovanın emrinde 
bir ilet heline- ıelmittlr. 

Avutharya ve Macariıtan 

delegeler•, Cenevreden çeki 
leceklerdlr . ., 

Almnnya Yuıoılavya 

ırkı ırupunun mevcudi1eU 
de bu ıamlml mOnaıebet· 
lerl lüzumlu kılan ıamiml 
milnuebtlerl lOzumlu kılan 
ıebebler arasındadır.,. 

Yunan 11ızeteleri yazıyor: 
YGkı~k ekonomi encGme· 

nl hay•ancıhk meaeleılal 

tetkike baılamııtar. Btıtün 
ıazeteler, bu ıer•et le ayna -
tının memleketin ıbttracatı· 

na klfl ıelecek ıekllde in· 
ldtafı , llzumunu mldaf aa 
etmektedirler. 
Vıma ıaaeteıt , bu huıu•· 

ta yazdıiı baımakalede di 
yor ki: 

.. Etimizi ve rıda larımızın 

mühim bir lntmını hariçten 
temine mecbur oluyoruz. 
Hayvancıhjımız zlraate kur· 
ban edllmltUr Slrü ıahtp · 
lerf mahvolmuıtur. Yüksek 
ekonomi encümeni, lazım 

gelen veıtkalann kiff eainf 
elinde bulundurduiundan, 
bu derdin dermanını bula · 
cajından eminiz ,, 

lnglliz - Yunan doıtluk 
btrlifl, Kent Dilklne btr zi · 
yafet vermiıtlr . 

M . Metakıuan da hazır 

bulunduiu bu ıiydette, Dik 
ıun lart ıöylemiıtir: 

"Buraıı da benim vata . 
nımdır Kendimi yurdumda 
aamyorum. Bu memlekel, 1 

kadlmdenberi memleketimle 
bafhdır Düıea, memlekeHni 
ıördüiü için ne kadar ıe 

vlndi iıe , ben de Yunanlı· 
tanı o kadar aevdlm . lnıtl 
tere ile "t unaaiıtan ara11n· 
dald dottluk, yalnız mede
niyet ylz6nden def ildir . lkı 
milletin tqrtlrlme1ai11, ay 
nı zamanda ıulhe, terakki 
ye, medeniyete ve lıtflıcbale 

de f•ydalı olacakhr . .. 
M. Metakaaı bu nutka ıu 

cevabı Yermlıttr: 
.. Dük hazretlerinin, mem· 

leketimiz ve medeniyetimiz 
hakkında ıöylediii Hmiml 
ve berrak tözler , hepimizi 
müt~ba11lı etmiıtir Yunan 
kalbleri, kendiıinı cık i "e 
aevtmlı bir hııım olarak kar
ıılamıtlardır . Yunan mi lleti, 
en sevdlif preo•esintn ıanh 

İneıliz hanedanına meoıup 
aıU bir uzuvla et olduiunu 
görerek, ıürur içinde huluD· 
maktadır .• 

.. Katimerlot,. ıazetesi bu 
huıaıta yazdıjı batmaka le · 
ılnde, fnıiltz • Yunan doıt· 
lujunun btr defa da h• teyid 
edllmiı bulunclujunu. h·ba
rilz ettirmektedir. 

"Prola .. gazeteaı . baıma · 
kaleıtni Hudapeıte kooıre· 
ılne baıretmektediı. Roma 
protokolunun ne gtbi ıerait 
altında tmzalandıiına da1r 
uzun bir tarthçe yaptıktan 
ıonra diyor ki: 

"O de•lrdc İlaha ıle Al 
manya aratında ahttlif mev· 
cuttu . Küçük Antant d1ıha 

hHamane bir yol takip 4!di· 

yordu . Bugün bunlar deiitı 

mlı, Yoıoılavya ltalyaya 
yakuılaımıı; Romanya da 
Homaya yak laımaktadır. 
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A vuıtur1a ile Macarlılanın 
Roma Berlln mihverine ılr· 
melerlnl arzu etmektedir. 

DJier taraftan Fran11z 
l 
lırad ve Praıa uirama11nı 
RomanJanın doıtluklarına 

ıadakaUnln açık bir tezah· 
irO addetmektedirler. 

matbuata, Avusturya ile Ma· 
carlıt•nın Roma· Berhn mıh· 
•erine ıtrmelerlnln zararlı 
elacatını tebarüz ettirmek· 
tedtrler. 

Bunlardan anlatıldıiına 
16re. Budapeıte konıreıt. 
b6tiin Avrupayı alakadar 
etmektedir Bu konırenln 
verdtjl kararlar ne oluna 
oltun. her halde Avrupada 
teılrlnl bırakacaktır.,, 

•vtma .. ıazeteıl, (KOç6k 
Aatanhn Baf ara) baılıfı al· 
tında yazdıiı baımakaleaın 
de, ıunlara tebarüz ettirmek · 
tedlr: 

"Yeni Romen dıt bakanı , 
Cenevreye ılderken 8elgrad 
•e Perata uarıyarak . yeni 
kabinenin dıt ıiyataıtnı tadil 
etmiyecelinl temin etmiıtir . 

Romanyadaki d e i i t 1 k· 
Uk. Franaada da endiıeyi 

mucip olmuı bulunduğundan 
P~raf •e Helgradda verilen 
izahat. Frantızları da t~Jkitı 

etmııtır. 

Romen değıımeıi, valnız 
Ruıyada haklı olarak , end1 · 
ıeler uyandırmıı ve Bükreı 
teki Sovyet elçisi gul, alan 
~ 

maıını fıtemlıtlr . 

Yeni Ro~en baıbakanının 
Mu11oltnı tle Httlere çektlfi 
telıraflar ve Habeılttan •t
aalint tanımak buıuıunda 
16tterdlii arzu, ayktrı tef 
ıtrlere ıebep olmuııa da. 
bu tlmdillk yeni bir siya ııal 

deiiıme veya ıatika met sa 
yılamaz. Yuıoılavya da , ltal
yan imparatorlufunu tanı 

mıtllr Binaenaleyh Roman 
ya h0k6meti de, azh\<lar 
meıeleıtode Macariıtanı hl 
maye edebilecek olan Ro· 
ma ve Berlın ile iyi geçin 
mek lıtemektedlr 

Mamafih Bllıretin, balya 
ile iyi ıeçinmeal •e ıradaki 
ltimataızhfı Jcaldırmava çe. 

hımaaı, eıkt dostlan tara 
fından taıvlp ~dtlmtyectk 

kadar ehem~iyetlı deftld1r · 
Esasen Peraida neırolunan 
resmi tebltide de, Roman · 
yanın müttefikleriyle uzlaı 
mazdan evvel, Berltn ve 
Roma nezdinde fazla teıeb· 

büılere ıiritmiyeceiı , 

1 zth ediliyor. 
lav 

•tipoı. ıazeteal , Rutyada 
tevktf olunan Ruhban için 
uzuo bir batmakale yazarak 
Ruıyadalci din d6ımanhğı 
hakkında uzun taftilfıt ver 
meli:te ve komGnlttlerln hll· 
ha11a ortodokıluk ve iıta• 
roza düıman olduklarını, 

tebar6z ettirmektedir 
Yuıoılav g•zetelert yeni 

Romanya Hariciye Nazm 
Mtçeıkuouo &elgrad ve Pr 
agı zl1aret etmesi helclunda 
mft ka le-ler neır~tmf'tedlrler. 

Bu makalelerdfl' yeni Heri 

Yarı reımt ( • Samoupra · 
va.·Belırad, 12.J.1938) ıa · 
zeteılne 16re: Yeni Roman· 
1a HarlclJe Nasırı k6ç6k 
ltlllfı temlll edecell Millet· 
ler CemlJetlnln y6clocl iç · 

tlmeında hasır bulunmak 
üzere Ce•nere ıtderken ev · 
vell Praı Ye Belırad ile te
masta bulunmak lıtemlftlr. 

Romanya Hariciye naaarı•tD 
bu ıtıul hareketi k6ç6k lt · 
tilif devletleri ara11ndakl 
ıar11lmaz. blrliie tamamen 
tevafuk eden bir harekelUr. 
Ba hareket aynı umanda 
Prea. Belarad •e BOlueıln, 
üç meo--lekettn dahili idare· 
lerinc\e vukua ıelen deiltlk· 
ltklere ve her birinin ınkit· 

af andaki tarihi zaruretle-re 
ragmen, hutce kartı birlik · 
J~rmln mübrem birıey oldu
ğunu dikkat nazarında bu · 
lun<lurduklarını ıöıterlr .. 
Lıberal kabfnentn tdareat al 
Unda gayet norey d~rt ıf'ne 
geçiren Rom1tnya lcraltye-ti 
fevkaıade normol tartlar iç· 
inde intlhabahnı yaptı . lnti · 
ha bat iera11nda Tatareıku · 
nun takip ettlii liberali&• 
e•de edllen netleeler tle de 
ubtt ~lmuıtur ki bu nettee -
ler ıerek Romanya Ye ser -
ek Avrapa için hayret ••rt· 
et bir hal• tecelli etmlılu · 
dtr 

Roman mtllettnla ılphe 
ıöttermeyen bir tarzda ıafa 
•e milllyetçilile meyil ettl
flnt ıöıteren bu netice)., 
iyi bir den teıkıl etmekte · 
dlrler . 

Roml'n milleti politik bfr 
dezentolulkaslyon yepı1ma"
nı iıtemelrtedlr ... 

Don oldufu ıtbı hurin 
de Romenler bizimle beril · 
ber ylrOyecek. 1 bududlerda 
aaaytı ve ideolojik hıel&ları · 
edan uzalcletmak yolunda 
vürümekte devun edeclcl•r 
dır. 

Yara resmi ("Vreme .. -R~ 
lırad, ıaaeteıl dahi Ro• · 
anya Hariciye Nazırının Be· 
gradı ziyareti hadtaeıint hu 
ıuıl btr makale ile mevauu 
bahtetmelctedlr Bu makale 
daht fikir ttihariyle .. Samo · 
uprave,. dan terc6m~ edtfeo 
malcalenln aynıdır. Bu gaze· 
te Romanyanln Hf• ve mit 
llyetçlltie dofru iıttlcamet 

aldıjını beyandan ıonra dt
yorlsi: 

". Komıu roman ya krali 
yetinde •ukua ıelen b0t6n 
deitııkllk ler yalnız jRocnan 
yayı allkadar ed•n ıeyler-
dır . Bu değıııkliklerln Rom 
,ıanyt. poltttkaaının ana hat· 

Oıjer bir cihet de b6yle 
bir plan tatbik olunduju 
takdirde. bütcelerdeki müv
nzeneılzl ıjln batlıca unıurla 
rından biri olan ıtlihlflnmı · 

ya eskisi gibi devam:eniltp 
edilmtyeceğidir Bazı inıiliz 

münekkitleri. hutusi le mali 

mehafillere menıuµ münek 
kitler, bunun diğer devleti~ · 
ri de sllahlanm!\ yarııma 

sevketmiş olan Almf\n ,ve it · 
alyan ailahlanmaama aerma· 
ye vermek demek olacağını 
beyan etmektedirler Von 
Zeland raporundan bahseden 
dığer tefılrciler iıe , yakın 

bir Htikbalde, Roma ıle Be. 

Franıaoın ıeçirmekte oldu 
bu vahim anlarda uhdeleri 
ne düten OlHully@tı tama 
mıyle müdrik bulunmaları 

nı efer redik•ller parlim~n 
toda nıüıtakar hır ekterıyet 
temto edemezlerse timdtkı 
parlameatod•n Q111tdi ke•
mek lazım ıellr . Çünkü bu 
gün1'ü- vaziyette oe daha 
ziyade safa~ •e ne dahtt zı 

yadr. ıola bir tenH• vül ıöı. 

terılerek ıaemleket idare 

doıtlujundan bahıeden yarı 

reımi V reme ıazeteıi diyor 
ki : 

Yuıoılavva ile Romanya · 
mn italyaya 1akıolaımıuı, 
Macarlıtanda tee•rlerini yap-

ciye Nazmnın . küçük ltllifı 

ıemıil etmek üzerr. MtHet 

ler Cemiyetine ıtderlce11 Be. 

lıırlyle tezad teıktl etmedik
lerine katlyetle eminiz. Ro 
manya Hartciye Neztrıat" 

Progdan ıonra Belıradı zi · 

yeret etmesi bu ilmltlertmtz 
tn teyld kuvırelfnl lhU•a et · 
mekt"!d ır . " 

mıt bulunuyor Maearlar, ı:c::: •• ;:::,;;. -=-=-===;:::;::===:;::;:;::===::::.::;::::;::=::::;:== 

rlinln, müıterek ıurelte, 

" İk m~m ieket ara11nda
ki ekonomık möouet ler, ta 
baılanııçtaabert , iki taraf 
ıçinde çok aemerell olmuı 

Yuıoıla•yaya verilen ara:ıi \ 
lerden vaz ıeçmitlerdır İtal· 

5ah•bl ve Baımuhıurıri: Balıkesir Mebuıu H . KARAN 

Çıkarım Genel Dıre~t6ril: FUAT BiL' AL 
yan basıoın1n netrlvatma \ 
bakıhraa, Roma büktmeU, 1 BN••ıerl: Viliyet Matbae11 - Babkeılr 


