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ispanyada, Asi Harp Gemileri bir 
İngiliz Vapurunu Tevkif Ettiler. 
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• lsp n da As· H rp G m ·ıeri bir Rusya, Mançuri~e As-
• ' ' ker T a h ş it Edıyor .. 
lngiliz v purunu T evkıf Ettiler.. SovyetlerBirliüiUzakşarfiiü1utlarında bDyük tahkima

ta girişti, Burada 2000 kiiometrelik bir istıhxim , 
-

A~i tı rarele ı in T ıı gGrıı yi bum hı dırn mda bir inoilız n puı una bomba düştü, 
munUt~Utan l ~i ~işi ôlrD, YEDİ ki şi ~e y11alandı. Oiüer bir vapuı da torpillendi. 

Ede hattı vücude aıtiıilivor 
Moıkova, 21 (Radyo) -- Tokyo, 21 (Radyo) -

Parfı, 21 (A.A ) - lapan· ı vermektedir: j tişememiılerdir . Bunlar der· Uluslar sosyetesi konseyi 
toplantısmda Cenetreye git 

miyecek mi? 

Ruı matbuata, Uzak Şark Sovyet Ruıyamn, dıt Mon- • 
hadiselerini, yakından ve golıetanda kark bin klıthk 

yada a ı h ô 1 1 arp gemileri bir ' " ğleden biraz sonra iki hal deniz iıtikametinde uzak-
büyük btr alaka ile takip bir ordu tahıid etmlt oldu· 

h&illı vapurunu tevkif et- motörlü altı düıman tayya· la~arak üılerlne dönmüıler eylemektedir. ğu ve Ruı ıubaylarınm ku· 

lnitlerdir. Aıi tayareler de real Palmadan °elerek •eh· 8 • 1f dır. 
araelonu ve Tra1ıoneyi rln en kalal:ahk noktalarına Diğer bir resmi tebliğde Londra, 21 ( Radyo ) -

Ruı gazeteleri; cenubi Çı. mandaaında da yirmi bin 
nin Jçonya tarafından yu • Moogolun bulundufu Harbin· 

bombardırnan etmitlir çok kuvvetli bombalar at Valansiyanın biri saat ikide, Uluılar ıoıyeteıt konıeytnln tulmaaı keyfiyetinl Sovyet den haber veriltyor. 
önümüzdeki içlimaında B. Ruıya için çok tehlikeli say · Japonya harbiye nezareti, 
Edenin bulunmıyacağı ve makta ve bundan dolayı Ruıyanın bu hazırlıklarana 
İngiliz delegaayonu rlyaıeU· Mongolistana bir kıvılcım mukabil bududlarda tahıi· 

Tra1ıonede demirli bulu· mıtlardır. Huar mühimdir. diğerı de beıte olmak üzere 
nan btr lnalliz vapuruna tOO ölü kaldmloıııtır. Ya iki defa franko tayareleri 
~omba dütm6ıtür. Mürette· ralıların sayısı da çoktur. iarafmdan bombardıman ed-
d attan 2 kiıl ölmüı, yedi ki~I Takip tayarelerimtz hava· ildiğinl btldirmektedir. Ha 

nln, Hariciye Nezareti müs· ııçr1yacak oluna Ruıyanın dat yapmala be:ılamııhr. 
teıarı Lord Grabon tarafın· derhal ıtlahla müdahaleye İstanbul, 21 - Gelen ba· 

1

, dan idare edileceği söylen . mecbur kalacağını yazmak· berlere göre, Sovyetler Man· 
mektedir. tadırlar. çuryaya 9 fırka aaker ve 
=======-========================-=== 1500 tayare tabıtd etmlt· 

e Yaralanmııhr laoırken hava bataryaları sar mühim fse de insanca 

Bir lnailtz vapuru da Caa. ateılerioi kesmiılerdır Fakat zayiat yoktuı . 
tlll 1 tayarelerimiz dürnana ye· 

on imanına girerken Zan· ==-=-=-=:======-===' Madrld, 21 (A .A) - Bır. 

Budapeşte Konferansı ... t~~d .• , 21 _ E .. nın, ıota açıklarında bir deniz ç·ı n kaç gündenbert faaliyetini 
alt. a .emtıılnln taarruzuna keımlt olan asi topçu batar· 
ujranıııtır Torpil iıabet ~t- yalorı, gece yarııandan itiba· 
10

~~~~~~~n 1 21 (A A.) Mım Meclisi reisi Mos~ovada ~:::;.~;i bombardımana ba, Konferans: Avusturya ve Macaristana ol~uğu ka~ar, 
::.~~:1~:e~:k~~!~0 s:;;~:: ç.:~~:ı;.~ · ,;,;i ~ A ·~0010 •• ~.:~:· :~ ... d •• :::;·' h.:1~ İlalyaya da, Tuna mıntakasına nü tuz etmeği temin etmiıtir, 
releri tarafından bombardı bu ayın 17 sinde buraya lamııtır Ştddet li bir topçu ' 

.... rnanı hakkında ıu tafılJatı , gelmittir. düellosu yapılmaktadır. 
.. Slovo " gazeteaine göre 

Macaristan payıtahtında it 
ara11ndaki yakın münaaebat 
1927 de baılamııtır. O za · 

----
uzakşark Sularında U

•• :~:a, :ü·~:::~r:rı:~nMa;:;.r,•~~ :~~~~,:~::.~~!~e~~!.~:;! 
• kiyle toplanan Rudapeıte imzalanan doıtluk, arbitraj 

konferanaı, Avrupa diploma· v. ı. muahedeıl bu ya· .. k . H T hl. k . V , .. aleminde derin bir ilgi kınhiın eıaaını teık•I eder. 

yu ır arp e ı esı ar'. ~:~:d:.;~~·:·~ü,~~ .. n·::~:;: ~:<~ ... ~:. ~;:::::· .::~ 
konferanıın franaız hariciye mealde bir muahede 

Japonra ile Amerika veya Sovyet Rusya arasında patlamas ı çok muhtemel olan ~ir ı nazırının ıeyahaUodeo ve imzalandı. 1934 de de Ro-
Romanyadakt kabine tebed· mada üç devlet araaında 

harp nasıl cereyan 8~8f ve ne gibi neticeler verebilir? 11 dülünden sonra olmaaıdır . "Roma Protokolu. adını ta · 
K. Büyük harpten ıonra halya, ııyan bir muahede akdolun· 

eca Çın ülkeıi Şaoahay· tirmit ve muayyen hamleler· Birleılk Amerika, lnallte· 1 Avuıturya ve Macarlıtan (Sonu ikinci ıa1fada) 
dan Nanktn ve Pektnlere le Çini , Jııponya heıRbana re Ye S~vyet Ruıya bu me· 

1 
- =====--===-====-=====c.==-m=:=====.--== 

kadar kan ve ateı içinde! iıtila lüzumunu kati ıekılde sele ile hayati ıek&lde ala ! j •} • j • p t • • 
Japobya, yirmmci asrın en lazım göıternıittir. Bu pla - kadardırlar Bilhaasa Ameri- ngl lZ ŞÇl ar lSJ 
aüzel taklıd ettiği ölüm va mn ikinci kısmı ıtra ile Hin· ka, Jayooyanm htila ve Lü· 

ııtalarını, bedbaht Çinlile di Çiniyi , Hlndlstaoı , fele yüme ıiyaıetlne fiılen mü· JaponyayaKarşı Zecr"ı 
rin beyinleri üzerinde mu · menk müıtemlekelerini ve da haleye mecbur vaziy~tin· 
vaffakıyetle tecrübe etmek· Avustralyayı lstlli teıkil dedir • 
tedir . eder. Amerikanın bu gün deniz Tetb•ır Alınması ı·t• 

Avrupa ve Amerakaya Jap.onyada timdı bu pli ve havada J8ponya üzerine • nı 1 ıyor 
ç~k Uz.ak olmaıma rağmen Dl milli bir umde olarak büyük bir tefevvuku vardır - - - - ------

kÇın - Japon harb!nin baı kabul etrr.it bir parti, aske· 1 Amerikanın ı. 163'
000 

ton- Partic seçilen bir ~ ayEt, başve~il ve ~ariciye nızuma 
a h ri bir parti vardır. Bu parti harp filosu 2,885 tayareıl 

hep olacaj7r~::akkak as:· oamma tercüman olan Ja vardır müracaatla ~ar~in önlenmesini jstiyecak 
~edilrnektedlr Ve en yakın pon genere.li Sueçuğu: Amerika ve Japonyauın 

arp ihttmall, Bahrimuhiti Dıplomaıi l>ızim müı deniz kuvvetleri fU tekli Londra, l I (A .A) - İn 1 Mecmua Japonyanın ıt 
Atlaıide B 

1 
k tctcel ve mübrem ıbtiyaçları- arzediv. or: giliz İşçi partisi, mılli mecliıi , 1 mali Çtnde teve11üü hakkın· 

ka 
1
•1 ve ir eıi Ameri • 1 

8 
e J"ponya araıımdl\dır . mızı tatmın edemez. Japon Ameriketn Laıvekil ve hariciye nazı da nikbin görünmekte ve 

u harbin sebebi veya Demlıtir. Zırhlı H 15 rana ziyaret etmek Üzf're bir fÖyle demektedir: 
ıeb~pleri nedir? Japonya, Uluılar Sosyete Tayare gemisi 4 4 heyet s~çmiştir ·•Japon sanayicilerinin ti· 

Japon sındeo çekildiği gündenberi Torpı'to 11 ., _? l G Bu heyet, Japonyanın, Çi· ı~ ç d b"" k k Yanın cihan harita 1 "- ma ı in en uyü mi yaa 
tında i l diplomatlarıa değil, askeri Tahtelbahir 57 85 ne karıl yapmakta olduğu 
Çü

a.. .... ıra elti yer çok kÜ bı r parti tarafından idare '- ta kömür, iptidai maddeler 
l\lUr .\ • A k h h 1 harbi durdurma~ için Ja· 

1 
"ncal, 675,000 ki- edılmektedlr . merl an ath arp fı o tıhhnl etmek huıusundaki 

ko~etre kadardır Buna mu· ~unda 305 den 406 milimet- ponyaya karı• bilhassa zecri 
a il Jap k d Askeri parti neye iıtinad reye kadar 148 büyük top, tedbirler talbıkinde israr 

lernea onya a ar gcnif ediyor? 802,000 ton baıtan 
'- e muhtaç bır ı I .Japonyanm fı!oıunda i~e 
IK'l t mem e bftfll yeni, 1yi la im görmüı, 
t ••il vvur edile · 1815 l 355 406 mllımetrelı'k an· e J mez· ı}'i •ilah anmı§ dananmııınna 
ola al•onyanın 25,000,000 ve ordusuna! cak 88 büyük top vartf ı r. 
57 ~O nüfusu 1918 de Bu deni:ı •1t• kara ve ha Amarıkanın 2885 toyare 
000 0,000. 1935 te 69,251, va kuv\•etlerl karıuında Çi ııioe mul:abtl .Japonyftnın 
ken ;~ 1938 ıene11fne girer- nin mukavemeti ve muv f- 1670 tnyareıi mevcuttur. 
Nüfu ;260, 000 olmuıtur. fakıyetl ihtimali yok gibi · Amerikanın Aervetl ve I§ 

pony:daal.la~ğı haıcbtle Ja- dir. lira kabıliy~tl çok kuvvetli 
3000 runeı her gün Fakat Çın kıtaaı JapCJD· <lir; Japonya ise iflaı h'.\line 

a(jf uılu ye bi k.. yaya kolfty bir lokrnrı mıdu: gelmıttir Amerikada harn üıerlne d w nı r oy .., 
B oguyor demektır Yahut diğer aliı kadar dev· levazımı fabrikaları ve ipti-

u 'Vaz· çok f 'Yet, Jopanya. için letl~r. Japonyayı, Çini yut dai maddeleri Japonyaya 
ecıd, F en bQ ~. r. alcat vaziyetin makta ve sonra gayri kabi nisbetle kat, kat genitllr. 

ıetrnekYtU1< fecaatini Çın his li iktıham bir olmak yolun 
edır B 1920 d · aron Tanago da ~erbe11t bırakabilecelder 

e bır Plin vücude re· midir? 

Je.ponyanın ıılyar.i vaziyeti 
Amerika ya ııiabetle çok za · 

( Sonu üçüncü sayfada ) 

edeceldir 
Londrn, 21 ~A.A.)-Şııng· 

ha,da, beynelmılr.l imtiyazla 
bölge ile Franan. imtiyazlı 

bölges!nde polis, .Japon aleyh· 
tan tethiı faaliyeti ile maz
nun erkek, kadın 89 Çinli 
yakalamııtır 

Berlin, 2 1 (A . ı\.) - As· 
ya meseleleri hakkındaki 

neırlyeh ile malum olan 
Uzak Şark mecmuası, Japon 
ablukasının Çini~ iktlıadi 
mukavemetini kıramamıı ol· 
duğur.u mü~ahade etmekte 
dır. 

tecrübelerinin muvaffakiyet 
sizlikle neticelendiği söyle· 
ne bilir . 

Mecmua, Japonyanın Çın 
ile alakadar dtjer memle 

ketleri o menf aatlerl muhtel 
olmadan. Şimali Çin ile mO · 
naıebetleri lnktıaf eltiremt · 
yeceğini kaydetmektedir. 

Metaksas italya sef ı ri 
ile gôrüşİü 

Atlna. 21 (Radya) Bat 
vekil General Melakıaa, hal 
ya ıefirJni kabul ederek l,,lr 
mOddet s8r61m01Uir. • 

Standard gazetealnin tıtıhba· 
ratıoa nazaran. Japonyanın 
Ç•ndeki askeri muvaffaki. 
yctlerı kar1111nda endlıeye 

düımüt olan Sovyetler, Si
birya demlryolu boyunca 
iki bin kilometre uzunluiun· 
da, Franllzlaran Maılnot 
hattını andıraıf mültahkt:m 
bir hat vücude getlrmeğe 

karar vermiı ve lnıaata baı· 
lamıılardır . 

Mançuko hududuna kadar 
imtidad edecek olan bu müı 
tahkem bat, bilahare Büyük 
Okyanuı sahillerine kadar 
uzatılacakhr. 

Ma'?çuko hududlarından 
Sovyet topraklarına karıı 

yapılacak olan herhangi bir 
Japon tecavOzQ ihtimalini 
dsima gözönünde tutan Sov· 
yetler, timdtden hazırlan· 

mai• münaaip görmüı ve 
te birler almaia baılamıı · 

lardır. 

Diğer taraftan Uzakıark· 
takı Sovyet orduıu ve bıl
basn hava kuvvetleri de 
takviye edilmektedir. Bu 
kuvvetler bilha11a Baykal 
mantal{a51ndakl zengin pet · 
rol madenleri mıntakaaında 
tekıtf edilmektedir. 

A~ karada 
Kurulacak Tıp fa~ültesi 
için ~azuh~lar yapıhyor 
Ankara, 21 (Huıuıi) -

Rurııı.da kurulacak Tıp Fa:

külteıi için haztrlıklar de. 

vam "tmektedlr. FakOlte 

1941 ıeneılnde 1200 talebe 

ile f aıt liv~te geçecektir. 

İngilterenin 
Hava Silahları 

Londra, 21 _\ A.A.) - Dey· 
il Meyl 2azeteaı, ingillz ha· 
va sllihlanmıuında mühim 
terakktler elde edlldığini ve 
timdi lngllterenln 2031 ta . 
yaresl bulundufunu yaıımek· 
t• dır . 
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SEHİR HABERLERİ 
Balıkesirli Gençleı~ İstanhuJ .. 
da Bir Cemiyet Kurdular 

--------- - - -

( Baıtarafa birinci 11&) iade) 
du. Bu muahedeye ıöre Av 
uıturya, Macarfttan ve hal 

yA devletleri Tuna mıntaka 
tında tam bir f•"ir birhi• 
taııdıklaranı kabul ~diyorlar 
dı. Bu muahedelerin bilhu· 
-,a A ıruıturya tçln bürülc bi· 
rer luymeli vardı ÇGokü, 
bu ~evlet, harpten ıonra tik 
defa olarak lçtne dltt0i6 
yanlızlaktaa korkulu1or ve 
kendi pollttlc ve ekonomik 
rnenf aatlerl için kuvYeth bir 
hamt temin elmlt otuyordu. 
E1asen o nnada bOrGk eko 
nomlk iniz had devreılnl 

yaıamakta idi. Mamafih bu 
paktan balyaya da Tuna 
mıntakaaına nOfua etme1i 
temin ettlflnt unutmamalı· 

dar. balya, b6ylelikle, lca· 
btnda kOçGk antanta karıı 

muhalif bir durum alacak 
ve Tardlo ile Hodzaaın Tu· 
na havza11 hakkındaki plan· 
farını bozabileceku. 

!erdir. Ru ııyaret. lı~r oe 
kader fevkaliııie na~ık blr 
ıurette vapılmıı ııe de Ro· 
manyaya bir ihtar mahiye 
tlndedlr ve Bükreıll•. Parls 
Londra ara11nd,.kı münHe· 

,batın ln"iıaf ıod 1 ~mil ola· 
caktar. franaaz ve Ruı ba · 
ıınlaranm: "Bugünkü büyük 
Romanya. bug6nkü mevcu 
dlyetlnt büyük ıarp devlet
lerlrıe m e d y u n d u r . .. 
Tarzandl\kl netrlyah da Bak· 
r~tin iç ve dıt ıiya1acla Pa · 
rlı·Loodra politlk&11na ıöre 
hareket etmesi llsımaeleceit 
meıelealnde 6nemlı tesirler 
yapmııtar. lıte bunun ıçın · 
dlr ki, Goıanın muvaffak! 
yetle Mtçeılcu, büyGk ıarp 

devletlerini tatmin etmejt! 
çalaımakta •e Romen faıtz 
mi araıanda hiçbir rabıta 

bulunmadıfını anlatmakta· 
dar Dtfer yandan da kendi 
mltteflklertne tadık lsalecak 
olan Romanyanın, dit poli
tika da , e•velktne nhbeten. 
İtalya ve Almanya tte doı
tane münasebetler tetlı ede 
cetinl ve bfttün vaziyetin 
bundan ibaret bulundufuna 
temin etmektedir. 

V e ni A 1 t ı n Ka unu 
Meriyete Girdi.. 

- ----- -~-----
Senelerimiz, Eminönü Hılkninde yaptıkları bir taplentıdı 1 
knmun nizamnamasini teshil edip idare heyetini seçtiler! Yeni Kanun, Paramızın Kıy-

O zamandanbert pek çok 
tfler oldu: ltalya, baıladıfı 
Habeı harbini muyaffakt· 
yetle blUrd•; Alman1a ile 
11kı bir doıtluk kurda ve 
&erlin.Roma mihveri canlı 
~lr hakikat halini aldı; ce· 
mlyetl akvamdan çekildi; 
.l1manya ve Japonya ile 
birlikte •antikomGnlıt.. blo· 
kuau me1dana ıettrdtler. 

BtltOn bunların Budapeıte. 

de 16rG10ld6i6 ıayet tabii 
dtr •e bu 16rl1menın neti· 
ceılnt lfrenmek çok ente 
reıandır. 

Badapeıte 'onferanıı, it 
alyanın, orta A ırrupadald 
rnenf aatlertnden vas ıeçme 
diftal ve bu uiurda her sa· 
mandan ziyade ıayret ıar · 
fetttitnf ve çOnkO; Akdeniz 
arkatandaki arazinin kimin 
elinde kaldıfana ve oralarda 
ne ııbt hldlıelerln olup bit· 
Uflne blılne lcalamıyacafı· 
nı anlatmalctadır. 

Rı111nyı hldisalari: 
·Mır.. ıazeteıl, V arıova 

da çıkan .. Kurier Varıovı · 

ki,. ıazeteılnln •Roman"°a · 
ya nBfuz etmek kavaua 
"baılıkla bır yaz111JH neıre· 

diyor . Bu ıazeteye 16re 
Parla L.ondra ile Roma•Ber 
tın aruında Goıa ·Kuza lra 
blneıl Gaerlnde teılr yapmak 
için mndhıı bir mftcadele 
mevcuddur. Yeni Romen 
Baıveklli iktidara geçer ıeç• 
mez btr kaç defa Alman 
mlmeulltnt kabul ederek 
kendlılyle uzun uzedıye 16· 
riitm6tUir Bu zatın 6ç6ncl 
Rantata olan muhabbeti 
eıa1en malamdur. Muı· 
ıoltnldett ıe len tel · 
ıraf da Goıa tarafından 
aynı ıekUde kabul edılmlıttr . 

Alman elçtıi Goıaya. Ber· 
hn Bikreı politik ml•He 
batanın faal bir durume ıo · 
kulmaeı zaruretinden bah· 
setmlf Ye Romen Baıvekth 
ol kandırmafa ulraımııtar. 

ltalyan elçiıl de Romanya· 
nın Halteı ilhakını tanım• 
ttnı ~e ltalyadakl Romen 
elçlılnln•ltalya krala Ye Ha
IMıtıtan imparatora,. nez· 
dinde bulundufanu kabul 
etmeıtnt tekraren lıtemlıUr. 
Ml~ıkuyu zı,aret eden 

lnrtffz ve Fran11z müme11tl · 
lerı de ekalliyetlere karıı 
yapılan lflerden dola1a hot · 
•utıaalaklanm bera• etmtı· 

Mısırdı tıbinı değisikliii: 
lnıiltz matbuatı Mıeuda· 

ki 1ıra1t deiltiklHcler hak· 
kında umumiyet itibarile 
mutedtl ve ihtiyatlı bir llıen 
kullanıyor. Muhafazalrlr g-ı 
~eteler lngtltz doetlulu ile 
tananmıı olan Mehmet Mah 
mut paıanın baıvekilliğe ıe· 

tlrtlmeılnf memrnınlyt-tle ka 
raıayorlar ve btlha11a. yeni 

baı•ekilfn loııltere · Mısır 
muahedeaine sadakat 161te
receji haklııında vernılt ol
duiu beyanatı k.ıydederek 

Mmrdakl karıııkhjın biran 
evvel durulma11 temennisinde 
bulunuyorlu. Lıberal gaıe · 
teler Mı11rdaki teb~ddülü 

dllha az mucibtmenınunl· 

yet buluyorlar. Sol matbuat 
i•e lnılllz · M111r do.ttluiu 
nu en ileri vaziyete ıok muı 
olan ve memleketin büyük 
bir el11erlyetlnin müzahere· 
tine dayanan Vefd parti•i 
hük6metlntn it batandan U% 

aklaıtmlma11na Mııır için ol 
dufu kadar lngiltz . Mııar doı· 
luiu için de çok zararlı bir 
hareket olarak ıörlhor . 

Kral Faru"' il~ Vefd par 
tlıi ara1mdaki ihhliftan 
babıeden "Ttmeı,, gazetesi 
bu ibttlifa yol açan ıebep 
ler ara11ndı ehemmlfet tti 
barlie ti.il derecede olan 
bfr çoklar1nın bertaraf edil· 
mtı olmakla beraber tkt 
mlhim enıelln bu çattım•· 
1a ıebep oldufunu, bunlar· 
dan birinin Vefd huk6meU 
tarafmdan ana y81atının ko· 
runmaaı yolunda tevkedllen 
Ye kralan mOıavtrlert tarafın 
dan lsra 1 i , e t h u k u · 
lnına tecav6z telilckt 
edilen kanun liyilıaıı oldu 
tunu dtier aebebtnde Vefd 
parUıt tarafından aekeri ma · 
hlyette teıkil edilen vıe "Ma 
vl ılimleklıler. ad1aı laf yar. 
ıilihh kuvvetlerin tatbik et· 
tikleri 1ıddet ve 1olıusluk 
ların muhalefet part•luln 
ıtklyetlerinl ve korkul"rınt 
muçlp olmaeı oldufunu, b•ı 

vaztyet karımnda huk6me· J 

Uo çekilerek J~rini Doktor I 
Ahmet Mahirin rlyaMlinde I 
daha 1Puteclll bir V9'd lal. 1 

ı.ı .. nhulda tahıtlde bulu :ıım Ôzalpa , Generıti Alt Htk·ı metini Koruması Bakımından . 
nan Balıkesirli •ençler lıfr met A verdeme v~ V ~İS 8 . l 

kurum t~4ıcıl .. tmııh:rdtr . Ethem Ayt<uta telgrafla bıl 1 Çok Ehemmiyetlidir .. 
Gençler, on ıOn ev•el Emi dirmlı . yuket"lc himaye •e 

Altın ffatlarıoda bar 11ttk ı 
n6n6 Halkevlnde bu m6na · teıvlklerini thtavfl eden ce-

1 rar temini •e altın tfcarell 

natı mutadc haltnde icra 
eden hakiki veya hükmi ıa · 
h11ler aldıklara veya 1&ttık

lau tlltanların ncvt ve mık 
tartyle alıı v• Hbt tarihle · 
rlni ve ftatlarını ve raOıterl · 
lerin lılm ve biivlyetlerioi 
mahal.in kambiyo muraka-

ıebetle yaphklara bir toplan ••par almıthr. 
nln bir nizam •itina ahnmaaıl 

tada HmJml ıörGımelerde Sameıtr tatiH müneeebe · 
mak1adıle parama;un korun · 
ma11 hakkında Malt ye V fi!· 
klletınce bir kararname ha 

buluomuılar ve kurumun nl tıle ıebrtmize gelen gençler, 
zamnameılni teıblt etmtılu ValJ 8. Ethem Aykutun bı 
dir Bu toplantıda 1apılan mayelerinde, Kurban bayra 

zırlanmıı ve bunun anerlyete 
•t-çimde kurum idare heyeti mıoda, ..,_ebtr K.ulObGnde ku· 

""' kooulmaaına Vektller Heye· 
16yle teıekkül etmiıtir: rum menfaatine bir balo 

lince karar verllmiıttr be merciinde muıaddak bir 
deftere kaydetmeğe mecbur· 
durlar. Bunlar bu kararoa-

8. Sıtkı Y1rcalı retılıfe, 

Enver ÇavuıoAlu relı vekil 
lltıne, Muammer Yaıa ki· 
tlplife, Alt Cumalı muha 
ıipltğe, azalaia Kadri Ka· 
ya , Mehmet Baratçı; yedek 
azahla da Nimet ve T6rkln 
a yrılmıılardır 

Kurum, kuruluıunu bfi 
ytlklere ıre bu arada Milli 
Müdafaa Vekılt General Ki. 

ispirto 
f iıtlıumn indirilmııi için 

talkiklar yıpıhyar 
Gflmrtllr ve fnhlıarlar Ve· 

kileli, barut ve tuı; ffatle.rında 

yaptıAı tenztllttAn •onra, iı ı 
plrto ftatlaranın ıodirtlmcııl 

lmkinlara etrafında da td· . 
ktklere beılanuıtır 

-·-------
Bir yaralama vakası 

vermefı kararlaıtlrmıılar ve 
buhuıuıta lazımıelen ha· 
zırhklara timdlden baı amıt 
lardar 

Çoktanberi böyle bır ıh · 

tiyacı hi11edeıı gençlerimizin 
bu tekilde topla nmafa te 
mio edebilmit olmalarını ıe 
vinçle karıılar, kurumun ça· 
ltıken aençlerioe büyGk mu 
vaffaktyetler dileriz. 

Spor 
isleri için hızulının kı-

• • 
nun praıası 

Spor tıleri hakkınd" Ma· 
arif Veklletlnce hazırleınıuı 
olan kanun projesi Meelilc 
martta verilecektır Pı ojeye 
aöre Baıvekllete merbut bir 
ıpor müıteıarlığı ıhdaı olu· 
nacakttr. Bütün ıpor itleri 
bu makama baflanacakttr. -

Bu lcararnameyt yazıya · 

ruz.: 

TOrk pırısı tıyınıtlıl tıruma 
hak,ııdaki kırar11111yı ık 

klrlfRlll 
Madde J Memleket 

dahtlinde eltın ticareti Yfl 1-
oız Maltve Velclletince rne 
7.Un lcılınacak bankfllor ta 

menin neıri tarihindeki mev· 
cutlarını da bu deftere ge
çirirler 
Kambıyo murakebe mer · 

etleri ıııltın Ucaretlnt> ve el· 

tarı alam ve .attmına atd 
muamt>lita müteallılc huıu 
aatan tedkikl ıçfn bankaların 

rafından yapılar. VP. ftltıhımum eıhu ve nı6-

Madde 2 Kuyumcular, euentın e•rak ve defter· 
aatilcacıllir aibı ıanat ve ti · lerlni tetk!kc aalabiyettar -
earet erbabı ile, dtıçller. dırlar 
me1lek •e eanatları icabı Bankalar, ıah11 ve müe1-
olarak. tılen~cdı. iılenmit ıeı~ler kamb!yo murakabe 
veya maınu altın alım ve mNcllerlnce htenllen yal· 
tahmını yapabıltrler. nız ahına müteallik her tOr· 

Madde 3 Hurda ha· 16 malümatı bunlarca tayin 
lhade veya munu olan al- edılen müddet içinde itaya 
tıaan alım ve 1ahmı tama - evrak ve veaaikı teelıme 

mHe •erbesttlr. rnechurdurlu. 
Madde 4 - Bırlnr.i ve Madde 5 ltbu karar · 

ikinci madde htkümlerlnc ı name neıri tarlhtndl'ln mu-
ıöre altın tkarett veya •l · teberdır . 

tand•n mamui '"H• ahı ve Madde 6 İıbu karar· 
riti yapan ve üçiinc:u mad- nl\m'!nln icruına Maliye Ve· 

K dedıe yazılı muame!elerl H· kılı memurdur. Dtln rece Hat 2-4 ıarıla

rında İzmirler mahallesinden 
Muıtafa oilu Muharrem: 
Vicdaniye mahatı~ılod~n 
Arıf otlu Muttal ayı, arala 
laraoda çıkan bir kavgada 
bıçakla y .. ıra,adığmdan ı•a 

kalanmııtır . 

ö y Eğitmen- •lLlSS!!• s • sıı:sc: i!JEGLU:W ™ • •&& 

ı leri çoğaltılıyor Bir adam 1 iplikli 
· ôoümüzdeki den ,.1ı ha· Kardefini Kumaflarda 

k6metine terk edecefıntn 

tahmin edilmif oidujunu, 
helbuki bu uzlatm•nm <l" 
temin echhnejtini ka,detUk 
terı ıosıra dıyor ki 

.. Kral Fıuuk ıle V~fd rnr· 
tlıi arasandakf ihti l lfıo mü 

teakıp ufbalart loıilterede 
büyük bir alaka •e endiıe 

ile takip edılecdstlr . Çok 
temenni edaltr iti ntı hüku 
met ve D• de muhalefet 
ıımdtye kadar takip edılmft 

olan kanunueıHi yolundan 
ayralınıyacakıır. M111r'1 h6 
kukçularan lhtıli.fans hartç· 
ten ınüdahale etmek dojru 
olmamakla beraber m.uı 
ıömleklıler meselesinde kral 
tle müıavfrl~rin hoınullu:ı · 

luklar,uı takdir e\mek ko· 
laydar. Nahu Paılılnan bu 
lhUl&ld ıurubuou çoktan da 
fıtmaaı "zım ııelı:-dt. Mm 
ran pohttk balunman ikiye 

ayrılmıı olduju buıilnler•n 
m6mll0n olan ıüratle geç· 
meıl Ye vatanperverlik his 
lerınilı yakın bir ltide fırka 
cılık hiılerlne galebe çalarak 
bar anlaımaİıan leeuib et 
meıi loıtlterenin en umtml 
temennileri ara11odadır .. 

SONU VAlt -

ıındao ilıbaren köy etıtmf'n 

ıerinı arttırmak makıadı,ıe Yaraladı.. T enzildt 
hazirandan ıoora birçok vi Anafartalar ınaballe.inden 
liyet !erde kuralar açılacak Maıtafa otlu Oım!lDm, ara· 
tar. Bubaıuı içm Kültür larmda çıka& bir kavıada 
bütcutnde mühim bir tahıl . kardetı Mu~tlltaya d61düi0 
llll ayrılmııtır . ÔnfünQzdekl ve el•nde ı't yAraledıjı ı•ki· 
yıl kurt 111yııı 15 olacak ve yet o!undujundan ıuç1u ya-

l kurılsrda da l 500 f' yakın kalAnmı~ lıakkındA talıtha-
eğltmen ele,. görect"kth . ta baıianmııtar 

l&ç kisi •ii ılup diöıüslıı Bek-;,;,;,-· 
l Dl ıece 61!1el 4,30 da İll 1 

nıirler mshalleıinden Mut• Vergiai 
ta tl oilu Muaa, HHan oğlu 
Recep ve Oımanlye mahal 
leılndeo Mehmet Ça•uı oi 
lu Halil adında iiç kiti bir 
olar'lk lzmtrler mıthalleıtn· 
d en demlrı:t Ahmedı döidtlk-
leri ııklyet olundufundarı 
yakahmmıılardır 

Dbisı cılııs 

Son 
vergiıl mevzun !ft-oirlt9'n l)r 

ta va atılmı tar 
Nüfuı pohtakA1tnda bir 

imil ola"'" «idülen beklr 
lak meeeleıt tle esa11h ıuret 
rette me11nt ulmanın lü~um· 
lu oldu~u ılerl tlrftlmelıte
<lir 

Hayahnt kaıanın"kla olan 

iptidai maıideler tenzillt 
cetnhnııı ipek uuayU ıu 

rubundll , bülcii ıılii lpllktelı 

mam61 lıunı!lt'ar ıçin yOzd~ 

e\l ı ve bükümıüı ıphkten 
yapılaıwu için vüzde yf!tmit 

t enıa lAı yavılm .. ı kabul 
C4iılmtıtl Ver aılere laall6k 

'"rlfln bu tenı• ' it yap•lırken 

alakt!dııt ıana iclferin ••Ufa· 
deleri gazönilnde tutulmuı. 
dtıc.ık hır " ktıı ıJnulmuıtu . 

Bu luıtuıt~ MeHve. VelfA · 
İ etınde1i \ lllyetlere 16nde1'1 
len bır tflmlmde demlı1or kı: 

1 Hnıır"'n 937 tuihinden · 
beri ta h • kku\c ettiril M> bu 

kümlO v~ bükümıü~ lmalit· 
la kıuııık imalata alt ırerıi 
ierhı tırnıili.tsız olarak ta -
hl'llc:kuk r>ttlrtldtği haber al -

Dınkçiler mahaUeıınden ve evl~nmelerinde kanunea 
ı ınmııtır B&kümlü ve b6ldiın· 

Hasan kızı Fıttmanın . bu hiçbir ımkin11:ılılc bulonmı · 
l k ııiz ıoltklt"rdef\ karııık olarak 

mahalleden Emin kaıuı Ha yan arı yuva urmty,.. le,~ ıt< 
b L 1 1.'Ücu.Je gtıttrtlen kamaılarut 

ıtbeDtn evine glrdift Vf' ba• Edecek fr t~d9ir O \\f&lc, 
L _._ • k 1 utıf ktgıhetı.,,.ndf'ın b11deına 

~· ena çaldıjı ıtlci.yet olurt ~"•rı: · vugiıf a ıt'mıuı fıt y · 
d 1 1 k d yfüıdf! ııltmıt tenzillt yap•I · 

daiunda11 suçlu yekalanmıt a ı görG me te ir Allkala 
t makamların yaptıklerr tet· ma11 li:r.ımgelır ! Haziran 
" . ktklf're gibe on b~ı •ene tarihtndenberı tenztllt1t7. 

O'.ar• 1- t-h·L1·uk •ttlr•,l.en 
ı tlı çıramı& 

Kooakpıoıırın Korucuören 
kö16ndf!n Satılmıt adında 
bir adam; atla köyüne gider· 

ken, Aııafartalar mahalle 
aJndeaı Kamil ÇaYUf otlr.ı 

tçtod~ bıua ,•tliyetlerlnab·de .. ti ....... ıHı "' 

ı Ver ., ıl~rın de t•tı ~·aı d•lr• · evlenen ~ran •ııy111 gıttlkçr. ft ~- ' " .. ,.. 

azalmaktadır . rcılode tublh 'e m6e1teıe 
============' ıahfplerlne. fazl" tahakku 
Klzımı. çıupmak ıuretıle 

~arftlAdıfınclao wık1ıianmı1 
hr. 

katın reddı veya n1üteakip 
aylara 1'it verıllt:re anllhıup 

•dthn•I f cap .O.r. 



u lklllJCt KANUN J s..ia 

(8ftt tarafı barind nyfada) 
vıftır. A ı. S ıtıerl11aya. Çın •• 

0 "Jet Ruıya tabu bir mOt· 
teftk d ı_ 

enıe11ttr. Fakat Japon• 
Y Ja, ltatya \le Almanyadan 
telec .. ı. u m e11(r bfr yardım 
'••••vuru bile mümk&n d~· 
iildtr. 

Fran'6nın da Japon1aya 
meyyal bir vaziyet alabil
nıebıtne lmk&n yoktur E1aı 
iU il U . •r • ıak Şarktaki va· 
ııyetla dızaınleri geDe in 
atl~erenin elindedir. 

ovpet Ru11anın Si bir ya· 
da SOO,OOO ldtilil. harp kuv 
"th Yar...ı S h •lr ve ov1et Ruı1a , 

ıs.rp cepheılnde 2000 ta· 
arevı kola1ca lruUanalacak 

•••ktdedır. 

k Uzak Şarkta: Franıanın 5 
~OYazar, 2 tahtelbahir, 4 

0 ;•o. 4' topçekert. 

1 
~ elemenıtns 3 kro•az6r6, 

h 
torpido •e 12 tahtelba· 

rt 

inaalterenta de. 3 kro••· 
~ar, Itır ta1are ıemtıl, bir 
ln&Jıo ıeanlıi , 15 torpido, 1 S 
to~çekerlJlc topu vardır. 

lnılltere , muazzam ku•ve 
ti Ye ' ) Şa '•Yıui l•tkl ltile Uzak 

rkta kendi lehine bir ra · 
kebet · 
l 

tıyaıetl yaratmıı ve 
>unu 'd l ı •ene etmektedir. 

nıilter•: Amerilcayı, Ja
POnJa lu"ttınnda yalnıs bsr 
nkwıyacflktn . Buna ıüpbe 
r.aa~ değildir . f•kat aene 
;f 0 1 f nyiltere, Japonyanın 

Z•k Şarkta 1904 harbinde 
Ruıyaoıo düıUiiü me•kle 
düoınesint de lıtemem~kte 
rhr. 

BuntJo içtn. J«'pon vatan· 
llcr··e ı • r erınin Amerika aleh 
ıae elzebl ıördükleri kati 
d~nı~ hınbf muefc ve ma 
ddt nı&ık flllt hıuebtle olma
Y•calctır Amerika da J•pon 
an ' ın l•hkim edilmtt adela· 

'
10

• taarruz ederek mahud 
Salcarof facla.1n& meydan 
"4!rtnİJ«ekt· ar. 

Het tuaf, flmdi ıadece 
~he~di hesaplarına g6rf? sil 
" anrn•lctadır . 

Fakat . Netice Df' olacak? 
Bunu ancak vakın bir &U 

hir.e KÖıterebilecekUr . 
Japonlar Çınede ilerliyor· 

- Katiyen bıre•Y ·o~. 
•ıle bunun tçln. 

V recha bır tanıyc düıOn· 
dl ve hacreye yaklath· 
Kı rli eltnr. bir elmft ala

rak. 

re P.kkür ederinı. dedı . 
Veetlend, ufak tefek llda· 

111
• hir 11.lkım usüm usata 

rak israr etti: 

Şunu . da. 
V tlfeche. iti gozleriru açll 

ralc: 

· Te•ekltür ~derifl"I , di e l 
tekrarladı 

Sır• Conoorea ıeltnce, o 
RÖzel bir armut tle bir man 
dolın ald 

ı. 

Robert Veıtland b\lJük bir 
lflhtlı . he teç.tı . fıtahla 111rdı . 

1 1 akııne &raatnda Ul.-,. 
~ttt: 

- •hvealtı ıama"' "e· 
'"de ı •e ıeliyor 

Connore: 

b 
Evet, dedı, onunla be. 

ra erd 
gGQI e 'u pis ıardlJan; fU 

erııı birinde ıuratına 
Yurnruı d V Utnu in irecefhrı . 

eıtlarıd . 

Onunla b6yle bir ıeye 
•ebebiyet verme dedi c • 

onnora ıordu: 

V Dun •kıam ıitmiıttnis? 
t eıtland onı mektuptan, 
tnlsleıt~lodea ve keocllellıt 

lar. Şanıb1t bombardıman 
edıldi Amerikahlaran Panay 
harp ıe111lıl batmldı Uzak 
ıarkta harp. bftt6n ıtddeot 14! 
devam edi1or. 

GarünOıe ~bre bu harp ıa· 

dec~ btr Çin Japon hıırbıdtr . 

Fakat, hakikat bundan lba 
ret deifildır . lıtn lçlnde bir 
ırk meıeleıl var. Japon da 
bıli1e nazıra Anelral Sueteu 
ıunun ı6zlerl henfiı: unutuı. 

muı delildir. 
Şu halde acaba büyük 

Okyanuı bir harb t•htd ol. 
acak mı? ... 

• 
Joponya harita nzertnde 

kOçG bir lekedir. Meıabal 

ıatbiyeel 675,000 kılometre 
murabbanı ıeçmez. Fakat 
J•ponlar, 20 inci aerın btd· 
a1eundenberl mubtebf ma· 
hallerle ıüaeı tmparator· 
luklaranı durmadan teni ed 
lyorlar. Şımdt ta Sablrya 
6nler1nden Hıadiıtan önler&· 

ne, A•uıturalya adalarına 

kadar uzanmıı bulunu,orlar. 
Japonların ıifatetl~rınde 

aıia ıızh bir ıey yok, Her 
arzularını ve bıılerlnl açık -
tan açıla ı6y1Gyorlar ve ıö 
yledıklerıni yapıyorlar Mil 
letler Cemiyet ini terk ettiler. 
Denfz anlaımuını bozdular 
lkUndi bir ıeferberhk ilin 
ettiler Şjoıdtde harbedtyor 
lar 

Japonyamn nüfuıu 1815 
ıeoeıınde 25,000.ooo idı . Bu 
rak1tm 1918 de, 45,000,000 
•e 1938dede 71.260.000 ol 
muıtur. Hers~ne Jaronyade 
2. IOO,OOo çocuk dolmakta· 
dar. Bu batdöndurlcö hızla 
Artan nilf nıv yerleıtirecek 

yer lazım. bunlart he~liye 
cek ııda lizım 

sa,ıe oldutu halde busen 
Japonva, lnıtltere~Sovyet 
Ruaya Am~rika albi dGnya. 
nm en muazzam G~ kuvve· 
Unln ortuında bulunuyor. 

1934 de ıene bit nutuk 
ı6vliyen Amiral Suehugu 
Rusya ile Amerıkanın . Jdp• 
onyaya !hata etmek iıtedtk 
lerini -vt: 193 t de meıhur 
tayareci Lindberahin karı 

kurtarmak için a•ukatın ha· 
zırladıiı pllodan bahsetti 

Connort: 
Joe- Petro ınu? Dedt 

oradl\ bır paravana arka!ıD 
da gizlenmek lçm htç güç · 
lök çekanemiatim 

- Bu sahab, fU ınahut 

M C vi bulmai• tahıace 
fız . 

Coorıor• •'l•niınl bir ıfade 
tle: 

- Ümit ederim lu, ıona 
erdlrecekıan iz. dedt . çünkn, 
bu, bir burujuYava llylk &I · 
me ıeklt değıl 

Strkaç dakika ıonra, ıar 
cifyan, Percl•al Galt, kah 
•ealtımı ıeUrlyordu; bir rad 
yo ıplkerntn calf neıeıile 

baiırda. 

- Gloaydan, ümmet! 
İçine plı bat parmağının 

vırdıtt, ıütlü yulaf h"tlema 
, bulunan karavanayı Veıt· 

landa uzattı, ıonra , baydu 
dun m6ttehll taarruzundan 
uzak kalmaia dtkkat ede· 
rek, ayafıle Connoreu bit 
ktn h6ereıtne itti 

TÖRKOlLl 

Uzakşark SulanndaBü 
yük Harp Tehlikesi Var .. 
Japonya ni Amulka Hya Sovyat Huya arısında patlaması çok 

rau ıam61 olan bir harp nasıl cıraran adar re ne ılbi n_eflca H ıbifır 
ıile Japon adaiaranda yaptı · Ruguıı her Japon ıunu bt· 
iı uçuılarda cesuıluktan ha ftyor ve inanıyor: 
tka hiçbir makıad aOtmedt· Japonlar mutlaka Ruıtar 
flnt tddia etmtıtt O zaman la bir defa daha ç•rP'~"cak· 
bu ı6zler , MlJGk btr gürGI lardır . Bir anda Vıadlvo tok 
Ul çıkarm•ıtı. tecrtd ed~celc ve Rug)er Ba· 

Japon1a bugOn deniz ve ykal ıölftne l..adar ıeri atı· 
hava ftJoauna emin bulun , lacak 
uyor . Amerik1tnın keodtılne 

1 Falcat bu ıı öylf'! kolay 
nııbetl~ bir hayalı yükıek olablltr mı? Belki bugön Sov· 
olan tonaj ve tayare ade yetlt>rln Uuzalcıark orduları 
dine retmen kendlıtnden bir t arruz yapacak derece· 
korkmuyor. de olgun df'ğlldtr Fakat Ja. 

Amerikanın 15 zarhh, 4 
1 

pon taarruzu karııttnda acaba 
tayare gemlıl. 30 kro••z~r. 1 bazı ı6r1trlzler vapamaz mı? 
216 tarpldo. 85 tahtelbahir, Bavle htr hal lcuı11•rıda Vl 
2 .885 tayaresıne mukabıl iclivostotctnlcl 50 tahtelbahir 
Japonyanın 9 zuhh, 4 taya · ne it görecektir? 
re ıemiıt, 25 krovaz6r, 112 Şunu da ilavf'! edelim ki, 
torpıdo . 57 tahtelbahır ve Japonların 300.000 müte 
1670 tayyarHt var Amerika arrız aetceri karı111nda 
fılolarında 30,5 lulct•n 40,6 S::J0,0110 mGdafl bulacaktır. 
hl• lcadar 148 topa mulca· Velha11I bu karıı k vazı 
bil J.tpon f ılolıu da 35,5 luk· yet kar111ında ancak tU ı6z· 
tan 40,6 lıf" kadar 88 top lerf ı5v 1tyebtltrlz: 
mevcuttur . Ev~t . vatanıeverhk "'e 

\merika donanmHı naınl menfaetlar, Okyanusu tarihin 
rakam itibarile Japonyaya kaydetmedliı kad"r müdhtı 
karı• koyabilecek bir vazi · bir deniz harbine namıed 
yett~ lıe , Aıya toprakları kılıyor Fakat rakamlar. 
nda Sovyet orduıa da Jap ıahilden 5000 kfometre 
nyaya korıı durabilecek bir uz,klıkh böyle bir harbin 
vaziyettedir vulcuculmaıına tlmdilık tm 

fakat Arakl·kİ o da kln vermiyor. lıin kara ta-
\miral Suetauıunun baıka rafına ıelınce. eııııen Çtn · 
btr nevidir Bır Amtmkalıya: de harp cereyan etmiyor 
.. Sovyetler, Japonların canı · mu? 
mnı 11kmakta devam edecek Rene Maine .. Parls Solr 

$ 
olurlarsa, Japonlar Stbiryaya :t ,. 

uir odanın fçındelci ıirıek1ert 1913 de , dftnya aıkert 
kovar athi Sovyetlerden temfa· maareft tahmtnen 2 buçuk 
lemeğc mecbur olacaklardır • ., mlh·ar elhn dolardı 
Demtıtt . O denin tktieatçılar1: "Bu 

Su da Japonların bır ha · ııtllhlanma yara ı dtınyayı 

rpt~n aıla çeklnmedtklertni harbe ı6rüklemezıe mutla 
göıtermektedır . Nttektm.'Mao ka harablye cevkedecek, 
çukoyu alır almaz bir dakika eervet ve aaadetin ksyboL 
bile kaybetmf'den hep ıtma maeına ıebep olacak. dilo · 
le milteveccıh olmak üure yada rahat •e huzur kal· 
durmadan toıalar, demir- mıyacak!,, Diye tellıa dOı· 
yolları, ıe•kulceyti nıevzıier müılerdl. Hi!tkikatea dedıl< 

lnıaaına girl!Jmtılerdir lerl çıkt ı ! Umumi harp da" 

Wll : 
• 

ÇEVİREN: Ken111! Demiray İ 
Otrelctör Buckbolt~. Ro· 

bert Veıtlandı idare odasına 
ıöUlrürken ıkl iç çekmeel 

raS1nda siylendl 
Bu tısm manlslle bir 

konferans, bent unutmazu. 
n·~ defli mi~ 

Cazip btr gülümıeme yag 
baflamıı yüzünün yanakla· 
rında çukurlar haeıl ediyor 
du Veıtland eltnl; direktö
rün eh üzerine bıraktı ve 
kapının tokmeiını çe•lrdl. 
Odada birçok tmıeler var. 
da: 

Otele 8oi1tonu11 kumral 
batını f arkettf . 

Dtck, bir dalclka bun 
ya kadar ıelir mlılniz? 

Bolıton kapıya 1aklattı. 
Yakıek endamını alhteren 
blçtmll bir ellıtıe 1ı1mııt1 . 

Oouıılıar ona seotılıtı d• V ıt. 

l1tndınkind~n y~niktnd~n faz. 

la idt 
Çok yaktıklı. zarıf, otuı 

beı yaılarındıt kadardı Veıt. 

land kulağına bir ıeyler rnı
rıld1andı ve 0 1 cebinden der 
hal bir çek defteri çıkardı . 

Buddıoltz ırı llerint kal

dırdı . 

Nakd~n olıun demi1tl11 
dedi 

Bolıton lıUfhamkar 

eda ile V estlanda bai. tı 
bir 

- Evet, para öileden ıon
ra ıöoderileblltnecek 

Direktör, büylik yanakla· 
ranı tttreten bir bat Jfardl 
le muvafık hutduiunu ıöı 
tertrken: 

- Size ittmadıın vardır, 
dedi. 

So21ra onları oda1a aldı. 
Bu teerın .. nt ııılı •ltmd•. 1 

ae a 

yayı kana boyadı fellkete 
aür6kledt Ne 11ervet kaldı, 

ne ıaadet: ne rahat kaldı 

ne huzur .. Fel k~t h 'a da 
devam diyor. Vt' df!vam 
edecek!... 

Ztra, l!:i36 da. dunya arı 

kerı maıraflart 7 milyar 100 
milyon altın dolara, kijıt 

do arla J ·;, milyar, Franıız 
frangı ile tamam 360 mtl· 
yar franga çıktı 

Bu büyük mebllfın ne ol 
duğunu tasavvura hale im 
kin yoktur. Franıız bütçeıt 
bir mtlvar franga yükseldiği 
zaman, maliye oazm kür 
ıüye çıkarak uağumıetı: 

- Haylar, bu milyara ıe 
iimlayınız Zıra bir daha 
16remlyecekıiniz . 

Mebudardan biriıl de aya· 
ja kalkarak u cevabı •er · 
miıtt: 

Yazık! 8,y nazır. He 
plmizln arzuıu bu Bır mil 
yar, cidden büyük btr ıey .. 
!sanın doiutundan tlmdıye 
kadar bir milyar dakika 
geçmemietlr! .. 

Buıün bir milyar frank, 
Franeanıa ancak on iki gOn 
IQlc milli müdafaa masrafım 
kapatabi lmektedir. Dünya 
devletlerloın, a ıyiıt muba 
faza içlu yirmı dört ıaatte 

f arfettıkleri paranm yckCinu 
da atalı vukarı İ:>u kadardar, 
yani bir milyar frank~ .. 

360 Milyar frank - bir e
oelik masrnf bütün dünya 
bankalarmde wevuct altın 

larnı kıymetinden çok faz 
la dar 
Şu halde dflnyanrn bütün 

altmlan, devletlerin bir ıe 

nelik aıkerl masraflarını öde· 
•niye kif 1 deoiildlr 

Yukarıda zwkrettlğlnuz ra 
kamlar, Milletler Cemiyeti 
tarafından neırolunan bir 
ıtatııtikten alınmııtır. Resmi 
mah•yettedır Yalnız bir ku
ıuru •ar · Hakikate avkırı 

olma111 
HOtün atkeri bütçelerin 

harici ft>kli değlıtirlllr, bazı 
maaraflar. bütçe harici bı
rakı'ır . Bır kmm masraflar 
d•, Sl\'il nazaretler \ Nafıa . 

ıllübetler hayal me1al gö 
rütüvordu. 

Veıtland k•pınm eıiği aze 
rinde durdu ve gözlerınt kır 
pııtardı 

Sırt pençereyi açmıftı, Mı 
ıııan gö ünden esen rüzıil 

rın geUı tliği serin "'e ratıp 
ha\•ada belfrgız bir bııtlık ko 
kuıu yayılıyordu 

Diğerlerini blle.medlğandeo 
Vestland doğrudan doğruya, 
Ernily Lon Martinin, (izertne 
oturmuo oldufu mıuıaya doğ· 
ru yOrüdü 

Genç kız m ntoıunun al 
tana kırmızı por bıçimi yOn 
bir rop geymltti · 

lpı-k çoraplı ayakları, ro 
bun altından ıüze l baldarla 
rı uıamyordu . Sarı hır tüy 
zarif, kestaae renıı fotrın 

ıQslüyordu Hemen yere at · 
ladı ve uleanlmmn boynuna 
ıarıldı 

Ona dudaklarım uzatarak: 
Ne kadar, nıHudum .. 

Stzi tekrar ıördü~Omden ne 
kadar meıudum Daye in 
ledl . 

Veatlan, bir kolunu Emily 
Lonun beline dolamıe oldu 
iu halde oradaktlere doiru 
d6ndü iki yabancı pençere 
nln Y•oanda duruyordu; 

Flnkleıtelne. bakıılarlle , 

bunlara sordu: 
t:o lpJ tah rrl memur-

mOıtemleke. d1tbili'.!ie ve 
maarif) bütçeıioe karııtm · 
lar 

191 J de ıillh a ltınd• 6 
milyon aıker vardı Bu mlk· 
dar 1936 da 8 buçuk mil· 
yona çıktt 

1913 de ei!ah altında bu · 
lunan bir neferin matraf ı 
1ılda 384 dolardı. 1936 da 
ise 835 dolar ordu 

Ta1are kuvvetlerine, mü· 
daf aa vasıtalarına veri len 
ehemmiyet; harp zırhhlan~ 

nın J 9U6 da IOO lngilız lt 
ruı olan bf?her tonaj nın 
otuz ıene •onra 400 lnı lız 
l! raslna çıktılı dtlıünü l tlrse , 
bir nefer için ıarfoluna" bu 
para çok görGnmez 

Binaenaleyh, at lahlanme · 
oın tekemnı01ü inıan ' cıbe· 
tinden tHarrufu mucip ol· 
madı ; bılil<iı. 

Bazıları, inıanlar1 tııtz bı · 

rakmaktan lıe asker yap 
m&k daha iyidir, dtvorlar. 

• 
• • 

Sıl•hlanma yarıtına b6t0n 
dünya itUrak etmtyor. 1937 
de 7 mılyar altın dolar sar· 
feden 64 devletten yalnız 
yedisinin maerafı 5,4 milyar
dır Yani danya ıukerl maı 
rafının yüıde 76 eını bunlar 
ıarfetmıolerdir 

Bu devletler, Almanya, 
Fransa, lnııltere, Ruıya. 
Amerika ve Japonyac\ır 

On ıene evvel Franeanın 
aıkeri bütçeıl l S milyar 
franktı ve Avıupa de•let· 
leri &rasında, orduıuna en 
çok para ıarfeden devletti . 
Bu1ıOn 30 milyar franı yftk · 
ıelen aıkerl b6tçeıt Alman· 
yaoıo 75, Ruıyanın 89 mtl· 
yarına ntıbetl e yarıdan az
dır Stllblannıa yarıııada 

en çok faaliyet ıötteren 

devlet Almanyadır. 

Bununla beraber, 1938 
yılınds lnıllteret Ameri 
ka f evkllade me at ıöıtere 
ceklerdlr lng•ltere, bahrı 
yeılnin •e bava kuvvetleri · 
oln tezyırll için b•t ıenede 

1 milyar 650 milyon lnaıltz 
llraıı, yani 250 milyar frank 

(Lütfen ıayfayı çeviriniz) 

laramızdan Edvard Grane tle 
muavini baJ Vtlllam11 tak 
diru ederim. lkııı de bu ıa· 
bah Nevyorktan layare ile 
ıeldıler 

Veıtl nd ellerjoi hararet
le sıkh . Genç yapılıth 1 ıol. 

gun yüzlü Bolıtoo, Grane· 
ninki ı•bı bir ceket ıiy. 

mitti Villlama daha kilçOk 

1apılı idi, parlak ıiyah ı&z. 
lert bayıi•, ben beyaz bir 
demtin eai ıakoi• üzerinde 
bir çlzıt ha11l eltili koyu 
ıaçları varda 

finkleıleln müllyim bir 
ıeıle: 

• Hay Veıtland , sizin he· 
ıabmıza çok üzüldüm, dedt . 
Su bayların çalııtıkları mü · 
e11eaenin tefi mlralaJ Blae, 
lnrılterede bir hıraızlak ••· 
kulle me11ul oldufundan 
bizzat ıelemedt Bay Grand 
onun btr iklnclsfdtr. fakat 
ümit ediyorum ki ba1 mir
alay .. 

Veıtland tHdtk etti: 
- Eminim kl ba Grane 

heree)'e kadirdir. 
Graad ıülümılyerek etil· 

dı . Odanm bir kötetlnde Ro· 
nald Voodbury ve Veıtlan · 

dan amucazadesi alç•k aeı · 

le ai>rü1ü1orlardl. 
SOR O YOR 
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e 
( Berliner Lo al -Anze igcr) 

gu.e t .--;ı N1nl inın sul{utunun 

Çındekı bütün harp monza
rasmı deği§tireceğini, çünk ü 
Japonların bu baı p h rl al

dıktan sonra Çine artık 

" V a h det li b ir ıdareye t a bi 

bir devlet " diye bakmıya 
caklarıoı . Tokyo hükume ti 

nln de Çin merkezi hük ü 
metini artık tammıyacağıoa 

Pekinde muhakkak nazatiy· 
le bakı ldığını, Ç inin Jakon · 
lar tara fından zapt ve itga l 

e dı len b ütün mıntl"k al annda 
ki buralar ceman ye k ün 100 

mi lyon nufuıu ihtif a e tmek · 
tedir. Muhtar hükumet te 

ıekkülleri vücut bulmakta 
ve bu teıekküllerin Japon 
makamlurlyle müzakerelere 
gJriımekte olduklarına yaza 
rak "Çin hüki\met merkezt 
nln Çunklnge nakli dahi bu 
imparatorluğun parçalanma · 

ıana mani olamıyacaktır ,. 
diyor. Ve Çin<le merkezi 
hakimiyetin inhilaline ait bir 
teıhlı koyuyor. 

Nankln in Japonlar tara 

fından zapt ve tıga llnin Av· 
rupa üzerinde husule eetir 
diği tesirleri mütalea eden 
( Nachtau Shabe ) daki Al · 

manyanın ıarki Aıyada an · 
cak su lhün tesisinde a laka 

ve menfaati olduğunu yaza· 
rak Japonlarla Çınl ilerln 

birbiriyle nasıl anla ı ı lecak 
ları onların kend ilerinin bi
lecekleri bir meseledir diyor. 

lnglltere ve Franıanın Şarh i 
Aıyada ekonomik ve politik 

menfaatlerini mühim bir 
kısmını müdaffta etmek 

mecburivetınde olduklarını , 
o radaki vaziyet hakikaten 
ciddi bir tehlike rıru:decek 
oluna bu mecburlyeUo müb

renı4 b ir tekil alacağını , fa

kat timdilik Şarki Aıya 
problemi karıısında ortaya 
nazari l>azı mt>ıeleler at 

makta hiçbir Avrupa dev· 

letı)çln mana olmadığını 
yazara k diyor ki: 

"Ja ponlaran .,bir zaferin 

den sonra Şarki Asyada 
Londrada zan ve tahmin 

edıldi§ ı gabi yeni değiılklık
ler vukuu halinde Avrup3 · 
nın o rad o ki nüfusu dada 
ziyade kırılacak ve bolıe 

vizm teh lik cıi baki kalacak · 

tır, bu tehlike ye kor ıı ise 

Japonlar ıa rkta yegane em· 
n l yet lı bir faktördürler ,, 

( Veıtdeu tıcher Beobach 

ter ) gaı:et eı i Ç inin t ib yeıi· 

ni m vzuubahıedc r ek Çm 
meha ı l ınce Çın muharıp 

ku v vetlcr ının rlcnt ler i n ın J f\ 
pon 1· ıtacıtın ı d a.ha z ı yade 

memleket içlerine çe kme k 

ıuretiy e on larm geri ile 

muvaularmı sahin üsııunden 

uz ııkl ı t u .p güçleıt ı ı m~k ve 

ay nı zn rn<tnda onlar ı küçük 

ha rplerle veya b ıl ınla r . a 

zay ıf latm k glhi aebeple rt: 

ıst ina t el t ır ild lği nı yaz ara k 
rlıy or k ı : 

"Bu t a d ı k l e lst ıhda f edı 

len m e.ksada ulaımak müm· 
kfı n olup olmıyacağı ıüphe· 

Ildır . Çünkü Jıaponlar elyevm 

J a ngsenin ve birtak ım ka rra 

ve d~mlryo u n u va!IPla lara· 

nın hakimid ırl e r. Mem leke 

Un içle rin e ke.dar llerlemi' 
o 1an Japon tayyare taan u7.. 

l arı ise .Japon baıkumanrlan-

• az e r ı .. 
lığ ının yalnız Nankinin zap 

hnı nıhai bir hed ef ittihaz 

etmıt o' mayıp taarru:ıu ıoo 

de rece t iddct ve ıüratle de· 
va rn ettirmek isterlığln i gö ıı 

teri yor. 
(Der A ngrlff) ga:r.etesl de 

Şarl<i Asya ıht ll afın ın t im 
dıkı va ziye ti hakkanda müc 
mel b ir tavllir yapara k bu 

n u krokile rle t a vzih et mit 
ve politik durumu da ıöy

lecc tebarüz ~ttirm iıttr . 

"J a ponlar geniş Çin ülke · 
sin i'! sür&tle girerek zapte t 

tikleri yerlerin politık Orga · 
n izaayonunu da derhal yap 

m• ılar<lı r . Yukara Mogoliı 

tanda ve Çın türkiatanındak i 

Stnkiy ngda ve Vladiviıtok 

sahi l eyaletler inde büyük 
miktarda kıtaat ve malze 

me tahıid elmit ve lngilte· 
re i le Fransayı Japonyaya 

karf ı kendi tarafına çekmek 
istemlf olan Ruıyanıo plan · 
lan Yukarı Mogolistanın Ja· 
ponla r tarafmdao ıüratle 

knpatalmuı ve iç Mogoliı · 

tanda bir tampon devlet 
kuru lması üzerine ıuya dü 

türülmüıtür 
( Berlıner Tageblut } ga 

zetui de Amerikadakl an 
tıjapon izimden bahiı o larak 
Nev york muhabirının bir 
mektubunu neıretmektedtr. 

Bu m ektupla bıld i rildiğine 

nazaran Amerıkan efkarı 

umumıyrı lnde Japonyanın 

ıulh bozguocu'u sayılmakta 
ve e mperya list bir devlet 

olarak baıkalarının hesabı · 
n a geniılemek istediği ve 
kendiıinden baıkaaınm men· 
faatlerine ıtı bar ctmedıği 

ıöy lemektedır 

: eün çıkar . Siyaıa! gazete . . : • • : Yıllığ ı: 800 Kuruı : 
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yet etraf ındakl meıa l l m ü· 
zekere edllmJıtır. Nim reıı 
mi menabiden bildirildiğine 

ıöre , bütüo bu mesa il üze 

rinde "tam bir mutabakat,. 

elde edilmfıtir . 

Halbuki me\·cut istihbara· 

ta nazaran, görüımeler bek 
lenilen neticeyi verememiı 

Ur Fransızlara merkezi Av 

rupa meselesinden müıama · 

ha göstermeye ikna etmek 
kabi l olamadığı anlaıılmak 

tadır Bu münuebetle logil· 
tere hükumeti garbi Avrupa 
kaktının akdi hakkındaki 

projeıinde bazı değiıiklikler 

yapmak mecburiyeti kartı 

aında kalmıt, lakin garbi • 
Avrupa paktı fikrinden fe 

ragan etmlı değı\dir . Şimdi 

görüımeler netıcesiode bu 
meıele üzerinde de tam bir 
anlaımaya erltildtği bildlrll· 
mektedir. İngiltere, Fransa, 
Almanya ve İtalya ara11nda 

anlaıma esasına güya bir 

"Umumi anlaıma, nın ze
min olacağı tahmin edil 

mektedtr . 
Yeni merkezi ve Şarki 

Avrupayı hariç bırakmıyan 

bir anlaıma gözlSnünde bu 
1 undurmakta dır. 

C1hamn biri mütecaviz. 
diğer demokrat ve ıulhper 
ver olarak ıki kısma ayrıl. 

dıgı fikrı Uzak Şarkta ko ' 

pan harp ile Amerlkada 

hayla revaç bulmuı olup 
bura daki kuvvetlı politik te· 

ıekkü il erın diğer devletleri 

de J"ponya a l eyhiııde kendi 
saflarına iltihak ettirmeye 

çalııtak lan görülüyor. Bun 
lar bu ıuretle aradaki ihti 

lif ıı Amerikan bakımından 

daha fazla bir ehemmiyet 

Almaoyanan bu umumi 
anlatmaya ittlrak f"lmeye 
muvafakat göıtermeıı i için 

onun rnüıtemlekeler hak l< an 

daki mütalebahnın herhf\ngl 
bir ıe kilde tatmin edi ' mesi 
hakkanciaki meselenın mü· 

zakere ediliti esas tutuim"k · 

tadır. 

Oljer taraftan Londrada, 

eğer Alman hükumeti tah · 

diıli ıilah anlaımaama tlti 
hak etmekliil deruhte etti · 

ğine dair "teminat vermek,, 

e muvafakat etliği takdirde 
lngllterenin Fransa ve Blrle

tlk Şimali Amerıka ıle bir · 
hkte A lmanyaya beynelmi 

lel mahiyetle büyük bir lı 

tlkraz açma ya ima de ola 

ca~ı hakkında fayialar d e· 
veran etmek tedir. Bu mü· 
nasebet le mali mehafllin ga 

zeteal Alman ekonomiı i hak· 
l<ında ıert halinde makale 
ı~r neıretmeye baılamıştır . 

ve rmek, bunun fıkri kayme 

t in a rt tı r mak ve Japonyaya 

kar ıı mücadeley i bir • ıoıan · 

l ık bo rcu.. gibi eöıtermek 

istiy orlar .,. • 

P .-avdll ve lzveıtia ga ze 

tclerinde alı fUtll ınti habR t ı · 

na ıhznrat hakkında geoıt 

neı r ı yslta d evam e tmek te 

ve <ı yn ı 7am ıı ncıa da dün ya 

h ft v lldı sl er i hakkında aj a ns 

h.'\ herler inı n eşretmektedır 

l r 

Pra vd t ga7e teslnde " ingıl i7 
f r11.n~ız görüırneler i rıi n ye 

k ün ı ,. ba ı lığı altında ya zı 

lan makulede ezcümle tövle 
dcnılmcktedtr : 

" G c>rüını e ler c ittir e1 1i cdeu 

1.-r ı \' Velcm irdc Lord H"li 
fa k t ın A l ma n ya R e y e.h ıı tı 

h a kkınJaki m utauat nutku 

nu dınlem iıler ve gaze tele 
r in ı h baratına nazar&n. 

F ransn delegas ohu bu nu· 

tukla "tamamiyle mutahık 

ka ' ını~lar " dır . Hal ıfaksm 
nn tlrnnda n • son ra merkezi 
Avrupa. A tmanyc oın müs 

temlekeler hakkında m e tali · 

bat ı ve Uzakıark taki vazı · 

Gazete bu nunla, Alman 
iktısadiyatına lrnnulacak ec 

rıeoi se-rmayen :n zara rdftn 

masun bulunduğunu abat 
etm eye çrılışnıaktadır 

Umumıyetle, görüımel erin 
n e ticesi sar ıh değil dir . E v 

ve l emirde Fran sızlar lngi ıiz 
slyasetlnio bundan böv 'e 
m ütc: cavizle rle anla mn ve 

uzlaıma yolunn sapmıyeca 

ğındırn em in <leğ ıl d ir l er . 

Aynı ·r ama nda SfÖr üı rnelt• r ; 

lng ı lt e r rn in 1 endı ıır zusu 

hı l a fına d n foı ld b ı r ıh t1m 

a m lll h u e ke t elmP.ye m ec 

bur k ald ı tını , çünkü p ıuıain 

bılhas1ı1 Franaanın k a yati 
ınennfı ine taR lliık ed e n m e · 
sele ler h usu"nd a tuttuğu t a 

vır ve hareket ga ~ rı m uay 

yeo o lmakta d~vam ettiğınl 

göster rrı ~ktedir .,, 

İzueslia gdze teııi, Sovyet 

le r B r ! ıği halk komlAcrler i 

surnının aanaylin 1933 ıene· 

6 

si jstfhsal programı ile de 

miryolarınan 1938 ıenesin 

deki itleri hakkındaki itleri 
ha kkındaki kararım neııret 

mekredir 

Bu karara iÖre, sanayii 
iıtthaal plim (aenesioin gay. 

Uzakşark SulanndaBü 
yük Harp Tehlikesi Var .. 

rı mütehavvil fiya tlara üze 

r lne) 84,3 milyar ruble o\a · 
rak teıbit edtlmlttlrki bu 
yükıelit 1937 senesine naz 
a ren yüz be 15 ,3 teıkil et· 
mekted ir Bu miktar fU su 
retle takılm olunmaktadır: 
A ğar ıanayi 43,90 milyar 
rnble Hafif aanayı halk ko
mlserllfi 16,52 Gada ıanayil 
halk komiıer ltğı 14,00 Ker · 
esle aanaii halk komtıerliğl 

3 ,84 Mahalli sanayi halk 
komiaerliğl 3 ,84 Emtea ihza. 

rı komitesi 2,20 Ağır s ırn ıı 
yl le bir if çlnin senevi it ra · 
ndımaoı 14 283 cubble yani 
1937 sened haıarllarandan 
bekleni len mlktarnn vüüde 
1 14,4 ve btr İ fçinin ıenevi 

vasa ti 3 .707 ruele yeni 1937 
ıenesi baıarılanrandan bek 

lenilen miktara naı.arnn yü 
zde J 10, 1; 

Hafıf sanayi komiserliği · 
rıde bir lfçlnin ıenevi it ra · 
ndımanı l t 537 ruble yahu 
t l 9t7 senesin ra2aren yüz. 

de J l 1 ve bir iıçınin ıenevt 
vasatı ücreti 2.593 ruble 
yahut 19J7 senesine nauren 
l Jo; 
Gıd" sanayii halk komla 

erlif inde bir ltçlofn ıenevt 

it randımanı 17. 170 ruble 
yahut 1937 aeneslne naza 
rean yüzpe t 1 1 ve bir ıtcl 

nin senevi nuat! ücreti 
2 604 ruble yahut 1937 ıe 

deıılne nazaran yüzde 108; 
Kereste sanayii ha lk koma 
ıerllğinde bir ltçinin ıenevi 

it randımanı 
10 255 ruble yahut 1937 

ıeneılne nazaran yüzde 113 
ve bir ifçfnln ıenevl vasati 

iicr t! tl 2 58 9 rub le va hut 
1937 seneııne naza r 11 n yüz 
de 109 n ı ~belinde teahit 
edılm iıtir . 

Sanayi mahsu iatının m a 
liyet fiatıoı fU su retle in · 

cl irmeğe karar ver il miıtlr; 
Ağır sanayi halk komiıer 

. liği nnayitnde yüzde 3,4 
makine sanayii halk komi 
serlfği unayiinde yüzde 5.4 
hafif ıanayl h nlk komher · 
l lği aanayiinde yüzde 1 9 
gıda unay ii halk komi ~er 

l tği aanayllnde yüzde 2.3 
kereıle sana}h halk komi 

serlt ğ ı sana yitnde yüzde 3 
1938 .Seneıinde demiryo · 

lu n-ıkliyatında yevmi va 
ıdi yük tahmili 95 bin va 
ğon ve yük n akli 568 mil - ı 

yon ton bir müstahdeme İf 
randımanı 330,4 b in ton ki· 

lometre yahut 1937 senes ı 
ne na ı:dran yüzde 106, 5 ve 

b ir mfüıtabdemınin v n ~ali 

sene -.:i ücreti 3 590 ı u ble 
vahut 1937 ıenc ıi ne naza 
ra n yüzd t:' tOS ,6 o larak tf's 

bit ed llmi§tir . 

ilan 
Ay gören mahftllesinden 

Şer ı f mahdumla rı, birap 
Jerim S"Hh Kırda r ve Ni 

ya7.ı Kırdar ıl e be vi nlf'.!rim iz· 

de mü~t ı.: r · k hulunf\11 hu l \ı 
mum em,·a !i t'ca rıyc ve ı.!EtY· 

rı t ica r l y~ ler imlz l tal<5İm e y · 
leriık . Yekdiğerimıı: den a v 

rılm ı ş o l d uğun• u ztlırn b u 

gü nden i tiba re n h içbir su 

ret le a 1 a kamız V f! n üşt eı ck 

muam littmız olnı ad ığ ı ı l an 

olunur . 

Bal ı lt t•ıi rde Yapağı 

paza rı nda 7 nunıa· 

r~ d n Şerif m l'ı h ıfomu 

Halil Kırdar 

(Üçüncü ıayfamn devamı) 
sarfetmtye karar verdi . 

Amerikada bahriye bütçeıi 

bir miıli arttı . 

Şu halde, 1938 de, dün 
ya ıt l ah lanma masrafı IO 

milyar a ltt: dolara, yani 16 

milyar kalıt dolar , veyahut 
480 milyar frftnga çıkacak· 

tar . "' 
Fakat bu korkunç fatura 

nasıl ödenmez? Burada ha· 
kikat acı da olıa itiraf et

mek lazım: Kap italiıt. dem-
okrasller, Totalila lrre rejim 

lerde n fsbeten pek dun bir 
mevkidedirler. 

Demokrasi idRrelerde ser· 

maye ve kredi serbesttir . 
Puanın müvazeneıi muha
fazaya ve ıermaye aahtple 

rlnin hayırhah yardımına , 
mesai birliflne muhtaçhr. 

Yukarıda, bütün dünya 
a ltınlarımn bir senelik uke 
ri masrafı ödlyemlyecr ğınt 

gördük. Muazzam ( inglltere 
bankuı) mn kıua11nda bile 

Büyük Brltanya hükumeti· 
nin bet senelık ıilahlanma 

masraf anan dörtte birini ödt· 
yecek kadar para yoktur . 

Btnaenaleyh, ıilahlaoma 

yarııı vergilerin, kredil~rın 
tabii kuvvetlerini kurutuyor, 

harp tazminatı olarak mü 
tebauıslaran budalalığına 

kapı l arak dünyada mevcut 
altınların bet miı\i fazlaaını 
lıtediklerl ıaman mark mü 
temadtyen dütüyordu. ntha 
yet sıfırda karar kıldı . 

Silahlanma yarııınırı akı 

beti de ıüpheıiz bö yle ola 
caktır. Totallta ire dev lt-tler. 

de vaziyet büsbütün ba ıka 
dır. m emleketteki pn rayı , 

kredı •i hükumet A l rna nyıı, 

hal ya J ap onya Vf! Rusya, 
kontrolü llltında bulundurur 

lu, çalşma kR yn ıı. klıu ını 

idare t>derler; altın ı n ıerbeıt 
çıkıp girme~ine müıı n ;ı. de 

vermezle r 
Bilfarz Al manyanın h iç 

altını yoktur Knybetti de 
mektlr. Buna o kada r t'he m 
miyel verdiği de yok. Yete r · 

ki iptidai maddeler, m aki 

nel~r . ameleler, mühendıs 

ler bulunıun; hükumet, mev· 
cut silah fabrikalarını ııletir 
ve lüzum gördükçe yenileri · 
ni tes•ı eder. Gör ing ucuz 

yevmıyelerle amele tedarık 

eder K re eli ye, hnrıçten alı 

nırn ipti dlli ma ddelerin be· 

d e linin tesvıyeıine ge lince: 

Bunuo çueılni de Doktor 
S acht ne y~par yl'par bu 

lur . 
Bu suretle A lurn nvft, İ t a! 

ya ve Japonya dört ıene 

de nberi ıi l ah lanın1ı huAusun 

da büyük bir faa liyet ıöıp 

terdılerkt bu, tereyajını 

topların ıoiuk çehitne ter 
cih eden aerbeıt memleket 
lerde henüz liyıkiyle anla 

t ılmamıttır . 

* 
$ * 

Slllhlanmn hidiıeıl kar 
ıuında demokraıtler b6tün 
milletler aruında ideal, de· 
vamlı , mesut ve ıükünetli 

bir ıulh tee11üıünden artık 

ümitlerini keıttler . 
Bu hakiki sulha bedel, 

demokrat hükumetler, ek

ıak bir ıulh akdine te 
ıebbüı etmek istiyorlar ııı 

bı ... 
Geçenlerde Muaııolini, üç 

büyük demokrat devletin 
murahhaılarını kabul etmek

ten birdenbire vazıeçU . Bu 
heyetin batında Von Zeland 
vardı . Mühim bir tktlıadi 

tltif ak teklif edecekti. 
Bu çılganca ıllihlanmadan 

müteeulr olmamak mümkün 
değil. Bunun tevlit edecefl 

meıuliyetleri hatarlatmıya 

lüzum yok 
Dünya, ıüphe l i ıı l er ıören 

entrika çeviren bir takım 

mOhimmatçı, feaatçılaran ıa:r. 

lerlne kapıldı, peılerine ta · 
kıldı. Bun lar, 930 da bey

nelmt let ıktiıadi buhr~n ı ld_ 

detint artırdıiı ıün talıleri 
nln açıldıiını iÖrdüler. 

"Dünyada ıtıizhk var . di

ye düıOndüler Onlara it bu 
lalam!" 

f§te o vakittenberi harp 

klıelc rin i l.'lçh, l\meleyf' it 
veri> or 

Top tüccar l arı pıutlyl kıt 
zandılar . 

Bahkesir Su\h Hukuk 
Hakimliğinden: 

Bahkeafr Sevaıtepe nahl

yeılnde kömür tüccarı Meh · 

medir İzmirde Karııyakarla 
vapur iıkeleıiode ıııe me 
muru Balakeıhli Sıtkı .-ley 

hine açtıiı alacak davatınm 
yapılan muhakeme11ndt', 

müddeaaleyh Sıtkı namına 

çıkan daveti ) enin teblıj edtl 

meyip Sıtkının göıtert l en 

"dreı ve ikametaahınan da 

bulunmadığı ve halen nere 
de olduğu meçhul bulunma 

11 yazılı olduğuna göre mu · 

ma ıleyh hakkandak ı daveti · 
yenin ilanen tehl ı ğat icra· 

rasma karar verilmiı oldu 

ğundan muhake menin bara · 
kı ldığı 25 J .938 sut JO da 

!1ahkesir ıulh hukuk .ııelı 

kemeılnde haz ı r bulunma" 
tebUğat makamına ka im o l 

mak üzere ilan olunur. 
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