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· Cenevreye Gitmekte Olan Hariciye 
vekilimiz a. Tevfik Rüştü Aras Dün 

Bulıar Başvekilile görüştü 
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Hariciye Vekilimiz, Bul- lngilıtere 
earBaşvekilile Görüştü Hıbesistanı~ilhakını ta-

Sovye.t 
Set iri Bübeşten ayuldı 

l. l ••lik Rüıtü Arıı.KWy-to..tantı-sında Hatay inli- . myacak mı 1 
h ~ P' Londro . 25 (A.A.) Ha-

Bükreı. 25 (A A.) Sov· 
yetler Birliği ıefiri Miıel 

Oıtrovıkt , Kral 
da mektubunu 
mittir. Sefirin 

Karola •e· 
takdim el 

Romanyada 

lul\I tahkik kOmiSJDnU rtpOIU 8İ18f .ndak! nokt&İ na- vaı ajan1ı İngiliz kabinest 
oin dünkü toplantmnda ltal 

zanmızı bildirecettir, 
Anlcara, 25 (A A ) - Ce· 

nevreye ıitmekte olan Ha 
rictye y 
f k elc:ılimlz B. Tev -
I kGıtü Araa, Sofyadan 
ıeçerlce d k d li. n gar a eo lılnl ae 
rnlınn Butıar Baı•ektli 

ve barıetye nazırı Köaelve -
nofla l6rü1m01tür. 

lıtanbul •14 (H ') .. . - uıuıı -
HarıctJe Vekılı Rüıtü 

Araı, Milletler cemiyeti kon · 
teylatn toplantııında bulun

mak 6zere don Cenevrey~ gll · 
rnııtır . 

Hariciye Vekileti kalem 
mahıuı müdüı ü Ref ak Amir 

de Rüıtü Arata refalıat et· 
mektedır. 

Haricıye Ve&<ı l ımiz, kon 

ıey toplanhaanda Hatay in· 

tıhabatına dai ı lehklt. l<o 
mlıyonu taraf 1ndan hazırla 

nan raporun müzakereal es · 
na11nda evvelce yaphjımız 

itirazları ııfahen ıerdederek 

hiikftmellmiztn nokta lnaza · 

rsnı ıeredecekttr. 

lsp~nyadaBüyük Ta;,:_ 
ruzHazırhklan Vapıhyor 
fısist dnletlu, Genmi iiiôkaya ~üll ıyttli ıiktaıda 

ıilih 1a mihiıııt sukine haşlad,laı 
d . Londra, 25 (A.A .) - Sun 

"' Referee ıazeteai diyor · 
kı : 

d Amele Pl\rliıl mebuı\arın · 
an Ellen VıUclnıonun ıöy 

ledtiine IÖre Hıtler ile Mu· 
•olini 

rn~rt ayında anıchluıa 
. bYapaıak ve İspanyada büyük 

lr taa rruza ıeçmek huıu 
sun da b B muta ık kalmıılardır 
t u f &aliyetler Japonların 
ngtllzlerı teliıa dütOrmek 

tnakudt le Hongkonıa yapa· 
c•kları taarruza teaadOf f't 
Urtlecelcur . 

Parla, 25 (A .A.) Oeuv 
re ve p 
F 0 Pulaire ıazetelerl 
.. ranko kıtalarınan Teruel 
0 n6nde h . le azımete uirama · 
h rılGıertne Berlin ve Ronıa 

Gln\metlerlntn lıpanya iti 
rat lcbitlrrnek Cbere trankoya 

~a 1111ktarda · ıllah ıön 
l eraıete karar verdik 
erini çünkü "Frankonun 

llluvafaaklyetatzliit Mu11oli· 
ntntn fnhita tına ıebebt yet 
verecetını b p ve u ınhitatıo 
ııtlerı d " _ . ~ 

e ıurukhyecegıni,, 
Y•zrnaktadırlar 

"O euvre , ıu malumatı 
illve edt Yor: 

' ' 8 =-= Uqun için 1 ıonkinun 
-=-==--="="========-== 

· Anıerika 
Çin ıiıil ~alkına para yır. 

dı111nQ bulunacı~ 
Nevyotk 25 

A11ıerık ' ( A.A . ) 
• re· 1 h velt A 11 cum uru Ruz 

· lllern, k lh ne gö d a ızı aç retıt -
rntlyo ~ erdtji bir mektupta, 

narca ıt il Ç l vazlyeu v in inin feci 
tirllebll nın bir: rniktar iyileı · 

rneıın d 1 ibere hı e me ar o mak 
yon d 1 ç olmazsa bir mil · 

Oar 
A11ıerUc h toplanması içın 

a "'k h ne rna •nın amlyetl · 
... r.aca t 

teaıııur. • edilmeıinl tı 

dan itıbaren Avuıturya ve 
İtalya lartkile Hamburg ve 
Münibteo timdiya kadar aö . 
rülmemtı miktarda bombll, 
tank. tayare ve mitralyöz 
ıevkedilmemektedır ,, 

Madrad, ~5 (AA) Te 
ruel etrafında keınlı muha· 
rebelrr devam etmekted6r. 
Aıtler bir ay uğrattıktan 

sonra cumhuriyetçilerin alta 
günde zaptettiklerı ıehri is
tirdad edememe~teJırler. 

Halbuki a ııJler, Teruel önü 
ne Gudai11jan ct-ph e ıindt'n 

400,000 kiti ve S rt regoıdan· 

da ltalyan takviye kıtaları 

getırmitlerdir . Bununla be 
raber Teruel timdi ui top 
çu kuvvetlerınlo ateıt altın· 
dadır. 

Teruele kartı yapılan mu 
kabil taarruz çenberinln 
baılıca noktalarını Kamptl 
lo, Sanblaa. V oncud ve La 
Mueala teıktl eylemektedır 

Asiler . Campillo Concud 
Vı ll aatar ya rını Çt! Ubt-rini 

teıkil ettikten sonra ıehrl 

ıhata etmeğ"" ve Sagontf' 
yolunu keımeğe uğraım•ı · 
lardır 

l'eruelıo takriben bet ki 
lometre timalı ıarkısindc 

bulunan ve Rto Alfamhrer 
geçıdtne hakim olan El Mu 
leton civarrnda Qç gün kan · 
h muharebeler cereyan et 
mlıtır. 

Pek yakında Teruelin 
zaptı lçln büyük muharebe · 
ler olacakhr Bu mıntakaya 
pek mühim kuvvl'!tİer getir · 
mit o !an asilerin mücadele. 
ye ıiddetle devem edecelc 
lerf muhakkaktır . 

· Pariı 25 (A A ) Fran 
sa. lapan vada asi ta yarele · 
rio Fran11z toprakları üze 
rlnden geçmelerini ve bom 

ba atmalarını G~nera l fren · 

ko nezdınde ııddet 1 e protes 

to et mittir . 

yanın Habeıtıtan üzerindeki 
otortteıtnın flıleo tanınnıuı· 

nın lngiltz · halyen müzeke· 
relerinin tekrar batlamaaı 
için bir çere teıkı l ettıii 

kanaatına varıldığını bıldtr

mektedir. 

thdaa edilen yeni ıiyaıi va· 
zlyet üzerjne memuriyetinde 
ipkaamm lüzumsuz addetti· 
ği malumdur. Sovyet sefa 
retbaneıi timdihk bir masla 
hatgüzarla idare edllecekUr. 

Japonya, İngiftere 
ile Anlaşacak mı? .. 

~~~~~----,--~--~~-

1 i r Çin tıya11 t,tosı: lt11on nıhu niUııı Y111tıl111n1 
batndı, to' mayzilerini tahrip etti. 

' Londra, 25 (A 'A.) - Çtn 
menbalarından·· btldırt l dijıne 

aöre bir Çin tayare fıloıu 

dün Anhuey eyaletinde Suan· 
çaogin ıimalinde rıcat etmekte 
o l atı Japon askerlerini tetı 

· yan mQteaddıt Japon nehir 
nakhye va11talanm bombar. 

dıman°etmlf, bunlardan onu 
nu batırnut, Gç yüz Japon 

1 

ıukerini öldürmü11 müteaddit 
Japon top mevzilerini tah . 
rip etmtıtir 

Londra , 25 Sunday 
Tınıea ganteıi yazıyor: 

"Gelecek hafta , Slngapur 
da yapılacak olan manevra 

lara 27 harp gemiıl , 100 ta 
yare ve 10,0Uü kiti itUrak 

edecektir Bu manevralardan 
makaad, l>üyOk lngtliz deniz 

üssünde t ıttıhkimların muka 
vemetini anlamaktır . 

8~ gezde !:. lngapur lıtih · 
~amİerının İngiltereye oldu 
ğu karlar Amerikaya da la 
zım olduğunu lcaydettik · 
ten ıonra Japonya ile Ame· 

rlka ve lnglltere arasında 
bir haıp tehltkeıi mevcud 
olup olmadıfı ıuallni ıor · 
maktadır . Bununla beraber . ' 

bu gazete Japonyanın yeni 
bir sılih yanıma baılama 

ıına ahtımal vermemekte, 
çünkü Japonyamn lnıiltere 
ıle aolaımağa tercih edec.e 
floi muhakkak addetmekte· 
dlr. 

Landra, 25 - Amirallık 
makamı yakında baılıca 

harp lımaolArı cı varanda 
münhasıran deniz tayarelerı 
için ' hava meydanları ihda1 
etmek jçin liızımgelen arazı 
parçalarını ıatın nlacaktır 

Tokyo. 25 (A A ) - Bahri 
ye nazareti namına ıöz ıöy 

lemeğe u lahiyettu bir zat 
Japanyamn 43 .IJOO tonluk 
znhlılar,, inşa ettıiı veya 
edeceği hakkındll ecnebi 
membalarmdan verılen ha · 
berlerin hakikate lalinad et 
medığtni bildiren 20 ıon 

1 

kanun tarıhlt resmi tebliğin 
metnini teyit etmiıttr 

İki Arap Hükömeti 
Arasın da An 1 aşma .. 
Erdün ile ibnissuut ~ükômeti arasrnda bi( dostlu~ ve 

iyi tomşuluk muahedesi imzalandı 
Amman, 25 (A . A ) · Ma

verayı Erdün ve lbniuuud 
hükömetleri bir .. iyi komıu· 
luk .. itilafı imza etmltlerdır . 
İtııif 21 ıubaUa meriyete 
girecektir , 

Londra , 25 İnaıt ' iz ali 
mi Starkeyi öldürmekten ıuç 
lu iki Arap , buaüo Kudüs 
de ası l mak ıuretile idam 
edilmittir. 

Kudü11, 25 (A.A.) - 25 
kitiden mürekkep bir çete 
Hebzon yolunda bir otobQıü 
durdurmuıtur Ha ydutlfu , 
yo1 cuların kimılen Aıap ol -
duğunu görerek bunları ıer 
best bırakmatlard1r Rir aa 
keri müfreze çeteyi aramak · 
tadır. 

Meçhul ıah11lar Yahudi 
çocuklarının kampına tücek · 
le ~lrkaç el etet etmlılerdlr . 

Çocuklara bir ıey olmamıı · 

tır . . 

Hebron mıntakaaındaki 

köylüler yüksek komtıere mü 

racaat ederek hükumet ceıa 
tedbirleri almağa devam ettiği 
takdirde köylerini terkede 
ceklerini bildlrıniılerdlr . Son 
kargaıa"lakler netlce11inde 
mukabelelbilmh ı l olmak 

' üzere polis mtktarınm arttı · 

rılmuı mezkur tedbirler me 
yannındadır 

Yahudi ajanıının reiıi Ve · 
i7manın teıebbüıü üzerine 
Yahudı müeueıeleri, hayat 
pahahhğı tazminatmın ilgaaı 

için teıekkül eden milli m ec 
lııin göalerrilRi bü•ce)·e mü · 
teallik ıebP.pleri nazarıdik

kate alarak, greve nihayet 
vermltlerdir. 

ltalya ile Almanya Arasında: 

Habeşistan İktisaden 
Paylaşılıyor .. 
Kitler ile italyın ıicıli 111sındı bu husuıtı 

görüııalar yapılıcık 
Roma, 25 (AA) - Havaa 

ajanıının muhabiri btldirl
y or: 

lyt haber alan mehaf ıllere 
ıör.e, hal yada .. Afrika impa· 
ratorluju,, ikinci yıldönümü 
münasebettle mayu Lldaye 
tinde Hltler ile halyan ri 
cali araıında yapılacak olan 
ıörüımelertn baıhca mevzu 
unu müıtemleke meıel~ıi 

teılctl edecekUr. 
Siyasi mehaflller, İtalya• 

nıa Afrika müıtemlekelerl. 

ntn 
1 

ıtmdiden ltalya tle Al· 
manyanın mOıtf!rek ıiyate• 

tine lmade bulundurdukla 
rını kaydetmektedirler. 

Son ıeyahatı eınasında 

General Von Blomberk, ma 
raıal Balbonun nezareti al
tında Libyada yapılan aev 

ku'cen amel•yatı 16rm61 
tür. Alman a1keri ataıeılnlo 
de bu yıl ayni mıntakayı 

ziyaret etttil söylenmekte 
dır . 

Bir ltalyan·Alman kum· 
panyuının Habeıtıtao ma 

d eolerint iıletecejı rlva yet 
edılmektedir. 

Amele teatisi bahaneaile 
30,000 İtalyan ziraat ame
leıt ylllunda Almaoyaya gi · 
decektlr. 

Birçok Alman ltçtlerl fAr" 
ki ltalyan Afrlkaııoıo cenup 
müntehaıında bulunmaktadar

lar. Bunlar, Alman malzeme· 
ıi kullan maktadırlar. 

Buna mukabil diplomatik 
mehafıller, İtalyanın Fran .. 
ve lngiltereye bir mlaal ıia· 
termek ü•ere 1924' seneıln
de lnıtltereden aldıiı erazi 
ve bilhaaaa DJoubalandı Al
maoyaya terlr.edeceil hak
kında dolatan fAJialara lna· 
nmamaktadırlar. 

Aynı mebaflller, 1924 M· 

neılnde imzalanan ıtlllfların 

ltalyamn bu araziyi baıka 
bir devlete terketineılne iaa. 

nl olduianu ve bunlardan 
vazıeÇutı takdirde rene la· 
ıtltereye iade etmele mec. 
bur buhmdufunu beyan et· 
mektedtrler. 

Edirne de 
Bıtıkhklınn kuıutulma11 

isinı bıslındı 
Anli:ara. 25 ( A. A. ) -

Edirnenin iç ve etraf ındakl 

bataklıkların kurutulma11 
hazarhklarına baılanauıtar. 

Macaristan, Milletler Cemi~ 
yetinden Ayrılmıyacak - -

Roma - 8arlm m.hıerinı yıkmlıımı ilı Mıcıriıtın 
dıs ıiyısasmdı hiç bir tebeddül ıücudı aıl11iyıaık 
Budapeıte, 25 <A.A.) -

Ay"n ve mebusan Hariciye 
encümenlerinin mütterek bir 
toplant11ında ı6z ıöyllyen 

Hariciye nazıra 8. de Kan· 
ya ezciimle demittlr ki : 

"Budapette Üçler konf e· 
ransı, halyanm, Akdenlzde 
me11ul bulunmaıı dolay11lle 
Orta Avrupa meaelelerile 
uğratacak vaziyette olmadı· 
ğını ve bu ıebepten Roma 
protokollarını imza eden 
devletler araıında tee•ıilı 

eden irtibatın mabıuı ıuret · 
te ıevıemıı bulunduju bak· 
kındakt ıaylaları tamamlle 
tekzip etmltUr. 

Avusturya ve macar 
illan tarafından Ber -
lto Rama mihverine 
karıı göıterllen sempati te · 
zahürlerintn, Macar hartci 
ıiyaıetinde yeni bır lıtika 

mele itar.et eyledlii dojru 
deiıldır. Macaristan, mühim 
bir ıulh unıuru olarak te 
lakki eltili İtalya- Almanya 
yakınlaıma11nı dalma arzu 
eylemiftir . 

Komünist aleyhtarı vasi 
yet ise, bundan evvellci top· 
lantıda Oç hariciye nazırı 

tarafından alınan vaziyetin 
teyidlndeD baıka bir ıey 

•. 

. 
deilldır. 

Htç ldmıe bizden antlko· 
mlntern pakta lltihakı veya
hut Milletler Cemiyetinden 
çıkmayı talep etmemittir. 
Milletler cemiyeti, bJzi her 
teydeo evvel Macar ekalli · 
yetleri bakımandan alakadar 
eylemektedir. Mılletler ce· 
mlyetintn faaliyeti hakkında 
ki hükmümüzil, cemiyetin 
bu ekalliyetler meıelealade

kt müıtakbel. hattı hareke
tine bakarak vereceilz. 

General Franko h6kuırne· 
tinin hukulcao tanınm1111 
ıeçen eylQlde karar verilen 
fillen tanınmanın ~antıkl btr 
neticeaidlr ve büUin .Macar · 
lann Frankoya . kartı ·hı~t · 
tikleri sempatiye tercGman 
olmaktadır. 

İtalyanın ve Avuataryalnn 
slllhlanma meıel..fnde Ma . 
carlıtanm hukuk mGıavahnı 
tanımaları, Gç de•let araıın· 
dakt hakiki teıanGdil ı6ate -
ren mOblm bir keyfiyettir 

Macar harici ılyaıett , de
vamlı ve müıtek-ard;r. Ma· 

car ~enafitne karı• an_laf1D• 
zihniyeti ıöıt.er~ler, Maca 
rlıtanın doatluju.oa Jtlmat 
edebW,I• ... 

• 
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Tafihi tetkikler: 

Kadıköy Veya Kadı-
1 Dilencinin 
Serveti 

.. 

hisar Kalesi .. (~ J 
YAZAN: 

8al)·anın fimali fıtrkiılnde 
ve tahminen (6 ) kilometre 

uea&ilıjanda bulunan bu k" 
le harabe1i h•klnndakt itıt
Hk•erirni bizzat ıörmek ve 
mah.alleo tetkikat yapmak 

tçio bir fırsat aramakta idim . 
Nıhayet c935) yılı (13) ey· 
16lü l»ana. bu tarihi harabeyi 

•örmek ve 1rezmek (ıraatmı 
vermtıu . O aün eıcak bır 

ıaodü Yanımda ki kılaju.ı · 
larla kalenin yamaçlarına 

••ldlgtmiz zaman t'!ski bir 
devrin izleri önünde büyük 

bir h~yecdnla durmuıtuk. lı 
te Kadıköy k11le11 .. Vechi 
leımlyeatni çok araıtardım . 

Maalesef bu lamadım Yalnız 

halk araıanda yakınında bu· 
lunan {Kadıköy) adındaki 

kiye niıbetle kaleye Kadı · 

k6y~ kaleıi denıldiflni öğren 
dlm 

Kale, Kadıköy ve A vıar 
der,ıi, veya çayları ara1ında 
ve A•t•r çayı taraf1Ddan ve 
çaydan mbaren: Tahminen 
(SOf)) metre irtlfaınıll\dır . 

Ka,entn bu ciheti sarptır. 
kııtdıkoy taraflodan iıe muh· 
tehf meylllerle Kadıköy dere. 
••ne iner Kale , KaJıköy 

de~· t eathından ıtıbaren: 
Tahminen (800 - !000) met
re yOluekllilndedir Dıfer 

ıatha mailler tarla.hk ve at· 
açl,ktu. 

Kalenin öıt ıathı hafif 
ttlklllerle doludur . 

ı;>ız ıatıhlara azdır. Tek·. 
m1l üıt sathı tahm inen ( 400 
· 500) dönOm kadardır •. Bü· 
tül\ bu uhamn içi , kayalık. 

dtk•nltk, fundahkhr . 
Vaktlle bfr köylü tarafın 

dut deffae aranmak makaa· 
dile lcalenm Kadık61 latıka. 

rnetlndeki ciheti kar:ılmıt ve 
Jco,nk bir tarla haline lıon · 

ntUftur 
Kalenin cenup cıhetinJen 

aıirjlirken harap bir (Bnrç} 
ıorünür. Bu bürcün içi boı· 
tur Ke~tlerfn, tı6~ercınlerln 

meıkinı olmuf... . Mukabf· 
hndelcı hürçdc bır ıürü yı · 
lufmıı taı yıfıntndan ibaret. 
tir . 

Kalenin KMP tuafancla 
yjn'! harap bir bürç vardır. 

Uğ"' lnıtn Ktmul <>:~ı 
manı.-r1111 aörülmektedır. 

İçerltln~ ,,ttığun hir tatın 
çıkardığı ıceıı kul11jımn!da 

çınladı ... 

Hu kuyuya bu c ı varda 
( Çıogırdl\kfı kuyu) derlermff . 
Her hı:due kalenin bu kıı 
mında dere tle frtlLatı olan • 
ıarnıç ve su teaısatı bulun 
duğu aılkirdır. Oıada din 
lediflmiu~ göre Cinevtzl ıler 
Güngörmez dt>re9inden bu 
kuyuya vt>y& Hrnıça ıu alır_ 

larmıf. KıınaAtam~ göu~ kal 
enin bu k11mında hafr.yat 

yapıltraa bu kaleo'n h~tkı 
lata hakkında belkı de bir 
çok mühim i7.lere teıadOf 
edtlrctktlr 

Kur~ağa f ık dam 
Kurbajayı derd addeden 

lt>r pek çoktur. Bir çok kim 
ıeler kurbaialarm gece vak 
vakalanndan tikiyet etlerler, 
fakat Parıı civarında kur 
bata fıkdan1ndan tilciyet 
edilmekted tr. 

Kurbağa fıkdanmden ti· 
kiyct edenler , çiftçilıerdfr. 

Zıra"t erbabınıı aörr. kur 
baialar zira~t ıçin faydalı 
dtr.' Kurbağa olmayan yerde 

mahaullhn zararı 1üzde 
yüzdür . 

Pariı civarında kurbağa 
fıkdanma ıebeb, kurbejların 
eczaneler taraftndan çok 
aranması ve 11\lın almrna
aıdır 

Üç ~anh adam 
Yakın zama:ı" kadar biz· 

de iki . üç, dört karıla adam 
bir huıka addedilnıe:ıdı . 

Btıde kanunu medehi bu 
fena idetin önüne "cçmıf 
demektır. Fakat a ınbdll 
ve hıriıtıyanllkta vaz&yet 

böyle deflldir; Garb_i . Vtrj· 
jinyada Vtlyeıon adlı bir 

adamın üç karı ; ı olmaıı lıu · 

nun için büyük bir hadi•e 
tel kkl fJdllmiıtır 

VHyaeon, bir wün m•hkc· 
me~·c mürac, 11t etmit ve iki 
ilanlı o1dutunu blldirmlı ve 
keodhıoe kitnunt nıtll\me1c 
nin yap1lmuını ııtemı,\ır. 

Liyon eehrlnde 75 yaı\a 
rında bulunan thtlyu bır 
kedm, hayatını di lenmekle 

temin etmekte ıkt>n bir güo 
yol üzerinde anın:ın ölmüı

tür. 
Zabıt;ıı, ıhtiyar kııdman 

eİbııelcr ı ve yamaluı ara · 

ıanda tam :!00.000 franl 
hulmtııtur. 

Su kadın , bu kadar para 
ıahibt otma11na rainıen dı 
lenciliktede sadaka o:ı aldığı 
içın de aç kalmııtu . 

Oünyanm en çok et yiyen 
millıti 

Avrupanın büyük millet 
lerı araıında en zıyade et 

yiyen lnwllızlerdir . Son '"' 
mi bir ialatlıtlfe fÖre joıil 
terede ndıım batana .enede, 
66 librt· sı8n. 30 lıbre kunı. 
45 lıbre Je domuz eti ve)·• 

Jambon dütmektedir A-vust· 
ralyahlar ile Yenı Zellnda· 
lalar loglhr.lerdeo daha faz· 

la et ylmekted•rTer . Oralar · 
da adam baıın• iıtihllk edi
len et mıktara İngilteren•o 
tkı mtılıni bulmaktadır. 1937 
aeoestnde İnglltereye idhal 
edılen t'tfD kıymeti !'O mil · 
yonu bulmuıtur lnıılt:ılerin 
ıstıhlak etuldera elin yekGnu 
ıeoede üç milyon tondur . 

Muhtelif milletlerdeki ver
li nis~etleri 

· Amerikan ikUıAd rnecoıu· 
a•t "Forteon,. baat devletle· 
rtn ahahslne isabet eden 
kaıaoç veralsı hakkında bir 
istalfıtık neırctmittlr . Bu iı 

tatlıtlie göre aıaiıdt\ iılm 

l~rl ya1.ılı de\ lctler tebauı . 
nın hük\lınctleriue verdikleri 

kazao,;lan niıbcU ıudur: 
Japonya vüzde 1 :i, İaveç 

yüzde 46, Kanada yibde l 6, 
Bırleıtk Amerika yüzde 19, 
Af manya yüzde 21. ın,ıltere 
yüzde23, Macarietan yü,.de 
27, f ran111 yüıde 28. 

otomobilm g!çirdiüi in~iııf 
Hır İnalliı. mecmuaeı, bu 

hu rnakınoi kt'tfeddmeden 
cv\relkı zem olardft dıt oto 

mobil lc~drn" u rarıldıjanı 
y~.ııyor . Etu me<:moaya göre 

ılk otomobılı yapan Voltury 
i•mıode bir ma klnlıttlr. c~r 

kuHetl ıçın beygtrdın baı 
ka har vaııı1a o rıH\<lığı :ra -

manlardeı. Voltur)' rü:ıgi.r 
1 

~============================:=..:=======@ 
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Köylerimizdeki Kalkınma Hareketi; Sındırgıda 

938 de Proğramlara 

Alınacak Köy İşleri .. 
Vlliytt dahiımde bu husustaki hazuhklar tamamıandı. 

Muhtarlara dire~tıfler verildi. 

Huyıl bütan memlekette 

köyle rde kültür. baymdırhk. 
sağlık, ~lraat ekononıl ve 
djjer itlerde ıeçen yıllardan 
daha geoit blr kalkınma ha
reketinin bl'tarılmtıtıı için 

Çfllııılmaktadır 

Viliyetimiı dahıltnde de 
im husustaki hazırlıklar ta 

maml•nmıf, Valimiı J'. Et 

hebı Avkut kövleorde yapı· 

lacak muhtelif çalıtmalu 

hakkında kaymakamlar ve 

nabtye mudürlerl vııı11taalle 

lnuhtarlua icap eden dtrelc -

liflerı ~ermitler, bu kalkın 
manın ne tekilde, ne yolda 

yapılacajıoı, 1938 yılı proğ 

ramımn tatbik tarzını muh 

telif tamimler!~ izah etmtı 
lerdir . Buna ait fAftliyeoU 

müteakip günlerde de ya 

ZıHak okuyucularımızı ha · 
bcrdar ed~ceğlz 

Köy ıdarelerlne, köy ka 
nunu ile ver t .. n vazif"lerden 
oüfuı e• tl !lıt>a aöre 938 vı . 

it projframıod<l k<.y hlz· 

nıctlcırı arıu•nd" ıunlar ~l~ 
lunınaktarlır: 

Ztuaı, ekuııomi ltlerı , 
kültür, Kağlılı, ıçtlmal var · 

tulacak nüfus miktarı da 
teıbit edtlıniıtır . 

Bu.- itler G«; kıım.ı "Y · 

rılmıf, birtnct kmmdak i tı1er 

her köy , ikioct k11ımdaki · 

itler de bet yüz nüfuıtan f ez 
la oüfuıu olan klylere. Gç· 
üncü kmmdaki tıler de nü· 
fusu btndf'n yukarı olan köy. 
lere tahılı edilmlttir . 

Her köv bu proğramı ea· 
U tutarak ııferlnl OOft (liİre 

tanzim edecektir. 

Bir Avcı 
l'dı kendi f üf eğile yaralın~ı 

Dununbeyın Meıitler k6· 
yündt>: av eıınaı•r\<h bir 
f\vcı ~ıu:a netft.'nrle yapA

lanmıtht 

Bu köydeo toplı..nan 
yür. kadar avc• ıiirek avı 

yapmak ii:rere etnfl çıkmıı· 
lar ve küçük kafile le re av 
rıl m ışlard ır . 

Elli yoksul çocu~ sı
vindirif ece~ 

Haber aldığımıza göre 
Sındırgı Çocuk Eıtrgeme 
Kurumu Kurban bayramınd• 
el!• yokıul çocuju ıeydır· 
meiii kararlBttırmııtır. 

Kurum bu maksatla hal
kın ~~fkat hııl erint- da \'a · 
narak iki ·iiı İira tcadar 
para toplamııtır. 

Baıkan olan inhbarlar 
müdOrü Alı Riza kurum lt
lerile yakından m.- Hrul ol· 
maktadır. 

---'31AıRlı---

Biğa dıçta Feci 
Bir Kaza 

Bifadıcın Baba köyünden 
Adil adında biri av çıfteılle 
çarııda, ıezerken elinden 
çlfteılni düt6rmüı ve tüfek 
atef almııtır. Çıkan ıaçma· 
larla Adıl niır yaralenmıı. 
kol kemilf parçalanmııtır. 

Hutabaneye lcaldırı1an 

yaraleriın knlu keatlmtıur. 

Hakimlere 
Yardım 

Ankara, 25 {Huıuıl) 
Çok çocuklu hlkımlere ya· 
pılacak yardım hftkkındaki 
kanunun tatbikine baılan. 
OUfhr. 

Btıtün hakimler bir ıon· 
klnunda raı ıre çocuk ade· 
di hakkmdoki malumah Ad· 
tiye V t'!lrilehne göndermJı 
lenhr. H&kimlerl! çocuk ntt
betin~ göre -.·apılac1tk 11u 

dın• lar teıbıt t!dilmtıtir 
Şubat maaı laraodan itab•

ren birer lira. keıımeğe bar 
laoar.akht 

Yol parası 
Olarak kesilen 
Paralar 

Umumi rrıuvaJP ,ıeden thalf 
alan memurl !lrımn yol pera . 
111 •eaair borçlorrnın maat · 

dım -;-"' l.a mdırlık itlı•rile 
urnumi tedbırler , bo itlerin 

pro~t ıııfllftnfljarıtııill Cl'h lu 

Avnlardan lbrahım oalu 
HOıeyio dr. diieı nrk~datl• · 

rı glba Jol"ttrkeıı o muzun· 
dnki çlftetunin ~ayıfı kop
muştur . Tüfe k vere dntu 
t4ü~mf'~ rı~ .. , h~I 11athlmışhr 

Ç~kan ıaçmalar Hü•eyfnf bf't 

yeranden ağtr sHrette y!lrtt 

laımıtır 

' lr.rmdan keaildijı ve mal 

undıklarmca ziraat banka 
ııın"' y11tmlcfığ ı malum<İur iç 

Şima l iıtıkametındekı yı 
icık hır bürcün yamaçların· 
dao ıarp bir meyille. Günrör
ıneı veya Avtar deresine 

lnıhyor. ltAlenio ıi mel U'J.ı' 
"'~"' kıymndan biru içeri· 
d~ yan kenerh biiyQk yek· 
p11e taılarla örülmilt kl>r 
bir lnı1u vardır . Bu kuyu 
nun çok oerin olduğunu 
•öyledller İçi t•ı, toprak ve 

ptıliklerle dolmuı fier hal· 
de mühim bir hufre oMuğu 
anlatılan bu kuyunun tahtel 

••!z bir teıktlita baila oldu· 
iu muhakkaktır . Çünkü ka 
lentn ıtmal cephetlntn Hrp 
yamaçlarandan der e 1 e , 

•ı•fıya doiru ındıjiml• za• 
ın,an buralarda meyzubahı 

kqyuya benzer dtjer bir 

hJfraya raatladık. 

Mahkeme tGkıbat" haıla 
mıı ve nf!ticede lll\dtnlardan 
birlı1nden ayrılmaja bır müd 
det rlt'! hapiı ceı:ıuına mah
kOm edilmiıtir . 

ile hart'ket t'dt'!n hir araba ===========-=== YM"lı dün ted!vi ifın 
memleket haıtanesine lı!etı 

, rllmittır Hiia.-y ı nln ayAk ve 
ellerınrlP.~t dnıt pr hAfıf 

kıuıimdakl yAıa ite <1ijırdır 

Hakanlık buıuti •dere tab· 
ıl dftrltlfmJn k~.,i(cn paradart 

Ve bu çukurun da çok de 
rta olduiunu öf rendik . 

,.aklkateo tçtne bakıldıiı 
~ama.o korkunç bir kuyu 

( 1) Bu k•le harabesi Bal· 
y11mn ılmall ıurklıfndtdir. 

Hevctl ha kinıe bundAn 
ııoora n:ıııhktlm a: 

Kendı kf"ndini ihbar 
etmekteu maktaduıı .. nı.- . 

mak ııttyoruı? Demiıtir. 

Bu anı hıtap kerıuıında 

t•tırao Vtlya100: 
Üç karı ıle 1ıeçlomek 

çok gOç oluyor. iki karılı 
olduğumu thbar etmekle bl 
riaiod~n kurtuldum! Demft 
Ur 

Üç karılı olduğu anlatılan 
Vtlyaıon yeniden muhe ke · 
me edılmit ve hııpiı c:~ıuı 

tidJetlendlrilmlı, tek karı 

il~ yaıamak mecburıyetıne 
mabkt1m edtlmitlir. 

Ağır gden bir ing!liz 
Can R Kolen adlı 19 va· 

ımda bir İnaillz delikanla11 
lnıiliz donanma.anda rer ~u · 
lamamıthr . Bunun da ıebe · 

bı delakanlınan aiırlığı imiı. 
1 200,000 tonlult ·ihnaı 

yapmıttır .. 

~rabanın ynularındo bu-
1ıırurn ılördt> r kem• t. ik i tt'J · 

k~tlealnl hareket ettirir . ara 
ba da riizgarın ıtddetinf! aüıe 

'""tte 14 kılomf"hey~ kadl\r 
v6rürmüı . Otomobtlt,.r de 
1828 s •ntı\n e kadar do ha 
fazlı\ •Ürat göıtermemitln · 

dl. Sonra Murdoko otomo· 
btilerc buhar makineıl koy · 

mağa muvaffak olaııUf , f~ 

kat otomobıller 1884 ıeneıi · 

ne kadar ıaalte 34 ktlomet · 
reden hzla vol yapamamıı · 
lardı Hugünkü rekor ise 502 
kılometredtr 

zam İngiliz donanmattna ajır 
gelmekte bt ~ it olsa gerek 
tir. Bu Lavallı delikanlı . 14 

raıınd4 iken iri ,,.,, bir in· 

aan hacmlade •mit. o za 
man da donanmaya gönüllü 

ıtrmek latemıf , fakat ajarhjı 
ntzamt hadden faıh. oldujıı 
ırıo r-4 IKfllmitUr . 

Hazari ölümünden sonra 
7 6 sene yaşıyan adam 
Geçen hafta Pterre M,.nı 

t>r lımtnde btr Fran.ız 99 
yaıında ölmü~tür Pıerre 23 
yaııııda iken verem hastah· 
ğana tutulmufhı. Doktorlar 

hutanın ö!eoceğtne kaıl ola 
rak rahat rahftt can verme 
ıi içan hır sanatoryoma gön· 
dermltlerdı 

Sanatoryom idaresi , hu 
tnnın haltnl çok vahım gö 
rerek kabul etmeoıiı niha
yet Plerre bir haıtahane 

ye yatarılmııt1 . Fakat hat 
tohaneda lcalmak iatf'mly~n 

veremlı bir ııün kimıeye 
haber vcrme<len HVUfUP 

1ıttmi1, o vakittenb~ri de bır 
daha ne doktora, ne de hıu 

tahaneyt'! müracaat etmlıUr. 
lıte geçen hafta 99 yaıında 
i1l•n bu tbttyar, -. •erııımllydt 

- -
Maarif ve~ilatinin bir ta -

• • 
mı mı. 

Ankara, 25 (Huıuıi muhft· 

birimizden) Maarıf ve · 
klleti bütön m11arif müdür 
lülderlne btr tamim gönde 
rerek mu~llimler Rra•ında 
ahenk ve teaantidü temin 
ed~miyf'D mektep müdürle 
rlnln vekalet emrine •lın" 
caklarını btldırmfftir. 

- - -
Zelzele 

Don gece saat 2 ııralar ın· 
da tehrlmizde oldu"ça ti,l 
detlı hfı ıeleıelt· .,ınıuthı• 

habt>rdrıı olmal11rt ve me · 
murlttr hakkında takl 
battan vaz geçmefetlrıi 
temın ıç o kesi lt'!o "aralarll 
l\ld makbuzların iki nüıh• 

çık"nlma" vr btrhıin me· 
murlarm bulundukları daire 
müstahdemlerine verllmeefni 
kararlaıtırmııtır 

, 

Pdntalon çalmış 
Kepsüdün ince mahalle· 

!inden Na:ııf oğlu Ademin. 
çiviciler yl\Dtndakı elbiaec:t 

Ahmedın dükkanından bir 

paııta l on çaldığı görOlerek 

yakalcnmııtar -- -Neşriyat: 

K[P(NEK 
Sivıuhı "Kepenek.. adın 

' da haftalık 11iyui bir ga;ıete 

çıkmağa baılamıthr. 

Arkaria1ım1u m•1v,.ff11kl 
vetl•t f1tl•rlıi: 
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Bulgaristanda Yeni İntihap 
Kanunu Ve Gazeteler ... 

Naıırlarımız, harici vazt• aıkerlerloin ıarp devletleri 

~~tini altı aydanberl daha ne kartı kazandıkları zafer 
ıy ı° duiunu btze temin edl· lerden dojma bir gururun 
Jo~ ar. Eier bu fJlhakıka netıceıidir. Bıtaraf hır dev

~· lıe , ufkumuzu kaplıyan lete aid bir vapurun bomba· 

b~tab bulutları dafıtmak tçin lanma11 lıe Tamerlan zama 
ır aıl angıç olablltr Fakat mndanberl görülmemiı btr 

naıarları 
U k mııın bu ümidi, hadiıedır . 

ta l•rk ~az.iyett ile bir ıe· Vakıa Almanlar büyük 
odedenberı durmadan devam harp eanaıında açık den•z 
e tn v h 
, . b 8 enOz btr hal ıure· lerde kendılerıoe dütmao 
~· ~lunmı> en lıpanya har- olan ve hali harbde bulun 

1 aoıönGoe alınacak olur- duğu devletlere atd gemılerı 
'"· kab l Al u edilemez. batırdılar . Fakat Japonlar 

Ç 1 
tı aydanberl Japonya böyle blr ıey ara mala bile 

ın eh b d 
t ar t iyor ve bu harp lüzum aörmüyorlar Oigf!r 

asa Ja 
d Porayanın Şimali Çin· harp gemileri de bombardı 

l
et bir eyaleU zorla nüfuzu m•n edildt Panay baltndıği 

a ıtıa 1 tat a mak gibi bir gaye ı tekilde batırıldı ve Tokyo 
b· ırnı1or · Bilik fi bu harp bük(imetinin nezdinde pro 
ıze Yav 

va b •ı yavaı ve aayet teıto edildtğl zaman aayet 
ıı ola k ıeddınd ra Japonyanın Çın bayatı bir ıekılde tarziye 

büUi en Cantona . kadar vermekle ı ktifa edıldi. Şunu 
dıt n Çını aeptetmek itte· da bilmek liztmdır ki Japon 

'
01 8Öıterlyor ve her za- diplomatları memleketın ha· 

nıan da b 
kıa b unu lltemtttlr. Va· kıki idarecileri değıldtrler. 

ellet formalite itibarile Sadece aldıkları emir Gzeri· 
it enef btr Çın aıevcut olacak· b l k ne ecne 1 ere tarzty-:ı verme 
ır ; "icat b unu perde arka· vazifeııni aayet iyi yapmak· 

llDd1tn J 
1

_ aponya tdare ede tadarlar ve tam zafere ka-
<'4'atlı . 

dar bOrolarında vaatfe gör· 
8elkı , . l dtlert ..,ln ıler , yeni efen - mekte devam ed~ceklerdır. 

k nt •evmıyeceklerdtr . Fa · Yokıa Japonyanın bugünkü 
at ıu nokta da muha"kak· bakıki ıdarecilerl, aıkeri tef· 

hr kı le b ' eodtlerini eo bed · lerdar. Harpten ıonra, ecoe 
d ııht oldutı'rarı anda terke - biler ellerinde tadece tard-

d en doıtlarından daha ziya · ye demetleri!~ , Japonlaua 
be ~efret edeceklerdir Ve Ç nin Ulkenmez membaları 

un arı daha mühim 0ıarak ve yüzlerce mıhon ifÇlli ile 
onları ad d k 1 ki d 
1 

am an ııaynııyacak a aca ar 1r . 

~ardır EQer bu, iogiltere ve Eler Eden ve Cordell 
' 1 tllerik aya düıman beı yüz Hullun temtnalt vechil~ bu 
rntlyonluk ' imparatorlujun •ıler hakikaten ehemmtyeıt 
YlaratılDlaaı bu ı kı devleti ılz, küçük ıeyleue yakın b ir 
a &kad 
leun ~r ~tmeıae. batvekl attde ıuth lçıo höyük bir 

: Yıllı~ ı: soo Kuru, : t Raif Demiralp t 
: ;, lt ı Ayl ığ ı : 400 1 t lr. Ha ... talikları Mıilehassısı 4 
•.: Say,aı : :~ :: ! Ha stalannı Her ! 

G ünü geçmıt . ,, ,. ,ı "' i.'5 • • 

İ kuruvtur . i • Gün Saat 15 ten ' 
: ADRES.: _ . ı l hibaren Anafarta- • 
; BAUKESIR ruRKoıLI : t ıar Caddesindeki f 

ı •••••••••• ............ 4 M h . • 
meıi iti gen~ ortaya ~tıldı . • uayene anesın - f 
Fakat bu teıehbüıı ı l k değ i l • de KdbUI Ve Mua- ' 
dır . Den esuen bu ecoebı 1 yene Eder. • 
g&nülliller ln pe k i ş.- yara t • 
dıklarana kati değlllm . Bun 4 f:tt:tf:Jf:p :t :tt:tft 
lar, her f~yden evvel paha lı 

ve faydaeız unsurlardır . 

Mu&1olinl, harbedebilecel< 

kadar paraaı olduğunu lsbat 

için kumbaraamı tallıyor ve 
ıesini çıkarıyor . Fakat dolu 

bir kumbara ıeı çıkarmaz 

balyada mali ve iktltadi it 

ler pek i\'i ıııtrnlyor Hıtler 
de büyük orduıunu vücude 

getirmek, tayarect l lğini can· 

landırmak, cephane ve ıpti 

dai malzeme a lmak. harp 

fabrtkaları kurmak ve hnl 
kınl doyurabilmek için lll 

ııde daha gOçlükltt para 
bulabilıyor . Bunun ıçln iki 

faılıt dikta tör . İ11pa oyada ki 

gönüllülerın geri çekllmesıni 
ıevınçle karıılarlar ve aeoe· 
ral Franconun harbi kazan · 

ma11n1 temin için baıka tek 
ıönüllü göodermiyeceklerl · 

ne de emınlm 

Bugün thtılalcl taflarında 

en a:ı yüz bin ecnebi var. 

Aıleo lıpanyol olmıyan faa. 
lılar, bu rakama dahil de · 

ğt llerdtr . Hü~ um et ta.rafın· 

dı . Hıç kimıe asi aı"neralin 
neticede mağlup olabı l .. ce· 

ğ ıni aklına getırml yordu İn 
g •ltere de kendfıiol bllvuıta 
tanıdı Herkeı artık Madrldl 

zaptelmeeinf bekliyordu Bu · 

nu yapmama11 da, havanın 

bozukluğuna ve nihai zafe 

rio bahıua bırakıldığına hük 
medıyordu . Falcat hükumet-

çtlerin bu ıon zaferi , vazi · 

yetin epeyce defltmit o1rıu· 

ğunu göıternıekted ir Filha 

klka iıyanm baılangıcında 

lıpanya hülıiımetlnt an"rııst 
ler müdafaa ediyordu fa· 

kat bugün hü1' ümetçtlerin 

saflarında. iyi talim ıörn üt 
iyi teılth olunmuı. yarım 

milyon inıan mevcuttur. 

Ben daha geçen sene ıon · 

baharda nıhai zaferi bükü· 

metçilere zamanın temin 
edeceiint sövlemiıtlm . 

Hü!iaa Büyük Brltanya 

hariciye nazırı dünya va~i 

yelinin ıun a ltı aydanberi 

Bundan evvelki sayıla · 

rınllzın hfr ınde Bulgar hü · 
kurnetlnin yent intihap ka
nunununda yaptığl ıoo tadi 
littan bahıederken bund• 
en önemli noktanın bugün 

kü devlet memurlarf yle btr 
lılıte vekı lle re de mebus ola· 
bilmek ıç t n namzetlıklerlnı 
koymak ha kkına malık bu 
lunmadıkları cıheli olduğu 
nu ve buna muka bi 1 parl ~ 
mento aza11nın da vekıl se· 
çılmi veceğini, ve ~illerfn doi 
rud&n dogruya kral tarafın · 

d a n t a ylo edilec ek le rini te· 
barüz t>Ufr n.ı ıtik. 

Bu lcbe r\dül , basmda yine 

hararetli münakaıalar doğ
urınak istida dını göılermek 
tedır Çüokü; Bulgar basını 
evvelce bırer fık ı r . olarak 
ileri sürülen bu no!ı.talar et· 
rafında en ulahtyeltar ve 
en tecrüoeli fH<ir ve ıivaaa 
adamlarının bu husustaki 1 
düıüncelerioe aahne olmuı ve 
bu nokta . hararetli bir pole 

mtfe yol açmııtı. Bunun yeni 
lntlhap kanununa iliveı ı nden 

veya kanunda o yolda bir 
tadılat yapılma s ı enditeıin · 

den korkan parlamanter re · 
j m taraftar ları , bu Bon ta-
dıl vaziyeti karı11ında infi 
ellerini glzlivememekte bu -

lunuyorlar. N"tekim bu fıkır 
lere ötedenberi büyOk bir 
celadetle muarıL bır ·durum 
takınan esk ı nazarlından Go· 

podıo Atanaa Hurof, Mtr 
gazetesind e yazdıiı bir ma -
kale i le bu tadilitın her ne 
kadar ana yasa kQkflmlerı· 

01"bınaoe temennileri tehlıke mevcut olmadıjı ka· 
11

: herhalde kuvvetle tealr naaUne vaeıl o1 abıllr•z. Japon 
e ecektır . • hariciy~sınde btlvük bir tar· 

' dakt ecoebılerse on beı bin 
den fazla değlldir Binaen· 

!ayh gönüllülerin çekılmeat 
ıtlnde ztyan edeeel~ olan 

k arıı taraftır . 

Teruel harbıoin ne:t ıce~i 

ne olacaktır? Acaba bu çar· 
pıımalar, İıpanya harbinin 
nihai netlceıl üzerinde mü 
e11ir o1acak mı? Şimdi her· 
keı bunu dOtünmekf e meı 
guldür 

daha iyi gltt•iini iddıa edi 

yorsa . bu, bence sırf kendi 

aln ı n çok nikbin oldutuna 
delalet eder O , herhalde, 

lspenyl' hnrbının çllbuk bi 

teceoğlne ki ben buna emin 
deği ım \ ' C Habeı ilhakını 

1 ne ayl<ırı değılıe de Bulgar 

ana yuasımn vazıi olanın 

düıüncelerlne hıçbır veçhile 

uvıun bulunmadıtım ve bun 
dan maada yalnu Hulva 
rillanın 60 yıllık parlamento 
hayatına değıl , dünyaom 
her tflrafmda mevcut par 
limanter hayatın icaplarına 

Jdponlar bunu da l ı eeap ziye ıtoku mevcuttur . Hun 
cdıyorl b llr ve üyilk beyaz de- ları l~zım oldukça kulla n-
lllokraıfler in çekinmelerinden 1 makta ula teredd iit et mi -

rnGkernmel tekilde ıllifade yorlar. 
edlyorlu 8" -k · · uyu Brttany~ Avrupaya ıelin«:e , lıpan 
elçilıoın ı • ıo olornoblhnin harp ya harbi için yeni Lir tavu 
•ahaıın k ı t 10 ço uzaamda bom· aut mevzuu bahıoluyor. Ec· 
>ardtn•• d 1 n e ı nıe.i . Japon nebi .ıöoüllülerln geri çe"il 

Voodbury: 

liakkı Yar, Holle. dc~i. 
Veatland 

Bu P - l_ fOJe veni memnun 
"'tnıiyor , ded ı 

Grane '-I ona YaK aıtı 

Hiçbir t•yden kork · 
:•yı~ıı, dedi Pek çabuk 
rlmız ontarıo yıuunda bu· 

lunabilıriL 

Fifllcleatl!ın: 

Ne, artık •ıte aon t.\ 
ltnıat· R 
di · •porlar bizzat ken · 

itina d h 
1 

eru te etmtı bir 
:

0 f~ haftyeıi ııfaUlc bura 

Şaü ay Veıtlanda '1~rll~cek . 
Pheıt~ h 

1 b Pnu atırımıza ee· 
CQ Ütü h 
h d 

n t Umallerden ha· 
"' ar d e eceğlz 

Hapfıhane m -d-· -

hrmalarınm n-etlceslni bt"k 
leri:ı 

Vharton kapıyı açlı . 

• Heni Lake Foreıtte bu 

lursuouz. dedı 
Sonra. direktörün yazıh& · 

neıln~ girdi, f.ıık&t o, orada 

yoktu 
Arknda kalan Emtly Lon 

Martin V eatlandm boynuna 
n nldı. Şapl<aımın earı tüyü 

Veıtlandın kull"jını gıdıkh 

yordu. 
Bayan Martin: 

Sevglltm, herıey iyı 

ıtdl!cek , göreceluintz, diyor 

du. 
Ôbürü de onu öperek : 

Ümit ederim, diye ce 

vap verdi 
de bir d u uru , gün· 
b ef a onun le mu ha , 

ere etrn 
Elele, iki nitanh dtrektö· 

rün yazıhaneıtode bekllyen 

Edvard Grnndenln vanma 

gittiler . 

8 ernıze razıdır 

unıu::~ Relinceı dııarıda ben 
c~ğlrn ı Vaziyeti idare ede 

hfleri :~ •tze bütün dırek 
b"-l '=di en verecejtm Ka 

M h Yor nıuaunuz? 
f · u~~lefıkan ita but edi ldi 

10
" cıteı h\itau n aatıne bak 
y5onra de·v.,11> etti: 
· ern~k Bay G umanı gelmiı . 

'•nd 'k 
Joe Pet 1 1 aenç kadını 
edeb· ı ro lokantuına davet 

1 ır Ve bf d 
rarlaıacak ~ e ba4ka ka 
nuulı tın l bırıey olup ol 

~·ı ( u n. t1.1nQrlum •r•t 

Pazartesi ÖRlesi 
E dvard Grane, ıhli 

mamla, hapishanenin 

önündeki yükıek merdi· 
veni inmesi ıçın , Emlly 

1 
Lonu tuttu. Genç kı 
zın saçlarında, bol ııık al 

1 tında, kızıl ınktııaslar hasıl 

oluyordu. 
Grand ıordu : 

Petro lokantuına ılt 

m,.ı. içln u~ aıbı veaıttln•k · 

Ru harpten evvel Franco 
bütün timal lıpanyasını al 

tanımak ıarttle bir Mu11oli 
nlnln ıemstyeei nltmda bir 

Avrupa konferansının top 

lanmaaına tmkln bulundu 

iunıı lnanmektedrr 

lloyd f1eurge 

tevafuk etmediğınl ıürd6k 
ten ıonra bugünkü nazırla 
rın mebusluk için namzet 
ltlderiol \wymamalarını ve 
ya un ki mebuıtarın da vekll · 
liğe geçmenıel eıinl amir bu 
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almak için eıkl 
ıatacaktun . 

ıevrolema 

li ~ 
ı ! 

Emily Lon: 

- Bu, bay Bolıtonun ara
buıdır. Kendi kendime ne 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 

rede acaba diye merak ~di · 
yorum . 

- Ha bak, ileride Vo· 
odburyeyi görüyorum Şu 

: kumral genç kadınla derin 
: bir münakaıada .. 

ÇEViREN: Kemal Demiray 

: Voodbury, bayan Brelino 
: açık &Psle bırbirlerile ıörü
• • tüyorlarmıı gibı baı'arı yan 

ltye vardır'! 

Kadm cevap verdi: 

- Bir takılye binmek li 
~ım. 

Rimel lle karııık iri göz 
yaıları yunaklan üzerinde 
afır lliır ıızıyordu; onlara 
silıii ve aahte bir gülümse· 
me ile mazeret dllıyerek: 

Ct>ıur olmak için ya
pabilecelı mi yapıyorum . de 
di , fakat acı, benden daha 
kuvvetlidir, tal ıh izleri oka. 
dar hafif kt! 

- ŞOpheslz, bu deneye 

ceğimi7. uzu o bir yol . fak at 
hiçbir ıey yapmadan müte. 
vekkilane beklemekten ite 

blrteY yapmak daha t•Yanı 
tercihtir . 

Gazi erile V ıl li" mı lle ba. 
yan Bretlnoyl arattırdı 

ıu. Saal on ikiyi bira ev 

vel vurmuıtu , fakat gökvü· yana iken 6nürlerinl görün-
zü bulutlarla dolu .idi ve ce tiddetle aynldı ' ar 
bu donuk ıtık ahında , bu ıo Emills Lon: 
fukla birlikte, ınsan kendi - Sizde suıkut tertip 
ıini büyük bır frlgtdatreye r.denlerin hal i var , dedi . 

Voobur): 
kapatılmıt zannederdi. 

Bayan Martin tıtredl 
- Ya !ımzca itlerden bab 

ıedlyoruz Bayan Bretino bay 
- Korkuyorum, dedi, ba Vestlant zamanmdanbert ba-

na öyle geliyor ki , korkunç na ki.tıplık yapar . 
btr tehlıkentn önüne gidi Grane: 

yoruz. 

Grane : 
- S•ze bu hini veren ıo· 

ğuktur, dedi. iyi bir öğle 

yemejl ılzl kuvvet lendirlr. 

Ya vaka !dırımın yanında 

durmuı bir hüyük otomobi 
li ıe)'retmek için durdu . 

- Bu dünyanın en ıür -
atll otomobillerinden biri de · 
dl. Son ay buna benzer bfrlnl 
Long lıls ndda glhmüıtüm 
-.~ onun alhi htr otnmobtt 

Sızden aynlac~ğımdan 

mütee11lrlm, dedi , fakat tim 
dl tU mektubu yeunı ara 
mak üzere çıkmııtık ta .. 

Voobury taadık etti: 

- Şüpheılz, fakat neden 
bPDİ de götürür müıiinüz:? 
Stzl lokan~aya otomobılım 

ile götürürüm, hem üç ktol, 
iki k•tiden daha fazla emni· 
vet talkın eder 

Grand: 
Zannetmiyorum. Petro 

lnından daha ço\< emniy .. l 

lunao bu tadilatın en aıbi 
bir mana kaıdettlğıni anla 

yamadığını ilave etmekte ve 

bu huıuıta Ueri ıürülen es· 
ba bı mucabeyf tahlil eyle· 
mektedir 

Muharrire göre bunun 
gayeıi parlimeoto ale hüku 
met denilen fcra kuvvetle 
riui btrbirınden a yırmakıa 
böyle bir kayda lüzum kal · 
makıızın l,ıuvvetlerl tefrık 
etmekde mümkündür. Bil

akis böyle bir kayıtla kuv 
vet erı ayırmak daha tehli· 
kelidir. Maahaza bayle te · 
ferruatla uğraımaya da lü 
zuın yoktur. Çünkü; yaran 

te~ekkül edecek olan parla
mentonun ilk ifl. lntıhap ka· 

nunundaki bu maddeyi de· 
ğ ıttırmek olacaktır. 

O halde bu tadılin bu· 

gün ne için yapıldıfını an 

lamamak bır az zordur 
Makıat: "Bugünkü hüku 

met iDtıhaplara müdahale 
etmemek için kendi aza11na 
mebuı olmak haklnDı · bile 

vermemııttr,, demektf!D lba 
retle, kabili inkar delildir 
ki bügünkü hükumet erkanı 
kendi n.tmzethk eri yerine 
en yakın taraftarlarının nam 
zetlıklerinl koydurmak ve 
o yolda müe11ir olmak ıu · 
retlyle yarınki parlimento 
yu p t-kili. kendtlerlnln y11pa · 
bilirler. Hunun aJcılni dıGGn-

m"'k de mümkündOr: eu· 
(Lütfen sayfayı çeviriniz} 
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~irley Templenin c h-ıı 
Amerika gazetelerine ı&· 

re, 1938 ıeneıinln en .bOyük 
hadiıelerinden blrtıi de Şır
le y Templenin , bu küçOk 
yıldızın hafta lak kazancının 

2500 do1ar olmuıdır. Ame· 
rika gazeteleri Şirleyin 18 
yaıına geld il uman cihazı· 
nıo çok büyük olacağını da 

yazmaktadırlar Şırleyfn bu 
müddete kadar cihazının 

f alzlerile birlikte Oç milyon 
doları bu1acafı anlatılmak
tadır 

siı.ltk hi11eder. Bu aenç ka · 
dınları da onu <ırkütmemek 

için götürüyoruz. Bayan Br 
etlnoya hitap ederek; eıa · 

ıen ıiz htç bir tehlıkeye ma
ruz kalmazaınız. 

Ôbürü cevap verdi 

- Korkmıvorum . 

Villiamı bir takıl durdur-
du ve nazıkA.ne kap111nı açtı. 

Grane iki eeoç kadının 

aratana yerleıti ve Vdliama 
müteharrtk iıkemleye otur· 

du Şöfere 
901, Sout h Halsteat 

Stereet, dedi . 

Voobury araba kalkarken: 

Taliınlz açık olıun 

Hayan Brentlna kapıdan 

bir aynhk tıareti yaptı. 

Bet dakika ıonra Petro 

lokanta11nın önünde durmuı · 
lardı Grand, töfere lcabe 
deni almaaını ı6yliyerek bir 

beo yüzlük uzattı, beyaz ve 
yeıil çizgili tente altında, 
genlt camlı bir pençereden 
Italyanlarm bira içtikleri bir 

bar ıörünüyordu. Grane ka· 
pıyı açtı; ıondaki salonda, 
örtülü ma1a.lar müı•erllerl 
bekliyorlardı. Barın hava11 

vlsklotn af ar, biranın 
ekıt kokuıile fevkalRde bo 

zulmuıtu . 
SÜRÜYOR 



(Üçüncü ıavfanın devamı) 
günkü hükumet , parlamen 
tonun hitaraf olmuını iıta · 

yebilir. Hıtaraf bir pıulimen . 

toya mukabil yine parlamen 
todllo ayn bir hlit<ümet. 
Bu, eıu itıbarilc müstakbel 
parliimentoca kabul edılıe 

bile bundan yarm için ne 
gibi faydalar temin etmek 

mümkündür? . Höyle bir ted 
bir Bulgar politık hayatına 

bir "tefriki kuva,, kanaati 
telkin edebilecek midir? 

Mebuslara vekil olmak 
hakkını vermemek Bu, hü 
k umel idueslne ıeçmek iı 

tiyen muhteris millet velul
lerJoi hükumete ademi iti 

mat beyan etmek suretiyle 
krizler ihdas etmekten me
nedebilir mt?. Ve nihayet bu 
ıibiler vekil olabilmek için 
mebuıluklarım bile feda ede 
cek kadar ileri altmezler 
mi? .. Bunun daha fena bir 
tarafı da vardır. Bu gibiler 
mebuı kalmak ve tezyik et· 
melde bulundukları hüku
metin gayrı meıul birer 
amili olnıak ıuratiyle parla 
mentodakl yerlerini iıgal 

etmekte devam ederlerse bun 
dan en netice çıkaçak 

tar? .. 
Gospodın Burof, bu tadi 

llniJJmulan neticeyi vermi
yeceği ve bilekiı hükumetle 
parlamento arasındaki can 
h temaııı_)eıeceğl:kanaatin 
dedır ve • parlmanter baya · 
tın teknlğini~btlenler iıe bu 
temaıun n~ büyük bir mana 
taııdığmıl..nüdrik bulunduk· 
larından,bunun ortadan kalk 
masmm pıulamento ile 
nazırlar arası •• dakılidare tak 
ttfinda ne~ kadar büyük 
zorluklar ıhdaı edeceğini 

takdir ederler" demektir 
Gazeteler yenı mebus nam 

zetlerlni yazıyorlar . Hu 
suıi surette yapılan bu neı 
riyattan anladığumıa göre 
eıki lıderlerinden mühim bir 
k11mı namzethklertni koy 
muıtur . bu meydanda eski 
baıvektllerden Profesör Tzan. 
kcf, Muıanof ve Maltnofla 
çıftçt lıderlerAnden Glçet, 

Verııl Dımof, liberal fırkası 
reısi V arbenof, sosyalistler · 
den Yanko Sakızof, radikal· 
lerden Kosturkof v. ı. gibi 
maruf politik ıahsivetler 

vardır . 

İsimlerini iııttlğtmız bazı 
bankacılar ve kooperatifçi· 
ler de namzetliklerinl koy · 
muııardır . Gazetelerdeu, 
Bulgarıstanda hummalı bir 

intihap hazarhğı mevcut bu 
lunduğu anlaı;lmaktadır inli· 

haplara 6 martta baılana -
cağını evvelce yazmııtık . 

Slovo gazete&l Yugoslav 
ya Baıvekıli 8toyadinoviçln 
llerlın ıeyaheti hakkımla yaz· 
dığı bir makalebe bu ıeya 
halin resmi cephesinin. ge
çen yıl Belgradı ziyaret ed 
en fon Noyrata bir iade ol· 
duğunu ve fakat politik ve 
diplomatik itleri yakmdan 
takip edenleri bu haberin 
tatmin edemlyeceğlni yazı · 

sına mukaddeme yaptıktan 

sonra Stoyadlnoviçin realist 
bır polı t ı kacı olduğunu ve 
Yugoslav dıt siyasasına eski 
romantik durumdan ve his· 
ıi teı~ayüllerden kurtardı~•· 
nı ve hadiselere, yalnız bı~; 

gunun icaplarına göre deği1 , 
vatamnın müstakbel z11man 
lara ah menfaatlerini aöz 
önünde tutarak baktığını ve 

hunun nelicest olarak eıkl 
menfaatlerinden ayrı 1 maksı · 
zan kartı cephede olup da 
bugün politika aleminde 
nem kazanan devletlerle de 
temasa girdlğıoi, ltal)·a ile 
Yugosluya arasındaki pür· 
üzleri temı:ıledıaını ve ııo.di 
de Alman~ a ile enlaımaya 
baılamak üzere Berhne git · 
tifln ı anlatmaktadır . Buma· 
ka le} e göre müdafaa ve en· 
düstri iıleı inin çok büyük 
bir inkitafa mazhar olduğu 
Yugoslavyada Alm110 tekniği 

için genıt bir it aahuı var· 
dır. faka.l bul noktata bir 
anleıaıanın huıule aelmeal 
için de herıeyden evvel ıkt 
memleket araaında politik 
bir doıtllğun 14urulmaaıoa 

ihti) aç. vaıdır Bay Stoya · 
dınoviç bu ftkhdedir. Muba· 
za bu mülahazaları ifrata 
vardır maya lü2um yoktur. 

Bununla beraber nıemle · 
ketin dıt pohtıkasını genit 
bir salahiyetle ıdaı e et o.ek
te ~e . kuvvetli \'e dıaiplınU 

bir orduyu elinde bir koz 
olarak tutmakta • bulunan 

' 
Stoyadınoviç, heıtaıafta ön· 
.. mli ve hürmetle l<arıılan· 

.... e.ktadır. Bu zıyaret, ha p· 
ten ıonra Yugoılavy•nm Al· 
manyaya ya~hğı ı\k zıyuet· 

tir 
lzveslla gueleAinın 6 lhin 

cıkinun nüıha11ndaki "Kö. 
mür saoayiinin bathca va · 
zifeai" bathkh makalesinde 
ezcümle şunlar kaydedılmek· 

tedir: 

w Don kömür . ha \'Zas(ıoa 
aylar zarfmda,r) btlhasu bi · 

rlncıluinundaı ıatıhsaiatını Ml • 

tırmaya bıolamıthr . LHüiün 1 

bu havzadakı1 günlük kömür 
utihsalı eylal ay.oda 197,3 
bin ton birctvekii-1 tutmakta 
iken ilkkanunda 2:m,3 bin 
tona çıkmııtır. lıtihaaldekt 
bu yükselıı evvelemirde 

iıçılerin it randımanının bu 
müddet zarfında yevmiye 
O. 7tJ tondan 0,78 tona yük· 

ıelmeıınden ilt'rl~ :ıelmlttir. 
Don kömOr havzuı Staho · 
nofçularsnın doaruaan doğ· 

ruya aaır sanayi komiseri 

Kaganovlçin idaresinde ilk· 
teıriode vuku bulan geni§ 
toplaotısmdan sonra, günlük 
normayı 2.3 defa fazlastyle 
baıaran Stahanofçulıuıo ıa . 

yısı 1 :ı binden 28 bine çık · 

mııtır En ıon alman malu · 
matlara göre, Don kömür 

havzasının 265 bto klttlık 

rnaden amelesınden günlük 
norrnasını baıaramıy11n an· 

cak 8 · 9 kiti vardır . 

Kömür havzaamıo bütün 
bu 111uvaffakiyetlerine rağ · 
men memleket bualarla ik 

ti(a edemez Ç6nkü Don kö· 
mür h vzası p'an ınucibi is 
tıhsal etmek mecburiyetinde 

bu 1unduğu umumi ınıktarda n 
yevmi 1,5·2 bin ton kömür 
eluik verme-ktedir." 

Yine ayna tarihli İzveıtia 
gazetesinde intiııu eden bır 

yazıda Sovyetler Blrlıği kib
rit fabnkalarmın 1937 sene 
si zarfında 7 milyon sandık 

tan fazla kibrit iıtihsal el · 
ttkleri ve bu yekunun çar'ık 
Ruıyanm ıeoevi iıUhaalin-

l'l' .{hl)!!.J 

TIHAP KANUNU VE GAZETELER .. 
den ikı misİi ffl:ıla ol· 
duju ve l 938 ıeneılode 

lıe kibrit iıtihsalinln 10 mil
yon aandığa çakarılacafı bil• 
dirilmektedir. 

" Möıy6 Goga ecnebi ıa · 

zeteciler! kabul ettiği za · 
man - ıiyuetimin baılı

ca noktaıı • Romanya Ro 
menler içindir ılarıdır Mef • 
k(belerimlzın hayata nasıl 

tatbik edileceğınt de pek ya· 
kanda ıöreceluiniz" deaıit 
Ur 

Hakikaten, fazla intizara 
mahal kalmadan, tatbık edi
len hakiki Romen ııara, Al
man Fatizmhıin fıli')'atlyle 

olan müıabetini n. e~dı ra 
vurdu. 

.. Milli ınkılib" " mtm· 
leketin haJahrıda yeni aaf 
ha,, " hakinı millet,. hak· 
kandaki nam~ler 1üphutz 
lcl, ne Goıa ve ne de onun 
baılıca " nazaıiyeciıl" olen 
Roıun Roze l:ergı Kuza 
tarafından icat edi lnılttlr. 

Bu melodilerin notolaı ı 86k
reıe i:erJın eluprHi')'le IC• 
Urilmif ve ancak sathi bir 
değıııaı lık l e hu,u11 Romtn 
ıeratıne uyduıuhr.uıtur. 

Coga aünde rekor kıracak 
miktarda emirname, tebligat 
ve karar ımzalaaıaktadır. 

Bu it gayet kolaylıkla yapıl
maktadır Hu iti baıarmak 
ıçin Alman taıııt emıırı1>Die 

külliyatı .. almaıakta ve bun. 
Jar azıcık .. tenlus edildtktto 
ıonra romenceye tercüme 
olunarak resmi ıazeltleıde 

neırolunmaktadu. Alman 
halkının tedrıcen aldıiı bu 
emirleri, Romen halkı bir

den almak mecburiyetinde 
kalmııtar._ Devlet.s · ııl"rirıden 
iri uka mensup olmıyanla· 

rın çıkarılmaları hakkında 

ki emirnameyı ıı nttzırı Ku
za tıam manaaiyle bır saat 
zarfında intaz etmiıttr . 

Bu ıünlerde Biikreı lstaa
yoou fevkalade canlaomıt· 

tır. Muhahf partı az:ılarm 

dan Libarel münevverler 
müme111lletinden, edebiy.:ıt 
ve aanayi.,.oefiıe ve bedia 
erbabmdön bazılar1 memle
ketl_ttrketmeye baılamıılar 
d1r Bu firar barekl!J yalnız 
merkezde deitldtr. Yaı. Ki · 
tinef, Köıhmce ve diler ıe · 
birlerde de endite hüküm 
ıürmektedır . Tatü1eıkonun, 
tevkif edilmek tehitkeıi kar 

flllnda bulunduğundan evini 
glzlıce terkederek, memali 
ki ecnebiyeye gıttıği haklnn 
da fıı ylalar den~rnn t'tmek
tedir. 

RQmen olmıyanların 

einde,, bulunan müesseselerin 
hine ıenetlerinın mf'cburi 
ıurette kaldırılacajı da be-k 
lenilmektedir. Goıanm itti 

haz etmekte olduğu bu ıed · 

birler devam ettiği takdirde 
tedavülden kaldırılan hı111e 

senetl~rinin Alman ve İta! · 
yan bankalarının elin~ RCÇe· 
ceğı mutlak bir katiyf'!tle 
t~kıd olun,. bilir . Faıist mü 
teca vtzlere fevkııı iade :zaruri 
olan Romen' nt>ft ve hubu
batı, lı11 tal< dirde B"rlin ve 
Rom& t11 r&f ından kontrol 
ed lec ·ktir Eıuen şıoıdıden 

Alnıan neh mütaha11111lıuı 

Bükrt>Jle bulunmaktadırlıu:. 

Romen hükürrıet • ne ya
kın bulunan iktiıadi meha
fılde , neftin " yeni yollarla, 

lıtiımarı ve çavdarla huğ · 

dey thracahnıo " yeni ka · 
nallara" ha" kındakt meıele 
lertn nöbete kondufu ıöylen· 
mektedir. Alman faıtzml Ro
manyanın yardımlyle Orta 
Avrupa ıle Balkanlardaki 
Fransız ılstemindeki ittifak 
ları bozmaya, Çekoslovak
yayı tecrit etmek ıuretiyle 

kuıatmaya ve küçük Antan 
ti dahilinden parçalamaya 
çahımaktadır. Bundan maa· 
da Alman faıtzmi Roman 
yayı Alman ordusunun bir 
ihtiyat lıtıhlik ambarı hali. 
ne çevirmeyi iıtemektedir . 

Hazı Fransız ve Çe~oılo 
vak gazetelerinde, Mılletler 

Cemiyetinın örıümüzdeki top 
laotı ı arından birinde Roman 
yada ekalliyettekt milletlerin 
takibatı hakkında bir meıe· 
lenin mevkii müzakereye 
vazedilmesi ihtimali bulun 
duiu kbydedilmiıtı . Çünkü, 
ıuıh muahedesi mucıbince 
Romanya, memleket dahi 
Uode yaıayan miHetleıin 

hukukuna hürn;etLir kalma 
ya mecbur tutulmaktadır 

Bu aün~ ü günde Romanya 
da Romenlerden maada Al· 
manler, Macarlar, Ruılar, 

Ukraynalılar, Yahudiler ve 
diğer milletler yaıamakta· 

dır. Maamafıh Goga hüllu 
metlnın, Berltn tuaf ından 
dakte edılen .. yabancı mil · 
letler., in tazyik ~dalııi hu 
ıuıundaki sıyaaetıni ancak 
Milletler Cemiyetinde vuku 
bulacak münakaıaların teh 
dtdi altında dejiıtireceğioe 

ınanmak çok ıüçtür. 

Bütiln hidisa t ıunu aöı 

leriyorLki, Mösyö Goga, Ro· 
men halkmm büyük bir ek
seriyetinin arzuıu hılifına 

olarak,,_Romanyanın ... harıci 
ııyaal ttoi açıktan açığa Al 
man - ltah an teııra ahana 
sokmaya karar vermıttir. 

Faııst münafıklara ıeı çı 

karmamak ve karıı durma
mak,_aıyaaetinln ne ııbı ne · 
ticeler verdlğınl, Romanya· 
da bu ıünkü hadisatd ,bir 
daha orta ye koymuı ... oldu. 
Mütecevızlere kati surette 
hadlerini bıldacmek huıusun 
da tedbirltn ittihaz edllmt · 
yecek olursa, netaJiÇ daha 
vahlm bir ıekU alacakbr. 

8 lkınclklnun tarihli lz. 

veıtia gazetesinde " Çok ço· 
çuklu analara veriien nak 
di yardım l,I09milyonrub
ledır" baılığı a l tıodakı ya · 
zıda ezcümle ~u ma lumat 
verilmektedir. 

·• Sovyetler Birlıği malı 

ye komisertiginin istatistikle· 
rine aöte. çocuk düıürme · 

nin meni ve çok çocuklu 
analara yardım hakkında 

ki kanunun neırt tarihı o lan 
27 · ti 1936 dan 1 12·1937 
tarihine kadar çok çocuklu 
analara bütün Sovyetler Bır· 
liğinde 1.109 milyon ruble 
mikdarında nakdi yardımda 
bulunulmuıtur. 

Bu umumi yekün birliğe 

dahıl cürohuriyetlere niıbe · 
ten ıöyle talcslm olunml\k 
tadır: Bu müddet zarfında 

Rusya :Sovyet:sos_yalıst cüm 
huriyetleri federasyonunda 
850 mılyo:ı, Ukranyada IOO 
milyon, Beyaz Rusyftda 48,5 
milyon Gürcistancla 21,5 
milyon, Azerbeycanda 21 
milyon, Ermeniıtanda. 14 

milyon, Kazakistanda 24 
Ôzbekiıtanda 10 milyon, 
Türkmenlıtanda 6 milyon, 
Taclkfıtanda 4 milyon ve 
Kırgıztstanda 7 milyon rub. 
le mtkdarında nakdi yar 
dımda bulunulmuıtur. ,, 

Curentul ıazetesl milli 
köylü fırkasının Goga hük6 
metine karıı takip edeceii 
ılyaaet hakkında ıu malu 
matı vermektedir: 

"Mılli köylfi f ı rkaaı yeni 
hükumete kuıı tiddetlt bir 
muhalefet yolunu tutmut
tur. Goga kabinesinin teıf'k· 
kül ettiği günlerde bay Ma· 
niyu bu hOk6metln devam 
edemiyeceğine dair olan ka 
oaatinl izhar etmekle bera 
ber, Goga rejimınin devril. 
meai için muhalefet kuvvet
lerinin blrleımeleri lizımıel 
dlğlnl de ıöylemlıtır. 

Milli köylü fırka11 bu mak 
tadına eritmek için vak1t 
kaybetmeden kendi partisı 
nln kadrolarım tetkik etmlt 
ve aynı zamanda muhalıf -
ler cephesinde bir akord le· 
ıiıi için de teıebbüs etmlı 

Ur Mumaileyh muhte!ıf si 
yHİ ıahsiyetler ile görfite
rek hücum tarzının prenılp 
lertni ka rarlaıhrmıttır Bay 
Maniyu ~tmdıki hükômettn. 
parlamento lntıhabını yapa . 
mı)·a cağı kanaatinde bulun 
doğundan 20 ılkkanunda in · 
tıhap edilen parlamentonun 
teıekkülü meselesi mevzuu
bahı olmıya batlamııhr Bu 
hususta Bay Maniyu, hadı 

satm ınlciıafına intizar ede 
rek yeni parlamentonun açıl 
maeına taraftar bulunmak 
tadır . 

Viltorul gcuetestyle f ıkri 
ni btldıren milli J,beral fır . 

kaaiy le hem fikir olduğunu 

gfütermektedir Ltbera l far
kaıı henüz letekkül etnııyen 

bir meclisln feahınl prot~ıto 
etmektedır . 

Mıl l t köylü fırkftlının bu 
meseleye dair olan noktaı 

nazarı Dreptatea ga:ıetestnin 
fU satırlarından anlaıılmok 

tadır: Mılli liberal partisi 
resmi bir beyanname ıle bay 

Goıanın radyoda ilan etUll 
perlimentonun f.,shl meıe· 

lesini proteıto etmektedir. 
Liberallerin muhalefete g~ç 
ttkleri gündenberi vokab6l 
erlerinın hlaaedilecek dere
cede zeoglnleıtığl görül6yor. 
Efkarıuoıumiye, V11torul sü
tunlarında bır kanunu esasi 
mevcut olduğunu ve parla. 
mentonun teşekkül etmeden 
evvel feahı, gayri meıru bir 
kı.:yfiyet olduğunu görerek 

hayretlere düımüıtür: 
Bız, U bera1 f 1rkasınm, meı· 

ruti müesaeselerlmize olan 
merbutiyetinden dolayı me
mnunuz. Milli köylü fırkaıı 
bu husustaki kati kanaatini 
Goga hüktlmetf teıekkül et 
tiği zamısn söylerr.lıti. 

Lıberal partlsı ise. lata 
reıko hüku~etinin gayri 
mt'fruti ve tı buzi bır ıekil -
de yaptığı icrayı hükumetin 
efkirıumumiyede bıraktığı 

vahim teılrleri acak bugün 
hiuetmektedir . Yanlııhkl ar 

geç de olu öden ır. ,, 

Timpul ıazetesl milli llbe · 
raller ve yeni hükumetin ha· 
rlci ılyaıeti baılıiı reltlnda 
Vmorul ıazeteılnden naklen 
neırettlii btr yazıda ezcllm· 
le ıöyle dtyor: 

.. Milli h"lıUyan parttal 
muhalefette iken mezktır 
farka erkimnın harici ıtya 

ıete dair beyan ettlklerı fi 
kirlerin bit tealrl olmak 
üzere tlmdlkl kabine , bıl· 

ba11a milttefik ve doıt mem· 
leketler muhitinde bevnel · 
milel matbuata kadar l\kse · 

den bir- atmosfer kartı"nda 
lcalmııhr 

Bu atmoafer, Bay htrate 
Mıceacunun hariciye nezare 
tine geçtikten ıonra "moda
lar geçer fakat Romanyada 
izleri kalmaz. Romanya it· 
Ufaklar1na ıabık lcalacaktır ... 

• 
Mealtnde yaptığı dlyevden 
ıonra bile devam etmiıtlr. 

Bay Goıa ile Bay Mlceı · 
cu bu buıuıta mflkerreren 
yaptıkları dıyevlerde h-irlci 

ılyaaetle dahtli siyaset br y

ntnde• bir baflantı mevcut 
olmadığını söylemiılerdtr 

Demekkı harici ıiy&1etimlz · 

de hiçbir değlılklik yoktur . 
Viitorul makaleılne dt· 

vam f'!derek diyor ki: Şım 
dtkl ittıf aklarımı% ve do!lt 
luklarımız milletimizin kRI · 
binde yer tutmutlur . Btzde 
olduğu gibi, Yugoslavyada. 
Çekoslovakyada, Fransala 
ve Polonyada slyul, fkt11111di 
kültürel ve mali olmak üze· 
re bütün 1111halarda ayni hiı 

mevcuttur 
Bu sebeblerd~n dolayı Ray 

MJceıcuya yeni vazifealn<ie 
muvaffakiyetlerle bnaber 
müttefiklerimiz mehafillnde 
haaıl olan füphe ve tf'!r~ô 

dütlertn izale edtlmealnt te 
menni ediyoruz. 

Ru iayeyc vasıl olmak 
için, harici slyaıetlml7.de 

htçbir fÜpheye mfthal bırak · 

mıyacak surette ıarahatle 

haraket ederek mevcut ttti 
Faklanmı:ım ve doıtluklnrı 

mızın daha ziyade derinle-ı 

tirilmeıt lazımdır. Harici si 
yasettmlz, bütün siyasi l"h · 
ılyetlerln mesultyetinl mucip 
bir meıele olduiundan onda 
en ufak btrf,ehemmlyetılz 
tadlllta muvaF"k"t edile · 
mez ... 

Balıkesir Sulh Huku~ 
Hi~imliğindı~o: 

Milli hazıneye izafetle 
8alılceslr hazine avukata 

Tevfik Zerdeci tarafırdan 

açılan Korucu nah•yeıi 340 
senesi müd6rü Zühtü ve ar 
kadatları hakkındaki 255 
fira 59 kuruı tüfek. btdelı 
tahsili davuında müddea · 
leyhlerden Zühtünün h11lcn 
nerede ikamet eyledtii meç 
hul olduğundan ilanen t~b
llğat ifaaına karar verilmiı 

olduğundan mahkeme glinü 
olan 28 1 938 tuihine mü 
sadif Cuma günü saat 15 de 
Balıkesir Sulh l lukok mah 
kemeıinde hazar bulunmanız 
ilin o:unur. 
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