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Romanya Hariciye Nazı~ı 

Dün Perağa Gitti. 

7 iKiNCi KANUN CUMA t9:s · GÜN.DELİK. SİY ASAL GAZETE ON iKiNCi YIL SA. Yl: 3750 

İngiltefe, Süveyş kanalın- 1 

da Tahkimat Yapıyor .. 
Kanal Mıntakasında Muazzam Bir T ayare Ka
rargahı ı1ücırde Getiriliyor. Mısır Hükumeti de 

Hazırlık Ve Tahkimat işine ;ştirak Etti. 
Londra, 6 (AA 1 - sn

Yeyt Kanalı mıntaka11 İngt 
ita kumandan!ıiı Gredeff an 
de Jakın bir yr.rde tarkın en 
muazzam tayare kararı! 

hanı vücude ıetırmeğe karar 
YermiıUr 

lnıa masrllf larına M111t 
hük'Ometl de lftirak edecek
tir. 

Portıatttekf 
kararı&hı da 
ve aılceri bir 
cekUr. 

ılvil tayare 
genişletıl~cek 
hale gettrıle-

Londra, 6 [ A.A.] - İyi 
haber alan deniz mehaftllerı, 
beı Jenı zırhlı inıasınm 1938 
ıeneıl proframına dahil bu· 
lundufunu beyan etmekte 
dtfler Beı ıaff iharp ıeml · 
ılnln •nıa edtlmekte olduğu 
maliiındur. Rununla beraber 
amlralhk hen6z plAnlannı 
teıbıt etmemlttlr. Bu haber 
tahakkuk etttll takdırde 
lnıtltz bahriyesi 25 zarhhya 
maltk olaeakhr· Ye • 
Diden lata edilecek olan zı · 
rbhlardan her biri 35,000 
ton hacminde olacaklar Bu-

iNGILİZ DONANMASI 
nunla beraber Japonyanm 
i 6 lık toplarla mücehhez 
46,000 tonluk üç saffı harp 
ıemiıi inıa ettıği tahakkuk 
ettlil takdirde bu znhhların 
tonajları f azlalaıtırılaca ktu 

lnııljz amlrallak makamı 
o&n 14 lük topların Avru 
pa suları için ikfı olduğu 

B. Delbos -

ve 16 tık topları 35,JOO 
tonluk gemiler iyice intibak· 
etmedıği kanaatinde bulun· 
duju ıöylenmeiltedtr. 

Daha yükıek tonajda ge· 
miler inta edilmeie baılan 

dığı takdirde bunlar uzak 
ıarka tahılı eclılt'cektlr. Bu 
münasebetle Singapur deniz 
0110nde elit, hatta elit beı 

bin tonluk ıemtlerl içine 
alabilecek doklar mevcut 
olduğu hahrlatılmaktadır. 

Demiryollarımız Hızla inkişaf Ediyor. 

V tanın Bütün Mıntakalan Çeıik 
Raylarla Birbirine Bağlanıyor .. 

DemiryoUarı inşa polıtıkamız; milli birıiğio, milli müdaf amn, milli iktıııd1n bir ~ıt 
daha kuvvetlendirilmesini gözönündı tutuyor. 

.. Türkiye Cumhuriyetinin 
teıbit ettiği projeler dahilin · 
de muayy~n zamanlar' zar
fında atanın bütün mınta 
kaları çelik raylarla blr•bi
rıne bağlanacaktır.,, 

K. ATATÜRK 
Bütün vatan bir demir 

kit le hal int" gdec,.ktir. 
Büvük Ônderimizın bu yük

sek ı şuetı üzerine Cunıhu

riyet hükumetlnfn teıbit et
tiği proj lere göre, vatanın 

bütün mıntakaları her gün 
artan bir hızla çelık rayla" · 

la birbirine perçlnlenmekte

dir . 
Yol ve demlrvolunun eko 

nomlk mani11, lıtlbsal mın

takalarını, tıtihllk merkez· 
( Sonu ikinci sayfada ) 

~_=-:====:..=:====:::..:::c::==========================ıı====================-=----=======~ 

Romanya 
Kıah Londraya a· decek 

Belgrad, 6 [Radyo) 

Vremenln latibbarahna göre, 

Romanya krah Karol bu 
hafta Londraya gidecektir 

lnııtliz gazetecilerine be 
yanana bulunan Baıvektl B. 
Goga da , logihz - Romen 
müoaaebahnın takviyeılne 

çahıacaiını ıöylemlı, kralan 
ıeyahatlnden bahıetmııtir. 

Uzakşarktaki lngiliz gemileri, 
tecavüze uğradıkları takdirde: 

Japonlara Karşı Ateş 
Açmak Em_rini Aldılar .. 
Ç1n taya1elaı i, hpan tayaıe kaııı gihım boıbırdımın 

ettiler. Bir topçekeri da bıtırdılır. 
kArlıklara hazır bulunmaaı 

ıhlar mecburiyetinde oldu
iunu ıöylem•ıttr. 

B.Goga 
lü~raı elciıizle gôrüsto 

Ankara, 6 (A.A) - Ro 
manya Baıvekllı B. Goıa, 
buıQn Hükreı elçimiz 8. 

San Sabestiyan konsolo
sunun tevk\f i iş de t~am
miyetle ali~ıdar oluyor. 

ltalya, İngiltere ile An
laşmak mı İstiyor? 

Londra, 6 (AA.) - Alt· 
mıı Çin tayareıl Nankin 
clvaranda Japon tayare 
kararılhını ve Y angııne 
nehrindeki bir Japon top 
çekerlnl bombalamıılardmr. 

Beı tayare tahrip edtlmif, 
biri dilıürülmüt, topçeker 
de batmlmııtır. 

Hankou, 5 [A.A.] - Ha
va meydanı üzerine 77 
bomba atılmııhr . Yikıelen 
dev gibi alevleri pek uzak
tan ıörmek kabil olmuıtur. 
Şimdiye kadar hava mey
danında bepıi de Çinli 
ameleden olmak üzere üç 
ölü ve 16 yarala buiun· 
muıtur. 

Suphl T anriöverle uzun müd . 
det ıörOımiıtür. 

Çuturoıadı sulama isi 
Ankara, 6 (A.A.) - Ada· 

nada, Çukurovanan ıu pro 
Jeılatn Se,,hana alt ilk fiili 
hareketi d6n batlamıı, yapı 
lacak hafrıyat ve intaahn 
temeli mer111tmle atılmııtır 

Parh, 6 (~adyo) - Fran· 

aız Hariciye Nazan B. Del 

boa, Fran11z konsolosu B 

Dukuronun tevkifi haberini 

alar almaı Fraosaom San 

Sebaatiyen konıo1oıuna ver 

diii bir emirde Nuyoo ft lııt 

hükumet ile temasa geçıp 

tevkifjn sebebini tehkık et 

meıini blldirm•ıtir 

Rorrıarıya Hariciye Na
zırı Perağa Gi i.. 

Nazır, Perağd;n Sonra Paı:ar.I 
teai Günü Belgrada da Gidecek 

BCikreı. 6 (A.A ) Ro 
manya hariciye nazıra 
buınn Perağa _aitmfıtlr. Pa 
••rteıı günü de Belgrada 
ıeçecekttr . 

da Nazarın bu ıeya,.h a h Perai 
' KOçük Antant leh ınde 

b•r tezahür addedtlmel:te ve 
bü ftlc 

YU bir memnuniyetle ka 
rıılanmalctadır. 

lıtefanı ajan11, Romanya 
hOkiiaıettntn Roma da ld elçl 
ıfnln hatyan krah ve Hab 
eıtıtan imparatoruna hitap 
eden ltlaıad mektubu ile taz 
ime karar verı ldığınt ltalya 
nın BGlcreı elçlılne resmen 
teblıi edtldlfiat bıldirlyor 

Moıkova. 5 (Radyo) -
(Jarnal cl6 MGtluı) ıauteıl 

Ramanyada vukubulan yeni 
1 hidlııeleri tefıtr ederek dı· 
1 yor ki: 

"Eğer yeni Goga hüku 
metl Fatiıt hükumetlerın 

tarafına geçecek olursa 
Sovyet Rusya Besıtrnbya 

meseleıini ortaya etmağa 
mecbur kalacaktır ,. 

Bükreı, 5 t Radyo) - Bük· 
reıteki Sovyet hükumeti 
elç ııi 8. Ofııtroııki Romen 
hükumetine verdiği bir no 
tada. Moskovanın, Roman · 
ya ile a"lettlii ademi te
cavüz paktını, Romftnya 
Polonya · Yugosla vya ara 
aındaki anl"şma yapıldığı 

takdırde feıhedecC'ğlni btl
dlrmlttlr. . . 

--~------------------~------~ 

İtalya ~ariciye nazın. i~g ı liz sefiri ile iki memleketi 
al ika dar Eden meseleler üzerinde görüşmeler de burundu. 

Roma, Ö (Radyo) - İn
giliz sefiri Lord Erik Perll 

kabu( eden ltalya Hariciye 
Nazıra Kont Cıano k~ndısı 

ile umumi meseleler hakkın · 

da müzakerelerde buluomuı 

tur. lngıltere ve İtalvanm 
radyoda yapılan propağ,uı · 

daları btıhdaf elliği hakliın 

da çıkarılan rivayetlere rağ· 

men iki diplomatın bu me 

seleyi görüımedikleri anla 
şılmııtır. 

Londra, 6 (Radyo) Ko 
nt Cıano - Lord Peri müli 

katına bütün ingilterede hü 
yük bir ehemmiyet atfolun 

maktadır . Londrada bu mü 
lakatın neticesini bıldtren 

rapor merak ve sabırsızhkla 
beklt:nmektedir 

Rornııdan alınan haberle · 
re göre İtalya, Londra ile 

anlaıma hususunda büyOk 
bir arzu ıöıtermeğe baıla · 

mıt ve bu hususta bazı 

noktainazannı değittirem

ğe hazır olduğu arzusunu 
gfüıtcrm ııtir. 

Londra, 5 (Radyo) - İn 
giltere baıvekıli , lnglliz ha 
riciye mÜflf'!!an l~ Rober 
Vansıttarı lt .. lyan hükümt>t 
erlllnı ile bazl milbtm me· 

B. KONT CIANO 

seleleri müzakere etmek 
üzere Romaya göndermtıtir. 

Doyçland 
Napolide 

Napolı, 6 (Radyo) Doyç 
land adındaki Alman krova· 
zörii Napolt koyundan hare· 
ket ederek lskl adası civar· 
anda bir kıyıya demir atmıı· 
hr. Alman krovazörü bu 
ayın onaltııına kadar bura· 
da kalacak ve ona lltıhak 

edecek diğer dört Alman 
muhribinin vüruduna intizar 
edecektir. 

Haokov, 6 (A.A.) - Re 
uter ajansının muhabiri bil· 
diriyor: 

Yanııize nehrine demirli 
bulunan inglliz topçekerleri
nin mllrettebah, bugOn Han
kou bombardıman etmlı 
olan Japon tayarelerlnfn 
alrtine maruz kaldıkları 

takdtrde mukabele etmek 
ıçln emir almıılardır. 

Tokyo, 6 (Radyo) - Ja -
pon Maliye Nazırı be 
yanalla bulunarak Japonya· 
nın hadiseler arif uınde bu 
lunduğuou ve Çın Maraıalı 

San Kay Şektn mücade'eye 
devam etmek için verdıji 

kararı göz önünde bulundu· 
rarak ona göre yeni feda· 

llk tehlike düdiiiünde halk 
dehıet içinde ııiınaklara ve 
mahzenlere tltlca etmlttlr . 
Saat 1, 15 le Japon tayya 
releri ufukta göründüğ6 za-
man Hankou boı bir ıehlr 
manzara11 arzetmekte idi. 

Japon tayarelerl tersane· 
ye de taarruz etmiıler, fa. 
kat hiç bir oeUce elde ede· 
memitlerdlr. 
Düıman tayarelerlne tek 

baıma hücum eden bir Çın 
tayareıl hava meydanile te· 
nane arasanda alevler için· 
de yere dütOrülmüıUir. 

··················································~ 
~~········~-~~···~-~-~~~········~~ 
:: Elektrik ıandalyeıine oturmağa mahkum bir ada- :: 
•• •• •• mın bir haftalık beyecanh hayatıdır. :: 

EE St)N HAFTA si 
•• •• •• Romanını okurken Nevyorkun en merakla yerleri· •• •• •• :: ni de yakından görecek, tanıyacakıanız. :: 

:: SON HAFTA :: 
•• •• •• d •• •• f illmi de yapılan bir muammaoan romanı ar. •• 
•• •• :: SON HAFTA :: .. -•• Kahramanı ölOm giioünO hesap ediyor: •• •• •• :: Pazarteıl, ıah. çarıamba, perıembe, cuma. :: 
:: Cumartesi : Ôlüm . . . •• 
•• •• •• Pek yakında neıre baıhyoruz. :: •• ••.......................... , ..................•.•• 
····························J····················· 

• 



- • 

SAYFA ı Z f01tKJı1L 
·~u•=• 

n , 

Demiryollarımız Hızla inkisaf Ediyor. 

Vatanın Bütün ı -· kalan çeıik 
Raylarla Birbiri 1e Bağ' at uyor. 

Oam:ryıllan insa pohtıkamız: milli bırlıüınJ mıl. i müdafaamn. mil:i iktisadın bir 
kut d ha ~urvetlendirilmesini gözônünda tutuyor. 

lngilızce 

Konuşanlar 
Bir çok zamanlar lspan

ynlca, lt1tlyanca Frasızcanın 
yanında lnıillzce ıönük bir 
dtl ı blydi Fakat Hirletik 
Amerikada nüfusun müte
madiyen artmaıı ve 19 ncu 
asırda lnglltzcenin cihana 
hakim olması, arz üzerinde 
iogıliz~e koouıanların ade· 
dınl arttırmııtır. 16 ıncı aaır 
da fngtlızce S milyon nüfu
ıun dıli demekti . Buıün 
iıe 200 mtlyon n6fuıun ken 
dl dılldtr 400,000 milyon 
kimıenlo de konuıabtleceii 
dtldtr. 

Gar~p merıkhlar! 
lnıllterede yeni bir me

rak, sekiz, on ıenedenberi 

herkesi ıarmııtar. Bu merak 
ka lanılmıı timendüfer bileti 
kollekılyonu merakıdır . 

Glaıkovcla yilkıek meTki · 
li bir profeıörün bu merak 
ylzünden kaybettiği vaktin 
ve verdlii paraların haddi 
ve heaabı yok imlı. En na· 
dlr ve en kıymetli ıtmendü· 
fer bileti umumi harpte :\f. 
maalar tarafından bitırafan 
LQaltanya vapurunda bulu

nan Suaamıton · Londra ti· 
mendifer hattının mühürlü 
ve '1'mbah biletleridir! 

Bır:p bir bıhk 
Deni l.eyle, Afrika seya

hatları ve hayvanat tipleri 
bulmakla ıöhret kazanmıt 
br. Leyle Afrikaya yaptığı 
ıon aeyah •lta garip bir ba· 
lak tıpi ıle blrlıkte dönmüt 
tir Bu balıklar Ogadıı , Ne 
Y1alandı, ıtmali Rodeaya ve 
Zambea:de bulunmaktadır · 
lar. 

Bu balıklorın huıuıiyett 

yazın nehır ve göl ıuların· 
da yaıamak ve kıt mt'vılm· 
inde bir mevaimltk uykuya 
dalmak ve kuplcuıu bir ha 
le ıelmekted r. Uykuya ya
tan ve l&uruyan balık ar, 
yaz mevalml baılark~n can
lanmakta tmııler 

Maymun ıı aşk mı~lup
lın 

Prajın zenıın tüccarından 
birlıl Afrika va yaptıiı bir 
ıerahattan dönOıGnde btr 
ele maymun aetlrmtıtl. Tile· 
cann zevceat ilk ~amanlar-

da bu maymundaa hiç hot· 
lanmamıı ve IOzumıuz bir 
mah'6k ıaynuıh. 

Fakat nedense, bir müd· 
det aonra bayan bu may· 
munu haddinden fazla ıev
mele baıl•m1thr 

Bu ıarıp tahavvül tücca 
rın n a z a r ı d 1 k lı a t i o l 
celbetmıı ve mevılmslz mu· 
habbetln ıebebtni de kolay· 
ca atrenmtıt1r Bayan, may
munu ıeYııltılne mektup 
16Ulrlp ıetirmek vazifesine 
memur etmiı, bu vazıf eyi 
m6kemmel ıurette yapmaaı 
yüz6nden de maymuna kar · 
ıı mulaabbPti, belki de min· 

•U artmıthr. 

(Bııı tarafı hır inci Eayf ada) 
lerine bağlayan geçitler ol· 

duğuna göre, yere döıeneo 
her rayın iki ucu; bu mıo· 
taka ve mcrkezlf"rı hirbıri 

ne ulaıtıran geçidm iki ık 
tisadi koyn ğı sayılabilir. 

Milli demıryollorın ız inşa 
polıtıkasının anii pren~iple· 

rınde "halk hizmetlerinde 
devlet ~li., mevzuu bnşta 

gelen esaslanlırn o'duP.una 
göre: 

1 Halkın huzur ve re 
fa hı 

2 Milli sermaye ve mıl-
1 li enerjinin hareket ve faa 

it yeti, 

3 Umumi münakele ıt· 
lerioin sürati. selimetı; 

4 Pamuk. bakır, kö 
mür ve demır nevinden z( · 

raal ve maden ıervetlf!rınin 
iıletil meıi; 

5 - B&yük endüt!lrinin te 
alıi, inkltafı, gibi cihetler 
bu inta politıkıuınm ekono 

mi1< ve soıya\ kanallarmı 

teıkll etmektedir. 
Bu itibarlı demiryolları · 

mızın inıa polillkasım .. Mil 
ili birlığin. ıollli oıüdafaa 
nm. milli ı ktisadm , hullf'ıı 

ıar11lmaz milli istiklilım1zin 
bir kat daha kuvvetleudiril· 
meai,, teklinde de ifade ede 
biliriz. 

"Demir yolu ve yol ihtiyacı: 
"Memleketin bilcümle ih· 

yacmm o kadar baımda ken 
dlıini hiaaettirmektedir ki 
hiçbır hayal ve nazariye pe 
§inde aldanmakıızın mem· 
leketın menabU ve evladı 

lle işe devam etmek J.ı:atiyen 

elzemdır . ., 
.. K. ATATÜRK .. 

Yol ve demiryol işa polı 
ukaaının özü olan bu büyük 

iradenin kuvvet ve kudretl 
ledir ki bugün DıyMhalur 

da. Irak ve 1rRn gibi ikı ko 

mıu ve dost memleketi çe 
ilk hatlarla blrJbirloe bai· 
!anacak olan "Dıy.ubakır 
lrao" demir) ollarımızın le 

melleri ııtılmıı ve inf ına 
da baılanmııtır. 

Cumhuriyet nafıasınm. ile · 
riyi gören bir prCJğram ve 

çok muntaLam bh çalııma 

ile şimdiye kadar beıar· 
mıı olduğu diğer büylik in· 
ler gibi · bu büyük lbide· 
nın de çok yakın bir gele· 
cekte kurulmu§ ve bu hat 
ların da dığer mılli demir· 
yollarımız arasına katılarak 
tılemeğe ba~I mıf olduiunu 
gör~ceğlmit:e hiç oüphemlz 

yoktur. 
Şüphemiz yoktuı; çünkü 

Haydarpafadan lzmite de· 
miryolu yapılmasına (187 J) 
yılında baıtandı ve bu de· 
miryolu Ankaraya ancak 18· 
92 sene1inde gelebtldi. 
Şu halde (578) kılomet · 

relık Hoydarpafa Ankara 
hattınm yııpılmaııı tam 21 
ıene ıOrdü demektedir. 

Aydm hattana ( 1856)yılın 
da bavlandı 608 kjlometre 

uzunluğunda olan bu demir· 
yolu buıünkü halini ancak 
lg 12 ıeninde alabilmlttlr. 

Demtıkkt bu hat dahi an 

cııl< 50 ;rncde lt\mamlanmıt 
tır 

Uunutmemalıyız ki ecne
bi sermaye11le 'yapılan bu 
hatlar; toprak l esviycl'>i i§lc · 
rln!o, ı [ırgir in aat ve bü· 

tün köprü işlt-rın!n ut u~a 
mal edılebilme~ı için büyük 

bir k 5101 ar11runz, düz \ te 

uzun ovalardan geçir. i miş 

tir. 

Ha.lbukı Türkıy c cumhu 

rıyet; J 3 s~nt: gibi ç~k l.ı 
sa bir müddet zarfında; ge 
refr arazinin teıekkülatı, ge 
rekse unıumi malzeme nak 
livat nıesafeleranın merkez 
ve limanlardan nısbelliL de
recede uuk bulunınaaı ve 
guzegihında aarıılanmıı daj 
ftilsilelerıni atmak zaruretin · 
de olması hakmn den ya· 
bısncı ıtrketlerin yaptıklara 

hatlarla mukayese habul et· 
miyen nuntakalar da yeni 
hatlar yapmıtttr. Bunlar 
§Unlar: 

Km Metre 

1 Sameun Kalın377 

920. 
2 . Kütahya Bl\l ı keıir 

252 542. 
3 · Fevzipafa Oiyarba 

kır 504 028. 
4 YolçRtı . Eliı.ıj 23 

926, 
5 Ankara SiYftl 602 

:360, 
6 Irmak Fılyos 390 

260. 
7 Ulukııla · Boiazköp· 

rü 171 816, 
8 :\fyop Karakuyu 

312 400, 
9 · · lıparta kolu 13 200, 

10 · BurduT kolu 23 900 
11 • filyoı Zonguldak 

ı6 :H8, 
12 Malah n. Çetınkara 

140 ()00. 
13 Sıvas . Divdg l 77 UOO • 

Yekün 2815 670 
Hükumet bütün bunların 

ıooasını Türk emeğı Türk 
bilgi ve Türk 11crma) csı ıle 

muvaffakiyet le baıarruıştır . 

Ankara - Sivu volu ile 

Erzuruma doğru uzııınan ve 

memlekctlnıiz bünyesinin 

belkem1i{i mesabeeinde bu-
l lunaıı Hısydarp şa Erıu· 

rum dcoılryolu Avrupa kı· 

tulle As)'a~kıtosım bağlayan 
erı kııu yo! olacalttır. 

Sivas - Malatya ıltisak 

hattmıu iıletmi}e açılmııeıle 

~imdiye kadar Ankara - Kay · 
ıeri - Ft:vzipaıa ü~rindt>n 
yapılan lstanbul - Oiyurba 

tur yolculuğu AnkMa • Si-
vas Ç tinkn~·a Malatya 
islıkBmetınden yupılmağa 

baılırnrnıı ve bu sayede 
memleketin iı hayatına 208 
kilometrel:k bir meıafe kı· 

ııalığı kazaudmlmııtır . 
Oemiryol politikRmız.n fe 

yizli verimlerfnden diğer bi· 

ri de halk ve ifçinın i~ re 
fahıdar Yalnız Sıvas Erzu 
rum hattında bugüne lrndnr 

çalııtıralnn amele VC> ı~çı 

güocieliji sayısının altı mıl· 

yonu geçtiği KÖZ önünde tu· 
tulurn demir)'o l siyaHttmi· 
'.ıinit ka yatma V• nuuhl_. 

ki& 

rJ .... 

1 ŞEHiR HABERLl5Ri 
r@-· 

Zeytinyağ Fiatian Bu 
Vll Çok Düştü .. - -

6Bçen sene kilosu 55 ~uruıa satılan iyi yağlar bu yıl 
40 kurusar k'~arJndi. 

~4.ytJalık Zeyttnya[i Ve Subu1ı /4'abrllwlm ı 
vılayetimh:ıo zeytin mın 

taluıst olan Ayvalık, Bürh . 
nıyt· ve Edremit havali ir.de 
bu yıl zeytin mahsulü eok 
bereketlidir. 

Bu ha valideki le brıkalar 
wecf! gündüz çalıtmaktadırlar. 

Gerek zeytin, gerek yağ 

ve g~reluc !'labun fiatları 

geçen y ıln nftzaran çok düt 
müıtiir. Bunun sebebi mah· 
ıulün bolluiudur 

Btrinciteırinden beri veni 
sa. 

zı·raat 

işletme 
Cemiyeti 

Sif c: iG g 

Ankara, fi, (Huıusi > 
8'1y6k Millet Mecllıi bütce 
eocüm~ni Ziraat Vekaletine 

batlı "Devlet ziraat itletm 
esf. cemiyeti teıkili hak kan 
daki konun liylhuını müı.· 

akereye baılamııtar 
Merkezi, Ankıuada bulu· 

nacak olan bu cemiyet her 
türlü zıraat itleri ve sanftt 

ln rı ile uğr8eacaklır. 

mahtul alınmağ hat1anmıt· 
tar. 

Zeylinyaj fiatla n pare· 
kente 40 55 kuruıtıuı 30 40 
kurut: toptan 29-38 ku 
ruıa; zeytin toalama pa · 
rekente 40 dan 17,5 kuru .. 
ıa , toptan 5 k u r u ı a; 
beyaz ıabun 40 dae 30 ku · 
ruıa, toplan 25 kuruıa ı 

potalı 1ahun 22,5 · 25 ku· 
ruııı, toptan 21l ye dütmüt · 
tür. 

&filli !Efil!Yii 1 

Damızlılı 
Hayvanların 
intihabı 

sa 

Huıuıl idareler, alacakları 

damıılıklara evvela haralar

dfto tedarik el cneie çalıta· 
caklardır 

Bu ıekil, mümkün olama· 

dığı takdirde Baıvekaletteo 

izin alınarak yarıılarda mu 
vaffakıyet kazanmıı olan 

damızlıklar arasından saha 
hayvan alabılecelılerdtr . --------------------___ ,,_;., ... 

ket refahına verdifl inkitaf 
derece11i kolavlıkla takdir 
edılebılır, 

Saltantı t devrinin, ancnk 
tcııc bi menfaati v~ ecnebt 
şerınıtyealyle ycıptırabfülıgi, 

sı; nede 67 kilometre demir 
yolunil nıukabti cumhutip!l 
huk(•metimizln öz evlidı ve 
nıılli sermaye ile 13 sened .. 
yaplırdığt demiryollarınıızın 
senelik mıwtarı ~:w kiJomut 

reye çık tnt~tır 

Bu mııalleri ıözöoünde 
bulundurarak hükmeclebtiirtz: 

Cumhuriyet ııafaa:sının Oı 

yıubakırda l!'nu~llcrıni attı· 

ğı ve hemen ele inııunn 

ba la dığı Irak ve lran de 
mlryollarnnızın irna ıcb~ke 
ye bağlandığ m görmek hah 

tlyorlığma kavu,acağız 

Cumhuriyet hük ümetl bir 
taraftan öz demirırnlla rımı · 
zan inş:ı polittkumı l>üyük 
bir azim ve çelık bir irade 
ıle vürütürken, diğer taraf· 
tan d&: Yurdumuzun ıumr 

ları içinde bulunan yabancı 
thket hatlarında millilett ır 
mek ülküsünli tatbik saha 
ınna . koymuo ve bu hatların 
hemen hepsini salın alarak 
anaşt>beheye katmıt ve m.I 

1 ileflfrmr§tir. 
Bugün ecnebi tirketler 

elinde 4085 kilometre de 
miryoluıu.t mukabil ancak 
"'3~ lrtlomaıı~ demiryolu 

kalmııtar. 

Cumhurı~et hiık6metinin 

ıılelmekte bulundufu de · 
mirvorlları bugtinkü uzuhlu. 
iu lıe 6!536 kılometrevt 
bulmuıtur. 

Yalnız yeni yapıl•rı hat· 
laı !\'.in ıuu\olan•m para, 

937 bA~ında .tıOOOIUJ(lO il· 
rr tutmu9t.ur 

Bugün SiHH Melatyn 
iltiuk hattını ve Çetinluı.ya 
istasyonundan sonra Diw·ig 
iıta,;yonunu fıletmiye açmıı 
bulunıın cumlıuriy~t Uftf•uı. 

938 yılandil Erzincan. 
939 yıluıda Erı.urum , 
Ve hunların arl<1uııncin d~ 

Irak ve İran hudutlrırmı an· 
aıebekeye baflamış olacagt 
gibt Erzurum ile Sar11\amıı 

araınnda meucud dar hat 
yerine normal genitlikte de 
miryolu yapmak v<· Kara 
ıle Sovyet Ruıya hududu 
araımdaki ıenif hattı da 
normale icra eyJemel< sure
tile Şıuk hududumuzu dahi 
normal hRtla anaıebekeye 

bailamı, bulunacaktır. 
Bugün, memleketin her 

tarafında yük•elmeltte olan 
ç 0 1id çeoid f abrikahmn ku· 
rulup ıeletilmt>ai d e demir 
yolu pohtıkamtıla şıln •ılu 

va bnğh <lE>jil midir? 
l<.ı&a zunanda tahakkuk 

eltirdljfmiı bu eıerlıt: ifhh&r 
•tm•k 1'•1flıutıu!uıht . 

1edavülden 
Çıkarılan 
Beş Liralıklar 

Merkez Bankaıa 15 ikinci· 
teorin J 937 tarihındeo beri 
tedricen tedavüle çıkarmeğa 
baıledığı Türk hazfler le ol· 
an bet lfrahk bankonotlıu · 
ılım 1937 ııenesi sonuna ka· 
dar ceman 18 n79,975 Jirft· 
lık ıniktarnıı tedavüle çıkar· 

mı~tır 

Buna mukllhil ı\rap harf
lerıle olan ~alu bankonotlar
dan da a}•oı mtktar tcıJa 

vüldeıı kalduılmııtır . 

U. Jfüf'tttlşlik ~\twtakasrnu: 

20Bin 
Göçmen 
Yerlefti 

Aokua. 6 (Hueuıi) lii 
rinci Umumi Müfettitlik mın· 
taka11 dahiline timdlye ka· 

dar tıkan edtl"o gaçmenle 
ri>l adedi 20 bini bulmuıtur 

Ru göçmenlerin büv6k bir 
kumı Romanya ve Bulgari•· 
tandan gelmi~lerdir. 

İlaçlardan 
istihlak Vergiai 
Kalkacak 

lllçlnrdan iıtıhli k retmt · 

nin kaldmlmall bütce en· 
ciimentnde görüıiilmfltt6r 
B\1 vergi büdcede 60 70 bin 
lira kadar yer tutmaktadır . 

Encümen; ıene orta11oda 
hütceden y11pılncak böyle bir 
tenzılt · mtl<teı ra ne olun" ol. 
ıun· muvazene ~oktHtndan 
doiru bulmadıjmdan, ilAç
lardan alman iıtibllk ver~i 
ıinio 1 haziran 1938 den lti
bareo tamamen kaldırılma · 

11n1 kahul dmittir 

Muallimler araımdı na
killer yapılmıyacık 

Ankara, 6 IHuıuıif 
Ml\ar if Vekileti ders yılı 

'"h111ınd(\ hiç. hır muallimin 

yer d~(tiıtirmek üzere Ve· 

k&letc müraroat etmemeılni 

bütün vılayetlere tamim et 

mfıtir 

Beş yaıın~aki çocuğu 
yarala1111 

Sokar ya rnahallesıuden 

fırıncı İbit oğlu 17 yaılarm. 
daki Mustafa; bu mahalle 

den Muıtaf a oğlu 5 yaılarıo -
da bir çocuğu dudalından 

taıla hafıf ıurette yaraf11-
mııtır Suçlu hakkmd" tah 
kıkat yopılmaktadır 

Terlikle ayakkabı çalmış 
Altay mnhalleainden pa 

buıçu Sal ıh oğlu Cem~lr,t · 
tinin vaomdr\ çalıımaklll 
o!duflu Mehmet f mln ojlu · 
uun dül<h:aomdan Uç çift 
lerhk ile üç çift ay11kkabJ 
çalchi• ıikayet olundufiun

da11 '•la•lanhMfhr 

' 



l 

tf Atıralar : -
lrf an Baba.,. 

Onu, üç yıl evç linden ta 
nıruıı. Heın öyle tanırım kj, 
onsuz knldıetm ıam olar 
sevgisini ka lb ve gözlerim· 
de bulup ararım. 

Uzun, çam yarle.rıoı bo 

iul bir sesle uçup aıarak 
Elma dağının yamacına düı· 
tilğüm z man beni ilk ku · 
c:eklıyan o, olmuıtu 

Saçtan yarı ak, gözleri 
derini görür, anlı hayat far· 

lınalarımn ömrüne dalgala 
dı~ı çtzgilerle dolu olan bu 

kain o .kadın latifeci, o ka 
dar hikayeler bılir ki . y aoa. 

dığun 26 yıl içinde böyle 
bir arkadaıa aala tesad\\f 

etnıemlg, kalbe göı ımcmiş 
tinı . 

Hayat ve onun macer -
1 rı Sevgisine doyamadı 
~ ,lllı<G Elmalı dağın çılgın 
recelerine doyamadan bu

blrfu.ıi,.den ayrıldık . Ben. 
il~ time borç olan bır vazi· 

feye koı\um. O i&e o , muhi · 
tın Lağlı ı kaldı . 

Yallar ouıl geçtı.. Ben, 
bın f ırtınanm içinde na11l 

bucal dun, hl• bile ctmtyo· 
ıuın 

Dönü Bu sefer Akde· 
niz, }' nıacımızda. dalıahm 
COfkun v b~yl\:ı çClğaldı 
yor . 

Üd11ma Evet i odama, 
gclıyorurn Hoıııun. derken 

karoımdıı Elnut dağınuı bi 
ricık yadl11fuı İrfan Bııbnyı 
wörmlyeyini nıı! . 

Hayretimden donakalmıı 
tını. 

Güldü . Çukurlaııı. n ya 
nııklnrında ihtiyar güllu aç 

h, Yetil gözleri küçüldü . 
Hattı\ bırrız olsun ratardı 
bile . 

"' Şıtncli , onunla her sabahın 
•daca nı vlllğinde bir kapı -

dırn içerıye giriyor, btr it 

için nıutta ıl h:al~m yürü 
Uip kaf .. yoruyorn7 .. 

Esltiden ayrırdık . Kalb 
lerhnir. bir, aecclerımiz ıe 
birdt. Şimdi henı gece, hem 
de gftndü:ılerimlz l'§ oldu .. 

Bana, benıiz geçen yıllft · 
' 111 hatıralarım rıaklederken 
8Ülrnekten kerıdimi nhınn 
Yorum. 

Berıııız gecelerin hirind~ 
tatlı uykueundcın uyandır ı 
lıpta, beo e idim, diye aid . 
l ldı"ıuı, gecenin yar11ında 
ntel ot l kapı çaldıJdtHını 
ııaynuyoı mu . 

iradesiz kal rak giilm(•k· 
ten boeuluyorum 

~ . 
Dün um.ıtulttn hl\zinc ol 

du Arhk portak~l , limon 

eğaçlarının can ıçen koku 
ları arasında yeni bir aleme 

da)dık. o alemde de bır 
zcvh \'ar Port kal ylylfi, 

hele tütününe kekık kata~ 
ıı~k lçifı cana heves veren 
yol oluyor. 

İrfan Baba. Senden cıy 
'.'lmıye<:ağım.. Garipliğe 
umit Ve t ·selli dolduran ha · ' 
im f.1 l!ıit nmit ve ıevl• dolu 
dud ki "lnı gözlerimden 
uzakta bırakn!l) aceğım .. 

Bu da benim, sa:ır.ı olan 
ba§lılıiııuın huvvclfdlr 

/I//. fili Kay rntuı 

' 

U zakşar ta, J pon Hakimiyeti 
• Endişeli ır H lıyor .. 

Ru ya, Büyük Çin ÜL esini uhim Bir Kısmını Zapteden 
karşı Ciddi Tedbirler Alıyor. Japon istilasına 

Çinde - Japon f•Uliuı ge · 
ni lemektedir. Şantungda 

Tsinan · Funun ııg alınden 

beri, be§ ıtmal vilaycUuin 

bütün mühim ıehirleri J"
ponların elme geçmi~ bulu 
nuyor 

Tokyo kabioeeioin ilk plfını, 

bilindiği gıol. ou vilayetler 
üzerinde bit kontrol tesisin 
den fba.retti. Gene bıltndiğl 
gibi muhtelıf hadiseler ve 
bilhassa ordu ve donanma 
uosurlarınm arzuları bu pla 
nı çok geniıletmiştir Bugün 
bet timlll vilayetioden maı. . 

da , Japon lrnvvetleri a ltı 

merkez vilit yelind harel e · 
le geçmiılerdtr : Kiaog · Su 
Ngenı Hoel, Honan, Hu· 
pey, Ktang · Su ve Çel:lang. 
yakında. Çtnin üçte birinin 
Japon nüfuzu altınll girmesi 
muhten:eldir 

Maraıal Şan Kay Şek 

ordularııım gö terdlii can l ı 
mukavemetin dııında . bu 
hareket bir hayli müıküt8ta 
maruz bulunmaktadır. 

seleyi tekrar orta ya çıkar l 
mıştır 

Bilindiği glbi yukarda "k 
redtlen tatlh 1 ~rde Y 1tng Tee· 
de demirli logiliz ve Ame 
rıkan gemileri J a pon tay 
ya releri taraf ıudan bom bar· 
d11n. n edilmf~ lir A merilrnn 
Panay topçelı:eri ~iddetli 

mitralyöz ateşine tutulmuş 

ve tayfaları biiyük zayiata 
uğramışlardır . 

ı~ u hadise lngiltercde ve 
Amerfkada büyük bir heye· 
can uyandırdı ve Japon hü· 
kfımcli derhal bu heyecanı 

teskine çıılııtı Daha l ~i ilk 
kanunda, Va§ingtundaki Ja 
pon büyük elçisi B. Sayto 
tifaheo özür dıliyor, eı teei 
günii de yazılı bir nota ile 
bu ıtizar tekrarlanıyordu. 

Amerikan hükumeti bunları 
kafi görmiyerek 15 ilk i-la· 
o unda Tokyoya enerjık bir 
proteıtorıame göndHdı · Bu 
na ben:r.er bir proteıtomıme 
de 16 ilkkinunda f ngiliz 
hük6meti tarafından verili 

yordu. 
Vaziyet oldu~çA gerg!odı 

ve bilhassa Bırleıık devlet 
lerde kamoyun daha aı; pa· 

1 ~if Lir po 1ftlk~ !ehınde hıki· 

şaf eltıği görülüyordu l<i, 
24 ilkkanunda Amerikno 

Güçlüklerden baılıcesı iı· 
aal ettikleri vi!ayetleri ida - 1 

re için .laponların tesis et 

mek istedikleri n1ahalli ıü
ralara girecek Çın Ş'lhııiyet 

(erini bulmaktır. Büyük ve 

devamlı gayretlere rağmen, 
Pekinde ilan edilen " Çtn 
cumhuriyeti muvakkat hü · 
kumeti,. tanıamiylc te kil 
edilemem ittir. V la yeti erde 
teokıl ~dilen "t1ükunu koru 
ma komityooiar1 .. İli~ ancak 
üçüncil derecede ~ ahıslMdBn 
mürttkkep buluomakt dır . 

Çın belediye reisinden , J" 
pon i gali le h nde hir be 
yıtnnaıne r.lde edilmi~ olma 
ıına rağmen . mühim Çtn 
ıahsiyetleri. hatta eııkı Nan· 

kin hüküınetinc muhahf ol 
tı al ıı:-- dıı, ıstilacı y" kartı 

5oğuk davranmaktachrlnr. 
Bu da, yeni ve clikkale d e 

ğer bir had ise olan Çin v" 
taoperverhğmh1 rloiuıuna 

ayrı bir delildir . 

.Jo,;ıon~·a ıçın ikind bir 
üç' ük kııynaitı ds, aıke:i 

ve hnhr i otoritelerle Tok) o 
kab"nesi araeıod kı münR 

sebctlP.rdek! Rerginltk vazı 

yetidir Bu münasebetl~ri 

ı !ah için. lmlıtneye Amiral 
Suetluguyu tlldılaı. Diğer 

lııı aftn.n halk n rnsmdll çok 

nıaruf ola'ı g~neral Araki 
nııı rlc l·abineye ııırm cııi 

mevzuu bsh:ıedilmelttedir 
Fakat blitün bunlar. hat 

ta Çın harbinin Japonyaya 
1 

fukledtğl vahim mRli vazi 
yet de dahil olduğu halde, 
her halde, bir vabe.ncı mu 
dalıele araya girm~dığl tak
dirde , Jı:ıponyanın Çinde 
k ndiıine geoış bır hisse 
ayırma1'ına mani olamı}'I\' 

caktır. 

Böyle bir yaf>ancı müda 
halesinin vukua gelmesi ih 
tirna li var mıdır? 

Brüluel l<onferansınm 

menfi nctlc~lcrındeı1 sonra, 
böyl~ bir ıht'mal \'ıuid ıfo • 
P,il clbi ~i>rünOrlcen, 1 1 ve 
J ~ ılk~irnın lı di»elerı, rnc 

proteeto una Japo yanın 
verdiği cevap nolatıı gc di 
Bu notada Japon hiikfamctı 

Panaya yapılan taurruzun 
&adece bir hl\lO nel :cesl ol 

duiu tezini müdafaa etmek· · 
le beraber, tedbırler, ceza · 
lar ve tazminattan bahsed · 
yordu ve bu ceveap Ameri · 
kan hükumetine tatmin edi 
cı mahıyette gôriiudu. 25 
ılkkAnun tarihli, oldukça 
soğut\ ifadeli bir notada 
Amerika muvakkaten tat 

min edılmio olduğunu bıldır 

dl. Amerika birkerc <lnha 
hatırladı kı Japonya ile ti· 

careti ıthalat itıb tiyle 150 
milyon •,ıe ihracat itibariyle 

200 milyon dolarlık bir ra 
kam yükselmekte iken Çın 
le licaretj ithalat itibariyle 
63 v~ lhra<:at ıtıbauyle 47 
nıtlyonu B§mamakta dır. 

.lapoo)·anm İngiliı. nota · 
ıma verdiği cevaba ~elince, 

henüz bunun m.:hu malum 
değildir. faka\ uzlatıcı bir 
ifade kull;rndığı tahmin edi· 
lebilir . Jdpoo hüliünıetinin 

Nevyorka gösterdiğı derer.e 
d~ saygıyı Londraya gösh:r 
miye fımade olmadığı drı 

lrnydolunabtlir Japonya , Çtn 
ordusu lehine Hong Kong 
ve Kanlun yollyle silah ti· 

caretınden dola}'t logiltereye 
l:üskündür. 

Sununla beraber İngıltere 
ınuhaklcak ki, Bırlefik dev· 
letlerle anlaşmadan bugün 

kü poHukasmın istikametini 
dcği~tlrmiyecektir . Amerika
nın snbrı ise. 1917 de götul 

diiğü gibi, ebedi değıldtr; 

f aknt uzunclur Şirrıdiltlt Va· 
ıtngton lcongre inin bit lı rp 
ilanmın plebıtıite tflbf tutul 
m aı hahlundftk ı Ludlovv 
t kltfini reddflt mekl ikt fh 

t-deceği talımin olunabJlir. 
An lo - Sokson devletleri 

ihtiyatkar da vrandıl Inrmn 
göre. inutılık Çin· Japon 
h rbinde hır harici müdn · 

hale ancak Sovyctler Birli 
ğlndeı:ı gelc-bılir. Şurası mu 
hakka.ktsr fd, b'r müddet· 
ten ben Sovyetler in durumu 
dahn az pasıf bir h1tl almak· 

tadır Fazla "laka ·d" görül 
düğü için Çmdehi Sovyel 
elçisinin geri çağralmış o! 

ma.sı ve Sun Yat · Senin 
oğlunun Moskova seynhati 
bunn delildir Komintangm 
antikomünist ~zuı \' ng . 

Çıoc Veylo istif ası haberı 
de bu bnkırndan dıkkatc 
şayandır. Göıüuü~e göre, 
Sovyetler, muı:.takil Çmdc 
ksivon'arını dahl\ feal bir 

hale gctirmektcdh ler . Sov 
yeller Eiı liğıude iokioaf 
edeo milliyet Ye votanper 
verlik propaiandası da bel 
hi Hus milletini Uzak§Ark
ta muhtemel bir harbe ha 
zırlak ıçiodır. Fakat ortcıdo 

veye hacet yoktur. Yalmz 
bu def hedef Pekindir. ~a
nghayda vu"ubulan karı~ık · 

hk ve amllntıız harp kavda 
tezkardır. Burada büyuk de· 
vfetlerın hakları htç mı hiç 
dınlennıemııtir 

Acaba, Çan Japon badesi 
nıo netıcesı ne olacaktır? Al
ta yıldanb<"ri devam eden 
parlak bir Çin ittıhnd ve 
intihabının sonun& mı ermiş 
bulunacağız? Y olisa bu ha-
dise Şarkla büyük devletle . 
rin nüfuzlarının da mı ölümü 
nü mucip olacak? Eğer İn · 
glltere, t ransa, Amerika 
bırfef P.C"ek olurlars11 belki 
bö} le bir badireoın önüne 
geçılmiı olunabilir. 

Top güriıltülerinio , mıtral 
yöz tıhırtılarının, kan kor· 
kusunun ortasında ioaan, 

1 

gayri ihtiyari dütünemiyen 
baıka , çok ba§ka bir mahlak 
olu)'or, gayeden maada bir 

1 şey dütünemiyor. 
Bır ay o uyor ki akı Ja

pon askel'I Şanghayao bü'.)ük 
otellerinden birinin kapıeınıo 
önüne gelerek ıoruyorlar; 

Jo po11 .\iman anla ma&ı ' - x ... Adlı adam içeride 
nıtdlr? vardır ve bugün Asya kıta 

sanda bulunan 70U,OOO Ja 
pon askerinden 300,000 e 

~ak mı Sovyct hududuna 
yakın yerele he:71r bulundu 
rulmaktadu. 

Fakat Tokyo ıle Mosko 

v • arasında bfr anlatma 
formülü bulunmasına da ın· 

tiz r olunabilir. Bunda ka 

-.ı nec:e.lc tabii lu Çın ol mı 
yucaktır . 

Fransa.ya gel ince o, bu 
me e'ede İlfndıçınideo dola · 

yı alako91ııı unutamaz. Fa
kat kuvvetlcrıni dağatmamı· 

ya mecbur olduğu için an 
cıık Anglo · Salr5on devlet 
lerio politikuına ııtiralda 

iktifa etmek zorundadır 

Yalnız şurasını ltoydetmell
yiz kt Şang H y nüfu:ı 

mıntuk& nıdakl Fransız oto · 

riteeioin enerjık ve hayıi 

yctll durumu Çıod mem 
leketimiı.in ltabarmı artır· 

mıyl\ yaramJ~tır 

Biı Fran&J7. nıecmua11ındo 

okudul~: 

An ·al( 1936 yılındırnberi 

dir ki Şnn Ka ~· Şek, Çanin 
eelilnıetıni ıttıhe.tta bulnıuı 

ve bu fıkrinı etrafa yaymn· 
ga batlaruı§tır. Yeni lerak 

kılerc uynuyun bir mili tın 
aiti be. tir.den el lıctt e bedb;n 

oluı>maı11 liizımgeldıği rı:r e· 

rinde ilk defo duran Tehtuıg 
Kai Iehekttr Bundan sonra 
esri bir milletin ftlız verdi 

jiue ıahit oluyoruz Genç 
Çin mühen<lıısteri; iıualitho 

nelcr, melctepler. büyük ma 

ğazalar. büyük köprüler. fi · 

menduferler inşasına başlıyor; 
mem•eket, kurtuluı yolu ol 
an sıınnyile~meğ~ dört eH~ 
sarılıyordu 

l~t~ hu sualıırdad·r ki J& · 
po ıyanın Kore üzerine yü· 
rüyer ek orayı kendine ilhak 
etliğini, Monclonride bir hü· 
ldlmet tesıa l'tti~!ni g6rüyo 
ruz. Oiğ~r l<üçük memlelce· 
tlerln de Lu m yanda Ja · 
pnnlHırı elhı~ ıı ~·ti inı il' 

Kapıcı cevap veriyor: 
Or.u anlonda bulmam 

zın ıhUmalı \ardı 

Erkanıharbiyenln gönder 
diğl bu iki nefer, merdiven 
leri dörder dörder çıktalar • 
Solonda kibar hir ad&m tıf~ara 
içmelcte ve bir İogilizle gö 
rü~melctedir. Aıskerler onun 
önüne geldiği zaman birden 
durdula r Şık giyioml& ada 
mi\ emirlerim ver<itler: 

Bizı t ktbedinizl 
Adam yennden sıçradı 

ve bağndı : 

~iz kimıiniz? 

Bu muhaverenin nrka mı 
Japonca l..onu malar ltova 
tadı . Nıhayet. korkunç iki 
ıüngü önünde bu nazır gtbı 
tfİYinnllf adam, t~hrio ıo· 
koldarından geçirilerek bir 
müdebdeh aJayla makamma 
götürültlü. 

Odada üç zabit geleni 
dıkk tle süzdü; ~ral rında 
mırıldandılar: 

- lıte beklediğimiz! 
Yumruk , tekme, dıpçik 

birbırinin arkacnnı taki(l et
mektedir Btr otomobille 
gelen ıahııı tehrin 
götürülmütlür 

Bir duvar .. 
A}·al,1a k&ktm~ 
Yüze tükürm~k . . 
Kısık bir ses 

haricine 

Ağızdan kan boıanmaıı .. 
Ne oldu? Gayet basit. Bir 

emirber onun karnına bir 
•Üngil soktu Diğerı de bey· 
nıoe sıktığı bir lcurşunla on 
un itini bitirdi. 

Casusluğa teıebbüı edeo
lerın akibett hep böyledir. 
İlahi Mıkadonun kudretine 
ha le l vermek iıtıyenler t"r· 
geç böyle olacaklardır . 

Markham Baadda, bo)•lu 
boyuna yaten elli kadın ve 

altmıf tacir ölüsli önünde 
irkilmemek mümkün değil! 

Bunlard n yirmisinin başları 

yoklu . 
Bu baıları ortadan yok 

edenlerin Japonlar oldutunu 
zannediyorum. 

Je n Dierre Dorlan 

Cen et 
Tüccarı ... 

Kurunuvü lada papnı 

lann cennet ıathklan ma
ltlmdur. Bu garfp ticaretin 
eıkt zamanlara atd oldulu 
ou eanmakla aldaomıt olu 
ruı. Çünkü açıkgöz papazın 
blrtıi, Besarabyada halkl\ 
cennet ıatarken tutulwuıtur. 

Papaz, eyveli cennetin 
bir haritasmı çfzmif, hartta 
da tınıflarta göre yerler ay -
ırmııtar Rirjncl sınıf. arıa 
en yakın olan yerdir; bir ki· 
tilik yerin ücret 1000 Ley 
dlr: ikincı ıınıf bir derece 
uzaktadır \'e bir mevki 500 
Leydir. Kenarlar üçüncü 
mevkidir 200 Leye bir mev 
ki satılır. ıOO ve 50 Leyltk 
yerler de vardır Papa?:, fa 
k lrlerin de cennel1 en velev 
ki 1<enarcığından ımshrum 

kalmarnası;mı dütiinmOıtür; 
amma . Zabıta bu adaman 
dolandırıcılık ile mahkeme· 
ye veriimeaine kanr ver· 
miıUr. 

SükOtçulann bir mariletil 
Gürültü ile mücadele ta. 

raftarhırı büyük ıehirlerde 

eittıkçe lıuvvetlenmektedir · 
leı· Şehirlerde gürü tüye ma 
oi olmak için çalııan bu 
baylar, ıimendüferlerde yol· 
cuların aörütimelerinio de ka
ti ıurette yaseıt edilmeıfni 

~ 11temeie karar vermiılerdlr 
Bunlara göre. mutlak bir 
6Ü~ ut içinde yo!culuk daha 
iyi olurmuı . 

Bu zatlar, konuıma mem· 
nuiyetine rağmen, yolculuk
ta ııliara içmeğe müıaade 
edilmesine de taraf tar dırlar 

En garip bir dava! 
Nevyorkta çok garip, hat· 

tfı garip davaların en garibi 
olmak üzere bir dava gör
ülmektedir. Genç bir kadın, 
kot'osı aleyhine (doğum tari · 
hini Rizlediğl için) bar iğfal 

ve binnctlce bir de talik c\a· 
vası oçmııtır . 

Zevç, karıt'ıoa 18 Kanun· 
evelde "'doğduğu halde 28 
Kiinunevve!dc dolduğunu 
söylemiılir Bu garip davaya 
bakan hakim: 

Fakat, aradaki on aü 
nluk fark mühim bir eey 
lf adc etmez! 
Demiı ve kadın da dava

sını ~u ıekilde izah etmtı ve: 
- Ben, hayatta btç bir 

inBana yıldızname ine bak · 
madan kıymet vermem. Ko 
cam bu hususta beoi aldat
mı~tır. Çünkü 28 Kanune~· · 
elde doğan nazik, kibar, ıl · 
ir olur. Halbuki 18 Kinun 
'vvelde doğanlar ise, kaba, 
ıoyeuz ve duygusuz olurlar. 
Ben feci surette aldahlmıı 
bu!unuyorum 

Hey gidi akıl dünyHı hey. 

Merdiven kanunu 
Kanunların mahalli ıart 

la.ra göre konduju malum· 
dur. Şu hadi•e bu buıuıta 
tam bir fikir verebtlecekttr . 

Noneçtc bazı böylerde 
evler çok yüksek olarak 
yapılırlar . Bu evlere tkiocl 
katta açılan bir kapıdan bir 
de asma merdivenden ıtri· 
lir ve çıkılır. 

Köylüler •on zamanlarda 
vergi memurlarına gördükle· 
rl zaman bu merdivenleri 
çekerek kapılarını kapatma
i• baılamıtlard1r. Bn ıu· 
retle köylerde vergi tabıi -

lita aevıemill ve Nor•eç 
hükumeti bir kanun çıka-
rarak her evin madeni ve· 
ya beton birer sabit merdi· 
vene malik olmaeına mf!cburi 
kılmı hr. 



Eski Belçika Başvekili Von Zelan
dın raporu, Romayadaki değişiklik 

Kuriyemlzl teıkil eden Fr
an11z gazeteleri son sayıla
rında sabık Bdçtka Baıve · 

kili Von Zelindın ekonomik 
meseleler hakkında ha:zırla
dıfı rapor ve Mısırda saray 
ile kabine ara11nda zuhur 
eden anlaımazlık ve Rom. 
anya lntlhabatının verdiği 

neticeler ile me11ıul olmak· 
tadarlar. 

Vaktiyle ciddi bir alaka 
uyandırmıı olan ekonomik 
tetkikleri hakkında Btlçtka 
sabık Baıvekill tarafından 
tanzim olunan rapor mese 
lesini tlmdtllk biri maliyeci, 
biri sajdan ve dtferl de sol 
dan olmak tlzere yalnız üç 
gazete mevzuubahıetmekte· 
dır. 

Maliyeci "lnformatloo ,, 
gazeteıtne göre: Sa bık Bel 
çika S.ıvekill tarafından ta· 
nzlm olunan ve kati ve mu 
ayyen teklifleri muhtevi bu· 
lunan rapor Parlı, Londra 
ve v aıınıton bük ametleri 
tarafından taıvlp edilmekte· 
dır. Bu teklifler Kral Leo · 
polt ile Mılletler Cemiyeti 
ekonomik komlteıl tarafın · 
dan vaki olan telkinlerden 
mGlbem bulunmaktadırlar. 
Kral Leopold tarafından göı· 
terilen arzu mucibince bir 
beynelmilel ekonomik tet 
kllder merkezi kurulacak, 
ekonomik ıtlAhıızlanmayı te· 
mln için Frftnıa, lnıtltere, 
Almanya, ltalya ve Blrleıtk 
Amerika cumhuriyetleri ara· 
ıında mtlzakere1er yapıla. 

caktar. Bir prolram tanzim 
edtllnce beynelmilel ekono · 
mlk bir konferanı toplan. 
mata davet edilecektir. Von 
Zellnd beynelmilel ticaret 
teki tahditleri azaltmak an 
laımalar1 teıvık etmek, mu · 
htellf Dumplng tarzlarını iz 
ale etmek ve dGnya e~ono· 
mlılnl gerek emtea fıatlara 

ıahHında ve ıerek döviz 
kursları ve gümrük ıahasın. 
da istikrara mazhar kılmak 
huıuıunda Milletler Cemlye· 
ti ekonomik komitnt tara 
fından yapalmıt olan teklif
lere yakınlaımaktadır. Ma
mafl Von Zellnd, ini bir 
reaksiyonun memleketlerden 
bir çoklar1nın ıöıterdtkleri 
meyiller üzerinde yapacatı 
makus tesirleri dikkat na:ıa . 

rında bulundurarak inklıa

fJD dedrfcl olma11nı tavsiye 
etmektedir. Dövizlerin istik
rarını temin maksadiyle Von 
z~ıand kambiyolar1n egalize 
edilme11 için müıterek bir 
Fond tetkillni, atıl kredile -
rln ıe-f erber edilm~ılni tek· 
lif etmekte ' e bu ıuretle 

lderlnı rejımlerfnln lılih ed· 
llecetlnl beyan etmektedir. 
Von Z'!laod teklıf ettfft re 
formalar•n pratik bir suret
te tatbikini temin içfn bey · 
nelmılel heaaplaıma banka 
11nm yardımına mOracaat 
olunmaaını teklif etmektir. 

Saf dan "Echo de Parls" 
ıazeteıinde RerUnaea göre: 

Mu1101iol latif aeından son
ra udece bir' vatandaı olan 
ve Franıız, lnılliz hükumet
leri tarafından icraaı talep 
olunan ekonomik ankete ta· 
kdire ıayan' bir gayretle de 
Yam eden Von Zellodı ka · 
bu\ et111emı1t1r. Mussollnlntn 

böyle tiddetli hareketlerde 
bulunmaauıı tcabetUren ıe 
bep nedir.. Almanya dahi 
kati bir politt~a takip et
mekte lıe de Berlin hükd 
metiyle münasebette bulun
mak daha kolaydır 

Bu sualin cevabı ıudur: 

Totaliter de•letlerln millet 
lerine kabul ettirdikleri ge 
rginllk her yerden ziyade 
ltalyada idamesi gOç olan 
bir haldir ltalyan milletinin 
milli varlıtı lıpanya harbi, 
gayet tedrici bir surette iler 
lemekte olan Ha beılıtan it· 
gali ve Ltbyada yapılmakta 
olan türlü Uirlü haz1rlaklar 
ile aarfedilmekte olduiundan 
Mu11ollnlnin b6yle huıunetll 
niimaylıler yapmaia ihtiya
cı vardır. Mamafl bunun 
ftalya - Almanya lıtlrakı 
icaba tından olması da mub · 
temeldir . Garpta bir düzen 
vllcude getirmek ihtimalleri 
maameıef, blyük deilldlr · 
ler. 

ltalya hükumeti yapılan 
uzlaıma teıebbOılerlnden 

huysuzlanmaktadn. Mu110U · 
nl Almanya ile ittifaktan 
mahrum kalırsa tamamen 
yalnaz kalmıt olacllktar Bu· 
nun için sarsılmazlık numu 
nesi olmak emeline bajlan 
mıı kalıyor. 

Sosyalist "Oeuvre,. dlyor 
ki: Von Zelind Mu11oliniye 
Almanya ve İtalyanın bey · 
nelmtlel hesaplatma banka11 
tarafından finanse edelmele 
rlne mOtealllk bir nevi eko 
nomik plin teklif etmek lı· 
tlyordu. Bu flnaaman ame 
!fyeai merkezi Romada ve
yahut diler biiy6k bir te· 
ıekkiil marifetiyle yapılacak 
ta. Von Zelindın pllnı 

bundan batka finanıman 

ameliyesinin baılamaaındaa 

evvel umumi bir ekonomik 
konf eranı toplanmaıını ve 
bu toplantıda ltalya ve Al
manyanın para vermek ıu · 

retile bu iki devletin yaıı· 
yabilmelerlne imil olacak 
devi tler ve rehineler ver
melerini derplf etmektedir. 
Velhaaıl bu teklif Almanya 
ve balyaya tatbik etmekte 
oldukları tarzi ılıtemlerlni 

terketmelerlni ve bOyOk de 
mokraailere tabi olmalarını 
tavsiye etmek demekti Muı 
ıolinlnln Von Zelindı ka· 
bul etmemesini ic ' P ettir?n 
seb~p budur. 

Bundan evvelki havaları · 

mızda Romanya lntıhaba· 

tından haaıl olan neticelerin 
Franaız gazetelerinden bır 

kısmında yaptıklara ak11lerl 
verınlttik Fransız sağ ce
nah gazeteleri bu mevzua 
tekrar avdet etmıılerdir 
Sağdan ("Jurnal deı De 

bah,,) gazetesi Roman yada· 
ki vaziyet hakkında Albert 
Muuet imzuıle n~ıretliğl 
bir makalede ıu mütaleala 
rı ilerl ıürmektedir: 

Evvelce Ramanyada it 
batında bulunan partinin 
intihabatı icra etmeıi Mu 
vaff ak olması için kafi idL 
Meseli ıeçen teırii devre· 
lerden birinde 7 mebuıu 

olan General Averesko ev
velki lnttbabatlardan birinin 
netlceılnde 275 mebuı ka · 
zanıyor ve 250 mebuıu ol-

an libareller ise birden bire 
onseklz mebuaa dOıOyorlar· 
dı. O zamanlar geçti. Halk 
it batında bulunan partiyi 
tıl11mh birtef addetmemek 
tedir. Roman yada medeni 
tuur inkıtaf etmittir. Bu in· 
klıafa lmil olen uırıumi te 
rakkiler •e "Tıaranlıt" fır 

kasanın propatandalarıd1r. 

20 ilkkinunda yap.tan lnti 
ha batta bükdmetln muvef · 
fak olmasını ica ettiren 
amiller ıkıdir. Evveli kral· 
eıki ananelere ıadık kala. 
rak milli köylO (Tıaranlıt] 
fırkasını intihabatı icra me 
mur edecek yerde yorıon 

bir halde bulunan liberal 
partiılnt lntibabatln icrasına 
intihabatın arefesinde iken 
biz, ananevi muvazeneain 
bozulmut olduiunu ıöyle· 

mııuk. 8l ıünk6 v&zlyatin 
haııl olma11nı icap ettiren 
ikinci mleutr partilerin ta
biat hilafında ittifaklar ak 
detmlt olmalarınır. Parle 
manter ananelerine rajmen 
liberal fırka11 fatlzme me 
yal Vaide Vivod ve Hıtleri· 
zm taraftarı Tranıllvanya 

Almanlarlle ittifak akd tti 
ve demokratik mesleklerine 
ratmen milli köylü f1rka11 
kadreanonun demir muha 
fızlarıyle ademi tecavGz pak
tı yaplı. Fakat bu ince oy 
unlara ahıık olmayan halk 
lıtıkametlen mahrum kaldı 

ve iki ifratlı istikamete ıev 
kedllmtı oldu. Şimdi ne ola · 
cak? PoUtak lnkillptan, dik· 
tatörltlkten 'Ve intibabahn 
f eshl tle yenlılnln lcra11n · 
dan bahıedtl•yor. Bunlar, 
derhal reddedilmeleri icap 
eden mObaliiah teylerdır. 
Romanyada politik itiyatla 
r1n 11lahına dotru bir hahe 
ahlmıı olduiu kabakkak· 
tır. 

K6ylii, yirmi ıene evvel 
kendisine bahıolunan inli 
bap hakkından henüz bu 
ıoa lıttfade etmektedir. 
Şimdi zimamdar mehafille· 
rin çarpıtmalara ve mace 
ralara mani olmaya gayret 
edecekleri tahmin olunabl· 
lir. Biz liberaller ile milli 
köylü r ırkası ara11nda ya 
kında bir itbirliii yapılaca 
tını tahmin etmemekteyiz 
Son intahabat birçok düı· 
manlıklar husul bulmasını 

mucip olmuıtur. Liberal far 
kasının meclıste malak bu 
luoduiu J80 !'eyf Gogaoın 
elli reyle m.ımamlamaın 

dahil muhtemeldir. 

Me..mafih, belki de parle 
menler hesaplar liberal f,,. 
kasının dütçeyi kabul etti
rebilmek lçın küçük Macar 
groplyle iktifa etmeıinf! im 
kin verebilir... Harici poli· 
tıkaya ıelince: Mecliste f r· 
anıa taraftarı bir politika 
takibini taavip etmeyen rey 
lerin çojaldıiı açık bir ha 
kikattır Bu da ayrıca bir 
teıkil eder Bu hakikatm, 
Romanyayı tarihi ve ruhi 
ananelerinden ayarmata ça 
lııanların f aaliyettne tetki 
lih ~Hıiye amillerlnin dik · 
kat nazarlarını celbetmf'li 
de mümkOndür. Kral, her· 
teyden evvel mılll bir po'i 
tlka t•kibine taraftardır . 

Liberaller ötedenberl b6y-
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le bir poliUkenın ıampiyon· 
lutun yapmaktadırlar. Köy· 
10 fıtkaaı &mitlerini ıarbın 

btlyQk d~mokraıllerine lıtl 

dal ettirmektedir. Blnaena 
leyh Romanyada rejimin 
tıtlkrarı ile alakadar olan 
partilerin mkadderah Fran· 
ya ııkı ııkıya balla kalaıel 
mektedir. 

Fırkalar ara'11nda aktedil· 
mit bulunan lttıfak ve an · 
laımaların ıayn tabıl oldu. 
tunu yazan saldan [ '"Echo 
de Pariı) ıazeteılne ıöre 
intihabat arefesinde ve es · 
na11nda en berbat tecaYüz 
ler yapılmııtar. Titüleakonun 
namzetllitnl koymuf oldufu 
intihap dalreıinde belediyf' 
relıl öldürOlmOttOr. KöylQ· 
lerl harekete getirmek, tev· 
kif etmek ve döimek ve 
intihap dairelerine ıe•ket 

mek için jandarma kuvvet· 
lerinden iki ıımf ılllh altı

na ahnmıtta. Görünilıe na
zaran halkın proteıtolan 

çok ıtddetli olmuttur. Ekal 
liyette kalanlar bükOmetJn 
mu•aff aldyetl karıısında bo· 
yun elmlyeceklerinden bu 
fena havanın devam etmeıl 
muhtemeldir. Krahn otori
tesi azalmıthr. ikinci K.aral 
onyedl ıenedenberi bir ne•i 
ıahıi idare, bir neYI 
ıabane faıtzm teıiıine 

çalıımaktadar . Kral kah mil 
it köylü fırka11ndao, kih it · 
beraller arasında ıeçtlll C. 
Brattano ( kı, buna karı• 
Tatareılıuyu orta1a atmııtır) 
ve Manlu (ki, buna kartı da 
Valda Velvedu icad etmtt · 
tlrl gibi otorite sahibi ada 
mlara karıı devleti idare 
etmektedir. Netekım TUulea
kunun yerine de kumanda 
idaresi katiplerinden birini 
ıedirmlttlr . Kral Karol köy 
lelikle babaaıaın ve bG,ok 
bab,. ııoan takip eltili pol1ti 
kaya zıd bir polıtika takip 
edmektedir. Tenkitlere ga
yet mlbait bir meYzu oldu
ıundan ve oldukça fena ıö 
zle görOlen bir "coterle,, mu 
htti içinde yaıadığımdan kr· 
~ı K.arol yeni meclisi mebu 
sanda mubtehf ıebepler yQ. 
zünden bırçok dütmanlara 
mi ve kuvvet iatımal edebi · 
lecek mi ? Kraolu tanıyan

lara bundan ıüphe etmekte· 
dirler. Diktatör olma11 muh
temeldir, fakat oldukça yu
mutak bir dıktatör olacaktır 
Meselenin en korkunç tara · 
fı yeni u ecliıi mebueanda 
Roma Berlln mihveri taraf
tarlarının çoğalmıı olmalara· 
dar. Bunlarm adedi 150 dtr. 
Ha 1 bu ki yeni mecliı eskisi 
gibi 39U mebuıdan mürek· 
kep dejıldtr, daha azdır. 

Kral Maniu ve Dukavı (ki, 
bu sonuncuıunu Hitler tara· 
ftarları öldürmüılerdlr) ve 
otoritesinden hatlanmadıiı 
Tıtüleskuyu kırabilmek için 
Hitlerizm taraftarlarını teı 

vik etmıı veyahut hiç ol
mazsa bunlara kartı rr.i:sa 
mahakir dananmııtır. Ad · 

· edı çok olan bOtlo acarlar· 

1 IKlNci urru~ ı ::: a 

Elektı·ik işleri ilanı: 

Sındırgı Belediye 
Riyasetinden: 

1 - Sındırıı kaaaba11 elektrik teılıata~ın santral lnıaah 
•e •laç dlrekleor belediyece lnta •e ihzar edilmek ıartlle ma. 
kine ve elektrik techizatlle ıei:eke Ye teferruatı ( 13,655) li-
ra 75 kuruı keıtf bedeli üzerinden kapalı zarf uıulü ile 
münakasaya konulmuıtur. 

2 - Ekılltme 17. 1 938 tart binde ıaat 15 de Sındırıı 
Belediyesinde Endimen huzurunda yapılacaktır . 

3 - Bu ite alt evrak tunlardır: 
A Proje 
8 - Ketıf cetveli 
C - Fenni tartname 
D - Mukavele projesi 
E - Ekıtltme prtnameıı 

F - Hayındırlık itleri ıenel ıartnamesi 
4 - lıtiyenler hu evrakı Sındngı Belediyesinde 16re 

blleceklert ııbı, birer kopyeslnl bedeli mukabilinde lıtan 
bulda Galatada Selanik Bankuı beıincl katta mühendiı 
Hasan Hlletten alebıltrler. 

5 - Ekııltmeye itthak •decekler ylzde yedi buçuk 
teminatları tutarı olen ( ll24) lıra 18 kuruıluk aıu•akllat 
teminatlarını ve 1937 yılına ait Nafıa Veklletinden ahnmıt 
müteahhıtltk vuikuını veya l.u nevi ltlert aıu•affalalyet· 

le baıardılma dair kanaa tbe hı veııeikl ve ticaret odaaı 
veaikeaını 2490 numaralı ka0 unun hükOmlerlne 16re ıbzar 
ederek t~klıf mt?ktubunu ihtiva tdtn mübür•Ü hır zarf iç · 
inde il:ale ıaaUnden bir saat ev•el Belediye reiıliilne ı6n · 
dermeleri llzımdır . 

6 - Postada Yakı olacak ıecıkmelerclen meıuliyet 

kabul edilmez 4 - l - · 572 

Balıkeaır Askeri Satın 
Alma Komisyonundan: 

31 · 12 - 937 Cuma günü ıaat 11 de ihale edlleceil 
ilin olunan l 30 ton samana talip zuhur etmedllinden ih
ale günü o ıün uzetalarak l O 1-938 pazartesi ıüntl ıaat 
11 de yapılacaktır . Btdeli mubammemeai 1950 liradır lı
tekltlerln tartnameaini aörmek için her 1Gn Ye ekıiltme,e 
lttlrak edeceklerin vakti muayyeneninde ilk teminat ak· 
çaeı olan 164 lira 25 kuruı teminat makbuzu ile kor ta· 
tan alma komisyonuna ıntlracaatları. 

Dursunbey ııhye hukuk hik, mliğmdın: 
Dursunbeyin Mezarlıtan 

maballeılnden Mustafa kızı 

Emtne tarafından kocaaı 

Bozyokuı mahallesinden 

Nazmi oflu Htlaameltin aley· 
hine açtıiı botanma dava· 

11nın muhakemeıl için mOd
delaleyh HGıamettln na· 

inına 16ndertlen davetiye 
zahrindekl meırubattan ika 
metılhının meçhul hulun· 

ın dizaınlerinl k11mak için 
liberaller ile milli köylü fır· 
kasının birletmelerlne ıhti 

yaç vardır. Bu birleımeyl 
"kral adamları., defli, ha 
kiki tefler ,_ficude getirebi
lirler. 

Saidan("Epodue .. 26.12. 
.1937) gazetesine göre: Ro· 
manya tntıhabah birçok ya• 
zılar yazılmaarnı mucıp ol 

1 makiadn. tJ ükdmet listeleri, 
ı lntıhabat kanununun bahtet

tiii falkiyetl elde edebilme
leri için llzım olan yüzde 
kırk nııbetial kazanmadılar. 
fakat en ziyade hayrete du· 
çar olanlar, intihabat aref 
eılnde krahn riyaseti altında 
yapılan bir içtimada bültu 
met llstel~rintn reylerin yOz 
de 80 ini kazanmaları ka· 
ran verıldıil haberini ilaa 
edenler ol"1luılard1r. Hükfl· 
met fırkaları reylerin yüzde 
ıekıeaeninl kaunamamıı tıe

ler de yüzde kırk n11betine 
de yakınlatmıılardır . 

Ru ıazete intiha bat hak 
kında bundan baıka bir ft· 
kir ıerdetmemektedir ve fa. 
kat lyan lntıhabatında ha11l 
olan ilk neticelerin ft bat· 
anda bulunan fırka lehinde 

dulu anlatılmakla mabke· 
nıece tebltiatan tl&nen icra -
11na karar •erilerek muba
lremeıl 13· I 938 tarihine 
bırakalmıı oldufundan yeY· 
mi mezkdrda ıelmedlil •• 
tarafından bir vekil de gln· 
dermedlfl takdirde ••yabın· 
da mubakemeıl icra edllece-
tine dair teblllat makamı
na kaim olmak Gzere tlln 
olunur. 

olduiunu tebarllz ettirmek 
ted1r. 

. Saidan { "Journal., · 34 -
12. l 937) ıazeteıine 16re: 
komanya ıntıhabatından iki 
netıce elde edilmekte bulu 
nuyor: E•vell lntıhabat ku 
tular1na bakim olan bir h6-
kdmet tahmin etttii zaferi 
elde edememlttlr; ıanlyen 
zafer, Romanya manarıı ıt 
nde Hitler ılıtemtni teliı et· 
mek isttyen grupman tarafa 
na kaçmırtır. . Bu netice· 
ferde eski parlmanterfzmin 
umumun reyı ile yıkalma11n · 
çok daha ıatlnnlık veren bir
ha I vardır . Hu fevkalidehk 
yalnız Romanyada 16rülmelc
olma y•p Romenyada 1alnız 
ıtddetll bir bal ıkttaap eyle
mektedir. Meıele yarın Ro 
manyade kuvvetli bir hiik6· 
met tetkıll zuuretinde mek· 
unzdur. Roman yanın da, ot · 
oritarlzmin kuvvet zannını 

huıule ıetiren ıeknlne tibl 
olup olmıyacai• ıuale pye· 
ıtedir . 

Muted•I ve milfrlt tol ce
nah gazetelerinde, btllten ta 
rihıne kadar, bu mevzu et· 
rafında hiçbir makaleye te · 
ıadiif olunmamııtar 

1 v~st ve iaıyazmam: 8ahkesir aaylavı H. KAKAN 
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