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Budapeşte Konferansı Devletleri olan 
Avusturya ve Macaristan, General 
Franko Hükumetini Resmen Tanıdı. 
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Buda.peşte Konferan- Suriye Tehdid Alti~da O·· u ya Silahlanmasının 
şdö dürücü Hızı .. s ı D ü n O ağ il d 1.. ı mı uiunuyo~? .. 

Yapılan liıüzakeıelerde itiiYB, Avustuıya ve Macaristan 
irasmda tam bir anlaşma hasıl ol.du 

-- -
Bir fransız gazetesi, Suriye işind@ f ıansanm ~ôyük 

bir tehlike kaışısın~a ~ulunduğunu yazıyor 
Yapılan bir hesaba göre, d&Vfetlerinsilihlanmağa sarf 

ettikleri para günde altı milyo~ liradır · . 
I Budapeıte, 13 [A.A.] -
talya, Avusturya ve Maca 
rlıtan harıciye nazırları top· 
lanhıı din bttmiıUr. 

Neıredılen resmi tebliğe 
göre Avusturya ve Macariı· 
tan mümeıatllerl, komünizme 
karıı tarih muhalefetlerini 
teyit etmııler ve İtilyan, Al 
man, Japon antikomüniter 
paktını sempati ile kartı· 
lamıııudır. 

General Franko küku~e · 
tini, lıpanyamn ve bütün İı· 
P•nyol müstemlekelerinin 
meıru hükumeti olarak kati 
ıurette tanıdıklarını ltalynya 
blldlroıiılerdir . 

Budapeıte, 13 lRadyo~ -
Avuıturya , ltalya ve Macar· 
iıtan hariciye nazırları bu 
gün de toplanarak müza 
kerelerde bulunmuılar dır . 

Maçariahın Baıveklll 8. 
Darani nazıılar ıereflne 
mükellef bir ziyafet vermtı· 
tir. Ziyafeti, bir kabul · rea 
mı lak ip eylemitlir. 

Franaız matbuatı, üç dev· 
let hariciye nazırlarının bu 
konuırnalarına büyük ehem· 
mlyet Vernıcl<te devam edi 
yor. 

Partı gazeteleri, Alman·~ 
yanın l una nehri üzerindeki 
menafitnden bahsederkeu, 
bu menaftin İtalya tarafın 
~an müdafaa edlldıjini kay· 
dediyorlar. 

Budapeıte, 13(Radyo)-Avus-' 
turya, ltalya ve Macaristan 
hariciye nazırlarının bugün 
kü nıüz kereleri üç sut d~ 
vam etmittir Nazular, ye 
nıefi Avusturya sef aretha 
neıinde Yemitlerdir. 

Rudapeıte. 13 (A.A.) -
Dünkü akşam yemeği esna 
aında hariciye nazırı Kanya, 
Ctano ve Şmit Roma itilaf· 
ları dolay111le birbirlerini te · 
brik etmiılerdir. De Kanya 
bu iti l afların dördüncü yıl· 
dönümünün yakında idrak 
edtll"ceğlrıı hatırletmıt ve bu 
itılAfla · -· rı aınza ctnuı olen uç 
memleket ha.rJclye nazırları · 
nın l l·l ı 936 d akdettik· 
~eri konferans neticesinde 
ltalyanan Habeıistandaki ha 
klmiyetı · M nın ve acaristaoın 

sllahlanrua hakkının tanın 
rrııt oldnğunu ılave etmırtır . 
C Bundan sonra ıôz ~lan 
ıano R . 1• f) R ' 0 ma ıti a arının, 
orna - Bet1ın mlhvertle he

ınahenk ld .. . o ugunu ,.c ııami 

Yrnı bir •nlaıma neticesinde 
ugoıla 1 ı · daki Yya i e talya arasın· 

A doıtane münasebetleri 
vuıturya, Macaristan. Al· 

mflnya doıtluk grubunun 
ruenf .,atlarile telif etmenin 
imkanı b 1 d w _ 

mi ti u un ugunu soyJe 1 r. 

En son - 1 Ş 
l h 

oz a an mıt, ha-
l aıırdak· ı 

h 1 ttonferanınu ııul 
un lcslsıne hadim olacağı 

ümidin& ı L 
tn"r etmiıtlr 

Parlı, 13 (RaJyo} . Fi. 

garo gazetesinin ıuretı mah · 
şuaada Budapeıtey~ göoder
diii muhabıri gazeteıine ya. 

zdıiı bir mektupla diyor ki: 
"Budapeıte konferansında 

bir karar verilmediği bize 
temin ediliyor. Yani hiç bir 
ıey yapılmamıı demek olu· 
yor. Bundan da anlatılıyor 
ki, Avuıturya ve Macaristan 
hükümetlerl, ıerbeıtilerioi 

muhaf az:a etmiıler ve Cc· 
miyeti akvama sadık kal · 
mıılar, antikomünist pakta 
yanaımak istememiıler ve 
bilha11a tıcaret ıerbeıtiıinde 
yeni sahalar içln qıuvaffa 

klyetler elde etmişlerdir. " 

Ôvr gazetesinde Madam 
Tabut yazıyor: . 

"Budapeıtede İtalya Ha
riciye Nazırı Kont Çt ano iı · 
tediğioe muvafbk olamamıt 
haya.1 inkfu .. rına uğramııt1r . 

Çünküt.. Avuıturya ve Macar· 
iıtao, Milletler Cemiyetinden 
çıkmamağa karar verilmtı 

lerdır B.~ De Kanya. · yalmz 
General f renko~nezdine bir 
ticaret mümenılı gönderme 
ğe muvafakat etmltlir. Hu 
oun ehemmiyeti de o kadar 
büyük de21ldir 

Vu gazeteainde" Fransa· 
nın Surlyedel<i eııeri tehdid 
olunmaktadır r bathiı altın· 

da yazdığı makalede Emm· 
anuel Bourcter diyor ki: 
Ne yapmak lizımdu? Yapı
lacak şey vakit kazanmak, 
federal himayeyi geniıletm
ektir. Bugün Suriye ve Lüb
nan himaye altındad1r. Bu 
hımaye iki değil, bet hükü· 
met üzerinde tahakkuk et 
tirilmelidir. Bu takdirde he 
rkea memnun olacaklar Şa

yed böyle hareket edilmez 

ıe yakında ihtilal baıhyacak 
ve o zaman pahalı ve kan· 
1ı bir aakeri •efer icap ede -
cekktir. Bu ihtilal hazırlan
maktadır. Pek yakında, tar 
kta ilerlemtyen rlcat eder. 
Düoyanın en güzel yol ıeb· 

ekt!tini kurara", turizm me 
rkezleri teıtı ederek bu fa 
kir memleketi zeng\n . bir 
memleket haline Ketirrnif ol 
an Fransa tehlikededir. Belki 
de ka-yhedilect:k bir daktka 
yol<tur. Zıra yakında kan 

akacaktır. 

Jur gazelHI diyor kı: 
" İtalya bu yeni inıaatın 
ihtiyaç. gösteı-diit para}'ı na · 

Bir lngiliz Filosu Cebe
lüttarıka Geldi .. 
~~~~~~~- ----

İspanyol tayareleri cumhuriyetçilerin mühim as~eri mü-
esseseterini bom~srdıman etti 

Cebelüttarık , 13 (A A )

Btr logıliz deniz filosu Ce· 
belüttarıka gelmittir. 

Pariı , 13 (A .A) - İspan· 
yada asi tayareleri, mem 
leketio ıark sahi lteriodeki 
asketi ınüeueıeleri bombar . 
dıman etmiılerdir 

Pariı, J 3 (Radyo} Mad-
ridden alınan ıon haberlere 
göre, iki güodenberi kar ya 

ğmakta ve bütün nakil va· 
11taları durmuş bulunmakta· 
dır 

Mndrid halkı , müthiı bir 
aıkanta içındedtr, veıuka ile 
her nüfus için verilen yüz 
ellı gnun ekmek. dünden it · 

ıbaren ~üz grama indirılmiı 
tir. 

Patiı, 13 (Radyo) Ma 
drıddekl yeraltı şCmendifer 

le~ınde ıtddetli btr lnfılak 

olmuıtur Ölülerle yıualılar 
çoktur. 

Maratlya, 13 !Radyoj 
Almeriya önlerinde kayalara 
çarparak batnn Fran11z va 
puru kaplanı kurtulmuı ve 
Almeri yaya çıkmııtır V npu 
run yalnız makiniııtl ölmüı 

ve mürettebatından da o:ı 

dokuz kiti yaralanarak hu 
tant";e yatırılmııtır 

Kurtalan mürettr:batı Dl 
mak için . Almeriyay& bir 

Fransız torpldoıu hl\reket 

et mittir. 
Parls, l 3 (Radyo) Sara · 

gosa cephesinde şiddetli mu 
harebeler devam ediyor. 

Koenka yolunda taarruza 
geçen cumhurıyetçiler, ihfr 

. lalcilertn mukl\vemetıle kar 
şılatmıtlardır . 

Frankıgtler, Sıyeyapalome· 

ra ve Siyera11.lyarea cephe 
!erinde cu.nhuriyetçilerı ku 
ıatmağa çalı~ıyorlar. 

Cumhuriyetçiler, fİrnal ce· 
phesinde bir ço1': hakim 
mevkiler cldt~ etmeP,e ınu

vaff ak olmuşlardır 
Son gelen ha beri er T eı u 

el cepheainde ıhtilafcıiarın 

yenı bazı mevziler 7.aptettik 
!er.rıı bildirmekt~dir. 

Cumhuriyetçiler, V ali.m11i 
yolunu çok ıyi b:r tekilde 
tahkim etmışlerdir Bununla 
beı & bn bu yol. bir kaç 
gündenberi iki metrr. ylık
sekliğinde kar larla örtülmüt 
bulunuyor. 

D lbos 
8 Avenol ile konuştu 

Pari~ , 13 (Radyoj Hart 
ciye nazın B. Delboı buıün 

ııl bulacak? Fevkalade men 
abiden mi? Bu menbalar 
araıında bugün, ıervetler 

üzerinden bir kıımını devlet 
hesabına almaktan baıka 

bir9ey kalmamııtır . B. Mu· 
aolioi , ne oluna olıun faıiıt 
devletin bizzat kadroıunu 

teıkil eyliyen ıoıyal sınıfla· 

rın bu yent f akirleımeıinden 

çeklnmlyecek mı? Diğer la · 
raftan muhakkak olan bir 
ıey var ise o da her hangi 
bir silahlanma yaraıında, İt· 
alyaoıp muhakkak •urette 
iogiltet"eye krı~ı m~ tlup o l· 
acağıdır. 8. Muaso)fnj realtat 
bir adam diye t~nınmııtır 
Bu ıebepten ikinci.. bir lhli· 
mal daha mevcuttur ve o 
da ıudur: 8. Muıoltnl, bu 
kararını ·Vansittart fle yeni 
diplomatik tnü&kerelere gl· 

rıımeden evvel, bu müza
kerclf!r üzerinde teıir l cra 
etmek makaadtyle de . _.ver· 
rtıit olabillr ." 

Bır Franıız gazeteılnln 
yaplıiı hesaplara göre dün· 
ya, ıtlahlanmak uğrunda 

her gün 1 milyar frank "bi
zim paramızla takriben 60 
"milyon lira" ıarfedilmekte
dir. 

Hu, günlük sarfiyatı ıaate, 
dakikaya ve ıanlyeye tak
sim edecek olursak dünya
nın ıtlihlanmak için saatte 
2,500,000; dakikada 42,000 
ve aanlyede 700 lira ıarfet
tiği meydana çıkar. 

Bu miktar, muhtelif mil
letlere göre ıu ıekilde tak· 
sim edilmektedir: 

İngiltere her 7 ıünde, 
Amerika her 12 ıünde, Fr • . 
ansa her 17 günde bir mil 
yar frank aarfetmektedirler. 

Almanya, ıilahlanmak iç· 
in yapllğı · masrafı gizli tut· 
maktadır. Fakat bu mikta · 
rın yılda 78 milyar frank 
'"bizim para ile 4 milyar, 
680 milyon lira" ıarfettljl 

Eski Cin Hariciye Nazı
nnın Paris Seyahatı .. 

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

Doktor Sen, kendisile konuşanlara: «Umumi harp baş-
ladı sayıla~ilir .» Diyor 

Çtnin eıki hariciye nazırı 
dol(tor Şen Pariae gelmlt 
ve ' keodısf "Ünlvcraite ku
lübü" ne 'miıuıfır edtlmittlr. 

Doktor Şen uzak ıark 

hidııeleri hakkında çok 
endiıeli bulunuyor. Bu hu · 
susta yakında btr konfcrnı 

verecektir 

Şimdiki halde kendlıi ile 
görüıenle re şunlara söylemiı· 

tir: 

Uumumi harp baıla· 

dı sayılabilir . Bıı harbin bü· 

yümesine inanl olmak ıçm 

çalıımak Frann, İngıltere 
ve Amerıka ya düşen bir 
ittar. t?unun !çın de Va~ing · 

tondu yeni Brüksel konf e 
r ıu1smın toplanması lazım -

dır . Emin olun ki, böyle 
bir konferant, ılki gıbi mu 
vaff akıyct&i:ıhlde ncticele 
necektir 

Tokyo. 13 (A.A.) Ja· 
pon imparelorluk İ<onfr.rau 
ıının Maraşal Şan Kay ·Şeke 

Jnpon tt:klaflerfnin · kabulu 
için son oiarak yenı lıir mü· 
hlet verdiği söyleomektetlir. 

Londıa, 13 [Radyo) - İn· 

gıltercnin Tokyo sefiri, bu 
gün Japon hariciye nazırı 

B f:itrota1 ı ziyaret etmit 

Milletler Cemi}ieti umumi 
katibı 8. A veno1u kabul 
ederek 17 ikinci kanunda 
konseyin IOO ünciı top?an
lıı>ında görüEülecek mesele 
ler hllkkındft müzakerede 
bulunmuıtur. 

ve İngiliz gemilerinin Pançe 
nehrl üzerindeki ıeyrlıefer 

haklımndan lngilterentn asla 
vazgeçmiyeceğlni btldirmiı

tir . 

Şanghay, 13 (Radyo) -
Japon tayareleri, bugün 
(Anl<eo) tayyare istasyonunu 
bembardımao etmtılerdlr . 

Bu istasyonda bulunan do· 
kuz Çin tayareai tahrip 
edılmiıttr. 

Japon ta va releri. hangar
larına dönerlerken üç Çın 
tayareılne raalamıılar ve 
hücum ederek bunlardan 
birini dütölmüşlerdir. 

Japonlar. (Y ançe) nehrin· 
de yeniden bazı Çın gam -
botların bombardıman etm · 
tılerdtr. 

Tokyo, 13 (Radyo) - Ja
ponya hariciye nezareti erki· 
nından birinin ifadeıine göre, 
imparatorluk konferanıında 

verilen kararlar, bir hafta · 
dan evvel anlaıılamıyacaktır . 

Bu kararlar, Maraıal (Şan· 

Kay ·Şek f ın vereceği cevap· 
tan aonra matbuata akset
tiriiecektir. 

Hitlerin Roma 
Seyahatı 

Berltn, 13 (A .. \.) - Um· 
umlyet ıtibarile ıyi malCimat 
nlan mehaf ıllerd"" Httlerln 
halyaya 9 mayır:ta gideceği 
ve bir hafta orada kalacağı 
bildirilmektedir. Hitler, hem 
devlet hem de hükümel re-

tahmin edilmektedir. Bu pa • 
ra günlere takıiaı . ediline 
her diirt güne mukabil bir: 
mtlyar frank lıabet eder ki 
aıağı yukarı lngtlterenln yap· 
tığı muazzam aarftyatın iki 
mtıltne muadildir. 

balyanın da gücünü yetti
il niıbette ıllihlandıiı mu· 
hakkakhr. İtalyanlar Akde· 
nizin kendilerine dftr geldi
ğini ihsat etmektedirler. Ye
niden 35 ıer bin tonluk iki 
drltnot lnıa etmeie · baıla
mıılardJr. 

Stlalanma11nın en büyük 
k11m1D1 denize baareden ln
gtltere buna lcabeden ceva· 
bı vermlıtlr: O da lld mua· 
zzam drttnotu kınla koy
du . 

İngilterenln deniz kuvyet· 
lerini takvlyedeki gayeıl fU· 
dur; 

Büyük Brıtanya fıloıunun, 
Japon. ltalyan Ye 'AJ~an de
niz kuvvetlerinin mecmuuna 
muadil olması .. Bunun da 
1942 ~eneılnde tahakkuk 
edeceği hesap edllmiıttr. 

Bu ı u r e t J e lnıtltere· 
ntn ezeli denizlere hlldm 
olmak ılya•etini hayatı için 
gene yegane ıiyaaet addetl· 
ğl anlatılmaktadır. 

Gene gelellm balyaya .. 
İtalya yaphfı hesaplara ıö· 
re, 1940·194 1 ıeneılnde de -
nlz kuvvetleri 550,000 tona 
baliğ olacaktır . Bunlarda 

35000 tonluk dört dritnot. 
24000 tonluk d6rt, . 10000 
tonluk yedi, 8000 ve 5000 
tonluk on iki krovazör, 78 
torpido ve 100 denizaltı ge · 
misinden ibaret olacaktır. 

Fransa 
Askeri şurası azası ıili~ 

fa~rikalanm gezdiler 
Pariı , l 3{Radyo)-Fran11z 

askeri ıuraaı aza11, erkanı 
harbiyei umumiye reisi Ge. 
neral Gamelenln . refakatin· 
de Şanelroya giderek ıilih 
fabrikalarını 7.lyaret etmtf · 
lerdir. ___ ,,..liı,,_ __ 

Rus-Mançuri 
ihtilafı .. 

Tokyo, 13 (Radyo)- Ruı· 

ya ile Mançuri arasında bir 
ihtilaf çıkm•ıtır· Bunun ıe
bebi, Sovyet Ruıyaoın bazı 
yerlerin.deki Mançurl koo111 · 
loılarına yapılan fena mua. 
meledtr. 

Son baberler, Maoçurlnln 
mukabeleibllmlıll yapmak 
niyetinde olduiunu bildir· 
mektedtr. 

isi aıf atile 
tir. 

~aayonal ıosyalfat mehafi · 
lleır, Hltlenn Papafl ziyaret 
etmiyeceflnl bıldtrl,orlar. 
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Talisiz Kitaplar 
Bir mecllıte kitaptan babıedtllyordu Birı: 

- Kitap ... Kitap, dedi. Ne olacak unkı? Evde 
kalabalık etmekten, yolda yük olmaktan baıka bir ite 
yaramaz ... 

Bu mütaleaya baıkaları da ittirak tle fikirlcrloi ilave 
ederken, ben de, kltaplaramızın - makineden çıkıılaraodan 
ıonrakl hayatları ıöderimfn önünde canlaodı: Kitaplarımı · 
21ın - muvakkat bir zaman için azametle kurulablldık· 
leri yer, ıGpheılz, kitapçı •itrJolerJdir. 

Fakat, kitap bu en göıteritli yerinden ahndıjı Ye bir 
müıterl eline verildljl ıün, onun için acı bir bayat baılar. 
Ya okunur veya okunmaz. K11a bir zaman içinde bir raf 
lzerlnde, bir dolap köıeıinde unutulur. Yahut küçük bir 
çocufun elinde bir ıaat içinde can çekitir 

Rafa, dolabll atılan kıtaplarm haltnt, hepimiz pek iyi 

tanırız. Yalnız yıllardan ıonra bJz onu tanıyama) ız. Çün · 
kü, bakın11ız bir insan kadar bu kitapcık da ıararmıı, 
ıolmuıtur. 

Kabını örten tozdan bir kürk kitabın adanı ıözlerimlz · 
den kııkanar. Artık ıayfalarını da fareler kemire kemire 
parçalamııtır. Velha1ıl, zavalh kitap. veremin tahribine 
uiramıı bir akclierdlr. 

COniin birinde, ev ıabtbt can çektıen böyle bir kaç 
zavallı tle karıılaıh mı, bu baı belllarmı - yeniden kar 
ıııında ıardGiü için - hiddetlenir. Hepıtnt topladıjı gibi 
mahalle bakkalının önüne daker . 

Fakat ... 
Bu kirlt, ıolgun yüzlü kttapcıklar ouünde bakkelın du · 

dakları bükülür. Arka11ndan bir mmhı duyulur: 
- Yaramaz bunlar! 
lıte bundan ıoora, bu zavallıların nereye aldecejini siz 

d&ıGnOnOz. 

** Bakkalların, helvacılar1n btle kartınızda yüz buruıtur • 
duiu zavallı kıtaplaramız! .. Ne zaman evlerimizin en lyt, 

en g61lerttll köıelerlnde surur ve azametle bizleri süze
cekılnlz? 

.. -----------... f Türkiye Ve 1 
l ı!_abancı Gazeteler 1 
~-----------_.. ''V .. , n.ama 
Atatürk,, 

Garpta Türkiyeye dair ya· 
zalan lotaplar ara11nda, ıon 
zamanlarda Almanyada ye . 
ni bir eser daha katıldı. fr · 
ankfurt A . M. de "Societö 
tı Verlag. da ba11lan bu 
305 aayfalık ve 16 resimh 
kitap, iyi kağıt üzerine tc . 

miz bir tekilde basılmııtır 
Kapağında ... tatürküo lti

na ile yaptmlauı btr resmi 
bulunan bu eıerin fıatı Gzl. 
R M 6,80 dtr. 

"Kamal Atatürk" adı:n 

taııyan bu kite pta, • Türkı · 
yenin inkırazı ve yük!eliıi,, 

etraflı olarak aydınlatmak 
tadır. 

Eıerin muharriri Her her t 
Melztgdir. Muharririn yerli 
ve ecnebi bir çok mehaze 
de dayaaarak yazdıfı eıe
rin muhtelif kı11mları 1 ıu 
ıerleYhalar altındadır: "Hür 
riyet ve vatan · Arıburnu 
ıaltbf · 1zmthlil - Mtlletfn 
ıeıi - İıtanbul mu. Ankara 
mı? -- lıttklll harbi - Sa
karya mubarebeıl - Dfplo · 
malik intermezzo -- Nihai 
ı.afer - Büyük devrim -
Lozan ıulhu Vt! Cumhuriyet 
tlinı - Hlllfetln n ıhal dev · 
reıi - Deflıme - lıttkba· 
tın bazırlanııı .. 

Eıerl takdim yollu yazı· 
lan bir yazıda ezcQmle ıöy· 
le dentlmeLı:tedir: 

Ken1a/ Demiray "Türkiye Cumhurretıı Ka · 
llP!l!!'!l9!!!!!!!--~- ••--'!'!!"'!-~~--!!!'!!!!l"'!!!!'!'!!l'!ZS!!!lll!!!!!!!!lm------ew!!!'!!=!!!P,!!'!""2!9:a mil Ata türkün ha yatına ve 

Bir Taç 
Taç kadar biçimılz btrıey 

laıa••ur edemeyiz Baıın 

Balta ile 
idam 

üzerine bir ıürG maden ve idam, en nihayet beıer 
taı aiarlıiıoı yDklemek ile adaletinin tayin ettiji en bü· 
ıeref ve itibar artar mı? yük bir cezadır; bu, bö,le 
Diye dOıüomek herkeıln elmakla beraber, adliyeciler 
hakkıdır . . idamın en az flttrap vere· 
. Bakınız bazı taçların hu- cek ıektlde tatbiki çarelerini 
ıuılyetlerine: aramaktadır. 

Çar Yuvan Alekıiyevtçln Btr çok memleketlerde 
tacınde 881. Deli Petronun a11lmak ıuretlle. Franıada 

tacında 847, Katerinanıo kiyotfn ile, Amertkada eL 
tacında da tam 2536 adet ektrlk iıkemletile tatbik 
büyük •e küçük tat vardır. ! edilen tdam, Almanyada ku
Halbukl on dokuzuncu asır · runuvuıtai mahiyeti ıle, yani 
da Demokratlatmıı bir kral 1 kalan ve korkunç balta ıle 
lıfın, lnıılterentn kralı ve tatbik edtltr . 
Hlndaatan lmparatoriçeıt ol Son hafta içınde Alma o · 
an Vıktoryanın tacmd& ıa yada Jozef Stark ve Otto 
dece 497 taı vardı . Dömonkof caauıluk ıuçuo · 

Gözsoz ~ir çift bıhk 
Londrada ha~vanat bah. 

çeıl ha vuzlarana ıözıOz bir 
çift balık getlrllmtıtlr, bu 
balıkların hattl ıöz yeri 
bile :roktur. Buna raimen 
bu balıklar tabii bir hlı tle 
ve ıörür ıtbt hareket et · 
mektedlrler. 

T ayıra va bir facia 
Tayarelerin yaptıkla;ı iı · 

ler çofahyor. Ge9enlerde ye
ni Rodeayadao hareket eden 
bir tayare, ç6lden ıeçerken 
iki yilz kadar ıe1llin iki 
aralanın hücumu altında ka · 
ldılını ıörmGıtür. Arslanlar 
ıeylklerln ıençlerlnl birer 
birer parçalamakta lmtılcr. 

Fakat tayare alçalmıt ve 
ııddetll bir ateı tle aralan -
lardan birini öldürmüı, biri · 

alnı de lraçırmııtar. Bu ••
yede dlfer 1•1ikler de kur· 
l ulauıılardır . 

dan dolayı balta ile idam 
edtlmtılerdtr . Gajoıki adi ı 
birfet de idaın hükmü yem· ' 
ittir. 

Saşanın 

1 
Filimi 

1 

Meıhur aktör ve müellif 
Saıa Gitri (Kadril) adla pi 

:resinden bir ıenaryo yazm-
ııtar . Şimdi bunun Yuvanvil 
llQdyoıunda filimini aldırm 
akla me11uldür . 

Saıa; herıün ıtüdyoya ıi 
diyor, filimin alınmasına ne· 
zaret ediyor. Filimin artıstle 
ri: Garbi Morlay , Polen Ke. · 
rton, Garj Grey ve Ja klin 
Dölbaktar Bu artiıt ler, gün · 
düzleri ıtüdyoda , geceleri 
de tiyatoda çalıııyorlar Fdı · 
mln hitamında Saıanın, <&a
bi Morley ile düğünleri ya 
pılacaj& da ha bf!r Vf'ri!mek · 
tedır . 

tabıtyetioe ait olan bu bi
yofrafi , tlmdlyr kad~r J"- -

zılmıı olan bu gibt blyoğra · 
fllerden farklı bir ıektldedlr . 

Huıusi ve ıahıi vaziJe~e ni . 
ıbetle ıahıiyetteki ıiyaıi te· 
klmül ıtyaai bJr ftkrJn kuv· 
veli ve bunun tahakkuk et 
tirilmesi ön plana ahnmııtır. 

T6rk dıllnt iyice bilmeıl 
ve esas mehazlara müraca -
at edebilmeıl. muharrire. 
Türk milletlnlo milli ietlk · 

lal hedefine doiru yürUrkeo 
aeçtlfl yolu, ku.-vetle teıbit 
edebllmeıl imkanını vermtı 
tfr . 

Kamil Atalihk, daha ae· 
nç za bitken Oıman l ı impa · 
ratorluğunun rna7. i~i ıle ısli 

l<atının keeilmealni lüzum lu 
görmilı . umumi harp ema 
sında en neticeye müeuır 
me\ikide muharebeyı bu de. 
vlet için . ıonradao Türk va · 
tanının lıtıklilinl Yunanlıla 

ra ve müteltfle re karıı mü 
rlafaa ettfiı ve yeni Türki · r 

yeyı teıiı ettfjl vakit. oldu· 
iu ıtbl , aynı idare ıle ida · 
re etmlttlr. Gelibolu ve Ana 
doluda ıeçen büyük muha 
rebelerın dramatik tasviri. 
fevkalade ince diplomatik 
neıcın tefrihl , ıeltanatın ve 
hilaf etin tariri rolünün iza 
hı Araplann kültürel teıfr · 
leri ve Türk mllletintn ken 
dfnl huluıu ıafhaları, Her 
bert Melziiin vuzuhlu taı 
olfl ve mütekamil stilde t et 
kiki ıle eıere bu mevzuda 
ıtmdlye kadar yazılanlardan 
daha fazla değer temin edt
yor. Dolayieile eaki ve yeni 
Türkiyeye alt re11mlerlc iti· 
nalı bir eurette hazırlanmıı 
olan kitap, hakiki manislle 
ıiyaai bir blyoirafl olmak 
üzere . bilha11a dikkat ve 
alika ile lcarııfanmai• IA · 
yıktır • 
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Bandırma, Af yon, Aydın 
Arasında Doğru Tren Se

ferleri Y apılacalı ~ . . 
., 

----
ŞEHRİMiZ ısr ASYONU 

t~mirde Alısaocakla Hal - Ahıap köprün6n demir 
kapınar lıtaıyonları araıında köprüye tahvili lüzumlu ıö 
bir ılttıak hattı ile , Kemer rüldüğündeo Almanyaya 

dere.i üzerinde muvakkat bir köprü ıfpariı edtlmittlr. 

btr ahıap köprü yllpılmııtır. Bu köprü ıeldtkten ve 

Bu ~uretle Afyon lzmir ve yerine konulduktan tonra 
lzmlr Bandırma hatlarından Aydın , Af yon, Bandırma iı · 
aelen tüccar eıyaaı Alıanc:ak 
lıtuyonuna nakledtlmekte · 
dır. 

Alsancakleı Halkapanar iı. 

taıyonlara era1ında yapılan 

bu köprüden y~lnı:ı eıya 
nakltyatmıo yapılmaeına 

müıaade edllmektedlr 

Halkevınde 
Verilen 
Konferans 

taayonları aı a11nda martan · 

diz ve ekıpreı tren l ~rt it 

letilecektfr 

Bu doiru trenle aerek 
yolcular ve ıerekıe ef}'• iz· 
mirde beklemeden yollarıoa 
de•am edebilmek imkinını 
elde edeceklerdir. 

1 Kaymakamlar 
Arasında 

Değişiklik 
Akıam Halkevindc liıe Ankara, 13 - Dahiliye 

tarih öğretmeni .B. Kamil Su Vekiletl tarafından yeol bir 
tarafından "Uygur Medeni · kararname hazırlanmııtır. 
yeti,. mevzulu bir konferanı l Yirmi bet kadar kayma · 

verilmittir il ıkuanmdıan otal:nın bvue nkaakrlair'nhaumıue-
8. Kamil Su konfcraoıın · .. 

da U11ur Türklerinin menıe· ! bırkaç aüne kadar taadık 
lcrtnf, siyaıi vaziyetlerini ve ı edilmlı bulu~~aktı~: • ..
medcnlye-t ıahr.11ndakl dlier 
uluılara olan teıfrl~rini an- ' Et İstih/a/ti 
latmıthr 

'Y• bir tetkık mfthıulü olan Arttırılacak 
konfcra.nı , nli\ka ı le t.akip 
edtlmit ve B Kfunil Su din · 
leyiciler tarafındtı.n harare tle 
alkıtlsnmıthr . 

Konferanıı müteal<ip; tem · 1 

ıil kolu tarafından bir pcr · 
delik komanı oynaonuıtır . 

Komedide nıuvaffak ollm 
ıençler d~ takdir 
lıudır . 

oluomur 

Valimb: 8 . Ethem Ay · 
kut da konferans ve t~mıilde 

hazır buhınmuılardır. 

Balya ile Smdırgıda bu yıl 
Halkeıi açılacak 

C H. Partiıl Genel Ku
rulunca bu yıl yurdun muh 
teltf yerlerinde yeııiden ~9 

Halkevlnin açılmaıt leıbtt 

edilmtıtir . 

Şlmdi)'e kadar 
olan Halkevlf'finin 
167 dlr 

açılmıı 
adedi 

Şu halde yeni açılacak 
olanlarla Halkevlertoin n.de 
dl 206 ya çıkacaklar, 

Bu yıl yeniden açılacak 

Hallırevlerl ua11Dcll Dalya 

iç Bakanlık, et fıatlerı 
om ucu:elatılmaet ehaf ındaki 
tetktk l,.rine devam etmek 
tedir. Ba.knnlı k, İıtenbıd c Mu 

tutulmak üzere mu htelif 
hayvan clnelerJnin mubcı.yaa , 

yem, muhafaz• ve nl'lkliye 
manaftarmm ne kadar tut
tuğunu belediyelerden ıor

muı Ye gelen cevapl•rın 
tetkikine batlenmıotır . 

Haber aldığımıza göte İç 
Bakanhk el flatlaranın ucuz· 
latılması için alacalı tedbir· 
lerln ön planında rnezbaha 
ücretlerinin tenzili vudır. 

iiüy6k ıehirlerlmiıde alınan 
mezbaha ucrel ve re tmle· 
riom indirilmeıi ile et f&at 
lannan kel"!dtl(ğtnden ucuz. 
hyacllil kuvvetle tahmin 
edilmektedir. 

ile Sındı rgı d• bulunmakta 
dtr. 

Yapılacak olao Sındırgı 

Halkevi b'nallnın pek az 
nokıanı kalmııt11 . 

39 Halke•ı 20 tubat p• · 
ur ıünii 

cıaktır. 

rneroıiml«- 11çrla· 

Yazılı 
-

imtihanlar 
Ltıc ve öğretmen okul

larında bu ayın on doku

zunda d~rs verllmeai keıile

cek ve yazılı imtihanlara 

ha ılanacaktır . 

Bu yazılı imtihanlar her 

yıl bu ayın bidayetinde ya· 

pılmaktaydı . 

Vekaletçe ayan 19 zuna 

bırtıkılan imt•hanlar ay ıo

nun!la tamamlanmıt olacak · 

tir. ..,,... __ 

Bir okul için yapılacak 
istimlik 

Merkez Mttbatpaıa tik · 
okulunun babçeıt aentıleti

ı~cektir. Bu makaadle oku · 

lun yanına taabet eden bazı 

e• ve bahçelerin kıymetleri 

takdir olunarak iıtimlik 

edtlm '? t& kararlaıtmlmııhr. 

- · - "!1!i.ı-·-~ ---

ISTANtUl RADYOSU 1 

14 ikf ncı tan un Cuma 
Ôile neıriyah: Saat 12.30 

Plakla Türk muılklıl. 12,50 
Havadtı. 13,S Plakla TGrk 
muılkiıt. 13,30 ~1 uhteltf pllk 
neıriyah . 14 Soo. 

Akıam neırlyatı; Saat 17 
lrıkılap dersi: Onıveralteden 
naklen Recep Peker tarafın · 

dao. 18,30 Plakla danı mu· 

ılkt.l . 18, 45 Saz eıer1eri : 

Kemani Reıal . Piyanlıt Fe· 
yzl.19 Konferanı: Çocuk ter 
btyeıl, Ali Ki.mi Akyüz. 19, 
30 Beyoila Halkevl güıterlt 
kolu tarafından temıtl 19, 
55 Boru haberleri . 20 Ne 
cmettin Riza ve c1rkadaılart 
tarafından TQrk muılklıi ve 
halk ıarkıları 20,30 Hava 
raporu. '..?O. 33 Ômer Rıza 
tarafındt'n Arftpça ı6ylev 20, 
45 Ra yan Muzaffer Gftler 
ve arkadaıları tarafmdan 
Tük musi'<iı! ve halk ıarkıla 
rı . ( Saat !\yan}. 21, 15 Ork 
estra : l ) Fuc ık: Marcne 2) 
İıenalkonky: Atluanuoo ın 
lodl.J can~onne 3) Drigo: Pi

n icat •J 4 ! Ponchielli: Danı:a 
deHe ore. 5) Toıti: Parted 
22. 1 !'> Ajanı haberferı 22,30 
Plakla ~ololar , opera ve ope · 
ret parçaları . 22,SO Son ha 

bcrler v~~ erteıı gl\nün proi 
ramı 23 Son -
Neşriyat: 

Siyasi ilimler 
Bu aylık mecmuanın 81 

inci numarası çıkmııtar . 

İçinde ıu yaztler bulun 
milkladtr : 
Şeh irde organizatörün 

rolü, ertlt ve ıuçlar, Türlu 
yede döviz takyidatı , Fran
sada mülkiyet hakkımn ieti 
halelert, ltlllyanın müılüman 
ıiyaaetl, ıiyaai partıler, ıiya 

ıi suçlar ve ayrıca kronik 
librlyojraftya bulunmakta· 
dır . 

Sayun 25 k\lrtı9tur. Tavıi· 

1c ederiz 
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TO.RKDILI SA.YfA: 3 

Madam Tusonın M'iizesi •. çak, Nopolyonun öfQm dô · 

ıeğlne eğtlip baktığını göı · 
teılr bir vaziyette modelini 
aldı . 

İngiltere de· 
1 işsizler artıyor 

Fldndtnin Bf rlfn Seyahatı Ve: Şanghayda 

Bir çok tarihi hidıselen tlsbıt eden bu müze nasıl 
vücuda gelirilmiıti 183 t de, Hristol ihtilalci· 

!eri, müzenin duvarlarına 

şııelerle waz dijktüler , ateşe 

verecekleri ıma Arap hizme 
tçtıi kocaman bar karabina 
ile Üzerlerine hücum etti. 
Hu 11rada, bir piyatle kuv 
veU vetlfU Asileri kaçırdı. 

Geçen ayın on üçüncü gü
nünden evvelki dört hafta 
zarfında logllteredeki itı ı z. 
l~r ı;ayıaınıo 166,204 artını~ 
olması sol cenah gazetele 
rinde hükümete kartı ma · 

Aln~an -
üs emle eleri Ç·nli bir ~~.ını~ ~ebebiyet 
.. lzve tla " gazetesi , Pa ris rdıgı ha~\SI 

Madam Tuıonın mnzeslo · 
den bahıolunduiunu biç iti· 
tlinlz mı? .. 

Ru mGze Loodradadar, ve 
hemem hemen Parlıln Gre
•eo müaeılnln bir eıldlr. 

Fakat; madam Tuıo kim
dir • bu müzeJl teıls etme· 
•ine ıebep nedir? .. 

1760 da 1 lıtrazburı oeh· 
rine, Kırtıtof KürUOı adlı 
blrlılyle yejenl Mari Groı· 
holç, ioıanlaran balmumun· 
dan modellerini yapıyorlar · 
dı. 

Prenı Konti , bir seyahat 
eın,ı1nda bu modelleri gör
dü, beiendi ve ıanatkirlara 
Parlıe davet, etti. Kabul et· 
tiler. 

İlk evvel, meıhur adam 
lann heykellerini yaptılar. 
Heykellerini yaptıklan kim· 

•elerio hususi hayatlarını, 
mutat vaziyetlerini, tavırla
rını ıözönünde tutuyorlar, 
mümkün mertebe bunları 
muhafazaya. ça lıııyorlardı. 

l\!eıela, 16 ncı Lüloln ai 
lıetiyle beraber yemek yedi· 
iinl taıvir eden grupta at 

nah teklinde bir maaa, ma· 
•ıırııo orta yetinde kral , et· 
rafında kreliçenin vellahdio 

ve düıeı Danaulemin he} 
keller( ıörülilyordu. 

Bntao balmumundan ya· 
pılan bu cidden sanatkarane 
eserler bih6k bir rağbet kn 

••nıyor, atparitlerln ardı ar· 
••l ıel mi yordu 

K Ürtiila ve y ejeni Mari 1 
buna, (kırk baramilerlo ma · 
A~ragı) nı ili ve etmeyi dü il 

funduler. v c gayet aüzel 
bir grup yaptılar 

Bu mnı.e, Tampl cadde 
•inde biiyük bir binada t~ -
ılı olundu 

Kürtüls; kralın modelini 
vermek lıtemedi . Aıtlerfn 

bunu bozmalarından korktu 
Onlarda ısrar etmediler, di · 
ğerlertni alıp çekildiler. 

Cellat Danıon. Jdam olu· 
nan büyOk adamların kel· 
lelerin, modelini almak için 
kendisine a•tirmeyi kabul 
etmtıtl. 

Bu ıuretle , 16 ncı Lüloin, 
Mari Antuvanetın, Karrtye · 
ntn, Hebritn, fulciye-Tenvt . 

ltn kafaları birer birer Ma · 
rlnln elinden geçti 

O sıralarda (milli meclis) 
Marinin amcut ~ürUüd; 

Mayena orduıuna komi~er 

tayin etu. Mari, Tampl cad 
deıinde yalnaz kaldı. Rırçok 

maruf kimselerin ve bu ara· 
da Maranın ziyaretini kabul 

etti Robeıptyerle bit ~tyafet 
te, btr sofrada yemek yedi. 
Bütün bunların balmumu 
heykelleriyle müzesini bü· 
yülttü. 

Fakat, her neden&«?, az 
sonra ıüphelı addolunmıya 

baıladı . Bununla beraber 
modellerini yaptıiı büyük 
adamların ilkibetine uğra

maktan kurtuldu. Serbest 
bırakıldı . Hapfıten çıkınca 

amcaıının vefat ettiği habe· 
rinl aldı. 

Mari, i11rulni Jeğtılirmeoin 
muvafık olacağını düıündü . 

Fraoıua Tualt ile evlendi. 
O ııralarda (Nabolyonun) 

yıldız parlamıya ba~lamt§tır. 

Onun modelini yaptı Sonra 
Fransa<darla İngilizler uasm· 
da oktohınan Amyen sulh 
muahedesinden iıtıf ade ale 
müzestndekt mokelierln hep 
•ini birer btrer Londraya 
nakletti (Old Lyceum Ehe· 
are) de yerleıu . 

Madam Tuıo. 1850 de, 
doksan Y"tında öldü. 

l 025 de çıkan bir yangı· 

oda müze kısmen harap ol- 1 
du Halmumu heykellerin 

çoğu eı-idi Elbiseleri y&ndı, 1 
kül oldu 

Modellerin h~pıi kurtarıl 
dı. Ve Marinin torunu Jon 
Tuso koll~ks ıyoou yeniden 
yapmaya muvaffak oldu. 

Bu tarihi müze, ıki katlı 

büyük bir binaya yerleştiril· 
da. 372 parçadan mürek&.ep 

olan rnodeller, btr filın mu· 

kabilinde halka göıterılmiye 
batlandı. 

Yeni kollekaiyona, Nelao 
nun Vtkori gemlıuıin gÜVt'r 

teılnde ölümü gibi tarihi 
sahneler de ilave olunmu~
tur. Mari İııtuarıo son aüo 
leri, altı karaılyle beraber 8 
inci Hanricin modellf.!ri de 

unutulm" mııhr 

Bunlardan baıkn, cellat 
Danıonun madam Tusoya 
ıathğı (Gıyottn)de teşhir ol· 
unmuttur. 

Şilini verip müzeye giren 
ler. gezenler memnun olu· 
yorlar, verdikleri para • ıt 

acımlyorlar . Fısl<at içleran

den hiç bırisi aıağıdnkt tec · 

rübeyı yap :nıya cesaret gös· 
teremlyor: 

"Müzenm cellat lar odasın 
dtı bir gece yalnız kalnııya 

cesaret edenlere 100 lngihz 

liruı mülıaf at verilecektir . 
Dünyanın en korkunç cani 
lerinın balmumunden model· 
ri araaında 12 ıaat ıeçlrmi. 
ve talip olanların bu müd -
det zarfında ıilara veya su 
içmemeierl , kitap ve gazete 
okumamaları ıartlır .. ,. 

nevraya esaı olarak kulla 
nılmaktadır. 

Objektıf bir görüıle hara· 
ket eden Newı Chrooıca 

gazetesi, bu vaziyette fena 
havaluın tesiri olduğuna 

ve f ılhakika bıoa ve 
semi ioıaetınm bu hava 
lardan çok m6tee11ir o D>Uf 

bulunduğuna ve bu endüıt 
riler arka11nden da pamuk· 

lu ve yünlü dokuma endüet
riıinao gelmekte olduğuna 
ııtarak etmektedir. 

Times gazetesi de bu hu· 
ıuıta bir makale yazarak 
btr buhran tehdidine ı~arıı 
alınabilecek tedbirlerı izah 
etmektedir. Bunların baıın· 
da l y3g ıeoesıne kadar 70 
milyon lngıliı liralık bir 
masrafı iılllı.am edecek olan 
sitAhlanma da vardır 

8111 fenni hakıkitlar 
Fransanın "fen ve aeıy · 

hat.. mecmuaamdan: 
Arz üzerinde mevcut ısi • 

neklerın umum tukleti, mev· 
cud insanların sıkletine aaa 
fı yukarı müsavidir; yani 
ı Jo.ooo;ooo ton! 

Bir litre bal huıule getir· 
mek içın arıların 25000 ki 
lometre mesafe dahilinde 
çiçeklere kımması · lazım 
imiı' 

yük bir ıereftir. Zıra , mode 
ller1nde, korkuof canilerin 
çehrelerini olduiu glbi kop 
ya etmek muvaff akı yetini 
g·öıtermı,ur. . 

ModeUer ara.anda kendi 
heykeli de teıhir olunmak 
tadır. Birınct kat ıalonuoda 
dır Baıında siyah btr boto:r. . 

husuıi uıuh birinin .. Fı nde· Şanghsydan Royter ajan· 

n in B rltn eyahahnın oetl- ına bildiriliyor: 

celerl" baolığı altında neo· Bu gün Çtnlt kadın Ja· 
pon askerleri ite bir Rua 

rett ığl yazısında ezcümle 
göoüllfisün6 birbirine düıü.r 

söyle denilmektedir: dü 

.. F'liodenle gör üten parla· 

ınento mebutları ; Almanln 

r m üçüncü imp r tor luğun 

mutlak talebi- bütün Alman 

müstemlekelerinin iılter di 

ğer menfaattar hükumetle 

rin rızası ile , ister bunsuz 

ve hıstta bu ziraya muhalif 

olarak iade edı l roi§ olduğu 

nu ihoaa eairdıklerini k ay 

detmektedirler 

Üçüncü imparatorluk (ya 

nl Almanya ) yine aynı ka 

Uy etle, A lsas • l.orenden ı 

maada , 1918 Genesi ne k adar 

olan bütün Alman hududu · 

nuo yeniden ihya edilmeılni 

iddia etmektedır, Almanlar 

bu metalebatın evvelce Le 

on Bluma bi l dirilmiş oldu 

ğunu, lakin Leon Blumun 

bunu reddetmiş bulundutu· 

ou F landenc nrzctm ııler 

dir 

Herıog ve Göbelsin bu 

beyanat ia rının nazıkine bir 

tarzda yapılnıı§ olmasına 

t ağmen öyle bir teh d itkar 

mahiyet. arzediı.· orlardı ki , 

Flanden . Al manya ve ltal· 
yanın bu hu us ta verilecek 
kanaRtbaho cevabın gayet 
k11a bir zaman zarfında ve· 
rilmesini elde etmek azmin· 
de bulundukları kan&alini 
haul etmiıtir. Bu suretle 
her ıki dıktatö r rakıplerine 

vakit k&zandırmok idemi 
yorlar 

Parlamentodaki hal kçı 

Çtnli kadın, Japanların 
yasak ettikleri bir caddeden 
geçmek istiyor. Bir Japon 

askeri kendisini tehdit edi· 
yor. Bunun üzerine, Ruı 

gönüllüıü Japon aıkertnln 
kadını dövmeıine mani ol
mak tstıyor ve ikf uker çar· 
pıımaia baş1ıyorlar Hidlıe 

büyüyor. Bir taraftan Japon 
askerleri, diğer taraftan 
Fransız a skerleri ı le Rus 
gönüllüleri yardıma koıu 
yorlar. Bu ıuretle, Ruılarla 

Japonlar araıında ateı açal 
mak tehlikeıl ba11österıyor. 

Fakat, nı havet, hidlseye 
sebep olan Rus karakola 
götürülüyor vt orada her 
iki taraf anlaoıp ayrılıyorlar . 

Surat 
Arz üzerinde en büyük 

Giirati elde etmlt adam, ltal. 

ya n Aoceleıodur. Bu adam 
23 Teırtnevel 1934 de 709 

kilometre 208 metre katet· 
miolir . 

Bundan e vvel Alman Bur· 

çer 61 1 kilometre katetmiı· 

tir 

1798 da i.ıtler. Nekerin , 
dGk Dorlcanm ~e kralın 
balmuQlundan yapılan ve 

müzede teıhlr olunan bat 
larnıt almak istediler. 

Yen iden çahımı ya baıla · 
dı . lngilterenln bütün tarihi 
11nıalaranın, krallann, kralf 
çelerin. veliahtların modelle
rini yaptı . Vellngtorur baıı Bu , mlldam Tuıo içın bü 

pa.rtıler cepheııi mebuı1arı 

Flandenin bu ıfoaatı üzeri · 
ne nıütalea yürüterek, bu 

gıbi bir anle mıva tiddetl 
.... -nl 
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' omuzlarında danteladan bir 
örtü vardır, Elleri, göğ&ü 
üzerinde kavuımuıtur 

Ayakta durur, aanki mo 

dellerini tetldk edlyormu 
ı hissini verir 

ıurette aleyhtar bulunduk· 
larmı izhar etmektedirler. 
Bu mebuılar; ltalyanın Mil· 
Jetler Cemiyetıne avdet et· 
mlyeceği hakkmda yapılan 

beyanatın lngiltere efkarı 
umumtyeıinde .. Parla · Lon· 
dra mıhverintn düzelmeılnt 
oldukça kolay laıtıracak ve 
Sovvetler Birliği ile doıtluk 
bailarım daha zıyarede tak· 
viye edecek fevkalade tyl 

bir enlüsvonün huıulOne 
sebebiyet vereceil Omidıni 

be lemektedırler. 

- Hadtıelerl oldukları gi 

bi kabul etmek icabeder. 
K!nunlar deilttlrllemez. 

Ben de düıüneceklerimi 
düıündüın . Artık rüzgarın 
kunıldatmad ıiı ışıldar, kori 
doru gö z. alıcı hır ., dınlığa 
gark edıyordu, ha va sakindı 
Fakat rMıp ve soğuk bır 
rü~gJr baılıı.mak üzere ıdı 

- Hazreti ls". ölümüme 
müıaade etmeyiniz! Diye 
V srecba inledi. 

V f'ltland, Connoua döne 
r"k: 

- Bu pls ıııklar, nerlrn 
söodürti 1111 i yor? 

.Nasıl uyuyA biliyorsunuz? 
Dcdı. 

Yüzükoyun uyuyorum, 
f •icat t - h 1 le . . ~. yuz av unuzu göz 

rınızin Oıerin~ koyabillrai 
niz. 

d V areche yat&ğmın üzerin 
e kınuldanıp duruyordu 
'ıliddetle ııanılarak bağırdı: 

Ôlümüme m ııaade d 
meylaiz. H H ayır.. . ayır .. . 
Haysr ... 

Bodur boylu Connouun 
sesi gürledi: 

Bunu lcapi\t korkak! Su
tacak mııın? 

Vareche biran sustu. son· 
ra Y•vaı ava1 Ağlama11nft 
d vaın elt1. 

V ti d d I 
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ki. pora ıle temin edilebi
lecek en iyi hattı hareketi 
tavın cd btli r dıni z. Fakat 
sizm i\k ibetlnlze uğramıt bir 
burjuva haya tı bor ııa hika 
yt:'lt"r ının har .cind e tanıyabt 

li r m ı? S z çok p .ı halı bir 
a vukd t ırıyorsunuz Berik ı 

Haydut kumral haıını ıal · : : 
ladı. : : 

• • Zıınoedcrim ki, bir ka · ı • ı • • 
dıoı öbür dfinyı\ ya gönder : : 
rıdş 

' Yeetland 1'Cı lıır ed" ılr 
• =ı • • 

ı : 
1 

- Benim gibi , dedı 

Connors: ı := 
Fakat hakkındll o ka · 

dar ııt~9riyat olmadı, diye : 
ililve eth Sb: olmusaydmız, : 
benden kiınhılır nr: kadar 
bahsedtlirdi. 

Veıtland: 
- Sizin yaptığınızı oku. 

muıtum. d edi Bana . rüvel · 
ver ile iki adamı öldürmek 
ıçtn bir lokanta fena intihap 

edllmi~ b ir mahal olarak ıö · 
ründü. 

Nevyorkun iki pro 
feayonel katili beni öldür· 
mek için sabo alınmıılardı. 

Bazı Jnıanlar zorla , The 
Coal Vagon Cbeolfeur Local 
241 de çetemtn bulunduiu 
yeri baımak latlyorlardı . Fa. 
kat evvel& l>~nim derimi 
ele geçirmeleri lazımdı 

Hazırlanan ıeyi duyunca, 
bent ele aeçlrmeğe çalııan· 

lan öldürerek onlardan ev
vel hareket etmenin doğru 

olacajını düoündüro . Orada 
bir ı<irü pollı bulundu !llou 

• 
: de sız ı ınucrim zanrıed ıyor 
: ve sız.I elek t ri k Stinda ~· esin · 
• • de oturtulmağa te kedıyor • : Halbuki, d z 1 mesela bir Ch· 

ÇEVİREN: Kemal Dernir ay : a rles Finkle&telni tuhaydınız, 
bılebilirdım? mezdt. EGaıen !izin vazlye o. cin a~•et geceıi ıızin Mil· 

- Polislerden 
raladı deill mi? 

biri ıi7i y 11 • Uniz he m çok vazıh ve h em vaukcede bulunduğunuzu 

- Evet, bu domu7, 

çok karanlıktı ; çOnkü ıll ii h isbat edt:r ve lazımgelen ıa 
sili\. ıeei aıocak bir fersahlık yer ; bitleri bulmak için icabeden 

hımı bıraktıktan sonra üze· den duyulmuf tedbirleri alırdı . 
rlme ateı etti . 

Veııtland mütee11fr: 
- Demek, yakalanabilmek 

için öldürü le~ektinlzl Dedi 
Elektrik ııığı Coonorsun 

mavi gözlerini gri renkte 
gösteriyordu . 

- Zavallı , dedi, ben 5izin 
mücrim olduğunuzu ~annet· 

mtyorum 
- Buna lnanmıyan yalnız 

sizsiniz. 
Bır burjuvanın karııını 

bir rüvelver ile öldürmeıi 

bana lmkan11z ıörünüyor. 

Oou tıkaoıncıya, veya ölüo
cı:tvc kadar dölcbllirlerdl, fa . 
kal onun üzerine atef et. 

- rakat beni yok etmek · Ya apartmana gırdlğf· 

le faydalanacak bir inıan mi görenlera n e yapıyorau -

görmiyorum . 

Lonnon : 

- Belki aldanıyorum, de
di. 

Sonra Vestlaadan kulağı 
na tmlıin olduğu kadar yak· 
l"tarak bir mırıltı halinde 
devam etti: 

- Ne oluna olıun, avu 
katınız olsa tdi kendinizi 
kurtarabılı rdiniz. 

Veıtland bu fikri kabul 
etmez ıtbJ bir hareket yaptı . 

Connon tf1krnr ıö:ıı:c bn§ • 
ladı : 

Ah! Çok tyi biliyorum 

nuz? 

- Kimse Ftnklcsteioin de · 
dtğınin al< ini söyliyemezdf; 
bir kısmı oahadetinl değlf 

Urlr ve diğerleri ortadan 
kaybolurlardı Bu ovukat 
herfeyi o kadnr iyi tanzim 
edecekti ki, mahkeme sizi , 
ıandalyeye giSndereceğl yer
de, müttefikan beraat etti 
recelctı . 

Vestland çürümüt ellerine 
hohlayarak: 

- Size inanıyorum , dedi. 
Fakat neden Fınk1estein •i~i 
kurtarm dı? 

- Onun kuvveti beyhude 
idi . Altı pohı müvaceheıtnde 

na11l vaka yerinde bulun
madığını .J1Öylıyebillrdı? 

Vestlandıo ayakları Otü· 

muıtü ve biraz sakinleıtlğın· 
den uyuma k ıhtiya cını hts · 

sed lyordu . 
- Artık uyuyabileceğimi 

zan(Jederinı . 

Connors: 
Şüphesız , uyumalısınız, 

dedi. 

VestJ and uyandıAında, kor· 
kunç kabuslar geçirdıflnl 

hısaetti, baıı ağrıyordu ve 
ıol kolu uyuımustu. Kort · 
dorda ıesler ititı liyordu. 

Bir ıeı: 

- Bafına au ıerpinlz, da. 
yordu . 

V eatland oturduiu yerde 
doğruldu Koridor adamakıl
lı aydınlıkta; parlak düimeal 
mavi elbiıeler geyinmtı. iki 
erkek V arechanın böcreıl 

önünde duruyorlardı; ıırtla
ranı Veıtlnnda çevlrmiıler, 

yere bakıyorlar; allületlerl 
beyaz dıvar (izerine akaedl· 
yordu 

Vestland parmaldığa yak· 

laıtı . 

sOROYOR--
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"La Rcpublque ,, 
gazetesinde Pıerıe 

qeu 

ısa 

P aris, 

Dom ini -

Rusyo, müstakil bır hatta 
hareket ihtiyar etmemize 
tahammül edemiyor. Ve it" 
te bunun içindir ki, Sovyet· 
ler, M. Oelboaun seyahatı 
nın Anti · Alman bir mahi
yet taıımadığına kani olur 
olmaz, ltomlntern vasıtallyle 
bugün patlak vermit o lan 
grevin hozırlanmaaı emrini 
vermiılerdir. 

Bu bir zorba harakehdır 
ve baıka blrıey değildir. 

Grev Fransız hükumetini 
devirmek fçio hazırJaomıştır, 
meğer ki hükumet gerileye 
ve Almanya ile aolaımalc 
tan sarfınazar ede. 

Ve itte iki güodenberi, 
Parialıler ıu deni pazarlık 
teklifi karıııında bulunmak:.. 
ta dırlar. Ya Ruıya ile itti . 
fak -.eya dahili harbe intl· 
zaren bütün içtimai hayatın 

nizamının bozulma11 . Meae · 
le ne bir dahili ılyaaet ve 
ne de içlfmai bir meıeledlr . 
Mesele bir harici siyaıet 

meaeJeaidfr. Bu, patronlarla 
ameleler arasında , ıehirle 
müstahdemler arasında ta· 
haddüs eden bir i:ıtilaf de 
ğil, fakat Stul ln ln "ara göz 
lerl uğruna , Siegfried hattı· 
nın dikenli tellerinde ölmek 
iatemiyeo Moıkova arasında 
çıkan bir ihtilaftır. 

Hükumet düısün ve Sta -
linin ayak dirediği gibi, ye
nf hükQmete iki komünist 
vekil alınsın ve böylece her 
hangi bir Alman · .Fran11z 
mukareneti ümidi terkedil 
mit olıun, bakınız o zaman 
komünist partisinden veya 
"Humanite,, den hiç kımse 
umumi grev kelimesini ağ

zına alır mı. iıte çekinme 
den, korkmadan söylüyoruz: 
Bizi tazyikle "tehdit e tmek 
ve harbe sürüklemek için 
va11ta olarak kullanılan bu 
grev Moıkovada takarrür etti 
rilmit ve orada hazırlanmıı 
tar. Grev muvaffak olmazsa 
yaıamak ımlcanımız vardır, 

bizim ve çoculclarımızm. Fa· 
kat grev muvaffak olursa, 
aulh ölmüş demektir. Ve o 
zaman Fransızla r için blrtck 
parola mevzuubahıUr . 

Silah omza. Çar uğruna 
Mu edıl sol ( ·'Lere Nou 

vellc ,. P ris , ) gazeteaınde 
Geston Jesee göre. 

T mbel.ı k dalgası ı labı 
diğıne ıler lemektcdir . İhtısu 

di ve içtımai mtızamsızlılc 

yeni yen ı terak!.ıl'"r elde 
etmektedir Bunun gayn 
kabili tevakki meli netice 
leri o~acağı muhs.kkakhr. 
Uzun seneler devam edecek 
bir ıef la l, temin edilmit 
bulunmaktadır 

M Bonnet bunu 6aklaaıa· 
mıştır . Fılhaklk müıa.rüni 

leyh: "M i knlkmma yolun
d ka t <"dılmesi :azım gclt!n 
uzun bir yol bulmırııktadır,. 

dem ~tir. Fransız halkı bu 
h'lklkatfen görmekten, ao 
la ııktan ve bunlara karfı 

ko J mal.tan aciz mi bulun· 
maktadır? 

Soııy fııt w Populnirc,, de 

Parls d_ O M. imzasiyle: 
Beled e nüt.,.hassısının 

"" 

istahk11k tal eplı:> r i hakkında 

efkarı umumiyeyi t nvlr ede· 
cek hiçbir neıriyat yapılma
r.ıııtır . Hu §erait dabiİindc 
patlok veren grevin helk 
ta.rafından me§tfı telakki 
edilmemesinden v~ bütün 
ıendilrnl haraketin :rararına 

olan bır netice vermt!ttinden 
korlt ma~ta yı:ı . 

( "Popu1aire · Periı) ga· 
zetesinde soııyaligt fırlıaaı· 

nm müfrit azalarından Zy· 
romskıye göre: 
Nıçln saklıyalım? it dün 

y<uı, 40 saat kanuna vAki 
olan hücumu endişe ile ta
kip etıqel.te ve amelenin 
iltthdımıı ıle itten çıkarıl
mumı ve hakemlik usulle · 
rini kaidelendiren kanunla
rın k"bul ve tasdikten uza k 
bulunrr.ala rını inkiıari hn
yalle müıahede etmektedir. 
lı dünya11, ihtiyar amelele 
rln tekaüdlüiüne müteall ik 
kanun layihaaının mecliıe 

verilmeılni sabırsızlıkla b,k 
(emektedir. 

Bunun gibi, hükumet ıu 
nu hatırlamalıdır ki. İf ih
tilif ı dolaylslyle askeri te· 

ıekhülleri iatihdıım etmel{, 
amt'!e smıfırırn huln:~ una 

bı r tecavüz tt!tkil eder. 
Bu uıul otomobil na"liyatı 

grevi münesebetıle tatbik 
edilnıiftlr. Fakat bu takip 
,dilmui lazım gelen bir 
U!m1 değildir. Çol\ tt'hlikcli 
dir. D ikkat! 

.A. ynı gazetede A. K. im 

zasiyle ıöyl~ yazılmaktadır: 

Mevzuubahıolan, patronla
rın, mukarrer ve sillematık 

bir taarruzudur. Ve m<'Eıele 
bundan da ibaret kaima · 
makta, patronlar halk cep· 
heılne karıı tecavüz etmek · 
tedirler. 

Romanyada yapılan teıril 
lntthnbat Frttnaız gezeteleri · 
nden bazılarını fevkalade al 
aladar etmit ve Fransa ha
riciye nezoretlyle münaıe · 

betli bulunan "Tempı,. ga · 
zetestnin bırLiri ardınca iki 
baımakaleaini hu mevzua ta
hıı: s etmeai Franıız politık 

mehafillerlnln ve efkarıumu 
miyeıinin komanya intiha 
batına büyük bir ehemmi · 
yet atfetmekte oldukla rın ı 

isba t etmf!tir . Netekim bu 
aıün alınan haberİer Franııı7 · 
larm bu alaka ve dikl<atf 
nio yersiz birıey omadığını 

göst("rmiıtır . 

(" J'enıpı,. 2 4.12. 1937) ga 
:z.cte l ı:e göre : Roman} a in 
tihn batı azçok ııürprizlP.rl 

mudp ol muıtur intihabat 
ha'1 kında elde edllen ilk ha 
berler hükütndın liberal pa 

rtısln !n reylerin yüzde kı rk 

bir ini kazanaçağı ü m it eri· 
ni uyandırmııtılnr; fak at kati 
netıceler hakkında elde c-dı .. 
ı,:n malumat • ü•n:ıııv• t b' ok 
unun reylerin yüzde J<ırkını 

kazanamıyacn ğını göst"rme· 
ktedirler Reamen teyit olu
ndujlu takdirde bu netice 
hüki'ırnd için bir muvaffak

iyetıizlik teıkıl eder Yarı 

resmi mohiycli hazır bulu· 
r.an muvakkat mahiyette 
molfıuHıt , lıberal, mi İ li dem 
ol:rat, Romen cephr-ıi ve Al 
man ekallıyet fırkasınd n 

&&& 

mürekkep bulunan hükümet 
koalisyonunun rey yekt\nuno 
ançak yüzde 38 ini Ka:r:an. 
makta olduğunu göstermek 
tedlr. Bu suretle hükumet 
cpıerlyeli, vüzü liberal pa
rtisine alt olmak üzere, 146 
mebutluk kazanmıt olmak
tadır. Maniunun milli köylü 
f arka&ı 48; "demir muhafız· 
lar" 66; Rait hrtstiyan - na 
syonal fırkaaı 33; liberal dt
sidentlar fırkatı 15; Macar 
ekalltyeti fırkası 15; köylü 
radikal partisi 7; agrer par 
tisi 5; yahudl p:rtiıl 4; halk 

fırkası 3 ve sosyal demek 
rat fırkaıı da 3 m~buıluk 

kazannıaktachrlar. Eğer bu 
rakamlar resmen teyft edt 
lecek olurlarsa mecliıi me· 
buıandfl hiçbir fırka ekıeri· 
yet temin etmtı olmıyacak 
ve bu yüzden vaziyet olduk
ça muilak bir hal kHbede. 
eektır. Bundan baıka lottha
battan ıonra milli köyJii fır 
kaıı ıle "demir muhafızlar,. 
aruındakl itbirhğioin devam 
etmesi ve kuvvetlenmesi de 
muhtemel deiHdsr. 146 me · 
buıluk ilde eden bük6met 
bloku ile 150 mebuıluk ka
zanan "demir muhafızlar .. 
ve .;ul\i köylü fırkası ara 
aındaki fark bırkaç mebuı 
luk ile temin edilmiı olacak
tır. Dün baılayan ayan inti· 
habatının verecegi netlcelH 
vaziyetin aydıolanmaıına ya 
rdım edecek mı? T atareıku 
kabineıinin if batında kalıp 
kaimıyacağı keyfiyeti lıu ıu 
alın cevabına tebidir. Maa· 
mafih meclisi mebuıan l 7 
ıubat içtima edeceğinden po
litik vaziyetin aydıolatılabıl. 
meıi için~ bırkaç haftalık bir 
zaman vardu. Fakat daha 
ıtmdiden Romanyada rejim 
buharın mezubahıolmakta 

dsr. TatMetku kabinesinin 
m~elis huzuruna çıkacağı ve 
ıtimat reyi lıtıyeceği ve it
imat reyi almazsa mecllıln 
fethedileceği ıöyleniyor. Bu 
takdırde yeni intihabat bu 

günkü liberal kabine tarafı 
odan yopılacaktır Roman 
yada ihtirasların fe,•lciJide 
alevlenmit olduğu dikkat 

nazarında bulundurulacısk ol
ursa yeni bir intıhabat )a 
pılmssı ciddi tehl ikeler zuh 
runu mucip olabilir Ronıa n

yada anc~k libe rel ve milli 
köylü fırkalanr.a istinat ed 
ebilecek bir kabıne ynşıya

b!l:r. f" akat köyle bir koal 
isyon vücude getirilmesi o l 
dulcçn mütk il görülmektedir. 

Romanyada fırlrnla r anlaş 

mrumın mı ili nH hum çerçı 
veni ıçinde vukua gelm~ .i 

tem~no ty şayandır Çünkü 
macrral a r kapmnı it paya· 
btlecelr ve Romanyanın mu 
htaç bulunduğu niyam ve 
mnıyetl temin edebı ' t"celc 

olan yeganı-- çare budur. 
Görüldüğü vcçhile "Tem· 

ps,, Romanya io tihahatın· 

ın verdiğı netic .. ler hllkkın · 

el a hiikum vermekte !mıak 
ile hareket etmektedir. 

,. ...................... .. 
i TÜRKDİLI ·: 
: Pıszarteıindeu batka hec : 
: gün çıkar Siyasal gazete.. : • • : Yıllığı : 800 Kuruı : 
: Alt ı Aylıgı:400 : 
• c 3 • • .>a yısı: • • • • 
: Günü geçmit ınyılar 25 : 
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• ADRES: • • • : BALIKESİR TÜRKOlLl : 
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9ahkesir ticaret ve 

sanayi odasmdın: 
Balıkesir vilayetinin Suıı

ğırlık kazasında Han mah · 
alleılnde (23) numarals ev · 
de oturan Türkiye Cumhu 
rlyett tebaasından olup be · 
lecliye civarında (9) numa· 
ralı d6kkanı ikametgahı 

ticari ittihaz ederek 929 Y• · 
lındaoberi Bakkaliye, Zahire, 
Hayvan ticaretile lfttgal et. 
t ı ğtni beyan eden Muıtafa 

oğlu Alinin ünvanı ticareti 
bu kerre (Bakkal ve Zahire· 
el Muıtafa oğlu Ali Ümit) 
olarak tesçil edildiği gibi bu 

ünvanın ımza ıelcli de Türkçe 
mühür yazııtle ( A Ümit ) 
olarak ticaret kanununun 
42 inci maddesine göre Ba -
hkeıir Ticaret: ve Sanayi 
odasınca 949 ıicil.:. 1 say111na 
kaydedildiii.' ilan olunur. 

İlan numaraaı: 21 O 

lntıhabat netlçelerı hakkın 
da malumat verdikten son · 
ra diyor kt: 

"Bazı ktmseler kralın ve 
yahut, hiç olmazsa it arka 
daılarnıdan bazılarının lıb 
erallerın maruz kaldıktan 

muvaffaktyetlizltkten mem 
nun oldukları faru;iyeılnt 
ortaya atmaktadırlar Çün
kü mncliste kati bir ekseri · 
yeti_ temin edecek bır fırka 
bulunmayla kral nüfuzunu 
Jaha kuvvetli bir tarzda ic
ra edebilir. Bu farziyeyi, te
yıt kuvetlnden mahrum ol 
dufnmuzu tebarüı ettirerek 
kaydederiz. 

Bu gazete Romanya va 
ziyetini tekrar tetkik ede
ceiinı va adetmektedir. 
Btnnetlce kral bügünlcü zi 
mamdarları it baımda bı 
rakmak ıuretıyle bir dıkta· 
törlük teılı etmek mecbu· 
riyetlndedtr. Bazı mafeller 
Romanya lntihabatının bazı 

kanla hadlıeler zuhurunu 
mucip olduğunu ve muhale 
fetln tedblı f aaliyetlertnden 
ıtkiyet etmlt olduiunu ya · 

zan radikal - soıyalıat (Re· 
publique 22 - 12 - J937) 
gazeteıine aore; Bu gıbi ha 
diıeler kimseyi hayrete dü · 
ıürmelidir. Komırnyada in · 
tihabatın nasıl yapıldığı uz 
un zamantardanberi maiüm~ 
dur .. . intihabat hakkındaki 
ilk ıhsai haberler yahim 
ma hiyeyetedırler. Bu haber· 
ler hükumetin hakiki bir 
hezimete düçar olduğunu 
göıtermektedırler. ~u inli · 
habat hakkında müıahedesi 
ıcap eden dört vakıa vardır: 
1 · Çoğu köylü ahalı ara · 
slnda olmuk Üı:t!re intiha 
bntıı iştirak huıuaunda bü 
yük bir istinkaf görülmekte 
dar . Hunla r mahalli makam· 
ların m ıınevralarından uzftk 
kfllmn.k itıtiyen müntehıpler · 
dir; 2 - l 9J3 intıhabatından 
sonra liberaller elde ~tınis 
ol duldarı reylerın yüzde yir 
misininı kaybehnektedirler; 
3 - Mllniunun milli köylü 

Ga yet iylıyfttlı bir liaan 
lcu!lanmak lüzumunu htsse 
den ve k~ti hiiirümlerini \e 
mekt n çeltinen ( " Jorun&l 
des Debaıt,. · 24 12. 1937) 1 

fırkuı kazancinda hissedile
cek derecede bir~ çoia~ma 
vardır Mııılum olduğu üze 
re bu f ır!rn sola mensup bü 
tün elemanları ihtiva etmek· 

1 ıt IK!NCJ KJ.N 1N 1 ,,-8 

Bahkesir Vilaye ı. Daimi 
E bcüme indeı : 

J - Eksiltmeye konulan it: Vilayet hiznıet otomobih 
için t\hnacak 75 teneke benzindir. Ve muhammen bedeli 
(206} lira (25) kuruıtur. (Muvakkat teminatı on altı lira 
dır.) 

2 - · ihale 20 1 -938 perıembe günü ll'll\t ı 5 de Hüku· 
met binasında Encümeni vilayet odasmda yapılacaktır. 

3 - Şartnamesini görmek istiyt:nler Encümen kale 
minde görebilirler. 

4 - İsteklilerin muayyen vaktinde Encümen daimiye 
müracaatlar1

00 

ilan olunur. 
4 1 - 3 

Belediye Reisliğinden: 
Sahibinin adı 

Muharrem Yarcalı 

" .. 
Haydar Refikası 
l drtı oğulları 

" .. 
" .. 

M11ırlı Ahmet 

.. " 

" " 

Cinai 
Ev 
Bahçe 
Bahçe 
Bahçe 

Ev 
Ev 
Ev 

Bahçe 
Ev 

Miktarı 

79,20) 
7, 92) 

89,00 
88, 92) 
15,51) 
79, 65) 
16,20) 
14, 28) 
8,60) 

istimlak bedeli 

550 Lira 

40 Lira 

800 Lira 

l 75 Lira 

Menafii umumiye namına istimlak edilmek üzere tak· 
dtr ettirilen bedeli lıUmllklerl dnı ve miktarları ve sa hip 
lerinio isimleri yukarıda yazılı yerlere ait haritalar Bele
diye ilin tabloıuna ve hükumet kapmna aaı lmıı varekaı 

mahıuıaaının da iıttmllk mahalline talik edllmiı olduiu 
ilin olunur. 

tedir . Demokrasiye doğru 
kuvvetli bir meyle ıahit ol -

maktayız: 

4 fatiıtlerin , Yahudi 
aleyhtarlarlarının, Hitlere 
ıempatiler besliyen .. demir 
mubaf ızların,, müthtı bir 
kuvvetlenme gösterdtklerıni 

de ili ve etmek gereUr. 1932 
intihabatapda rey,erin yüzde 
6,56 nlıbetinı kazanmıı bu 
lunuyor ... Herhalde bir dai· 
galanmaya ıahıt oluyoruz. 
Hatta iki büyiik dalga var. 
bunlardan beri demokratik 
dıjerl de faıiıttr . Romanya 
vaziyeti hiçbir :zaman bu 
kadar karıımıı delildir. Ken 
diıtne oldukça kuvvetli bağ 
h bulunduğumuz bu memle 
ketin vahim bir buhran dev 
reılne girmesinden korkula 
bilir -

Soldan (Oeuvre 23 l 2 937 
gazetesine ıöre: B6yük dev
letler hariciye nezaretleri 
Romanya intihabatı netice 
lerinio büyük bir ehammi -
yeti haiz olmadığı ve kral 
karolun diktör)ük veyahut 
pulmanter rejimlerden biri 
ni tercih mecburiyetinde 
olageldiği fikrindedirler . 
Hazı dıplomaai mahfellerine 
göre Romanya makamatın 

dan oazıları kra ia parti dö 
küntülerlyle memleketın ıda· 
re olunamıyaca~ını göster· 
mek için had ııelerı kendi 
ise elde edilen neticelerin 
maka mattan bazılarmıo tek · 
nık hatalarından doidu fak 
rlndedtrler . velhasıl herkes , 
h6kümetın maru ı. kalciığı 
bu muvaffaklyeslzl iğın va zı 

yett tebdil etmiyeceği kana· 
atindedlr Romanya vaziyet 
herzaman olduğu g:bi bu 
günde kralın ~ildedir Kral 
Karo\ ya, t\ra larında ittıhat 

mevcut olmadığından kendi 
sine l:ıüvük üzütüler vere 
cf!k o lan fırka ları it baıına 
çağırmak veyahut parlemen-
toya aldırıı etmemE-1( · ııkfa 

rından birini tercih mecLu 

riyetindedtr. Kral eğer par· 
limentoya a ldırat etmemek 
~ıkını tercih edecek oluua 
Romanyanda halk kitlelerı 

nın kaynatması muhtemeldir . 
Türklyenln Atina elçiliği 

sayesinde, elimıze gelen iki 

eser' cidden aö:ılere slirur 
vermektedir . Bunlardan bı 

risi resimli bir masa takvimi 
ve diğeri artistik resimlerle 
dolu çok güzel bir albüm 
dür. 

Albüm bugünkü Türkiye 
hakkında iyı bir fıkir ver 
mektedir. Memleketin tabı i 

güzellikleri, eıl<i eserleri, 
çiftçihk hayatı, modern pa· 
yltahh bu albümde canlan . 
dıralmıthr Güzelliğin, terak 
kinin ve Türkiyenin bütün 
doıtlan , komıu ve doıt me 
mleketin vaziyetini canlan· 
dıran bu iki eıer karııaında , 

derin bir haz duymaktadır 

lar . 

Yarı reımi "Sa moupra va,. 
Belgrad, ıazeteıinden : 

·İstanbul, 2 ıkinci kenun ... 
(Alman iıtihbarat bürosu 

bildtriyor: ) Türk matbuatı 
Romanyada vu l-. ua aelen de· 

i•ıikliklere makaleler tahsiı 
etmekte berdevamdır. Türk 

matbuatı Romanyada m illi 
duyguların canlandırmakla 

olduğunu ve bu can!andır · 

maoın bariz birfcy o lduiunu 
yazmaktadır 

Y ahudilerm HQmanyadan 
Türkiyeye geçmelerine mu 
aae.de edtlip edilnıiyeceği 

mt'ıı~lesıne gelince, Türktye 
mntbuatı, Romanya ile Tür· 
k iye arasında muhacır mü 

badel.-sine müteallik olan ve 
1925 senesinde aktedilmlı 

bulunan muka.vcle hali mu

l«':ber bulunduğundan ıı laka· 
dar Türk makamatının Ya 
hudtlerıo Türkiyeye gelroe
lednin vaae.k edilmesi hak 
kında h r nüz bir fikır beyan 
6tmed•klerini yazttıakta dır .. 
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