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Bulgar Hükümeti, Bulgaristandaki 
Türk Mekteplerinde Türk Harflerinin 

Kullanılması Esasını Kabul Etti . 
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Giilünc bir 
I 

istatistik 
lıtanbul , 18 1 Huıuıl ] -

Parl Suar ıazeteıt; dOnya 
ordularından bahıederken, 
tayarelerimlzin adedini d6rt, 
bety6z gôstermltllr. Ulus 
gazetesi, bu rakamı ıOlünç 

buluyor. 

Tütün 
- ~ 

lınarııi \ıtıbuldı tılın~ı 

"İyi •e doıtane geçinmek 

baılıca emeltmiz olan bu 

komıumuzla m6naaebetle· 
rlmtztn üzerinde mile11ir 

olacak muayyen imlllerln 
batında Türklere yapılacak 

F ransada Bir Türlü Ka
bine Teşkil Edilemiyor 

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

lftlcua. 18 l A A ] - Şark muamele eaaı teılill eclel' . ., 

tlUlalerı konfenn11 dtln Is · Meclts Parti Gurubu, Hülul-
8. Lıan llum, R. Satın tınıfındın vımlın müracaatı 

taabutda Türk. Yunan· Bul· I metin bu meıeledekt hareket, müsbtt ve ~ati bir ceıap vermedi. 
ltt •urahaslarının lttlraktle J mütalea ve eodıtelerlnt ye · Parla, 18 (Radyo) - Jorj 

.!,_opla•auıtır. rinde bularak mart fçUmaın Bone dün Ellze ıarayına 
= ıtderek Cumhurreiıi tarafın· 

V k S 
d•n kabul edflmit ve kabt 

o sullar Birliğinin e- :i,:~:.k •l·d·m·d•i•n• b•ldfr· 

1 
B. LebtuD, bunun üzerine n e i k K o n g r e s i . . So•yaliaUer lideri B. L~on 

Blumu davet etmit ve ka 

B 
• - - ,. - · l bine tetkiltne memur etmit· 

ırlik; Talebe Ve /şyurdu için !ı se de, k ... bir müddet '°" 
6 

ra o da muvaffak o 1ama-

,697 lira Para Yardımında mıı ve Elize saray1Da gide 
rek keyftyeti Cumhurreııine 

Bulunmuştur . . btldirmiıttr . 
Y k B. Leon Blum ıaıaydan 

k 0 1\lllara Cözetme Btrliii 1 heyeti ıeçlmine geç&ldl. Eı~ çıkarken gazetecilere beye· 
oaıreaı Ha•lkevi ıalo- ki idare heyeti ittifakla ye natta bulunarak: 

Qbnda a•-t d ld E ı~ td d h 1 ' ldt bır " e t ı . vve • n en i are eyet ne ıeçı _ Btr kombinezon bulm• 
teiı, bir ikinci Müraktpltie 8 . Htlmt Şere uıtum . Fakat, Radıkallerln 

teiı ve tkt kltlp ıeçıldl. Rt· metli, H. Abdi Aiaheyoflu. B. kararı üzerine kabine teıkı· 
'••ete Mektupçu B Süley· Ali Şayakçı seçlldaler Yedek İine muvaffak olamadım . 
19

8 
•n Alerndıu. ile-inci reisliğe ida.re heyetine ve mürakip -

f Denıiıttr . 

1 
eyzi Sözener. ki.tiplık - lıie de Türkçe öğretmeni 8 . 

~rlce de muallim Niyazi ve Hilmi, tabUye öiretmenı 8 
rıl met M 1 it e •alı aeçildiler. Süleyman, riyaziye öiretmenı 
... uznatnede yazıla olduju B. Hayret . Ztraat bankaaı 
uaere ev"ela idare heyeti ra memurlaru.dan 8 . Raıf 
~toru5"Bbhk reisi 8 . Rüknet · ve C. M. U. M. B. Azmi 

n oıer t d d •rafından okun· ıeçil ıler. 
u ve ltali d 8 1 d Y•ph .. 

1 
• e ıldt. Bırlifln fr ljtn geçen sene en 

1 a •tler takdirle kartı - mOdevver 36 lira 5Y kuruı 
•11dı. R 
•dıldt •Por aynen kabul mevcut nakd! vardı Birlik 
, · MGteakıben müreklp idare heyeti huıuıi muhate R::ru okundu, Bırlik retıi 8. benin verdlif 1000 lira, be· 
leb Oetthı S6ıerin ıert~k ta· ledlyenin 100 lira, Halkevi· 

d 
e YUrdu ve ıerek ı1yur nln 100 lira yardımı üzerine 

unun id b f d d llalslc d •rest ve tnktıafı ir ıene zar ın a tertip e -
fald:~ •ki temennileri itti- ilen plyanko, balo ve mü• 

938 
a.l>ul edildi. Btrlliln amerelerden 1059 lira 55 

h 
•eneıı h&tceıi de ıdare kuruı. aza taahhüdatmdan 

e1ettaln t '-l f ' 362 1 f k b teltf e" l i veçhlle muh· ıra , müte erri te erru -
f aııll•ra alt olmak lardan ve hasılattan 363 li 

lzere cern 48 hı k lln 7403 lira kırk ra kuruş ki ceman 3021 
r ur111 elit ıaattm olarak llra 77 kurut ıelır temin et. 

•J•ea kaltut edtlclı . idare ( Sonu ikinci sayfada ) 

Reiıicumhur, öğleden 110 · 

ora tekrar nbık baıvekıl 

H. Şotanı davet etmif ve 

yenı kabinıayl ll'tkile memur 
etmitlir. 

8 . Şotan, yemi kabineyi 
teıkil etmeji kabul etmlıtır . 

Yeni kabine, en çok Ra 
dikallere iıtlnad ettiğinden, 

Komüni•tleri a lmak tarafta 
rı dejlldir . 

8, Şotan, razetecilere ıu 
nlan ıöylemlttlr: 

- Kabine letkll etmek 
huıuıunda Cumhurreitl tar 
af1ndan bana ikinci defa ol 
arak vukubulan teklifi ka· 
bul ettim. 

Arkadaıım Leon Blum. 
halk cephesine müıtenld bir 
k&bine teıkıltne muvaffak 
olamamııtar. Ben, acele et· 

B. LEON BLUM 

miyeceğim. Zira yolumuz 
manialarla doludur. 

8. Şotan , ayan ve mebu· 
un rf!islerile konuıtuktao 

ıonra . B. Leon Blumu 1iya
ret dn>1f. kabineye dahil 

olup olmıyacağını 

tur. 

aormuı -

B Leon Blum, partisini 
toplaodıktan ıonra cew•p ve
rebileceğini söylemlıtır. 

Rad;kal partisi, yarın to
planacak ve ıoıyallstlerin 
cevabına ıare bir karar ve· 

recekttr . 

Fenerler idare
sı T ahlisiyeye 

Bağlandı 
lstanbul, 18 [ Huıuti J 

Hükumetizce satın alınao 

Fenerler Ştrketl, tatlltaiye 
idaresine batlanmııtır. 

lik olmadıfmı, Amerilcanan, 

ltalyan fQtuhatına muarız 

bulunduiunu, Hariciye Na. 
zm Kordel Hunun ılllbla 

yapılan filtuhatı tenımala 

muhalif olan Sımıon pren· 

ılbtne tadık olduiu hakkın· 

dakt beyanatının da bunu . 
g6ıterdlflnf, Amerikanın, 

Uzak Şark bidiıelerlnde de 

bunu yapacajını, teıalliit 

netice.inde yapılan fütuhata 
tanımadıiını ve tanımıyaca · 

ğını bildirmiıttr . 

Loodra, 18 (Radyo) -
Mornina Poıt ve Deyli T e 

Jgraf ıazetelerintn ıajlam 

membalardan alarak neıre -
ILıaıc;ıa •• .. - - · ·-·- _ _ .. 
betlıtan itıal orduıu, Habeı 

kuvvetlerinin mütemadi ta 
arruzlarına mukabele için 
uğraımaktadır. İtalyanlar. 

tlddet kullandıkları halde 
çahıtarmak için 7erll tıçt bu· 
lama maktadırlar. 

Habetlıtanda meri kanu• 

na ıl>re halyanlar, yerltle
rfn •ermele mecbur olduk

ları mabıullert de toplama
kta çok m6tküli t çekiyor-
lar. 

Habeş 
imparatoriçesi Mise gidiyor 

Londra, 18 (Radyo) - Ha· 

bet lmparatorlçeıl, yanında 

Raı Ka11a •e diler Ha bet· 

ler olduiu hal.le Nıı ıebri-

ne hareket et mittir. 

Kendi•lnl imparator ve 

bir çok Habeıler ıellmb7a· 

rak iyi yolculuk temenni et· 

tikleri 11rada lmpara • 
tor içe ve refakatinde bulu. 

nanların hepıt ailamaia 

baılamıılardır. Alta J•tın
dakl oilu da imparatoriçe· 

.. ı .. V•Rındadır. Bu se.••hr.· 
tın •ebebt, lmparatorıçen n 

ıotuklardan fazla rahatsız 

olma11dar. Oç ay ıoDra tek · 

rar Loadraya dönecektir. 

İngiliz Donanması Da
• 
ıma mı? .. Ön Safta 

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

«lirkac seneye kadar İngiliz donanmasımn, üstünlüğü· 
nü arttuacak olmasına rağmen; Almınyı da, dal 

mükemmeliyete g!decekt:r ,» 
,_.._ ..,__..., _____ " 

INGILtZ DONANMASI 

1938 de, dlnyanın mede· 
ni milletleri, ıah•p oldukla
rı veya olabtlecekleri ıtlah 
lar bakımından mlitalea ed. 
ilmektedir, halklanmn mem· 

nuntyeti, müeaseıelertntn 
hürrJyeU, mahkemelerinin 

bltarafhit, ananelerinin e•· 
kthğl . çahıan ıınıflannın re
fah seviyeıl , felsefeleri, ıHr

lerl. veya ıfizel sanatları , bu 
tedenni çafında, Yerilecek 
hükümler de onların lehinde 
pek fazla itibara abama· 

maktadır. Stlablar ve bun· 
ları kullanabilecek insanlar, 
m6tecavlz aç devletlerin •e 
küçük milletlerin durumla . 

nnı ona söre tayin edecek· 
leri bir kriteryum olmuıtur . 

Bu ıartlar içinde, lngiltz 
donanma11om kuvvetli olu
ıuna ıevinmeltytz. Hatta 
ıf)lhı~zlanma seneleri eına · 
11nda bile, evvelce teıtı edil · 
mtı teı 1dlit ve materyelleri 
en yüksek dereceıtnde mu 

( So11u tirine ıa;f ade ) 
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Mısırın ~l==========================================ı~ 
H HABERLERi 

a mı? • 
ıma 

•• on Saf 
iç Siyaseti 

1 Sonkinun tnr ı h l i İzvea-
Ua gnzet~s nde "Mısırda hü· 

kumet buhram .. hcfhP.ı alh
oda na§redilen ya:zıdtı töyle 

deuil~ektec\ir : 

!$ 
~'===========================================~ 

(Bet tarafı birinci ıayfada) 

haf aza için her sene en az 
50 milyon lıterllng sarfedil 
mittir. Harp krovazörlerile 
zarhlı krova:ı6rlcrin büvük 
bir nlıbeti lılih için ta 
mamen yenilenmtılerdir. 

1935 deki ltalyan alarmın
dan beri amirallik, filonun 
bütün eemllerlnt her türlii 

modern t.,kemmüllere ıahıp 
kılmak lçlo jıtedijt bütün 
kredtlert elde etti BilhaHa 
hava hücumlarına kartı top· 
lar ve 2ırhlar takviye edıldi. 

· Lord Ftıer: .. lngtli:ı don
anma11 daima birınci mev 
kide ıeyahat eder.. demek 
idetindeydı İngiltere, ıu 
ıaatte, donanması için, me 
seli balyanın aarfettıjinln 
dört mlılt fazla harcamak
tadır. Hıç ıüpbeıiz ki yeni
den yapılan heıaplar daha 
ehemmiyetli bir ntıbet far 

kını meydana çıkaracaklar
dır. Her kateıorlden gemi
ler tnı .. ı için muazzam bir 
protram ıtmdl bütün teria 
nelerde ve huıuıi tezgahlar· 
da tatbik mevktlodedir. Beı 
harp &crovazörQ lnıa halin
dedir Her halde, 1938 proi 
ramı muc\blnce, en kuvvetli 
kateıoriden baılca bir fılo 

daha yapılacakt1r. fılonun 

bütün dlier kate1ıorllerl ön· 
ceden yapılan taıav•urlar 

dairettnde inktıaf etllrlllrken 
ve uzun servisli profesyonel 

bahriyelilerin inıan potanıi· 

yelt, talimin lcabettirdtll kı· 
s• m&ddetler çerçıvealnln 

mftsaadeıi olıbetinde ıüratle 

ı•-.ı.--.-•·1-.l•- 1 Uenıza tı ıemi erine karıı 
ınücadele metodlara, büyük 
harp içinde bulunanlara na 
zaran kıyatlanamıyacek de · 
recede ilstüodGr Muntaza· 
rnan 11ıllbh ve muhafazalı 

harp gemllerloe karıı yapı· 

Jacak ha•a hftcumları tehU· 
kH nln pek büyük olmıya

cağt kanaata ıttglde kuvel 
leomektedtr Eğer h&kikaten 
böyle ise, denızlerin haki 
mf)·etl, her hangi bir anda. 
nı vı tular üıerınde en kuv 
vetli saffıbarp gemtİerint sa· 
ralıyabllecek devlete ıııft 

olacaktır. Bugünkü günde 
f ngllter~den baıka biç bir 
devlet, hfttta biitiin Avrupa 
devletleri bJr araya ıelseler 
de, Avrupada böyle zırhh
lardan bir saf vücude getir 
mek kabiliyetinde deiıldtr. 

Bu muahede mucibince 
81rleıtk De•letler, loıllizler 
le müıavi miktarda ıemi 

inta etmek halclunı haizdir 
Cumburreiıi Ruzvelt, anlad · 
1ğımıza ıöre, bu mChavatı 

tahakkuk ettirmek niyetin 
dedir. Bu karardan ıe,ınme· 

liytz. Rtrleıik devletler ılon· 

anma11nıo zayıf ve fena ıi 

liblı olma11 buıOn dünye 
içın munzam bir tehlike ol 
ur. KuY\fetlt ve mie11ir bir 
Amerikan donanma11 kimse 
ye eodiıe •ermemekteodir. 

Fran11z donaoma11 da d6. 
nya emniyetı davasında mü· 
him bir faktör teıkıl eder. 
Her tirlü ıartlar tçınde, Ok 
1aooaların ve b6y6k deniz 
lerln kontrolu btyOk ıarp 

devletlerlnln elinde iıa!mak 

ta d e • a m ediyor •e 
bu kontr•I, oalarıD ticaret 

vt: iti harını himaye edecek · 
tir. Böyle olması htbıi ki 

iyıdir. çOnkü bu devletler 
den hiç bıri , diğer de,.· 
letlerio, lr;tikU.l ve rehhla · 
raoa aykırı maksadlar güd

memekted1r Diğer milletle
rin, kendılerlnl idare ediş 

tarzları hakkında husuıi bir 
kanaat beılerseler de, onlar 
dan ne öküzlerini, ne e ekle
rini , ne de diğer hiçbir oe· 
ylertot istemiyorlar. 

" log ı ve Frnnsız gazele · 
leri; h a'. vımın siyasi n>üme 
11ilJ ile o nun ifzli i'l_İanlarm
m M ısar h ralı Faruk i\e Nıı 
has Paşa arasında ihta ah 
gergioıe~tırcnek ıçin faz le sal 
sarfetmlş olduklnrmı beyan 
etmektedırler . İttılyan mat· 

bua lt Na has Paia ya i ıddet

lt hücumle.rda bulundu. 

Sulh zamomnd11 , ~ngilte · 
re hiç bir zaman büyük bır 
orduya sahip olmf\mııtır 
imparatorluk polıslnfn fcap 
eltirdıiioden ancak htraz 
da ha fazla miktarda, kü 
çlik bir orduıu vardar. İkin· 
ci sınıf bir Avrupa devJeti
nio ıeferber edılebıleceğin 

den bıle daha küçük mik
tarda olan bu ordunun hi

mayesi altında, dünyanan 
ıenlt ülLı.elerlnde her mil
letten loaanlarm s6Lı.ün ve 
ekıerıya hüınüoiyet içinde 
yaıamaları hatta bır rnuci · 

zedır, denebilir. 

Gerçı Nahaı Pejaam tuttu 
ğu cephe Vefd partisinin ı l· 

eri ge lenleri ile parla uıeo\o 
nıebusları t rafmdan tltızam 
edtlmitıe de , Nohaa Paşa 

bütün bunlora rağmen kral 
la münasebalt daha fazla 
gerginleşmiye cesaret ede
memi~ ve istifa11nı vermiı· 

tır 

Bununla beraber, İngıl · 
terenin mütevazı agkeı i or· 
ıantzuyonunuı• tanı l<uv 
vette muhafaza edılmui ve 
en iyi bir ıekilde leçhız 

dilmesi lazımdır 
Bununla bl!raber, İngilız 

ordusu, 938 ııenesmrle . Rus 
yadan ıonr. bütün diğer 

milletlf'r ordularına mıktar 

ca ve organızr.syonca üstün 
olan Fran11z orduıuno na 
zaran mütalca edılmek doğ· 
ru olur. Birkaç seneye lca 

1 
f ___ ,.,. ••• aeıuııı 

Avrup1Sdakı üıtünlüğünii ar 
lıracak olm1111ına rrığmen 

Alrnanyanm 1 n ı e n po 

tansiyeli ıttgide daha geoıı 
, bir ölçüde ve daha yükııek 

bh mükemmehyet der~ce · 
ılnde organize olmıyn doğ 

ru gidtıcektir. 

Lıberal parti Uderi Meh 
met Mahmud Pftta kabioeli 
. müfrıt reakılyoner t!lema 
nlardan teıekkül etmiıt r . 

1 ~28 Seuesınde başvelt \ ol 
a.n Mehmet Mahmud Paoa 
parlamentoyu daitıtmakla 
ıöhret bulmuıtur. Y ıeni ka
bıne fttasmdan bulunan İs 
mail Sıtkı pa a 1 e, 1930 
senesinde beıvekil me-\ idin 

de bulunduğu zaman kanu 
nueaastyi meriyel mevkıin 
den kaldumıe ve yeni bir 
reakılyon fntıhnbat hanunu 

nepetmitlir. 

Mısırda reısluıyoner ele 
manll\rın gedeheıi , hem ıç 

slyn&Ptte autıdemokra11i bir 

yol tutulmuına , hen de Al
man ve ltalyan fe~ıatlerıntn 
............. ........ ... c: l\lllcı > 111(10 aa 
ha fu: a. tesir yapııbılmele 

rlne aebep olacaktır ,. 

pra" ıia ga zet~ılnin 31 llk
kioun tarihlı nüshasında 

.. Roman yada Yt ni teıekkül 

eden kebinenın dharı mnt
buatındukı aki&lcri .. kaamın 
de. .. Türk matbuahnın mii 

tal c aları,. bo~hğı altında şö

yle bir yazı ınt ı {?ar et.mittir : 

.. farı gazeteıinın f Jkrhıe 
göre, Ro ıanyadaki son ha-

Hnr milletlerin ı.aafll\rı 

havacılık huıusundadır Mü· 
saadesiz ıöyliyemiyec.eğı ta 
bıi olan general Veyg n. bu 
yakınlarda, Avrupamn hava 

kuvvetlerin ı ıöyle kıyaıslıı 

mıttl: Alrnaoya üç bın, höl 

duıeler ve mevkii tkttdnr& Goga 
kahinesfnın geçmesı, Roma 
yadaki şıddetla Alınan pro 
p "ğanda luının netlcıeıtıdır 

Tun makaleye devam ed
er~l< dı j m· kı : · Romanya 

faıııt bır devltt idaruıoe 

ge~lnce muhltınde de teılri· 

ni göılterebilir . Roma · Ber
lio mıh veri Balkanlarda daha 
faal bir siyaset tak1bine batı· 

layabtlıı . 

lnııllere \'C Funea da bu 
büyük deiJlıtkhk karıısında 
lakayd kalamaz. Onun için 

Homaoyııclakı l,abınt: değff· 

ıklığı milhtm neticclN doğ 

ya i 200, lngiltere 1500 ve 
FranH ıoou Bu rak . m lar 
takribi bir 11hate mal ı kse . 

lnailtere ve Fransa için, ze 
nglnliklerine ve ell~rıodel<i 

bütün imkanlara rağmen, bu 
nazik ve yüklf k ıiiahtan 

kabil olduğu kadar iahfede 

etmek üzere ellerinden aıele . 
nl yapmamıv olmaları pek 

ıerefli bir ıey değildir. 

Avam kamarası toplandıiı 

zaman. yalmz yapılmakta 

olan ıayret!er huıusunda de· 
ğtl, fakat elde edilmit hf'tice 
ler bakkmda <la hükumet· 
ten t~minat itlemeıi peırla 

mentonun va:rlfeıldir . R 
Baldvin, annvatan hava k u 
vetlerlmlzln, pek uzak dev 
letler miiıteına, kln:15ec;ltn 

aıaiı olmıyaca~ını blıe ret1 il 

men teyld etmııtir Bu pro. 
je tahakkuk etmediyse. bun-1 
dan devlet adamlara mcsul · 
dQr . 

1 urabi lir." 

İngilterede milli müdefaa 
için her sahada para saı f e 
dtlmektedtr Coordinntfon 
bakan1 . milli mOdafae mas 
raflarınan labmln edılen bir 
buçuk mıl,.ar lıterltoı "fa 

cağını haber verfyordn . Fa · 
kat logiltere maliyea\ o ka 
dar sa~lnmdır ki bu ınunz 
um murafların finanse edıl· 
meslndc ciddi müıkül l ere 

maruz alınml\•acnjı tah 
min edilebilir. 

Avrupaoın polıtik ve de 
mokrat ıll hürriyet dostları 

başlAntı~ olan karardık se 
neye yers iz bir ümitaızlik 

ve korku i le ba\imamalıdır· 

lar. 
YAZAN: 

V/NSTON CHUR<:H//,L 
Parlı Solrdeh 

D r ·u ~be de Ağaç 
ik Faaliyeti.. 

1 Şehir KiilübiJn
den Bir İstifa 

Şehir Kulübü idartJ hey 
etine ıeçıldiiinı dünkü ~a 
yımız~a yttzdığrnllt. Avukat 

Dursunbey de MeyL'alı Ve Ma B Sadık Deniz idare hey 
eti aulığmdan iııttfa etmiı 

ve bu iıtifattnı konıre ri · 
yueti:ıe bıldsrmfetlr. Kongre 
rlyrı1eh tarafından yedekler · 

yvasız irçok Ağaç Dikildi. 
Dursunbe y, (Husu i) Ke 

8if ve v si orcnnnlara mahk 
bulunan Dursunbey kazası 

ağaç dikmek hu usunda mu 
hakkak k• çok ıleri btr y~r-

dir Dikme mevsimlerinde 
hemen her çıftçinın merakı 

tarlasına. ba hçeıioe 3-6 f ıd · 
an ılave edebilmekttr 

Son aylar lçtııde kezanm 

her taraf mda. diktlen binler 

ce mayvalı, ma vyasız aiaç 
\nn baıka merkczın Saz mev· 

kiine 800 kavak, 200 akas 
ya. 1 ()(} ('IOIH Ve 22 Ç&ffi 

dıkilmi~lir Ağnı,: dıkmc fa· 
aliyeti. ıne\'Slln st>nuoo kn 
d a r bugunkü a iman netice 
leri çok a~mıı olacaktır . 

Duuunbeyli lerı bu ıuürlu 

Müteahhitler 

Kazanç vergilerini ne şe
kiide ver cekler 

Fınanı; Bakanlığı . müteah· 
h1 t l•!rio lcazanç vergısı hak 

londr.ı benı bir karar almır 
lı r Bakanlığın b u k rarını 

hu liıa nlarak yezı oruz 
l\.azıın\. vergııı kanunu -

nun ı~kız.incı maddesinin bi 

rıncı f ıkrıuıında uyılan do 
ire ve nıue11eıelcrc ka.r~ı 

teahhüde girışınce ödt:nen 
teflhhüt bedellerindeıı tedi

Y~ ıaruıuda yüzde 1 ,S 1111· 

hetınd(• kazan~·. vergisı tle 

hu vcrglmn beıtı:: blrı nl• 

betinde ıktlsadi buhran ver-

gili kesilme11 la:t.ımdır . Te· 
:lhhüt bedellcrlmn mukave-

le ve ya pazarlık fttthna 

göre alika d r deme ve rnü

e sse,eier<'e usul cla ir~ıınde 

ödeomcel ılt! müterıhhıtlerle 

r 
ıhtı18fa düşüıerek bır ı:ıah 
keme kararma müıılenaden 

tedıye edılmet1i ~1 ra :ımJa "er· 
gt bakımından hiçbir tark 
yoktur. Btnaenaleyh: 

l Kazanç verghi ka -

hareketlerinden dolayı kut 
lularır. . 

den en çok rey alan Dok
tor B. Klmfl Sultoğlu davet 

Kireç nah:yesinde dut fi
danhöı 

1 
edllmiftlr 

ı idare heyetinin araların 
da yapacakları seçimi ayt"ıca 
bıldtrecefl~ . 

Kireç, (Huıuıt) - Dursun

beyin Kireç Ollhiyeııi mer 

kezınde bir dut f ida nlıjı tc 
ııı1 edilmiştir . Köy ı ıı. hıiy~h 

maneviyeleri namına açılan 
bu f ıdanhk nahtyede ipek • 

böcekçiUjinin inkiıafma eo 

büyük bir lmıl olacııktır . 

Fidanlık yerının etrafı çev 

rtlmif ve toprei,nın hazır 

li\nmaısıoa baılanmııtır B'ı 
maksatla kaza ziraat fen 

memuru nahi •eye ıclip fı· 
danlık itler ile ılgilenmlıtir. 
ww ; :ıw 

Balya ziraat memurluğu 
Balya ziraat memurluju 

namzetllilne 20 lira maaıla 
Buna ziraat mektebi me· 
zunluından Nealp lnce ta
yin edtlmlttir. 

lıdem zammı 
Kıdem müddetini doldu· 

ran P .. ıaköy baıöiretmenı 
8. Sabri Klmtlin maaıı on 
yedi buçuktan 20 ltr11 va yük· 

ıeltilmiıttr. -
VO' 

e 
ullar Birliğinin Se

l i k K o n g r e si. . 
(Bat la rafı bırioci •a yf ada) 

mi~ttr. Bu gelirden tAleh~ 

yurdu ıaıesine 1560 lira 40 
kuruı 75 ant im , ınem\lr ve 

müstahdemin fü·reU olarak 
1000 nra j S kurnş . )'Uft bın 

aları kırn beddioe 227 lırıi 

20 kuruı, nlfthrukaı ve- ten· 
vırat" 1 17 hra 73 kurı.ıı 25 
santim, dcnıırbat e{>Va , kırl.I\ · 

ıiyc ve müteferrika ya 387 
Ura 45 kuruı, balo ve mü 
OJamere nuura(ı olHnk 112 

lir" 71 kuruş, ~itap ve para 
yardımı oli\rak da 146 lira 

44 kuruı masraf yapmııtar 

ki ceman ~818 lira 2~ ku

rut sarf cdılmiı, 938 ıenesi · 
ne 203 ltrs 44 kuruı devre 

dil mittir. 
Hırllk. kurduğu fş\•ur<lu fa 

aliyetlne gelınce: 

lfyurdu be7. ve hal ı doku 
mft utelye 1ertnde httlcn 12 ' 
bez ve 4 h ıı lı tezgahı vıır· 
dır. liir ıene latfında her 

iki a telyeuin çıkardığı ety8 

göğüsleri kabartacak bir ra 
tldedt!dlr Bu sene vur<la. mü · 

du ltleİyelerindc çal.ıtardıiı 
ve &anut atrettfği yoksul it• 

çilere 941 lira l 1 kuruı pa· 

ra yarcl•mmda bulunmut, 
dolnımahan~yi idare ve .. 
nalı öğreten muııUinıe 308 
lirft :iO kurut ücret verilmft· 
tır . Hundan baıka yurt 
için .atın eltnan pamuk ve 

yün ıpliği için 1895 lua 29 

kuru~, boya veıaine ıçm 

215 hrcı 29 kuruı 5 aa11Um. 
nuahrukatııa 17 lira 72 ku· 

ruf ve kir" bedeli 9 ltra ve 
müteferrik masraflarda 20 
lıra tiS kuruı ki c~man 3878 
lira 92 kurut 75 sııntim 
•arf edilnıtıtir. 

Halen yurdun rnacazuın
da ve dukumahaneıtadl!kl 

tezgA.hlarında mamul ve 
gayri maınul mevcut 27 ka· 
lem de 1094 llta. 49 k11ruı 
25 aantin kıymetinde ınah 

vardır /1' talyeterdt!'k-i tez 

ı t,..davi l sermaye konmamı" 
sayılan daue \"C v 

hr fona rağmen ıdart! lw 
nuııund 

gahlarm ve hunlara nıüte -
f errig nlat ve ede•atın 550 
lira 37 lrnrut 50 sırntıın de · 
ğerinde demırbaı etyuı 

\ardır 

müeneeelere karfı tenhhutte 
bulunanlara ted ıyt: edı ıco 

teahhiit bedellerı, ıdeı- doj · 
rudan doğruya ıst ı- r bir 

mahkeme kara r i ;- !e ödensin, 
vergı kesl!ec0lıtir Yerginin 

l<.esılmcsıoi temın ıç. n aliı 

kalı daıre ve mOmesı>esel r.r 
tediyeyi yapan muh.uiµlere 

mahkeıne llfunlftrtnı vererek 
'Yergi keıilm sinı isti yebile

ceklf'!rdır. 

2 - Müteahhıt tarelırı 

dan tcahhüt bedellerı do lo 
yi11yie açılan davalarda ıte, 

eAar muteahblde bir para 
verilmesıne mıshkemcr.e hük· 
ıncdiltne . bu paradan vergi 
kesilmeı;i ıcap t.> decektlr 

Keaıı luıznnç Vt! buhran 
vergıler ı çlktıktan ıonra ka 
lau mlktnr üıerlnntım Y"P• 

lacalrht 

yetimiz ha yı rsever tüccnrln 
rınuzdıuı kredi tem11ı ı ı.ure 

tile bu itı başarmağa rnu· 

1 
vaffak oııouıtur iıvurduo
da 10666 metre alaca, 2J3 
ınasa örtüsü, 72 çarıaf, 187 

büyük kliçck atkı 52 peıteınal , 

269 peçete. 245 mendı l, :i li 
µerde, Ll buyük mtı&ft ör· 
tüıü, 65 batlık, 95 büyük 
karyola çar~atı, 10 27 metre . 
90 aanhm yorgan ç&rfhtr, 
! 565 metre 15 gantinı ıu, 

tarlık bu. 163 metre kaput 
luk bez, 13 çift hü) ük ço 

rap, 7 ktılın vat&lt çıutaf•, 

71 r.det ~arıdalyf\ hahaı, 15 
paspaP. 5 halı sec,:ade, 16 
yiin battanıyt•, 1 adet yün 

masa örtüı!U . 60 yün kuıak 
dokurımuı c bı k111ım d& 
dokmımflkladır 

Aırltk idare l'.eyeli iı>'"r 

Hu iua: Bırlık. gerek tale · 
he vurdu ve verek lıyurdu 
ıçln cemaıı 6697 lira 21 

kuruf '15 santim para yar 
dımı ve masraf yapmıthr 

Bırl ık ıdıu" heyeti geçen 
sene hususi muhasebeden 

1000 lira, heledtyeden 100. 
Halkeyindf"n 100 ki ceman 

1200 ltra para vard11111 ıör· ,. 
mü~tür . 5497 lira 21 kuruı 

75 wAnlım varidatı kendi11I 
nin yorul mar, aaı netıct"ıf if 

yurdu atelyelcriuden elde 
ettiği varidat ve muhterem 
hall.:muzın v~ tüccarlarımı

zn. Rırİifte kartı lf6aterdikle· 
ri yüksek a lika ve yardım 

ıayesinde elde etmiıtır. Ônü 
nıüzdeki "ene içinde bu f • • 
atı1eUn ıeçen ııeneldoden 
dftba ftıtln ve ylilu~k bfr 
verim ~ete-cc fHen en1l11I• 
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"M. Seguin,,in Keçisi 

Bütün d•i onun için ba1-· 
ram yapb. A~ız doıtum 
.. Grinıotre". .Sen de bizim 
keçınto. rneıul olduiu kana· 
•Hndeıin dejfl mt? Ôyle Ja, 
onu baıı boı gezmekten 
menedecek, ne ip •ar ne 
kazık · · Şimdi dola1tığ1 yer· 
terde b 1 OJnuz arının ucuna 
lcadar otlara ıöm616yor. Be· 

1 

yaz lreçl Yarı terboı hir hal · 
de YU•arlanıyor, yere yatı· 
yor. So11ra birdenbire doj· 
rularak le 
du OfUfruftja baılayor-

f epeyı o kadar hareketle 
doldur1nuıtu ld, 16renler ws 

e1ruın. in, on kt>çlıl bırden 
lraçaııı zannederdi. Yaylanın 
Jam•cında dolaııp otlarken 
çok •taiıda ~aynın orta11n · 
da Oa Y Seıuınto evini ve 
rktıımdalcf kapalı babç~yl 

görünce a&zlerinden yaı ıe· 
lfncıye kadar ıülmektea 
kendini alamadı. Ne de 
1c- ~k 

uçu Yerrnh:! ŞJmdt1e ka -
dar n l •sı olmuıta orada 
kalabUmtıiın? Za•allı keçi 
tepe~·e çılnnakla lcendiılni 
kinıbilıt ne kadar büyOmlt 
ht'8~dıyordu . Ôile)'e doğ 
ru beyaz ditleı al~ yaban as 
nıalaruu .kemirir, saia ıola 
ko~arlcen bir , aban keçiıl 
cürüıii içine düıtü . Bızim 
bey"ı ke~ımtz onlarm ara 
'!Ddft bir bldtıe olrnuıtu 
'r aban asmH1nın eıı güzel 
)'eri ona ıı yrıldı İçlerinden 
•İ)"a h tilylü ıenç bir yaban 
keçfıl bizirnlrtoıo boıun• ait· 

"'~kte ccikmemJıtt. 
iki iıık ormenların ara · 

ıunda bır iki •aat kayLoldu· 
t ır . Arllll'lrrncia ne konuıtuk· 
laranı 6irenmek tıteraenlz, 
çimenlerin anıından görün · 
rneden aka.-a mP-mbal.-ra •o 
F\lhll7, 

. -. 
Bardenbire hava ıerinledi 

Joın, galtba orduda iken 
"•llandıinn otonıatlk Veb
lf!y rGvelverıle öldihtllmOıtü . 

Avukat : 

Bır dakika . derlı . Sizin 
rilvelveriulzle naıul n ldürül 
•rıü1 . 

- Bunun haklıtndft hiç· 
hır tey bılmıyurum. Hir da
ha bu ıillb ele ıeç01eml1 . 

Ftolcleıteıo baiırdı : 
l,te f aydah bır nokta! 

Demek l1U7oraunuz kı, ka
rınu: kilıth bir apartmanda 
hır rnernıı ı !c aldGrülmiit ola. 
'•le bu1unmuıtur ve evde de 
rüvelver bulunamamıtttr 

Evet, onun gıbt bır fty . 
pol1ı V ebley marka rüvel 
verimi kaybedip etmedljimi 
•ordu; ben de kendi oturdu · 

iu ın •P•ttmanımda bir çelc
;eced~ b\tlunduğunu eöyle· 
hn. 1 •hkllıat yapıldı . ıil6h 

Yoktu. Ben hemen katti ola 
re;, ltı•ldf edildim 

Poliı ıfzln bir Veble· 
Ytniz <>ldujunu nered~n öğ · 
rendf . 

Diğer it arkııdaıım Jo 
an, Ron•lu Voodburyio ölü· 
rnünü öirenmeden ıöylemif. 

kaç lf arkadaeını~ var? 
· Y -.lnn: iki Voodbury 

ve Dıcıtı Rloıtou flrmanu 
•ID •4t f etıtlancl , V wodbury 

Dağ menekıe bir renk aldı: 
Akt"m olmuıtu Vadide tar
lalar ıiıe b6romüıtü. 4 Srgu" 
in bahçesi dumanlar içinde 
kayboluyor. evden fıe yalnız· 

ca çatı aıörülüyordu . Yakı

n1ndaıİ geçen bir ıurunun 
çıngırak teılerl ruhunu hüoıü 
ne bofmuıtu . 

Yuva1ına dönen btr dotan
kuıu kanatlarını çarparak 
geçtıfl zaman blrdenbll'e ür· 
perdt Ve arka1ıadan bir 
alumııa daiları kapl,.dı: 

- Hu!. . Huuu ... 
Bu ~ala1alık filnünde ak· 

tama kadar kurdu düıün 

memlttf. O eınadıt derladen 
ıelen bir ıeı vadide akıedt
yordu. Bu, ıon defa olarak 
kf'çtılnt arıyan Segulnln 
ıeılydl. Bır taraftan ku•t 
ulurken, dtfer taraftan bu 

k11ık teı: - Gel! .. Cel; gel 
diye haylurmala çalıııyordu. 
Beyaz keçi, tçtnde dönmele 
dair bir meyil duymuttu, fa
kat irazıjı, ipi, kapalı bah
çeyi düıününce bir daha o 
bayata dönemiyecellnt an

l•dı . 

Artılc ıhtiyarm ıHi de 

keaılmltti Arkasında bir 
yaprak hııırhıı duyunca he · 

yecanla döndü. Keranlıjın 

içinde d imdik duran lc11a 
ikı kulal< ve parh'\'an iki 

iÖZ aördü ... Kurt gelnıitti . 

* 4"" 
Muhteıem aöjdcıile be · 

yaz keçiye lttiha ıl~ balu 
yordu Onu neınl olııa yiye · 

c e g i n bildiği tçin 

acele bile etmiyordu K~çl 

kendiıinc doğru dönünce 
ıulmel<len kendini alımı 

yarak, iri dudaklarıtlm üs · 
hlnden kırmı7ı dıhnı çık•

rarak: 
Hah! Hah! llıulo . M 

Seıulnln küçük keçfıt ! . 
Zavallı küçük mahvoldu 

ve Bloıtondır. 

Bu Voodbury Jizin bir 
Vebley marka tilihımz ol 
dutunu nereden biliyor? 

- Harp esnasında bera -
ber c;alıtmıı tık ve bh tane 

onun da vardı: 

kar btr n~zar fırlatarak ce 

••P verdı . 

- Bu mevı.uubahı ola · 
maı.dı . Karımı öldürmesi tçm ' 
dünyada bıçbir sebep yoktu 

- Sllibın bir Vebie v ol · 
duğu nerdeo öjrenildi. 

Sılih. ekıperlerı mer 
minin harp zamanına ait, 
bır Vebleyden çıktıimı ka· 
bul c tmitlerdir 

Ve ıtz de kendı ıılih• · 
n111 çıkarmadıfını:ı için te•·· 
ldf edıldint7. dejll mt? 

Meydana çıkcnamaaı ıçio 
ıilihınu apaııkire aizlcdljtm .. 
den mücrimtyetinı e iınat olu · 
ndu. 

- Aleyhinizde~i diğ•r de · 
lilttr nelerdir? 

Ah, ,ek ı.:old Anahtar 1 

ıuetel•• belllİ •~ ilftn. Jo 1 

~ ...................... ~ 
! TÜRKDİLI ! 
: i.> o.ze.rtcılnden batka her : 
• k s • : ı<ln çı ar. iyaaal gazete .. : 
1 Yıllıi1: 800 Kurut 1 
: Al+ı Ayhfiı:400 : 
• • • Sayısı : :'i • • • i Günü geçmtf sayılar ~S İ 

• kuruıtur. • 
: ADRES: : • • : BALIKESlR TÜRK.DİLi : 
......................... ~ 
iunu e.nlamııtı. Kendlnd~n 
evvelki iıı keçlnfn abftha 
kadar çarpıfhktan ıonrft ea 
bahleyin k,.ndım le ' ım etti 
ğlni hatırla)'ınca çok fazlıt 
uğraımadan teslim nlm ftJ'l 
düoü udü 

Sonro hirdenbıre f ikrmi 
değlftlrcrek, batını eğıp , boy· 
nuzları ıleırde kurda hücum 
etti Oou ö ld6rmek ümtdıy 
le de-jıl , 1abaha kadar da 
yanabtlmek ümidiyle ıaldı 

nyordu Böylece uzun 2a · 
man uğraıtı . N· fes nefeıe 

ıellp dinlendikleri b ir iki 
aaniyelik zamanlarda olur 
kurt keçiden kopardıjı par · 
çaları topl ayıp yutmağa ça · 
lıııyordu Bu hal saba ha 
kadar ıürdü. Zaman zaman 
berrak ıemada yıldızların 

daoıettilinl ıören Seguinin 
keçııi : 

Alı ne olur sabaha 
kadar dayanabilaem, diyor
du. Yıldızlar birbiri arkuı 
na ı6ndüler, keçi nıücade 

leıtni, kurt hücumunu arhr 
dı Solıun bır ıtık ufukta 
aörünürken bir horoz ıabahı 
terenniim ediJordu 

Teılim olmak için ıabahı 

bekllyen zavanh hayvan, 
kan lekeli ıüı:el, beyaı: kür · 
kü içtndc ye re yık ılı verdı . 

Kurt Ü7.erioe ahlara!< küçdlc 
keçiyi yedı 

"' * • 
GQrüyoraun ya dostum 

ı ıttığin hikaye muhayyi le 
mln mahıulü değil . Eier bir 
•ün .. Provence .. a , ıei lu~n 

zevcelcrim!ıtn. ekseriya fÖY 
le korıuıtuklarını ı11tecek-
11in · 

"M. Seıuın,. ın keçlıt u 
baha k~dar çarpıoll ve sa· 
bah olunca kurt onu redı 

< Alphonst Daııdtt •J den 
Çeviren M. E. Çavu§oğlı: 

kapı ırekilince kapanmıyao, 
fakat yaln17. anahtarla kilit 
lenen bir emniyet klltdi tftk· 
tarmıthk. ikimizde ue birt' r 
anahtar vardı ve bundan 
bat1ka da, bulunmasına ım 
kin yoktu Ya lmz ayrıldığı 
11nz zaman. bu anahtarı ia 
de etrnemltlim. 

Hft . itte neden kapanın 
kırıldığı anlatıldı . demek em
niyet kilidi kapalı idi . 

Evr.t, benimki yanım 

da tdf, Joaoınkl de cesedin 
yanmdaki btr ma111 üzerin . 
de dığer anahtarlarla birlık 
te bulunmuı . Hariçten kapı 
kapanmıı olduğuna ıöre, 
muhakkak bu beolm anah
tarımla olmuıtu .. Ve cin&· 
Tf!tf tıllr•m de b~mlfm 

A'tJUkat ıOldG. 

fOllKl>lLl 
04 ._ • . 2,, bil& 4&-

Suyu 
Haç Atma 

Atina ika Nea gazeteıi ya · 
zıyor 

Hamidm devrınde İ&tan 
buld" haçın neeıl 5U}' • ahi 
dıfını anl atacağım O gün 
bütün hırlıtiynn\ar caddelere 
dökülürdü. Denize yakın hu
lunın otuz kadar kiliseden , 
cumbur cemaat tldiltr ve 
İıtanbulun ü ç denizi takdtı 
edilirdi Bu mutantan ivin· 
ler Hizanın ca nland ıran hi 
diıelerdir Be,tkta ta } ıspı 
lan i ytn her ·erde daha 
tantanalı olurdu . Çünkü o 
gün Be-yoğlu ahahsa Beıtk · 
taı kiliaeıine iner ve bundan 
maada. 8eışlkblf ku ınandam 
Hasan Paıa da, ayinde ha· 
zar bu1unul'du Ktliıeden ha · 
reket e-c:len kaftlenin batına 
"Çanlı Kahya., geçer, bunu 
tulumbacılar takip eder ve 
arkadan papaztar gelirdi. Hiç 
unutmam 1 o devirde e .. ,ik · 
taı mltrepolttlne ( Anftlohyoı l 
lakabı taln"ıtlardı . Bu nt, 
hemıehrtıl olan Konva pis -
koposu Anfllobvo'u berza 
man zllcretttğtnden, mebal · 
leli kendine de bu adı tak 
mııh ., O ıün Besiktaı Hhll i 
hıncahınç doJ~rdı Hllaan 
Paıa tle malyrti geldikten 
sonra, ıuya atılacak olan 
delikanlılar da. haçı kapmak 
ictn hazırlandılar Runlar kanh 
Potinin 6ç otlu ile, Çtnge· 
ne llya!lln Yanko. Deli Al · 
akonun Vangel v .s. de1ikan
hlardan mftrekkeptl Haçı 

kanh Fotiofn kiiçük oğlu kap· 
mı~h Alkıılar içinde .ıuden 
çaktı . () ~On haçı hulanın 
topladıiı paranın dörtte üç 
Onü lcthıe ahr ve dörtte bi
rini kendlıi arkadatlarlyle 
meyhanP-de verll"rdl. 

A. Mauramatiı 
Beyojlundan yazılıvor: 

l'ürkiye yıbaıun tatil gftnle 
r t ara.ana ithal etmtıtlr Es· 
ıasen iatanbulun aırt 11mfı 
ötedenberı y1lhıttını teıfr 
ederdi . 

Yılbaıı münHebetile Tilrk 
çe ıazeteler fevkalade nÜ!;-

halar çıkarmıılardır . 
O gün .ıerek p atrilchno e 

de. g.-rekııe Yunan kon o! oı · 

Fakat bal( , h ic;bar oc y 

bunun kadar kola y deiıldir; 

herhangi btr 
hip ola bilir . 

V cstll\ncl: 

ınıe.n , tttlne sa-

- Ha y ı r . ded ı İıte bu 
muammanın en çetlo tarafı . 

ane.lıtarın haıka hiçbir eıı 
yapılm.amııtı, ht ımelçl ma 
dam Vt>ıtlanda birçok defa 
:bu anahtarın bir etini ver 
meıf için rica etmittl, fakat 
Joan kati 8Urette muhalefet j 
ediyordu. Ke nm, ııenet lcrfni, 
m6cevherlerinı apartnıanm 
kaıaaında muhaf a 211 ediyor 
ve huzur içindtt uyuınağa 

çalıııyordu . 

Cinayetten bir ay kadar 
ev"el, bundan <'natıe ediyor: 
benim dl§er aaabtorlıu yap· 
tırıp vaptırmadıjımı ÖMrcn
coeje çalıtı1ordu, xlra , yap-

Kukuleteli 
Adamlar .. 

Da ily Ek prea ıazetesinin 
Pariıı mu ha bfr ı yazıyo r: 

"Kukuleteli a da m la r ., iıi 

mli gizli Lt hl~ tetkilatının 

h a zırladıiı suikast plfıDI ha 
kkıntla ilk izin keıfedılme
ıine yardım eden mevkuf 
silah kaçakçısı J akubrez Mu 
tıeolininin framodaki a man. 
sız düımam meıhur feılet 
al~vhtarı profesör Karlo Ro. 
:tellenin öldürillmeshıe n" ıl 
yard ım ettlıllnl itiraf e.tmj ~

lır 

Kaulerimlzin h11tırlarındA· 
dır ki , geçen sen enin t em 
muzunda profesör Rozetli 
ile kardeıi Sabatino Roı;eHt 
Fransanın Kutern ruevkiın

de bıçakla öldürü lmüt ola · 
rak buluumuıtul ar. 

Jakubrez isimli me\'"ufuo 
itirafları bir kere daha göı· 
teriyor k i, kukulete lt a dam
hu ilimli teıkılat , faal ıyet 

leri fa~izm aleyhtarlar ı na 

kartı olduğu için, lta lyan 
f atiıtlerinden yardım gör· 

mekteydi. 

Jakubrez , bu cınaycttP ıki 
şeriki cürmünün daha oldu
ğunu öylcm ft ve b unlardan 
tk11i Marsih• da , üçüncOsü 

C.-zairde yakalanmıı bulun
maktadır 

Bunludan Fı liyol 11imli ı · 
ntn "Kukuletelile~ teıkilittı .. 
na m en sup ol<luju ve sou 
dört &)dısnberi sakla ndığı 
an1tı ~ ılmııtır Cezairde t r 'li 

ld f ed ilen suçlu ise. bır AS 

kerdtr 

Vul kar iıumli vükse k bır 

mühendııs de yapılan istl c 
vap neticesinde memlekete 
silah kaçırmak ıuretıle .. Ku -
kuleteliler .. e- yardım e ttiğı

ni iti raf e tmekle te•kif oJun· 
mu~tur . 

hanesinde kB.bu l resim! r ı 

yapı lma trr. Yılba~ı tayya r 
piyankosu iki Rumn da fsa 1 

bet etmı,ur Biri i (Talavlah), ı 

ötekt Beyoğlulu ola n bu ikt 
kl~i a ltı bin beıyüzer lir 11 rt l· 
11ntlard ı r . 

tır n111 isem, kilidi deitıtlrte · 

cekti. Onu bu husuıta teı 
kia ettım . 

Parm klıkl ı dar pençer~ 
le r a rıu ındttn voiun ış1klar1 
görü o nwue baı lu mışla rd ı . 

S!l ~dakind~. bir ö rümce k a ğı 
lı:r leke gıbı görünü vordu 

- F akat anahtarınız, mu
vakkat hir zamrı n , bir eıı 
yapılmn k Ü7.ere ça lınamaz 

Güneş 
Ve Ev .. 

Bir ev yapar veya kira · 

larken en zlynde dtkkal et 
tiğlml z. ıc y , C\'ın günet ve 

hava altr odalarının uıüm · 
kün mertebe çok olma11dır. 

Küçük tehirlerde bu e.aı 
dahılınde ev bulmak belki 
mürnküodür; fakat büyük 
ıehırlerde bu imkin maalH · 
ftef çok azdır. 

Bizim için böyle olan bu 
vaziyet Londrahlar için böy 
le değildir; cünkti bu ıehir 
de gOneıi haftalarca görmek 
mümkün olamaz .. ! 
Şu halde .. Halimize tük· 

rcdelim, değil mt? 

Bali nüfus hidiseleri 
Arz üzerinde loıanların 

arttılcları muhakkaktır . Bu 
a rtma keyf iyeli iberinde ıu 
malümatın verilmeıinl fay · 
dalı buluyoruz: 

~ovyet Ruıyanın 1911 de 
103,500,000 ve 1931 de 118 
m l l y o n 656.000 olan 
nüfusu 1936 da t 73,000,000 
olmuıtur. Btrleıik Amerıka
nıo 1931. den 19J6 ya ka
dar nüfuı bet buçuk mil· 
l" On artmııtır 

Almanyanıo 191 ı . deki 
nüfuıu 64.976 orıo 1931 de 
65.267,000 olan n6fuıu 1936 
da 67, 105.000 olmuıtur. 

Bü} tik Brltanyanın Hh 1 
den 1936 ya kadar nüfuıu 
1 ,300,0llO artmııtır . 

jtalya. nın ıse bu müddet 
zarfındR nüfusu 8 milyon 
artmııtır 

Ananas ve çorap 
Ananas bizim ve belki de 

bGtün cihan için bir meyv 
adan baıka blrıey dejlldtr . 
Fakat Avusturalyan ın Std 
ney p hrinde bal b6yle de-
ildir Orada Ananaı çorap 

imal ine vıuı yan bir madd 
dtr! 

B i z i m b a ;, ı ço· 

rap fabrika l arı , topukları 
R vak üzertae kendıliğinden 

gelen. lkı mlıll genltllyen 
~oraplar yapmaktlldırlar. Ac· 
aba, di)'Oruı , bu çoraplar 
Ananaıtan mı mamü1d6r? 

ınez miydi? 
- İç ıQrgülerlle pençere· 

ler, tamamen kapalı tdıler . 

Ftnkled cln: 

Hey allahım , bu ha)•· 
re t edilecek btr fey! Dedi, 
hir kadın rüvelver tle öldü. 
r ülmüş bulunu)or, ııilab ça· 
hnmııtar . anahtarların yeri 
kati olarak bilinmiyor, kapı 
lar ve peoçereler içeriden 

• kapalıdır ve apartmandan 
lmkaoaız . bu anahtar , glrmeie dlier hiçbir vaııta 

bir zınclrde di ğer üç anah dıt bulunmaymca! 

tarla beraberdi ve o da her Hakikaten, ben haklı 
7.a man gözünıQn önünde b u · olarak kendimin m<lcrim rl· 
lunan bir kutuda bulunu rülmesl ıcabettfğlnl düıünu · 
yo rd u . 

Cına yelten sonra anah
tarın yıne orada bulunup 
bulunmadığım ltontrol etti · 
n iz mi? 

E vet , orada idi 

- KHrınızın apartmanın · 
da biç baıka kapı yok miy 
dı '! Ya p~nçereier? 

Hıç~i r kapı yoktu. Yal 
nız, mulf a kta , paketleri al · 
mak için btr kapı deltji mev
cuttu . Fakat bir ineanın ge 
çebilmeııi için çok küçüktü. 
Pençerelere gelince, bunlar 
yirmf üçüncü katta bulunu· 
yorlar. 

- Cnni, bir hah't vaısıt11 -
ılle iiltten apartmana ılre-

yorum . 

Veıtland cebinden bir ıi· 

ğara çıkardı Bır kibrit çak· 
ta, ıonra bak1r tGkGrük hok· 
kaıına attı . 

Finkleıteio 
Devam ediniz, dedi, 

aleyhinizde ne delUl~ r bn 

lunmuıtur? 
Tam cinayetten evvel 

Joanm apartmanında bulun · 
clufumu biliyor muıunuz? 

Bunu aazetelerde oku· 
tnuılum, fakat ben iatemi
yorum ki, ben katiyen hi~ 

bir ıey btlmiyormuıum ılbi 
benimle konuıurken , bana 
hertefi anlatınız. 

S0R0YOR-
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RADYO HARBİ 
İspanyaHarbi; Devletlere, Giriştikleri 
Topsuz Tüfeksiz, Yeni Taarruz . ." e.Mü
daJa<ı Savitşııııııl~henınıiyetiııi Oğretti. 

Echo de Pariı ., gazete
ıinden: 

Bir ıene evvel, o zaman 
maliye nıtzarı olan Sir John 
Simon, muhtar bir tetekkül 
olan ve f akıt t devlete 11kı 

ıurette ballı bulunan Hri· 
Uıh Broadcaatlnı Company
nm, yani rodyo tdareatnln 
ecnebi dillerde ve ha11aten 
Arap, lıpanyol ve Portekiz 
liıanlarında neıriyata tevea 
ıül edeceğini haber verl1or
du. Gelen telıraflar, bu ite 
batlandıfını bildirmektedir. 
lnglltere, b6Jlece, Sov7et 
Ruıya , Almanya ve ltal7a · 
nın mlaallnl taklfd etmek 
tedir. 

Rad70 aa1eıinde, bükQ 
metler muntazaman yaban· 
cı ahaliye hltab etmekte ve 
d6nyanın beı kıta11nı pro• 
pajandalarfyle doldurmak· 
tadarlar. Bunlar ideolojileri 
ol medb ve hareketlerini iz
ahla iktifa etmezler, fakat 
haaımları!'ın deıiılerlnl ifta 
beyanatını teıblh ve flldr · 
lerint cerh ederler. Bu na
zikane cidal, hudud lıtaayon 
lara vHıtaılyle, harpten ıon· 
ra baılamııtır. O zamanJar, 
ıülbcü bir ruh eımekte idt. 
Birçok memleketler, netrlya· 
tan komtu devletleri g6cen
dlrmemeıi için tedbirler al· 
mıtlardı ve hattl beynel
lel bir anlatma dahi akde 
dilmftli· Fakat, Stroıbourı 

rodyoıunun Renden atede 
dlnlenmeılne na11I mani 
olunabilir? Aynı ıilçlilk, Po
lonya Sılezlya11, Çekoılo · 
vakya •e lıveçre içinde va 
rlddır . Ve Volaadakt Al · 
man cumhuriyeti ile temas· 
ta bulunmaıı lazım olan 
Mokova niçin Almanca ko
nuımaıın? 1926 da Veimar 
Cumhuriyeti ile Polobya 
araaanda bir ademi tecavüz 
alaımaaı aktedilmittl Fakat 
Hltler ibUlllJnden ıonra,Dol · 

fuıun katlı , M. Hablcbt 
( A vuıturya nezdinde mG · 
fettit ) tarafından radyo va 
taılyle ıevkedllen uzun bir 
tearuzun ıonu ıeklınde tecel · 
li etti . 

Üç ıenedenberi bu hudud 
harpleri gölgede barakılmıı
hr. O kadar büyük kudret· 
te iıtaıyoolar inıa edtlmittlr 
kt bunlar, bir ıabayı deitl 
fakat birçok devletleri kap · 
lamaktadırlar. Ve uzak ıark 
la kola yca temaıta bulun· 
mak zaruretlade bulunan 
Moıkova bunlartn baıında 

gelmektedir. 1933 - J934 
denberi Barinin halyan pro · 
pağandau Akdeniz etrafında 
yayıİm ı:. k t adır. Ahiren kua 

rnevceler anüraileai sa yeaınde 
isti la ya u j ruyan yalnız kıta 

lar değ ti , fakat bütün cihan 
dır : 6 mürsı?e Davventryde 
( lngiltere ) 8 müraile Zee · 
ıend~ ( Almanya ) ve 6 
müraıl~ Prato Smraldda 
(İtcslya ) Almanya her iki 
Amerikaya daf1lmıı olan 
Alman kolonilerine her gün 
hibp etmemektedir. Küçük 
Tıumauya dahi unutulma · 
maktadn: Allo Taımanya, 

elma aiaçhldak ıüzel ada 

• 

cenubi Afrıkaya Fe!emenlc 
llıana ile hitap edilmektedir. 
ltalya lataayonu İngilizce , lı 
panyolca, Portelrlzce, Arab 
ça, Çince. Japonca , Sırpça, 
Yunanca, Türkçe, Rumca, 
Arnavutca kutlamaktadır. 

Elueriyetle tahrik eder bir 
tarzda 

Franıa , Hollanda ve Por 
tekaz miiltt-mleke tabalariy · 
le uılu hHbthaller yapmak
la ik tifs etmektedir. fakat 
14'rarı aa , Pontuvazc a emıal 

ıiz bir ıtaıyon teıiı edecek 
ttr: Demek Franıa dahi Ko· 
roy" dahil olacakbr. 

lıpanya harbi, bu yeni 
taarruz ve müdafaa iletinin 
hup zamanında nHıl kul
lanıldıjını öi?"etmektedir: 
General Ouetp• de Llano
nun ve Madrld lıtHyonunun 
hitabeleri kulaklardad1r. Fa · 
kat lıltmedlilmtz baıka teJ· 
ler de vardır: Siperler ara· 
aında konuımalar; General 
Franconun ltalyanlarını Gu · 
adalajara hezimetinden ıo• 
ra f lrara tahrik eden Gene 
ral Miejenın ı6zlert; kızıl· 

lara eılr düten "ılyab ıöm· 
leklılerin,, h111m cephede kal· 
mıt olan arkadaılarına ken 
dılerine müllki olmak için 
16nderdikleri haberler. lıte 
Yunanlılar dahi birbirleriyle 
böyle konutUJOr ve birbir
lerini b6yle tahkir ediyor
lardı . Ve b• ıln taıavwr 

edemedliimlz birıey, A:me· 
rika içinde ka1b0Jmut bir 
unıuıun A vrupadakl bir er
klnı harbiyeden talhnat al · 
ma11 lıidiıeıldir. Ufak bir 
cep maldneıt, ona. karar · 
laıtırılan ltaretl, bazı muıl · 

lci najmelerlnl bir tUrte mu· 
ayyen bir mıaraını dinlete· 
bilir 1914 den 1918 ze ka· 
dar, Almanya tam bir ma· 
nevi iofiraddı bırakıldı . 

Kabloları keıilmlı , muhabe
re etmeıine mani oluomuı, 

Bundan ıonra, mümaıil va · 
kıalarda , Hıtler Retchl ıeıl 

nl bütün dlnyaya itHtir111ek 
imkanını bulacaktır . ' 

( Pravda ) ıazeteıinln 

beynelmilel icmal kıımında 

Romen kablnealnin iıttfaıa 
baılaiı altında lntiıar eden 
makalede ezcCimle tö1le de 
ailmektedir: 

" Parlamento intihabatı 

netlceılnde hezimete ufrıyan 
Tatereıku kabineıi 27 ilk 
kanununda lıtlfaıım vermek 
mecburiyetinde kalmıt •e 
bu iıUfa kral tarafından ka 
bul edllmltlir. 

Malum olduju üzere Ta · 
tareıku ka b ineıJ dahili ıiya · 
ıetlnde demokraai eleaıan

l arını ezmek ve f atizml tal 
ttf etmek yolunu tutmuıtur 
Bu "sblne ıtrn~lye kadar 
itit ilme mit btr polı ı h~rörü 

vücuda aetirmtı ve bunun 
yardımtyle. açlık ve zaruret 
içinde yuvarlanan ftçi ve 
köylü kütle.ini ezmeğe ça · 
lıımıttır . Tatereıku kabinesi 
dıt ıi1aaetinde, M. cerniyeUne' 
KüçOlc Antanta •e kolle · 
kttf emniyette udakatl hak · 
kında 8ir takım bot cGmle
ler kullaamıı, hakikatte iıe 

Milletler Cemiyetinden uz· 
aklaıarak "Berlin-Roma,. 
mihverine takarrGp etmlt ve 
Lehlıtanla 11kı bir yakınhk 

pey de etmek ıurettyle Klç · 
ük Antanta zaafa dl1Drm61-
t6r. 

MGntehlpler üzerinde ya
pılan tazyiklere ve çenllen 
birtakım bileklr itlere raf· 
men hükumet bloku, parli · 
mentoda ekıeriyett kazan · 
mak tç'n zaruri olan yüzd~ 
kırk reyi toplamala muvaf · 
fak olamamıthr. BOt6n bun 
lara ralmen, Tatareıku ka
binesi me•kU iktidardan çe-. 
kilmek lıtememit ve bunun 
için lıe parlamentoyu dafıt
mak Ye yeniden intiha bat 
illn etmek ümidini beslemlı · 
tir. Llldn memleketteki ad 
eml memnuniyet ve ıerıtn 

vazl1et Tatareıku7u lıtlfaya 
mecbur bırakmııtır . 

Daha iyi bir çarelhal bu · 
lmıyan Romen kralı yeni 
kablneyt kurmaklıtı Goaaya 
tevdi et mittir. Goıanın lid
eri bulunduiu noıyonal-hrla
Uyan partfıi intıhabatta Ye
rilen reylerin ancak Jizde 
9, 7 ıinl kazanabdm•ttir. ÇOn
kü partinin lideri Goıa ıon 
aeneler sarfında her ıene 

iki defa olmak üzere mun
taaamaır Berllnl ziyaret et 
melde bulunmuı •e lizım · 
ıelen fikri ve mali yardım · 

ları oradan almııtır . Eaa1en, 
Goıanın Httler tle hhflf bir 
anlatma all:detmtı oldufUnu 
ıeçenlerde Avrupa matbu
ata btldirmlttl · 

Bu ıebepten, Goıa kabin · 
eılnl ıldecell ıiyaıett tim· 
diden keıtlrmek ıOç btrıey 

dettldır . Romen fatlll ıaze. 
teleri yeni hiikumetln alaca 
lı tile tedbirlerinden biri 20 
llkkinunda intihap edilen 
parllmantonun feıhlyle 1938 
ıcneıi ıubatında yenl parll · 
mento Jntlhabah yapmak ol · 
acaiını bildirmektedir. Yeni 
hükumet demokratik ıaze 

telerl kapatmafa ve bOtOn 
devlet orıanlarlyle ttdtet 
ve ıanaıl mlleııeıelerlnl kı -
ıa bir zamanda "Romenlet 
tlrme., ye hazırlamaktadır. 

Aleni f itlıt dlktatörlüjü 
nü ıünden bir kabinenin 
mevkii iktidara ıeçmeıl Ro · 
manyadaki ıuni tezadlara 
daja ziyade ıerainleıtirecek 
ve Romanyanın harici ılya · 
set vaziyetini ıüçleıttrec~k -

tlr" . 
Said an (" Echo de Parlı .. ) 

gaaeteılne ıöre: Goıa itinde 
çabuk ilerlemektedir BOkr 
eıln .. Ad•erul ,., "Lopta., ve 
"Dlmineatza,. gibi ilç büyük 
gazeteal kapata l dı Bu ıaze · 

tel erin her üçü de ml111 kö · 
ylü fırkaırnı himaye ediyor, 
ııarp devletle rlle ltblrliii Vfl 

panjermanlzme mukavemet 
fikirlerini netr~dlyorlardı .. 
Yahudiler aleyhinde tedbir
ler ahnmııtır. Y ahudller f l · 
mabaat otel itletemez, ıa -

yrl menkul mal ıahlbl ola. 
mazi• r. l 920 ıeneıinden ıo · 
nra Romanya •atandaılıiın• 
ihraz eden Yahudiler vata 
ndatlıktan çakartlacaklar. iki 1 

Bıhkııir Ticırat Ya ı 
Sınıyi Odııındın: 

Balıkeıir •ili yetinin Bıta • 
dıç nahlyeılnde Kuyu ma· 
balleıinde (5) numaralı eY · 
de oturan Türkiye cumburi· 
yeti tabaaıından olup be 
le diye caddeıinde ( 19) nu· 
maralı dükkinı ll&ametıibı 

ticarı ittihaz ederek 930 1ı· 
lındaaberl pabuıçuluk Uca· 
reUle ltUıal ettlllnl beyan ' 
eden Hakkı oilu HaHnın 

in Yanı ticareti bukere 
(Pabutçu Hakkı oflu Haaaa 
pamuk) olarak teıçtl edlldi
ii ııbı bu ünveaın imza ıek-
11 de Türkçe mGhür Jaz11lle 
(Haaan Pamuk) olarak tica
ret kanununun 42 inci ma 
ddeılne ılre Balıkeair U · 
caret Ye aanayl odaıanca 

950 ılcll ıayıaına ka1etlıldi · 

dlil llln olunur. 
ilan numaraıı: 211 

ıüalük kıaa bir mlddet za· 
rfında tatbikat ıabaaına •az 

oluDan bu meyzuat Goıa 

kablneıfaln raclıte •e toda · 

ltter bir kabine ôldutunu 
ıöıtormektechrler. . Roman · 

yanın dahilen blyllr kayn· 
atmalara dolru ıttllil ıöy -

le•eb•Ur... Bu eıaada dıt po· 
lıttka sahaaında, taıhthl im · 

k&nııa olan vakıalar vuku 
bulmu1or mu? Kiçük lttllf 

Ye Balkan aadlaımaaandan 

bakl7e kalmıt elaa tefler 
nihayete ermlt delil midir
ler? Polonfa ve YuıoılaY 
yada daha tam bir dlktat6· 
rlCik teıiı etmek lıtlyealer 

ralbetlendirllmtı delllmldlr · 
ler? Httler Almaayaıı kuv· 
vetle yapılan laer tiaeeketten 
tabii olarak faydalanmakta· 
dır . Zaten bu huıuıta Hlt· 
ler Almanya11 emıalılz bir 
nlmunedır. 

Mntedtl eoldan (" Repub . 
Jtque,.) .a seteılDe aare: Ye 
nl Romanya baıveklh Goıa, 
16r6n01e nazaran, daha tld 
detle mtlllyetçl, raciıte •e 
yahudl aleybtarhiı bir polt· 
Uka takip etmek lıtemekte · 
dır . Sayledlil proıram 

1 
nut· 

kunda tehditklr bir liıan 

kullanmııtır . Hatta bazı aj · 
anıların verdikleri haberlere 
inanılacak oluraa yeni h6· 
kfımet yahudtlere aleyhtar 
olan polltlkaıını tebarGz et. 
tfrmek makıadiyle K.ral Ka· 
rol nezdindekl n6f uz ve te -
ıtri mal6m olan Madem Lu· 
peıkoaun memleket dııına 

çıkmaaı buıuıundaki arzuıu

nu tebarüz ettirmlıtir. 
t$u mevzuda kralın röı 

terdlfi mutaveatkirhk bazı 

kimeelerln hayretini muctp 
olmuıtur. Bunlar "Goıa kral 
tarafından terkedillr edilmez 
bir hiçten ibaret kalır" dt 
yorlnr . <Not: Lupeıku meae· 
leai ıat cenah tarafından 
mevzuubahıedllmekte değil · 

ıe de mütedll ıol cenah bu 
mevzuu parmaiıoa dolamıt 
laulunmaktadır . Hatta <cOe 
uvre» kral Karol ve Madam 
Lupıku araamdaki m&naae· 
bat hakkında usun ve y a 

ra ciddi bir makale 
neırelmektedir ) Bu huıuıta • 
katlyet "oktur. Goıa yarın 

Muıaolfnl ııbi devlet idare· 
ılnl eline alarak krala Ro · 
manyanın Umıali ve fakat 
İllh rolünü OJBamaya nam· 
zet bir tlmaall laallae .. ti· 
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Bahkesir VilAyet Daimi 
Encümeninden:· 

1 - Eluiltmeye konulan lı: Vtlayet hizmet olomobıh 
için alınacak 75 teneke benzindir. Ve muhammen hedeh 
(206) lira (25) kuruıtur. (Mu•akkat te~fnah on altı lira. 
dır.) 

2 - ihale 20 J -938 perıembe 16nü ıaat 15 de HilkO· 
met blnaaında Encümeni vlllyet odaaında yapılacakhr. 

3 - Şartnameılnl 16rmek lıtlyenler Encümen kale ·· 
•inde ı6rebilirler . 

4 - lateldllertn mua1yen .Yaktlnde Encliaen dafmlye · 
mfiracaatlara llln olunur. 
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Balıkesir Vil~yet Daimi 
Encümeninden: 

1 - Hlldimet kanajının bodrum lıatantla iki odadan 
ibaret Ye aeneYl bedeli icarı 120 ltra olan Hllr6met btlfe · 
ıı ıartna•eel muelblnee Ye 7 ·ıubat-938 tarihine raılıyaD 
pazarteet pnü aaat 15 de thale edilmek Osere 13 1 938 ta· 
rıbındea itibaren 15 ıln mllddetle açık artbrma ya kenuL 
muıtur. 

2 - ihale •tl&yet makamında mllef81ıktl Daimi EncO
men tarafından yapılacaktır 

3 - lıtekUleria yGzde 7,5 ntıbetlade mD•akkat temi ~ 
natlaranı mal aandıisna yatırclıkları~ dair makbus veya 
'9anka mektuplariyle blrltlıte belit taatte Vlllyet Dal111I 
EncGmealne mOracaat etmeleri llsımdır. 

4 - Huıuıl ıartname daha evYel Vlll1et Daimi e9cl· 
men kaleminde 16r6lebllir. 

rebllir. Aynı münekkitler 
krahn bu YazlJetten zarar 
lı çıkacaiını •e buaun için 
yaptalı tlddetlt hareketin 
anlatılmaz bir bal olduiunu 

teberr6& ettirmektedirler. 
Halbuki, bu tddtada dahi 

katlyet olamaz Belki de 
kral Goıayı tehlikeli tılerle 
m .. ıul etmek aryuıuneadır. 

Menlu ve Tttüleeko maha. 
lefetl kuvvetlidir. Bu malla 

lefetln kaU hareket etmek ,. 
ıuretiJle Gorıayt hOkumet 
batında kalmak lmkln ların 

dan mabrup edip etmtyece · 
fi ıorulmaya ·gerektir. Şu 

takdirde kral yine vaziyete 

hlklm kalacaktır. Eier Go 
ı• muhalefeti kuvvetle kır . 

maya muvaffak oluua kr•l 
bundan uzun veyahut kıaa 

bir zaman için iatlf ade edi· 
lebtlir Muuoltninln onbeı 

ıenedenberl ltbaıında kala 
ıeldlii ileri ıürGlecek . Bu 

bir vakıadır, Fakat Goga 
Mu11olini ye beaaetlıebiltrmi~ 

Karol . ltalya krahnın bet· 
lediii ümitleri beıliyebilir . 

Kral Karol , Ruayayı bir ta . 
rafa barakalım -Almanya, lı -

panya, ltalJa, Portekiz, Yu
ıoılavya, Polonya ve Tür. 
klyede populer ıef hiilcU.e · 
tinin dalma e ı a ı 1 ı 
oldujunu m ü ı a il e d e 
Mutedil ıoldan •oeune,. 
ıa:ı .. •etine 16re: Delboıun 
BGl&ret ziyareti eına11nda 

Romanyaoın ~llllandmlmaıı 
huıuıuncf• a~dolunen anlat 
malar1n Franea tarafından 

feıhedllecefl hakkındaki ilk 
haberleri •eren Londradır. 
Bu nberler Parlıte ne te 
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yit ve ne ele tekslp edil· 
mektedirler. Daha dolruı• 
vaziyet tetkik edilmektedir. 

Goıa-Cuaa harici pohtt . 
t1ka11 Franıa pe»ltttkaıına 

u1mıyan bir tezahertle bu · 
lunur bulunmaz harek•te 
ıeçllecekUr. Gol• lrablnett· 

nln dlktatlrlGIG laalduada•ı 
bat d6ndGriicil halterleri 

Lond~a tebe116mlerle kartı· 
lamalrtadır. . . Yahudiler ba. 
kımından Romanyanın Hlt
lerlze edllmeıl c;lddl bir ıu· 
rette tahakkuk etmektedir. 

Mal<km oldulu üzete yeni 
Romanya haricl1e naaırı 

geçen ıenedenberl yahudl 
dOımanhfı harelretinth ba · 

ıında bulunmaktadır . Yahu · 
dllere kartı zulümler alev· 

lenecektlr. 

Roman1a hlk6meU ia • 
nunlara kartı lika,tlık 161 
terlyor. Halbuki kanunlaran 
terkeddm .. ı en eltm nettce· 

lerl doiurablllr... lcnebi 
matbuatı araaınd• Roman· 

yada kabine deiltlklif ini 

alkıılıyan ıazeteler hanıl 
ıazeteler olduiunu ıörmek 
entereıandır . Bu aahftda 
yalnız Berlln · Tokyo Roma 
mihverini alkıtlıyan ıazete · 

lerc teıadGf olunmaktadır . 
Romenlerin lkttıadl ve iç

timai bGnyelerlnl ku••etlen· 
dlrmek makHdtyle '"Romall 
ya Romenlerlndlr. ,, formü· 

1 ltyle iktidar mevkilne gelea 
' mlllf hrltttyan p•rtlline men 
l 
ı ıup Oktavlyan Goıa kabl -
1 neılne karıı muhalif ıtyaai 
1 

partilerin darumlan ya•af: 
yavaı tavazzuh etmeye bae- • 
lamaıtar . 
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