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hariciye nazm Antoneskonun şubatın 
beşinde Ankarayı, on beşinde de Atı
nayı ziyareti takarrür elt ı R'i Bükreşten 
bildirilıyor. Bu yüzden Lehistan harı~ 
cıye nazırının Bü!ucş seyahati geri 
kalmıştır. 
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Heyetimiz hararetle uğurlandı 

Sancak meselesinin görüşüleceği, kQnseyin perşembe 
günkü celsesinde altı hariciye nazırı bulunacak 

Hayatı 
Nası) ucuzlatabiliriz? ı 

Milletler Cemiyeti genel sekreteri 1 

Pariste Sancak işini halle çalışıyor Gelecek ay içinde 
Ankaraya gelecek Ucm:lu'k politikası 'bir ham

lede başartlacnk fşlerden de
IJ Ud ir. Bu salıada f.steHildiğ~ 
l:adm· 1ıi4snfüıiyet gösterilsin 
iktıaclı yapımızın her bratı
şıııa tesir edecek kadar şii· 
muUü tedbif'lere başvuruı
nıadıkça 'kmıtrol:.'11Eltlklatı, 
dağınıklıktan ileri geletı t?or· 
luJ.lm·ı füılemek imkansız 
olabılfr. 

Bugünkn yaşayışımızın jycap
lan olarak ihtiyaçlar o kadar 
genişlemiıtir ki, bavayici zaru
riye şeklinde ifadeye alışhğı
ınız birkaç kalem eşya fiahnın 
ucuılatılman bile bizi aaıl mak
ıada ulaştıramaz. Muas1r haya
tın gerisinde kalmak istemiyen 
bir cemiyetin insanlan bütün 
i · çlar k .,. lıy bfl,.r e\c b'r 
vaziyette olmayı isterler. Ucuz
luk politikasımn asıl hedefi de 
bu imkim ha~rlamakb~ 

Devlet, geçen yıl içinde ıırf 
kendi kontroluna tibi olan ve 
normalin dununda istih 'aki ır
Jumızın hayatiyeti içın bir teh· 
Jüke teşkil eden şeker gibi, 
tuz gibi maddeler üzerinde 
ucuzlatma tedbirleri aldı. Bu 
sene, ucuzluğun kömüre, pet
rola ve benzine teşmil edile
ceği vaadedildi. Hayata kolay· 
)aştırmayı bir devlet politıkası 
haline koyan Başvekilimiz.in sa
zünü tutacağına eminiz. Bununla 
beraber h'ç hayale kapılmadan 
söyliyebiliriz ki, bu güzel ne
tice temin edilriikten sonra da 
vaziyet çok değişmiş olmıya
calctır. Fıkrjmizce ucuzluk po
litikasının tam muvaffakıyttli 
olabilmesi rejimin farık vasıf
larını teşkil eden zihniyetin ve 
teşkilatın bütün varlığımıza ya
yılmış olmasına bağ ıdır. Dev• 
Jet, dün endüstride, bugün zi
raatte muayyen hedeflerine 
doğru ilerliyor. Kooperatif bir 
cemiyetin bünyesini yaratmağa 

çalışıyor. Ziraatamızın muasır 

tekniğe uygun bir tarzda ıslahı 
İçin düşünülen ziraat kombina• 
lan nasıl bu fıkrin mahsulü ise, 
ekonomik bünyemiz.in diğer 
branşlaranda aynı teşkilith zıb
n:yeti hakim kılmak ta bir za
rurettir. MüstahsiJler gibi müs
teblilcleri de Üzerlerine yükle
nen füzuli masrafiardan israf-

' tan, ibtH r ve idaresizlikten 
ancak bu suretle korunabilir. 

Türkiye,yeni yapısmda koope
ratıfleıe büyük yer ayırmıştır. 
Kredi, istihsal v" satış koope· 
ratifleri müstahsiller için ne ise 
istihlak kooperatifleri de müa
teblikler için odur. En insaf
ıırca maoevralarJa mücadelede 

- Sonu 2 na sav/ada -
lil•,,k•1: ~:l.18'iD. 
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E skenderun Sancağı meselesı dun Fransız ayanındai 
~görüşüldü.Fransız matbuatı, Viennot'un Sancak işinde~ 
~Türk-Fransız münasebatını karıştırmağa saik olduğunu~ 
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Roma 16 ( Ö.R ) - BerJin
den bild.riliyor: Son gelen ha
berlere göre şimdılik Roma da mi
nfirlik etmekte olan Almanya 
hava naı.m general Görjng ge-

habirınden) - Harı c ye vekili Cenevreye hareketinden evvel Sabableyın Ankaradan g" en ı heyetle b rl kte hareket et-
Dr. Tevfık Rüştü Aramil riya- Atatürk tarafından Dolmabah- Haricive S?enf!I sekreteri Nu- miştir. - Sollu 8. 3 de -
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Şeker mevzuu Kamutayda görüşüldü Tedhişe müracaat ettiler 

Iktısat vek · i şeker meselesi hakkında Sancakta mağaza) ar ka
yapılan tenkitlere cevap verdi palı, halk endişe içinde 

CelalBayar, biz milletin ne kadar fakir oldtJğunu biliyor 
ve gizlemekte fayda bulmıyoruı, dedi 

Ankara, 15 ( A. A ) - bahsolduğu zaman aklıma 
Şeker, istihlak ve güm- ... birşey ge!ıyor. Acaba bu 
rük resim 'eri h .. klundaki şeker meselesinde talisiz 
kanunun bazı maddelerinin olan ben miyim? Yoluıa 
değ ştirılmesi ve yeni bazı şeker sanayii midir? Ken· 
hükümler ilavesi h kkm- dıme aıt olan kısmı böyJc· 
duki kanunun Kamutayda hulasa ~debilirim. 
müzakeresi esnasında ileri Bazı arkadaşlarımın çok 
sürül\!n mütalaalara karşı şiddetli arzu larma rağmen 
ekonomi bakanı Celil Ba- şeker sannyiinin menaf ini 
yar şunları söylemiştir: milli menafıimizle teJif ede· 

Arl<adaş•ar, rk<::n buzu runuzda a;ık 
Şeker meselesi mevzuu Atpuilu şckeı jab11kası - Deı•an11 7 mcı sııyfada - Alllakvddan b11 göıünOş -So_nu 3 ncü saı•ıaıta-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... 
Yugoslavya ve Sancak davası 

--------------------Ankara Cenevreden müs 
pet netice beklemiyor 
Dr. Aras Belgradda yirmi dört saat 

kalaral< temaslar yapacak 
Belgrad, 16 (Y eııi Asır mu

habirinden) - Vreme gazetesi 
bugünkü sayısında Sancak mes~ 
elesini mevzuu bahsederek 921 
muahedesinden buj!Üne kadar 
geçen bidisah objektif olarak 
tahlil ve izah edıyor ve bo 
meselenin Çetin b:r safha arz 
ett ğine iıaret ediyor. 

Gazete makalesinde d"yor ki: 
- TOrkiye balkı bOylik ile· 

yecan i~indedir. Halkın temiz 
heyecuıoı biiylik bir dikkatle 

kullandığı gözlere çarpıyor. 

Biz Yugoslavyalılar, dostu
muz olan Fransız ve Türkiye 
Cumhuriyetleri arasında bu 
meselenin hüsnü suretle bal· 
Jini arzu ederiz.. Türkiye 
hükümetinin, balkın hissiyatına 

tercüman olarak üzerinde dur
duğu hayati meselede muvaf-

fakıyetini derpİf ediyoruz. Ba 
meselenin lact' iki memleket 
için mes'ut bir neticeye bar 

~ueoslav Başvekili DT. Sıoyadınovıç 
lanmaıı şayanı arzudur. 

Türkiye ıiyaıi mahafili, 21 
tarihli Cene.vre celseainde 
müspet bir netice • çıkacağına 
kani değildir. Ancak dilrAat 
Türk ıiyaaeti, daima doğru 

- Sona 3 /Jndı ıolıllede-

Türk - Fransız muahedesi 

Muahede .. Fakat o vakit
ten beri çok şeyler değişti 

Bir zaman istemiştik. Ha<liseler 
vaziyeti değiştirmiştir şimdi 

·-·-· Ankara, 16 ( Yeni Asar ) - J o vakıttanberi Çanalclıale bo-
Ulua gazetesinde .. bir mebus" ğazmdan ne su'ar akmada? 
İm:zasiyle neşredilen mühim bir Fransız gazeteleri de böyle 
makalede Franıız matbuatının hir muahed~ yapılmasmın 
.. Türkiyenin Fransaya yardun- muHfık olduğunu yazıyorlar. 
laşma" teklifi hakkındaki neş- Fakat o zamandanberi mem· 
riyabna cevap verilmektedir. Jeketın ve dünyanın değişen 

Mebus, .. evet, fakat.." baş- ııartları bu teklifin hareket •e 
lağı altındaki makalesinde isabeti üz.erinde çok tesir yap-
bulAsaten diyor ki: mıthr. 

- •Yardımlaftna teklifinde Bugünkii Türkiye, Montr6-
bulunulmuı olduğu baklund•ki denberi yelcpare bir blitünJük-
haberJere evet, diyoruz. Fakat tör." 



aanne 2 

Hayatı 1 

Nasıl ucuzlatabiliriz? ..... 
-Baştaratı /JIT:ind sahiJede

iatihllk kooperatifleri büyük 
ro1 oynıyabilirler. 

Büyük brptan tonra. dllnya-
0111 her tarafında istihlak koo• 
pentifleri tasavnrun fevkinde 
bir inkişafa mazhar oldu
lar. Memleketler Yardll' ki, nü
fusunun yüzde attmıı~tan fazlası 
bu kooperatif Jerini hasıdır. 
btihlAk kooperatifleri henüz 
bizim hayabmıza girmemiş
tir. T eşkilitlanma yolunda olan 
memleket bu noksanı şiddetle 
hissediyor. Zaman zaman şika
yet ettiğimiz ihtikarla, anormal 
pahalılıkla mücadelenin en kes
tirim yollanndan biri de bu 
kooperatifler olduğuna inanma
lıyız, Bilhassa bizim gibi büyük 
i~lere sarfedilecek parası az 
olan memleketlerde koopera
tif terbiyesinin bir an evvel 
yerleşmesi sermaye biriktirimi 
bakımından büyük bir ehem
miyeti haizdir. Görülüyor ki, 
ucuzluk politikası herşeyden ı 
evvel bir milli te~kilAtlanma 
politikasıdır. Devletçi rejimden 
bek1ediğimiz asıl iş te budar. 
Ta ki bütün ekonomik yapı· 
mızda Kt:malist rejiminin yara
bcı zihniyetine yaraıao bir tq• 
kilat vücud bulsun... Bu muaz
zam işin tahakkuk edeceği güne 
lcadar bayatı ucuzlatmak için 
başvurulan tedbirler istediğimiz 
kadar müessir olamazsa buna 
şaşmamalıyız. 

Şevke~ '.Bilsfıı 

••• 
Kültür 

-
Lisesi ziyafeti 

Dün gece lzmirpalaı salon
ların da yeni kurulan ve kısa 

bir z~man içinde mühim bir 
mevki yapan Kültür lisesi di· 
rektörlüğil tarafından, lisenin 
talim heyeti şerefine bir ziya
fet verilmiştir. Ziyafet büyük 
bir neşe içinde geçmiştir. 

Otobüs kazası 
Turanda Menemen cadde

sinde bir otobüs kaıaa1 olmuş
tur. Şoför Süleyman oğlu Hü
seyin, idaresindeki 484 numa• 
rah otobüsünü beı yaşındaki 
lrf an adındaki çocuğa çarptı
r arak sol ayağından yaralan· 
masına sebep olmuştur. Şoför 
yakalanmıştır. -Fuar programı 

Enternasyonal fuan için beş 
yıllık bir program hazırlanma
sına başlanmıştır. Belediye mü
hendisleri reis tarafından ken
d ilerine veriJen direktifler dai· 
r esinde plan üzerinde çalış· 
maktadırlar. Beş yılda fuar en 
mütekamil bir şekil alacaktır. 

•••••••••••• 
Borsa bütçesi 

Bor.sa idare heyeti dün top
lanarak yeni yıl bntçesini ha
zırlamağa baş!amıştır. 

• • • 1 

• • 
1 • 

Kültür 
Programı 
hazırlanıyor 

Bütün köylerin mektebe ka
vuşturulnıası için Kültür di· 
rektörlüğü tarafından beş yıllık 
bir program hazırlanmaktadır. 
Kültür direktörlüğünce hazır

lanan bu programda tercihan 
hangi köylerden işe başlanacağı 
ve bu mekteplerin hangi yıl

larda ikmal edileceği ayn ayn 
gösterilmektedir. Köy mektep· 
leri inşaatı program dairesinde 
beş senede bitirilecektir. ........... 
Domuz miicadelesi 

Vilayetin her yerinde domuz 
mücadelesine büyük ehemmiyet 
verilmektedir. 936-937 yıh için
de 843 ve son 15 gün içintle 
de 169 domuz telef edilmiştir. 
Mayısın sonuna kadar vilayeti· 
mizde öldürülmesi lizımgelen 

domuz miktan on biodir. Jan• 
darına teşkilih da müca.deleye 
yardım edecektir. 

•••••••• 
Sevkedilmiyen 
mallar •• 

Satılmış olan hububat ve pa
lamutlardan yedi bin tonun va· 
pursuzluk yüzünden sevkedile· 
mediğini yazmışhk. Bu işin 
tetkiki için şebripıize gelmiş 
olan lstanbul deniz ticaret mü· 
dürü Müfit Necdet işini bitir· 
miş ve dün Güneysu vapuru 
ile lstanbula dönmüştür. 

Bu mallann bir baftadanheri 
kısmı küUisi muhtelif vapurlarla 
sevkedilmittir. Mühim bir k11nıı 
da FrateUi Sperko kumpanya· 
sının vapurJan ile sevkedilmeğe 
başlanmııbr. ...... -

Mektep işleri 
935 Yıbnda yeni yapılmq ve 

yahut 934 yılında bitmiş ve 
faaliyete girmiş kaç mektep 
bulunduğu Kültür direktörlü· 
ğünce kazalardan sorulmuştur. 

Bunlardan her birinin kaçar 
dershaneli Glduğu ve bu okul
lara hangi yıl bütçesinden, ne 
miktar para sarfedildiği de so
rulmu§tur. 

Z D C ı:tı.,..._ .. • 

Rolis telefonu 
Tatil günleriyle geceleri polis 

nöbetçi amirini arayacak olan
lann yalmz bir telefon numa
rasından istifade edilmesi ta-
karrür etmiş ve bu telefonun 
numarası 2463 olarak kabul 
edilmiştir. 

TOP 
KARY()KAYI gölgede 

-

Şehrin ·otobüs işleri 

Belediye altı otobüs 
getirtmeğe. karar verdi 

Getirtilecek otobüsler Kordon 
edilecektir hattına tahsis 

Belediyenin şehirde işletmek 
üzere otobüı getirteceğini yaz
mıştık. Belediye daimi mecJi ... 
ıine otobüs ,getirtmek üzere 
birkaç teklif yapılmışbr. Şim· 
dilik yalnız alh otobüs getirti· 
lecek ve icabında bunlann 
adedi arttmlacaktır. 

Tekliflerin bir fen heyeti ta· 

rafından tetkik edilmesi ve 
kısa bir zamanda bu husus· 
ta kat'i karar verilerek oto· 
büslerin sipariş edilmesi ta• 
karrür etmiştir. 

Büyük bir ihtimale göre ge
tirilecek alb otobüs konak-Al
sancak arasında işletilecek ve 
belediye tarafından idare edi
Jecektır. 

Kadınlı, içkili bir alemde 

Terzi Ahmet bıçağını 
•• 

çekerek Oineri öldürdü 
Ôdemiıin imam mahallesinde 

bir katil vak'ası olmuştur. Al

dığımız malümata göre vak'a 
şudur: 

imam mahallesinde gecelik 
Mehmet ve dayısı Deveci Meh

met ile Bağırsakçı Recep, aku!I 
oğlu Ret"ep, l5mail, knnduraa 

Hasan ve Tavaslı Ömer oğlu 
Ömer, Mustafa oğlu terzi Ahmet 

ve bekçi Hasan Afi adındaki 

şahıslar terzi Ahmedin evinde 
kadınlı bir içki alemi yapıyor-

Dr. SeJim piyesi · 
Dün gece Halkevi salonların· 

da Tilkilik C. H. P. kamuna 
menfaatine Ergenekoo kolu 

tarafından Dr. Sellin piyesi ve• 
rilmiş ve çok muvaffak olmuş· 
tur. ........ _. 

Türkkuşu açılıyor 
Türkkuşu şubesi yarm saat 

16 da Ankarapalasta törenle 
açtlacakbr. Törenden ıonra da· 
vetlilere hava kurumu tarafın· 
dan bir çay ziyafeti verilecek· 
tir. 

Ayni zamanda, lnönünde C. 
brövesini kazanan gençlerimizin 
rozetleri de tevzi olunacaktır. 

Toplantı v ~r 
Halkevinde bugün saat 15 te 

bütün kollara mensup üyeler 
heyeti umumiye halinde top
lanarak kollara üye seçe
ceklerdir. 

Maliye dairesi 
Maliye dairesi binasının ta

miri için Maliye vekiletinden 
vilayete bin liralık havale gel
miştir. 

tardı. Kadınlar, .Şükrüye ve 
Bandırmab Bedriye adında 
idiler. Bu sırada terzi Ahmet 
iJe Tavaslı Ali arasında kıs
kançlık yüzünden bir kavga 
çıkmıştır. 
Münakaşa ile başlıyan kavga 

neticede tokata ve sonra da 
silahlara kadar gitmiş ve terzi 
Ahmet bıçakla Ömeri sağ me
mesi üzerinden yaralıyarak 
öldürmüştür. 

Ahmet yakalamış olup tah
kikata devam olunmaktadır. 

Mal istiyorlar 
Hamburgdan bir firma Tür

lcofise müracaat ederek beheri 
200 kiloluk iki bin fıçı do
mates salçası almak istediğini 

bildirmiştir. 
lniçreden de fındık, üzüm, 

kayuı kurusu, badem ve bal 
istenmektedir. ---Doktor tayini 

Tire hükümet hekimliğine 
Soma bükümet hekimi Nuri, 
Ôdemiı belediye doktorluğuna 
doktor Suat tayin edilmişlerdir. 

Bir tayin 
Nafıa müdürlüğü başkatibi 

Tahir Akbulutun Kocaeli hu
susi muhasebe müdürlüğüne 

tayin edilmek üzere olduğu 
haber alınmıştır. 

Bekir Yaman 
Dikili hükümet doktoru Be· 

kir Yaman'a iki ay mezuniyet 
verilmiştir. 

Esrar bulunmu' 
Beyler .sokağında sabıkalı

lardan lsmailoğlu ihsanın üze
rinde yedi gram mikdarıoda 
esrar bulunduğundan yakalan· 
mışbr. 

HAT 
bırakan filim • 

eşsız 

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

T am manası ile bir harika filmi olup kalpleri teshir edecektir. 
O nu iki meşhur iki sevimli yıldız FRED ASTAIR ile GINGER ROGERS yarattslar. 
P arlak revü sahneleri ile süsl~nen bu filmde kahkahalı bir aşk hikayesi de vardır. 
H ay~tta ender tesadüf edilir gtizeUikler hep hu filimde toplanmıştır. 
A ynı zamanda fevkalade bir musikiye malik olan bu eşsiz eser 
T A YYARE SINEMASl'nın bu haftaki programını süslemektedir. 

................. ! .. ~.r. .. Y. .. ~.~ .. ~ ....... ş~~.~.~~~~~.~ ...... ~~~~~~~ ............... .. 
AYRICA : Paramunt "Dünya haberleri,, M~ld •canlı karikatürler,, 

SEANS SAA TLERI 

3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 Cumartesi ve pazar günleri 1,15 te başlar. 

Kollej 
Binası satın 

alınıyor 
Kızılçulludaki eski Amerikan 

kolleji binasının hükümetçe 
satın alınması takarrür etmiş 

ve vilayetle mektep binası sa
hipleri arasında 62500 liraya 
mütabakat basıl olduğu haber 

ahnmıştır. Keyfiyet Heyeti Ve
kilece tasdik olunduğu takdir-
de bu bina köycülük enstitüsü 

1 

yapılacak ve köylere değerli 
muallimler y~tiştirilecektir. ......... 

Elektrik 
Tarif el eri yeniden 
tetkik olunacaktır 

Nafıa vekaletinin altı aylık 

eletrik kilovat tarifesinin tesbit 

edilmesi emredildiği haber ahn
mışhr. 

Nafıa şirket ve müesseseleri 
komiserliği ticaret odasından 

maden kömür fiatlerini sormuş
tur. Bunun yeni tarife için esas 

tutulacağı sant1maktadır. T et
kikler hitam bulunca komisyon 

toplanacak yeni tarifeyi tespit 

eyleyecektir. Bu defaki içtima

larda yeni tenzilat icrası ümit 
edilmektedir. 

iki tarafll ticaret 
Tilkilik caddesinde Abdullah 

oğlu Haydar, Gaz almak üzere 
gittiği bakkal Mehmet oğlu 

Alinin dükkanı çekmecesinden 
on lira çalarak kardeşi ile pay
laımıştır. lkiı1i de tevkif edil
miştir. 

YANGIN 
Güzelyah tramvay caddesin-

Kadınlar 
-

Bekçiye hücuıt1 
ettiler 

Ödemişin Kiraz nahiye.i 1'I' 
mer köyünde bir vak'a ollll~ 
tur. Kamer köyü halkın• ij 
sığtrlar Çömlekçi köyü aıt9" 
kasında otlarken bekçi tar•~ 
dan yakalamp götürülııtelıl' 
iken bu köy halkından sıi' 
çobanı Mehmet oğlu Halil ile 
on üç kadm bekçinin üıetİ" 
hücum etmişler ve sığırları bt~ 
çinin elinden alarak götür010t' 
lerdir. 

Mütecavizler, yakalanmış 1' 
haklarında tahkikata bı.şl.,. 
mışlır. ----

Daha kUçUk ••• 
Cumaovasında oturan Kat' 

hüseyinin ondört yaşındaki lıd 
aynı köyden Celaleddin~ 
Mustafaya kaçtığından ikisi dl 
yakalanmışbr. 

Hakaret etmiş 

Kar şıyaka vapurlarında tır 
letçi Hasan, lbrahim oğlu JI 
nin kendisine hakarette bulo' 
doğunu şikayet ettiğinden f) 
yakalanmıştır. 

Ayakkaplarını çaııntf 
Çorakkapıda hacı H.,.

hanında Ahmet oğlu T~ 
ayni handa yatan Halilin ar•" 
kaplarını çalmıştır. Tahir, pi 
puçlan Hilmi adında birİ" 
satarken yalf alanmıştır. 

Bıçak çekmiş 

Keçecilerde Hayreddin P~ 
sokağında Edip oğlu MebıP" 
oradan geçen lsmail ve şeJ 
ile lbrahim oğlu Şerif adıodl 
şahıslara hakaret etmiş 
bıçak çekmiş olduğundan ya~ 
lanmışhr. 

KONYADA 
fırtına vardır 

de bir yangın olmuştur. Ateş Konya, 16 ( Yeni Asır ) 
1172 sayılı evin üst katında Dün sükünet bulan fırtına ti 
kiracı Kamer adındaki kadının gün yeniden başlamıştır. , 
odada yaktığı mangaldan sıç- babın sekizindenberi kar yl 
ray an kıvılcımlardan çıkmıştır. yor. Saat sekizde beklene~~ 
Ateş komşular tarafından sön- tanbul ve Ankara trenleri il" 
dürülmüştür. gelmemiştir. ı 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Yirmi yılln tarihi 
Bir dergi, vizite kartlariyle 

son yirmi yılın tarihini canlan
dırmak istiyor. 1917 deyiz ve 
o devrin kartlarında okuyoruz: 
Nikola Horti; Avusturya - Ma
caristan imparatorluğu deniz 
yüzbaşısı. Jozef Dugoşvilli; 
Moskova semineri eski talebe
sinden. On üçüncü Alfons; 
i spanya kralı. Ahmet Zogu; 
çiftçi ilh .. 

1937 de bu zatlarm ne ol
duklarını biliyoruz. 

Fakat yıllar, insanları olduk
ları yerde bırakırlarsa o insan
lara, sadece, acımak lazım gel
mez mi? 

Bir bekarın bütçesi 
Erkek modaları hakkında 

tetkikler yapan, yazılar yazan, 
dergiler çıkaran bir A"'rupalı 
mütahassıs, bekAr erkekler için 
bir bütçe tipi veriyor. Bekar
sanız kazancınızı bu bütçeye 
uydurmağa çahşmn:: 
~esken yüzde 12 
Aydmlanma - tsınma yüzde 5 
Y eyccek yüzde 28 

· Giyim ve bakımı yüzde 13 
Hizmetçi, ev ve eşya bakımı 

yüzde 9 
Cep harçlığı yüzde 15 
Tatil masrafları yüzde 5 
Sigorta ve artırım yüzde 5 
Beklcnmiyen masraflar yüzde 

8 
Yüzde 100 

YUksek irtifada ha"' 
hatları . ~ 

Geçen yaz, Sovyetler bı~ 
sivil hava filosu pilotlarıtl 'I 
bir çoğu, nakl iyat tayyare 
ile yüksek irtifalarda uçuş~ 
rübeleri yapmışlardır. Bu tJ. 
tecrübeleri şurasını ispat e. J 
tir ki 3 ifa 4 kilometre irt•J 

uçulduğu zaman benzin f I 
yatı azalmakta, fakat aY".1 ,1 
manda tayyarenin süratl / 

maktadır. Mesela 4,000 ııl 
irtifada, bir seri motöri1 

mücehhez "Al-1,, nakliye;, 
yaresinin sürati saatte 25 
300 ki lometreye çıkmıştır·~ 

Sivil tayyarecilik IJJe ~ 
idaresi, önümüzdeki ya'/.f I 
neticeleri uzun hatlard• İ 
tekrarlayacak ve bunu Dlut'I. 
1937 sonlarına doğru sov'f ' 
birliği dahilindeki mübİ"'l 

.. er• J 
uzun hava hatları uı ~r 
yüksek irtifada ekspres y 
seferleri işlemeğe başhyıt 

1 
Bira bolluğu "'" /; 

Kanada'daki Aberta e~ 
tinde işçilere, haftada aç~ 
bedava bira dağıtıln1as1 ~~ 
kında bir kararname ' 
ve resmi gazetede 'ili" 
muştur. 



Dil bahlelerl: 
•••••••••••••••••••••••• 

Diller 
lllm llglsl ile bir a11la 

irca edileblllr mi ? 
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U - Merkezden ileri doğru 

giden yayık hareketin sesidir, 
ki vasfı mutlak olarak bast ve 
intişar etmektir. 

ô - Merkc-zden beri doğ· 
ru ~elen hafif . tonda yumu!~ 
hareketin sesidır. Vasfı fer ı 
olan kabz ve ihtivalardır ki 
hece ve salımJadığı samitlerin 
mahiyetleriyle ilgilenir ve de
rece derece değişir. Bu değiş
melerin ortnları R ve S harf
leri ile gösterilmiştir. 

Ü - Mer'<ezden iJeri doğru 
giden hafif tonda yayık hare-
ketin sesidir. Vasfa fer'i olan 
bast ve irıtişarlardır ki, hece 
salımladığı samitlerin mahiyet· 
leri ile ilgilenir ve derece de
rece değişir. Bu değişmelerin 
ortaları L ve Ş harfJeri ile ita· 
ret edilmiştir .. 

Işte tonlan ve vaaıfla~ izah 
edileu bu sekiz tOrJO sesh harf, 
madde ve nefsi ifade eden sa
mitlerle birleşince söz vücut 
bulur •. 

Dikkat edilmişse görülmüş" 
tOr ki buraya kadar tafsil et· 
tiğimiz harflerin zümrevi ve 
ferdi kaynakları arasında "ge· 
niz harfleri ,, ihmal edilmiş gi
bidir. İhmal edilemiyeceği için 
onlar1 da tafsil edelim : 

GENlZ HARFLERiNiN 
ZÜMREVJ ve FERDi 

VAZiFELERi 
Dudak harflerinin: 
Madde + hareket = hayat 
Enfüs + tevettür = hüviyet 
ikiz düturlarından enfüsün 

ifadesinde vazifeli olduğunu; 
Gırtlak harflerinin, hareketi 

ifade ettiiini; dil - diı ve dil -
damak harflerinin de madde
nin ilgili bulunduğunu g6rdiik. 

Bu hale göre, geri kalan, 
geniz harflerinin de tevettürün 
ifadesinde vazife a;ması tabii 
olur. 

Bununla beraber yukarıdaki 
ikiz düsturlarla karıılapc : 

Simit+SAit=Söı. 
ve Siit+Simit=S6z 
Çift diiıturunda yalnız simit 

ve siit harfler yer almaktadır. 
Dudakların biribirine ve dilin 
diıe veya damağa dokunması 
ile kaynaklar1ndan çıkan sesleri 
limit harfler ifade etmekte ol
masına karşı; simitleri hare
kete getiren ve doğrudan doğ-
ruya gırtlaktan çık~ran . sekiz 
seri ifade eden selnz saıt bu-
~unduğuna göre, sesli olmıyan 
ve ancak saitler'e hece ve sa
lım olan: 

•• G h y C'eniz harfleri-
' ' " b d.? nin durumu ve vasfı ne ır 

Evet bu üç geniz harfi ses 
ciha>:mdaki kendi uzuvları üıe· 
rinde bir yere dokunmayan 
teması duyulmayan birer hare· 
ketle kaynaklarından çıkmaları 
yüzünden saitleri andmı rlar
ıa da, onların vasfma malik 
değillerdir; belki söylenebil
mek için saitlere muhtaç olma
ları bakımından samitlere ben
ıerler. 

Fakat, işte ne taru sait ne de 
tam samit olamamalarıdır ki 
onların tevettürü ifade etme
lerine uygun düşen bir var
lıktır. 

Bu neden böyledir ? Bir az 
da o ciheti mütalaa edelim : 

Bize madde ve hareketi id· 
rak ettiren, şuurumuz olduğu 
gibi, yine o madde içinde da
hil olan enfüsU de tanıtan v.: 
enfüs ile birlikte, ondaki te
v~ttürü de sezdiren yine şuu
l'Umuzdur; Madde ve hareketin 
bir fer'i olan ve şuurumuzu akıl 
ve zeka şem 'alara ile ıııkJan· 
daran varlık ise " hüviyeti· 
miz ,, dir. 

Birbiri ile kaynaıan ve bir· 
birinden ayrılmıyan bu unsur
ları bağlayan mefhumun ifa· 
desine yarayacak sesin de ne 
tam samit, ne de tam sait 
aaydamıyacak mahiyette olma· 
sı fiziyo - piaikolojik bir icapbr. 

-son~' Var-

Bulanık suda balık avlıyanlar 

GU.ya Ankara ile Bağdat arasında 
derin noktainazar ayrılıkları varn ış 

J Gümrük 
kaçakçılığı 
Ankara, 15 (A.A) - Geçen 

bir haf ta içinde gümrük muha
faza örgütü 66 kaçakçı, 2279 
kilo gümrük kaçağı, 659 kilo 

1'ürkiyenin hiçbir şark devleti ile arası açılmamıştır Çıkarılan inhisar kaçağı. 814 Türk Jirasr, 

haberler arayı bozmak için uydurulmuştur 4 silah, 15 fişek 128 kesim 
hayvanı ile 9 kaçakçı hayvanı Kudüs, 16 (A.A) - D.N.B. Ajansı bildiriyor: radığını setretmek için ileri sürülen bir bahane 
ele geçirm"ştir. Emniyet edilecek bir menbadan haber alın- gibi addedilmektedir. 

dığma göre TürkivP, Iran, Irak, ve Afganistan iyi ha be:- alan mabafil bu akameli lngiltere- )Jursa Lisesi ndc 
arasında bir devletler bloku vücuda getirmek nin bir muvaffakıyeti ve Moskovanın bir fiascosu •• 
için Tahranda yapılmakta olan müzakerat şeklinde tefsir etmektedir. IDCDCOJlt 
Ankara ile Bağdat arasındaki derin nazıtr ANADOLU AJANSININ NOTU: Bursa 16 ( Yeni Asır) 
farklaı andan dolayı akamete uğramıştır. Bizim maliimahmııa göre Ankara ile ne Bağ· Lise talebesi arasında ıki me-

Türk murahhas heyeti bu mesele hakkında dat, ne Tahran, ne Kibil ve ne de hiçbir şark nenjit vak'ası olmuştur. Tale-
htikümeti ile görüşmek lüzumunda olduğunu devleti arasında biç.bir ihtilaf olmadıktan başka beler hastaneye kaldırılmış, 
söyliyerek Tahrandan ayrılmıştır. Fakat bu be- devam etmekte olan dostluk münaaebah da sıhhi tedbirlere baı vurul· 
yanat müzakerelerin kat'i surette akamete nğ- bergün daha kuvvetlenmektedir. muıtur. ········"11eyetimi·z····· .. 11araretıe·· ... ···ugurıandı······ .. 

-:....-.------~..,,...._...,--_,.. __ ,__ ______________ .. ________ --------------------------~ 

Sancak meselesinin görüşüleceği, konseyin per-
şembe celsesinde altı hariciye nazırı bulunacak 

- Baştaraıı ı incıs ahı/ede - teşarı Viennot alcyh:nde şid- Lübnam hükümran Ye müstakil nof, Lehistan namına B~k, Ro-
Heyetimiz istasyonda birçok detli hücumlara başladılar. bir devlet haline sokmak ve manya namına Antoneskooun 

zevat ve büyük bir halk kütlesi Gazeteler Viennot'un birçok Fıaosanın mandater devlet sı- celseye iştirakleri şimdiden 
tarafından parlak surette uğur- meselelerde hariciye naım faliyle yüklendiği taahhütleri muhakkaktır. 
Jannuştır. lvon Delbosu fena bir yola bu yeni vaziyete uydurmak ve Mutat veçhile, konseyin uğ-

Murahhasları teşyi edenler sevkettiğini, ye.nhı haberlerle ayni zamanda yeni devletlerin raşacağı meseleler iki takım-
arasında Hatayh heyetler vardı. Fransız siyasetinin prestijini müstakbel münasebetlerini ta- dır. Birincisi meclis müzakere 

Başvekil ismet lnönünün darbelediğini, bilhassa Sancak yin etmekten ibaret olduğunu ruznamesine resmen kaydedil-
yarın (bugün) Ankataya avdet meselesinde Türkiye ile Fransa bildirmiştir. miş olanlardır. Diğerleri ise 
etmesi muhtemeldir. arasında dostluk miioasebat:nı Komisyon reisi" Berenger, ruzname harici müzakere edi-

Cenevre, 16 (Ô.R) - isken- karışhrmağa saik olduğunu azalardan Aime Bertod, Mil- len meselelerdir. Ruznameye 
derun sancağı meselesi hak- yazıyorlar. lerand, Labrosse ve Boncur yazılı meseleler arasında isken· 
kında vukubulacak görüşme- Paris, 16 (Ö.R) - Ayan tarafından sorulan muhtelif derun sancağı ihtilafı baıta 
lerde bulunmak üzere Milletler meclisi hariciye komisyonu suallere cevap olarak Vinenot gelmektedir. Tetkik edilecek 
cemiyeti genel sekreteri Avenol Fransa • Suriye ve Ftamsa - Suriy.e birliği dalailindo Saa~ ikinci siyasi meselede Dantzig 
Parise gitmiştir. Genel sekre- Lübnan muabedelerile banla<ın, caktaki Türk millettaşlarının vaziyetidir. 
terlik dairesiyle münasebeti Sancak meselesi rdolay .. ile, vaziyeti hakkında Türkiye •e ispanya dahilt barbı resmi 
c,lan mahafilde söylendiğine Fransa - Türkiye mlinasebatı Fransa arasında çıkan güçlük· o'arak ruznameye yazdı değil· 
göre meseleye memnuniyet ve- üzerindeki tesirlerini müzakere feri ve Fransanın gelecek hafta dir. Fakat müzakeresi ihtimal 
rici bir hal çaresi bulunacaklar. etmiıtir. Komisyon bu muahe- Milletler cemiyeti konseyinde harici sayılamaz. Hatırlardadır 

Cenevre, 16 ( Ô.R ) - Mil· delerin müzakeresine riyaset müdafaa edeceği battı hare· ki mecliste bu hususta son ya• 
Jetler cem·yeti umumi sekreteri etmiş olan ve bilhassa yakın keti izah eylemiştir. pılan müzakerede ispanya ba-
Aveool, bugün Parise gitti. şark devletleri işlerine memur Cenevre 16 ( Ö.R) - Mil- riciye nazırı Alvores del Vayo 
Milletler cemiyetinin önümüz· olan hariciye müsteşarı Viennot· Jetler cemiyeti konseyinin haf- mfizakerenin tükenmediğini ve 
deki topl11nt111nda müzakere yu dinlemiştir. Viennot'nun ya· taya Çin milmessili Vellington hükümetin her istediği zaman 

buna devam hakkını muhafaza mevzuu olacak meseleler hak- nında hariciye nezareti •ark Kov riyasetinde açılacak cel· 
k Y eylediğini, itiraz edilmeksızin ında Fransız ricaliyle temas· işleri şubesi direktörü de Saint- sesi çok mühim bir alaka ile söylemişti, ispanya mese ~esi 
larda bulunacaktır. Bu mesele- Guentin de bulunmakta idi. beklenilmektedir. 21 Son ki- bakkmda nazik müzakere! erin 
ler arasında en mühimini San· Viennot Fransa ile Suriye ve nun celsesine aza devlet!er bi- · ı· ı d 

diploması yo ıy e evam ettiği 
cak ihtilafı teşkil etmektedir. Lübnan arasında geçen sene rinci sınıf şahsiyetlerini gön· şu sıralarda Valamsiya biikü-

Avenol bitaraf müşahitler- eylül ve son teşrin aylan ara· dereceklerdir. Türkiye namına metinin konseyde siyasi bir 
den gelen raporlar hakkında sında aktedilen muahedelerin Rüştu Aras, lngiltere namına münakaşa açmak istiyeceği 
da görüşecektir. menşei, inkişafı ve tesİl'leri Eden, Fransa namına Delbos zannedilmemekle beraber me-

Paris, 16 (Ô.R) - Birçok hllkkında sarih :zabat vererek ve hariciye müsteşarı Viennot, selenin insani cephesi şUpheıiz 
Fransız gazeteleri hariciye müs- takip edilen gayenin Suriye ve Sovyetler BirJiği namına Litvi- müzakere mevzuu olacaklar. 
·······························································=····················································· ........•.....••............................................ 

Kamutayda Tedhişe müracaat ettiler 1 Ziraat 
Dünkü ınüza_kt>r~ler Sancakta mağazalar ka- VekaA letı• 

Ankara 15 ( Y enı Asır ) -
f C · b 1 h Ik d. . . d Kamutay Re et aoıte7.ln a_ş- p" ) a en ışe JÇJfl e Ankara 16 (Yeni Aıır) -

kanhğında toplanarak vaiz ve et , Ziraat vekili Muhlisin hastalığı 
dersamlar hakkındaki kanunun I t b 1 16 yoktur. Mabaıı-ı hük.n.-et Tilrk· yüzünden istirahat için istifa 
ikirıci müzakeresi, Gümrük mu- s an u ' (Yeni Aıır) - uıu edeceği şayialar1 yeniden do· 

Hamadan bı.ldı"rı'lı"yor· lerin bundan sonra on.mayi• 1 k d haf aza memurlariyle subayları- • u Y aşma ta ır. Bu şayia teeyyüt 
nın oturmaları için ev yaptı- Halep 111ıntal...asında Fransız· yapmaları kat'i olarak mene· ederse, Ziraat vekiletine, Is· • 

b lar ermenileri silahlandırmakta dildigw ini, bu emre muhalefet tan bul meb' 1 w t rılması ve bunların resmi ina· us uguna namze 
farının müsait o'anlarında kira devam ediyorlar. Sancağa çiSI edenler hakkında çok ıiddetli göst~~ile_? müsteşar Atıfın ge-
·ı t ı h kk d k. k araplarından büyük kafileler davranda1cagw 101 bildirmiıtir. çecegı soylenmektedir. ı e o urma an a ın a ı a- r 

nun layihası ile 'lS milyon kü- göndermek için hazırlık yap· Humus 16 (Ô.R) - Reyba- Ziraat teşkilatı 
sur bin lirahk fevkalade tah- maktadırlar. Bunlar arasında niyedeki Tllrklerle beraber Ankara, 16 (Ô.R) _ Ziraat 
sisat verilmeaiDe ait kanunda gizli teıkilitlar vücuda getiril· çerkeslere de tedbit hareketi vekileti teıkilit projesi Ka· 
değişiklik yapdmasına dair ka- mektedir. baılamııtır. Fransız zabitlerin mutaya verilmiıtir. 
nun layihasmın birinci müza- Maksatları herhangi bir kar- kumandasındaki müfrezeler, \ 7 ugosla vya ve San-
kcreleri yapılmıştır. ga•ahk zuhurunda Tilrklere Çerkes k·· ı · d ·ııh ara 

y oy erın e 81 
- cak davası 

Adliye ve gümrük ve inhisar hücum etmektir. mak balianesiyle tazyikat ya- -
vekaletleri binalarıom inıaatı .. Ba)'lrbucak,.ta TJlrk •halip pıyor, ppka giyen ve TÜRK 
için bir milyon liraya kadar karıı yapılan tazyikler en in· kardeşlerimizle beraber olaca-
taahhütte bulunulmasına ait ka· aafsız dereceyi b.Jm.,tur. ;ıı diyen çerkesleri tehdit edi-
nun Jayibasiyle, şeker, istihlak Londra, 16 (Ô.R) - Sancak· yorlar. 
ve gümrük resimleri hakkında· tan alınan haberlere göre, dün ........................................ .. 
ili kanunun bazı maddelerinin ansızın vaziyet çok Yabim bir 
d~ğiıtirilmesi ve yeni bazı bil· şekle girmiıtir. TecavDze uğ· 
kOmler ilivesine mlltedair ka· nyan Türk ahali lalrenderunda 
nun liyibaıı da bugün Kamu- maiazalannı kapamıılard1r. 
tayın birinci mlizakerelerini Arapların bİI' nlmayif yapbk• 
yaphğı kanunlar aramdadar. farı haber ahamıfbr. Tafıilit 

Romanlarımız 
Yazımız fazla geldiği iç.in 

maalesef romanlarımı11 vere· 
miyoruL Mazur görlllmemizi 
diJeriz. 

- Boşlaıajı J nt'i sayjado -
yolu görmekte isabet göster· 
diii için Cenevreye gitmekte 
fayda g6rDyor. 

Doktor Tevfik Rüştü Aras 
Cenevnye gitmek üzere bugün 
lstanbuldan ayrılmııtır. Araa 
Belgraddan geçerken 24 saat 
tevakkuf edere:k doktor Milan 
Stoyadinoviçle fikir teatisinde 
balun•cakbr. 

O saf ve samimidir. Her
kesi sever, berke& te onu se· 
ver. Çalışkan, namuslu, feda
kir bir adamdır. Herkesin iyi
liğine çalışır. Düıenlerin can
dan dostu, kimsesiderin yar
dımcısıdır. Yüksek mev!d!erde 
bulunan birçok arkadaşları, ak
rabaları vardır, on l arın bugıin

kü vaziyetlerinden istifade e t
mez. Hatta temastan çekinir. 

Umumi hayatta menfaatsiı, 
göze görünmiyen her işte Citnla, 
başla koşar, ekmeğini kimseye 
dayanmadan kendi siyile ka• 
2anır. Sessiz, sadasız çahşır. 
Kimseyi incitmez, nazik, kibar, 
ve mahcuptur. 

Para işlerinde de çok dü
rüsttür. Borçtan korkar, ettiği 
zaman öder. Kimsenin hakkını 
yemez, yalan söylemez, özil 
sözü doğru, ahlaken metindir. 

Aliyiıi ıevmez, sakin, müte• 
vaıi bir hayat geçirir. Aileıine, 
e•litlarıaa düıkündilr. Onlarla 
yakından meıgul olur. Kazan
dığanı onlara aarfeder. Kumar 
oynamaz, içki kullanmaz. 

Hiçbir ihtiraSJ yoktur. Servet, 
mevki düşünmez. Kimsenin şe
refiyle namusqyla oynamaz. 
Evvelce bulunduğu parlak mev· 
kilerle tefahür etmez. O mev
kilerde yaptıklarından bahset
mez. 

Dalkavukluk ve riyakarhk 
yapamaz. Bu yaradıhıtaki adam
Jardao nefret eder. ilmi, irfanı 
itibarıyle de şayan takdir ve 
hürmettir. 

••• 
Belki birçok kimseler b11 

yazıyı okuduktan sonra kendi 
kendilerine " böyle adama ap· 
tal mı denir " diyeceklerdir. 

Eve~ bir vakitler bu gibiler 
temiz ahlAk sahibi, iyi bir adam 
olarak kabul edilirdi. Ben 
dünkü değil, bugünkü telAkkiye 
gare bu tipe bir tek va11f ve· 
rildiğini görüyorum: Aptal. 

N. Özaren ... N~-.. F~~;::··· 
Prenses Juliana 

Gripe tutuldu 
rahat ızdır 

~Punses }ulir.11a 
Labi, 16 (Ô.R) - E ki Al· 

man hükümdarı hanedanların· 
dan Lippe Prensi Bernard ile 
evlenen veliaht Prenses Juli· 
ana ve kocası 2 şubatta Labi· 
den aynlarak ikametlerine 

tahsis edilen bir şatoda bal ayı· 
nı geçirecektir. Hollandada bti· 
küm sürmekte olan grip sal· 
gını Prens Julianayı da esirge
memiştir ve Prenses iki glln· 
den beri dairesinden çıkama· 
mııhr. 

Lahaye, 16 (Ô.R) - Hollanda 
Başvekili Dr. Colio 10 gün me
zuniyetle Paris8 h•reket et· 
mittir. 



il 

OIVJ~ 
YAZU ADI 

Orman ormancılık 

Ele alınacak mjlli ve 
hayati nıeselemizdir 
Fertte bir ideal ağaç sevgisi 

yaratmağa mecburuz ••• 
Ali Çmum, memleketba en 1 zıya bırakarak, yalnız bu mee

hayatl meselelerind• biri ola11 burl muhabbeti pek hızh inki
o ..... n ye ormaaakta ait Def• waf eden bakikl •e Amiml bir 
rettilderi 11bek ilim malaaall muhabbete derhal kalbolaca
makaleler bl11k •eYlde ok•· ğından baılanırıçta dahi cemi-
.Utadır v.rc1- ikb•adt .. bbi yet hayabnda ikbaadt, bedit, 
içtimai ~ daha birçok :..ahi.: içtimai Ye daha birçok faydah 
balmduclu •9fPI ohmmata ae~ereler ~erecelüı,f biç şüphe 
d_.,,_ L ı.aLaJa Lı ı~-1 edılmeme11 )izamge ır. Bu mec· 
-- ÇOK &Hl& uır .... ... L-- • • eJk" tatb" ola O Onuac:alak ..... ı aeYgmıa t •• ve ı-

• naaa " kine baılarken milletimiade bir 
maaleıef nepiyat ha1abmııda ağaç HvıUi ananMille temel 
pek az yer bulmaktadır. Vali• atmıı olacatas. Ataç eeyWİli 
yeti cojnfiyesl itibariyle Tir- mOntehaın olmıyan bir hayatla 
kiye kellf ormanlara aahip bir başlar. Bugün ıimal ve mer-
memleket olmak yaziyetlndedir. keıl AYrapama •mleriacle 
A1ni ıamanda ba mesele Cum- bu •eYflnin her aa Da•I Jlk· 
burlyet idareüade yllkıek ali- seldiğlni canlı tezabtlrleriyle 
ka ile elde tutaLnata llyık giirmek mlmklacllr. 
glrllmnı mllh •e laayatt bir Bağda71nı daima dıtudan 
me•ele olmaktadır. Billıaua getiren Ye her tOrll açhk t•h
aayıa Baıbakammız lımet la- llkell mllncelaeslade hile top-

\ Fransız · Miste leke Nazıra 

Yahudilerin yerleşmesı
ni muvafık gördü 

Ancak bb işin" ~.u[ masraLla 
mütevakkıf olduğu ileri sürülüyor 

Paria, 16 (Ô.R) - Fransanın l bGsten e..el ciddi bir tahkikata 
deais qan a6milrıeleriade ibtiyaç vardır. Müstemleke va
y abudileria yerlettirilme.i ta• lilerbaia yardunirle, ba tabki• 
ıavvura hakkında .a.ırııeler katı yapacak olanlann lıizme
banrı Moruiı Movtet muhtelif tine teknisyenlerimizi vermeje 
gruplann mllmellillt!rİne şu lıatınm. Eaaıea bu talakikat 
beyanatta bulunmaıtar: fimdiclea baflamlfbr. 

- Yahudilerin Fraaaıs mG•· Koloni ıefliğinden gelen ra· 
temlekelerinde yerleştirilmeleri porlar vardır. Meaell Mada
fikri bana sempatik gelen bir 1ra1kar adaıı finanı •auta· 
f kirdir. Zira yabudilerin mllı· larla ciddi bir tetkillta dayan
temlekeler için ciddi bir unsur mak f•rtiyle projeyi mlaait 
olabileceğini bilirim. Onlar bir fikirle karşılamata haardır. 
milıtemlekelerln inklıafına euı Yahudilerin iıkAnı için mi• 
olan itlerde çok falldirler Ye ıait cenp veren diğer sl
Fıli•tinde bu kabiliyetin dik· mlirpler ele Y eai kaledoaya, 
kate deter miıaliDi glat•rmit· 7eai Hibritl, Gtliyaadar. la ıo
lerdir. Baaala beraber denb aaaaa •lltemlekecle aklim 
•tın topraklanmıacla yala.dile- .. rtJart .... iyetle aadclail•• 
rin yığın halinde yerleşmeıl dan daha mlıaittir. Ne2aretin 
imkiaı hakkında faıla hayale IİJ•ll if ler mll.6riindea meı· 
kapıa...ahdır. Blyle bir lı- eteri pmn«I• takibetaeeial 
kla teıebb6ı6 muazzam f,aanı Ye tahkikatçılara iıteyebile
kudretiae bağladır. EaaMa yarli cekleri yelİkalan giatenae
abaliıi keıif olan _Jerlercle Ya- sini rica ederim. Siraıi, dini 
laudilerin ilkim FiHltiade oJ. cepbel•re Ye •k bakknadald 
doğu gibi ılçl6klere ıebebiyet batıl fikirlere brban olan Ye 
verebilir. Ciddi bir netiee vere haksız yere sefalete dlıea 
bilecek bir ııyretin imklBllı Luaca kimaelere yardnama 
olduiunu iddia etmek istemi- dokunabilirıe memnun olaca• 
yorum. Fakat b&yle bir teıeb-

lnllnlla pek yenı beyanattan ratna tarıa,. kalbedilmek y osl v Bulgar muahedesi 
ba keyfiyetin yakmda kutla Ozere bir tek atacaaı bile lr... Ug __ a __ • __ _.._ ____ _ 
bir mazhariyete nall olacajı mek fedaklrhğıaa ruı olm•J• B Ik Ih h 
mOjdeaini yermektedir. mUletleria ağa~ M~riai, b• a an SU unun esası U 

Profulr Dr. Temk Alinin HYginia ae ıaretle blade bat· 

IOD Defrolanan makaldi beni hyabiJecetiDi ifadeJİ 1relecek dudun muk, ,_a._d, desl1•gıv ·dı·r 
de dllıiblcelerimi a&ylemeğe yaıılara btralayora1. Aynı sa-
ıeYketti. Ba mllhim ye canh maada •tacın Ye ormama ..... 

me•n o k•dar caziptir ki ba 
10

•u.iac1e iktiadı. .1aw, iç- Romen gazeteleri tefsiratta bulunuyor 
bmuta .a,lemek Ye .. n11ak timal, beclil Ye claba bir çok 

ı- •-ymetJe-ı-: ratn..1·-· • ..ı- c: Aa:-.- (Proi-)- lıllukere hiıetlclir. B• elU balkaa an-i-'• edelai,.t ya_.,... •• mt1-1 "' ._, ua -. ,_ 
,... ..-- ,. • ..Wetleria ba bwta • ça- edi'• ılde .. Balpr • Y....- ita.._ telaelWir. Balgar-Ya· 

kaddemeye l&am JOkt... Yal· htmalannı bildiklerimi& kadar Jay ademi tecavll& muahede- goılaY aıaabedetl bu e.aııa 
ms aal mnna ıeçmetlen ... anlatmakla beraber, ıelecek aiDe kal'fl bir kaç glin ene- takYiyelİbi hedef tuttukça ·ki 
Yel •tıda rel• bir ka~ yualarda çok mlbillı olaa imar line kadar ihtiruh bit nairet ., .... y •aoalaYJuaa batka bit 
nelia ceftplannı bulmak li· ipiade •• muhtaç oldujamus müafaıa etmit olan Re1men eau llı•riacle m&zakereyl 
ıımdar: kernteleria cihan fiatlerine gazeteleri IMaaa ait tefsir· kabul ~tmeıine imkla yok• 

Ormu ve ormancıhk bak- Duaraa bisde pek pabala ol- lerdea aakıaauflarcb. Fakat tur • diğer Halku 1nllttefik-
kında Defl'lyat bayabacla ne• malarıD&D eıbabam tahlile Ça• gerek BeJırat. ıerek Sof- lariain b- manfakat ce• 
den caDl&lak 7oktur? Jatacap.. ya bu muahednia Balkan yaba Y .. eleri tabit idi. Ro-

Bu ne-iyıt yokfu.ıc... allka• ~1.ım.1. &eı vı.u. -•b k k · • h · .... •• ıua uau oruma 1çm • emmı· .... ıaıeteleri Yugoıla•,a • 
•ılık mıdar? Yoksa ba fdbede Italy an gemileri yeti olacapaı taarib ettikte11 Btllpriataa mualaedemi haldi 
ıallhiyetli kim1eleria ashja mı aoma Ro.mea. a~ıet~leri . bu olarak, hlprlatama daba rea• 
bana sebep olmaktadır? Loadra, 16 (0.R) - ltalyaa mua.hede:rı obıektif bır ıek•lde liat bir IİJuete yanqbğıaa •• 

Bu ıaaUeria ceYaplannı ver· bllklimeti, yeni yapbrmakta tefııre baılam!ıJaa:dar. Bu p· yanm adada tnabe.....,... k• 
•ete bea •llbiyettar değilim. oldap iki aafılaarp pmiual zeteler hep bır agııdan ıunu laa b ..a..1ıı zi si tial 
Bena Jia• 1a,.et1 makalele- 30.5 milimetreliktea fada bl- kaydediyorlar ki Balkan ıalbu· ru . ••- ara • Y• ,. 

Jlk toplarla tecbm etmiyece• nun esaıı balkan deYletlerl Ye •Jul ltah1J11 daıal olarak 
riade bise bUdirmeJi AJID jini bildirlDİftir. Ba baber la· araaanda fimdiki badutlana kalMd ettitin• bir delil .. ,.,_. 
profulr Dr. Tevfik An Ça- ıilterecle iyi karfllanmııbr. makadde• Ye el llrllmez ma• lar. 
111rda11 rica edi1oraaa. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••• .. •••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••• 

~s. .. ~:2·;E Faslılar hücuma geçtiler 
mek zamaa111111 çoktaa ıelmif 

oldataa Y• ormancdajm .... c h' • t d • F 1 1 
lekette eneli (fertte bir •taç um urıye or usu ası as 1 arın 
ae•l'ial ideali) teklinde batla· 1 b 1 k 1 d 1 :::e:-:;'ı."~= taarruz annı aşan i e arşı a ı ar 
blaat me1amaa glrmai me•• Valaaıi1a 16 \Ô.R)- CGm· ı 
mababa ola ormaa UDayiinin bari1et kaYntleri fldcletli bir 
f•tleria maaeYI alalruna çok malaarebe aeticude metkea 
fada iıtinat etmek uraretinde cepbuiode mlbim bazı mefti. 
olclujunu tebarlz ettirmek iı• leri itral etmitler n 14 8* 
terim. almı1lard1r. Bunlarm hepsi Al-

Umaml cemi1et bapbaın mandır. Eılrler dikkate deler 
allama Ye koatrollrl olan ka· beyanatta Lulunmuılardır. 
mmlardald cOrlmlere mllll Madrid, 16 (Ô.R) - Geçen 
na8eyylt bBkGmleria, daha ıece Ye din •batı erken çok 
kunetli9i ahlAk ve ıevai tel- feaa ba•aya ıajmen nuJODa· 
kin\dir. U.tler telırar faaliyete geçmlt-

Bılba11a orman tahribatının lerse ce yaptıldan mukabil ba-
6nime a•çmek için vazedıle- cumt.r neticelinde milialeri aat· 
cek müeyyitıer yanaada fertte lam mevkilerinden bir adım bile 
orman içia bir ideal aevgi ya· geriletmete muvaffak olama· 
ratmak orman mubafua •e mıılardır. Acele, fakat çok 
yaptma11na çok faydalt bir aaj1•m •>larak knrulmUf IDfıY• 
imil elde edilmeaillİ temi11 aileriae kartı Lejon etrınıer 
eder. Fertte ve blnaetice ce· kıt'alarıoaa himayeıi altında 
mir•tt• ormaa laakkmda ideal Faeblann ıapbldan IUicaaıları 
••IİJ• medMul mubabbelle reclettiktea aoora bacama ıe-
baılamalıdır. Mecburi mubabbet ~- milieler aiperlerilMlea tik• 
••.- ilk aazarcla pü adp -.ıar vo klla bir mlcadele
l&lri••• de IMa pek aaeli ve deD ıoara Oniwenlte mabaU.. 
• kllletli bir •ıcbmiıettü. .._ iki biaafa ifsal etmiıl_.. 
• •111 •• taMllb luck• «.. • c•••••• •••• .. 

Asi kumaadanlaT hattWt tolll#tNI"' 
düıman 250 den fazla telefat mlttemadiJ• bOcam elmifler• 
veımiftir. M de ber d"-da atn' zayt. 

Madridin ıarp cephemde ata attahlarak tarcleclilmlfa.... 
de .akGnet pek il• .,.lif· dlr. Nillayet blkl8.etçi •••· 
tir. S.bab F..a.ı.r ca•Mriyet •etı.ill •.ıafu utblh bifbir 
1HYaileriM lalam eb9itlsdir. •t.&a JU81Dad• ..,eket
S.. clereee ticldede ild ..- W ,........... •••~• ............................ ............ 

VURDUM DUYMAZLIK 
~E•kl dewttın '1qUıamabalal'I 

•Ntza1111 cedit .. fikri sara110, 1 desinde bitaraftır. diye 
veairl.ua .W.na Jerlqliii 11• alırlarm19 ... 
rada latanbula gel• bi~ BU giD A•mturya 
Fran11z tilccar!an, ls\anbul· cümaaı, reiınlkitap Raıit 
da it arıyu bir takım diaba yanına gelir: 
Franııı tebaalan Fran5& ile - Ş.a Fraasazlann 

' yıkmı Yersin, blai dertli 
doıtluğumuzun azami müq- amu efendim. bari 
maha•n• nliıtitaal edeıek ban kokardalannı ole•a çalr 
a7ak talamlarlyle dütüp, kalk· Di)'• ıikiıette buluut• 
mata. batti btanbulun itayi- ıit efendi: 
ıiai bozacak flmankbklar g&ı· - Doıtuml Der, biı 
termeie baılamışlardı. O ka· kerrat ile p&clak dewleti 
dar a11n ve taıkın hallerde islim deyleticlir, bizde o 
balunmuılardı ki bir g&n; Fran· kale alimetJere itibar olu 
aa ıefaretbanesinia &ıilne ko- D.t devletleria ttı 

bi& miaafw biliri•~ L •. -ı ... camaa bir 11nk dikip, etrafına ... -.-
toplaDIDlflar, urhot naralarirle iaterlerM siyerler, iste 
etrafa doldurm•ılar, bqlanna al6meti takariat. Hattl 

o zaman kokarda denile11 bir f= ;;:.:.• ~~==-
aeYİ .. akara kiilihlan giyip giycliaiı demek de•leti 
yapmadllt.lan rnalet lmakma· 
mıtlaıdı. nla ndfeli clefildir. 

ı.tmbulda1d diler devlet ıe· Dizi beyhude yorayonua 
ftrleri, Babı&Bye Himen tGmen Diye ceYap verir •• 
ıikiyetle: Fransızlar blll o m 

- Şunl&n tedip edin ••• Ra· deYirlerİllİD milftaludırlar .. 
laatacaıı kaçtd Cledilrıe: Na 

- DeYletl lliye Fransa mad• TOK 
••••• 

Vilhelm Görin~ 
••• 

Odun keserken 
soğuk aldı 

Berfin, 16 (Ô.R) - Eıld Al
man imparatora Vilhelm, oclun 
keıerken ıojak almq ve pibe 
tutulmuıtur. Keadiai oda .. ndan 
çıkmamaktadlr. Villaelm Hollan• 
da ~elfahdı prenses Jiiliyana ile 
Holanda prmli Benaanla bekle
melmclir. Pıeueı jlllynaa 1m .. 
parator Vilhelml heniz c1alaa 
hiç ıarmemiıbt. 

Fransız bahriye 
nazırı 

Paril, 16 (0 R} - Ballrlfe 
na11n, Akdeblıdeı IOll tetkik 
16yahatlnden dindi. Ballrlye 
nezareti yeni Ftan11z denia 
iiuiilbarekeleri içia buarlakJar• 
ela balaa.aktacbt. 

F ra•111 filom Ceaarir Y• 
Tuaaa ıulu.acla ma•••'* pp
maktaclar. 

lngllterede ele 
LODclra, ıs (Ô.R) - a..,tın 
~. ltagiltw•d• ıidd•lli ... 
aia, bir ıaat pmeadifer mlna• 
kallbnı durdurdu.Bir çok kaza· 
lar olda. 

Madridde 
Madrld 16 ( 0.R ) - laı• 

miifkOlib arbyor. Halk, en 16· 
zamlu gıdalanndan malaram 

Gelecek ay i~io 
Ankaraya gel 
- &,t111afı I IAd sarfı 

lecek •J mutlaka Aakara 
decektir. 

Loadra 16 ( A.A )- T 
Dalli Telınf, •• Monüaı 
gaıeteleri Ciesriapa ltaly 
yantiniD Berlia ile ao
..dıki tefriki .... iyi 
daba tanin eltili • 
a ..._ktadırlar. 

BORS 

llztl• 
Çu. Ahc:ı 
119 K Taner tl 7S 
106 M J Taranto 15 
68 J T aranto M 13 75 
39 J Goıdea 13 
s' Al,oti bi. t 4 25 
ıs H Altoti 16 
11 AR Oalmcl18 50 
7~ J Kolaen ıs 
s 1 o.a.111id& 1, 50 
404,S Yekh 

391SU &isi 1e1&b 
391167,5 Umta111 yekta 

incir 
Ç'9. Ah~ 
J95 A Lafont 4 75 
280 J Taranto M 4 7~ 

9 AH Nada 4 75 
885 Yelra11 

115164 !•ki 1ekh 
175849 Umallll telttll kal ela. 

S . t•J Z•hlre 
urıye ı er ç". cı.111 

DOrl..,.811• .. b111 kltlllk 1282 Buiday 
ortlu hU1rllyaoaklar•ı•-· 26~ :rpı 

6 
5 

18 KaclBı, 16 (A.A) - Sariy• 50 t u-:a 
miUlçileri cllrt ıeae .-rfında 130 ~adan ~ 
çıkarılmak Oaere elli bia lrltl' 17 ba. Pamuk SO 
ilk bir mlllt otdu Y!cuda ge• 404 ke. Palam. 245 
tirmek fikrindeditler Mutedil 12412 ki. AB içi 76 

miJlicilet Libaaa ~umhuriye· FRANSIZ 
tiyle lake,.derun Sancağını da Filosu ınanevrada 
ihtiva edecek federal bir Sa- Paria, 16 (Ö.R) -
rlye devleti vllcada getirmek 8111 Atlaatik filoıu, o• 
arzusundadarlar. manevralar için buıün 

Sigortalar elmiıtir. Filo üç kruv 

Suiistimal tahkikab :!~:';.:.·:~.~~:::;,. 
devam ediyor KUNDURA K 

Viyana, 1' (Ô.R) - Oa 1f NAPOLIDE 
litorta firl&eti laakkmcla ya• 
.... kta ... tahkiluat ilert. 
IMiftir. 

Şiadi1• kadar ekle edil .. 
Htidte ............ iki 
, ..... ,.. lçJll w. .... 
.... ••••ile• ..... 
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Yazan: Tok Dil Tefrika No: ae 

- Dönün geriye, dönün ge
riye, gelenlere hücum! 

Narasına attı ve C>ne abldı. 
Zaten heriflerin birçoğu efeler 
ile har!>e girişmişlerdi. Kaçan· 
Jar da bu nira ile yavaı yavaş 
dönüp araya ve arkaya so
kuldular. 

Haydaroğlunun efeleri ikibin 
kişilik bir kuvvetin içine ala
bildiğine sokulup: 

- Teslim 1 diye elkaJdaran
larm göğüslerine, karınlarma 

birer hançer savurup yürüdüler. 
Haydaroğlu boyuna bağırı

yordu: 
- Bu heriflerin başlarını bu

lun, yakalayml 

Ta~ye;i ~ğa
0

rm;ş, ~rt~hk 
0

cyi: 

den eyiye aydmlanmağa baş
lamııh. 

Küçük Çavuş paşa, döğüşen 
mert insanlarla beraber bu 
mahşer arasında intizamsız kar-

gaşahkta at koştururken onu 
seçeme1Ditler, fakat birçok ar
kadaıları <ilmeğe yüz tutunca 
hepsi de teslim bayrağı çek
mişlerdi. 
HaydaroğJunun efelerinden 

adeta burnu kanayan bile yoklu. 
Baskına uğrıyanlar o kadar ser
semlemişlerdi ki ne ellerindeki 
tüfenklere isabetli ateş vermiş
ler, ne de hançerlerini, mızrak
larını, oklarını kullanabilmişler
di. Meyd&n, Haydaroğlunun 

efelerine l<almışh. Haydarö~u 

bu hali görünce, teslim bayra· 
ğını çekcnferin or lasıııa atını 
sürdü: 

Arkadaşlarına bağırdı: 
- Çevirin şu adamlarm et· 

rafmı, yeıinden kıpırdayanın 
alnına bir yağlı lrnrşun ! An· 
ladımı mı? 

Sonra içlerinden birine dö· 
nüp: 

- Paşanmn çadm nerede 
ise bana göster! dedi. Bu suale 
maruz kalan delikanlı Hayda· 
roğlunun atının önüne geçti, 
koşarak paşanın çadırına Hay· 
daroğlunu götürdü. Haydaroğlu 
çadmn perişan hali arasında 
paşayı ~öremeyince : 

- Bana bak Kara Veli! Bu 
delikanlı ile beraber git ve pa· 
şayı bul buraya al, gel! Hadi 
bakalım, Yeni çeri bozuntusu ... 
Sen de paşayı göstermezsen, 
başını koltuğuna al! dedi. 
Haydaroğluna cevap verme

den ileri ablan delikanlı Kara 
Veli ile uzaklaştı. Haydaroğlu 

paşanın cadmnın bir köşesiıı-

deki mindere kendini ath, 
gülerek: 

- Vay gidi herifler vayf 
Biıi takip ha!.. Amma da iyi 
oldu .. 

Diye mmldanıp gözünü ça
dırın dört bir tarafına gezdirdi, 
orada bir kürk, burada bir si
lah, ötede yemek takımları, 
beride mükellef bir yatak 
gördü .. 

- Oh! Oh! Ohl Herif ken
dini sar.ayda a:ınmış! Ne ili 
yer .. ! 

Dive ayağa kalktı, tam bu 
sırada çadırın kapısından iki 
kollarma girilmiş, beti benzi 
atmış Küçük Çavuş Paşayı 
soktular. Haydaroğlu, paşanın 
yüzüne bakıp: 

- Bu mu bu adamların başı? 
dedi. 

Karaveli: 
- He ! Haydaroğlu, ahacık 

bu f amma ağam korkak herif
in birisi imiş ... 

Elime, ayağıma kapandı .. 
Haydaroğlu gürerek paşaya 

5ahna s 

Belçika nazırı söyliyor 

Fransa ile.ittifak Belçika
da güçlükle karşılaşacak 

Paris, 16 ( A. A ) - Eski 
Belçika milli mildafan bakanı 
Deveze Fransız miJli müdafaa 
bakanı Daladier ve devlet ba
kanı Sotamın bulunduğu bir 
toplantıda Belçikanın emniyeti 
meselesi hakkında bir nutuk 
söylemiş ve ezcümle demiştir ki: 

-Bir Fransız Belçika ittifakı 
gerek F ransada gerek Belçika da 
aşılma:t güçlüklerle karşılaşa
cakhr. Binaenaleyh en iyiHi 
Be'çikanın kafi bir bitaraflık 
muhafaza etmesidir. 

Paris 16 ( Ö.R) - '· Am
bassadeurs ,. tiyatrosunda Bel
çikanın eski müc\afaa nazarı 
Devcze çok alkışlanan bir kon-
feransın da "Bclçilrn ve emni
yeti,, mcvzuuna temas etmiştir. 
Hatip Belçilcamn Fıansaya 
karşı bozu'maz dostluğundan 
ba 1sett ik ten sonra iki milleti 
birleşt iren hislerin her imti-
1 ana mul.nvcmet ettiğini v~ 
t. rih lcr i ni~ güç veya feci her 
saa t'ndc lccndini gösterdiğini 
kaydctmış, her ikisinin sos· 
yal tcral,kiyc ayni inanla 
bağlı, hakiki sulha ayni 
derecede aşık ve şahsiyetlere 

ayni dP.recede hürmetkar ol· 
duklarını. ayni derecede derin 
aşkla gllıeli, doğruyu, iyiyi, 
baklayı sevdiklerini, ayni ideale 
biımet için ayni şevki besle
diklerini söyJemiıtir. Devez.c 
Fransa ve BeJçika ara11nda 
bir ittifak bozuluşu olamıyaca· 
ğını ispat ederek demiştir ki~ 

- Böyle bir ihtimal yoktur 
ve asla olamaz, zira Fransa ve 
Belçika arasında hiçbir zaman 
bir ittifak mevcut olmamıştır. 
Böyle bir ittifak lüzumsuı 
ve imkiinsız olurdu. iki 
millet en sağlam dostluk 
bağıyla birleşmelidirler. Ayni 
doğru davaya, şeref ve 
meşru hak kaygıfarife bağlı
dırJar. Sulhçu ve mağrur bir 
millet olan lcüçül' Belçika hür
riyet ve haynh için son damla 
kanını dökmege haıırdır. Ve 
böylece insanlıgm muknddcra
ralını lrnrlarmnk yolundu sar
sılmaz bir kuvveltır. 

. Bu ak~am .. aat 17,30 da ay · 
m salonda lrıgiliz muhalefet 
partısi reisi binbaşı A.ttlee 
" garbi Avrupa demokrasi 
ananesi ,, lrnnuşu üzerinde bir 
konferans verecektir. 

Alınan ınatbuatınırı neşriyatı 

Sovyet tayyareleri iç~n 
meydanlar yapılmış .• 
Çekoslovakyaya hücum ediyorlar 

Prag, 16 (A.A) - Çekoslo· şiddetli makaleler yazmağa de· 
vakya erkanı harbiyesi, lngil- vam ettiğini bildirmektedirler. 
terenin ataşemiliterini Çelrns· Alman matbuatı ayni mak-
lovakynda tahkikat ıcrasına salla Sovyct hava kuvvetlerinin 
memur etmesini büyük bir takviyesi için Çekoslovakyada 
memnuniyetle karşılamışbr. birçok tahtelirz tayyare mey-

Resmi mahfeller salahiyettar danları ve saire inşa edildi_iini 
makamat tarafından yapılan ve daha şimdiden birkaç yüz 
kat'i tekziplere rağmen Afman Sovyet zabitinin Çekoslovak 
matbuatının kızıl ordunun arazisinde hulunduğunu temin 
vasati Avrupada yapacağı bir etmektedir. 
harbı ıçın Çekoslovakyanıo 

Sovyetler birliği ile ittifak et
miş olduğunu ispata matuf 

Alman ataşemiliteri kendisine 
yapılan nimiresmi daveti heoü:ı 
kabul etmemiştir. 

Türkiye - Fransa modüs vivendi
sinin feshedildiği ihbar edilmiştir 
Ank_:ır~, 16 (~.A) - Aldıgımız malumata göre Türk - Fransız 

modilsu ıle klt!nng anlaşmasmın feshi ihbar edilmiştir. 

lngitiz filosu manevralar için Cebe
lüttarık' a hareket etti 

~0~1dra, 16 (A.A) - Anavalan filosu senelik ilkbahar seya· 
batını yapmak üzere pazartesi günü hareket edecektir. Filo 
doğrudan doğruya Cebelüttarıka gitmelctedir. Oradan Akdeniz 
filosuna iltihak edecektir. 

Müşterek manevralar şubatta yapılacaktır. Manevralardan evvel 
filoya mensup birçok gemiler adet olduğu iizerc Afril<a liman
larmdan bazılarmı ziyaret edeceklerdir. 

Şarki Akde.nizde ve bilhassa Yunan sularında da bir gezinti 
yapılm::sı mukarrerdir. 

döndü, çekli yakasından yanına 
getirdi: 

- Öyle mi ulan! Dedi. 
Ses yok .. 
- Bana baki Sen nenin pa

şas111n, senin adın ne? 
Kara Veli atıldı: 
- Ağam! Onun adım evelce 

almamış mıydık... Küçük Ça
vuş paşa imiş .. 

- Yal Sen Küçük Çavuş 
paşa mısın? Ala! Hadi siı gi
din kızanlar benim bu adamla 
konuşacaklarım var. 

Çadırda HaydaroğJuyfa Kü
çük Çavuş paşayı yalpız bara· 
kıp, hepsi de rt-kildilcr. Hay
daroglu elini göğsüne çaprast-
vari gerip: 

- Bana baksan a sen l De
di. Sen ne dimeye arkamızdan 
bizi takip ediyorsun .. Sanki 
bizi ezecek mi idin? Olan de
ğil şu Yeniçeri bozuntularını, 
bunların on katını toplayıp da 
'Üstümüze gelseniz hepinizin 
evelallah tozunu, dumanını 

göğe yaidırırım anlıyormusun? 

Bana Haydaroğlu derler, gör
dün ya ne olduğunuzu .. 

Küçük çavuş paşa, Haydar
oğlunun ayaklanna kapandı: 

- Ağam! Ben uydum bir 
şeytana, sen etme!,, canımı 

bağışla! Bir daha senin arkan
dan takibe çıkmam! isterse 
padişah kellemi aldırsın, beni 
affet! 

Diye nvaz avaz yalvarmağa 
koyuldu. 

Haydaroğlu odanın içinde 
yine eli bağrında gezinere&.: 

- Bre ulan! Bu bayır aşa
maz bir sürü korkak yeniçeriye 
inamp ta ne diye arkamdan 
koştun? 

- Ağam affeyle, sen genç
sin, scvdığin varsa onun b311 
için affet, bir daha yapmam. 

- Sizin söziinüıe inanılmaz. 
Paşa bu başlangıç vaadt 

se1erek, ayağa kalktı, ellerini 
göve kaldırı: 

- Allah şahidim olsun, bir 
daba sizi rahatsız etmem ... 

l t!medı -
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Marlen Dietrich tiyatro sahnesinde 
.................... iillll ............ llQ7..z7.7..z7.T..LZZJ ................................ . 

Londra beyaz perdenin en maruf yıldızını alkışla-
mak için büyük bir coşkunluk gecesi geçirdi 

Londra, 
9 (Hususi) 
- Gece· 
ninsaat do 
kuzu .. Şeb
rin be J l i 
başlı sokak 
larında göz 
lere çar -
panbir kay 
naıma ve 
bir hare -
ket var .• 
Londra her 
ne kadar 
ekseri ge
celer, bu 
saatte ka
labalıksa -
da, bugecc 

l>aşkaca bir 
fevkalade
lik var. Sa· 
niyede bir 
kaç otomo· 
bilin önü
nüzden ta
bii sür'at -
)eriyle geç 
tiğini gö
rüyorsunuz 
Bunlar hep 
aym yerde 
toplanıyor· 
lar. Kapı
lar açılayor 
kapılar ka-
panıyor ve şık tuvaletli kadınlar 
bilhassa nazarlara çeliyor. 

Bazı sinema direktörleri hay
rettefer... Marlen Dietricb'in 
ti)breti babasına yapmayı ka
bul ettiği hareketi tehlükeli 
buluyorlar. Ve öyle zannedili· 
yor ki, Marlen, sahnede görü
aünce bütün görücüler ayağa 
kalkacak ve: 

- Çekiliniz, beyaz perdeye 
dönünüz. Burada şöhretinizi 
öldürürsünüz, diyecekler. 

Aksine bu gece saatte pek 
yavaş ilerliyor Wall Street'ten 
döner. makineler tiyatroya Mar· 
len Dietrich'' getiriyor .. Amma 
ne getiriş.. Adeta bir merasim 

alayı halinde. Önde bir boş 
otomobil, sonra şık tuvaletli 
kadmlare taşıyan bir kaç ma
kine.. Daha sonra, içinde polis 
memurları bulunan bir makine .• 
Onun arkasından Dietrich'i 
taşıyan otomobil •• 

Dietricb, kalabahk arasında 
makineden inerek, beraberinde 
bulunan bir kadınla birlikte 
tiyatroya arka kapıdan giriyor. 
Öyle muhteşem bir giriş ki 
kraliçelere nasip olmaz. 

Bü ün localar ve mevkiler 
dolu.. iğne atsan y.t!fe düşmi-
yecek bir vaziyet.. lngiliz aris
tokrasisinin en tanınmış şah
siyet eri, leydileri, baron ve 
barouesler, prensler, prensesler, 

• 

Solda: Bevaz peıdtnin matuf vıldız/a11ndan Doıotı Tı/ş 
Y11ka11da : MaıJen sahnede 

muhtelif saraylara mensup şık 
giyinmiş leydiler .• Hepsi, Mar
len Dietrich'i seyre gelmiş bu· 
lunuyorlar. 

Moooklöler, lspekhkılfı genç 
kızlar merak içindeler .• Ve bu 
geniş salon içinde herşey ve 
herkes bir hareket yaratmakla 
meşgul.. Nıbayct perde açıh-

yor. Müthiş, oğultulu, velveleli 
bir alkış tufanı .• Salon alkışlar 
arasında ac!eta uğuldıyor .• 

Oıetrich'ın oynıyacağı p)ayin 
ismi .. Hayata geliş., ti. lşık-

Jar içinde yanan sahnede Diet
rich, masum bir genç kız ro
lünde, her zamanki mağrur 
duruşuyle görününce alkışlar 

tiyatro sa1onunu sarmıştı. Be-

yaz perdenin güzel kraliçesi 
kendisini aJkıohyanlara teşek
iir ederken bir .. Playmate" 
SÜ~ ulun iadesini rica ediyordu. 

Oyun iycabı hazin bir sahne 
temsil ediliyordu. Dietrich, si
nemada alkıılattığı gibi konuş
ma eanaaında liyozoolar yapa
rak ve itıLıoın kabaca hare
ketleri karşısında .. , wm" der
ken gururunu yükselterek ko· 
nuşmaf arına devam etti. 

Dietricb, Bahneye çıkmak 
suretiyle bütün bir tecessüs 
alemini fethetmekten başka 
lngiliz sahnesine de bir yıldız 
kazandırmış oldu. 

T. E. 

17 Kanunusanı 

Rol iyca hı indirilen tokat 

iki artist arasında bir 
hidise çıkaracaktı 

Kadın tokatın acısı geçince 
partönerile daha çok dost oldu 

"General şafak vakti öldü" 
filminde Gary Cooper ile par-

töneri olan Madeleine CarolJ 
arasında çok garip bir hadise 

olmuıtur. Gary Cooper filmin 
mevzuu iycabı olarak metres 

rolünü gören Madelein e Ca
roll'u tokatlamışhr. Anlaşılan 
tokat biraz tiddetlice inmiş ki 
bu kısa sahne ikmal edilin-
ce sevimli artist M. Caroll 

bınçkara bınçkıra ağlamağa 
başlamıştır. Bu yüzden iki 

ıan'atkarın arası açılmıştır. 

Fakat hAdisede Gary Coo
per'in de kabahati yoktur. Çok 

nazik olan bu artist partöne

rini rahatsız etmemek için to
katlarım pek hafıf geçtikçe 
sahne vazii: 

- Daha şiddetli, daha şid
detli. 

Emrini vererek sahneyi tek
rar ettiriyordu. 

Hatta bundan canı sıkıfan 
Madeleine Caroll da: 

- Zarar yok Gary ••• Canımı 
acıtacağıodan korkma .•• Şu to· 
kah şiddetle indir de vakıt 
kaybetmiyelim, demişti. 

işte Gary Cooper bu iki 
emre uyarak çok ıiddetJi 
bir sille indirdi. Fakat 

kadıolık izzeti nefsi bu ••• 
Madeleine ıimdi de can acısı· 

na bir izzeti nefis yarasını ilA
ve ederek gaz yaşlarını zapta 
muvaffak olamamııtır. 

Maamafib bu gücenme çok 
sürmedi. iki artist bir kaç gün 
içinde yine barıştılar. Eskisi 
kadar, hatta eskisinden daha 
çok dost oldular .•• 

Tokat samimiyetlerini artır

dı. Şu Madeleine Caroll deni
len hatun bir mazuist olsa 
gerek ••• 

lstanhul radyostJ 
Saat 
12.30 -14 arasında plakla T 

musikisi, havadisler, h 
musıki 

18.30 Plakla dans musikisi 
19.30 Konferans Selim Sırrı 

rafından 

20 Müzeyyen ve arkadaş1 
tuafıodan musiki 

20.30 Ömer Riza tarafand 
Arapça havadisler 

20.45 Belma ve arkadaşları 
rafından musiki 

21.15 Stüdyo orkestrası 
22 Ajanı ve borsa haberi 
22 30 Müntahap Pıaklarla sol 
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Hollivudda çıkan bir şayia B 1 Jena~~ Hlal:klovlun .nasihati hh 1 
~~~~~~-~~~~.v-.~-.. -A ayan ar guze ı erı ve sı _ ate 

Greta Garbo hasret çektıgı sukuna için bir haftayı nasıl kullanmalı? 
kavuşmak için sinemadan çekiliyor ~an H.~rlov genç . ~ayanlara 

daıma guzel olmak ıçıo hafta-
Hollivudda ısrarla de-

vam eden bir şayiaya 

göre Beyaz perdenin şa
hane artisti Greta Garbo 
üç aya kadar sınema 

hayatından ayrılacaktır. 
Cihanşümul bir şöhret 
kazanan büyük artist bu 
müddet zarf nda daha 
yalnız bir filim çevirmeğe · 
muvafakat etmiştir.Garba 
bu filmi de bugüne ka
dar çalışhğı Me~ro-Gold
vyn-Meyer hesabına çe
virecektir. Beyaz perdede 
h'çbir yıldızın iki üç se-
neden fazla hül<ümran 
olmasına imkan olmadığı 
halde on seneden faz a 
rakips"z bir saltanat sü· 
ren Greta Garbo mesle· 
ğinin kendis ne tem·n et
ti2i mılyonlnrla lsveç '! 
çekilerek orada bülünlıe
yecanlnrdan uzak, tınkin bir ba
yat geçirmek lrnrarını vermişt r. 
Garbonun son filmi " La Com
tesse Walevska ,, olacaktır. 

Charles Boyer kendisine refa
kat edecektir. Bu haber henüz 
bir rivayet halinde olmasına 
rağmen Amerıkada büyUk he
yecan uyandırmıştır. Zira Gre-
ta Garbo 8'>n defa Hollivuda 
avdebnde ~•ki .. srareo~İ7. ta-

Ottta ()01bomw SOll bir ıesmi 

biatını terkederek haıka daha 
fazla görünmekte, umumi yer· 
lerden kaçınmamakta idi. 

Kudreth san'atl<irın bu ta-
biat değişikliğine sebep Kamil 
filmini sonuncu filmi telakki 
ederek ondan sonra sıhhi se
bepler hasebiyle Hollıvudda 

oluramıyacağı kanaati idi. Gre
ta Garbo en yakınlarına şu itı-
rafta bulunmUflur: 

- Sinema maddi ba- nıo yedi gününü şu suretle 
k?mdan bütün h3yallerimi 
bana vermiştir. Binaena
leyh artık bu işte devam 
için ne scbep,ne de men· 
faat görmiyorum. lsveçe 
dönmek isteyiş imin biri-
cik sebebi orada hakilrn
ten istirahate kavuşaca-

j f?ım kanaatidir. Memleke
timin insanlari buradaki-

! ler kadar mütecessis değil 
J dirler. Benim dahili huıu~ 

rumu berbad edecek ka· 
dar ar~<ama düşmeyi dü· 
şilnmezler. Amerikada ise 
herhangi bir yerde bir 
kerre tanındım mı halk et
rafımı alıyor. Beni sık yor. 
işte bundan kaçıyorum. 
Bundan sonra hakiki bir 
şeıhs olmak, bir tec~s.,üs 

) vcsi'csi olmaktan kurtul· 
mak istemekteyim. 

Greta Garbo on beş ikinci 
kanunda sonuncu filmi olan 
"La Comtesse Walewska" yı 
çevirmeğe başlıyacaktır. Bu 
fılim en geç üç ay içinde ik
mal edileceğine göre ilkbaha-
rın sonlarına doğru lsve\!e dön
mesi mümkün olacaktır. 

Gretanın san'attan çekilmesi 
tahakkuk ederse yerıni kimin 
istihlif edeceği günün meraklı 
mevzularından bıridir. 

tahsim etmelerini tavsiye edi
yor. 

Paıartesi : Cildi temizleme 
günü olmalıdır. Bugün zarfında 
yüzünüzü temizlemek için bir 
kaç dakika fazla meşgul olu
nuz. En çok hoşunuza giden 
bir kremi süründükten sonra 
banyonuzu alabilirsiniz. Banyo 
esnasında yüzünüze masaj yap· 
mayınız. Kremin kendi kendi-
ne cildinize yatması daha iyi
dir. 

Sah günü: Saçlarınıza ihti
mam edıniz. Unutmayınız h.İ 

saçlarınız çehre güzeltiğınizin 
çerçivesın1 tamamlar. 
Çarşamba günü : Makiyaj 

günü olmalıdır. Hatta sokağa 

çıkmıyacak olsanız da o gün 
behemehal makiyaj tecrübenizi 
yapınız. 

Perşembe günü: Manikür 
günü o arak kabul edilmelidir. 

Cuma günü : Bütün güzellık 
tedbirleriniz üzerinde ayrı ayrı 
meşgul olunuz. 

Cumartesi günü: Şampuan 
gününüz olmalıdır. O gün 
saçlarınıza dikkatle şampuan 

yapınız • • • Fıkrimce yağh 

şampuanlar en iyi ofanıdır. 
Mümkünse saç'aranı%1 elektrik
le kurutunuz. 

/eannc liaı/ov 

Pazar günü tatiJ günüdür. 

Güzel bir tenezzüh yapınız. 

Sıhhatinizi ve güzelliğinizi 

muhafaza için en iyi çare bu~ 

dur. 



lt93, 

Kamutayda görüşüldü 

er mese esi hakkın 
ere cevap verdi 

Evlilik hayatı hakkında 

/oze/in. 
Meşhur sinema yıldızı Joze

fin Vuds, yine tanınmış bir ar
tist olan Dooald Vuds'un eşi· 
dir. Amerikada ve bilhassa 
Hollivud'da çok iyi tanınan bu 
yıldız, 937 yıhna girerken "Mo 
tion Picture,, ün yaphğı an• 
kete çok şayanı dikkat bir 
cevap vermiştir. 

Güzel yıldız evlilik hayatı 
bakkmdaki fikirlerini fU cüm
lelerde tophyor: 

- '
1Evlilik hayatından mem· 

nuo oldum mu? 
Buna bir hamlede evet veya 

bayır diye cevap verroek bir 
az tuhaf düşecek •. Çünkü mem
nun olmak, evlilik hayata gibi 
engin bir mevzu konuşulurken 
herşeyi anlatmış olmaz. 

Memnunum, çünkü bunu icap 
ettiren birçok sebepler vardır. 
Normal hayatın tabii şartJarma 
?Ymak mecburiyetinde kalan 
msanlar için evlenmek, yuva 
kurmak bir ihtiyaçtır. Biz, sarf 
bu ihtiyaca cevap vermiş ol
mak için evleniyoruz. Ben ev
lenirken birleşme hayatından 
çok şeyler beklemiştim. 

•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
şeker alıyorlar. Bunun maliyet 
fiyatı üzerinde olan tesiri bil
mem münakaşa gölürilr mü? 
Bu üç sebepten dolayı şeker 
r.ararlarını ortaya atmıştır. Bu
nu Maliye vek~leti, bükümet 
ve encümt:nler tetkik etmi ler. 
ve şirketin zarnrlnrmın telafi 
edilmesi lfiıımgcldiği kanantinc 

varmışlardır. 

Bendeniz de huzurunuzda bu 
kanaati müdafaa ediyorum. 
Kabul veya ademi kabul ı;ız
lere aittir. (Alkışlar) 

Başkan: 
Bir takrir \'ardır. Okuya-

cnğız. 

Yük ek başknn:ığn: 
Arzettiğim sebeplere mebni 

l5yibnnın iktısat ve bütçe en
cümenlt-rinc havalesini arz ve 
teklif ederim. 

HOsnü Kitapçı (Muğla) 
Ba kan: 
Takriri kabul edenler Jütfen 

etlerini kaldırsınlar, ehniyenler. 
An~aşılmadı. Takriri kabul 
edenler lütfen ayağa kalksın
lar. 

Takrir kabul edilmemiştir. 

V11ds 
Cidden çok şeyler bekledi· 

ğimi itiraf ederim. Sevdiğim 
bır adamla evlendim. Daha 
doğrusu sevmeyi evlendikten 
sonra öğrenmiştim. Kocam, ba
zıları için ideal telakki edilen 
namuslu, ciddi ve popüler bir 
insandı. 

Ancak, aradan seneler geç
tikten sonra anladım ki, cvlWk 
hayah bana fazla birşcy öğret
miş değildir. Hayalim normal 
şeklini değiştirmemiş, ancak 
hayatıma yeni bir çehre karış· 
makla kalmıştır. Kocama güler 
yüz göstermek, onu memnun 
etmek, neşemi onun heyecanı 
ile akordetmelc mecburiyetinde 
kalıyordum. 

Bir gün bana nasıl bir eş 
tahayyül ettiğimi sorsalar ko· . , 
cam da manmahdır ki. onu 
tarif edecek değilim. Cemiyetin 
bugün bize gösterdiği ideal eş, 
benim hayalimde yer yapanın 

büsbütiln uzağındadır. Ben bir 
gün, benden hususi hayatında 

hiçbir vnife beklemiyen erkeğe 
tesadüf edecek olursam onu 
ideal eş olarak tanıyacağız. 

ve gayri mübadil 
bonoları bilumum banka ve 
şirket hi e sı:netlcri Ergani 
Sivas ve yüzde beş ve iki 
faizli ve eski istikrazı dahili 
tahvilleri ve buna mümasil 
her nevi esham satın ahr. 

Adres : lzmir Kcmeralh 
Hacı Hasan oteli No. 60 

C AV 1 T 
Telefon 3903 

1-13 (77ı S.7 h.3 
2Zl '7ZZZZ) 0'.7.Z'.7J 

araplari 
Şarap ve sirke ini saygı 

değer müşterılcrinc tavsiye 
eder. 

Yapını yeri: Yol bedestan 
Küçük bnmnm sokalc No.3 

Satış yeri : Yol bedestanı 

ağzında tütüncü Boy Ethem 
Ruhi. 
Taşra bayilikleri için istekli 

olanlar yapım yerine baş 
' vursun ar. • 

H· 3 ~ · 1-13 (35) 

Regina .. Perma 
En mütekamil ve en şık 

san·fil bir ondüliisyon makioe
idir. Kullan n ve müşteri için 

katiyeb tehlikesizdir. Türkçe 
katalok isteyiniz. 

Türkiye umum ::ıcentası : 
Hüsnii ldemen. ikinci Kor· 

don 55/3 hmir. 
3 - 10 (59) 

Tire Mahkeme Başyazgaolı-
ğından: No. 60 

Tirenin Paşa mahalJe11Jioin 
ikinci Derviş gazi sokağında 
Mehmetoğlu peynirci lbrahim 
ve kardeşi boyacı Mehmetoğlu 
Mehmet ve Çivril askerlik şu· 
besi reisi Şakir ve B ymtlır 
Fnlnka köyünden Ahmet karısı 
Makbule ve Akbisardn dava
vekilı lbrabim G6meçli kansı 
Hfirmüzün müşterek ve muta
sarrıf oldukları Paşa m ha11e-
sinin ikinci Derviş Gazi 
sokağında tarafları sağı 
kahveci Mehmet vereseleri ha-
nesi solu tariki has arkası Ka
dir oğlu balyacı Mehmet hanesi 
cephesi tarikilim ile çevrili 
maa müştemilat bir bap hane· 
nin (350) liradan Tire sulh hu· 
kuk mahkemesince verilen ka
rar üzerine şuyuun iza 'esi :nm
mındn nçık arttırmaya konul-
duğundan 15·2·937 tarihine 
müsndif pazartesi günü saat 
14 e kadar Tire sulh hukuk 
mahkemesinde açık arttırma ile 
sııhlncaktır. 
2-Arttırma bedelior anlan:m 

bedelin yüzde yetmiş beşini 
doldurur n o gün ihale edile-
cektir. Bulmadığı takdirde çok 
arthranm tanhhUdü baki kal
mak üzere satış daha on beş 
gün temdit olunarak 2-3-937 
tarihine müsadif salı günü saat 
14 e kadar icra olunacak ve 
en çok artırana ihale oluna
caktır. 

3 - ihaleye kadar birikmiş 
mııliye ve belediyeye ait vergi
ler alıcıya aittir. Arttırmaya 
girmek istiyenlerin ornolanmış 
bedelden yüzde yedi buçuk 
nisbetinde teminat akçesi veya 
ulusal bir banka makbuzu ver
mesi lazımdır. 

ihale bedeli ihaleden beşgiin 
sonra mahkeme kasasına yatı
nlocakhr. Aksi takdirde ihnle 
boz\ılocakhr, farkı fiat ve bun
dan mütevellit zarar ve ıiyan 
ve faiz bilfi hüküm kendisinden 
tahsil edilecektir. 

4- Topucamüseccel ve gayri 
müseccel alacaklılarla diğer 

alal·akhlnr varsa ispat için ilan 
tarihinden itibaren gün içinde 
ispat belgeleri ile birlikte mah
kemeye müracaat eylemeleri ve 
aksi takdirde satış parasının 
paylaşmasmdan hariç ltala
caktır. 

5 - Rüsumu dellaliye vo 
ihale pulu ve tapu harcı müş

teriye ait evkaf icaresi ve ahi
ren neşir edilen kanun muci
bince 20 senelik vakıf icaresi 
hwiz bedeli satıcılara aittir. iş-
bu şartnnmenin bir nfisbnsı Ti
re mahkeme divanhanes:no 
herlccsin g6re:bileceği yere a!lıf· 
mışhr. Fazla malumat almak 
istiyenlerin Tire mahkemesi 
baş yozganhğma müracaat ede
bilirler. T nlip olanların satı~ 

günü muayyen aatte Tire sulh 
hukuk mahkemesinde haıu 
bulunmaları lüzumu ilan olunur. 

150 ( 88 t 
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lki tehlike işareti: Nezle ve baş ağrısı 

- Büitzln kendi kabitıahruzdır, zıra dtş1erinız1 
İhmal oldinlz, bunlara iyi bakmadınız. htlbukJ ' • • 
tbundan daha kolay bir şey yoktur, zır& bu 
ılhtiyact temin edecek bir PERLOOENT en ' ~ .lr• di' macunu_ vardır.~ 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik krem
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa
tışlar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat ediniz. 

Posta Kut. 224 Telefon 3465 -· Türkiye Mensucat Fabrikaları 
Şirketi Türk Limitet 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster· 
lenir, katlanır kırmızı ve mavi boyaların çeşitleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Salihli asliye hukuk mahl<e
mesinden: 

Mahkemesi : Salihli asliye 
hukuk 

Hakim : Rifat Gözübüyük 
oğlu 

Sekreter : Methi Öziş 
Dava : Boşanma 
Hüküm tarihi : 12-11-936 
Davacı : Mithat paşa mahal-

lesinden Mehmet kızı Ayşe 

Dava edilen : lzmir Karşıya
ka Mersinlide Dinarlı Raşit 

Mithat pasa caddesinde Tüze 
evinde yukarıda yazılı olduğu 

j!İbi kurulan bak yerinde da
. vacı huzuriyle yapılan açık 

muhakeme sonunda : 

Davacının savı: Koca ile ara· 
larında şiddetli geçimsizlik bu

lunduğundan boşanmalarına ka
rar verilmesini istemiş ve id-
diasını şahitleriyle ispat ede· 
ceğini bildirmiştir. 

Dava edilen : ikametgahı 
meçhul olduğundan gazete ile 

ilanen tebligat yapılmış ve gı

yaben muhakemeye devam o
lunmuştur. 

Esbabı mucibe ve hüküm: da

vacmın dinlenen şahitlerinden 
Zeynep ve Ayşe müddeialeyb:n 

karısının eşyasını satarak ku

mara verdiği ve isr&f eylediği 
ve bu yüzden taraflar arasında 

. şiddetli geçimsizlik bu unduğu

. nu ve karı kocamn müteaddit 
: kavgalarım görmüş oldukla
. rını beyan ile bundan son-

. ra tarafıarm bir1eş~miyecek
)erine dair edaY.ı şahadet 

muştur. 

Tarafların kanunu medeni-

nin 134 138 inci M. gereğince 
boşanmalarına ve kabahatli 

olan dava edilenin bir sene 
müddetle evlenmekten memnu· 

iyetine ve altı Jira masarifi 

muhakemenin müddealeyhten 
alınmasına temyiz yolu açık 

olmak üzere 12-11-936 tari
hinde dava edilenin gıyabında 

karar verilerek davacının yü
züne karşı okunup anlatıldı. 

(89) 

Doktor 

Cems'in 
Nasır 
iLACI 

DO TOR 

• 
ı arayınız. 

m 
ÖZAR.. 

En eski nasırları bile pek kuıa bir zamanda tamamen 
kökünden çıkarır. 

Umumi deposu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

eylerrişler ve boşanma ı11ebep
lerinden şiddetli geçimsizlik En Jüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 

bulabilirsiniz. 1937 modelleri . ile evlerinizi, yazılianelerinizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar ·gösterilir. · 6 taksitte 

Zararın öniine geçuızz,* 

Elektrik sarfıyatı_ile-._:zi) -kuvvetini gösteren amP.11 

le1~i kullanınız . .. O s ra 71l ~ . 
a111pullei·i12i11 dibinde Ji{ıt 1 

elektril.·-sarfiyatı,· ve Deh 
lıımeıı (DL111) iledeaydıııl 
kabiliyeti gü:ıerilnziştir.ft ,, 
z<1111all ve bilhassa OsrO 

l[!)I ampullerini .. isteyini; 
~ " 

oaliAiM·l'-
ampulleri asgari sarfiyatı Vat ile gösterilmil~ 

, ............................. ~ .. _, 
Bağcılar!. Tütüncüler!. 

Ötedenberi erişilmez ün kazanmış kimyevi Avrupa güb
relerimizin geldiğini sayın alıcılarımıza bildiririz. 

Hacıdavut zade 
RAHMi KAll~t\DAVUT 

Sun'i gübreler Anadolu Merkez Deposu 
Yemiş çarşısı, Cezair Han 

IZMIR 

Tiirkiyc 
Kızılay Kuruınu 

Böbr·ek, karaciğer ıahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

er yemekte bir iki 
Bardak içiniı 

TELEFON : 2067 
' .... 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kullan•f0
; 

. Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makas•" 
• : dikkat edi~:_. / 

Ziraat Vekaletinden: .. ~ıa 
Vilayete bağlı Eren köy fidanlığında yetiştirilen aşılı l<ı° ri" 

Amerika asma fidanlarının beheri beş kuruş ve aşısız köle e e' 
beheri on paradan ve Istanbul Ziraat mektebi ve Manisa AıstıJJ' 
rika asma fidanlarında yetiştirilen aşısız köklü Amerika şsd•'' 
fidanlarının beheri onar paradan fidanlıklarda satıJma~tj0~
Isteklilerin doğrudan doğruya adı geçen müessese müdug7) 
lerine müracaatleri ilin olunur 17-19 148 ( 

sabit olmuş ve mahkemece de 
karı kocanın badema bir arada 
yaşamalarına imkan kalmadı· 
ğına vicdani kanaat basıl ol- mohil)'e ve\.ilir. 

- -
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROYALE NEERLANDAIS 
I 

KUMPANYASl 
SiS SATURNUS vapuru el· 

yevm limanımızda olup 16· 1· 

937 tarihine kadar Amsterdam 
Rotterdam ve Hamburg için 
yük alacakhr. 

SiS TIBERIUS vapuru 14-
1-937 ye doğru beklenmekte 
olup yükünü tahliyeden sonra 
Rotterdam, Amsterdam ve 

Hamburg limanlarına yük ala
caklar. 

SiS UL YSSES vapuru 22-
1·937 tarihine doğru beklen-

mekte olup yükünü tahliyeden 
sonra Burgas V arna ve K6s· 
lence için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
MiS ERLAND motörü 21 

ikinci kanunda beklenmekte 

olup yükünü tahliyeden •onra 
Rotterdam, Hambuj, Gdyaia 
ve bkaaclinavya limanlarına 
yük kabul edecektir. 

Zegluga Polska kumpanyası 
Sis LEHIST AN vapuru 16-

1-937 tarihine doğru Anvers, 
Dantzig ve Gdynia limanları 
için yük alacakbr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

Sis ALBA JULIA vapuru 
elyevm Jimanımızda olup 18· 
1-937 ye kadar Pire - Malta· 
Marsilya limanları için yük ve 
yolcu kabul eder. 

SUCEA VA vapuru 27 ikinci 
kanunda Pire-Malta ve Marsil
ya limanları için yUk alacal<br. 

Yolcu ve yük kabul eder. 
Daha Fazla tafsilat için ikind 

kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkasında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 

müracaat edilmesi rica olunur. 

Navlunlardaki ve hareket ta· 
rihlerindeki d~ğişikliklerdcn 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 4142-4221-2663 

Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalarını müs· 
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

N. V. 
W. F. 1 f. Va 11 1 )er 

Zee & f:(t. 
DEUTCHE LEV ANTE LINIE 

G. m. b. H. 
HERAKLEA vapuru 6 son 

kanunda beklenilmektedir. 9 
son kanunda Rotterdam, Ham
burg ve Bremen için yük ala· 
cakbr. 

AKKA vapuru 13 son kl
nunda Hamburg ve Annrsten 
gelerek yük çıkaracaktir. 

ANDROS vapuru 20 son 
kanunda beklenilmektedir. 23 
son kanuna kadkr Rotterdam, 
Hamburg ve Bremerı için yük 
kabul eder. -

ıemııım• 
American Export Lines 

Tbe Export Steamsbip Corpo-
ration - Nevyork 

EXMOOR vapuru 17 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için ylik alacaktır. 

EXT A VIA vapuru ayın şo· 
nanda beklenilmektedir. Nev
york için yükliyecektir. 

EXMINISTER vapuru ikinci 
kanun sonnnda beklenilmek-
tedir. Nevyork için yükliye
cektir. 

American Exporl Lines • The 
Export Steamship Corporation 

Pireden ı.ktarmalı 
EXCAMBION vapuru 15 ikinci 
kanunda Pireden Boıton ve 
Nevyorka hareket edecektir. 
EXCHORDA vapuru 29 ikinci 
kiaunda Pireden Boston ve 
Nevyorka hareket edecektir. 

EXCALIBUR vapur 12 şu· 
batta Pıreden Boston ve Nev· 
yorka hareket edecektir. 

•• 181 •• 

jobnston Warren Linen Ltd. 
Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kanun, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgas Varna 
ve K6.Jtence için yük' kabul 
eder. 

... ® •• 

ArmC1Deot H. Scbuldt - Hamhmg 
TROYBURG vapuru yirmi se· 
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rolterdam, Hamburg ve Bre· 
men için yük kabul eder. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Biikrq 

DUROSTOR vapnru 16 ikin
ci kAnunda Kaıteoce için yük 
kabul eder. 
~~ 

Den Norske Middelbavslinje 
Oslo 

BANDEROS v•puru 16 ikin· 
ci ILinunda beklenilmektedir. 
Pire, lskenderiye, Diyep ve 
Norveç limanları için yükliye
cektir. 

Vapurlann isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhüde gi
riıilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee & Co. Tele fon 2946 

1-26 (2101) 

~--------------·' 
Birinci Kordon Telefon No. 

2007 - 2008 

Manisa bağcılar bankası murakabe 
heyeti tarafından fevkalade top:an
t!ya davet: 

Manisa bağcılar bankası hissedarları 10-12-936 tarihinde ikinci 
defa olarak jevkalide toplanhya davet edilmiş idi. lıbu toplantı 
lzmirde mü.nleşir Anadolu ve Yeni Aıır gazeteleriyle on beş~r 
gün fasıla ıle ikişer defa ilan ve bütün biasedarfırımız, kendı-
lerioe ayrı ayrı davetiyeler gönderilmek suretiyle de haberdar 
edildiği halde o gün toplantıya iştirak edenler Ticaret kanunu-
nun 386 mcı ve esas nizamnamemizin muaddel ellinci maddele
rine göre nısabı dolduramadıklarından iıbu fevkalade toplantı 
8-2-937 tarihine rastlayan Pazartesi gününe bırakılmıttar. O gün 
saat 11 de bütün hissedarlarımızın Manisa Ticaret ve Zahire bor· 
sası civarında hazırlanan daireye ·gelmeleri ve yahut tarafların
dan bir vekil gönderilmek suretiyle toplantıya iştirakleri ilan 
olunur. 

(RUZNAMEi MÜZAKERAT) 
1 - Murakabe heyeti raporunun okunması. 
2 - l leyeti idare intihabı. 
3 - Banka nizamnamesinin Bankalar kanununa uymayan mad

delerinin tadili ve 71 inci maddenin ilgası. 
Ticaret kanununun 386 ıncı maddesi mucibince işbu üçüncü 

toplantıda nısabı ekseriyet hasıl olmadığı takdirde ruznamenin 
ikinci maddesinin mfizakeresi batka bir toplanhya bırakılmak 
üzere bu toptanh aşağıdaki mevad1n müzakeresine hasrcdile· 
cektir. 

1 - Murakabe heyeti rapoıunun okunması. 
2 - Heyeti idare intihabı. 

Manisa Bağcılar Banka11 
Murakıp Murakıp 

Fevzi Lütfü Muammer 
~-17 (11\ (9) 

. - . - . '.... . .,,- . ~. . ~ ,, ._ 

Bağ Levazımı Ara
yanlara Müjde 

Şubat ayı zarfında gelecek 
kafi derecede ~merikan malı 
göztaşlarınıız vardır. Bağcılara 
kolaylık olmak üzere eh ven bir 
fiatle piyasaya arzedeceğimden 
alakadarların acele ederek al
danmamaları menfaatleri ikti
zasındandır. 

AHMED KADIOGLU 
1 - 4 (56) Pa. Ça. 

. . ı .. : .· ~ ·~. ~ 

1936 -1937 
Taze bir asli ti 

ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
Aktaşba
lıkyağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, içmesi hafif 
bir şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver• 
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

• • 
senesının 

RADYOLiN 

Yapmak için ditli, batti hem güzel hem sağlam diıli 
olmak lizımdır. Günde iki defa ditlerinizi RADYOLIN'le 

fırçalaymız. Muvaffakıyet kat'idir. 

• 
UCUZ SATILIK FİDANLAR ......................................... 
En eyi damızlıklardan aşılanmış meyve fidanları ( 15 - 1 O ) 

çok eyi bakılmış aşısız ve gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mibayaa olunduju takdirde aynca 
% 10 tenzilat yapılacaktır. lstiyenlerin İzmirde Başdurakta 
imam hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

H 2 Ça. Pa. 

lzmir vilayeti defterdarlığından: 
8·1·936 tarihinde ihalesi mukarrer bulunan Rağıp namı diğer 

S,ğlar dalyanında avlanmak hakkının müzayedesi 20-1-937 tari
hine müsadıf Çarşamba gününe bırakı1mışbr. Tpliplerin müıa
yede gününde saat 15 te Defterdarlıkta miltetekkil komisyona 
nı6raeıaatlart Hin olunur. 159 (86) 

OPTİ· 1 

MUS 
Fenerleri 

Geldi 

Acentası 

Hüsnü 
ldetnen 

ikinci 
Kordon 

55/3 

IZ~IR 
1-10 (84) 

lözlôiıôf 1 
MİTAT ORELI 

Adres - Beyler Numan 
zade ıokagı Ahenk mat
baası yanında. 

Numara:23 
T elefoo : 3434 

(229) " 
w 2-~J!ZZ'/..ZJ 

Olivier. Ve Şii. 
LIMITET • 

Vapur Acentası 
lRİNCI KORUON REES 

BfNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra batta 
ADJUTANT vapuru 22 ikin· 

ci kanunda gelip Londra için 
yOk ala~akt\T. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
Hullden gelip yük çıkanp ayni 
zamanda Londra ve Hnll için 
yük alacaklar. 

GRODNO vapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An· 
"erst~n gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool lıattı 
EGYPTIAN vapuru 26 bi

rine: kinunda Liwerpool ve 
Svanseadan gelip yük çıkara· 
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikind 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yük çıkaracaktır. 

Deutsche Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı

mıtda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarib!eri, va
purların isimleri ve nav!un üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

~ 
Türk Kardif Kömürü 

Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Müracaat yeri : Kestane pazarında Bardakçılar sokak 
No. 10 - t2 J. P11rpinyanl 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
(2299) • 

Ferit Kuvvet Şurubu 
KUVVET KUDR•:1" JŞ'I'AH 

(;eoçlik verir • 
Verem, romatizma, ade
mi iktidarı tedavi eder. 
emsalsiz devadır. 

Büyük şişesi 

60 
Kuruştur 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 
----------------··Hükümet aıra11 

HüSEYIN K A YıN ' 
'·''.~~ 

'· "<"' .-fi , 
\ '.',j 

' 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 

LÜKS VE SAGLAM 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SIHHAT 
.. .. . .. .. BALIK YAGI 

Norveçya balakyağlarınm en halisidir. Şerbet gibi ~ 
içilir. iki defa süzülmüştür. E 

Hamdi Nüzhet Çançar ~ 
Sıhhat Eczanesi ' 

BAŞDURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir Vilayeti Defterdarlığından: 
Pul Bayilerine 

bmir merkeıi kaza, nahiye ve köylerinde şimdiye kadar pul 
bayiliği için ruhsat tezkeresi almış olanların yoklamasına 1·1 ·937 
tarihinden itibaren başlanmııtır. 

~ayil~r~n ruhsatnameleri ve 4,SOX 6 eb'adında birer fotoğraf· 
larıle bırlıkte 1-11-937 sonuna kadar damga kalemine müracaat 
etmeleri, sözü, geçen tarihe kadar müracaat elmiyenlere 1-1-937 
tarihinden itibaren kat'iyyen pul verilmiyeceği ilin olunur. 

12- 15 - 17 91 (53) 
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Italya bir Avrupa direktuvarı fikrinde • • 
ımış 

ltalyan - Alman blokunun hedefle 
Fransız gazeteleri bu görüşmelerden şüphe ediyorl .... 

Göering Kidonya tayyarecilik şehrind~ de g<irüşmelerde bulundu 
Roma, 16 (Ô.R) - Alman hava 

'.bakanı Göringin dünkü günü nasıl 
ıeçirdiği hakkında şu izahat verilmek· 
tedir: Alman nazın, Bn. Göring ve ma· 
iyeti erkamyle birlikte Roma valisi 
Prens CoJona tarafmdan Kapitolda şe
refine tertip edilen kabul resminde ha" 
zır bulunduktan sonra akşam hariciye 
nazın Kont Ciano tarafından avcılar 
kulübünde verilen ziyafete iştirak etmiş" 
tir. Diplomasi alemine mensup hiçbir 
ıahsiyet ziyafete davetli değildi. Esasen 
Düçe tarafından Venedik sarayında 
verilen ziyafette de böyle olmuşturi 
zira General Göringin seyahatinde 
resmi bir mahiyet yoktur. 
UMUMi MAHiYETTE GÖRÜŞMELER 

Siyasi mahafilde kaydedildiğine göre 
Mussolini - Göriog görüşmeleri umum, Oöuın{! ve kansı 
bir mahiyette idi ve ekser bey· ı Romanın .bazı manevralarına ı Almanyayı idare edenler, Hit-
nelmilel meselelere şllmulil karşı umumi efkarı teyakkuza lerin daha ''Mein Kampf,, kita-
oldu. Bilbasıa Ani bir ehemmi- davet ettik. Bu manevralarla bmda ileri sürdüğU telakkilere 
yeti olan bütün meseleleri ih- takibedilen gaye emperyalist sadık kalarak Fransayı yalnız 
tiva etmiştir. Bunlar hakkında ve Avrupa aleyhtarı siyaseti bırakmak bus11sundaki gayret• 
Berlin ve Romanın malum olan ideoloji ihtilafı arkasında mas- )erine devam ediyorlar. 
vaziyetleri General Göringin kelenmektir. Biz dağınık ola- Diğer taraftan Italyayı idare 
Roma ziyareti dolayısile hiçbir rak yapılacak bir hareketin edenler de Berlin-Roma mih .. 
değişikliğe uğramıı değildir. ltalyan - Alman blokuna mani verini Londraya kadar uzatmağı 
Alm;tnya ve ltalyaoın dostluğu olmak için pelcaz müessir ofa- istemektedirler. Bu hareket on· 
Avrupada bir sulh unsuru ola- cağ• kanaatindeyiz. Böyle bir ların fıkrince yeni bir dörtler 
r~k .kurulmuş olduğundan ~ki hareket ancak lngiltereyi Fran- paktının mukaddemesi olacak· Hitletin son bıt tesml 
h~.kümet lspan~a~a dolayısıle sadan ayırmak için Roma ve hr ki bu paktta Fransa ancak sette hiç~ir değişiklik yapma-
mudahaleden ıçtınabıo tabak- Berliode beslenen ümitleri teşvik bir tabi rolü oynıyacaktır. makta imiş. Bu anlaşma bura• 
kuk etmesi için beynelmilel bir eder. fikrimizce bu ümitlerin "Journal" ın Roma muhabiri daki kanaate göre Avrupa için 
anlaşmaya yardım etmek niye· ı · b" 
tindedirler. ileri sürdlikleri tek 

tahakkuku ihtimali zayıftır. n- ayni h 'ssi takviye ediyor: Ge· yenı tr istiklal unsorudu. Al-
giliz·Franınz iş birliğine esas neral Göringin Düçe ile gö- manya ve Jıa !ya kat'i olarak 

şart Lu maksatla yap•lacak ·k b 
olan müşterek menfaatler istı - rüşmeleri güya Berlin anlaşma- ta rip ideolojisine ve inh lal 

anlaşmanm Framı.a ve Rusya balde af1"ak kuvvet bulacaktır. ·ı · d'I · ' sı·va· kuvvetlerine karşı • 1 hakkında da tatbik ediJebiJ.. ~ sı.e tespıt e ı mış o an vazıyet a -

mesidir. ·.::.' fMRf ·. 
Salahiyettar mahafil bu ak- i:?t=U:<?::t::@%%Ti: 

~auı da ayni tez üzerinde ısrar 
etmişlerdir. Bundan, bütün 
ehemmiyeti tasdik edilen 11 
Sonkanun tarihli lngiHz nota· 
sına Ber !in ve Romanın yakın
da verecekleri cevabm bu ma• 
nada olacağı istidlal edilmek
tedir. 

BİR DIREKTUAR FiKRi 
Paris 16 (Ö.R) - Roma ma

Lafilinin dörtler paktı ve Av
rupa direktuvarı fikdni terket
mediği mlltalia11, general Gö
ring'in Roma ziyareti müna.,e· 
be tiyle muhtelif gazetelerde 
yer bulmaktadır. 

Sosyalist "Popufaire" gaze• 
tesin<le Andre Loerou,u iza
hab veriyor: Loodra yarı resmi 
mahafılinde izah edildiğine 

M ııssolıni Habeş şe//emwı 
mışlardır. Şimdi ihtilale karşı 
kurulan cepheyi genişletmek 
istiyorlar. Bu hususta ki
me müracaat edebilirler? Ro
ma görüşmelerinin başlıca ga· 
yesi lngiltereyi de Bolşevikliğe 
karşı cephenin içine sokmaktır. 
Eğer lngiltere bunu kabul ede
cek olursa buna en son muka
vemet edenler de onu takıp 
ed~ceklerdir. Bunu bir dörtler 
pakb takip edecektir. ltalyan -
Alman mabafilioin fikrince bun· 
dan başka bir yolla sulh müm

. kün değildir. Tabii buna mua
rız olanların peşinde gördük
leri devlet Fransadır. 
KOMÜNıZMIN YERLEŞME
SİNE MANi OLMAK iÇİN 
Roma, 16 ( Ö.R ) - Aiman 

bava naztrı General Görngin 
Romadaki muhavereleri Fran
sız mat.,uata tarafından derin 
bir alaka ile takip edilmekte
dir. Gazeteler Alman devlet 
adamiyle ltalyan diktatörü ara-

sında göriltüfen ana mevzuun 
ispanya meselesi olmadığı mü
talaasındadırlar. 

" Figaro " gazetesine göre 
Mussolini ve Göring ispanyada 

komünizmin yerleşmeşiae mini 
olmak için ellerinden gelen 
herıc-yi yapmak hususunda ma-

1 tabık kalmışlardır. Bu gazete .. 
nin fikrince Londranın müta
laası da ayni merkezdedir ve 
bu sebepledir ki Alman ve 
ltalvan ıiyaıet adamlarının Ro
ma görüşmeleri Londrada biç 
bir endiıe uyandırmamııtır. 

göre ispanyada ademi müda- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

hale işinde alakaıiar devletler Japonyada vazı·yet ko··ıu··du··r biyette bir teşebbüste bulun-

Jspa11va sulannaa otan Aıma ıı lıaıp gemuttmdeıı amvat Şer zuhıısı .. Journal,, lspanyol Fası bak-

nezdindeki miımesillerine son muştur. ltalyanın Londra sefiri 
talımab göndermekle lngiliz hükümetinin istikbalde yapıla· 
hükümeti lngiliz-Fransız bloku· cak zırhlıları 14 pustan büyük 

nun Alman - ltalyan blokuyla lkt dA d ı k • • d h Ik k• f h toplarla teslih etmemeği taah-

=~~.::ti:;~!7;i~.üı~4••:1~t~~ ısa ı ar ı ıçın e a es ı re a büt etmeğe bazır bulunduğunu 
=.:~.=~:·=::~p~!~:.~i·=~,~~~ derecesine güçlükle çıkabilecektir ::!.~~ır:: b::":b!~~·k~::~ 
teıebbüsü kendi eHne almrş ve etmeleri tartını ileri silrdliğllnil 
yalnız başına yapmıştır. Avru- Roma 16 (Ô.R) - Japon bü- him bir ıçtıma yapmak niye· mameo yeni bir tekilde tanzi- foraynofise bildirmiftir, Şu hal· 
panın iki blok halinde ayrıl· kümelinin timdiki mevkii çok tindedir. Şımdiki halde iktidar mini istiyeceklerdir. Bu sebeple d 
ması nazariyesini , biz mlldafaa l<ötndilr. Japonyada bayat pa· mevkiinde olan hllk6met ha- kabinenin yakında mOfkül de bu taabhO il fimdiye kadar 
edecek değiliz. Böyle bir le· halılığı en yüksek dereceyi bul- fıfce sola mütemayildir. Fa,ist bir mevkide kalması ihtimali kabul etmemit tek devlet olan 
tekkülden sakınmak içindir ki, muıtur. Bu da hükOmetin da- temayüJü ıolcena!ı fırkalaıı ka- vardır. Japonyanın da buna ipirAki ba· 
mıntaka paktları ve kollektif bili ve harici siyaseti fena idare bineyi dllşOrmek için ellerinden Londra, 16 (Ô.R) _ ltalya linde deniz tealihahaJD anaı 
eD1niyet fikrine sadık bulunu- etmiı olmaıına atfediliyor. Ja- geleni yapmak niyetindedirler. hükümeti 1936 Londra deniz bakunmdan tahdidine arbk 

~~y~o~ru~L:...:.A~yu!.=:ı~m~a~k~ı~a~t•~·~B~e~r~b~·n~v~e_:_JP~O~n~D~iy~e~t~m~~clia~·~i~a~k~ıad~a~m~ü~-~~B~u!!..Ja~tAadga~d~e~v~LDJllb::.ctılDlıll..IAl:....:....ıuala11Daı1111JL.Jıi1t.Jullıı.biJ~ek.....ma~•abakkak tribi b.alul•bilir. 

sadakat intıbotannı dınllvor 

kında neşredilmiş olan eo 
verici haberlerin artık tük 
diğini ve bunların gizli k 
bir maksatla ortaya çıkarıl 
oldu~unu yazıyor. Kralcı ., 
tion Française" ise lspany• 
gönüllü ıevkiyatına mini oltll 
için Blum kabinesinin ciddi 
bir tedbir almadığını, Fran 
om bu meseledeki tavrı ha 
ketinin mürailikle dolu oldu 

nu yazıyor ve diyor 
T oulouıe ile cenubi Fr 
sadaki diğer merkezlerdeD 

panyaya Fransız tayyareleri 
ıevki devam e!mektedir. 

GÖRlNG BiR TA 
MERKEZıN 

Roma 16 ( Ô.R ) - Ge 
ral bu sabah Romaya birk 
kilometre mesafede hakiki 

tayyarecilik oehri olan 
doniaya gitmiştir. Burası me 

nik bir talim merkeıidir. 
man nazmoı ltalyan bava 111 

teşarı ve birçok tayyareci 
bitler kabul etmişlerdir. 

Paris.15 (A.A) - Paris 
zetelerinin betkeleri Gir 

ltalyayı kat'i surette 

harbiae aürllklemek 
maya gelmiştir. 

Alman matbuahnın te 
Fransız aleyhtarlığına ba 
ması, Muınolini·Gör.ng koD 
malarının ilk neticesidir. 

işte G~ring'in Romayı ıi1 
reti Paris stazetelerine bu 111e 

• 
zularda yazılar ilham etmi 

Paria, 16 (Ô.R) - .. Deha 
gazetesi biç bir teblik neşre 
memesine rağmen Mussoliol 
G6rinq' mülakatının çok ebe 
mıyetli olduğunu yazıyor. 

panya hakkında ita ya ve 
manya mutabık hareket et 
ye karar vermi,lerdir. A 
mahiyette cevap verecekler 
Maksatlan lngıltereyi de it 
yan-Alman blokuna çekmek 

Roma. 16 (Ô.R) - Veae 
1&rayında Kont Cianonu• 
iıtirlkile Muasolini • G6rİ 
muhavereleri devam ebll• 
Hiçbir tebliğ neıredilme111İ 
Propaganda nezareti ve 
man •efareti g6rütmelerİD 
atini bile bildirmekten u 
eclivorJar. 


