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• Sene,~ 
Dahlllye veklll lstanbulda 

ı Ltanbul, 6 (Yeni Asır) - Dahiliye 
1 vekili Şilkril Kaya şehrimize geldi. 1 

Vali ve diğer zevat taraf1ndan karıı
landı. Pazartesi günü iktasat vekili de 
şehrimize gelecektir. 

Fiatl " s ,, kuru,tur. Cımıhtıriyetin_Je Cum1mriyet Eserinin Bekçisi, Saba1ıları Çıkar Siya~ı Ga2eledir Yeni Asır matbaasında 
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Türkiye ile Italya arasında tam bir barışma muhak-
kak .. Çünkü Ankaranın politikası realizme dayanıyor 

Dr. Aras "Pravda,, muhabirine beyanatında Habeş ilhakı meselesine şu cümle ile temas etti .• 

"Milino mülakatında sayın ltalyan nazırına Habeşistanın ilhakı mesele
sinde bir vaitte bulunamazdım. Ancak hüsnü niyetimizi teyit ettim,, 

Hariciye Vekilimiz bugün lstanbulda karşılanacak 
rxıt:ZZZ72ZJ.r19 .............................. .. . . . ' ,,.,, 

giinii Romanya hariciye 
gelecek. Seyahat hususi 

nazırı Ankarayı 
nıahiyettedir 

Salı 
• 

zıyarete 
Belgrad, 6 (Yeni Asır muhabirinden)-Türkiye ( devlet erkant ve nazırları hazır bulunuyorlardı. 

Hariciye Vekili Dr. Aras öğleden evvel Semplon Trenin hareketinden önce Hariciye vekilimiz 
ekspresiyle şehrimizden ayrılmışhr. Tren garında Dr. Tevfik Rüştü Aras Yugoslav gazetecileriyle 
ltalya, Çekoslovakya, Romanya, Yunanistan elçi- Alman gazetelerinin Roma muhabirlerine iltifatta 
leriyle Türkiye büyük elçisi Ali Haydar, Türkiye bulunmuştur. Pravda gazetesi muhabirinin bir 
asker"ı ataşesı· bı.nbaşı Necati Sezer, Yugoslavya sualine karşı doktor Ar:ıs: Sonu 4 Uncu sahifede 7 üıkıve ve Yugoslavııa lzarıcive nazl!latı ta11/u 7 üılı - YugosıJv 
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Yalanlar 
En mucizeli 
bir dostluğa 
tesir edemez 

Hariciye vekilimieitı ~fi • 
ı a tı o eiyarelini tJesile ittilıaz 
eden bazı yabancı gazeteler, 
heyecanlı 1ıaberl(!)' vernıck 
mcra1ıiyle birç.ak ku11rıtklıı 
yalanlar çıkardılaı·. Hm·ici 
aiyasetimfade temelden bir 

• değişiklik vukubulncağıtıı 
iddia eclecek kadar ileri git
tiler. Bu yalanların ömrii 
sabun köpiiğüııdcıı fazla ol
madı. Anadolu ajmısuım kı· 
Ba bir notu tıyaııdırılmak 
istenilen sürpriee yer olma· 
dığını gösterdi. 

Kemalist Tilrkiyeyi eyice ta
~ıyanlar bilirler ki biz giinde• 
lik ıiyaıet takip eden veya 
? .P o r t ü n i s t cereyanlar 
ıçınde hedefini kaybeden bir 
lllillet değiliz. " Y u r d u n 
İçinde ve dışında ı u 1 h" ıiya
ıetirniz arııulusal milnaıebet
lerde istikrara atfettiğimiz kıy-
111eti gösterir. Dış politikamız 
dostluk balkalariyle birbirine 
bağlanan bir takım kombine
zonlar yaratrnııtır. Bu dostluk
larda~ he~ .. ~ir~ vilcuda getir
mek ıstedıgımız sulh binaıının 
bir diğerini teıkil ederler. 

içinde yer aldığımız kombi
•ıezoolardan, ittifaklardan hiç 
biri gizli maksadları olan, fil· 
tubat hırsı besleyen kombine
zonlar değildir. Şuna da ka
niiz ki şu veya bu memleketle 
karşı dostluğumuz, ona karıı 
sempati besliyen diğer bir 
memleketle dostluğumuza ma
ni teşkil edemez. Bilhassa 
Balkan antantına dahil bu
lunan memteketler ltalja ile 

- Son11 2 nd say/ada -
ISle-vke't Bilgt.:ıı 

Royter Ajansı muhabiri tek ;p ediyor 

Rusyada ekmek kıtlığı yüzünden 
köyliilerinihtilil çıkardıkları yalandır 

Sovyet halkı Stalinin arkasındadır 
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Rusyayı ecnebi devletler arasında taksime teşebbüs suçuJ•la nıalıkrim olanlar 
Sokolniko/, Radek ve Pıalako/ 

Istanbul, 6 (Hususi muhabi- ıüpheli haberlere rastlanmak-
rimizden ) - Son gilnlerde tadır. Royter Ajansının Mos· 
Varıova ve Rigadan verilen kova muhabiri bu hususta ıun· 
bazı havadis servisleri arasında lan bildiriyor: 
Sovyet Rusya hakkında bazı - "Stalinle General Voro· 
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Bir oyun mu yapıyorlar? 

lngiliz 
Hariciye Nazırı 

On bef gUnlUk mezuni
yeti esnasında bir sul
kastla kartll•facakmıf 

Paris 6 (Ô.R) - Edenin 15 
gün mezuniyet alması onn de
virmeğe matuf bir suikast ha-
zırlandığı rivaye:tlerine yol aç
mıştır. "Debats" gazetesinin 
bildirdiğine göre filhakika bazı 
müfrit Alman taraftarı muha
fazakar mahafil bu yolda ça
hşmıılarsa da bir muvaffakıyet 
elde etmemiılerdir. 

"Morning Post" diln b6yle 
bir suikastten bahıetmiııe de 
bugün hatasını itiraf etmiftir. 
Esasen bir çocuk olmıyan Eden 
kendisini bertaraf etmeğe ma• 

EDEN 
tuf böyle bir manevraya nasıl 
meydan verebilirdi. Hakikat 
ıudur ki Eden bu bir iki hafta 
içinde mühim hiçbir mllzakere 
olmıyacağını tahmin ederek lS 
günliik bir istirahate çekilmek 
imkinına bulmuıtur. 

şilof arasında gayet samimi 
dostluk münaıebah devam et
mektedir. iki Sovyet ricali 
arasında fikir ayrılığı bulun
duğu hakkındaki haberler ta
mamen asılsızdır. 

Ecnebi memleketler hesa
bına casusluk töhmetiyle 22 
yüksek rütbeli zabitin tevkif 
edildikleri haberi de bu kabil
dendir. Bu haberler Rigadan 
çıkmıştır. Tamamen hayalidir. 

Geçenlerde idama mahkilm 
edilerek kurşuna dizilenlerin 
aile ve çocuklarının yakalana• 
rak idam edildikleri haberi de 
Moskovada hande ile karıılan
mıthr. 

Netice şudur ki Sovyet Rus· 
yanın hiçbir yerinde kargaıalık 
çıkmamııtır. BugilnkG halde 
Sovyet balkı Stalinin arka'1n· 
dadır. 

Londra, 6 (Ô.R) - Morning 
Post gazetesi, bütün tekziplere 
rağmen Rusyada bir ihtilalin 
başlamak üzere bulunduğunu 
haber veriyor. 

Roma, 6 (Ö.R)-Tas11 Ajan
- Sonu 7 inci sahifede -

ro;~A·b·a·r M~lıı;;~ 
• 

.................... 
Yanı bir Makale 

•llslleslne bafhyor 
Gazetemizin ilmi sütunla

rında çok aalihiyetJi kalemi 
• ile sık sık görünen Dr. Abdi 

Muhtar BiJginer önümüzdeki 
salı gününden itibaren bun
dan evvelki yazılanndan da- : 
ha enteresan, daha ıllrilkle- E 
yici bir makJle ıilaileaioe : 
ba,Jıyacakhr. i . ........................................ . 

R!bbentrop faaliyete geçti 

Alman müstemlekeleri
nin iadesini istiyor 

yerine bir 
taraftardır 

Almanya Lokarno 
garp paktına 

Alman şefleıt (alışma esnasında 

Londra, 6 (Ô.R) -Yan res- kelerinin iadesi hakkında mil· 
mi D.N. 8. Alman Ajansının zakerata sıiriıecektir. Sefir ge· 
Berlin servisi bugiln şu haberi lecek hafta Foraynofiıe gide-
v~rmiştir : Habe~ . alındığına rek Edenin gaybubeti esnasında 
gore Almanya sefırı Von Rib- hariciye nezaretini idare eden 
ben!rop ya~mda lngiliz hükü- Lord Halifaksla görüşecektir. 
metiyle eskı Alman müstemle- - Sonu 4 üncü sahiJede -

Suriye heyetinin teşekkürü 

Başvekil ismet lnönüne 
bir telgraf çektiler 

lstanbul, 6 ( A.A ) - ltanbuldan geçmekte olan Suriye Baı· 
vekili Cemil Merdan bugün Suriyeye gitmek ilzere hareket et
miıtir. Hareketinden evvel Başvekil ismet lnönüne aşağıdaki 
telgrafı çekmiştir: 

Baıvekil ismet ln&nll: Ankara 
Samimi olarak saadet ve refah dilediğimiz yilce memleketiniz· 

den geçtiğimiz ıırada hakkımızda gösterdiğiniz samimi kabulden 
dolayı Türkiye Cumhuriyeti Hükilmetine lıtanbuldan ayrıhrkea 
hararetli teıekkllrlerimizi arzederiz. 



Yalanlar 
En mucizeli 
bir dostluğa 
tesir edemez ·--------B<qtara/l bil'ind salıi/ede-
kendi aralanndaki buzlann ta• .. 
mamen ,ömimesini, samimi bir 
yakınlık, bir dostluk tesisini 
arzu ederler. Bu bakımdan 
Hariciye vekilimizin Milano 
mülakab istenilen neticeleri 
vermiştir. Bu kadar halisane 
görüşmeleri karanlık dehlizler· 
de fırsat bekliyen insanlar gibi 
bir takım bayağı kombinezon• 
lar peşinde göstermeğe kal· 
kışmak bir küstahhkbr. 

Italyanın Türkiye ile teşriki 
mesai bedeli olarak bizi kara 
gün dostumuz Sovyet Rusya· 
dan ayırmağa teşebbüs ettiğini, 
Hariciye vekilimizin böyle bir 
teklifle karşılaştığmı iddia ede· 
bilmek ıçm ve siyasetimi· 
zin ana hatlarını hiç bilıoe• 

mek lazımdır. Nazarımızda 
böyle sergüzeştçi siyasetlerin 
kıymeti yoktur. Politikamız he
saplıdır, ölçüldür. Sovyetlerle 
dostuz ve müttefikiz. Bu dost· 
lok siyasetimizin bir temel ta
şıdır. Sempatilerimizi yapan ıey 
sadece iki memleketin en ka· 
ranlık günlerde buluşarak bir
bir !erini sevmiş olmalan değil
dir. Aynı zamanda bayati men· 
faatlerimizin, sulh sever ideal
lerimizin birliği bu dostluğu 
perçimlemiştir. Sovyet Rusyayı 
idare eden başlar bizimkiler 
gibi dünyanın ebedi sulha ka· 
vuşmasını, ideoloji ayrılıkları 
meyzuubahs edilmeksizin bey· 
nelmilel sahada hakiki bir teş· 
riki mesaiyi isterler. Bölünmez 
sulh ve kollektif emniyet da
vasında aynı saftayız. Bütün bu 
sebepler yüzünden TÜRK
SOVYET dostluğu tarihin bu
güne kadar kaydettiği dost
lukların en çözülmezi, en sağ· 
lamıdır. Memleketimizin her 
ileri hamlesi Sovyet Rusyada 
derin bir sempati bulmuştur. 
iktisadi kalkınma har~ketimiz
de Sovyetlerden ne kadar 
dostça ve kardeşçe yardımlar 
gördüğümüzü asla unutamayız. 
Karakterimizi yapan bu kadir
şinaslık mevcud oldukçaTÜRK
SOVYET dostluğunun sıcaklı· 
ğından birşeyler kaybedebile
ceğini düşünmek nasıl kabil 
olur ? Yapılan gayretler bey· 
hudedir. Ankara Moskovayı na
sıl tanıyorsa Moskova da An
karayı öylece tanır. 

Bu yalan mücadelesinde şa
yanı dikkat olan şey yalanı si
yasette bir muvaffakıyet un
suru sayanların bir türlü eski 
metodlarından ayrılmayışlan
d•r. Ekseriya şişirme yalan ba
lonlarını uçuranlar F ransanın 
sağ cenaha mensup gezeteleri· 
dir. Onlar Halk cephesi bükü
metiyle mücadelelerini yalanla 
beslemek itiyadını o halıı! sok· 
muşlardır ki partizanlık uğrun
da istifadeye kalkışamıyacak
Jarı bir beynelmilel hadise 
tasavvur olunamaz. Milano mü· 
lakatmı da Sovyetlerle dost
luk fikrine husumetlerini iz
har için ele aldılar. Yalnız 
şunu unuttular ki Türkiye -
Sovyetler arasındaki ittifak 
bağları pamuk ipliğinden ya
pılmamışbr. Türkiye Sovyet
lerle dostluğuna hem sadıktır 
hem de büyük dostumuzun di
ğer memleketlerle münasebet
lerini salaha sokmak fırsatı 
düştükçe Bonne office'den hali 
kalmamıştır. 

Netekim Sovyetler de Sancak 
meselesinde Fransa ile aramızı 
bulmak için ellerinden geleni 
yapmışlardır. Kemalist Türkiye 
ne komünisttir, ne faşist. Sovyet
lerin komünist bir devlet olması 

• • 

Fenni 
Ziraate doğru 
Vekalet çok mühim 

adımlar abyor 
Bu yıl Ziraat vekaleti mü

cadele işlerine büyük ehemmi· 
yet verecektir. Bunun için ve
kalet bin ton arsenat dö şo 
ve 20 tane motörlü püskürgeç 
sabn alacaktır. Bu motörler 
zehirli ilaçların ve kükürtlerin 
püskürtülmesinde kullanılacak
tır. Alınacak arsenat dö şoden 
sekiz yüz tonu Adana ve 200 
tona lzmir havalisinde müca
dele işlerinde sarfedilecektir. 
Bill:assa pamuk mıntakalarında 
kulianılacakbr. 

Mezruatımıza zarar veren 
domuzların itlafı için mücade
leye bertarafta başlanmışhr. 
Vilayet çiftçi ve köylülerinin 
bu sene 7000 domuz telef et
meleri şartbr. Şimdiye kadar 
1102 domuz telef edilmiştir. 
7000 den fazla telef edilecek 
domuzlar için köylüye müka
fat verilecektir. 

Memnu mıntakada bulunan 
domuzlarla da mücadele faa· 
liyetine yakında geçilecektir. . . ..... ,. 
iş bürosunda 

Dördüncü mıntaka iş bürosu 
amiri Faris, Aydın, Denizli ve 
Muğla vilay,etlerini dolaşarak 
alakadarlarla temas etmiş ve 
iş beyannamelerini tevzi etmiş
tir. Faris yarın Balıkesire gi
decek ve oradan da Manisaya 
gelecek ve bu suretle mıntaka 
işlerini bilirmiş olarak lzmire 
dönecektir. . 

lzmirde dağıtılan beyanna· 
meler toplattırılmağa başlan
mıştır. Diğer vilayetlerden de 
gelince sicile geçecek ve be
yannameler Iktısat Vekaleti iş 
bürosu baımüf ettişliğine gön· 
derilecektir. ......... 

Senede adam başına 
Yirmi bir kilo et yediği

miz anlaşılıyor 
Hazırlanan bir istatistiğe gö

re 936 yılı içinde iz.mir mez
bahasında 141589 baş hnyvan 
kesilmiştir. Sıklet itibariyle bu 
hayvanların etleri 2,683,035 
kilo tutmaktadır. iz.mir şehri· 
nin nufusu 170 bin olduğuna 
göre bir yılda nufus başına 
isabet eden et mikdan 21 ki
lodur. Günde itibariyle beher 
nufusa 60 gram et düşmektedir. 

Mevcut nufusun dörtte biri 
süt emmekte olan çocuk oldu-
ğuna göre nufus başına isabet 
eden et mikdarı günde seksen 
grama çıkmaktadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••• 
en mucizeli bir dostluğa engel 
teşkil etmedi. Nasıl ki Faşizme 
ve Hitlerizme taraftar olmayı· 
şımız da bu memleketlerle sa
mimi dostluklar tesisi için bes-
lediğimiz halisane emelleri 
zaafa uğratm1yor. Biz bi'akis 
bu siyasetimizle dünyaya örnek 
olmak isteyoruz. Ferdlerin ha-
yatında iki şahsın candan dost 
olması için ayni dinden olma· 
ları. ayni prensiplere inanmaları 
nasıl şart değilse milletlerin 
hayatında da ideoloji farkları 
dostluklara mani olamazlar. 
Şairin dediği gibi: 

"/-Jepsinitı maksudu bir., 
''LfJkin ıivavct 11111/ıtelıJ .. 
Sulh arzusunda samimi olmak 

teşriki mesai için yeter. 
Şev ke1. :13lla-h:>.. 

~ENi A81R 

1 Vilayet .. 
Umumi mecbsı 
Fevkalade toplantıY' 

çağırıldı . . 15 
Vilayet umumi mecliJI 

§Ubatta fevkalide toplao;~ 

ikinci kin un d çağınlmışhr. O gün Dab 
ayın a vekaletinin emrine göre ba'; 

nin eriten hazırlanması ad' 
umumi meclisin çalışın• ıo ~ 

lznıir limanından ecnebi memleket- ~=1~,~:.i1;~:iş:·~:r:~~::~ 
1 t 

"" •h d• ? Bu top!anh devresinde flsı" ere yap ıgımız 1 racat ne ır. yetin yeni yıl bütçesi de b• 
!anacaktır. 

937 ikinci Kanun ayı :ıarfın· kifo 13786 Ura pamuk çekir· 
da lımanımızdan muhtelif dış deği, 4985 kilo 637 lira kuş-
memleketlere ihraç edilen mal- yemi, 47000 kilo 2334 lira 
lar hakkında ticaret odası bağala, 617423 kilo 17890 lira 
tarafından bir rapor hazırlan· kepek, 751912 kilo 23213 Hra 

küspe, 345150 kilo 4129 lira 
mıştır. pirina, 12634 kilo 9232 lira 

Bu rapora göre, 5,121.241 
kilo 893218 Jira üzüm, 980753 badem içi, 12782 kilo 6729 lira 
kilo 127447 lira incir. 4,173424 ceviz içi, 82380 kiJo 15039 lira 
kilo 4.686699 Jira tütün, 5 mil· ceviz kabuklu, 8375 kilo 4585 
yon 634333 kilo 284588 lira lira çam fıstık, 15008 kilo 1285 

lira kestane, 1000 kilo 976 
palamut, 736607 kilo 109058 mahlep, 6966 kilo 821 lira 
lira palamut lıülasası, 876654 elma kurusu. 34962 kilo 5625 
kilo 456844 lira pamuk, 1 mil· lira erik kurusu, 3827 kilo 
yon 916057 kilo 88935 lira 1618 lira vişne kurusu, 46169 
meyan kökü, 54 bin 526 kilo 38773 lira koyun derisi, 
kilo 13382 lira meyan hah, 10786 kilo 9468 lira kuzu derisi, 
5040 kilo 830 liret Meyan hüla· 3904 kilo 2502 lira keçi derisi, 
sası, 265207 kilo 110629 lira 7738 kilo 6419 lira oğlak de· 
"zeytinyağı 73179 kilo 50123 risi, 10984 kilol6432 Jira me· 
lira yün, 8906 kilo 5494 lira şin, 2995 kilo 2570 lira bal-
kıl, tiftik, 5582 kilo 11137 lira mumu, 16258 kilo 5426 lira 
hah, 1566480 kilo 94607 lira mazı, 600 kilo 164 lira çöven, 
buğday, 973000 kilo 4707 lira 6066 kilo 1765 lira defne yap-
çavdar 2464571 kilo 119296 rağı, 1008 kilo 238 lira gök 
lira arpa, 272012 kilo 32529 lira boya, 1242 kilo 1134 lira ceviz 
kumdarı, 101600 kilo 3453 lira kabuğu, 16000 kilo 707 lira 
akdarı, 696300 kilo 35779 lira çalı süpürgesi. 62640 kilo 
bakla, 60361 kilo 5985 lira 13413 lira ceviz kütüğü, 
fasulya, 449076 kilo 27311 Jira 59000 kilo 1362 lira zım· 
nohut, 135906 kilo 6777 lira para madeni, 309195 kilo 
börülce, 14959 kilo 819 lira 5174 lira krom madeni, 1725 
mercimek, 86677 ldlo 13962 kib 5750 lira civa madeni, 1000 
lira haşhaş, 25248 kilo 1781 kilo 376 Jira Rastık taşı, 5541 
lira kendir tohumu, 17037 kilo 2292 lira Yumurta 250 kiJo 50 
3357 lira hardal tohumu, 475 iira kuru balık, 17253 ldlo 5846 
kilo 105 lira anason. 393782 Kendir elyafı, 40659 kilo 976 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

·· kalkınmasına doğ u 

az 
a 

Köy kalkınma programlarının 
937 yıh başından itibaren yö
rütıre yerine geçirilmesi hak-
kında Dahiliye vekaletinden 
vilayete şu tamim gelmiştir: 

1 - Bölgeler durumuna göre 
hazırlanması bildirilen beş yıl
lık kalkınma programlarının 
937 yılı başından itibaren yü
rütme yerine geçirilmesi muva· 
fık olacağından bunla"a ait ha· 
zırlıkların süratJe Litirilmesi 
gerektir. 

2 - Programların bilhassa 
köy şahsiyeti manevjyesının 
değişmez çalışma planı ha
linde hazırlanması ve sonradan 
duraksamalarına ve tadil tek· 
liflerine yer bırakılmamak·üzere 
kanunların huyurukladığı işler
den yapılabileceklerin ve ya-
pılmasında zaruret bulunanla
rın mutlaka programda yer 
alması gerektir. işler, yıllara 
taksim ve sütunlarında aydın-
latılırken en önemli noktalarına 
kadar sarahatli t7azıfmasma, . ~ 

ımece, iş ayları ve ça· 
lışma yollarının da iyi bir hesap 
ve isabetli bir tahminle prog· 
rama geçmiş olmasına özen vc
ıilmelidir. Bu hazırlamada köy 
heyetlerinin en büyük duyarlık 
ve iJgi gösterecekleri nokta; 
herhangi bir muhtarın bu prog
ramla yeni bir araştırma ve 
açıklamaya ihtiyaç duymadan 
çalışabilmesini temindir. Muh
tar değişse bile yeni muhtar 
tecrübelerin yarattığı en uy-
gun çalışma tıırz!armı, en 
doğru hesaba duraksamasız 
burada bulabilmelidir. O kadar 
ki söz gelim; yeni köy heyeti 
işe başlad•"'ı ayda programa 
göre bölgesi pazar yo undn, 
yatı pansiyonunda. gelir kay· 
naklarını arttırmadan ve buna 
benzer köy işlerinde calısmak 

1 a ça-
Si 

zorağında kalıyorsa, ötedenberi 
bu iş üzerinde çalışmış gibi 
sarsıntısız yürüyecek yolu ken
d!lerine açıkça gösterebilmeli
dır. 

3 - Bunun için de program• 
lar yenileşmeden Nahiye Mü
dürleri hazır olduğu halde Kay-
makamlann Bölge köv heyet
Jeri ile yapacaklan görüşmeler· 
de hazırlanan esasları bir daha 
gözden geçirmeleri ve bunların 
bölgeler ihtiyacına, Ekonomi 
durumuna köyfünün ödeme ye
teneğine uygun olduğu ve şa· 
hıslarla değismiyecek surette 
tesbit edildiği anlaşıldıktan 
sonra karara bağlanması ye• 
rinde bir iş olacaktır. 

4 - Köylerden alınacak bu 
programların nahiye ve kaza-
larda seferber1ik takvimleri 
gibi iş takvimi şekline konul
masına ve burada her aya ait 
işlerin gayet kısa olarak çalış-
ma şekilleri ile görünmesine 
dikkat olunacaktır. Bu (beş 
yıJlık Köy kalkınması iş 
takvimi) üzerinde kaymakam 
ve Nabiye müdürleri, köy ça
lışmalarını günü gününe v~ sıkı 
bir araştırma ile takip ederek 
bu çalışmaların hassas bir na
zımı olmalıdırlar. Köy heyetle
rinde yerinde ve zamanında ya-
pabilecek öncülükler. ve vali
lerin değerli murakabe sık tef
tiş ve kuvvetli tedbirl:ri şüphe 
yoktur ki bu büyük davnnm bi-
ricik muvaffakıyet sırrı oJa
caktır. 

5 - Vekaletçe kalkınma işi 
önemle takip olunacağından 
bu kalkınma işi takvimi ile 
programların en kısa bir za
manda Vekalette bulunacak su
rette gönderilmesi ve gereğinin 
köy idarelerine bildirilmesi la
zımdır. 

ı 
lira paçavra, 891 baş 19104 İnebolu davası . 
lira öküz, inek. 134 baş 2947 lnebolu faciası muhakeJJJe~ 
lira Manda, 10169 kilo 2638 yarın saat onda şehriıniı • ~ 
liralık pirina yağı ihraç edil- ceza mahkemesinde de' 
miştir. edilecektir ,,-
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Rus edebiyallnın guru
runu temsil eden 
Puşkln ölünce 

R.us şôiti Puşkin'in Şubatın 
onuncu gününe tesadüf eden ölümü
nün yüzürıcil yıldönümü münasebe
tivle biitü11 dünyanın san' at ô.lemınde 
büyiik tezahiuür yapılacaktır. Rus 
san' at. alemine ıönesans lıarnlesini 
kazanduaıak artıstık me!lıaleleı aç
mış ola11 P11şkin'in hayalı ve eseılni 
hakikaten Rus edebivatınm ga1ıJ1ıı 
sarılabilir. Puşkm 1837 senesi Şu
batının onuncu günü öğleden soma 
saat 2,45 te ölmiiştıi. O zaman Pet-
10gıadda çıkan " /rn•a/ide Russe ,, 
gazetesi bu Jcci zıyadan şu suıelle 
bahsetmişti: 

"Rus nazmmlll ı·ıldızı bu fani 
dünyayl tec.1kdtı. P11şkıiı şaniiver yo
lunu daha ıkmal etmeden öldü Jstı

ıabımtzı /Jakkiyle ifade cdrcek kelt
mekri nasıl bulmalı. Zaim bıı telelı

lıii/lcr 11eye yara1? Bütiin Ruslnrm 
kalpleıi onwı zivasiyle kanamıştır. 
Milletimizin şenlıği ve gwwa öldii.,. 

lnva/ide Russe gazetestnuı d1-
1ektöıü btı satulanndan do/aft, Na
Jıa nazm Kont Uva10/ tara/ından 
şu sözlt1le tekdir edilmıştt: 

"Ba sözler nedil? Puşkin ne bu 
devi.et adamı ne de blivük bir askeıt 
şefti. Şürler yazmak san'atında bu 
kadaı şanfıver olacak 11e var ki ... ,, 

Çok zamalldan beıi şftır P11şkine 
düşman olan Rus Alistok1asisi ıle 
ıesmi makamatın P11şkın lıakkmdaki 
düşünce/eti bundan iba1et olduğu 
lıalde Rus mili.eli bu ziyadan Jmdut
suz bil ısluap auymuştu. 

Bayan Meçe1saya 1<..a1azminanın 
lzatuala11nda anlattığma gö1e iiç 
gün üç gece ölünün evı binleıa ka
dın, e1kek1 ıhtiyar, genç. mektepli 
halktan insanlaıla doldu. Hepsi Puş
kin'in cesedi önünde sayf[l ile eğıle

rek göz yaşlan döküyoı/mdı. Bu su
retle cesedin öniinden geç.enler 35 bıiı 
kişıtlen az değtldi. Pellesbwgta bu
lanan yabancı devletlenn münıessü

leıi de P11şkmi tebcil edmleıin ral
nzz halk olduğunu görüy01/aıdı. 

O zamatıuı asalet re saltanat çılgın
ları dişlelini guırdr:lutak bu man
zaıayl seyrediyor, Jakat bir ltalt ede
mıı•oılaıdı. Halici Saksonya klalmm 
el(isi kıalına meldubunı.'a Puşkin'ın 
ceuazcsi önünden geçenleıin f/alkın 

ll\ ağı tabakasına mc11sup insanlar 
olduğu bildviliyoıd11. Bir dığu Al
man mfimessüi de " halk bir şair 
için ağlıyor,, cümlesmi /wllanıroıdu. 

Tmgeniye/'te lıal11asında ş11n

lan kaydedıyoı; "Yalnız aıistok1asi 
R.us daplıisine saygı göste1mcdi. 
Asuzaacleıden ltiç bm cl'lıazede bu
lıınmadı.,, 

Aleksantirın tiyaffoszı Pıtşkitı'in 

"Pinti Şövalye,. pıı•es111i göstemıe
mek içlll emir aldı. Leımonto/J adlı 

bir şiir yazdı diye l<a//ıası1ada dağ
lılaıla vuıuşan oıduJ'a göndeıümişti. 
Hüktimet Puşkin'm ölümü btiyük 
halk tezahüratına sebebiyet veımestn
dm k01kaıak cenazenin kalkacağı 
tanlıi dcğiştimıiştl. 

O halde 
Leyla ile Mecnun evlendik

leri gün bir balayı gezintis;ne 
çıktılar. Büyük adamn en muh· 
teşem oteiine indiler. 

ilk akşam Leyla kocasına 
sordu: 

- Deniz havası sana bu 
kadar çok mu tesir ediyor? 

- Hayır karıcığım. 
- O halde otele girerken 

famdöşambrın kolunu ne diye 
çimdirdin? 

1 
Dişçi mi, haydut rn" 1" 
Fransanın Mehun-Sur-Ye il 

kasabasında garip bir bid 
kasaba halkını iki kısma '~ 
mı~hr. Halkın bir kısmı dı dl 
Rio!a tarnftar, bir kısın•,, 
aleyhtardır. Buna sebep Riol 
1921 senesinde Monpelliet ~ 
rinde mevduat kasasını kırıı ğ" 
kaçan banker jouiJJet old&J dıf 
nun iddia edilmiş olm~sı ~e 
Herif bu töhmetle tevkıf ~ ~ 
edilmiştir. Vaktiyle kendis•~ 
maiyetinde çalışan ve bilab , 
zabıtaya intisap ederek Meh""
Sur-Y evre komiseri olan od~ 
bu iddiayı ortaya atmıştır. tıf 

ğer taraftan Riol 1920 de . ~ 
fakültesine yazıldığmı ve dı~ 
mektebinden şahadetnauıe ı 

dığmı resmi vesikalarla ~~~ 
.etmektedir. Hadise ço~ bi.I~ 
alaka uyandırmıştır. Zıra J0 b' 
let gıyaben 20 seneye JJJ• 

kumdur. 
Müsterih olmak ıçı~,. 
lngilterenin Bridlingtone ~ 

sahasındaki polis mabkeısl~ 
Listcr namında bir şahsı ıne e' 
leket nizamatına aykırı h•' r 
ket etmek ve tebligata cefld' 
vermemek suçundan dolayı ~ 
hakeme etmiştir. Lister JJJO 
faa makamında: , 

- Tebligata cevap veroıe~~ 
şimin sebebi müsterih yaş~ıııg', 
arzusu ile iki senedeo berı ( 
len mektuplardan hiç birioİ' 
mamış olmamdır, dedi. ,.ıı• 

Bu muhakeme bir ha~ ,• 
gazeteleri pazar günfi ok.llıı'~i· 
itiyadında olan bir lngilizıO ~' 
knyesini hatırlatır. O dostla; et 
bu itiyadının sebebini şöY e 
anlatmıştı: ,) 

"Pazartesi günkü gaıet,V 
endişe verici bir haber g6 

1
( 

sem hemen salı gününüP S';., 
tesini ahr ve işin baUed tJ~ 
olduğunu görerek beyb ,1 
üzüntülerden kendimi kurt 

rım." 1i 
Fransanın kışın Jrnrlarl11 

.. 1ıe' 
ları kapanan bazı dağ ]<O~ 
rinde köylüler ilk bahar Vj1~· 
aylarına ait gazeteleri tol' ııs'~ 
rak kış mevsiminde okıl ~ıt• 
itiyadını hala bırakma01ışl•~,,,1 
•••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Fittir kırıntlları : 
• 

iç zenginliğ•.~·-
K d. . . b k 1yilıi1" en ı ıçme a .• ~Cy 

kaynağı oradadır.. J-lef 
kaz, hergün fışkırır.. /t } 

( MorıftJ', 
1
( 

Çılgın, bayatın ze\fkle~dife 
• kasında koşarak ue\frııı f~, 

•t ıc 
düşer. Akıllı, bu çeşı ı.eP' 
leri ifrata vardırmaktan 
dini korumasını bilir. } 

( Şopcnfıaı•tf ,., 
,, ~ p-

Uvnndm mı, yapaca eti' 
kal~ıştır. Bunları sükfıll 
düşün. 

1 



7 Şuba1 1937 

Dük Dö Vindsor 

Simpson'la 
Nisanda evlenecekler 

Londra, 6 ( Ö. R ) - Bn. 
Simpsonla Dük de Vindsör'ün 
evlenme merasimler~ Nisanda 
yapılacaktır. Bn. Simpson Ni
sanın yirmi dördünde Viyanaya 
gidecek ve medeni nikahları 
Viyanada yapılacaktır. Dük, 
biraderlerini merasime davet 
etmiştir. 

Simpsoıı 

Viyana, 7 (Ö.R)-Bn. Simp· 
sonla Dün dö Vindsörün ev
lenrne merasimlerinin nerede 
Yapılacağı malum değildir. Bn. 
Sinıpsonun yarın buraya gel
Dtesi beklenmektedir. Nikiih 
merasiminin yapılması ıçın, 

nıabkeınenin verdiği müddetin 
hitamı beklenmektedir. 
londıa, 6 (A.A) - Kralın 

halası Kontes Of Harevood 
leeds şehrinden Londraya ha
reket etmiştir. Kontes buradan 
AvustUl'yaya giderek Vindsör 
dükünü ıiyaret edecektir. 

Katalonyada 
Mücadele ,ıddetlendl 
Roma, 6 (Ö.R) - Perpin-

2andan gelen haberlere göre 
Katalonyada siyasi mücadele· 
1er son derece şiddetlenmiştir. 
Komünist ta:zyıkile arazinin şah· 
si mülkiyet halinden çıkarıla· 
rak müşterek mülkiyet rejimi 
altına konulması için verilen 
karar :köylülerin ayaklanmasına 
ve gürültülü tezahürata sebep 
olmuştur. 

Berlin, 6 (Ö.R) - O. N. B. 
Ajansına göre Stalin Katalon
ya murahhaslarını kabul etmiş
lerdir. Bunlar kendisine Kata
lonya n:ilisleri fahri kumandanı 
diplomasını vermişlerdir. 

Japonyanın 
protestosu 

Tokyo, 6 (Ö.R) - Japonya 
başvekili Japon balıkçı gemi· 
lerinin Sovyet kara sularında 
gördükleri •azyık ve güçlükleri 
proteıııto için Moskova elçisine 
t İmat vermiştir. 

YENi ASIR 

/ ./ . 

~========:::=5~J~~~========~~~~=' 
Amerikada hakimler meselesi 

Vaşington 6 (Ö.R) - Haf
tada iki defa Akevde gazete
cileri Reisi Cumhur Roosevelt 
ile birleşdiren içtima esnasında 
Roosevelt yüksek divanın ısla-

Rooseı•tlt 

hı hakkındaki projesini bildir
miştir. Bu meselenin vaziyetini · 
eyice anlamak için şunları bil
meğe ihtiyaç vardır. 

Amerikada hakimler mutlak 
surette layen azildir ve ha-
kimlerin va:ıifderinde de-
vam müddeti ıçın kanun 
hiçbir yaş haddi de tayin et
memiştir. Diğer taraftan yük
sek divan herhangi bir kanu .. 

nu, kongre tarafından kabul 
ve reisicumhur tarafından tas
vip edilerek tatbik mevkiinc 
konulmuş da olsa, kanunuesa
siye muhalif görürse buna ait 
bir hükümle kanunun tatbikine 
nihayet verebilir. Amerikanın 
dahili siyaseti bakımından 

çok büyük o!an ve h:ç 
beklenilmeden ortaya çı!can 
ıslahat projesi şu iki maddeden 
ibarettir: 

1 - 70 yaşına basan bir ha
kim, bu yıl dönümünden itiba
ren 6 ay :zarfında istifa etmezse 
kendisine yardımcı olarak myn
zam bir hakim tayin edilebilir. 

2 - Yüksek divan hakim
leri, mnhkemelerinde işlerin 
P.Ck fazla top!anmış olduğu 
diğer mmtakalara nakledebiJir. 

Ruzvelt gazetccacrden ayn
lırken demiştir ki: 

- Yüksek adaJct divanın
daki hakimlerin sayısı kanunu 
e:;a~i ile tayin ve tespit edil· 
miş değildir. Bu sayı 1869 da 
l<eyfi olarak tayin editmiştir. 
Bu sebeple arzu edildiği gibi 

değiştirilebilir. 
U<-9 .... 

Mısırda kapitülasyonların kaldırıl
ması hakkında Almanya cevap verdi 

Kahire, 6 (Ö.R) - Knpitülasyonların kaldırılması hakkındaki 
Mısır hükümetinin notasına Almanya cevap v"ermiştir. Almanya 

bu cevabında, kapitülasyonların 'Kaldırılmasına muvafakatim 
bildirmekle beraber, Montrö konferansına davet edilmemesini 
arzu ettiğini de ilave etmektedir. 

Mussoliııinin oğlu VittotioMilanoda evlendi 
Mnssolini, Kont Ciano nıerasitnde bulundu 

Roma, 6 (Ö.R) - Musr.olininin oğlu Vittorio ile Milano orta 
halH ailelerinden Bn. Ursuhe Buboninin ruhani izdivaç merasimi 

St. Jozef kilisesinde yapılmıştır. Bu merasimde Mussolini, Kont 
Ciano ve güveyin silah arkadaşları zabitier bulunuyordu. ltalya 
ve Bulgar Krallarilc Hitlerden tebrik telgrafları gelmiştir. 

Macar nasyonalistleri mahkemece 
muhtelif hapislikle cezalandırıldılar 
Budapeşte 6 (A.A) - Debreozcn mahkemesi Haç ve Tırpan 

ismindeki Macar nasyonalist partisi teşkilatına mensup 109 köy· 

}ünün muhakemesine başlamıştır. Maznunlardan 16 sı 7 günden 
6 aya kadar muhtelif hapis cezalarına çarpılmışlardır. 

Siyasi mahf ellerde söylendiğine göre bu hadise Alman Nas· 
yonal sosyalist propagandasına kapılanlara Macar hükümeti tara· 
fından yapılan bir ihtar mahiyetindedir. 

Lokarnoya 
J ·? avoet mı. 

Londra, 6 ( A.A ) - Öğıe
nildiğine göre Fon Ribbentro· 

pun hamil olduğu yeni talimat 

ayni zamanda yeni bir Lokarno 

misakı hakkında müza~ ereleri 

lngiliz grubu 
mümessilleri 

Istnnbul, 6 (Yeni Asır) -

Limanlarımızı inşa etmeğe talip 

. olan lngiliz grubu mümessilleri 

Pazartesi günü geliyorlar. Grup 

mümessilleri lstanbul limanını 

tetkik edeceklerdir. 

Fransanın mali vaziyeti 

Altınların kaçırılması 
esefe karşılanıyor 

Açığı kapatmak için istik.raza 
müracaa ten başka çare yok, .. 
Paris, 6 ( Ö.R ) - Mebusan 

meclisinde mali vaziyet hak
kında yapılan müzakerelerde 
maiiye nazırı Auriol bütçe açl· 
ğı 12 milyarlık fevlrn!ade milli 
müdafaa masrafları, telrnüt 
sandığı ve demiryollarmın 8 
milyarhk açığı dolayısiyle mu· 

Vtiıcc11t Aı11iol Fıansız Maliye nazm 
tat bütçe varidatından başka 
hazinenin daha otuz iki 
milyar frank bulmağa ih· 
t'iyacı olduğunu söylemiş ve 
orta}•a çıkarılan endişe verici 

haberleri tekzip etmiştir. Bu 
haberlerde hazine ihtiyaçları· 
nın 56 milyar frangı bulduğu, 
devletin aylık maaşları karşı

hyamıyacağ11 Frangın kıymetini 

yeniden düşürmek mecburiye-

tinde kalacağı, Fran!la bankası· 
na hazineye avans için verilen 
20 milyar franklık ruhsatın 
tecavüz edildiği iddia edilmek
te idi. Vincent Auriol albn sa

hiplerinin altınlarını Fransa 
bankasma yatırmıyarak memle· 
ketten kaçırmış olmalarını te
essüfte karşıladıktan sonra 
bütçe açığını ve hazine ihti
yaçlarını karşılamak üzere 

vergileri arttırmak niyetinde 
olmadığını, yeni bir devaluas
yonu son derece :zararlı bul· 
duğu için· bunu asla göz önün· 
de tutmadığını ve istikraza 
müracaatten başka yol olma• 
dığını bildirmiş, tasarruf sandık· 
larında mevduatın artmasını em
niyetin avdetine delil olarak gös
terdikten sonra önümüzdeki 
üç ay için hazine ihtiyaçlarının 
karşılanmış olduğunu ve Fransa 
bankasından 20 milyarlık 'vans 
almak hakkının fazlasiyle kul
lanıldığının doğru olacağını 
söylemiştir. Esasen lngiliz pi
yasasında demiryollara hesa-

bına elde cd.Jen altı mil
yarlık klsn vadeli avaı.sla 
Frnnsnda yapılacak istikraz 
miktarı azalmıştır. Nazır bir 
kaç ay sonra Fransada bariz 
bir ekonomik kalkınma olaca
ğını ve vaziyetin düzeleceğini 

ümit etmektedir. 
Muhaliflerden Fernand Lau

rent şimdiki hükümet iş ba
şında oldul<ça mali emni
yetin hasıl olamıyacağım ve 
ancak hükümetin değişmesiyle 
bunun mümkün olabileceğini 
söyleyince maliye nazarı hükü
metin böyle bir mali santajla 
boğulmağa razı olmıyacağı:ıı 

bildirmiş ve 1925 senesindeki 
manevraların tekrar edilemiye
ceğini hatırlatmıştır. 

Bu münasebetle '1 Homme 
Libre ,, gazetesinde Frossard 
şunları yazıyor: 

.. Muhalefetin kontrol ve 
tenkit hakkını kullanmasına 
hayret edilemez. Bu bir haktır. 
Muhalefet Reynaud ve Flan
dioin yaptıkları gihi bu hakkı 
nezal<et ve itidalle kullanınca 
faydah bir ihtarcı rolü görmüş 
olur. Bazılarının fazla hareket· 
lerinin ihtiratlarile tadiH iyi bir 
şeydir. Fakat siyasi intikamı 
tacil maksadıyJe mali güçlükler 
istismar edilirse bu kötü bir 
iştir. Auriol her suretle enflas
yon, deva!uasyon ve yeni vergi 
tedbirlerini bertaraf etmiştir. 
Fırtınalı devreyi geçirmek ü:ıe
re herkesin samimi ve emni
yetli işbirliğine güveniyor ve 
memleketin vatanperverliğine 
müracaat ediyor. 

Japon yanın 
Harici siyasetini 

anlatacak 
Tokyo, 6 (A.A) - Domei 

Ajansı bildiriyor. Hayasi 12 
Şubatta Diyet meclisi huzu-

runda bir nutuk söyliyerek 
kabine değişmelerine rağmen 

Japonyanm harici siyasetinin 
ayni olarak kaldığını bildire· 
cektir. Hirotanın Kanunusanide 
i:ıah ettiği noktai nazarları bir 
kere daha teyit eyliyecek ve 
harici siyaset hakkında umu· 
mi mahiyette kısa beyanatta 
bulunacaktır. 

Berlln seflrlljl 
Londra, 6 (A.A) - Haliha

zırda Ingilterenin Buenos Aires 
sefiri bulunan Sir Nevil Ayrı· 
ok'un lngilterenin Berlin sefir
liğine tayin edildiği resmen 
haber verilmektedir. 

FEVKALADE PROGRAM - 2 FiLM 
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Kahpe dünya 

Birgün Ankarapalasın altın
daki salonun peucerelerindtn 
birinin önüne oturunuz. Gelen· 
leri, geçenleri seyrediniz. 

Yedi yaşındaki çocuktan, 
yetmiş yaşındaki ihtiyara ka
dar insnn kalabalığı mütema
diyen sağa ve sola akıp gidi
yor. Hepsinin halinde bir telaş, 
kafasında bir düşünce var. 

Avukat o günün davalarını, 
doktor ağırlaşan hastalarını, 
dişçi taktığı dişlerin parasını; 
tüccar vadesi gelmiş bono
sunu; espaf toplayamadığı 

veresiyelcri; cvJi evinin sipariş
lerini, mektepli yoklama imti
h&nlarının neticesini; borçlu 
alacaklının laflarım; aza yeni
den seçilip seçilmiyeccğini; 
müdür merkezin cmirler"ni; 
vali bütçeyi düşünüyor. Hulasa 
geçenlerin hepsinin kafalarında 
tırmalıyan bir tırnak, zorlıyan 
bir sıluntı var. 

Baktım. Hiç bir şey düşün
miyen, avare, bikarar dolaşan 
tek bir kişi geliyor. O da 
l:zmirin meşhur aptal Sabrisi ... 

Hey kahpe dünya! Bize bir 
lokma yedirmek, bir hırka 
giydirmek için çektirmediğin 
cefa; yulturmadığın dolma, ta
şıtmadığm yük kalmıyor. 

Şair ne doğru söylemiş: 
Ya deluc ge/mrse.·dıin, 

J'O aklım f1/masa17dı • ••• 
A. Murat Çınar 

San dl er 
Ziyaretlerin hususi 
olduğunu söyledi 
Roma, 6 ( Ö. R ) - Alman 

hariciye nazırı Von Neurath 

Avusturya hariciye nazırı Guido 

Scbmidt tarafından geçen sene 
Berline yı.pılan ziyareti iade 

etmek üzere Şubat sonunda 
Viyanaya gitmesi beklenmek
tedir. 

Lihey, 6 (Ö.R) - lsveç ha
riciye nazırı Sandler Belçika 

ve Holandaya yaptığı seyaha
tin hususi olduğunu, bundan 

istifade ederek Danimarka, 
Belçika, Holanda devlet adam-

lariyle şimal meınlek,.tJeri "fa
sında ekonomik münaseh ... tı .. ,.i" 
genişlemesi ve Oslo mukave
lesinin takviyesi için görüştü
ğünü bildirmiştir. 

Bir ölüm 
Dün lstanbuldan limanımıza 

gelen Sadıkzade vapurunda 

vapur doktoru lbrahim Şahin 
kamarasında ölü olarak bulun
muştur. Vapur limana girdik
ten sonra keyfiyetten :zabıta 
haberdar edilmiş ve sahil sıh
hiye doktoru Ali Rıza, yaphğı 
muayenede kalp sektesinden 
öldüğünü tespit etmiş ve def
nine ruhsat verilmiştir. 

Tahkir etmlf 
Karşıyokada Günaydın soka· 

ğında Abdi oğlu Selim, Süley
man kızı Sıdıkayı tahkir etti· 
v inden yakalaamı tır. 

TAYYARE 
SiNEMASI 

On binlerce 

C!Q>'G 

figuranın iştiraki 

teş 
ve milyonlarca dolar sarJile yapılan hüyiik Jiliın 

Kraliçesi 
TELEFON a1s1 
•••••••••••• •••••••••••• 

·e -PARAMUNT 
DUnya Havadisleri 

Fllml 

*SM 

Tamamen TÜRKÇE sözlü ve büyük mizansenli 

ERKEK HALA 
Lucieıı Baroux'nun insanı kahkahalara enfes konıedisi 

~~~~------------------------------------PJll-------------------------------------------------~ 
Seans saatleri: Hergün 3,15 - Cumartesi ve pazar günleri saat 1,15 te başlu. 
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YAZ!! AQI EfMjplNJI 

Avrupa sulhu Akdenize bağlı 

lspanyol harbını 
çabuk durdurmalıdır 

Yazan: P.Etienne FLANDIN 
( Eski F,ansu Başvekili } 

lpanya dahili harbı, ltalyanın 
Balear adaları üzerinde emel
lerine ait suiniyetler, Fasa Al-
mAnlarm • Hitler tarafından 

hüsnü niyet lazımgelecektir. 
Fakat iki büyük devletin dai· 
mi menfaatleri sadece şekli 
an!aşmazlıklara çarparsa kim· 
senin ümitsiz olmasma sebep 
yoktur. 

Akaenizde bir ita/yan şehti: Samemo 
tekzip edilen· hululü, isken- Fransa ve Italyanın bu dai-
derun üzerinde Türk müddei· mi menfaatleri Akdenizdedir. 
yah, logilizlerio Kıbrısta kuv· Gerçi Fransamn Ren boyunda 
vetli deniz ve hava üsleri tesisi ve ltalyanın Alp dağlarında 
niyetleri, bütün bunlar Akde· da hudutları vardır. Bu hudutla-
niıi beynelmilel siyasetin ilk rın birbirine benzerliği şudur ki 
ıırasına çıkarmışbr. tarihte ıarkta ve timalden ge· 
Birkaç yıl eveline kadar Akde- len bunca hücumlardan sonra 

ıiz seması berrak benzerken Ha- şimdi birer geçittirler. Yani 
b~şistan hakkında ltalya ve Mil- tedafüi mahiyetleri vardır. 1919 
letler cemiyeti arasındaki ihtilaf muahedelerinden sonra ne 1870 
başgösterdi ve bir arahk lngil-I de kaybettiği viliyetleri geri 
tere ve ltalya arasında harbin alan F ran~anın, ne milli birli-
yakın olduğu sanıldı. Teşekkür ğini tamamlayan ltalyanın bu 
edilir ki bu teblüke geçti ve hudutların ilerisinde gözü yok-
Akdenizde nizam iade edildi. tur. Fakat iki devleti de Af-
F akat bu sırada da ispanya rikada muazzam biri~ bekliyor. 
harbi tekrar işleri karışhrdı. Asır ileriledikçe Fransa ve ltal· 
Parantez içiod~ şunu da söyle· yanın çifte imparatorluklann· 
mek lazımgelir ki lngiliz hü- daki menfaatleri gittikçe daha 
kümeti hadiselerden ibret deni büyük bir ehemmiyet alacaktır. 
çıkarmağı belki biltün diğer Bu da Akdeniz yarışını muha-
bükümetlerden daha iyi bilir. faza için Italya ve Fransanın 
Habet ibtilifın)n devamı esna- ne kadar sıkı çalışmağa mec-
sında ltalyaya karşı vaziyetin- bur olduklarını gösterir. Büyük 
den basıl olan zaaf intibaını Britanyaya gelince, Fransa ve 
silmek için lngiliz hükümeti ltalya kendi hesaplarına lngilte-
umumi bir teslihat programı renin Akdenizde müdafaaya 
hazırladı ve büyük Britanyayı mecbur olduğu birinci derecede 
dünyanın en büyük deniz ve imparatorluk menfaatlerini tas-
bav~ kuvveti yapmak için hiç dik ettikçe, onların gayretine an• 
bir fedakarlıktan kaçınmadı. cak yardımı olabilir. Eğer üç 

GENTLEMEN'S büyük akdeniz devleti bunu 
AGREMENT açıkca görür ve hükümetlerle 

Aynı zamanda lngiJiz bü- milletler arası hakikat olarak 
kümeli ltalyan • Habeş çarpış· kabul ederlerse ispanya dahili 
masnu da tasfiyeye çalışıyor. harbınm candan durması müm-
Romada imza edilen Gentle- kün olur. 
men,s Agrement Italyan· lngiliz Hakikatte Almanyayı lspan-
aynhğma nihayet vermiş gibi- ya vasıtasile Akdenizde müda-
dir. ltalya logilterenin, lngilte· balede serbest bırakmak Ital-
re de ltaJyanın deniz menfaat- yanm menfaatlerine aykındır, 
lerini tasdik ediyorlar. Mühim nasılki ayni vaziyette Rusyayı 
hamlelerin arkasında, Akde- serbest bırakmak da Fransaoın 
nizde her türlü deniz hakimi- menfaatine muhaliftir. Her mil-
yetinden feragat esası belirir let siyasi reıımını tayinde 
gibidir. Böylece lngiltere ve serbdt lolmalıdır. Tiki dabitt 
ltalya arasında esasen iki hü- kan~khklar diğer milletler 
kümetin siyasi ananelerine da· için bir tehlike olmasın. 
ima uygun olan samimi bir iş Eğer ispanyada Bolşevikler 
birliği iade edilecektir. Ce- bir Sovyet rejimini lspanyol 
nevre ve L\)odra Habeşistan milletine kabul ettirecek kadar 
üzerinde ltalyan hukukunu ta- kuvvetli olurlar veya Bolşevik 
mymca Fransız·ltalyan İli n.ü- düşmanları bir diktatörlüğe 
nasebetlerinin iadesinden de tahammül edebilirlerse her iki 
şüphe edilemez . Zira Fransa halde de ecoebi menfaaderi 
kendi hesabına bu hakların csa- korunmak şartiyie en iyi siya-
sma hiçbir zaman itiraz etmem i ş set, ademi müdahaledi· . Fakat 
sad.ece ileri atılma şekline g rçen ayların hadiseleri her 
itiraz etmişti. 1935 Sookanu- iki tarafın zayıf olduğunu ve 
nunda )&pılan Fransız - Ital- harici yardıma dayandıklarını 
yan anlaşması feshedilmemiş gösteriyor. Eğer dikkat edil· 
bir rejim olarak bakidir. Gerçi meıse ispanyadaki ideolojik 
Stresa siyasi ık!imi bugün çarpışma lperya yarımadası 
mevcut değildir ve yeniden hudutlarından dışarı taşacak· 
et.isi için her iki taraftaa (ok tar. Duaları buna uiraeayorlar. 

.-ENi A&lft 

Bel~rad mülakatından sonra 
bir tebliğ neşredildi .. 

- Baş!ata/ı birinci salli/ede -
-

11 Herşey tebliğde anlatıl· 
mıştır. Aziz dostum Stoyadino• 
viçle temasım çok ehemmiyet
lidir. Kont Ciano ve Dr. Sto· 
yadinoviçle yaptığım temaslar 
bende iyi intibalar bıraktı. Her 
iki nazır da ltalyan-Yugoslav 
anlaşmasının hararetli taraftarı· 
dırlar. Dostlarımızın anlaşmaları 
bizi sevindirir. "Dostlar" keli
mesiyle geniş bir mefhuma işa· 
ret ediyorum. Türkiye ile Yu
goslavyayı birbirinden ayıran 

hiçbir amil yoktur. 
Habeşistanın ilhakı mesele .. 

sinde Akvam cemiyeti, ilk top
lantısmda bir sureti bal bula
caktır. Balkan anlanh devlet· 
leri namına, MiJano mülakat-

larında bu hususta sayın ltal
yan hariciye nazırına herhangi 

bir vaalta bulunamazdım. Fa
kat bu meselede Balkan an-

tantınm hüsnüniyetle hareket 

ettiğine işaret ettim. 
Cenevre ve Milano temasla

rımdan memnunen memleke· 
time dönüyorum. Sancak hak
kındaki anlaşma mucibince 
Fransa ile Türkiye arasında 
askeri bir anlaşma akdedi
lecektir. 

SOFYADA 
lstanbul, 6 (Yeni Asır mu

habirinden) - Hariciye veki
li Dr. Arasın Belgraddaki te
mastan büyük akisler uyandır• 
dı. Dünya radyo merkezleri bi· 
rinci planda Dr. Arasın müli
katlarından bahsederek Türki
yenin sulh yolundaki müsbet 
siyasetini tebarüz ettiriyorlar. 

Dr. Aras Sofya istasyonunda 
Bulgar başvekilile görüşmüştür. 
Yarın sabah şehrimizde bek
leniyor. Yarın "akşam,, da An-

karaya hareketi muhtemeldir. 
ANTONESKO GELiYOR 

lstanbul, 6 (Yeni Asır muha
birinden) - Romanya hariciye 
nazırı Salı ·günü geliyor. Bu 
ziyarete hususi bir mahiyet 
atfediliyor. 15 Şubatta Atinada 
akdedilecek Balkan konseyi 
muvaffakıyetler vaadetmekte
dir. 

REALiST SiY ASETLER 
lstanbul, 6 (Yeni Asır Mu

habirinden) - "Great Britain 
and Enipire,, mecmuası Milino 
mülakatına tahsis ettiği bir 
makalede şu fikirleri ileri sü
süyor: 

"Faşist hnknmetinin siyasi 
fikirleri parlak bir surette rea
listtir. Atatürk politikası da 
parlak realizme dayanır. Bu
nun için iki memleket arasında 
iyi anlaşmanın tahakkuku pek 
mümkündür. 

Paris, 6 (Ö.R) - Havas 
ajansına gelen bir habere göre 
Milino konuşmaları ortalığı 

aydınlatmaktan öteye geçmiş
tir. Çünkü ortaya hakiki me· 
sele~r atmakla her iki mem· 
leketin bir halle varmak iste
diklerini göstermiştir. Netice 
itibariyle Türkiye ve ltalya 
arasmd:ı yeniden tam banşma 
husulü muhakkak sayılabilir. 

iki devlet arasında iıbirliği 
ikinci bir merhalede tahakkuk 
edecektir. 

l 
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Biricik çare olarak logiltere, 

Fransa ve ltalyanın ispanyanın 

tamamiyetini tekeffül ederek 
dahili harbi durdurmak için 
müıakertyc girişmişlerdir. Sulh 
o kadar kıymetli ve naziktir ki 
harbın mevzii kalması bile bir 
teminattır. Bunun için ispanya 
meselesinin siyasi ideoloji zavi· 
yesinden baıka şekilde müta
laası zamanıdır. Bu mesele 
baki kaldıkça sağlam bir Ak· 
deniz sulhu olamaz. Akdeniz 
sulhu ise belki Avrupanın sul
hu demektir. 

RESMi TEBLiG Jerini alakadar eden bütün me-
Belgrat 6 (A.A) - Anadolu seleler üzerindeki fikir muta-

ajansının hususi muhabiri bil· bakatinin tezahOr etmesine yeni 
diriyor: ' bir vesile teşkil eyliyeceği ne-

Stoyadinoviç - Rüştü Aras ticesine varmışlardır. 
konuşmaları sonunda aşağıdaki BiR MUAHEDE MI? 
tebliğ neşredilmiştir: Bertin, 5 ( A.A ) - Alman 

Bugün öğleden evvel Türkiye Ajansına Paristen bildiriliyor: 
ve Yugoslavya hariciye nazır- Paris muhitinin bir kısmı 
ları RUştü Aras ve Dr. Stoya- Türkiyenin Italya, Türkiye gö-
dinoviç Yugoslavya hariciye rüşmeıiinden sonra bir komü· 
nezaretinde birleşerek hu za- nizm aleyhtarı cepheye dahil 
man olduğu gibi uzun ve sa- olması mümkün olduğu kana-
mimi bir konuşmada bufunmuı· atini göstermektedir. 
lardır. Ôvr gazetesi Fransanm Tür· 

Bu konuşma esnasında Rüştü kiyeye Akdenizde sahili olan 
Aras, başbakan Stoyadinoviçi biltün devletler arasında bir 
Cenevredeki faaliyetinden ve anlaşmanın tahakkukuna matuf 
Itatyan hariciye nazın Kont bir muahede teklif ettiğini ya-

Ciano ile Milanoda buluşması zıy~~·0 Dö Paris gazetesi ise, 
esnasında yaptığı mükaleme- Fransa ile Ankara arasında 
lerden haberdar etmiştir. askeri bir anlaşmanın dahi 
Rüştü Aras ve Dr. Stoyadi- inkişaf yolunda bulunduğunu 

noviç Yugoslavya ile Tür- bildirmektedir. Oışişleri komis-
kiye arasındaki münasebet- yonu azasından Perinin de bu 
lerin samimiyetini ve ayni za- fikirde olduğu bildirilmektedir.~ 
manda bugünün bütün siyasi Milano 5 ( A.A ) - Rüştil 
meseleleri üzerindeki fikir bir- Aras Pikkolo gazetesinin baş-
liklerini bu münasebetle bir muharririne Kont Ciano ile 
kerre daha teyit eylemişlerdir. yaptığı görüşmelerden pek zi-
Rüştü Aras ve Dr. Stoyadi- yade memnun olduğunu bildir-

noviç iki devletin Büyük Bri- miştir. 
tanya ile olan münasebetleri- Balkan devletleri ile ltalya 
nin göstermiş olduğu çok mü- arasındaki münasebetlere ge· 
sait inkişafı büyük bir bahti- lince, Vekil ltalyan-Yugoslav 
yarlıkla tesbit eylemiılerdir. mukarenetini barışın kurtanl-

Rüştil Aru ve Dr. Stoyadi- ması ve semereli bir teıriki me
noviç lngiliz • Italyan anlaşma-! sai temini için esaslı bir unsur 
sım memnuniyetle ıe imlamakta olarak telakki etmektedir. 
ve son zamanlarda ltalyanan 
Türkiye ile, Yugoslavya ile ve Balkan memlt"ketleri Italya 
diğer Balkan devletleriyle olan ile olan münasebetlerindeki 
mfttekabil münasebetlerinde bu salahı görmekle bahtiyar-
bliyük bir mikyasta dostane dırlar. Şimdi teessüs eden 
bir yaklaşma hissedilmesindea dostluk muhtelif memleketler 
mahzuziyet duymaktadrrlar. arasında elde edilen daha sıkı 

Doktor Milan Stoyadinoviç temasın meaut neticesi olarak 
Dr. Riiıtü Arasa lskenderun telakki edilmektedir. 
Sancağı hakkında Fransa ile Belgrad, 6 (Ö.R) - Tevfik 
Türkiye arasında bir anlaşma- Rüştü Aras Balkan konseyinin 
nın vukua gelmiş olmasını ha- Atina toplanbsı münasebetiyle 
ber almaktan mütevellit mem• şu sözleri söylemiştir: 
nuniyetlerini bildirmiştir. -Balkan antanb konseyinin 

Bu suretle Türkiye hükilmeti 15 Şubatta Atinada başbaka-
Fransa hükümeti ile Yugoslav- nmız ve hariciye nazırınız B. 
ya ve dost Fransız cumburi- Stoyadinoviçin başkanlığında 
yeti arasındaki münasebetlerde aktedilecek olan içtimaı en iyi 
daima hüküm sürmüş olan bir muvaffakıyetler vadetmektedir. 
münasebet ahengi vücuda ge· B. Köseivanofun anlayış si-
tirmiştir. yaseti de böyledir. işte Bulgar· 

· Konuşmaların sonunda Bal- Yugoslav paktını tasvip ettir~n 
kan antantı konseyinin önü· en mühim unsurlar bunlardır. 
müzdeki Atina içtimamı mev- Ve bu paktın Yunanistan ol-
zuubahseden Rüştü Ara• ve sun. Romanya olsun diğerle-
Dr. Stoyadinoviç bu içtimaın rinde bir misal teşkil etmesini 
dört Balkan devletinin kendi- arzu ediyorum. 

a .. •• • •• ... 

R!bbentrop faaliyete geçti 

Alman müstemlekeleri
nin iadesini istiyor 

BaştaraJı birind sahi/tde 
Ribbentrop,ilkönce lngiliz hükü
metinin Alman talebinin esas 
itibarile doğruluğunu tasdik et
mesini elde etmeğe çalışacaktır. 

lngiliz mahafili Hitlerin son 
nutku üzerine bu meselenin 
tahrikini tabii telakki etmek-
tedirler. Alman sefiri Londraya 
tabii sarih talimatla gelmiıtir. 
Fakat lngiliz hükümetine ve
rilecek bir muhtırayı hamil de
ğHdir. 

Londra Alman mahafilinde 
bildirildiğine göre Lokamo 
paktı yerine geçecek yeni bir 
garp paktı akdi için de Alman 
sefirine talimat verilmiştir. 

Fransız mahafilinin bu ha
berlerden çıkardıkları netice 
şudur : 30 Sonkanun nutkunda 
Hitler, Eden ve Blumun Av· 
rupa sulhu için Almanyayı 

mertçe iş birliğine davet eden 
tekliflerine cevap vermemiştir. 
Şimdi de müzakereyi mecra· 
sından aylrmağa çalışıyor: 

1 - Almanyanın ekonomik 
istikametini değiştirmesine lü
zum glatermeden ancak men· 

faat temin edecek olan müs· 
temleke meselesini tahrik 
ediyor. 

2 - Yalnızca lngiltereye 
müracaat ediyor. 

3 - Ren paktı yerine ge· 
çecek bir garp paktı teklifiyle 
lngilizleri memnun edeceğini 
umuyor. Fakat bu teklif garpte 
emniyet meselesini bütün Av
rupada emniyet meselesinden 
ayırmağa matuftur. Fakat lngi
liz hükümetinin böyle bir plana 
Berlinde ümit edildiği kadar 
kolaylıkla yanaşmıyacağı farz· 
edilebilir. ileri sürülen müstem-
leke meselesi lngilterenin Al
manyayı en güç tatmin edebile
ceği bir mese1edir. 

Diğer tarafdan daha geçen· 
lerde Edenin söylediği gibi in· 
giltere ;tk lngiliz-Fransız-Bel
çika planma sadık kalarak 
garpda emniyet meselesini umu
mi Avrupa emniyeti meselesine 
bağlamaktadır. Bu sebeple in 
gilterenin müzakereleri geni,
letmeğe çalışacağı tahmin edi· 
le bilir. 

7 ~UDel 

1 
Günün .... 
::::::::: karikatü 
••••••••• 

Her biri bir gune .. 
Avrupalı doktorun bitil'~ 

yıla varmadan dünyadak!w. 
sanların hepsi deli olaCP.""'J 
diye bir cevher yumurtl .... , 

Eğer aabib ise, ne ol"' 
Umumileşen bir şey tabii ~ 
Tabii olan şey de oor111al~ 

Nasrettin boca bunu, 1" 
asır evvel, şimdiki yirminci_~ 
deoiyet asrının bu dokto'°I 
daha iyi biliyor ve tatbik 
ediyordu. .; 

Bu doktor bu iddiaya-~ 
kıımakla yeni bir it Y~~ 
ortaya yeni bir fikir ve ..,...., 

riye atmıı değildir. 'fi 
Tarihlerden alarak vak 

nakledeyim: Bir köy insa~ 
nın hepsi deli imiş. H~ 
biri sözde kendine güveo 
ben bunları ıslih ederim d~ 
Hoca kavuğunu başına Y?. 
tirmiş: bayramlık la tasını . -~ 
lamış.. Eline bir de asa ~ 
köye varmıı.. Onun ken ' 
ne hiç benzemez bir kıbk 
tavırla geldiğini gören köylll' 

- Olen bakın deliye! ~ 
köyü bozmağa geliyor! 

Diye başına üşüşerek ~ 
bir .sopa çekmişler ki d uıı' 
hoca kırk gün yatakta y• I 

Bunun üzerine her şeyde ti 
duğu gibi bunda da Nasrf 
hocaya mliracaat edilmiş. ~ 
ca çırçıplak olmuş, elini >'it 
nü karalamıf, bir kuyruk ,J 
kmmış. Eline iki teneke al 

6
.,.. 

çala çala, bağıra çağıra, 1';. 
gitmiş. Geldiğini gören klf. ~ 
ler hayran hayran ağııllP"' 
açarak 1 

- Olen ne akıllı ada111! ~ 
Demişler. Ve bocan~o ad 

dediğini yapmışlar. Yanı b-" 
da onlar gibi deli olmuş, 
sele kalmamış. ,ot' 

Eğer her kaç sene. 1 J/J 
olursa olsun bütün ıns• 1 
deli olurlarsa akla, akıllıY1 

ihtiyaç kalır? ·JılJ 
Sanki doktorun dedı 

matah mıl -
TC>~V 

• •• 
Kurutma kağıtlatl 

Türkofis müdürlüğüne ~ 
malumata göre lzmit k ~ 
f abrikasmm bu sene üıülll J 
rutmağa mahsus kaba . 5~ 
kağıdı imal edeceği bııd 
mittir. · 

Ticaret umum mii~~ 
Halen Mersinde tetkı~ 

meşgul bulunan lktısat velı 9İ 
iç ticaret umu:n müdürü &I 1 
taz pek yakında şehri1J1İıe ti 
lerek üzüm işleri etraf ınd• 
kiklerde bulunacaktır. 

1"4'1ZY.ZZZZZ7.77.ZL7.27J.Z. 

~CANIM HOC 
:::::::::111 111::::::::: 
Heyecanh tarı111 

bir roman 
······-······ 

Gazetemizde intişar et~ 
olan Katarcıoğlu tefrik•;...-. 
muharriri "Tok Dil,, "C ,ıi~ 
Hoca" adlı heyecanh, t ff 
bir r->man daha yazıoışta'is; 
eser pek yakında foroı• 
linde intişar edecektir. f'lo' 

Okurlarımızın "CanıP' er' 
ca,,yı merakla takip ede' 

~-~~~den eminiz. dl 
UftZ/.~ZZ7.zz77.7T/.Y.7.Z7Z'~J-

~D8~..Z-/Z7~ o 
Men1ur aran•Y ~ 

R 25 - 27 yaşlarında. 89~bJ 
1. - . . b' t' . }ıüsfliJ 
ıgını ı ırm! ş ve 

~ mazbatası gösterın~ğe rP,,,. 
tedir bir gence ihbyaÇ ,.' 
dır, büro işlerinde kull• 
caktır, daktilo biltne9 i te 
sebebi olacaktır. Ga%İ ,-
rında Ticaret matbaasııı• 
racaat edilmesi. ..ı 

1 - ~ 



YENi AlltR 
• 

asilere karşı dayanıyor 

Türk- Italyan mül~katlarının akisI~ri . 
ltalya Balkanlarda F ran

tutacakmış sanın 
• • 

yerını 

Müzakere sef aret!er arasında imiş 
• Pariı, 6 ( A.A ) - Anadolu için zaruri olan manevi şeraiti Malaga 

Cumhuriyetçi tayyareler asilerin üç büyük 
bombardıman tayyaresini alevlerle düşürdüler 

Paıartesi günü Italya veAlman
yi, Londra ademi müdahale 
komiteıi ta rafından başlıca 
alakadar altı devletin, yani ln
giltere, Fransa, Almanya, ltalya, 
Portekiz ve Sovyet Rusyanın 
aynı tarihte gönüllü sevkiyatmı 
men hususunda bir kon-

a~a.n11ınan husuıi muhabiri bil- şimdiden yaratmış bulunuyor. 
dırıyor : L • E . . e ıour xcelcıer Journal 

~ılino ~iilikatı burada ali· muhabirleri Türkiyeyi Sovyet• 
ka ıle takıp oluodu. Umumi- lerden ayırmak ve Fransanın 
yetle yapılan tefsirler hayırhah· Balkanlardaki yerini tutmak 
hr. Gazeteler Türk • ltalyan istedı"· · . b"ld" . 1 _ . . . gım ı ırıyor ar. 
munasebetıoın tarıhçesini ~ap- Informalion Pöti Jurnal Türk _ 

Paris 6 (Ô.R) - ispanyada 
•silerin Malagaya karşı yap
tıklan büyük taarruz umduk
!arı neticeyi vermemi,tir. "Da
ıly Telegraph" gazetesinin ce
belüttarık muhabiri bildiriyor : 
Nasyonalistler her noktada ku
Vetli bir mukave01ete çarpmış· 
lar ve ilerlemek imkanını bula· 
lllamışlardır. Cumhuriyetçilerin 
lllev:r.ilerini denizden bombar
dıman için sahile yaklaşan 
asi harp gemileri hükü· 
mete mensup tayyarelerin 
görünmesiyle beraber hemen 
~ekilmişlerdir. 

Madridden bildirilen resmi 
~~liğde de şu malumat vardır: 
~kUmet kuvvetleri Malagada 

asılerin hücumlarına parlak bir 
~ukavemet göstermektedirler. 

eıf e çıkan beş hükümet avcı 
tayyaresi dü•manın üç mo· 
t .. 1 y or Ü üç tayyaresine hücum 
ederek ikisini dlişürmüş ve 
~İrini de zorlu bir iniş yapma· 
~a mecbur bırakmışlardır.Mar· 

ella mıntakasında upn bir 
ketif filotillası asilerin iki sii· 
\'ari bölüğünü mitralyöz ateşi 
altına alarak bir çok zayiata 
Uğratmıştır. Diğer bir filotilla 
8~ilerin işgali altında bulunan 
bır istasyon oinasını bombar
duııan ederek yakmııbr. Mar· 
heUa mıntakasında asilerin 
hücumu püskürtülmüştür. 

Valansiya 6 (A.A)- Muhte
lif siyasi partilerin ve amele 
teşekküllerinin mümessillerin
den mürekkep olan yeni bele
diye meclisi dün ilk dc:fa ola
rak topJanmışbr. 

Komünistler celselere iştirik 
etmiyeceklerini, çünkO mecliste 
iki mümessilleri bulunan tahri
katçılar ve hain Trotzkiıtlerle 
teşriki mesai etmek istemedik
lerini b .• dirmjşlerdir. 

Madrid, 6 (A.A) - Madrid 
cephesinde asiler mevzilerimizi 
hafif surette bombardıman et
mişlerdir. Milisler geçende garp 
parkında zaptettikleri mevzileri 
tahkim etmekle meşguldürler. 

Diğer cephelerde kayde de· 
ğer birşey yoktur. 

Londra, 6 (A.A) - ispanya 
hudutlarının kontrolü hakkın· 
daki Fransız - lngiliz ve Sov· 
yet cevaplan dün Lord Ply· 
moulh'a tevdi edilmiştir. 

Malaga şehri ne hale ee/iyor 
Sovyet cevabında Sovyetler 1 lngiliz cevabı pllnı kabul 

birliği hilkilmetinin lspanyol etmekte ve teferruata ait bazı 
sahillerinin kontrolüne iştirak değişiklikler tavsiye edilmek· 
etmeği arzu ettiğini, fakat kon- tedir. 
trol mantakalaranın inhisar al- Paris, 6 (Ô.R)-Madrid mll· 
tına alınmasını kabul edemiye· dafaa komitesinin ökleyin neş· 
ceği bildirilmektedir. rettiği tebliğe göre 24 saatten 

Cevapta kontrol vazifesini beri Madrid cephelerinde hiç 
alan bütün harp gemilerinin bir hareket olmamıştır. 
sahillerin her noktasını kontrol Malagaya karşı asilerin gi· 
etmeğe ıalihiyettar bufunmaları riştikleri taarruz hakkında da 
tavsiye edilmektedir. yeni bir telgraf alınmamıştır. 

Fransız cevabı ise teklif edi· Asiler Malaga etrafında mu· 
len p1inı kabul etmekte ve vaffakıyetler kazandıklarını id· 
kontrol vazifesiyle mükellef dia ediyorlarsa da hükümet 
o.lan ~emurların harp. ge?1ile- mahafili şimdiye kadar bütün 
rıne bınerek herbangı mıllete şiddetli taarruzları reddettik· 
mensup olursa olsun kendile- lerini bildirmektedirler. 
rine ait kontrol mıntakasına Londra, 6 (Ö•R) - lspanya 
gelen ticaret gemilerini ziyaret ademi müdahale meselesininkat'i 
ve bunların hamulelerinin ihra- safhaya gelecek hafta gireceği 
cına nezaret etmek hakkına tahmin ediliyor. Vaziyeti şöy· 
malik olmalarını telkin etmek- )ece hülasa etmek mümkündüı: 
tedir. 15 gün evvel, 25 son kanun 

hazinemden vereceğim. 
Ocağın Yeniçeri neferleri bu 

son vaadi duyunca hep bir 
ağızdan haykırdılar: 

- Devletlümu:r.a allah ömür· 
ler versin. 

trol ilanının umumi hat-
ları üzerinde mülabakatler 
müşahede edilince ispanyaya 
gönüllü ve müfreze sevkıyatını 
men için tedbir almağa hazır 
olduklannı bildirmişlerdi. ln
giltere, Fransa, Portekiz ve 
Rusya men kararına iştirake 
hazır olduklarını önceden bil
dirmiş olduklarından kontrol 
planının tayini kalıyordu. Lon
dra komitesi de buna çalıştı. is
panya aıileri ilk hazırlanan kon• 
trol planını kabul etmediklerin· 
den Loodra ademi mtıdabale ko
mitesi bu defa kontrolün lspan• 
ya haricinde tatbiki için yeni 
proje hazırladı. Bunun esası 
şudur: Kontrol lspanyol kara 
suları haricinde lngiiiz, F ran
sız, Alman ve ltalyan filoları 
tarafından yapılacaktır ve bu 
maksatla sular dört mınta
kaya ayrılmışllr. Her mın .. 
takada bu filolardan biri kon
trolil yapacaktır. Bu pro
je yalnız başlıca alakadar 
6 devlete değil, fakat Londra 
komitesinde t~msil edilen bü
tlin devletlere biJdirilmiıtir. 
Düne kadar verilmiı olan tek 
cevap Ingilterenin cevabı idi. 
Fakat bugOn dah" birçokları 
geldi ve diğer birçokları da 
beklenmektedir. Bu hususta 
(Havas) ajansının verdiği ha· 
berler şunlardır: 

Ademi müdahale tali komi
tesi kontrol meselesinin tetki
kine devam etmek üzere salı 
günii toplanacaktır. O vakite 
kadar baılıca alakadar devlet
lerin cevaplarını vermiş ola· 
cakları tahmin ediliyor.Şimdiye 
kadar cevap verenler, lngiltere, 
Fransa, Rusya, Avusturya,Tür
kiye lrlandadır. Siyasi mahafil 
bütün bu cevapların müsait ol
duğunu teyit etmektedir.Yalnız 
Sovyet hükümcti kontrolün 
mıntaka mıntaka olacak yerde 
umumi olmasını ve Sovyet 
filosunun da buna iştirakini 
istemektedir. Aynı mahafilde 

bir kafile dışarı çıkarken kar• 
şılarında acemi oğlanlarını gör
düler.. Hepsi birden: 

- Aman! Kıymayın canımıza! 
Biz bir kabahat işledik, büyük
lük sizin olsun, affedin biz\? 

makta, yaklaşmayı Akdenızde Rus dostluğunun selabetini 
centlement agrementle başlıyan teyitliyerek buna ihtimal ver-
salahm mantıki bir ne!icesi ~iyorlar. ltalyanın da komü· 
saymaktadırlar. nızme muarız olmakla beraber 

T emps gazetesi divor ki : o kadar sarih bir hasmane 
Centlement Agrement şarki politikaya girmiyeceğini sanı-

A kdenizde fili vaziyetin tanzi- yorlar. 
mi suretiyle mantıki bir mü- Humanite Eko Dö Paris San-
temmime muhtaçtır. Diğer ta- cak meselesinin halledilmiş ol-
raftan Türkiy~nin emniyeti için masını Fransa~ın Küçük An-
Montrö mukavelesinin tam se- tanla ve Türkıyeye umumi bir 
meresini vermesi de ltalyanın ka~!ı.h~h yardım pa~t}a!ı teklif 
. . . • ettıgını veya edecegıın mem-
ıştırakıne baglıdlr. Ancak bo- nuniyetle k ti k M·ı-~ ı R . • ayı ayara ı ano 
gaz arın omanın tabmnce Rus mülakatında F 1 h' r . .. , ' n ransa a ey ıne 
empe:rya ıımıne a et o maması birşey çıkmıyacağını yazıyorlar. 
hususunda ltalyan kaydı ibti- Perlina Eko Dö p · d 

· · d" ı arıs e 
razası ıp omatik yollardan ko- diyor ki: 
Jay hallolacağa benzemiyor. ltalya sahiden sulhperver 
Her halde ltalya Montröye ise bu konu•mada · t'f d 
· · ık· · T k ı 1 .., n ıs ı a e 
ıştır ~n~ ilr - ta yan. ~e- edebilir. Mili.noda aktedilmiı 
selelerının umumi tanzımıoe birşey yoktur M .. z k f .. • . . • u a ere se a-
ve şarkı Akdenızde ıkı tarafın retler vaaıtasıyle l kt . . f o aca ır. 
emnıy~tıne ?1atu siyasi bir Sen Bris Jurnal'da ltalyanın 
karşılıga tabı tutmak arzusun- yeni Tu .. rk" • d • "lk ıyenın oguşunu ı 

dadır. Sefaretler vasıtas;yle alkışlayan millet olduğunu, Bo-
müzakerat nazik olacak ve ğa:r.lar mukavelesinin Türklerle 
haylı zaman istiyecektir. Bina- dost olmak şartiyle sabildar 
enaleyb Milino mülakatı ilk bütün devletler için mükem· 
konuşmalar mahiyetindedir. Ve meliyetini kaydediyor. 
ehemmiyetli yapılacak anlaş· ltalyan projelerinin Habe-
manın sarih hedefi üzerinde şistanda tebellüründen Tnrki-
iki nazırm mutabık kalmış ol- yenin memnuniyetini yazarak 
masındadır. Bu bir başlangıç bu barışda sulh için fayda 
olmakla beraber devamh salah görüyor. 

Fransız ayan azasının sözleri 

Ehemmiyetli cihet, Türk
F ransız dostluğudur 

-----·-:-~---------_.._. ________ _::;;_ __ __ 
Paris 6 (A.A):- Anadolu Ajansının hususi muhabiri bildiriyor: 
Ayandan Marıa Roustan Tribün de Nation'da diyor ki : 
Sancak müzak~ratında ehemmiyet verdiğimiz cihet ananevi 

Türk-Fransız ~ostluğudur. Diğer bahisler ikinci derecede şeyler
dir. Cene~renın f~ydası lngiliz - Fıansı:r. tesanüdü kazançları 
yanında bılha.ssa Turk-Fransız dostluğunun bütün kıymetini mu
hafaza etmesınden dolayı duyduğumu:r. sevinç çok büyüktür. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sanıldığına göre, bu Sovyet j evvel müsait bir cevap• 
teklifleri projenin muvaffakı- vereceğini haber veriyorlar. 
yetini tehlükeye düşürecek Eğer bu haberler doğru ise 
mahiyette değildir. Almanya, kontrol projesinde ana hallan 
ltalya ve Portekizin cevapları üzerinde Salı gUnü mutabakat 
henüz gelmemiştir. Fakat zan· kaydeöileceği ve şu halde gö· 
ncdildiğine göre. Alman dele- nüllü müfreze sevkiyahnın men'i 
gasyonu umumiyeti itibarile için tedbir alınmasına hiçbir 
müsait bir cevap hazırlamak mani kaltnıyacağı ümit edilmek-
ıçın Berlinden talimat almış tedir. Fakat herşey Berlin ve 
bulunmaktadır. ltalyan maha- Romanın tekliflerini sarih olarak 
fili Romanın da salıdan kabullerine bağlıdır. 

len fetva haberini yetiştirmiş, 
bıyıkla Mahmudun etrafını sa
ran korkak güruha da bu katil 
haberi yayılınca bıyıklı Mah
mudun aveneıinin dörtte üçü 

biperva bıvıklı Mahmudun ya
nına girerek: 

- Bana baksana! Sen 
ne korkuyorsun? Bir can değil 
mi vereceğimiz, onu da Allah 
bir defa alır, iki defa değil. 
Gerisi kaçdıysa .. 

Bağrana vurup: 
Yazan : Tok Dil Tefrika No: ıot 

- Yaparız, 
- Keseriz, 

Diye yalvarmağa koyuldular. 
Bu kafileyi alıp geri dönen 

daha sabah olmadan dağılıver
mişler, başlarından korkup bi· 
rer tarafa çekilmişlerdi. acemi 
oğlan'arı da sabahı bekleyip 

- Biz varız, hem vezırın 

sarayı değil, sultanın sarayına 
hücum edip kapıları kırmak Saray bırakmamışlar, kapat· 

madıklan dükkan koymamışlar, 
lstanbulu bir hercümerce sok· 
muşlardı. Y alnıı onların en bü· 

_yük tedbirsizlikleri iradesiz ha· 
reket etmekti, toplu olamamak 
başlarında idareyi bilen bi; 
adam bulamamaktan mütevellit 
saçma, sapan haykınşlar, gelişi 
güzel tuğyanları idi. 

Bunu pek ala sezen müftü 
Abdurrahim, gizlice Sofu Meh
met paşayı alıp Yeniçeri oca
ğmın en kuvvatli bir orta kış· 
lasını kapağı darattılar, nefer
lerin arasına katıldılar. 

Yeniçerilerin de isyana ka· 
tılacağından korkan Sofu Meh
met pap, ocakların, bölük 

ağalarını çağırıp çeribaşısını 
da karşısına alarak : 

- Bakın ağalar! Dedi, bu 
fitne korkulu bir fitne değil, 
kıyam ettikleri beyhudedir. 
Ne olsa bunlar bizim kuvveti
mize dayanamazlar, yalnı:r. isyan 
ettikleriyle kalıp başlarını ken
di elleriyle bize teslim edecek
ler. Size itimadım var, benim 
ve erklnın sarayı taşlaomakta 
devam ediyor, bizim burada 
olduğumuzu haber verme· 
yin, sonra bütün yeni· 
çeri efradına söyleyin ki 
şu asileri tepeleyip ortalığı sü· 
kiiııa isal edersek, her bir Ye· 
niçeri neferi için beı kese ib· 
san edeceğim. Bunu ben kendi 

- Başlarını alırız .• 
. . . . 
O gece Sadrazam Mehmet 

paşa ile, müftü ve yeniçeri 
ağaları, bilhassa Muslahettin 
ve kara Mahınut haşhaşa ~elip, 
birkaç ta btanbul kavuklusu 
toplanrak kat'i katil fetvasını 
verdiler: imzalar atıldı, fetvayı 
veziriazam koynuna sokup bu 
yeniçeri ocağının içinde ken· 
diıine ~e arkadaşlarına hazır· 
lanan yataklarda sabahlara ka· 
dar gözlerine uyku girmez hal
de yattılar. 

Sabah olmuş, lstanbuJun ka· 
ranlık afakı güneşin ıiyasile 
aydınlanmıştı. Şimdi lstanbulda 
çıt! Bile yoktu. 

Yeniçeri ocağından silahlı 

Yeniçeri neferleri paşaya: 
- Bu ne haldir 1 Biz, asiler 

üzerine yürürken bize sığınan 
asi Acemi oğlanlarının yalvar
malarile karşılaşhk, diye vak
ayı anlattılar. Sofu paşa, saka
lını sıva:r.lıyarak düşündü: 

- Anlaşıldı, dedi. Ocakta 
casus vnr amma, iyi casusluk 
yapmış. Siz biraz daha kuv
v~tlenip etrafa koşun, Acemi 
oğlanlarını da mesela şöyle bir 
yere hapsedin, bakalım ne 
oluyor. 

Sofu Mehmet paşanın tah
mini gibi; yeniçeri . ocağının 
içinden gizlice giden biu casus 
asilerin katiyen katli için veri-

gün ağarırken hep birlik el ele 
boyun büküp: 

- Belki affediliriz. 
Mutavaatına kapılarak ken· 

dilerini teslim etmişlerdi. On-
lar bir tarafa hayvan sürüsü 
gibi tıkılırken yeniçeriler bu 
bozma, paçal efrat kuvvet 
bulup lstanbulun içine saldır-
dılar .• 

Bıyıklı Mahmut sabahleyin 
etrafındakilerin dağıldıklarını 

anlayıp: 

- Şimdi ben ne yaparım, 

1 
ne yapacağım? 

Diye hayıflanırken, ıarayın 
eski gözdesi deli Ma bmut 

lazım, bundan evvel onlar ne 
yaptılarsa biz de onu yapalım .• 

Bıyıklı Mahmut birdenbire 
karşılaştığı bu coşkun gence: 

- Sen kimsin 1 
Dedi. 
- Ben bıyıklı değilim ama, 

ben de Mahmudum, hem sara
yın ne olduğunu bilen Mahmut. 

- E? 
- Esi bu 1 Demindenbcri 

evhama düştüğünü ben kapı· 
dan dinliyordum, sana yakıt· 
maz, korkup kaçmak kahpe
lil~tir. 

- Ne dedin 1 
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"Hulyalı Dudaklar,, filminin yasak 
1 

"Sevilen düşman,, filmi 
Bu filmin muhafazakar lngiltere4e 
beğenilmesi şaşılacak birşeydir 

Filmin aşk uğrunda cinayeti 
göstermek isteyen garip 

ve hatta yalanı mazur 
bir mevzuu vardır 

I 

Bu arzusu derhal yerine geti
rilir. 

Hapishanede katille 11Sevilen 
düşman,, müddei kız arasmda 
şayanı dikkat sahneler geçer. 
Kity katilden cinayetinin haki
ki sebebini öğ:-enmek ister. 
Katil önce buna cevap vermez, 
bilahare ifşaatta bulunur: 

- Ben sizin hakkımda iyi 
kötü bir şeyler düşünmenizi ar
zuladığım için bu cinayeti işle
dim. Öyle sandım ki bu suretle 
bana ehemmiyet vermek mec• 
buriyetinde kalacaksınız. Nete-

kim arzum yerine geldi. Be
ni ziyaret için hapishaneye 
kadar geldiniz. Eğer böyle bir 
hadiseye karışmasaydım be
nimle konuşmak istiyeceğiniz 
yoktu. Aşkım beni bu cinayete 
sev ketti. 

Kity bu sözler önünde şaşı· 
rıyor. Deli gibi hapishaneden 
çıkarak müddeiumumiyi ziya· 

Meşhur ltalytın ;•ı/dızı Maşati ••na//eıine,, Jılminrfe 

rete gidiyor. Annesinin cina
yette tahrikamiz bir rol oyna
dığını bildiriyor. Bu suretle 
katil hakkında beraet kararı 

Merle Oberon lngiliz stüd- matemini tutan genç kız bir veriliyor. 
yolarıuda çok beyenilen bir gün, karardan bir kaç gün Filim hareketlidir. Çok be· 
fıJim çevirdi. Filmin adı " Se- önce hapishaneye giderek ka- yenilmiştir. Şimdi Londra sine-
vilen düşman ,, dır. Mevzuu: tili ziyraret arzusunu izhar eder. malannda gösteriliyor. 

Kity, yüksek lngiliz sos ye· ......... ••••K• ............ ' ••••••d•••••••:·ı·:·ı••••••:•••••••••t••••••••b•••••••••••••••••• 
tesioe mensup bir ailenin kızı- ırmızı erı 1 erın ıs ıra 1 
dır. Çok güzeldir. Mağrurdur 
ve her erkeği kırmakta, ken
disinden uzaklaştırmaktadır. 
Onun orijinal olan şeylere 
karşı bir incizabı vardır. Mesela 
bir ahlaksızla konuşmay1 
tercih eder, bir dilenciye en 
gizli şeylerini söyler, bir sar
hoşla kur yapar. 

Ailesi her zaman kendisine 
bu kötü huyu için nasihatler 
etmesine rağmen o biJdi_ğinden 
şaşmaz. Kendisine üç talip var
dır. Üçü de kendisini çıldıra· 
siye seviyorlar. Kity bunlara 
yüz vermediği gibi kendileriyle 
konuşmaya da hevesli değildir. 

Bunlardan biri, Barthelmes, 
Kity'nin karekterini anlamışhr. 
Onunla alaka peyda etmiş ol
mak için Kity'ye büyük bir 
fenalık yapmayı tasarlar. Ve 
bir gece Kity'nin çok sevdiği 
annesini öldürür. 

Bu müthiş cinayet şehirde 
yayılınca Barthelmes adi bir ka
til olarak teşhir edilir. Gaze
teler fotoğraflarım basar. Kity' -
de kendisine düşman olur. 
Tahkikat sırasında katil, cina
} et hakkında en ufak bir sır 
tevdi etme2. Esasen bu cinayeti 
işlemesine de hiçbir sebep yok
tur. 

Nihaye~ mahkemesi bAşfar. 
Müddeiumumi katili fena keli
melerle itham eder. Davacı 
yerinde oturan Kity, katilin bu 
ithamlar karşısında bir şeyler 
söylemesini bekler. Fakat katil 
ağzını açarak en ufak bir iti
razda bile bulunmaz. Cürmünü 
kabul eder. Mahkeme de ka
rar için talik edilir. 

Kity, şimdi katili adi bir 
adam öldürücü değil, büyük 
bir kahraman olarak hayalinde 
büyütür. Uzak bir alaka iJe 
kendisini sevmiye başlar. ~i
yahlara bürünerek annesinin 

çok acıklı Ram ona 
sahnelerle 

Renkli bir filim 
olan Ramonadan 
bu sütunlarda mü
teaddit defa bahse
dildi. Bu filim Ame· 
rikan kolonları ta
rahndan toprakla-

doludur 

Lorrtta Young R.amo11ada 

maktadır. Ra
mona bilakis 
yerlilerin reisi 
Al it: san dro ya 

çılgmca aşık
tır. Alessan
dro güzeldir. 
Günün birin
de Ramona 
Sen oranın 
evini terke· 
derek sevgi
lisi Alessan
dro ile evle
niyor. Çok 

eçmeden 

rından kovulan bir yerlinin bir çocukları da oluyor. Bu 
acıklı hayatını anlatır. mes'ut çift topraklarını sü-

Sonra Moreno tarafından rerek yaşıyorlar. Hayat .. 
tahsil ve terbiyesine ihtimam Bu saadetleri çok sürmi-
edilerek yetiştirilen güzel yor. Günün birinde baş-
yerJi kızı Ramona damar- larına musallat olan Amerika-
Iarında kızıl derililerin ateşli lılar tarafından topraklarından 
kanını taşımaktadır. Kanın kovuluyorla_r. Bu hadise fela-
sesi onn güzel bir deli- ketlerinin başlangıcı oluyor • 
kanlı olan Senoranın oğlu Ramonanın çocuğu hastalanıyor. 
Felipp€n'n askına biszane bırak- Kocası Amerikalı kolonlar ta-

edilmesi lngilterede bir hadise oldu 
Polis halkın huzurunu düşünerek 

mennetmek için verdiği emri 
nazırın filmi derhal 

getiı~medi 
r 

yerıne 

Ingiliz stüdyolarından biri 
'' Hulyalı dudaklar ,, adlı bir 
filim çevirdi. Bu filim bir tale· 

benin saf aşkını. terennüm edi
yor ve lngilterede kız mektep
lerinin iç yüzü hakkında bir 

1ea11nc Har/ov avni Jilmde Villianı Poınel Mı'fna Lov ile "Une /ille. moudze,, Jzlminde 
çok maliimah ihtiva ediyordu. dudaklar,, ı seyreden lngiliz l - 0 Halkın zevkine müd•'" 

lngilterede en çok beye- kültür bakanı derhal zabıtaya haleye hakkım yoktur. fililll 
nilen yıldızlardan ,, Kum- telefon ederek filmin oynabl- biter bitmez menedebilirillh 
rallar kraliçesi ,, Elizabetb masanı menettiğini bildirmiştir. cevabını veriyor. Ve hakikateO 
Bergner'in baş rolünü ha- Polis komiseri derhal sine· filim biter bitmez menediliyor• 
şardığı bu filim, senenin en maya gelmiş, filmin henüz ya- lngiliz gazeteleri bu fiJDJİI 
çok beyenilen filimlerindendi. rısının gösterilmekte olduğunu men'i dolayısiyle Kültür baka• 
Sansörden geçmiş ve en ufak görmüş ve kültür bakanına nını tenkit eder mahiyette ya• 
bir itirazla karşılaşmamıştı. yaklaşarak, filim biter bitmez zılar yazmakta ve "mektep ba• 

lngilterenin müteaddit sine- menedileceğini bildirmiştir. Kül- yatanı alakadar eden bir fiJDJİll 
malarında haftalarca gösterilen tür bakanı, filmin neticesi ahn- görücilleri arasında son safı 
bu filim büyük muvaffakıyetler madan men'ini isteyince Polis Kültür bakanı mı teşkil ede'" 
kazanırken, tesadüfen "Hulyalı komiseri: cekti,, diye yazmaktadırlar ••' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Düşünmek ve 
öğrenmek için 

Sinemaya 
Gidenlerin sayısı 

yüzde birdir 

Fıa11sız yıldızlanndan Simo!le 
Simon son moda şapkaszy/e 

Sunday Ekspress gazetesinin 
sinema muharriri, şayanı dikkat 

bir .Jiste hazırlamış.. Sinemaya 
devam edenleri şöyle tasnif 
ediyor: 

- Sinemaya gidenlerin ek
serisi - lngilterede - ya vakit 
geçirmeği, yahut ta eğlenmeyi 

tasarlarlar. Sinemaya gitmeleri 
bundandır. lngilterede sinemaya 
gidenlerin yüzde ~ltmış sekizi 
vakıt geçirmek için, yüzde yirmi 
biri gülmek için, yüzde ikisi 
göreceği filimden hislenmek ve 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
rafından öldürülüyor. Loretta 
Y oung Ramona rolünde her 
zamanki gi~i güz~ldir. 

Alman stüdyolarında çalışanlar 

Holivuddaki başdöndii
rücü rakamlar yok •. 

En çok kazanan 15 Alman ylldızı 
Reicshsfilmkammer'in --~----------.,,..,......---: 

neşrettiği son bir ista- t · · 
tistiğ~ göre, Almanya- ~- . 
da sinema sanayiinde l:-,"~> ~- ~ ı·.,,. 
istihdam edilen artist· ~~ .. = k~'(f '• 
ler ve figüranların sayısı ;, , ~l · l 
artmıştır. Filim borsa- ·~·.' .. 
sına yazılı bulunan 867 :\. .-~ · 
figürandan yalnız yüzü '' A \ ,..! 

ayda ancak 8 - 10 gün ·-y ~ • ~ 
çalışarak 150 mark k~- r~. 
z~~.maktadır. 170 kadın :1. i 
fıguran ayda 75 mark, f ·, 
diğerleri de 50 mark • ~ . ~ 
(25 lira) kazanıyor. :ı~ 

Artistlere verilen pa· 
ra Holivudc\a olduğu gi-
bi başdöndüren rakam· 
lar değildir. Herhangi 
bir ro~ yapabilecek ka
biliyette 4000 artist mev-
cut ise de bunlardan iki 
bini iki sencdenberi iş 
bulamıyor. Alman stüd-
yolarında çalışan artist- .....-.................. .-....... _..:..... ______ .~ .. ·~~---~ 

lerden 500 ü 400 -1000 
mark, 420 si 1000 - 6000 mark, 

62 si 6000 - 10000 mark, 64 ü 

l'igüranla, •1 
Bu sonuncular arasında E11J1 

10000 - 20000 mark, 24 ü 

20000 - 50000 mark, 19 u 

50000 - 100000 mark ve yal· 

nız on beşi senede 100 bin 

Janings, Hans ~lbers, Wi111 
Fritsch, Heins Rühmann, Ja" 
Kipura, Lilian Harvey, Renat• 

'der, Müller, Magda Schneı 

Marta Eggerth, Jenny Jugo 
marktan fazla kazanmaktadır. vardır. ••' 

••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• e1' 
müteessir olmak için, yüzde biri de sinemada görünıJl 

biri düşünmek için, yüzde biri için giderler. .
1 öğrenmek için, yüzde biri ar- Abel Gance'in eserini teşk• 

tistlerin giyinişlerini görmek eden "Beethoven'in büyük •f"' 
için, yüzde dördü alay etmek kı,, filmi Amerikada büyük p1d"' 

için, yüzde biri sinemayı seyr- vaffakıyetler toplamış ve Af* 

edenleri sevretmek için, yüzde rupaya da göbderilmistir. 
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Kesta enin ne r .. Güzel hava ardan zi e iyo 
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Yazan: Avni Ulusay 
telakki muarazası çlkmıştır. 
Kudretli ve nüfuzlu bir hüküm· 
dar ile fikir ve bilgisinde isa· 
betli bir insan arasında - bele 

- • • - • - • • b ı evi klinik halı'n• konulacak ve l f l' n w St l' · · 

k k d
. . d k ,.

0
k hastalıklarla ozu maması " e e ıne r gmen a mm vaz.1· 

Serv'ılimescilte Tamaşahkta para en ısın en estane is· .. bütün emvali devlet meofaa· t' hı:.Ja k k tl'd' 

Sucu ."'okagvıoda beş numaralı !emiş. Ben, Melfıbata, bir par- için bu güzel havalardan isti- tine müsadere edilecektir. ye ı u ~o uvve ı ır. -
" el d' N h b k fade ederek biltün meyve ağaç· Berlin, 6 ( Ö.R ) - Alman 

evde oturan seyyar gaz satıcısı &;a ver, e ım. 0 ut üyü - Roma, 6 ( Ô.R ) - ltalyan propaganda teşkilatının Rus· 
Hüseyin karısı Gülsümün 11 lüğünde koparıp vermiş, çocuk larınızı 90 litre suya lO litre gazetelerinin verdikleri ihtiyat yadaki vaziyeti çok karışık 

o devirde - çıkan bir muaraza 
da elem ve kedere, teessürlere 
~üşenin ikinci şahsiyet olaca
gınd~ şüphe yoklur. 

aylık kın dün kestane yutarak birdenbire öksürmeğe başladı. yemiş ağacı karbolineumu ve- kaydiyle okunmağa değer hava- göstermek maksadiyle verdik-
boğulmuş ve ölmüştür. Zab.ıtaca Muhtelif ~eki!de hareketler yahut 95 litre suya S kilo dislere göre kızı:ordu salların- !eri haberlere göre: Voroşilof 
ebeveyni hakkında tahkıkata yaptırdım. Öksürük deva.,.. Winter Wash ilacı ve bağ tu· da Staline karşı hoşnutsuzluk Lubianka hapisanesinde mev-

lbrahimin ateşe atılması, ba
tıl düşünceler karşısında bakika· 
tin mahcun düşmesinden kina
ye, ateş kadar yakıcı bir azaba 
kapılması demektir. Nemrut, 
herhalde insafla bir hükümdar 
imiş ki lbrahimi hakikaten ateşe 
atmamıştır. 

başlanmışbr. ediyordu. Çocuk teneffüs et- lumbası ile ilaçlamalısmız. varmış ve bazı tevkifler bu hoş· kuf tutulan zabitlerin tahliye 
Tahkikata el koyan Müddei· mekte müşkülat çekiyordu. Bundan sonra da tam gözler nutsuzluğu gerek ordu safla- emrını istihsal edebilmiştir. 

umumi muavini Rüştü Uskent Alıp hastaneye götürdük, has- patloınak üzere iken ağacın her rında, gerekse halk arasında Ukraynada ekmek kıtlığı yü· 
dün çocuğun annesi Gülsüm'ü tane kapısında öldü. tarafına yüzde 1 göz.taşı kireç arttırmış imiş (l?) zünden köylüler ihtilal çıkar· 
dinlemiştir. Gülsüm vak'a bak· Küçük Mürüvvete o~opsi bulamacını atmalısınız. Roma 6 (Ô R) - Londrada dıldarmdan Gcpeu birçok tev· 
kında demiştir ki: yapılmış ve ölümü intaç eden ilaçlar ve göztaşının iyi ha- çıkan " Daily Miror,, gazetesi kifahı baş\amışhr. Fabrika ve 

_ Biz odada dört yaşındaki nohut büyüklüğündeki kestane zırlanması ve ilaç atılırken Kızılordu zabitlerinden bazıla· imalathanelerin külliyetli oldn-

klılm Melfıbatle onbir aylık parçasının çocuğun nefes bo- i. k 1 rının Gepeunun ordudaki faa· gv u şehir ve kasabalarda tcvkı·f 

Nemrut, bütün nüfuz ve ik· 
lidarına, zeka ve irfanına rağ
rnen " ilahlar ,, diye telakki 
ettiği tabiat kuvvetlerfoin ok
larla değil, yine tabiat kuvvet· 
lerile yenilebileceğini ve beşeri 
zekanın, tabiattaki kuvvetleri 
"' yine kendi hayrına olarak -
birbirine karşı kullanmakla 
rnükellef olduğunu düşüneme· 
rniş olduğu gibi, bir dilin ha
yati seyrini ihmal ederken, 
hareki ilhamlardan tevettüri 
ilhamlara geçmek zaruretinde 
bulunduğunu da idrak edeme
miştir. 

dikkat edileceK ince no ta arı 

kızım Mürüvvet oturuyorduk. rusunu tıkadığı görülmüştür. liyetini protesto ettiklerini ve edilen amelelerin haddü hesabı 
· G ı h kk d bilmiyenlcr, Burnnvada Ziraat 

B
en ev işleriyle meşguldüm. Annesı ü süm • ın a, ço- bı: gizli polis agentlerinin or- yoktur. Lehistan gazetelerine 

k 
w ·ı k · · k l Mu"cadele istasyonundan bun-Me!Ahat yerde bir estane cuga ven ece yemışı ontro dodan uzaklaştırılmasını isle· göre, bu tevkifat Stalinin emri 

bulmuş ve yemek istemiş, man· etmi~erek ölümüne s~bebiyet la11 sorabilirler. diklerini yazıyor. Bununla be- ile olmuştur. 

ıd · · d' Mürüvvet oturdu· vermek suçundan lakıbat ya- Soğaıı çürüklüS?ü: 
gn n pışır 1• k d ı · d'd d t l bir nutku Va a siyada w erden bazı hareketler ya- pılma ta ır. Soğancı an şım ı en er a • 
gu Y m • • ecw;• dı. Geçen sene Menemen soğan 

tarJaJarmda bir hastalık çık~ •• • z 
uzum 

stanbul radyosu 
Saat 

mış ve soğanları yaprakların
dan çürütmüştü, bu hastalığın-
da adı (Soğan pronosu) dur. 

Çaresi: 

• 
atı eyız 

12.30 ~ 14 arasında plakla Türk ~~~~----·~~•c~----~~~-

Çu. Alıca 

365 Ü Kurumu 13 
196 Vitel ve Şü. 12 50 

Fi at 

22 
16 25 
20 75 
18 

musikisi, bavadiı:ı, hafif 
musiki 

18.30 Ambassadordan naklen 
musiki 

Soğan yaprakları bir karış 
olunca Soğan tarlalarını sık sık 
gözden geçirmek ve yapraklar 

üzerinde hastalığın izleri gö
rünür görünmez bütün soğan· 
tar üzerine bağlara ahldığ• gibi 
% 1 göztaşı ve kireç bulamacı 

Valansiya 6 (A.A) - Dün 
akşam Vnlansiyanm sineota sa· 
lonlarındnn birinde bir nutuk 
irat eden Fransız komünist 
mebuslarından Torez demiştir 

ki : 

prensibini ortaya atmış olma· 
sından müteessiriz. Biz Fran· 

sanın sergüzeşte atılmasını da 
istemeyiz . Ancak iptidai 
hukuku düveli kaidelerine ria· 

yet edilmesi lazımdır • Biz 
ispanya ile meşru hükümetin 
ferdi kukuk kaidelerine göre 

Tabiat kanununa uymıyan 

herhangi beşeri kanun gibi; 
Yağılmazın o iki teşebbüsü de 
hakikat olan tabiat karşısında 
Yenilmişti. 

Babil kulesi maksada badim 
olmadan yık,hp gitti. Türkçe 
de Nemrudun dilediği şekilde 
kalmadı. ikiliğin izalesi şöyle 
dursun, dillerin çoğalması de
rnek olan " tebelbülü elsine ,. 

hadis oldu. 
Anatürkçe konuşan lbrabim, 

fjkir ve hakikat adamı olduğu 
için, zihninde doğan yeni yeni 
:mefhumlara -onların benliğine 
uyar tarzda- yeni yeni kelim~
ler bulmak için dilin müsteıt 
olduğu tekamül yolunu ~eşfe 
savaşmış ve mühim netıceler 
elde etmiştir. 

~ 1 -Türk 
lbrabimin tuttugu yo 

dili ash üzerinde- tevettüri il· 
hamlan hedef edinmektir. 

Dillerin hayati, ipek böceği· 
nin istihaleler arzeden haya
tına benzer, demiştik. lbrahi
min dimağı saayi ile bir kiri· 
zalit halinde olan böcek sayı
saz yumurtalar çakaran bir ke· 
lebek olmuştur. Yani kirizalit 
Türkçeden bir kelebek Türkçe 
doğmuştur: Yukarda, ilm, akd, 
akl gibi örneklerde gördüğü
müz gibi bir kelimeden tevet· 
türi ilhamlara dayanarak, eşya 
hahikatlerini ve fikir mefhum· 
larım ifade edecek birçok ke· 
Hmelcr doğmuştur. Bir taraf· 
t ıo da Türkçe öz Türkçe 

180 Esnaf Bank 13 75 
87 K Taner 14 
71 AR Üzlimcü12 25 
33 Şanlak oğlu 17 25 

31 A İnkişaf 14 75 
19 D Arditi 12 50 

15 625 
18 

14 75 
15 50 

17 J Kohen 15 75 17 
13~ Kaptan Ta 12 12 

1016:2 Yekun 
405734 Eski yekü:ı 
406750~ Umumi yekun 

Zeytinyağı 

Kilo Alıcı 
50000 jrro ve Şü. 48 

4200 Alyoti bi. 49 
4400 Ö Mubar. 40 

58600 Yekun 
Zahire 

Fi at 
48 
49 
46 50 

Çu. Cinsi Fi at 
1200 Buğday 6 3125 6 6875 

251 ba. Pamuk 47 50 49 
•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
dediğimiz şeklini, bugüne ka· 
dar muhafaza ettiren • malum 

ahenk kaidesine bağla - çerçeve 
içine sokulmuştur. . .,. 

Bugünden sonra ise, Türkçe 
üzerine harcanacak emekler 

- ilmi tetkikler ile .. hangi yer
de hareki ilhamların, hangi 
yerde levettüri ilham bulanla
rın yarattığı kelimeleri kullan· 
mak icap edeceğini ve hangi 
kelimelerin, ve manaları ile 
Türk lügatine girebileceğini 
tayin gayesine matuf olmak 

lazımgelir. 
- Bitti -

HiSSI, AŞK 
ROMAN( 

Y~ZAN: !1DN/J.N f3İLGE.T , 

-10 -
YUzUme bakarken heyecc.nından tltrlyor~u. 

öyle mağrur ki hislerini dudaklarlyle değd, 
giizlerlyle 2çığa vuruyordu 

m • • • • •• 
- Yani ı S 

1
·ha 1 sembolü o!arak tanadığım kızın 

ış an ama en .. .. _ _ . 
Aldatılmak bir kaç türlü olur. değeri de, beyaz ortulu bır 
En fenası hislerin aldanışıdır. yatağın yastığında toplanacak .• 
Sen henüz bana ait değilsin.. Bu maddi bir ölçüdür. 
Dudaklarını uzatabilirsin bir Ne olursun Seniha .. Aldat-
L~şkasına. S~ni g~zel vü~u- ma beni .. O zaman çok ac\· 
dıyle, kuvveth kollar·yle ekzıte b t'ceye Makus tali-nırım u ne ı .. 

19 Selim Sırrı tarafından 
konferans 

20 Müzeyyen ve arkadaşları 
tarafından Türk musikisi 
ve halk şarkılan 

20.30 Ôıner Riza tarafından 
Arapça havadis 

20.45 Belma ve ark adaşları ta-
rafından musiki 

21.15 Stüdyo orkestrası 
22.10 Ajans ve borsa haberleri 
22.30 Plaklarla müntehap par· 

çalar 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lstiyenlerin hergün 
saat 16-18e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatları. 

13-13 b 3 

250 den 1500 muma kadar 
Acentesi ~ Hüsnü ldemen 

ikinci Kordon 55-3 Izmir 
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bundan.. Eğer hakiykaten seni 
sevmeseydim, şimdi daha baş· 
ka türlü konuşacaktım. Dudak
lanmla seni avutmıya çalışa· 
caktım. 

Bu aşk ma? 
Hayır kızım .. Bunun adı baş· 

kadır. Bu sevişmenin yolu köh
ne izdivaç müessesesinde top· 
lanır. Afyon yutanlar gibi bir 
gecenin batın için zehirleye· 
mem hayatımı.. Ben seni sev
miyorum Seniha.. Sevdiğim, 
şahsmda tecessüm eden aşktır. 

Kimbilir neler düşüneceksin .. 

eden bir erkegw e dudaklarını T't · m a · ·· · rı oru • uıatauilirsin. Şimdiki halde bu ıme kuserım. 1 
Y Y 

Belki de içinden hakkımda 
li ölü şeyler söyliyeceksin .. Kal
binden geçen cümlelerin en 
hafifi aptal mı? Olsun Seniha, 
buna da razıyım.. Yeter ki 
bütün ümitlerim bir anda sön· 
mesin .. Hayat zindan olur son· 
ra baııa .. b 

. . A d Fakat parmaklarım 
enımçm aldanış sayılmaz. n- nın a .. 

cak aldanış yolunda bir baş- bala ayni yerde duruyor. Uza· 
langıç olur. Anlarım ki sevgi nıpta parmakfa~ında toplan~ı-

Mektup 
Semhadan Sanişkaya 

atılmalıdır. Bunun nasıl hazır
lanıp atılacağını mektup ile 

Burnava Ziraat Mücadele istas· 
yonundan veya telefon ile Bur

na va 18 den her kes sorup 

öğrenebilir. 
Agrenam -·-·····-

Bayındırda 
Bayındır kazası dahilinde 936 

yılanda 12 hektar keten zeri
yatı yapılmış, 10 ton keten lifi 
ve 10 ton tohum elde edilmiş-
tir. 

Otobüsü 
çarptırdı 

Alsancakta Dr. Mustafabey 
caddesinde bir otomobil kazası 
olmuştur. Şoför Mehmet oğlu 
Nuri, idaresindeki 410 sayılı 
otobüsünü Hulusi kızı Medibaya 
çarptırmış ve Mediha yere 
yıkılmıştır. Zabıta ~oförü yaka· 
lamışhr. Tahkikata devam olu· 
nuyor. 

Değişen adlar 
Nazilliye bağlı Hacibeyli kö

yünün adı " Güzel köy " ve 
Dedekıpti köyü "Şenköy,, ola· 
rak değiştirilmiştir. Buna dair 
karar Dahiliye Vekaletinden 
fomimen bildirilmiştir. 

Göz.üm yollarda kaldı. Habe· 
rini alamayınca epeyce üzül· 
düm. Sebebini tahmin edecek· 
sin Sanişkacığam.. Sana daha 
önce de bahsetmiştim. 

Ümit, bı!ni fena halde dü· 
şündürmiye başladı. Benim gi-
bi havai bir insandan böyle 
bir şey bckliyemezdin. Haklı· 
sın, buna ben bile hayretteyim. 
Onun hakkında tam bir fik
rim yok. Hakiykaten beni se· 
viyor mu diye l<endimi yoklu· 
yorum. Buna cevap verecek 
vaziyette değilim. Çünkü artık 
muhakeme kabiliyetim normal 
değil, onu ben seviyor, arzu· 
lıyorum. 

Madrid şehri lspanyol de· 
mokrasisinin Verdunu olmuştur. 
Sizin ecnebi memleketlerinden 
getirilen faşistlerle karşılaşmış 
olduğunuzu şimdi kimse inkar 
edemez.Düşmanın kendine mil
lici ismini takması korkunç bir 
yalandan ibarettir. Müdafaasız 
kadan ve çocukları öldüren
ler ve ispanyanın san'at hazi· 
nelerini tahrip edenler bu 
milletin efradından sayılamaz. 

Biz Fransız komilnistleri hü
hümelimizin umumi müdahale 

muamele görmesini ve katillerle 

kurbanları arasında tatbik edi· 

len bu sözde bitaraflık siyase· 
tine nihayet verilmesini talep 

ettik. 
Biz hakiki cumhuriyetçileı 

hakiki Fransızlar gibi hareke\ 
ettik. Çünki Hitlerizme ve fa. 
şizme karşı memleketimizir. 
hislerine tercüman olduğumuza 
kaniiz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••• 
Karısını dövmUş 

Tilkilikle parkta karısı Hay

rüonisayı döven kasap Ali 
Kadri zabıtaca yakalanmıştır. 

urşun çalmış 
Limanda bulunan Galata va

purundan sekiz metre kurşun 
çaldığı iddia edileıı Çimento 
Mustafa zabıtaca aranmaktadır. 

-- -=;; 
G 

lktısat vekaletinden 
Teşviki sanayi kanunundan istifade 

eden sınai müessese sah.plerine. 
Teşviki sanayi kanunundan istifade etmekte olan sınai mües· 

seselerio kanunun 30 uncu maddesi mucibince vermekle mükel

lef bulundukları 936 takvim yıla iş cetvellerini bir istidaya rap· 
ten azami 937 mart nihayetine kadar mahallin en büyük mül-

kiye amirine vermeleri. Aksi taktirde işbu füin şahsi tebliğ ma· 
kamına kaim olaca~mdan bu müddet zarfında iş cetvellerini 

vcrmiyen müesseselerin muafiyet ruhsatnameleri sözü geçen ka
nunun 36 ncı maddesi mucibince istirdat edileceği ilan olunur. 
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dostluğundn çok temizdir. Dü· 
şün ki henüz elimi bile tutmadı. 

Vaadetmiştim sana .. Son bu
luşma güni.imüz haklunda tafsi· 
lnt vcreccl<tim. Herz.amanki gibi 
Kollejin çiftliğine gittik. Saba· 
hın saat onuydu. Ortahkta hiç 
kimse yok .. Koca günrle yalnız 
kır bekçisini gördük. Senin 
anlayacağın yapayalnızdık.Ted
birli çocuk bugün biraz neşe· 
sizdi. Bakıslnrında şimdiye ka· 
dar rastlamadığam ciddi bir 
mana vardı. Ancak bununla ba· 
na karşı soğuk davrandığını 
söylemek istemiyorum. Bilfıkis 
herzamankinden claha mariz 
görünüyordu. 

Taze otlar arasında saatle
rimizi yanynna harcadık dur
duk. Öyle honuştuk, öyle sa· 
mimileştık ki hemen her mev· 
zua temas etmiştik. Beııc\en 
hiçbir şeyini gizlemiyordu. Aile 
hususiyetlerine kadar açtı. , 

karşı zaaflarım belJi etmemek 
için yüzüme bile ekseriya bnk· 
ma!:'laya kendisini :ıorluyordu. 

Oyle iyi idi ld, hiç değilse 
elimi tutmasına, ateşler içinde 
yanan vücudumu sarmasını isti
yordum. O, bu bahis üzerind6 
sanki bir taştı. Sanişka, senin 
gençken tanıdığın erkekler 
arasında böylesi var mıydı 1 
Acaba varlığın ona heyecan 
aşılamıyor muydu? Eğer bövle 
ise neden benimle bu kar ar 
y~kmdnn alakadL?r oluyor.!u. 
Bır erkek kızdan arkadaş ayır· 
mak ister mi, henüz bunu an·,. 
yamıyorum. 

Halhuki ben bu konuşma ve 
buluşma saatini ne kadar arzu 
ile beklemiştim. Ondan bu 
saatlerim için neler, neler be <· 
liyordum. Fazla sevimli olmı n 
çehresinin sıcaklığını yakın 

'hayatmda her şeyin başı ve yorlar. Sonra hır az daha yuk-
sonu aynıdır. Ve bütün yollar $elerek g.öğ~ü?de, .. ~~~~~~ aş~ 
sinirlik ihtiyaçlarda toplanır. nağmelerı gı~ı somur~cu . ~ır 
Anlarını ki. benim ilahi ask vazife srörmıyorlar. lS{renmm 

iyi Sanişka, 
Seni bu hafta içinde gelirsin 

diye sabırsızlıkla bekledim. 

Çok serbest konuşuyor. Dü· 
şünceleri h\lesiz gibi .. Bana her 
şeyden bahsediyor. Kendisi 
orta halli bir ailenin çocuğu .. 
Aldahlmaktan müthiş ürküyor. 
lzdivaç hakkında tam bir fikri 
yok.. Benimle konuşmakla ne 
istediğini ifade edemiyor. Be· 
nimle evlenecek mi, bayır .. 
Arkadaşlık mı edecek hayır .• 
Arkadaşlığında çok ileride. 

Yüzüme bakarken heyeca
nından titriyordu. Yanımda 
lrnlması onun için ıstıraptı. 
Ağzıyle söylemese de gözle
riyle sevgisini nçağa vuruyor· 
du. Mağrur çocuk bir kıza 

da bulmakla onu c\aha çok 
seveceğimi sanıyordum. Bu 1 a· 
ç nması neden ? Sevişen insan· 
lar dudaklariyle birşeyler söy· 
liyemedikten sonra konuşma .. irl 
niye yarar? 

- /3itmcdi ~ 
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MiLLi EMLAK MODORLÜGÜNDEN : 

1. Sıra Lira 
No. 6 
142 Buca aşağt mahalle Öıdemir S. 14esk l ltaj No.lu dükkan 
143 Birinci kordon Balıkhane altında 5 No. lu dükkan 250 
144 Karşıyaka Alaybey piliç S. 14 No.lu Ev 25 
145 Darağaç Şehitler Altın S. 29 eski 23 taj No.lu ev 77 
147 ikinci kordon Tuzhane S. 22, 24, 26, 28 taj numaralarm 

üstünde bulunan 28 taj No. ya ait 5 ada enkazı indiri
lerek balkon demirleri sabit kalmak ve lcorlrnlukları ve 
bu dükkanın üzeri örtülerek geriye kalan ankaz teslim 
edilmek üzere ve bu tamirat masrafı müşterisine ait 
olarak 22 numaralı dükkan için seneliği yirmi dört ve 
24 numaralı dükkan için seneliği 36 lira 80 

149 birinci kordon Balıkhane altında 4 eski 21 taj numaralı 130 
dükkan 

Yukarıda yanlı emvalin senelik icarları on beş güm müddetle 
artırmnya konulmuştur. ihalesi 18·2-937 Perşembe günü saat 
15 tedir. Taliplerin milli emlak müdüriyetine müracaatları. 

fj 
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Türkiye Mensucat 
Türk Limitet 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu t2G lzmir 

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

FIATLERIMJZI iSTEYiNiZ 

1 
H. 1. Ç. 

Emlaki Milliye Müdüriyetinden: 
İcar sıra No. Lira 

137 Buca Nalbant Mehmet sokağında N. 26 eski 70 
18 taj Kahvehane 

139 Murabit çarşı Mirkelam Ham Üst katta 36 
12/22 yeni No. lu Dükkan 

140 Murabıt çarşı Mirkelam Han Üst katta 36 
12 - 21 yeni No. Dükkan. 

141 Murabit çarşı Mirkelam Han Üst katta 48 
12 - 20 Yeni No. lu Dükkan. 

Yukarda yazıh Emvalin senelik İcarlarına talip çıkınadığmdan 
10 gün müddetle uzatılmıştır. ihalesi 11 - 2 - 937 Perşembe 
günü saat 15 tedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müra-
caatları. 390 (23 l) 

lzmlr Slcill Ticaret me
murluğundan : 

( Sadık Akseki ve damadı 
Hasan Atay) ticaret unvaniyle 
lzmirde Peştemalcılar başmd~ 
Osmaniye caddesinde 78 nu
marada Yerli ve ecnebi men
sucat ve manifatura malları 
üzerine toptan ve perakende 
ticaretini yapan işbu şirketin 
ticaret unvam ve şirket muka· 
velenamesi ticaret kanunu hü
kümlerine göre sicilin 1924 nu
marasına kayıt ve tescil edil
diği ilan olunur. 

lzmir sicili ticaret memurluğu 
resmi mühürü ve F.Tenik imzası 

1 - MUKAVELE 
Bin dokuz yüz otuz yedi se· 

nesi ikinci kanun ayının on se
kizinci pazartesi günü saat on 
sıralarında lzmirde Halimağa 

çarşısında 14 numaralı daire
sinde vazife gören aşağıya mü
hür ve imzasını koyan lzmir 
Üçüncü noteri bay Tahsin Amu
run vekili bay Ali Raif Gün
yerin yanına gelen ehliyeti ka
nuniyeyi hiiiz bulunan zat ve 
hüviyetleri kanun nazarında 
şabadete ehil görülen kimse
lerden lzmirde Halimağa çar
şısında 42 numarada Halk mat
baası sahibi Mustafa Baskan 
ve İzmirde beşinci Sultaniye 
mahallesinin Kapaninde soka
ğında 33 numarala evde oturan 
Mustafa oğlu Hasan nam şahit
lerin tarif ve şabadetleriyle 
anlaşılan lzmirde Tilkilikte 
Menzil sokağında 8 numaralı 
evinde oturan Abdullah oğlu 
Sad,k Akseki ve ayni numaralı 
evde oturan damadı Ahmet 
Hasan Atay, anlatacakları gibi 
bir mukavelcnamcnin tarafı· 
rnızdan yapılmasını istediler. 
Yukarıda isim ve adresleri ya
zılı şahitlerin yanında arzuları 
soruldukta berikisi birden söze 
baş:ıyara~ : 

M. 1 - Şirketin mevzuu : 
Yerli ve ecnebi manifatura ve 
mensucat malları üzerine top
tan ve perakende alım, satım 

t icare ti He uğraşmaktan iba
rettir. 

M. 2 - Şirketin sermayesi : 
"33000,. otuzüc bin Türk lirası 

olup yirmi beş bin "25000,, Ji
rası Sadık Akseki ve sekiz bin 
"8000,, lirası Hasan Atay ta
rafından konulmuştur. 

M. 3 - Şirketin nevi kol
lektif ve unvanı"Sadık Akseki 
ve damadı Hasan Atay,,dır. 

M. 4 - Şirketin merkezi:lz
mir ve muamelcih Peştemalcı
lar semtinde Osmaniye cadde
sinde 78 numaralı mağazadır. 

M. 5 - Şirketi ilzam eden 
hukuki ve hususi akit ve ta
ahhütlerin şeriklerden herbiri· 
nin kullandığı unvanı şirketle 
beraber münferit imlası ile 
muteberdir .. 

M. 6 - Kar ve zararın yüz
de altmışı Sadık Akc;ekiye ve 
yüzde kırkı da Hasan Ataya 
aittir. 

M. 7 - Her sene yapılacak 
müvazeııe neticesinde tahakkuk 
eden safi temettü şeriklerct: 
mukarrer nisbetler üzerine tak
sim olunacaktır. 

M. 8 - işbu şirketin müddeti 
on yedi kanunusani bin dokuz 
yüz otuz yedi tarihinden iti
baren üç senedir. Hitamı müd
dette muamelatı şirket tasfiye 
edilmediği takdirde kendiliğin
den daha üç sene devam ede
cektir .. 

Akitler başka bir diyecekleri 
olmadığını beyan ve ikrar ey
lemeleri üzerine işbu mukave
lenameyi y012mak!a beraber 
hazır bulunanlar yanmda açık
ça okunup manası anlatılarak 
meal ve münderecatı arzularına 
uygun olduğu tasdik kılındık
tan sonra altını hepimiz imza 
ettik ve mühürledik. 

Akitler : Mahkuk imıa ve 
imza. 

Şahitler : imzaları. 
Noter resmi mühürü ve ve· 

kili Ali Raif Günyer imzası. 
Umumi No. 497 
Hususi No. 1-58 
Bu mukavelename suretinin 

daire dosyasında saklı 497 
umumi numaralı aslına uygun 

ı olduğu tasdik kılındı. 
Bin dokuz yüz otuz yedi se

nesi ikinci kanun ayının on 
sekizinci pazartesi gunu. 
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YENi Alllft 
-cc. ... ; 

Doktor 

Cems'in 
as r 

iLACI 

m .. 
OZAQ.. 

y.• '\ 

DOKTOR J.EMSiH 
En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 

kökünden çıkarır. 
Umumi deposu: Jngiliı: Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 

Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Böbrek, -karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lzmir eczanesi TELEFON : 2067 •• . . .. ~ ...... ~- .· ._..~ .. .-.. -: ·~· ...... .... .. r~,~~ 
... ... """"' ...... '-. •. !-• . . ..r·:~hıı:.. ',..\,.,. - - .. 

iK 

-. 
Türk Kardif Kömürü 

ıd k b f • • mahsus getirildi. Zongu a tan so a ar ıçın 

. K d Bardakçılar sokak Müracaat yen : estane pazarın a 
No. 10 - t2 J. P&rplnyani 

TELEFON : 3937 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardtr. 
(2299) 

Bütün dünya POKER traş bıçaklarını kuJlanıyor 
Almakta hiç tereddüt etmeyiniz.Yalnız makasına 
dikkat ediniz. 

Bol bir aydı'iıhlr elde etm~ 
1çin Osra~ ampulleri~ıi kııl
l<11ıznız. Çijie ispirallı ofaw 

·ı~r. yijide f yinniye /radar 
..... 

dalıa çoJc ay<.Jznlılc neşre-=. 

derler. Eski am p11 lleri atı!ıı=' -
ve 

1
0 s:._a111 l~I k11/la11!111z. ft1e; 

1 selü: ~1ıııfağıııızda yeme~ 
:;::....:--~ pişirirlreu 65 (IJLın) li,bır 

~ra:::::==::z_---Jil~ hı ı l la 11 a b i lir s l n iz. 

,. 

m 
DJKKAT 

Telefon kılavuzu hakkında 
1937 yılı kılavuzunda bazı tashihat yapıldığından sayın 

abonelerimizden, bugüne kadar kılavuz almış olanların el
lerindeki rehberleri şirkt.:tteki müsahhah kılavuzlarla değiş-
tirmeleri ilan olunur. Telefon Şirketi 

5-6-7 (218 
~~~~ 1 

1 L AN 

5 ki'odan 30 kilota kadar 

Satış mahalli: Suluhan civarında 

Özödemişli mağazasına müracaat. 

terazilerimiz gelmiştir 

No. 28-9 Hurdavalç.\ Hüsnü 
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•O•Z1 yıkamak artık bir· kQlfet deaıtdlr, 
zira gayri kabili kıyas olan PERLO
OENT dlf macunu bu kOlfetl ortadan 
bldırmıfltır. 

PERLOOENT çok rev\ııt old~lfr,~ gibi. 
•oluöunuzu da aerinlellr . .ı 

1 -·-j ~ -i"~n~ti-c.:?~·"41>1~ ~~-~'. 
~ "'°~~ ~ c:Atc;a~ J.:11.o(,ı.ı _...-;..;..oti7ı 

TURAN Fabrikaları mamulatıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile güzellik kreuı· 

!erini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan sa· 
tış!ar için lzmirde Gazi Bulvarında 25 numarada um~~ acen• 
telik Nef'i Akyazılı ve J. C. Hemsiye müracaat_ edını_z. 

Posta Kut. 224 Tel:!"!".?) . .o4&9 



Ferit Eczacı başının 
Mütekamil eserlerinden 

Ferit diş macunu, suyu, to
~Unu kullanmakla inci gibi diş-
ere, sağlam, pembe diı etlerine 

Bahip olursunuz. 
. Ağız hıfzıssıbbasınm bütün 
ıcaplarına maliktirler. 

Büyük tüpü 

15 
• 

kuruştur 
UM. Depo. 

S. FERiT 
Ş ifa eczanesidir 

s 

BEYOOLUNDA 

· Bristol Oteli 
••••••••••••••• 

SiRKECiDE 

Osmaniye 
OTEL 1 
••••••••••••••• 

Bu her iki otelin . müste~i.ri 
Tftrkiyenin en esl<ı otelcısı 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki senelik tecrübeli ida-
reıile bütün Eğe halkına ken
disini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rabah bu

lurlar. 
Birçok hususiyetlerine ilivetea 

fiatJar müthit ucuzdur. 

Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algınlığına. 
nezleye, gripe, diş, 
bel, sinir, adele, 
ağnlarile romatiz· 
maya 'karşı bilhas~ 
sa müessirdir. 

( 

GRiPiN 
• 
l 

' tecrübe ediniz 

Salon, Yemek ve yatak odalarınızı 

Haraççı Kardeşler 
Mobilyeleriyle süsleyiniz 

Merkezi 

lstanbu~ 

...................................... 
En eyi damıılıklardan aşılanmış meyve fidanlan ( 15 - 10) 

çok eyi bakılmış a~ısız ve gürbüz fidanlar ( 5 ) kuruşdan 
satılmaktadır. Topdan mübaya~ olunduğu takdirde ayrıca 
~ 10 tenzilat yapılacaktır. Istıyenlerin iz.mirde Başdurakta 
İ~am hanında SEBZE ve MEYVA satış kooperatifine 

müracaatleri. H 2 Ça. Pa. 

lzmir liman işletme müdürlüğünden~ 
ı - 30 ROsum tonilitosundan faz.la motörlerin yükleme ve 

boşaltma işleri 3023 N~.hi ka!1unu? 2 ine~ maddesini~ :'A,, f~k
rası hükmüne tevfikan ıdaremııe aıt oldugundan bu gıbı motor
lere eşya yükleteceklerin yükleme ücretini tarife hükümlerine 
göre eşyanın yüklenmesinden ev.v~I idarem!ıe ödemeleri aksi 
takdirde yükleme Derelinin üç mıalı olarak tahsil olunacağı. 

2 - 30 rftıum tonilatosundan fazla motörler kaplan veya 
acentalarmıo eua yüklenecek ise yüklemeyi müteakip boşaltı .. 
Iacaksa boşaltmadan evvel musaddak iki nusha manifestolarını 
tarifenin 26 ıncı maddesi hükmüne tevfikan idareye vermeleri 
ilan olunur. 382 (228) - -

Olivier Ve Şii. 
LIMITET 

Vapur Acentası 
İRİNCi KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra battı 
GRODNO vapuru 25 ikinci 

klııunda Londra, Hull ve An
•erltt'.n gelip yilk çıkaracak ve 
ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

FLAMIN 1 AN vapuru 25 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

THURSO vapuru 7 şubatta 
gelip Londra ve Hull için yük 
alacaktır. 

POLO vapuru şubatın so
nunda Londra, Hull ve An
versten gelip yük çıkaracaktır. 

Liverpool hath 
THURSO vapuru 25 ikinci 

kanunda Liverpool ve Svanse
adan gelip yük çıkaracakhr. 

DRAGO vapuru 15 şubatta 
Liverpool ve Svansea'dnn gelip 
yük çıkaracakbr. 

Deutche-Levante - Linie 
GALlLEA vapuru 2 şubatta 

Hamburg, Brcmcn ve Anvers
ten yü'-. çıkaracaktır. 

NOT : Vürut tarihleri, va-
purların isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me
ıuliyet kabul edilme%. 

Mobilye evi ŞEKERCiLER N0.26 
LÜKS VE SAGLAM 

••••••••••••••••••••••••••~••••-.:>s•> ~ ·~•~••w•••••••••••••••••••••••• .. . . 
SIHHAT BALIKYAGI i . . . . . . 

~ Norveçya balakyağlarırun en halisidir. Şerbet gibi E 
: içilir. iki defa aüzülmDştür. : 

~ Hamdi Nüzhet Çançar ~ . -
~ Sıhhat Eczanesi i . . . . . . 
s BAŞDURAK E 
i 86yük Salebçioğlu hanı karşısında E . . ....................................................................... 

Eczacı Kemal Aktaş 

Hilal Eczanesinde 
Bir şaheser yapb 

Zümrüt Damlası kolonyası 
( Erkek ) 

Mas kulen 

( Dişi ) 
Feminen 

iki cinı koku 

Erkek koku be .. 
hoşuma 

Acaba erkekle .. 

rin de Dişi koku 
mu bo§larına gidi· 

Galiba?! 

MILLl EMLAK MÜDÜRLÜGÜNDEN: 
Mülkiyeti 1-2-937 tarihinde kapalı zarf usulüyle satılacağı 

ilin edilmiş olan Alsancak Bornova caddesinde 82 eski 84 taj 

numaralı ve 1250 lira nakit muhamrr.en kıymetli evin ihalesi 
11-2-937 Perşembe günü saat 15 e bsrakılmışhr. 

Alıcıların Milli Emlak müdüriyetine müracaatleri. 
378 (229) 



~ı:nlte "" 
YENi ASIR 

••• m;p• #54 
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Göebels mühim bir nutuk söyledi 
--~~~~~~~~~~~~~~~~--.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

y d ki hava a • 
1 

vy t erce Almanyaya hücum için hazırlanmış 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

Göebels demek istiyor ki Çekoslovcikya Sovyetlerle paktını bozmazsa 
Almanya ile münasebetleri hiçbir zaman dostane olamaz 

Berlin, 6 (Ö.R) - Almanya 
propaganda nazırı Dr. Göbels 
harici siyaset hakkında mühim 
bir nutuk söylemiştir. Avrupa
nın biribirine hasım iki bloka 
ayrılmasını logilterenin isteme
diği hakkında Eden tarafından 
söylenilen sözlere cevap olarak 
Göbels şunları söylemiştir: 

" - Halbuki Avrupada 180 
milyonluk bir millet var ki işte 
bu gayeyi takibediyor ve kendi 
menfaatine olarak Avrupayı 
anarşi içine düşürmek isteyor. 
Fransa bugün Bolşevikleşme 
üzeredir ve aynen Almanyada 
bizim hükümet başına geçmez
den evel mevcut olan vaziyet 
içindedir. Bunu kaydederken 
nazır sıfatiyle değil, sadece eyi 
bir Avrupalı sıfatiyle bir müta
laa yürütüyorum. Eğer muta
assıp bir milliyetçi gibi söz 
söyliyecek olsam, Bolşevik teh
likesine nihayet vermek için 
bütün devletlerin birleşmelerini 
isterdim. " Bence ehemmiyeti 
olan Fransa veya ispanya de
ğildir. Avrupa ve garp mede
niyetidir ve bunların ikisi de 
şimdi tehlike altındadır. ,, 

ÇEKOSLOVAKYAYA 
HÜCUM 

Göbels bundan sonra Çe
koı;lovakyadaki hava üsleri 
meselesine geçmiş ve bunların 
Almanyaya karşı Sovyet Rus
yanın bir hücumunu hazırla
mak için kurduklarını iddia 
ederek demiştir ki: 

"-Çekoslovak devle:t adam
ları kızıl tayyareler için Çekos
lovak yada hareket üsleri ku
rulduğunu tekzip ettiler, fakat 
Liz bu tekıibe asla inanmayız. 
Çekoslovakya şimdi Sovyet 
Rusyanın tayyare gemisi ol
muştur. ,, 

Dr. Göbels, Avrupada şimdi 
mevcut olan gerginliğin devrini 
sona erdirmek üıere Almanya• 
nm muhtelif devletlerle iki ta
raflı paktlar imza etmeğe da
ima hazır olduğunu temin et
tikten sonra ilave etmiştir: 

"- Fakat Almanya karşı
lıkh taahhütler aktedeceği 
memleketlerin görüşler;ni zorla 
kendisine tahmil etmelerine 
müsaade etmiyecektir. Alman
yanın da 2örüslerini hesaba 

lazımgelecek-
tir. ,. 

Propaganda nazın 
netice olarak 30 Sonkanun 
nutkuyle Hitlerin Fransaya el 
uzattığını, fakat Almanyanın 

şeref babsında pazarlığa gi
rişemiyeceğini ve yaşamak 
hakkı üzerinde en küçük bir 
tavize dahi katlanamıyacağıoı 
bildirmiştir. 

~- ı 

ı 

Çekoslovak oıdusumın son manevıalaıından zörünüşle1 
kunu tefsir ederken Çekoslo- J tur. Fransa ve lngiltere şu 
vakya ve Rusya arasındaki suale cevap vermelidirler: Ger-
pakt feshedilmedikçe Almanya çekten sulhu korumak istiyor 
ve Çekoslovakya münasebet- musunuz? Yoksa ispanya dahili 
)erinin . ıslah edilemiyeceğini harbinin uzayıp gitmesini mi 
kaydedıyor. .. tercih ediyorsunuz? 

EDEN PARISTE GORÜŞ- ALMANY ANIN MÜSTEM-
MELERDE BULUNACAK LEKE iSTEKLERi 
Paris 6 (Ö.R) - Almanya 

Paris, 6 (Ö.R) - Almanya
sefiri Van Ribbentrop'un Lon-
draya muvaşalatı ve lngiltere nın müstemleke istekleri 
Hariciye nazırı Edenin bir müd- hakkında Geneveve Tabouis 
det istirahat için Fransanın ce- "Oeuvre,, gazetesinde şu ma-

Çekosluvak eıkdnılıaıbiye ıeisi Oe. Kıejdi Sotı nıanevıalarda!l manzaıatar 

FRANSAYI SOVYETLERDEN nup sahiline hareketi gazete- lumatı veriyor: ı 
AYIRMAK iÇiN lerin tefsirlerine mevzu teşkil Von Ribbentropun Londraya 

Paris, 6 (Ö.R) - Göbelsin etmektedir. dönmüş olmasından Berlin mem-
nutkunu tefsir eden "Journal,, "Humanite,, gazetesi Edenin nundur. Söylendiğine göre Al- ı 
Almanyanın Fransa ile Le- Paristen geçerken Delbosla n:ıan sefiri gelecek hafta ha-
histan ve Küçük Antant görüşmekten geri kalmıyaca- riciye nezaretinde Edene ve-
devletle-ri arasında mevcut ğını ümit ediyor. Zira Paris kalet eden ve Almanyada ol-
olan ittifaklar sistemine olduk- ve Londra devlet adamları ta- dukça sempati kazanmış olan 
ça benzer bir sistem tek- rafınden söylenmiş olan ümit Lort Halifaks tarafından kabul 
lif ettiğini kaydediyor ve şimdi sözlerine rağmen faşist devlet- edilecektir. Alman sefirinin 
Fransanın başında olan siyaset lerin ispanyada müdahaleleri Londraya beraberinde getir• 
adamlarının Avrupada istikrar devam etmektedir. Almanya- diği müstemlekeler meselesine 
meselesini Sovyet Rusyanın iş- nın müdahale ~ayretı'nı· ya- "t ht h ,.. aı mu ıra mu teviyahna ge-
tiraki olmaksızın halle yanaş- vaşlattıgv ı söyleniyor . Bu r b 
mamalarıoa teessüf ediyor. ınce u tamamen gizli tutul-

hususta sarih bir malO.- maktadır. 
Paris, 6 (Ö.R) - Hariciye mat elde olmamakla bera-

Dazlrı Yvon Delbos du'"n Sov- Dün akşam Berlinde ancak 
ber bu mümkündür. Fakat k d 

Yet cumhuriyetleri birligv i sefı"rı· şu a arı öğrenilebilmiştir ki unutmamak lazım gelir ki Al-
vladı.mı0r Potemkı"nı· kabul ede- 1 1 d h l muhtıra eski Alman müstem-manya ve ta yanın mü a a e· 
rek Uzun mu .. ddet go .. ru··şmu""ştu··r. 1 • ..b ti b" b" .. t k" d lekelerinin iadesini istemegv e 

erı no e e 1r ırım a ıp e er. 
Bu mülakat hakkında hiçbir Italya yapacağı gayreti bitirin- Almanyanın haklı olduğu hak-
haber sızmış olmamakla bera- ce Almanya öne geçer ve Al- kında bir prensip beyanını ih-
ber Türkiye ve ltalya arasında manya işini bitirince tekrar tiva etmektedir. Berlin hükü-
tesis edilen mukarenetin ve yerini ltalyaya bırakır. Me- meti Almanyanın umumi harp-
bunun muhtemel neticelerinin sele şudur : Kontrol plaoını ten ve yeniden silahlanma te-
müzakere mevzuunu teşkil et- hakikaten tatbik etmek is- şebbüsünden mesul tutulamıya-
miş olması ihtimal dahilindedir. tiyor muyuz ? Bilmediğimiz cağını ileri sürerek müıtemle-

MORNING POSTA GÖRE bir sebeple şu müdahale me- kelerin elinden alınması için 
Lonira, 6 (Ô.R)- "Morning selesine gösterilen alaka zayıf· hukuki hiçbir esas mevcut ol-

Post" gazetesi Göbelsin nut· lamıştır. Fakat mesele mevcut• madığını kaydetmektedir. 

Pariste Delbosla görüşecektir 

Berlin ecnebi maha- 1 
fili 12 şubatta, Göb-
les tarafından söy

lenecek olan bir nutku ala
ka ile bekliyorlar. Propaganda 
nazırı bu nutukda eski demok
rasilerin pek de tasvip edemi
yecekleri beynelmilel prensib
leri müdafaa edecektir. 

Londra, 6 (Ô.R) - Hariciye 
nazırı Eden ve hayam Fran· 
saya müteveccihen Londradan 
hareket etmişlerdir. Hariciye 
nazırı Fransada 15 gün kadar 
istirahat niyetindedir. 

Nutkun akisleri 
Paris, 6 (Ö.R) - "lntransi

geant,, gazetesi Göbels tara· 
fından Hamburgta söylenilen 
nutuktaki şu fıkrayı kaydedi
yor: "Bolşevik Rusya ile Hit
lerci Almanya arasında bir fi
kir veya kuvvet ihtilafı önüne 
geçilmez birşeydir.,, 

"lntransigeant,, bu mütalaada 
Fransa ve Çekoslovakyaya karşı 
pek az gizlenmiş bir tehdit sez· 
mektedir : Günün birinde Al
manya sözde garp medeniyetini, 

onun kalesi olan mukaddes Al
manyayı müdafaa için Çekoslo
vakya ve Fransaya saldıracaktır. 
Fakat bu bir "taarruz,, olmıya
caktır. işte Alman milletine 
telkin edilen fikir budur. An
cak eğer bu devletle.r kuvvetli 
ve birleşik olurlarsa bu oyunun 
kolay olamıyacağını Almanlar 
da bilirler. 

Paris 6 (Ô.R) - "Vinston 
Churchill,, "Paris-soir,, gazete
sinde şunları yazıyor: Hitler 
bir tevakkuf devresine girmiş 
gibidir. Son nutku bunu göste
riyor. Acaba böyle bir tevak-

kufa teslihat programını ikmal 
için mi ihtiyacı vardır? Belki. 
Herhalde bize nefes almak için 
vakıt bırakıyor. Fakat Avrupa 
sulhu nasıl mfimkündür? Ancak 
büyük küçük, güzelce müsellah 
devletlerin Milletler cemiyeti 
paktı esası dahilinde yapııcak· 
ları bir kolisyonlal ancak ayni 
suretle endişede olan devletle• 
rin ve devlet gruplarının bu 
esas dahilinde ittifakı teblüke
nin önüne geçebilir. Tecavüz 
tehlükesine karşı müdafaa 
azminde olan devletlerin birleş· 
meleri için hiç bir zaman şu 
1937 senesi kadar müsait ol· 
mamışbr. Eğer böyle olursa 
Almanyanın yapacağı bir infi· 
lak pekala kendi içinde tesir
gösterebiliı- ve etraftaki top• 
rakları mahvu harap etmesine 
imkan kalmaz. 

••• 
Grevden .. -. 
15 milyon 
zarar var 

• 

Detroit, 6 (Ö.R)- Otomobil 
işçileri grevine nihayet vermek 
üzere general Motors mümes
silleriyle grevcilerin mümes
silleri arasında yapılan müza
kereler talik edilmiştir. Üç gün 
süren görüşmelerden hiçbir ne· 
tice elde edilememiştir. iki 
taraf mümessilleri de beyanatta 
bulunmaktan çekinmişlerdir. 

Grev yüzünden otomobil en
dlistrisinin şimdiye kadar on 
beş milyon zarara girdiği kay
dediliyor. 

Madridde 
Daha lçllecek su varmı• 

Madrid, 6 (A.A) - Madrid 
şehrine içilecek su veren Lo· 
zoia barajı direktörü T orres 
Campana gazetecilere Madrid 
halkına daha bir seneden fazla 
bir müddet için yetişecek mik• 
darda su bulunduğunu söyle
miştir. 

Murahhas ihtililin başlangı
cında israfın önüne geçmek 
için yapılan takayyüdatın ip
tidai bir ihtiyat tedbirinden 
ibaret olduğunu ilave etmiştir. 


