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Başınubarrır ve umumi neşrıyat müdürü: 

l:ARŞAMBA ea KJlNUNUEYVEL ıasa 

• SO?(,~ 
Bir facianın kurbanları 

HAKKI OCAKOGLU Nevyork, 22 (Ô.R) - San Salvador 

eyaletinde enkaz altından yüzlerce ceset 

çıkarıldı. On binlerce yaralı vardır. 

Telgraf ve telefon muhaberatı kesil

m' şt ir. iki kasaba mahvolmuştur. 

J .A~e>~ ş:e:~İ'X':İ 
jDev a m mU<ldetı Türkiye i çın Hariç çin 

'
Se11eİık _. _. _._._. _ . . _ 1300 ~(}2_ 

Allı a vlı k . . . . . 700 1300 
j _ __ TELEFON : 269'"? 

Flatl " s " kuruştur. Cumhııriyetitı_!e Cumhuriyet _!:iJseriııin Bekçisi, Saba1ılar• _Çıkar Siyası Gaeetedir Yeni A8ır matbaasında bası l mıştır. 
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Fransa 
Hakkımızı 
teslim edecektir 

Paristen ge'en haberler, 
Fransa ile görüşmelerimizin 
dostane bir hava İçinde devam 
ettiğini bildiriyor. 

içimizde saklanılmaz infialler 
uyandıran bir ihtilafın mahiy~
tine, milli bir davanın mesn t
lerini cebrü şiddetl e örtmek 
için başvurulan usullere rağ· 

men Fransa ile dostluğumuzun 
inkişafını mümkün kılacak 
nihai anlaşmaya varmak ümi· 
dini asla kaybetmiş değiliz. 

Bu kanaatımıza iki mühim 
unsur kuvvet veriyor : 

1 - Kemalist Türkiyenin 
haklı oldusi'una yüzde yüz inan· 
dığı bir davadan ric'at etmesi 
imkansız olduğunu biliyoruz. 

2 - Fransanın ne olursa ol· 
sun Türkiye ile dostluğunu 
feda edemiyeceğine kaniiz.Zira 
iki büyük millet aynı yolun yol· 
cusudurlar. Aynı dostluklarla 
muhattırlar. Fransa, eski de· 
virlerin mirası olan bir kaprisi 
yaşatmak için avakibi bugün· 
den tahmin edilemiyen bir yola 
sapamaz. Görüşmeler belki 
uzayabilir. ihtilaf belki muht e
lif şekaıer arzedebilir. Fa!.at 
Fransa binnelice hakkımızı 

tasdikten başka çıkar bir yol 
olmadığ ını teslim edecektir. 

Biz dünyanın bugünkü kötü 
gidişin i op jekt if olarak ta lc ip 
edenlerdeniz. Biliyoruz ki mev· 
cut kararsızlık, emniyetsizlik, 
rahatsız lı k sebeplerine yen ile· 
rini ilaveye kalk ışmak sulha hiz· 
met sayılamaz. Avrupa kafi 
derecede buhranlar içinde sar· 
ıılırken sulbçu cephede hiç 
yoktan bir karışıklık ihdas et· 
mek beceriksizce bir siyaset 
olur. Şu halde Kedorseyin ta· 
rihi, coğrafi ve ahdi olan bak· 
lan tağyirde ı~rar etmiyeceğini 

ummak fazla birşey değildir. 
Eğer kendileriyle görüşmeler· 
de bu 'unduğumuz insanlar mil· 
liyet duygusundan doğan ibti· 
lafların ne kadar vahim akis
leri olabilnceğini takdir etmi· 
yen insanlar olsaydı belki mana· 
ııız bir iddiada uğruna bır yarı 
gıo çıkarılacağından endişe ede· 
bilirdik. Fakat Fransanın da bi
zim kadar su'hçu, bizim kadar 
kollektif emni vetçi olduğunu 
tahmin ediyoruz. Şu halde Ke· 
dorsey, Tevfik Rüştü Arasın 

ağzında en kuvvetli şeklini bu· 
lan tezi anlıyacaktır. Kemalist 
Türkiyeyi rahatsız eden sebep
lerin doğruluğuna nüfuz ede· 
cektir. Hakkımızı tanıyacaktır. 
Biz bunun haricinde bir ihti· 
male yer vermiyoruz. Bunun 
içindir ki, Fransız devlet 
adamları'lın çok defalar bah
sett ilderi " ananevi dos tlu· 
ğ u ., faz la hı rpa lamaktan sa· 
kınma!arını, bu işte acele dav
ranmanın en büyük kiyaset 
olacağına İnanmalarını ist iyoruz. 
Hele d p !omatlarımızın dostça 
görüştükleri bir sırad.t Hatay 
Türklerini ezmekte devam 
edenlerin milli vicdanımızda 
açılan yarayı derinleştirmekten 

ne fayda bekledikler:ni b!ıy
retle sormaktan kendimizi a la
mıyoruz. 

- So1111 2 11ci sav/ad(! -
Şev k.e1. El1.1,.,.1.:ıı 
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Sabahleyin yapılan : dörtlü müzakereden sonra 
Kedorseyde bir Türk- Fransız konferansı toplandı 

Dört devlet adamı konferansı tam bir samimiyet havası içinde cereyan etti. Konseyde 
Sancak meselesinin ı·aportörlüğünü yapan lsveç hariciye nazırını temsilt: n lsveçin Bern sefiri 

Vestnıan da bu içtimada hazır bulundu. Konuşmaların neticesi henüz belli değildir .• 
•• 

Ovr gazetesinde Mme. T abouis ''Sancak,, konferansının arzu 
edildiği gibi inkişaf edemediğine teessüf etmektedir •. 

Hükümetimizin gösterdiği hüsnü niyet neticesi açılan görüşme günlerinde bile Sancakta karanlık bir hava esmekte, aleviler 
silahlandırılmaktadır. Milislerin kurşunları altında can veren iki kardeşimiz için(lstiklal şehidi)antdı dikiliyor Yazısı sahife 4 te 

Mısır halkı bayram yapıyor Sovyet halkı heyecanda 

Mısır-lngiliz anlaşması meriyete girdi Korsanlık eden harp ge-
Dün protokollar teati edildi milerinin imhası istendi 

M11aheaepı imzalıvan ıki nazır ve Mısır halkı .Çovvet gtmı/eıi 
Kahire, 22 ( Ô.R) - Mısır hariciye nazırı Vasıf Galip paşa Mısırın kat'i istiklalini tazam· Moskova, 22(Ô.R)- Komso- içtimaları yapılmış ve hükümetin 

v~ lngiliz bayraklarile süslen· İngiltereyide fevkalade komiser mun eden bu neticeden dolayı mol Sovyet vapurunun bir Is· hemen mukabeleibilmisil ted· 
mış olan harbiye nezaretinde Sı'r M 'k L t ·ı t memnuniyetlerini göstermiştir. panyol asi kruvazörü tarafın· birleri almasını istiyen kararlar yrı ampson emsı e • 
yapılan merasim esnasında 28 lngiliz • Mısır muahedesi artık dan yakılması ve batırılmaRı kabul edilmiştir. Faşist harp - mekte idiler. Nezaret önünde 
agustosta imza edilmiş olan tatbik mevkiine girmiş ve Mı- bütün Sovyetler birliği arazi· gemilerinin korsanlığına karşı 
İngiltere • Mısır muahedesinin toplanmış olan halk Sir Lamp· sırın beynelmilel vaziyeti milli sinde çok büyiik bir nefret ve kat'} bir harekete geçilmesi 
tasdik protokolleri teati edil- son ile Vaft partisini alkışla- emellere uygun bir şekilde tan· galeyan urandırmıştır. istenilmektedir. 
miştir. Bu merasimde Mısırı mışlar ve üniversiteli gençlerde zim kılınmıştır. Hertarafla birçok protesto _ s01111 7 nci sav/ada _ 
.............................................................................................................................................................................................................................. 

İnkılap şehidi 
~ 

Kubilay 
l~in dün mektep
lerdt• tören yapıldı 
22 mart gUnU Mene
mende bUyUk ihtifal 

yapdacak 
22 ilk kanun tarihi hatıra

larımıza, koyu milliyetçi Cum· 
huriyet bekçisi ve inkılap 
şehidi aziz Kubilayın unutul
maz hüviyetı ni emanet etmiş 
bulunuyor. 

Biz her 22 ilk kanun sa
bahı gözlerimizi açınca, her 
gün biraz daha gürbüzle,en 
Cumhuriyet için aziz varlı
ğını feda eden inkılapçı Ku
b ilayın hatırasiyle teselli 
buiuyoruz. 

Ve biz çok iyi biliyoruz ki, 
Cumhuriyet için bu toprak
lar üzerinde yaşayan her 
idealist Türk çocuğu; her an 
bir Kubilay fedakarlığı ve bir 
Kubilay kabramanlığı gös· 
lermeğe hazırdır. Dün büyük 

( Sonu ıkillci sa/11/ede ) ., 

Üç vekil yakında Şthrimize gelecek 

lktısat vekili, ticaret odasında ihracat
çıların bir toplantısına riyaset edecek 
Nafıa ve Ziraat vekillerinin 

havzasındaki tetkikleı·i 
Gediz ve Mendresler 
çok mühimdir 

Öğrendiğimize göre, lktısat 
Vekili Celal Bayar'ın pek ya· 
kında şehr imiz1ı gelmesine in
tizar edilmektedir. Vekil lzmire 
gelince ihracat lacirlerile Tica· 
ret Odasında hasbihal yapa· 
caktır. 

Bu basbihalde ihracatı kon· 
trol kanununun tatbikatından 
doğan yeni vaz'yet ırörü < üle· 
cektir. Ayrıca, 1 ikinci kanun 
tarihinden itibaren mer· 
iyete girecek olan kon· 
lenjan rejiminin ortaya çı· 

lktısat vekili Ce//J/ Bayar 

kardığı yeni vaziyet hak· 
kında da ihracat tacir· 
!erine bazı tavsiyelerde bulu· 
nulacaktır. Ticaret müvazenesi 
lehimize olan memleketlerden 
1apılacak ithalatla, ihracat y~-

- Sonu 2 nci say/ada - Zitaat vekili Muhlis 

Vekalet 
Talebenin müra
caatini kabul etti 

lstanbul, 22 (Yeni Asır) -
lstanbul Hukuk fakültesinin 
ikinci sınıf talebesi, dört sene 
tahsilin ikinci sınıftan başla

maması hususunda Vekalete 
müracaat etmişlerdi. Kültür 
Bakanlığı, talebenin bu müra· 
caatini kabul etmiş ve alaka· 
darlara lazımgelen emri ver· 
miştir. 

•••••••••••• 

Müfettişler 
kongresi 

Ankara 22 ( Yeni Asır) -
Umumi müfettişler kongresi 
top;antılarıoa devam etti. Be· 
lediye idarelerin.n bugünkü 
vazıyetlerini ıs lah için alınması 
icap eden tedbirler görüşüldü. 

•••••••••••• 
20 ölü vardır 

Londra 22 (Ö.R) - Cenubi 
Afrikada Pol Elizabetle Kap 
Toven arasındaki yolda bır 
ekspres yoldan çıktı. 20 kiti 
öldü. 35 yaralı vardır. 

it 
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Fransa 
- .... 

Hakkımızı 
teslim edecektir 

- Başt01aJı buma sahi/ede-
T azyikler, işkenceler Sanca

ğm asırlardanberi Türk olan 
rengini değiıtiremeı. Olsa olsa 
Fransa için beslenen duyguları 
değiştirir. "Beşer haklan" namı
na mÜladele ettiğini iddia eden, 
hürriyetin vatanı l)lmakla övil· 
nen bir memleketin ikinci bir 
yüzü daha olduğunu göste
rir. Şu halde fransanın bu
günkü önderleri dünyanın bu 
parçasında memleketlerinin si
yasi mevkii kadar manevi mev
kiini de kat'i bir çöküntüden 

korumak istiyorlarsa ahitname· 
Jere sadakatin ve adaletin 
garpta başka, .şarkta başka 
bir ölçüsü olamıyacağını kabul 
etmelidirler. Samimiyetlerinin 
ilk misalini vermek için de 
Sancak facialarını durduracak 
tedbirleri hemen afmalıdırJar. 

Şe-vke1. :eııgt.u. .. . .. 
Uç Vekil yakında 
şehrimize geliyor 

- Ba~taJ a/ı 1 ina salıi/ede -
pacağımız yeni pazarların mem
leketimize yapacakları ithalat
ta tabi tutulacakları kayıtlar 
tüccarlara anlatılacaktır. 

. • 
• . 

• • . . 
• • 
• 1 

1 • • • 
1 • .. 
• • 
' . 

Viliyet 
Parti kongresi 
Cumhuriyet halk partisi vila· 

yet kongresi ayın 28 inci günü 
halkevinde inikad edecektir. 

Kongre hazırlıklarına başlan
mıştır. Kazalardan gelecek 

murahhaslar için hazırlıklar 

yapılıyor. 

Kongreyi valimiz ve parti 
başkanımız Fazlı Güleç aça· 
cakhr. 

Belediyede 
Belediye daimi encümeni 

dün öğleden sonra doktor Beh .. 

çet Uz'un başkanlığında top
lanmış ve bazı işler hakkında 
kararlar almıştır. 

Noel için 
Çam ağacı keallemez 

YENrA5111 23 K~nunuevveı ıat:.:ti - = o - -SE!!S Q§!l!XJ A:W:: ?& Q su ~-,. • 

avlonlar tezyid ediliyor 
Viyanada yapılan toplantıda alınan 
kararlar ihracatçıları düşündürüyor 

Geçe!l sene birbirleriyle re

kabet eden vapur kumpanya
ları navlonlarını hayli indirmiş-

ler ve makul bir hadde düşür· 
mü~lerdi. 

içinde bulunduğumuz ihracat 
mevsimi başlangıçlarına doğruda 

yapılan bir anlaşma ile fiatleri 
tekrar yükseltmişlerdi. 

Alakadar resmi makamat bu 

anlaşmadan haberdar olarak 
acentaları itidale davet ey1emiş 

iseler de müspet bir netice atı
uamamıştı. Önümüzdeki mev· 

sim için bükümet yeni tedbir
ler düşünerek ihracahmızı ko

rumak yollarını ararken yeni 
bir vaıiyetle kartı karşıya bu
lunuyor. 

mümessilleri ile bu acentalarm 1 
salalıiyetdarları Viyanada bir 
toplanh yapmışlar, yeniden nav-

lonf arı yükseltmek için yeni bir 
anlaşma imzalamışlardır. Bu 
defa navJonJar altın şilin esa

sından uzaklaşbrılmakta, bunun 

yerine kağıt şilin ikame edil

mektedir. 

Şu farkla ki aşağı yukarı 

tarife yüzde kırk yükseltilmek

t edir. Meseli şimdiye kadar 
tonu on sekiz lngilize nakledi-

Bugünkü navlonlar çok yük
sek görüJürken bu yüzde kırk 
zammın ihracatımız üzerinde 

çok fena tesirler yapacağı aşi
k5rdar. 

Bu yeni karar şimdilik hu
susi membalardan haber veril· 

mekte olmasına rağmen ihra
catçıları düşündürmeğe başla
mışhr. 

Keyfiyet henüz alakadarlara 
resmen bildirilmemiştir. Bugün· 
lerde ihracatçılara yeni kararın 
tebliği bekleniyor. 

Bu kararın tatbik mevkiine 
konacağı güne kadar biz vapur 

navlonları üzerindeki tedkikle
rimizi yapacak, Ege mıntakHı 
için hayati ehemmiyeti haiz 
bulunan bu meseleye yeniden 
avdet edeceğiz. 

• ••••••• •••••••••••••••• 
Bürosu kurı luyor 

Vdayetin gösterd iği lü:ıı:um 
üzerine bütün seyrüsefer işle

rine bal<mak üzere belediyece 
bir seyrüsefer bürnsu tesis edil
mesi takarrür etmiştir. Belediye 
bunun için laumgelen bütçeyi 
hazırlamış ve viliyetin tasvibine 
vermiştir. Hazırlanan bütçeye 
göre bu iş için senevi yedi bin 
küsur lira sarfı icap etmekte
dir. Ancak bu mikdarın bir 

kısmı da alakadar mülhakat 
belediyelerinden almacakbr. 

Manej yeri 
Atlı spor kuJübü malum ol· 

duğu üzere halen Vasıf Çınar 

bulvarı üzerindeki yerinde faa· 
liyetini yapmaktadır. 

Haber aldığımıza göre vila
yet ile bdediye arasında hu-

sule gelen bir anlaşmada, spor
cularımızın daha müsait bir 

yerde atlı sporlarını yapabil
meleri için stadyum ittisalin· 

deki eski mezarlık atlı spor 
sabası olarak inşa edilecektir. 

Vilayet bütçesi 
Bütçede yapılması muktezi 

baıı tadıller i~i Vilayet daimi 

encümenince hazırlanmış ve 
bütçe tekrar tasdik için Da-

hiliye Vekaletine gönderilmiştir. Yapılan tetkiklere göre son 
yıllar içinde Amerika ile Tür· 
ldye arasındaki ticaret azal
mıştır. Evvelce tütün ve incir
den maada halılarımıza ca
zip bir müşteri olan Ameri
kaya ihracahmızm artması için 
tedbirler aranacakhr. 

Şehrimizde Noel yortula-
Hab~r aldığımıza göre Izmir 

limanına işleyen vapurların 

len bir emtia ikinci kanunun 

onundan itibaren kark kağıt 

şilin istenilecek imiı. On sekiz 

albn şilin, Türk parasiyle do

kuz yüz on sekiz kuruş eder. 

Halbuki kırk kağıt şilin bin 

iki yüz altmış kuruştur. ••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••• .. ••••••••••••••••••••••••••••••••ııa•ıııı••• 

Nafıa ve Ziraat vekillerinin 
de pek yakında şehrimize ge
lecekleri haber verilmişti. iki 
vekil teknik müşavirJeriJe bir
likte küçük ve büyük Mende
res bölgelerile Gedi: mıntaka
sında müşterek tetkikler yapa
caklardır. 

Menemen ovası üzerinde . 
inşası tasavvur halinde bulunan 
baraj meselesi, Bakırçayın ku· 
rutulması, Bergama ve Mene
men ovalarının sulanması, Cel· 
lit kurutma kanalı tesisatına 
ilave edileeek set meselesi, 
Torbalıdan başlıyarak civar ka· 
zalar çerçivesi içinde bulundur
mak üzere Nazil ı i ovasma kadar 
devam edecek olan sulama 
kanalları işi tetkik edi!ecektir. 

Ziraat vekilinin, başvekilin 
Ege seyahatlerinde işaret et· 
tikleri Ziraat mektebinin yeni 
alacağı şekille meşgul o~ması 
da muhtemeldir. 

(İnkılap ~e•h•i•d•i •K•o•b•il•a•y•.• 
Boşta1ajı 1 nci sayfada 

şehidin hatırasını taziz için 
mekteplerde ve diğer kapalı 
yerlerde ihtifaller yapılmıştır. 

Bahar başlangıcı olan 22 
mart tnrihinde aziz şehit 
adma dikilen Menemende, 
Kubilay abidesi önünde Türk 
gençliği tarafından bir gös· 
teri yapılacaktır. 1 

rında kullanılmak üzere çam 
ağaçlarının tahrip edildiği gö
rülmüştür. Öğrendiğimize göre, 

Belediye riyaseti, Polis müdür
lüğü ve Orman başmüdürlüğü 

Noel münasebetile çam ağaç-

larının kesilmemesi için müş

terek tedbirler almışlardır. 
Bunları kesenler ağır cezalara 
çarptırılacaktır. -J uliyet- Iskinazi 
Davası iki tarafın da 
beraell ile nellcelendl 
Senelerdenberi adliyeyi işgal 

eden Juliyet Kohen • lskinazi
nin muhakemesi dün intaç 

edildi. Bu suretle dedi kodu 
mevzuu olan bu kanşık ve incir 
çekirdeği doldurmayan dava da 
bitti. 

Hakim kararı bizzat tefhim 
etti. Karann hulasası: 

lskinazinin juliyeti tehdidi 
sabit olamadığından beraetine .. 
Tahkir kısmına gelince: Arada 

teati edilen mektuplarm maki
nede ve imzasız yazılması bu 
iki vatandaşı birbirine lului· 

turarak bir istihza mevzuu 
hazırlayan meçhul kimselerin 
eseri olduğuna mahkemece 

lcanaat getiri ldiğinden ve ha· 
karet mevzuunun her iki taraf· 

tan iddia edilmesine rağmen 
sabit olmamasına binaen her 
ikisinin de beraetine karar 
verildi. 

Kararı iki taraf ta memnu-
niyetle karşı1ayarak salonu 
terkettiler. 

Kemik almak istiyorlar 

Almaıl firmalarına müs
bet cevap verecek miyiz? 

Frankfurt Türk Alman tica• 
ret ve sanayi odasından şeh· 
rimizdeki alilcadarlara gelen 
malumata göre, Türkiyeden 
Almaoyaya kemik ithal etmek 
istiyen bazı miihim Alman fir .. 
malan müracaatte bulunmuş 
lardar. 

Müracaat edenlerin Frank· 
furt odasına anlatbklanna göre 
balibazuda kemik ithalinde 
tesadüf olunan miişkülitın ba· 
şında kemiklerin vapurlara 
nakilleri esnasında kokup kurt· 

lanmasıdır. 

Bu gibi maliann vapurlarda 
bulunan sair kıymetli eşyaya 

zarar getireceğini nazara dik
kate alarak, vapur şirketleri 
eyi temizlenmemiş ve kurutul· 
mamıı kemiklerin naklini der
uhte etmekten çekinmektedir
ler. Kemiklerin, vapur şirket· 
lerinin şart koyduğu evsafı ol
masını temin edecek tesisata 
sahip bir müessesenin Iımirde 
mevcut olup olmadıj'ıntn bil .. 
dirilmesi istenmektedir. 

incirler hakkında 1 Limanımıza 
Bu yıl lzmirden memleket 

dahiline ve ezcümle Ankaraya 
sevkolunan bir ve yarım kilo· 

luk ambalajla incirlerin kurtlu, 
küflü ve kirli olduğu alınan 
şikayet mektuplanodan anla
şılmıştır. 

ihracat maddelerimizin belli 
başlılarından olan incirlerimi .. 

zin dünya piyasasında layık 

olduğu kıymetini memleket 
için de muhafaza edebilmesi 
istihlak ve sürümünün arttml-
ması memleket vazifesi cüm
lesinden bulunduğunu hatırlat
makla beraber buodan sonraki 
sevkiyatın herhangi bir şika-

gelen vapurlar 
Ticaret odasınca haurlaoan 

bir istatistiğe göre son bir ay 
içinde limanımıza 36 Türk 
bayrağını hamil vapur, yetmiş 
beş Türk bayrağımızı hamil 
motör, 82 yelkenli, 3 Fransız 
vapuru, on (talyan, 9 lngiliz, 
beş Alman, onbir Yunan, iki 
Romen, iki Amerikan, bir Rus, 
üç lsveç, üç Norveç, 6 Fele
menk, iki Yugoslav, bir Macar 
ve bir Polonya vapuru gelip 
gitmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
yete ön vermiyecek şekilde 

temiz ve itinalı yapılması ala
kadarlara tebliğ olunmuştur. 

.. mıaı ..................... rım ........... an ... mm::,_ ........... mm ...................... aa:ı•~ 

TAYYARE SiNEMASI 
Umumi arzu üzerine yalnız üç gün için iki şaheser filim birden 

1-MIŞEL STROGOF 
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Bayram günleri lzmirde rekor kıran harikalar filmi 

2·~IItIK 
CLAUDETTE COLBERT'in yaratbğı nefiı bir aşk romanı 

AYRICA : PARAMUNT 
TÜRK DONANMASININ 

( Ea son dünya haberleri ) 

Yunanistanı ziyareti 
Seanı Saatlan : Mitel Strogof 3-7 Kırık Hayatlar 5-9 

Tütün lptllisı 
Tütün iptilası dünyayı sar

mıştır. Birçok tiryakiler ıçın 
tütün su ve ekmek kadar ha
yati bir ihtiyaç halindedir. Ho
landah bir alim tiryakiler ara· 
sında mühim bir anket yapa-
rak sigar•nıo kendilerine ver· 
diği %evki iyzah etmelerini is· 
temiştir. Tiryakilerin çoğu so
rulan suale müphem intibalar 
halinde cevaplar vermiılerdir. 
Alimin bu anketten çıkardığı 
neticeye göre tütünün uıviye-
timiz üzerinde uyandırdığı zevk 
iyzah edilmiyen bir zevktir. 
Şu halde hiçbir tiryaki niçin 
tütün içtiğini bilmez. Bu müp-
hcmi yet tam dört asırdan beri 
tütün sarfiyatının srittikçe art· 
masına mani olmamıştır. 

Cesareti olan cevap 
versin 

Aşağıya kocalar için on dört 
sual yazıyoruz: Bunlardan do-
kuzuna menfi cevap verebilir
lerse bu güç mesleki muvaf
fakıyetle yapıyorlar ve karı
Jarını tatmin ediyorlar de
mektir! 

Yemek yerken okurmusuouz? 
Yatakta sigara içer misiniz? 
Musluğu açık bırakırda banyo 
dairesini altüst eder misiniz? 
Karmıza "yarimin en güzel 
tarafı., der misiniz? Annenizi 
ona örnek diye gösterjr mi· 
siniz? Doğduğu günü unutur 
musunuz? Ona haber vermeden 
birçok dostlannıu eve çağı

rır mısınız? Çocuklarla çık
maktan kaçınır mısınız? Birşey 
söylerken sö:ıUnü keser misi
niz ? Radyo düğmesini mlite· 
madiyen çevirir misiniz ? Ka
rınız yeni bir elbise giyince 
farkında olmaz mısınız? Soğuk 
banyonun faydası hakkında 
fikrinizi ona da kabul ettir· 
mekte ısrar eder misiniz? Eve 
ayaklarınızı silmeden girer 
mi:Jiniz? Kağıtlarınızı yemek 
masası üzerine ~tar mısınız? 

Cesareti o?an cevap versin. 
Fransızlar ne kadar 

sigara içerler ? 
Bir Fransız gazetesinin ver

diği rakamlara g5re Fransada 
vasati olarak her Fransız gilnde 
yedi sigara içmektedir. Sigara 
sarfiyatına ait ayhk ve senelik 
istatistikler bu tahmini mey
dana koymuıtur. 

.Japonlar da art mi? 
Japonya, Almanya ile bir 

dostluk muahedesi imza et· 

mekle Japonların da Almanlar 
gibi ari o!duklaranı c"hana g6s
termek i stemiştir. Bunun için 

Japonya Japon ırkmı tereddi
den ve ihtilatlardan koruya-

cak bazı tedbirler almıştır. Bu 
meyar.da timarhanelerde de-

lilerin kısırlaştmlmalarına karar 
verilmiştir. 

lngiliz tarihinden 
yapraklar 

Eski lngiliz Kra'ı Edvard Vlll 
Mis Simpsonla evlenme~ ister· 
ken ecdadı olan Normaodiya 

dükalarmm ananelerinden pek 
uzaklaşmamıştır. Şerefli uova· 
nmı kazanan ve bazılarınca da 

şeytan lakabı verilen Robert ili, 
kudretli dükalarmın itirazlarına 
rağmen fakir bir halk kızt olan 
güzel Arletle evlenmemiş miy-

di ? Arletin babası bir deniz 
fenerci si idi. Fener kulesinde 
hali Normandiya dükasının, 

zamanının bütün yüksek ba
yanlarına tercih ettiği halk 
kızıyJe aşkını bir ay müte· 
madiyen barındırdığı bir oda 

gösterilir . Bu muaşakaCtan 
bir erkek çocuk doğmuştu.Bu
na Vi1ymn adı verildi. Muasır

ları ona .. Gayri meşru., laka
bım taktılar. Fakat tarihin ver
diği Jiikop "Fatih,, unvanıdır . 
Zira bu çocuk zamanının en 
kudretli kralı oldu. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
: Saadet reçetesi : 

Genç kalınız 
İnsan en büyiik kötillüğü 

kendi kendine yaptığı gibi 
saadeti de kendinde arama
lıdır. 

7ay/or 

Saadet kolay birşey de
ğildir. Onu kendi varlığı• 
mızda bulmak çok zor, ba· 
riçte bulmak ise imkinıızdır. 

Clıon/oıt 

En büyük saadet hiç ibti· : 
yarlamamaktır. S 

Afml'. dl' 5'vtpt 5 ...... : •••••••rw•••••••••••••••••••••••• .. 
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F ratelli Sperco 
Vapur Acentası 
ROY ALE NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
" ORESTES " vapmu 10 

birinci kinunda gelip yükünil 

tahliyeden sonra BURGAZ, 
V ARNA ve KÔSTENCE li-

manları için yük alacakhr •. 

" BACCHUS " vapuru 14 
birinci kanundan 19 birinci ka-
nuna kadar ROTTERDM, 
AMSTERDM ve HAMBURG 
limanları için yük alacakhr. 

" ORESTES ,, vapuru 28 
birinci kanundan 3 ikinci ka-

nuna kadar ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlan için yük atacaktır. 

SVENSKA ORIENT LINIEN 
"SMALAND,, motörü 10 Bi· 

rincikinunda Rotterdam •Ham• 

burg - Gdynia ve Skandinavya 
limanlan için yük -alacakbr. 

"ISA., 21 Birincikanunda 
beklenmekte olup Rotterdam -
Hambwg ve Skandioavya li
manları için yük alacakbr. 

"AASNE,, vapuru 4 ikinci 
Kanunda Rotterdam - Hamburg 
ve Skandinavya limanlan için 
yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

SUÇEA VA vapuru 16 birin
kinunda Malta - Mar1ilya ve 
Cez1tire hareket edecektir. 

PELEŞ vapuru 24 birioclki
ounda Malta ve marsilyaya 
hareket edecektir. 
. Yolcu ve yük kabul eder. 

Daha Fazla tafsilat için ikinci 
kordonda Tahmil ve Tahliye 
binası arkaslnda FRA TELLi 
SPERCO vapur acentalığına 
müracaat edilmesi rica olunur. 
Navlunlardaki ve hareket ta-
rihlerindeki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Telefon: 2004-2005-2663 

Doktor 

Kemal Satir 
SARAÇOGLU 

Memleket hastanesi 
Dahiliye Mütehassısı 

Muayenehane: ikinci Bey
ler sokağı 65. Tel. 3956 

Evi: Köprü Tapur iskelesi 
Berat apartımanı No. 6 

Ev, Telefon No. 2545 

N V. 
W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTCHE LEVANTE LINIE 

G. m. b. H. 
CHIOS vapuru 23 birinci 

kiounda bekleniyor. 26 birinci 
kanuna kadar Rotterdam,Ham
burg ve Bremen için yük ala
caktır. --• ... ••sıaa•~•---

American Export Lineı 
The Export Steamship Corpo

ration - Nevyork 
EXMOUTH vapuru 19 ilk 

kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük atacaktır. 

EXECUTIV vapuru 3 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
limanı için yük alacakbr. 

EXMOOR vapuru 13 ikinci 
kanunda bekleniyor. Nevyork 
için yük alacaktır. 
~ 

Service Maritime Roumain 
Bnkreş 

DUROSTOR vapuru 23 1 ci 
kanunda bekleniyor. Köstence, 
Sulina,Galatz ve Galatz aktar· 
masi olarak BeJgrat, Novisad, 
Budapeşte, Bratislava, Viyana 
ve Lioz için yük alacaktır. 

•:ana• 
American Exporl Lines • The 
Export Steamsbip Corporation 

Pireden ıtktarmab 
EXCALIBUR vapuru 18 bi

rinci kinunda Pireden Boıton 
ve Nevyork için barekt:t ede
cektir. 

Seyahat müddeti 
Pire - Boıton 16 gündür 
Pire - Nevyork 18 !lfindür. ... ~ .. 

Den Norske Middelhavslinje 
Oslo 

BOSPHORUS vapuru 19 ilk 
kanunda bekleniyor. lskende
riye, Hayfa, Dieppe ve Norveç 
limanları için yükliyecektir. 

• •·181 • ., 
Armement H. Schuldt - Hamhurg 

TROYBURG vapuru on se
kiz ikinci kanunda bekleniyor. 
Rolterdam, Hamburg ve Bre• 
men için yük kabul eder. 
~ 

Johnston Warren Linen Ltd. 
· Liverpool 

DROMORE vapuru, 10 ikin· 
ci kiD\ID, Liverpool ve Anvers· 
ten bekleniyor. Burgas, Varna 
ve Köstence için yDlc kabul 
eder. 

Vapurlarm isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiç bir taahhOde gi
riıilmez. 

N. V. W. F. Hanri Van Der 
Zee et Co. 

Birinci Kordon Telefon No. 
2007 • 2008 

BEYOGLUNDA 

Bristol Oteli 
••••••••••••••• 
SIRKECID~ 

Osmaniye 
OTEL 1 ............... 

Bu her iki otelin müsteciri 
Ttırkiyenin en e•ki otelcisi 

BAY OMER LÜTFiDiR 
••••••••••••••• 

Kırk iki ıeoeJik tecrübeli ida
resile biitün Eğe halkına ke.n
disini sevdirmiıtir. 

Otellerinde misafir kalanlar, 
kendi evlerindeki rahah bu
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine ilaveten 
fiatlar mOthi, ucuzdur. 

Türk Kardif Kömürü 
Zonguldaktan sobalar için mahsus getirildi. 

Mlıacaat yeri : Kestane pazannda Bardakçılar sokak 
No. ıo - ta J. Parplnyanl 

TELEFON: aea7 

Kalorifer, silindir ve her istenilen kömür vardır. 
10 - 26 (2299, 

YENi ASIR-

REVUE -tını teteylnl&. 

Clna. model ..,. fl)'8t h""ueunGa <118e~ ,,UK•ell 

mutca eaatıerie mukaY••• ediniz. 

Kuııananıarcl&n bl r f t k 1 r e d 1nin1 z. 

REVUE 
uattnl terc:th •tt••lnt anııv•c•kaını&. 

Satı, OeDO•U , 8•ftNAA A. ZAHAftOP, l~ır. HUkUmet cadda.I 30 

• ----" -== --

... J:••····································· \,;İğerler için bava ne ise diş- i 
ler için de RADYOLiN odur. 
Hasta ciğerler kadar sağlam 
ciğerlere de hava lazım oldu
ğu gibi, bakımsız dişler kadar 

• 

B JO 10 
kullanınız ! 

temiz ve beyaz diılere de 
RADYOLİN lazımdır. Hava 
kam, RADYOLiN ağzı temiz• 
ler. Havasız kalan en sağlam 
vücud nasıl zehirlenirse, RAD· 
YOLlN ile fırçaianmıyan te
miz ve beyaz dişler de öylece • 

• 
sararmağa ve çürümeğe :_ 

: mahkumdurlar. : 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

-===-=--

KREM 

Kumral, sarışın, esmer her tene tevafuk eden yegine 

kremlerdir. Cildi besler, ç.il, leke ve sivilceleri l.:amilea iı.ale 

edet. Yarım asırdanberi kibar mabfeUerin takdir ile kullandıkları 
sıbht giizellik kremleridir. 

Krem Balsamin dört şekilde takdim edilir: 

1 - Krem BaJıamio yağlı gece için penbe renkli 

2 - Krem Balsamin yağsız gündOz için beyaz renkli 

3 - Krem balıamin acı badem gece için penbe renkli 

4 - Krem Balaamin acı badem gllndfiz için beyaz renkli 

lngiliz Kanıuk eczanesi BeyoR"lu lıtaabal 

Kudreti 

Daimon elektrik pilleri dllnyada fanınmıı pillerdir. Daimon 
pili kullanan biç başka pil kullanmaz. 
Umum deposu : Sulu han cıvarıoda 28 - 9 Hüsnü Öz 
Ödemişli. 

Olivier Ve Şii. 
LİMİT ET 

Vapur Acentası 
IR~NCİ KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
Lllerman Lines Ltd. 

Londra hath 
AD jUT ANT vapuru 22 ikin

ci kinunda gelip Londra için 
yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru ikinci ka
nun iptidasında Londra ve 
Hullden gelip yük Çlkarıp ayni 

zamand:ı. Londra ue Hull için 
yük al:ıcakhr. 

GRODNO "ıapuru 15 ikinci 
kanunda Londra, Hull ve An
vershm gelip yük çıkaracak ve 

ayni zamanda Londra ve Hull 
için yük alacaktır. 

Liverpool bath 

EGYPTIAN vapuru 26 bi
rine! kanunda Liverpool ve 
Svaaseadan gelip yük çıkara
caktır. 

ALGERIAN vapuru on ikinci 
kanunda gelip Liverpool ve 
Svanseadan yilk çıkaracaktır. 

Deutsche Levante-Linie 
ANGORA vapuru limanı

mızda olup yüklerini çıkarmak
tadır. 

NOT : Vürut tarihleri, va
purlann isimleri ve navlun üc
retlerinin değişikliklerinden me 
suliyet kabul edilmez. 

Sahne~ 

~-·--------------.. , Diş hekimi 

A. Naci 
Hortaçsu 

Muayenehanesini Birinci 
Beyler sokağı 36 numaraya 
nakletmiştir. Hastalannı müs-
takil olarak kabul ve tedavi 
eder. 

T e!efon 2946 
1-26 (2101) 

~-------------' 

Diş tabibi 
~ 
~ Muayenehanesioi 2 inci 

Heyler So. Hamam karşısın
da 37 No. ya nakletmiştir. 

1 
Telefon: 3774 

rmww: ı 
(1924) 

Hususi muallim 
ilk ve orta okul talebele

rine hususi dersler vermek
tedir. lıtiyenlerin bergün sa
at 16 - 18 e kadar Yeni Asır 
idarehanesine müracaatlan. 

13- 13 H 3 ,, ______ .., 
Bir Hediye ver

mek · istiyorsanız onu 

S. Ferid 
Eczacı başmm 

Meşhur K.olonya, 
Esans, Pulfra, 
Kreminden inti
hap ediniz. 

Beğeneceksiniz 

M. Depo 

S. Ferid 
ŞiFA 

• 
eczanesı 

1936 -1937 • • 
senesının 

Taze bir asitli 
ekistra ekistra 

Balık 
Yağı 

ECZACI 
Kemal 

Kamil 
, Aktaş ha-, ~ ' 

jıl<yağıdır 
Gıda kuvveti yük 
sek, ıçmesi hafif 
b!r şerbettir. 

Hilil 
Eczanesi bu yağı 
hiçbir yere ver
miş değildir. 

Kendi sat 
maktadır 

lzmir Çocuk Esirgeıne Kurumundan: 
MÜHiM VE iSTiF ADELI iLAN 

Basmahane civarında Gazi Bulvarındaki kain ve çocuk esir

geme kurumu süt damlası binası dahilindeki süt taktir fabrikua 
ve bu ite mütedair bazı malzemesi!e birlikte açık arttırma sure
tile sahlacakhr. L.e::klilerin hergün saat 9 dan 1 e kadar mezkir 
binada kurum muhasebecisi Mehmet Ali Kantap müracaatla 

sabhğa çıkanian ~tlt ve edevat ile malzemeyi görmeleri ve talip 
olduklanna dair sarih adresi havi birer mektup imzalamalan 
ilin olunur. 

Bir ay zarfında vaki müracaatlerin arkası ahodıktan sonra 
tayin olunacak müzayede günll ilin olunacak vt: müracaat etmİf 
olanlara aynca mektupla bildirilecektir. 1548 (3388) 
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elçilikler tamamen kaldırılıyor 
~~~~~~~~~~~~~~..:::....~~~-.. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~-Adis - Abebadaki 

a ta I •an hakimiyeti 
lngiltere-F ransa-Amerika tarafından tas~ik ediliyormu 
Habeş meselesinin topladığı bulutlar kat'i olarak dağılmıştır. Şimdi 
Akdenizde yenj bir anlaşma için diplomatik gayretler sarfediliyor 

Roma, 22 (Ô.R) - Fransa 
ve lngiltere hükümetleri Adis -
Abebadaki elçilikleri yerine 
birer baş konsolosluk ikamesine 
karar verdiklerini ltalyaya bil~ 
dirmişlerdir. Bu karar ltalya 
h::ıriciye nazırı kont Cianoya 
birbiri ardınca kendisini :ziya
rete giden logifiz sefiri Sir 
Eric Drummond ve Fransa 
işgüderi Blondel tarafından 
tebliğ edilmiştir. Kont Cıano 
lngiliz veFransız mümessillerine 
Londra ve Paris hükümetlerinin 
bu kararından dolaya memnu
niyetini bildirmiştir. 

ROMA HAYRETTE 
Bu karar ltalyan siyasi ma

hafilinde hoşnutlukla karışık 

bir hayret uyandırmışhr. Zira 
umumiyetle elçiJikler meselesi-
nin Ingili:z-ltalyan centilmen 
anlaşmasının tahakkukundan 
sonra halledileceği ümit edil
mekte idi. Bu işin daha evvel 
bir karam bağlanmış olması 
hoş bir sürpriz tesiri yapmıştır. 
Bilhassa Fransanın hiç ~eç 
kalmadan lngiliz jesf ne iştiraki 
memnuniyetle müşahede edil
miştir. Bunun neticesi olarak 
ltalyanın Cenevredeki vaziyeti
nin halli artık gecil<mİyecektir. 
Esasen birkaç gündenberi 
Fransa-Italya münasebetlerinde 
j!erginliğin azalmasını isteyen 
Fransız gazetelerinin ve maha· 
filinin mütalaaları Romada 
memnuniyetle karşılanmakta idi. 
iLHAKI TASDiK DEGILMIŞ 

Londra, 22 (Ô.R) - Diplo
matik mahafilden gazetelere 
yapı an beyanata ~öre, Adis 
Abeba lngiliz ve Fransız elçi
liklerinin başkonsolosluğa tahw 
vili karara, lngiltere tar~fındın 
Habeşistanın ltalyaya ilhakının 
hukukan kabul edildiği mana· 
sına gelem~z. 

AMERIKANIN KARARI 
Vaşington, 22 (Ô.R) - Sa· 

lahiyettar siyasi mahafilden 
bildirildiğine göre, Birleşik 
devletler hükümeti yakında 
Adis - Abeba'ya bir konsa· 
los gön<lermeğe karar vere· 
cektir. Fakat, bu jest 
Habeşistanın b:r ltalyan müs· 
temlckesi haline ifrağının Bir· 
leşik Amerika tarafından tas
diki mahiyetinde olmıyacaktır. 
Zira gönderilecek konsolos 
sadece paı;aportlarm alelad~ 
vizesi salahiyetini almıştır. Bu 
sebeple ltalyan hükümetinin 
muvafakatini llizumlu kılacak 
patenta mektuplarını hamil ol
mıyacaktır. 

BULGARIST ANIN KARARI 
Roma 22 ( Ö.R ) - Bu~gar 

hükümeti de Habeşistanda bir 
lrnnsolosfuk teı;isine karar ver
miştir. Kont Cinnoyu dün sa
bah ziyaret eden Bulgar sefiri 
Bulgar hükümetı namına bunun 
için ruhsat istemiş ve hariciye 
nazırı Bulgaristanın Adıs - Abe-
bada bir l~onsolosluk tesis et
mesine ruhsat vermiştir. 

FRANSANIN KARARI 
Paris, 22 (Ö.R) - Fransız 

siyasi mahafff F ransanın Ha
beşistandalci elçiliğini başkon

soJosJuğa tahvil etmesinin ilha-

kı tasdik mahiyetinde olmadı· 
R-ını ve esasen Cenevrede Mil
letler Cemiyeti asamblesi Ha
beşistanı Cemiyet az?SI 0

1arak 
telakki etmekt~n vazgeçme
dikçe lngiltere ve Fransanm 
yalnız başlarına bu meseleyi 
halledemiyeceklerini kaydedi
yorlar. 
INGIL TERENiN KARARINA 

SEBEP NEDiR? 
Londra 22 (Ô.R) - Resmi 

mahafil, lngilterenin Adis-Abe
ba elçiliğini baş konsolosluğa 

tahvil kararına amil olan se
bepleri şöylece izah ediyorlar: 

ltalyan hükümetinin otoritesi 
Habeşistanın en büyük kısmın
da ve ezcümle lngiliz menafii
nin alakadar bulunduğu saha
larında yerleşmiş bulunuyor. Di
ğer taraftan lngiliz diplomasi 
heyetinin itimatnamesini verdit{i 
devlet reisi şimdi lngilterede 
menfa hayata yaşamaktadır. 
Bu şartlar içinde Habeşistanda 
lngiliz menafıinin h "mayesi için 
Ingiliz miimesc;il!erinin ltalyan 
otorilelcriy!e temasa gelmeleri 
e!zcm olmuştur. 

Fakat Adıs-Abebadan Ingi· 
liz işgüderinin geri çekilmesi 
hukukan fethin tasdikı mah;ye
tınde değildir. Du mesele hala 
muğlak durmaktadı.-. 

MÜKEMMEL BiR TESiR 
Roma, 22 (0.R) - lngiltere 

ve Fransaoın kararı ltalyada 
derin ve mükemmel bir tesir 
yapmıştır. Gerek ltalyan, ge
rekse ecnebi mahafili Fransa 
ve lngilterenin Romaya karşı 
müşterek jestini tak-:lir etmek· 
te ve bunun beynelmilel ha
dıseler üzerinde eyi tesirler 
husule getırebilecek mahiyet
te olduğunu ve umumi salaha 
hizmet edeceğini kaydeyJe· 
mektedirler. 
GAZETELERİN MÜTALAASI 

Parıs, 22 (Ô.R) - "Figaro,, 

Elçlll~lerln konso
losluğa le: hvfll, e~er 
inanmak lazımsa bir 
tasdik ma
hl yetinde 
değUmiş •••• 

gazetesinin Roma muhabiri ln
giliz· Fransız kararının Romada 
husule getirdiği tesir~eri şöy
lece anlatıyor: Halya ile iki 
garp devleti arasında merhale 
merhale, sulhun hakiki dostları 
tarafından temenni edilen bir 
mukarenet hasıl olmaktadır. 

ltalyan imparatorluğunuo hu
kukan tasdiki meselesine ge
lince, bunun yakın bir atide 
tahakkuk edebileceği artık RC" 
mada tahmin edıliyor. MıJJetler 

/talvafl oıd11s1111un baş
tan başa ışgut rttı~i 
lfabrşistan lıa1itası11ı 
kucakıaran Habrşıstan-

da ltalvan kıal vekili 
l!tflcıa/ Oıazranıdlf 

cemiyeti asamblesinin bir ka .. 
rarı, tasdike kanuni ve hukuk! 
bir mahiyet verecektir. Bu iti
barla tam bir sükfın tesisine 
yol açmak üzere Negüıı bükü· 
metinin tam olarak ortadan 

kalk:na!::ı ve muhtelif reislerin 
ltalyan hüi<ümetine mütavaah 
neticec: olarak Milletler cemi
yeti asamblesinin toplanması 

fıkri orhya atılmaktadır. Şim· 
diki halde Cenevreden alaka-
larını kesmiş olan ltalyanlar 
Milletler cemiyeti ile yeniden 
iş birliği tesis imkanma o vakit 
gözönüne getirecekler.dir. Bu 
karar Avrupa siya~etinde bazı 
de~işiklikler husule getirecek 
mahiyette o1acakhr. 

BULUTLAR KALMADI 
Paris 22 (Ô.R) -0Journal,,ın 

Roma muhabiri bildiriyor: Ha-
beş mese!esinin topJadıR"ı bu
lutlar kat'i olarak silinmiştir. 
ltalyaıı fethinin fıilen tasdiki 
hadisesinin hukuki tasdiki sü
k ôn· içinde hazırlamağa yardım 
ede4:eğinden şüphe edilmemek
tedir. Bir gün Stresa fikrinin 
yeniden hüküm süreceğini 
ümit etmek caizdir Fakat 
ltalya ile Almanya arasm
da mukareneti iyi bir gözle 
görmiyen A1manyanın bu me· 
sele hakkmdu ne düşündüğü 
soru 1mağa değt:r. Zira ltalya 
ile Ingilt~r ... ata4'ıncla yalnız bir 
centitme~1 an~ J.~rnafl& bilt: ya
pılsa bu hemen ufö der paktını 
batırlatmaktadn·. 

Bununla beraber yarınki yarı 
rt"smi gazetelerde bu hadisenin 
ltalyadaki te~ırlerıne ait bir işa
fd bulunmıyacağı muhakkak
tn. Faka1. doğr:; baher alan 
mahafildc hu akşam göze çar
pan ~&!mz bir gurur hissinden 
ibaret değildir. Avrupada bir 
yatışmaya a it makul ümitler 
görülmektedir. Artık Akdeniz 
için bir lng'İJız - ltalyan anlaş· 
masmın tahakkukunu çok din
lemek lazımgelmiyeceği kana
ati vardır. Hatta ayni iyi ha
ber alan mahafılin teminatına 
bakılırsa lngiliz - ltalyao cen-
tilmen an:aşmasınan akti 24 

llkkanunda ilan edilecektir. 
lTIMATNAMELER MESELESi 

Paris, 22 (Ô.R) - "Petit 
Parisien,, şunları yazıyor: ltalya 
artık halinden memnun olan 
milletler sırasına geçip muahe
deleri yeniden gözden geçir
mek nümayişlerinden feragat 
edebilir. Fransamn ltalya ile 
münasebetleri son zamanlarda, 
Kirinal nezd;nde yeni Fransız 
sefirinin itimatnamesi meselesi 
yüzünden, daima nazik bir saf
hadadır. Roma sefirliğine tayin 
edilen De Saint - Kontein daima 
Paristedir ve memuriyeti ba
şına gidemiyor. Zira Mussolini 
yenj sefirin itimatnamesinin 
yalmz kral namına değil, kral 
ve imparator namına yazılmış 

c,!masında ısrar etmektedir. 
Halbuki Amerika sefiri ıçın 

itimatnamesinde yalnız kral 
namına yazılmış olm~sı kabul 
ediJmişti. lngiltere sefiri Sir 
Eric Drummond de, yeni kral 
Jorj VI mn mümessili sıfatile 

itimatnamesini yenilemek mec
buriyetinden azad edilmiştir. 

Bu ~ekit meselesinin bütünlü
ğüyle halli sıra~ı ge:miştir. Eğer 
iki tarafdan müsavi bir hü9nÜ 
niyet gösterilir ve Fransaya 
hususi bir muamele yapmak-
tan içtinap olunursa bu mesele 
nazik olmakla beraber, hallolu
nabilir. Ne Fransaya, ne ltalyaya 
karşı faydası olmıyan ve ancak 
Almanların işine yarayan bir 
siyasete nihayet vermek için 
h iç bir gayret ihmal edilme· 
melidir. !talya artık halinden 
memnun bir millettir ve onun 
yeri, sulhun ve statükonun 
mubafausını sergüzeştlere ter· 
cih eden memleketler arasın· 
dadır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~••••••••••••"ı••••••••••••••••••••••~•~~•••a••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Nevyork müzikballerinden birinde dan!lözlük etmek 
üzere Londrayı terkeden Vinston Çurçilin kızı Miss 
Sarah Çurçil hadisesi lngiltereoin asılzadeler muhi· 
tinde büyük dedikodular uyandırmıştı. ln~iliz sarayına 
tak~ım e~il.m~k.~ense san'at ufkunda bir yıldız olmayı 
tercıh ettığını soylıyen bu genç kız şimdi Amerikada 
vaşamakta olan meşhur lngiliz aktörlerinden Vic 
OJiver ile evlenmek üzeredir. Yeni nişanlıların izdi
vaç. törenle~i buj?Ün ( 23 ilk kanunda ) yapılacaktır. 
Resımde Mıss Sarah Churçill nişanlısı ile yanyana 
görünüyor. Muhafazakar lngilterede bu hadise bile 
büyük dedikodulara mevzu olmuştu. Sımpson hadise· 
sinden sonra Miss Sarah Churchill unutuldu. 

Sabık Alman veliahdının kızı ve ikinci Vılhelmnı 
hafidi olan prenses Sesil de Prüs Londray.ı gelmiştir. 
Prenses büyük harpta Jutland deniz muharebesini 

idare ederek Alman filo sunun denize açılmak umidini 
baltalayan amiral J~llicoe'nin kızı Lady Prudencc 
Jellicoe'nin evlenme töreninde demuvazel donör oır.

rak bulunmak üzere Londraya gelmiştir. Resimde 
görülen genç kız prenses Sesildir. Kendisinin eski 
lng liz kralı sekizinci Edvard ile nişanlanacağından 
hile bahsedilmişti. Bayan Simpson hadisesi bu ümit· 
leri suya düşürdü. Lady Prudence Jellicoe'nin evlen
me töreni dün Londrada yapılmıştır. 

Meşhur Fransız komıği Maurice Chevalier Holıyvood
daki mevkiioi tamamen kaybettiğine kani olarak 
Amerikayı terketmiştir. Maurıce Chevalier artık 
Fraıuıız müzilthallerinde çalışacaktır. Tanınmış artist 
b:rn: ... \. ~ .... ı. evvel Mısırdan geçm·ştir. Urada terlarik 
"~tıg~ bir Mısır fesini başına geçirerek şehirde do· 
1aşmış ve Mısırlıların kendi şahsına karşı daha büyük 
alaka göstermelerini muc;p olmuştur. Maurıce Cbe· 
valier Mısırdan ayrılırken bn memleketin san'at ale
mine mensup birçok şahıslar tarafından teşyi edil• 
miştir. "Aşk resmi geçidinin,, sevimli artisti Aı:rAri
kadan ayrıldığma müteessif görünmiyo:-sa da yıldızının 
sönmeie basladıiım hissetmis 2ibidır. 



aa ltlnunuevvel , ••• 

Sovyet Metalürjisi 
Sovyet demir endüstrisi son 

yıllar zarfında büyük adımlarla 
ilerlemekte devam eylemiştir. 

Yalnız son 1936 yılında Sov
yetlerde çelik istihsalitı 4 mil
yon ton fazlalık göstererek 12,S 
milyondan 16,S milyon tona 
çıkmıştır . Metalürji sahasında 
da büyük terakkiler vardır. 
Nitekim 1929 yılında elektrik 
fırınları ile Sovyetlerde dökü
len çelik ancak 20 bin ton 
iken bu yıl 800 bin tona baliğ 
olmuş ve Sovyetler birliği bu 
suretle bu sahada dünyada 
birinciliği almıştır. 

Sovyetler Birliğinde demir
den başka madenler endils· 
trisi de mühim terakkiler kay
detmiştır. Bakır dökümü son 
üç yıl içinde iki misline çık
mış, Ural' da yeni bir alümin
yum fabrikası açılmış ve Tik
vin' de de yeni bir alümin fab
rikası açılmak üzeredir. 

Sovyetlerde nikel 1930 ton 
ve abtimııan ile kadimyum 
1935 ten beri istihsal olun
maktadır. Ridder ve Orjoni
kidze kombinalarında halen 
kadmiyum atölyeleri işlemek
tedir. 1936 yılında iki magnizi
um fabrikası açılmıştır. 

Cenubi Uraldeki nikel fab
rikasının ilk mamulatı, iki 
antuman ve diğer maden
ler fabrikalarının ilk mahsul
leri yakında piyasaya çıkarı
lacaktır. 1936 yılında demir 
hariç diğer madenler endiistrisi 
için yapılan masraf, 1 milyar 
ıubleyi geçmiştir. 

1937 yılında ise yeni yeni 
birçok fabrikalar daha işleme
ğe açılacaktır. Bunlar arasında 
Balkaş bakır dökme fabrikası, 
Biava kombinası, Degtiarka 
bakır madenleri ve daha di
ğer müesseseler mevcuttur. 
•• 
Ozbekistan operası 

Moskovada devlet konserva· 
tuvarına merbut Özbek opera 
stüdyosunda 47 talebe çalış
maktadır. Bu genç talebenin 
28 i erkek, 19 u kızdır, ve ek-
serisi köylüdür. 

Bu stüdyonun hedefi, Özbe
kistan cumhuriyeti için milli 
hır opera vücuda ıcetirmektir. 

Özbekistanlı bu g"nçler, yük
sek çalışma kabiliyetleri ve 
tabii müziksel hasletleri dola
yısiyle, bilhassa bidayette kar
şı !aştıkları bütün güçlükleri 
yenmişler ve Avrupa mü
zik melodi ve tekniğini be
nimsemişlerdir. Şurasını da 
kaydetmek lazımgelirki, ses
leri nazan dikkate alına

rak seçilen bu genç talebe
nin bir çoğu, Moskovaya ilk 
ayak bastıkları zaman, Avrupa 
müzik aletlerini ilk defa gör
müş ve Avrupa müziğini ilk 
defa işitmiştiler. . 

Özbek 3tüdyosu, halen, Öz
lıekistan operasının ilk reper
tuarını hazırlamakla meşgul 
olmakta ve genç artistler 
" Faust ,, ve "İvgen Onigein., 
operaları üzerinde çalışmak
tadırlar. 

Özbek artistlere bir Avrupa 
orkestrası refakat etmektedir. 

Ayni zamanda Taşkentte de 
halen, Özbek milli müzik alet
leri üzerinde tetkikler yapıl
makta ve bu aletlerin senfonik 
orkestranın müziksel mecburi· 
yetlerine adapte edilebilmesi 
için uğraşılmaktadır. 

Beıgrad'da 
Belgrad, 22 ( Yeni Asır ) -

Romanya • Yugoslavya muha
denet cemiyeti, yeni Romanya 
elçisi şerefine bir ziyafet verdi. 
Bu ziyafette Türkiye, Yunanis
tan, Fransa. Polonya elçileri de 
hazır bulundu. 

Küçük bir yardım 
Londra 22 (Ö.R) - lngiliz 

zenginlerinden Lord Ponsonby, 
İngiliz fakirlerine dağıtılmak 
Üzere iki milyon isterlin ver· 
nıiştir. 

• 

,. 
YENi ASIR 

• 

Hayatı ucuz atmak • • 
ıçın 

istihlak maddelerinden alınan verği
lerin indirileceği anlaşılmaktadır 
Ankara, 22 (Yeni Asır-Telefonla)- Başvekil 

ismet lnönü dün ve bugün Ziraat vekaletine 
giderek, vekil Muhlisle birlikte memleket müs· 
tahsilinin ihtiyaçları etrafında tetkiklerde bulun
muşlardır. 

Ankara 22 (Yeni Asır • Telefonla) - Hü
kümet ucuzluk siyaseti etrafında tetkiklerine 
devam etmekte ve tedbirler almaktadır. 

Bu cümleden olmak ü:ı.ere benzin fiatleri 
yüzde yirmi, petrol f.ytleri de yüzde 
kırk nisbetinde azaltılacaktır. Çimento resmi de 
tenzil olunacaktır. Şeker istihlak resmi için bir 
layiha hazırlanmaktadır. 

Ankara, 22 {Y .eni Asır muhabirinden) - Ha
yatı ucuzlatmak için hükümetçe alınması düşü-

nülen tetbirlerin mühim bir kısmı yakında fili. 
yat sahasına girecektir. 

Bu hususta hazırlanan kanun layihası da ya
kında Kamulaya verilecektir. Maliye vekilinin 
Kamutayda elektrik ve petrolden alınmakta 

olan vergide mühim tenzilat yapılacağı hakkın· 
daki beyanatı memleket dahilinde büyük mem· 
nuniyetle karşılıındı. 

Diğer istihlak maddeleri üzerindeki vergilerin 
de esaslı surette indirileceği anlaşılmaktadır. 

Yapılacak bütün bu tadilattan sonra istihlak 
vergisinin hemen hemen kamilen kaldırı:ması 

mukarrer olduğu da söylenmektedir. 

Paris konf er an sın da 
-------------------------·------------------------------

Sancağın istiklalinde ısrar ettiğimiz 
için heııüz anlaşma imkanı olmamış 

Paris, 22 ( A.A ) - Havas 
ajansı bildiriyor: 

Fransa ile Türkiye arasında 
dün h:ıriciye bakanlığında ya

pılan ilk top lantıda iki taraf 
tezleri telhisen bir daha izah 
olunmuştur. 

Cenevre müzakerelerinde ol
duğu gibi Ankara hükümeli 

lskenderun sancağının istiklalini 
İstemektedi r. 

Fransa ise man-:la taahhüt
lerine binaen böyle istiklali 

• 

Şabtın nutku 
•••••••••••••••••••••••• 

Dünya 
Almanyanın da müs
tt"mlekelere sahip 
olmasına kafidir ·---.. 
Berlin 22 ( A.A ) - Rayş• 

bank memurlarına hitaben bir 
nutuk söylemiş olan Şaht, Dün· 
ya Almanyanın da müstemle
kelere sahip olmasına kafi ge
lecek derecede büyüktür. Ht.r 
hangi bir millete ait ara· 
ziye fazla yaklaşacak suret
te ilerlemeğe hacet kalmaksızın 
bir deniz aşırı A 'manyası vü· 
cuda getirmek mümkündür. 

Alman milleti istikbalinden 
vazgeçmek istememektedir. Al
manya müstemlekeler elde et
mek arzusunda olduğunu yo
rulmaksızın tekrar etmelidir. 
Çünkü Alman toprağında Al· 
man milletini beslemek için 
başka çare yoktur. 

Bulgaristan ve 
Habeşistan 

lstanbul, 22 {Yeni Asır) 
Romadan bildiriliyor: Bulga· 
ristanın Roma elçisi dışbakanı 
koııt Cyanoyu ziyaretle Bul
gar hükümetinin Habeşİ8tanda 
l talyan hakimiyetini tanıdığını 
resmen bi ld i rmiştir. 

Roinen sefiri geldi 
Istanbul, 22 {Yeni Asır) -

Yeni Romanya sefiri bugün 
şehrimize gelmiştir. Sefir, An
karaya giderek itimatnamesioi 
Reisicumhur Atatürke takdim 

r la · · ı D b edecektir. kabul edemiyeceğini, fakat ıansız ' nape nazuı vo11 eı os 

muhtariyet çerçevesi dahilin- kerelere devam etmek üzere Maamafih her iki tarafı da Sovyet sefiri 
de mezkur Sancak ı'daresinde busabah hariciye bakanlığına memnun edecek bir anlaşma 

1 k 
Ankara, 22 (A.A) - Sov-

hertürtu·· tad • ıa·tı kabule a"made gitmişlerdir. zemini bulunması bek enme -' yetler bir lig" i büyük elçisi S. 
1, k Fransız heyeti murahhasası tedir. o auğunu sövleme tedir. E. Karahan bugün Anadolu 

Bugu··nku·· toplantıya mesele- da hariciye bakanı Delbos, Paris 22 ( Ö.R ) - Bu sa- A jansı genel direktörlüğünü 
nl'n konseydekı· mazbata mu· hariciye müsteşarı Vienot, Fran- bah hariciye nezaretinde Tür· ziyaret etmiş ve Ajansın mo· 
harriri de iştirak edecektir. sanın Ankara büyük elçisi Pon- kiye namına Rüştü Aras ve dern teknik tesisatına hususi 

Paris, 22 (A.A) _ Tevfık sot ve Şark şubesi direktörü Suat Davasın, Fransa namına bir alaka göstermiştir. 
Rüştü Arasın riyasetinde Paris Chavel'den mürekkeptir. da Delbos ve Viennotnun işti- lsveç elçlsl 
büyük elçisi Suat Davas, Riyıı- Konferansın Noel' den evvel rakile Sancak meselesi hak- Istanbul, 22 (A.A) - lsveç 
seticumhur genel sekreteri Ha- işlerini bitireceği ümit olunu- kında yeni bir içtima yapıl- orta elçisi Vinther birkaç hafta 
san Rıza, büyük elçi Numan yor. Türk heyeti murahhasası mıştır. Konseyde Sancak mese- kalmak üzere Atinaya gitnıiş-
Menemencioğlundan mürekkep Sancağın istiklali üzerinde ıs· lesinin raportörü olan lsveç tir. Gaybubeti esnasında sefa-
Türk heyeti murahhasası dün rar gösterdiğinden iki taraf hariciye nazırı Sanderi temsi· ret iş'eri vekaleten maslahat-
lskenderunun müstakbel ida- tezleri arasındaki uzaklık de- len Bern sefiri Vestman da bu güzar sıfatile De Tamm tara• 
resi hakkında başlanan müza· vam etmektedir. içtimada hazır bulıınmuştur. fınclan görülecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dahili ticaret beyannamesi Sarsıntı zararı mühimdir 

Zorluk veren bu usulün San-Visense şehri tama
kaldırılması takarrüretti miyle harap olmuştur 

Ankara, 22 (Yeni Asır - Telefonla) - Dahili ticaret beyan
namesi usulünün kaldırılması takarrür etmiştir. Bu usul, dahili 
ticarette zorluklar vücuda getiriyordu. Beyanname usulünün 
kaldırılması, ıılakadarları ~evindirmiştir. 

Suriye Cumhur reisliğine 
Haşimül Ataşi intihap edildi 

Beyrut 22 ( Ö.R ) - Suriye Cumhurreisliğine Suriye - Fran
sa arasındaki muahedeyi imza eden Haşimül Ataşi intihap 
edildi. 

Beyrut 22 ( Ô.R ) - Vaşel Lübnan parlamentosu tarafından 
Cumhurreislij?ine seçilmiştir. Parlamento ayni zamanda Kariyi 
kendi riyasetine seçmiştir. Eski Başvekil yeni reisicumhura is
tifasını vermiş ve Vaşel yeni bir başvekil nasbetmiştir. Fransa 
komiseri de Martel eski başvekile, geçen hizmetlerinden dolayı 
Lejyon donör nişanını vermiştir. 

Bulgaristan da Faşist teşkilatına mu-
halif gruplar bir hareket hazırladılar 

Belgrad, 22 (Yeni Asır) - Bulgaristan mühim siyasi hadise· 
!erin arefesindedir. Çankof faşist teşkilatına muhalif grupların 
büyük faaliyete geçtikleri, bertarafa beyannameler dağıttıkları, 
kanunuesasinin derhal iadesiyle meb'usan intihabatının yapılma
sını istedikleri bildiriliyor. 

Bir çok komünist bevaı)tlameleri de aşdm•strr -

Şimdiye kadar 400 ceset çıkafıldı 
San Salvador, 22 ( Ö.R ) -

Santa Rita yanar dağının indi
faı neticesinde San • Visense 
şehri tamamiyle barabolmuştur. 
Ayni bal etrafındaki köyler 
için de vakidir. 6000 nüfuslu 
bir ka,aba da bütün bütün 
yıkılmıştır. 

San· Visense şehrindeki ha

sar 10 milyon dolar tahmin 
ediliyor. 24 Raat içinde yüzden 

fazla yer deprenmesi sayıl
mıştır. Rasathane yeni sarsın· 
tılar olacağını ve volkanın ya
kınındaki köylerin büyük teh

lükeye maruz olduğunu tahmin 
ediyor. San Salvadora zelze
lenin tahrip ettiği mıntakadan 

trenler doldu,yaralılar ve mülte
iciler gelmektedir. San Visense 
şehrinde hiç kimse kalmamış· 

tır. Kızılhaç teşkilatı zelzele 
• kurbanlarına yardım için fasıla· 
1 sız çalışıyor. Harap olan sehir 

ve köylerin yeniden yapılması 
için iane listeleri açılmıştır. 

Vaşington, 22 (Ô.R)-Asso
ciated Prf'ss ajansına .San Sal
vadordan resmen bildirildiğine 
göre San Vicente şehrini tah
rip eden zelzele kurbanlarının 
sayısı artmaktadır. Yığınlar al
tından şimdiye kadar dörtyüz 
ceset çıkarılmıştır. 

Managa, 22 ( A.A) - Res
men bildirildiğine göre San 
Vicente zelzelesi plançosu şu· 
dur: 

Yüzü mütecaviz ölü ve 400 
yaralı vardır. Harap olmuş olan 
şehir San·Salvadora 71 kilo· 
metre mesafededir. 

Yalanmış 
Roma, 22 (Ö.R) - Resmi 

Sovyet Tas ajansı Sovyetler 
birliğinin Akdenize harp gemi· 
!eri göndermek niyetinde 
olduğuna dair verilen haber· 
leri tekzip etmiştir. 

,. . 
Sa'hlfe • 

Radyo ve fare 
Bir gazetede okudum. Da· 

nimarkada bir çiftlikte pek 
çok fare varmış. Bunlarla bir 
türlü başa çıkılamamış. Bir 
aralık farelerin kendiliklerinden 
aza :dıkları ve daha sonra, hiç 
ka lmadıkları görü ' müş. Tet• 
k k edilm iş. Anlaşolmış ki b11 
azalmanın sebebi radyo imiş. 
Çiftlik sahibinin aldığı radyo
nun sesinden korkan fareler 
yavaş yavaş kaçmışlar. 

Eğer bu havadis doğru ise, 
bu iğrenç mah!iiktan kurtul· 
manın kat'i çaresi bulunmuı 

demektir. Bundan sonra ne ze· 
bire, ne kapana hııcet yok. 
Radyolar bu işi görecek. 

Bunun neticelerini şimdiden 

keşfediyorum. En evvel rek· 
lamlarda değişiklik olacak, 
" iki düğme ile dünyayı dinli· 
yebilırs ıniz ,, in yanına "en azı· 
lı fareleri kırk sekiz saatte ka· 
çırtır ,, cümlesi ilave olunacak. 

Evdeki fareleri kaçırtayım 

diye sesler alabildiğine 
yükseltilecek. Bu yüzden fare· 
lerden evvel mahalledeki kom· 
şular kaçacak!.. 

Fakat ne derseniz deyiniz 
ben bu zeki hayvanın muzikten 
hoşlanmamasına, radyodan kaç• 
masına bir türlü ihtimal vere· 
miyorum. Bunda herhalde bir 
yanlışlık var diye düşünürken 

hatırıma geldi; 
Sakın bu çiftlik sahibi dur

mamasıya lstanbul istasyonunu 
açmış olmasın! 

Çıkardığı acaip acaip sesler
le, düdük gürültüleri arasında 
ne çaldığı, ne söylediği belli 
-Olmıyan bu istasyondan fareler 
değil, develer bile kaçar. 

N.Ozeren 

Fransada 
Paris, 22 (Ô.R) - Matignon 

başvekalet konağında milli mü
dafaa kışlalarını tetkik için 
fevkalade bir içtima yapılmış
tır. Bunda başvekille harbiye, 
bahriye, bav.a ve hariciye na· 
zırları ve üç devlet bakanı ha
zır bulunmuşlardır. 

• r • ••-• 

Kutup civarında 
arkeolojjk kazılaıı 

Sovyet arkeologları, kutup 
dairesi arzında Obi nehri kı

yılarında Salegard mıntakasın

da çok eski zamanlarda otur
muş bulunan meçhul bir mille
tin konak yerlerinde araştırma· 
!arda bulunmuşlardır. Geçen yıl 
Salegard civarında kain eski 

bir şehir harabelerinde yapılan 
arkeolojik kazılarda, orada 
yaşamış olan halkın yüksek 
kültür seviyesine işaret eden 

bazı artistik eşya ele geçiril
mişti. Kazılara bu yıl da devam 
olunmuş ve evvelce bulunandan 

daha eski zamanlara ait başka 
bir konak yeri keşfolunmuştur. 
Gerek evvelki konak yerınde 
gerek bu yeni keşfedilen yer· 
de, lskit'lerın kültürü damga· 
sını taşıyan 36 bin kadar muh
telif eşya veya parça bulun· 
muş ve bunlar tasnif olun· 
muştur. 

Bu kazılardan çıkan netice·· 
!ere göre bu iki eski şehrin 

mevcut bu lunduğu zaman larda, 
o mıntakada hayvanat ve neba
tat tamamen başka bir manzara 
arzetmekte idi. Bulunan bay· 
van ve kuş kemıklerine bakılır 
ise, ş imdi hali bir tundra olan 
bu yerleri vaktiyle zengin bir 
ormanlık kaplamakta ve bu 
yerlerde çok revnaklı nebatlar 
yetişmekte idi.Çok eski zaman
larda buralarda oturmuş olan 
kavim, tarih için hala bir mu
amma halinde hnlruıına~~ 



....... YElll ASIR 

Dün Pariste ı,onuşmalar oldu Singapurda 
manevralar 
başladı •• Türk - 'Fransız devlet adamları kon

feransı samimiyet havası içinde geçti Singapur, 22 (Ô.R}-Bugün· 
lerde Uzak Şark lngifiz deniz, 
haza we kaNa ltuvvetloi .Şin
gapurda mllbim maoevnalar&a 
bu.unmuşlardır. Çin limanla· 
rındaki 25 lngiliz harp gemisi 
de bu hareketlere ittirik ede
ceklerdir. Manevralarda bulu
nacak bütün deniz kuvvetlerile 
Malezya ve Hindistandan 7000 
asker Singapurda toplanacak
lardır. Hava kuvvetler! de ha· 
rekita vasi mikyasta iştirak 

edeceklerdir. 

ISTA N-B ULDA 
Milis süngüleri altında 

için Hataylılar bir 
veren kardeşlerimiz 

dikeceklerdir 
can 
abjde 

lıtanbul, 22 ( Telefonla ) - I 
Paristen bildiriliyor: 

Ôğledea evvel dıı bakam 
lvoa DelbOsla bir mülakat ya
paa Dr. Tevfik Rüştü Aras 
6ğleden sonra F raosız hari· 
ciye nezaretinde toplanan Türk 
F ransaz konferansına iştirak 
etmiştir. Bugünkil görüşmeler
de Türk murahhas heyeti talep
lerini serdetmiı ve bunun üze• 
rinde g~rüşmeler yapılmıştır. 

Konuşmaların cereyanını Ôvr 
gazetesinde meyzuubabia eden 
Mme. Tabouis diyor ki: 

- " lıkenderun ve Anbakya 
aancaklan meselesinde, Tiirki
ye - F raosa görüşmelerinin ar-
111 edildiği gibi ilerliyemediği· 
ne m6teessifiz. Türkiye murah
has be1eti taleplerini geniı
letmiıtir ( 1 ) 

Dr. Aru Sancak için bir ne· 
vi müstakil idare ıekli veril
mesiai teklif etmiıtir. Buaa 
mukabil Fransız erkim, F ran
aanın Tirkiye Cumhuriyet hO· 
kümetine takdim ettiği cevabi 
notada tasrih edildiii gibi man
da çerçevesi dahilinde bir ida
re verilmesine taraftardır. Çok 
ajır ytlrilyen ve tarafeynce fe· 
clakirhk yapılması gereken bu 
işte nasıl bir netice elde edi
leceji ıimdiden kestirilemiyor.,. 

KONFERANSTA 
Pariı, 22 (Ô.R) - lakeode-

11111 meselesinia halli için Pa· 
riste açalaa T .. k. FraDSIZ ml
zakereleri faaliyetle devam et-
mektedir. DDn &!leden sonra 
saat lS de Kedone1de Sancak 
bakkıada bir koaferaaı yapıl
mqbr. 811 içtimaa Türkiye 
namına hariciye vekili Tevfik 
Rllftil Aras, Paris sefiri 
Suat Davaı hariciye veki
leti genel sekreteri Numan 
Meaemencioilu ve cumhur ri
yaseti başkltibl Hasu Riza 
ittirik etmitlerdir. Fransa, hari
ciye auın Delboı, hariciye 
mllsteşan Viennot, Ankara se· 
firi Pouot, hariciye direkt&rii 
Saint Kanten, haric"ye servisi 
ıeDerinden Chauvct tarafından 
temsil edilmiıtir. MOzakereler 
bu sabah ta devam edecektir. 

Paria, 22 (Ô.R) - TOrki1e 
hariciye ve ki& T emk Rlttll 
Aras He Fran11z htık&meti ara· 
andaki mftzakereler şu seyri 
takibetmi,tir. ROştft Araı d&n 
Abalı Tlrkiye sefiri Suat 
Davaala birlikte Kedoney' e 
gitmit ve iki Tirk devlet 

A11ttılıt10tü111 bir göı ünüş 
adamı Fransa hariciye nazın rüşiddet taraftarlan için bir 
Delboı ile hariciye möıteşan >:afer teşkil etmiyecek bir mu-
Viennot tarafından kabul edil· ahedenin müzakere edilmesi 
mişlerdir. Bu d&rtlll müzakere mümkün olacaktır. 
bir saatten fazla devam etmiı iSTiKLAL ŞEHiTLERi iÇiN 
ve tam bir samimiyet bava• lstanbul 22 (Yeni Asır mu-
içinde cereyan eylemittir. habirinden ) - Antakyada 1 
Ôğledea sonra Tevfik RBttll llkkinunda milislerin kurfun-

Aras, Suat DavH, Numan lariyle öldürülen iki Türk gen-
Menemencioğlu ve Hasan Riza cinin " istiklil şehidi " olarak 
ile Fransız harici siyasetinin hatıralarım ebedileştirmek için 
ıefleri arasında yeni bir koa- naml.&nna Hatay'da bir ibide 
feranı olmuştur. Fransanan Ro- dikilmesi kararlaştı. 
ma sefuetine tayin edilmiş Hataylılar, bu abide IÇID 

olup yeni memuriyeti batıDa şimdiden aralarında parıa. top-
gidebibnesine intizaren hariciye lamaktadırlar. 

nezareti umumi direkt6rl0ğilnll Şehitler ibideıi Hatay TOrk-
ifa eden Saint-Kaotin de bu ferinin istiklll miicadeleainde 
müzakerelerde hazır bulunmuı- feragat ve fedakirhklarının bir 
tur. lskeaderun sancağı mes- timıali olacakhr. 
elesi üzerinde yapılan müza- ALEViLERE SiLAH 
kereler geçen hafta Cenevrede latanbui, 22 (Yeni Asır) -
açılan g&Oımeleri takibetmek- Sancakta muhtelif unsurlann 
tedir. aralannı açmak siyasetine de· 

TORKIYE • FRANSA vam ediliyor. Mandater hilkü-
ANLAŞMASI metin mlmeuitleri, Suriyenin 

Parİtl, 22 (Ô.R) - "Hama· tahrik ajaDlariyle elele Yererek 
nite" gazetf'si bir ltalyan • bu iti baprmağa çabpyorlar. 
Fransız mukareneti ihtimalini Şimdiye l<adar yaphkları te-
iyi karttlamakla beraber bunu ıebbüsler hiçbir netice verme-
bazı şartlara tibi göstermek.. mittir. Şimdi de Aleviler ailih-
tedir. Bu mukarenetin esaslı landaralmaktadar. 
olması ve Fransanın emniyeti Sancakta otoriter idarenin 
ve sulh için kıymeti biiz bu- himayckerdesi olan eşkıya çe· 
lunması için Avrupanm şarkın- tesi reisi Koço'nın adamla-
da ve c ~nubi şarkisinde rına da silih dağıtılmaktadır. 
sarih bir diplomasi hareke· Ayni idarenin Hatay Türk· 
tinin buna tekaddüm etmesi ferini bütün bu kontrolsüz 
lizımdır. Franea için ilk yapı· anarşi kuvvetlerile tethiıe ve 
lacak şey kendisini Küçük şimdiye kadar tatbik edilen 
Antant devletlerine bitleşti en işkencelerde devama karar 
muahedeleri yenileftirmek ve verdikleri anlatılıyor. 
gençleştirmek, Franaa ve Sov- Antakya polis tetkilAtında 
yet Rusyayı birbirine bağbyan nazarhk gibi duran dört Türk 
muahedeyi eağlamlathrmak, polisinin nzifelerine de nihayet 
Türkiye ile mevcut ibtillfı verilmittir. Banlann yerlerine 
halletmektir. Nihayet Mus- Aleviler tayin olunmuştur. 
soJiniye aıalatdmabdır ki ltal- SANCAK HABERLERi 
yanın ispanyada müdaha- Ankara, 22 (A.A) - Mem· 
lesinin nihayet bulması her Jeket gazeteleri bugün de San· 
mGzakerenin ilk şartıdır. An- calıtaa mlibim haberler almıı· 
cak bundan sonradır ki Fran- lardır. Bu haberlerin birisi 
sa için bir aldatmaca ve ceb- Hatay halk miimessillerinin 

.... --... --4~--------~~--
Milletim1ze medeni bir ser- ı 

puı olao "şapka" yı kabc! et
tireceğı yerde bir püsküllü beli 
gibi &ırmızt fesleri giydiren 
Abdülmecit, moda merE klııının 
birisi ıcH. 3ar=ıymda bin çeşit 
kadın, eTkek 'Jln-4ssı bnküm 
sürerdi. Mecidin üç, ~t'~ yüz 
kadar ~rıyesiaden, ~.-h~l:ı.H, 
kııh otu . ev!adı vard.ı.. ~ t 11isi 

- ilk Balo .... 
Mecit bu baloda bir oda,. 

çekr!ip, yanına Ati paşayı ala• 
ra~, Fransa sefirine: 

- Paris kongresine hen Ali 
paşayı gönderiyorum, btıtün 

ıaliibiyetim ondadır. Sen impa· 
ratora benden selim söylel Se· 
firimi benim yerime kabul edip 
hoş görsün! 

Diye rica ve tavsiyede bu· Amerika nikahlı, kimisi nikahs.-: sayı:an !unmuştu. 
ı kadanlar doğurdukça dogur- * 
ll konferansı muşlardı. * " Pariı kno;,:.·ıain sonuPda 

Buenus Ayres 22 (Ô.R) - Mecit 1BS6 • :enesinin 4 ıu- üçüncü Napolyon Mecide bir 
• Mesaisin• bitirel' Pao Amerı- batanda; lstsu1:ıuldaki Fransa aefim yoHamıth ve bir maka-

kan sulh kouferansının muvaı- sefaretu.:.,et;ı~ı\U verdiği baloya bele olarak oir nisanda Or 
fakıyetini kaydeden bir çok "Lejy5n döoö " nişanını takı- manlı sefaretbanesinin verdiği 
delegelerin nutuklarından sonra narak, ah~n., şahım gitmiş... baloya gitmit : 
reis biitün delegelere teşekkür Baloya iştirak etmişti. o balo- - Osmanlı diyarında balo 
etmit ve Şako ihtilafının kat'ı ya gelirken, baloda bir gürültil, verileceği, baloya paditabm 
surette halledilmiş o'duğu ümi- bir hengame kopmuştu. Çift- ge1eceği akhmızda değildi. Bun· 
dini göstermiştir. Konferans ler : dan sonra lstanbul sefaretba• 
Şili delegesinin, müzakere ne· - Şah geliyor, ph geldi 1 nemize de balolar için tahsiıat 
tic.e!erini Mılletler cemiyetine Diye 1 Danılan bırakarak koyalım demifti. 
bildirmeğj teklif eden bir ka- Mecidin tantana, debdeb~ i!e Nakleden 
rar suretini kabul etmi~tir. baloya girişini seyretmişlerdi. TOKDIL 

.................................................................................................................................. ~ 
bazı Suriye gazetelerinde ya- Haleptea alınan bir haber de 1 mübadele komisyonu baıkanı 
pılan teklifleri redded-:n pro- ıudur: Norveçli Hana Holıtad, eski 
testolarını bildirmektedir. Bu Sancağa mütahitler heyetinin Celebe.. valisi Hollandalı B. J. 
protestonun metni tudur: gönderilmesi, Sancağa yeni u• \ Caron ve piyade albayı ISYiç· 

Zaman zaman bazı Suriye kert kuvvetlerin sevkedilmesi reli Kari Vattevyl'dir. 
gazeteleri Hataydaki Tilrklerin ve son defa gönderilmit olan-
bir ekaHiyetten ibaret olduğu ların da geri alınması hakkın-
ve buradaki Türklerin Toros- daki Milletler cemiyeti kararı 
ların timaline mübadele sure· Suriyede çok fena bir tesir bı-
tiyle yerleıtirilmesini teklif et· rakmışbr. Vataniler Milletler 
mektedirler. 

Hatay Tilrkleri, Hatay mın• 
takasında kırk nnedenberi ya· 
flY&D Otokton ahalidir. Ve bu· 
rada nofus ekseriyeti de bu 
halktad•r. Tarihi ile, Aaaneaiy· 
le ve b6tün killtilrDyie tam bir 
Türk mıntakası olan Halayın 
sahibi biz Türkler, belJi olan 
bir maksada matuf bu talep
leri şiddetle ret ve protesto 
ederiz. 

Biz kendi öz topraklanmızda 
kalarak istiklilimizi kendi kuv
vetimizle korumak istediğimizi 
cihana bir kerre daha bildirir;z. 

Diğer bir habere göre san• 
cakta muhtelif ueaurların ara
•ını açmak Ye bunlan bü-birine 
diiıürmek siyaseti devam et• 
mektıedir. Bu kabilden o'arak 
sancakta otoriter idareoİD 
himaye ettiği eıkiya çeteai 
reisi Koço ve adamlarma aılih 
tevzi edilmittir. 

Antaky11da polis teşkilltmda 
en son Türk polislerini teıkile
den dört kişi oradan kaldsrılarak 
yerlerine Tilrk olmayan polisler 
ikame edilmiıtir. Ba suretle 
Antakyada tek bir Türk polisi 
kalmamıştır. 

cemiyetinin bu kararına karcı 
koymak için bazı tedbirlere 
başvurmaya bqlamışlardır.Bun• 

lardan bazı iler& gelenleri ve 
Türklerden mevcut mebualan 
elde ederek Sancatm Suriyenin 
parçası olduğuna dair Milletler 
cemiyetine, muhtelif makamlara 
halk biziz, Sancağı temsil ede-
riz gibi telgraflarla ve sahte 
mazbatalarla yapıJaa mlıracaat
lardır. 

Vataniler tarafından alınan 
tedbirleriıt ikincisi de taınak 

ermenilerle ve muhtelif anuır· 
dan kandırabildikleri kimselere 
ailih teyzi etmektir. 

Ekalliyette bulunduklan sa
hada ancak silahla tutunabile· 
ceklerine kani olanlar şimdiden 
bu gibi tertibat almaktadıı-iar. 

Antakyada son hadiseler es· 
nasında tevkif edilen Tiirkle· 
rin aaylSı 33 n bulmuştur. 

CeneYre, 22 ( A.A) - Mil
letler Cemiyeti sekreterliği 
vaziyeti tetkik etmek üzere 
lskenderun Sancağına gidecek 
olan Oç bitaraf şahidin isimle· 
rını neşretmektedir. Bunlar 
eski Türk • Yunan muhtelit 

Komisyon 1 ikinci khandan 
evvel lskt=nderuna varmıı ola· 
cakhr. 

Halep, 22 (Yeni As1r)- San
cakta, intihabata iştirlk etmi· 
yen Tllrk ihtiyar heyetlerinin 
mübftrleri alınarak kendileri 
mahkemeye sevkedilmiılerdir. 

Halep, 22 (Yeni Asır) -
Sancakta 1enidea vak'alar çı
karmak için mahalli hlkOmet 

ve mandater memurlar bahane 
aramaktadar. Vataailer, ppka 
giyen lıalka tecavüz etmekte 
ve vak'a çıkarmak için praya 
buraya saldırmaktamrlar. 

Kiralık hane 
Doktor Muatafa Enver cad· 

desinin denize nazır bir yerin• 
de beı oda ve asri konfuna 
havi bir ev kiralıkbr. Taliple· 
rin herg&n saat onaltadan on 
sekize kadar Yeni Asır idare· 
hanesine mOracaatleri. 

4-5 s. 4.5 

Eczane için 
Çırak aranıyor 

Kız veya erkek ol. ur yazar 
bir çıraia ihtiyaç vudır. Talip 
olanlar "Tilkilikte Y eai luair 
eczanesine" müracaat elsialer. 

2-2 (S. 4 - S) •3380)-

.. ~.~.?-J!S~~~ .. ~! .. ~~.~~ ................... !~f ~.tıs~ .. ~~: ... ?.? ... laka yakalanıp getirilmesini vurulması birkaç defa daha emniyet altındadır. ikinci bir wu ipret ederek: 
emretti. Fakat o gün ve ertesi tekeırGr edince ayaja kalktı haber bU'akuıcıya kadar hiçbir - Tehlikedeyiz. dedi.Şi•cli 

YIL SONRA 1 

[M]~~VillJ~ 
....................................................................................... 

lnglUzcaden çeviren: ZIYA NEBi 
Morgan, Jlrmı dört -t zarfında Roberlle Hardlnln 
muUuka yakalanıp gatlrllmeslnl emretti. takat ... 

gün, yapılaa blltiln tetehbOı· ve kapaya dojTu ilerledi. Biy!e tetcbbüsata giriımeyiniı •• ,. sevgili d&ıman bir mektup ıe-
lere rapea firariler hakkında gece yarısı kendilerini g6ımek 

1 
S. D. tirdi, yantmızdaki dairelerde 

biç bir ipucu elde edilemedi. istiyen kim olabilirdi acaba? 1 Uzun zamaadaoberi merak Morpaıa ada•l•n varmıt--
Bu suretle Morgan tefkilitının Kafasından bin türlü fenQ ib- j ettikleri sevgili düşman iıte Hardi u1ku sersemliğiyle llf) 
faaliyet defterlerine, ilk defa timaller geçiyordu. Kapıyı aç• timdi ayaklarma kadar gelmiı cevap Yereceği11i tatırdı kaldL 
olarak ba ıekilde bir maval- madan evve~ yastığıma altın- buluauyord•. Robert büvlik Keke6yerek: 
fakıyetaizlik kaydedilaıif olu- dan rilvelverini aldı ve yayqça bir tereddlt deYresi geçirdik- - Ne?., diye ıordu. Sevgı1i 
yorda. aonbr. tea soma, kapıyı açarak d11an dOpaan mı j(eldi? Morganlll 
Sevglll dUtm•n imdada - Sen kimsin? farladL Maksadı f11aat ele geç- adamlan... 

kOfUJOr Dışardan hiçbir cevap gel- miıken kendileri için çabtu• Robert kağıdı uzattı ve: 
beıte faaliyete geçtik. Sizia dilir mi, herhalde bir sebep - 7 - medi. Fakat bpmm altmclaa bu esn1rengiz adamı yakala- - Oku, dedi. Kaybedilecek 
ghderdiiiniz iç kiti •e baYul- olacak.. Kltip b•na bilmi- Robert ve Hardi Berlin ote- içeriye lzeri Jazık bir kiğat nı mak •e kim ohlujaaa meyclau 

1 
vakıt yok, bir aa evvel oteli 

lar geldikten eo•a ( Master- yor mu? linde, sabahleyin baılarına ge- küçük bir ana)atar atıldı. Ro- çıkarmaktı. Salonda kırmızı terketmemiz lazım .• 
Key ) ile kapmyı açuk, fakat - Bilmiyor •• Halli o da bu· Jecek felAketten bihaber, ra- bert merakla k'tadt eline aldı elektrikler yamyordu ve kim- Hıardi mek ubn okuyımc• 
bir de ne görelim, yataklar na bay et e"-iı b b" k ı d •- - L.--1 dı b6 L 4 d A-1"• ' uu •• at ır uy uya varmıt ar ı. ve oaumaga --. a : secikler yokta. Merdivenlere suutlla taşır ı ve yat•ı;· .. 
bombot ve İçeride kimaecik'-- M d li "b' ı tu G k k " H hl k d d d L-h k d ~ 01••D e gı ı o muı • ece yarısı, saat i iye çeyre ayahnaz te li e e ir. 21 doğra koftu.. Son basamakta an n ... yara ıor u: 
yok.. Her ibfmali dlflnerek Şıkagoda halunan diier Gan- kala yatmakta oldukları yirmi vt: 23 numarala dairelerde Mor• siyahlara bilıÜDmÜf bir gölge - Ona g&rebi'din m? 
otrli kuptbrdım. Bül&n daire- gester t k:•..11.tla b 1 · 'k' b d · · L d l N d-eı Uil rı u mue eyı ı ı numara ıurenın aapısı ganm a ama" var. Hemen görür gibi ofmuıtu .• Arkasın- - e gezer ... Arka11n .... 
teri aJtiıt ettijimiz lıaJcle duyarlarsa kim bilir De kadar birkaç defa laafif hafif v11rrıl- fimdi qJa'uı~zı topLyarak dan yetiflDek içia buamak&an koştum, fakat yetişemedim. • • 
hiçbir kimıeyi bulamaclak. güleceklerdi. H6k6meti bile clu. Robert deri& Wr uykuya sessizce oteli terkediniz. Baı- üçer 6çer atfada, fakat sevgi& Kiğadı kapının altından attı•• 
Otel katibi, gece aaat iki ba- titreten bir adam ba,le baıit dalm11 olaalda beraber, Şika- kabir otele gitmek lin içiD d&şman çoktan ~tdlere - Anahtar »erede? 
çalda ikib~nia d~-· e11~~yle ~.:_ karpamda •••affalnJet· pJ8 Keldiiiadenberi daimi yiDe llir tebllke tqldl edeW- k.,.......tı. - Cebimcle ... 
beraber ır taıuıJe llU9JIP .:..;. .. dl..,em, 11-.ı hna bir ftllwue içi.de b..._.... lir. Mors sok•;.- Wtifik Edi- O.,a dlaer cll•mez y.t• _Demek Morg•'• • ..,-
gittikleriai .CSyliyor. birdea bedhilli bt11 ,_.w, edecekti. içim clerW .,. ... cb. Enell bel- wa caddemilule 74 ltWrala p.1a h.,.eyde11 ~ilıııber llonl ı.n ,_. ,_ oc1.-da ...... 

- Gece yan11 • bire :-c ,mai 4lrt mat ar- ki bir wehime bpıld= rsnile eve gidiniz. Kapmın anahtan• horul .,..... .._ HanliJI Wr ..,_ o1 ...... ? 
~~~~·!!i..!~~!P_~ok~k~ea~~·~tel~terk~~e-:.._--=._~f~ın~~o~bertle~~H.r~~dimia~·~·~·~at-~~.W~mı~~·~tm~elli.~·!!__F~Nl~at~~~L.!..~D~ı~b~u~alol!!.!~ora~m.~E.9~~~t.....!99~~r.Ml!ll!~~ .. ~,.~ILJ~MllA:...!___~~~~~Sox•r•-



•• Klnunuvveı •••• fENI ASIR 

Zafer cumhuriyetçilere teveccüh etti 

Nihayet yola getirdiler 

&ir mareşal Japonya ile 
harbetmeye hazırdır 
Kendisi bu şartı kabul etti. 
Yakında serbest bırakılacaktır . 

Yirmi dört saattenberi taarruza geçen cumhuriyet Paris, 22 (Ô.R) - Mare,aJ 
Çan-Kay-Şek, asilerle anlafb. 
Kendisi 36 saat sonra serbeıt 
bırakılacaktır. Mareşal asilerin 
bütün taleplerini kabul etmiı ve 
Japonyaya müsamaha göster
miyerek icabmda harbetmeye 
bile karar vermiştir. 

ordusu asi ordunun elinden birçok yerleri geri aldı 
Askeri müşahitlerin tahminleri yavaş yavaş değişiyor. · Asi kuvvetler 

vakit bulamadan ric'at ediyorlar harp malzenıelerini almağa 
• harbin en ziyade alika uyan
dıran hareketleri yeniden Mad· 
ridin garbinde Guadilia mınta
ka11na intikal etmiştir. Burada 
asiler geçen hafta bazı mevki-

Paris, 22(Ô.R) -Çinde vazi
yet dekişmemiştir. ÇanrKaı· 
Şek daima esirdir ve Nankia 
kuvvetleri bala Ça:ıg-Su-Lianga 
karşı hücuma girişmemişlerdir. 
Bu mareşabn ilk serbest bırak
bğı rehine olan general Çang
Ting-Vel mareşal Çao-Kay
Şek 'in karısiyle birlikte Siang 
-Fu ·o'ne, yani mareşalın esir 
tutulduğu şehre hareket 
etmiştir. Asilere karşı tedip 
hareketine istirik edeceği 
söylenmiş olan bu generaü 
bu suretle hareketi vaziyetteki 
gerginliğin a:zaldığma bir iıı· 
ret telikki edilmektedir. 

Paris 22 ( Ô.R ) - Dün gi· 
bi bugün de harici siyasette 
en mühim hidise ispanya da
hili barbına taallük etmekte· 
dir. Havas Ajansınm Avilada, 
yani asilerin karargahında bu
lunan muhabiri diiokü bir tel· 
grafında asilerin Madrid etra· 
fındaki hareket imkanları bak· 
kında çok nikbin görünüyor ve 
birkaç gündenberi giriştikleri 
hücumların sür' atli bir zafere 
erişeceği ümidini izhar edi
yordu. Guadilia del Monte
nin asiler tarafından zaptı 

bu ümidin sebeplerinden bi
ri idi. Halbuki şimdi hükll· 
metçiler mukabil hücuma geç
miılerdir ve bu Guadilia del 
Monte mevkii de tekrar cum
huriyet k.ivvetlerinin eline geç· 
mittir. Ôileyin Madrid müda
faa komitesi tarafından neşre
dilen tebliğ ıudar: 

Asilerin bet gündenberi de?· 
vam eden şiddetli hücumlan 
müessir bir mukavemet gös
terdikten sonra, cumhuriyet 
kuvvetleri 24 saattanberi kud
retli bir mukabil taarruza gi
riıerek Madridin şimali garbi· 
sinde ehemmiyetli neticeler al· 
mıtlardar. Madridia blltna cep
helerinde tanı bir 1111maffalnyet 
elde edilmiş ve Rosera Yaro· 
şunun son evleri de asilerin elin· 
den ahnmş1t1r. Karabanşel 
mıntakasında şiddetli bit 
mücadeleden sonra milisler 
falanjistleri ( f aşiıtleri ) he
zimete uğratmıılar ve ıağır 
zayiatla çekilmeğe mecbur 
kılmıılardır. Cumhuriyet kuv
vetleri Gaadilia del Mooteyi 
yeniden :zaptetmiıler ve asile
rin son bücumlarıoan bqladığı 
tarihteki hatlarından daha ile
riye geçmiılcrdir. Asiler d6rt 
tank, birçok sililı ve esir 
bırakmıılardır. Diğer taraftan 
Madridin cenubunda dün ak· 
şam asilerin bir bilcumu 2 sa
at devam eden bir harptan 
sonra püskürtülmüştür. Asiler 
ağır zayiata uğramışlardır. 
Madridin cenup mmtakasında 
cumhuriyetçiler asilerin elindeki 
siperlerin 500 metre yakiniode 

- Biz şimdi peki diyemeyiz! 
Rizamıı başlı baıımıza olmaz, 
dahi emektar ibtiyarlanmız 

vardır, henüz gelmemiılerdir. 
Onla; geliace cevabı veririz. 

Dediler .. . . . . 
Bu haberi alan Sofu paşa: 
- Ne haltederleue etsinler, 

birleıerek asi 
çaprast mitralyöz 

Sovyet ordusu ve kadınlar 

Kızılorduda kadınlar da 
esaslı vazife görecek 

Moskova, 21 (A.A)-Kazılordu kumandanlan kanlan Panan· 
yonist konferansı açıhıında s&z alan Marepl Voroıilof 
demittir ki : 

Şeci kızdordumuzun yanında, daha doğnuu bu ordunun 
kendisinde diğer bir harikullde ordu daha mevcuttur ki bu tla 
kumandanlaremızın kanları, anaları ve kardeıleridir. Ba kadan 
ordum timdiki sosyalist inıa devresinde olduğu kadar müşkil 
harp senelerinde de Kızılordu ile beraber yürlimektedir. 

Sovyetler birliğine hücum etmeğe teşebbüs edecek olan düş
manlar sarsılmaz Kızılordunun yanında bütün diğer Sov yet kuv
vetleri ile de karıılaşacaklardır 

Dilpnanlanmıza !>ildiririz ki sulh için mücadele etmekle 
beraber istiklllimiz ve memleketimizde muzaffer olan Sosyalist 
inıasının mlldafaası için mücadele etmeye de çoktan baz1r 
bulunmaktayız. 

bakın! Korkmayın! Diye emir· 
ler gönderildi, Sarayın istediği 
parayı tedarike, sarayın Mab· 
muduna kUrkler göndermek, 
düşmanını bulup, saraya gön· 
derilmek azmine sarıldılar .. 

• • • 

leri ele geçirmiılerdi. Bu meY· 
kilerin sevkülceyı ehemmiyeti 
sebebiyle hükiimet kuvvetleri 
tam muvaffakıyetle neticelenen 
mukabil bir hücum yapmışlar
d1r. Bunun neticesinde cumhu· 
riyetçiler mevkilerini ıslah et· 
mişler ve miidafaa hatlannın 
hizasında olan birçok siper
leri zaptetmitlerdir. Mitralyöz, 
top ve otomatik silihlann 
ateıile himaye edilen hnka
metçiler saat 10 aulannda ileri 
hareketine baılamıtfardır. Genç 
gönllllil zabitlerin idaresi al· 
tındaki milis böllikleri birbirini 
takibeden dalgalar halinde 
ileri atalmıılar ve fazla zayiat
tan sakınmak açın arazının 

bütiln manialanndan istifade 
etmişlerdir. Bu hareket öğ· 
leye doğru bütün takip 
edilen hedeflerin zaptile neti· 
celenmiştir. Hu mıntakanın hu· 
ıust bir ehemmiyeti vardır, zi· 
ra Madridln timat cihetinden, 
yani San Martino mahallesi ile 
Koronya yolu tarafından mu• 
haurasanm geniflemesine mini 
olmaktadır. Bu yolun bir kolu 
hili bükilmetçilerin elinde bu· 
lunan Eskaryaldan da geç
mektedir. 

Diğer kıaımlarda cumhuriyet 
kuvyetferinin mevkilerini de
iiıtirecek hiçbir hareket ol
mamııtır. 

Paris, 22 (Ô.R) - lspan1ol 
asilerinin saat yirmideki vazi• 
yeti ghteren tebliği : Beşinci 
fırka Aragon cephesi: Eehem· 
miyetsiz top ateıi. Altıncı fır
ka : Kuvvetlerimiz Vila Real 
cephesinde diiımanı hücum 
mevkilerinden çıkarmışlardır. 

Düşman ağır zayiatla çekil· 
miş, 4 mitralyöz, 2 siper topu, 
50 ölii bırakmıştır. 5 esir al· 
dık. 7 nci fırka, Maclrid cep
hesi; birıey yok. 8 inci fırka, 
Astürya cephesi; küçük müsa
demeler. Sorya fırkası; birşey 
yok. 

Martşal Çan-l(ay-Şek .......... 
Ademi müdahale konuşmaları 

Fransa müessir bir kon
trol sistemi istiyor 

Bir gazete hakkında takibat yapılacak 
Londra, 22 (Ô.R) - Dün ademi müdahale tili komite· 

öğleden sonra hariciye nazın sinin tedkikine havale edilecek 
Edeni ziyaret eden Fransa meseleler üzerinde g&ritlil-
sefiri Corbin, Loadra bey· mütttlr. Bu iç.timaa büyik 
nelmilel komitesi tarafından ehemmiyet veriliyor. 

ispanyada ademi uıüdabale Corbin, Edenle mülika-
tedbirlerini daha miieasir kıl· buda Fransız hilkllmeti-
mak için dilıünilmüş tedbirler nin müessir bir kontrol siıte-

ve bilhassa silib gönderilme· minin süratli bir şekilde tem 
sine mini olmak için ispanyada ve tatbiki arzusu Ozerinde 11-

tesiai tasavvur edilen kara ve rar etmiıtir.Bu kontrol eaaslan-
deniz kontrolü hakkında g&- nın tesbiti iletili komite met· 

rüşmOıtür. Bu mesele bugün gul olmaktad1r.F ransa bükümeti 
öğleden sonra komite tara• tatbik sahasında tesadilf edi · 
fından tetkik edilecektir. len giiçlülderi bertaraf etmek 
Corbin silih ithalatına mi· için herşeyi yapmak ve Loa-
Dİ olmak ıçan y•palacak dra komitesince kararlafbn-
kontrolb tesirini arttırabilecek lacak her tedbire iftirik etmek 
her tedbire Fransanın iıtirlk karanndadır. 
arzusunu bildirmİf ve hüküme· Pariı, 22 (Ô.R) - Baıveki· 
tinin umumi olarak, şimdiye let tebliğ ediyor: Sabah gaze· 
kadar ademi müdahale yolunda telerinden biri hava baka•· 
tesadnf edilen güçlükleri aı- lığın\D ispanyaya tayyareler 
mağa yarıyacak her teıebbilse g&nderdiği hakkında haYa 
iıtirlk edeceğini bildirmiştir. ordusunun disiplin ve mane-

Londra, 22 (Ô.Rl - Harici- viyatanı sarsacak mabiyttte 
ye naıan Eden dün öğleden yalan neıriyatta bulunmulhJr. 
sonra Fransa sefiri Corbin'i Adliye nazm bugaıeteye ka111 
kabul etmiftir. Bu mülikat es· yanht haber neşri suçuyle ta-
naaında buglln toplanacak kibat açılmasını istemittir. 

lanın ortaımda yeıil sınarlar Siildlnetle birer birer yüzlerine 1 bakalım buraya, çabuk on• 
arasından akıp giden coıkun baktı, sanki tanıdık birisini 1 bana gösterin. 
bir kaynağın etrafına dizilmiı· arı1ormuı gibi hepainin yüzüne Bu haykmıla korkup, tiltiye 
ler~i. Kananın soyunup, dö· bakarak biraz daha ilerledi. titriye lrntan zavalh, Süleyman 
kllnüp birgin mola vere· Nihayet birisini tuttu, yukarı 

ağanın uşağının yanına geldi, 
ceği bu konakta; kirvan kalkan kolunu aşağı çekip iki gaz işaretiyle biran işaretleı-
balkı atların, katırların sırt· tarafından tutarak : tiler. Dk uşak öfkelendi. 

. . • . • farında gelen kuzulardan - Bana bak 1 Sen Bursalı 
Yu .. k·u·nu" almı.. bı'r kirvan,· b' 'k" · · · d' · k t'I t t s··ı v d - ·ı · · ? - Hasan! Kancıklık 11ra11 

baraca kesmiı, bir taraftan da 
medet umacağımız Sipah tay· 
fası iJc, Yeniçerileıin baza 
kimseleri, neferleri para diye 
ayağa kalkmıılar. isyan fena· 
dır, bir tedbir alalım, gelin 
görüşelim. 

Deyip etrafma topladı .. 

'fi ırı 111nı m mp es ı er,a eş e u eymanm uşagı egı mısın 

dağca taıca kattrlarınm çanla· kızaran kuzu gözlemelerinin değil, bizim canımız tehlikede. 
rmı tıkırdatarak; bu yol dere, kokusu dağı sardığı bir sırada - Ne susuyonan! Söylese- Kendi camn mı tatlı, yoksa 
bu yol sarp! Diye Türkün baş dağın üst çamlıklarından birbir ne? .. Sen onun upııi-ı degv il mi- ağanın nıı ? Hadi! nereye git· 

• t' - t t 
sallıyan dervişleri gibi; abeste, üstüne silahlar patlamağa bat· sin? ıyse gos er ... 
beste, Afyon Karahisann ar- ladı. Kirvan halkı birdenbire - Evet! Deyince efe Hasanm beliae 
kasındaki kuı uçurmaz, karvan olduklara yerde durup ne ol- - Hani aian? bir yumruk savurup yere yı· 
gCSçlirmez dağlara sarmıılardı.. duklarını şaşmrlarken yukara· . . . . . . karak : 

Kirvan, tekbir ve dualar- dan aşağı bir tufan belirdi. - Söyle diyorum. - Bre hain 1 Canın aıraile 

diye batından aavup, müftüyil Kütahya Valisi Küçük ça- la her molada çöküp, dağın Şakır şakır atlarla yaylayı - Şimdi burada idL. ısmarlanır, toparlan gö»ter ba· 
uçurumlarından, yaylalarından dört bir tarafından saran bir - Düş önüme göster bana na Süleyman ağayı l ve arkadaılaranı çafırarak : vuş Ahmet Paşaya: 

- Amanın it dört batı ma· - Leşkerinle Katırcıoğlu ve 
mur teblükededir, bir taraftan Haydaroğlunun ftstüne yürü. 
Giridde askerlerimiz harap olup ölü veya diri derdest eylet 
mağlübiyete yüz tutmaktadır, Giriddeki serdar Hüseyin 

1 
imdat iatiyorlar, bir tarafta sa· paıaya da: 
ray para istiyor, etrafa haber - Arkanızdan imdad gön· 
saldık. Ukin Anadolunun içini derilecek, siz bele ikdam ve ( 

ıııta____;K~•~tu~c~ıo~~~ı~u __ ıs. __ U!!!ı.HJllDIKDL!a~ ~D.11;,_tılll.D~UllDllD.lilın.Jt~enk' 

geçip giderken Sandıklı yayla- akın, kirvanı olciukları yerde ağanı! Dedi. Yere kapanıp ta kal-
sına erişmişlerdi. muhasara ettiler. Zavallı herif efenin önünde 

x ü ü t fı b k k lcan zava!h adam, biç arkasıaa 
Kirvanın başı olduğu halü Bunlar çığ silih efelerdi. yur Y P e ra na a mara • 

kıyafetten belli, önde giden Karvan halkı hiç ses çıkarma- ilerledi. Ağasını etrafta göre· bakma<\an yürüdü ve ileride 
bir ağa Sandıklı yaylasmdaki dan ellerini yukan kaldırıp meyince bir arkadaşına bağndı: bir kayanın arkasına kadar 
bir otlağa hayvanını sahp, teslim işareti verdiler. - Heyi Hasan! ağa nerede? ilerledi. Durdu ve döndü, elile 
arkasındakiler de ona uyarak Efelerin içinden bir palabı- - Bilmiyorum.. efeye kayanan arkasını sessizce 
hayvantannı bırakıp ağanın yıkbsı atından atlayıp ağır ağtr Efe bir haykırdı: işaret etti: 
etrafına t imamı a _ __,_,_.=...._--=k=A .... r ..... an= m,,,_"""i ....,in=e.........,;::d:.;::o_v"'"ru=----,Jf-=~d:::..:tL=-----___;N:::....:..;:a~•al::=..__.:b=.:i=lm::İ:...!v..::::o.=..:rs:.:u:=n:ı___..e.=.:l=--------=--~D~e!.!!!:ı'am tdeca -
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Çinde asilere karşı hareket başlamadı 

Nankin Mareşal Çan - Kay - Şek'in 
serbest bırakilacağını ummaktadır 

~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Asi general mareşala kendisini tevkife mecbur kaldığından 

her günkü ziyaretinde teessüflerini bildiriyor 
dolayı 

Londra, 22 (Ô.R) - Dumey 
Japon Ajansının bildirdiğine 
göre resmi Çin mabafıli mer
kezi hükOmet ordu~arının ma
reşal Çanı;r - Su • Liang kuv· 
vetlerine karşı henüz taanuza 
geçmiyeceklerini blldirmekte
dirler. Zira mareşal Çan • Kay· 
Şekin serbest bırakalma~n için 
bili bir uzlaşma ümidi vardır. 
Bu sebeple sulh yolile mesele
nin hallini mümkün kılmak için 
askeri hareketlerin tehiri emre· 
dilmiştir. Mareşalın ağledeo 
aonra serbest bırakılacağı ümit 
edıliyor. 

Diğer taraftan Nankinden 
l>ildirildiğioe göre, merkezi hü
kümet tayyareleri Fu-Liang, 
Su-Liang mevkilerini bombar
dıman etmişlerdir. Vaniang'da 
bir mühimmat deposu berhava 
olmuştur. Siaog-Fu mevkii ay
nca bombardıman edilmişt;r. 

Mareşal Çang-Su-Liang ile 
Nankin hükOmeti arasında 
tavassut vazifesini gören ge
nerahn ifadesine göre Mareşal 
Çaag-Sa-Liaag esir tuttuğu 

Maretal Çan-Kay-Şeki hergün 
aiyaret t>derek henilz kendi
siai aerbelt bırakamadığandan 
dolayı tee11üflerini bildirmek· 
tedir. 

Çinde kadın tavya1tcilcf ve kadın askerler 

Londra 22 (Ô.R)- Nankin
den Reuter ajansına bildirili
JOr: Esir başkumandanın kan11 
Çan-Kay-Şek kardeti Çaeg 
ile birlikte bu aabab tayyare 
ile Tien-Çine hareket etmi,tir. 
H6kümet kuvYetleri asilere 
karfl ileri hareketlerine devam 
etmektedirler. Tayyareler asi 
lnt'alan bombardıman etmiıler• 
dir. 

Londra, 22 (Ô.R) - Çin hll
kilmet reisi ve başkumandanı 
maretal Çan - Kay - Şekin 100 
l.ia kifilik b;r orduya kumanda 
eden genç marepl Çang - Sa • 
Liaaı tara&ndan esir edilmesi 
ve asi kumandanın Japon mlld· 
deiyatına -harp te göze aldm
larak- mukavemet edilmesini 
ietemesi uır.ak prk işlerine 

reaiden herkesin dikkatini 
~ekmiştir. Bu işin bekleoilmi
Jea neticeleri olabilir. Fakat 
Çin i,leri biz Avrupalılar için 
o kadar kanşıkhr ki, vukua 
gelebilecek hldiıeleri takip 
edebilmek için baza ana nok
taları belirtm~k llzımdır. 
• 

Evvel& Japonyanın Çinden 
kopardığı topraklar var • .Başta 
ayrı bir devlet haline sokulan 
Mançari gelir. Japonlar Çinin 
Jehol eyaletini de Mançakuo 
at'\ı verilen bu yeni devlete 
katmıtlard1r. Bundan sonra iç 
Mogolistanın iki eyaletini, Ça· 
har ve Sui-Yan'ı Çinden ayır· 
mıştn. Nihayet Hopey ve Pe· 
kin m1ntakalarını nüfuzlan al-
tına almışlardır. Unutmamak 
lazımdır ki her Çin ey .leti, 
Romanya gibi orta bir Avrupa 
devletinin yarısı kadardır. 

Nankin milli hiikümeti filen 
ancak Çinin en ,erk eya1etle
rini hDkmil altında tutmakta
dır. Bunlar da Şantung, Honın, 
Kiang - Su, Çe • Kiang ve An
hay eyaletlerıdir. Daha cenup
ta Kantonda başka bir Çin bü
kiimeti vardır. Bu da, Kuan -
Tung, Huang - Si, Yunnan ve 
Kvay • Çu eyaletlerine hakim
dir. Çinin geri kalan kısmında, 
yani memleketin dörtte üçün
de komünist kıt'aların işgali 
vardır ve bunlar Nankin hil
kümetile harp halindedirler. 

Çao-Kay-Şek'in tevl<ifi Ja-

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Sami-Han, garrp çobanın çallıslyle mahzunıa,an 
gözlerlnl RUstem beye çevirdi : Bir az 

uzaK otur dellkarılt, dedi. 
Türkilo, her tarih devreıiode 

samimi bir aşinası olan Bozkır 
Asya sırtlarında da Semi-Hana 
tabiattan ıiirler getiriyor ve 
onu ne mahzun ve mükedder 
dakikalarında avutuyordu. 

Arkasında kendisini ısıtan 
bir elbisesi, alhoda ah, elinde 
ıilibı vardı. Nihayet yanıba· 

tanda, atkiJe kalbini heyecana 
getire• d6nyada eoçok sevdiği 
bir varJ.k, R&atem bey vardı. 
Tabiatm ıert ve tath mllziği 
ona kahraman!ar diyarından 
harp maaallan ve ıellmlar ge
lirirkea keaclUiai tam manaa 

ile mesut addetmek istiyordu. 
Gözünün alabildiği geni, saha· 
lar onun için sahipsiz bir 
bağdan başka birşey değildi. 
Çok ıuzulanusa oraya kendi
sıui bağ!ıyan ulusun eısiz bay• 
rağını asabilird1. 

Böyle olduğu halde neden 
mesut değildi. Ylireğini saran 
ince kard neden kendisini ra• 
hatıız ediyordu. Sanki içerisin• 
de bir botluk, doldurulma11 
gereken bir menfez vardı. 
Oraa mltemacliyen kendiaiııi 
rahabıa ediyor ve: 

- Geri elan, pri clheeek-

• 

pon i,gali alhndaki iç Mogo
Jistana ve muhtariyet maskesi 
albnda Japon kontrolü altında 
bulunan Hopey eyaletıne komıu 
olan Şaosi eyaletinde olmuttur. 
Çan-Kay-Şek Çinin en tanıg,. 
mıı sima11d1r. Askeri ve siyafif 
meziyetlerini basımlara da tas
dik ederler. Kiang-Si ve Fuk
yen dağhk mıntakalarında 90 
milyon nOfusa bikim o!an 
Çin komünist devletine karşı 

dört sene harp etroistir. Hiç 
mağlup olmadığı ıöylenir. Dik-
tatörlükle idare ettiği memleke
tin milli vahdetini kurmak is-
ter. Japonlar bunun muazzam 
nüfuzunu daima endite ile göl'
miltlerdir. Tevkifi Çindeki va
zjyeti değiıtirebilir. Asilerin 
ültimatom'armda sarahaten Ja
pooyaya karıı vaziyet almaıan 
ve kom6uistlerle it birligi yap
maları Japonlara harekete mec
bur edebiJir. 

Oç ŞART 
Japonların Çindeki siyaseti 

baıvekil H " rotanın meşhur üç 
ıartiyle hulisa edilebilir: 

1 - Her türhı Japon aleyh-
tara propaganda hareketinin 
kesilmesi, 

2 - Mançu-Kuo imparator
luiunun tasdiki, 

ıin, ulusunun feliketli güniln
de onun acılarını ıarmıya ça
hpcak11n .. 

Deıııek istiyordu. Fakat 
kendisine ne oluyordu. U!uıu 
her dütman bileğini k11acak 
bir kuvvet taşımıyor muydu. Bir 
gün en mecalsiz Anında bile 
karıısına çıkan kavi düşmanla 
kar,ılaısa onu yenmiyecek 
miydi. 
Şu halde •• Şu halde bu sala· 

dan, memleket, yurd ıı1asından 
baıka bir ıey değildi. Genç 
kız, bir ka) anın dibinde istira· 
hat etmekte olan Rüstem beye 
seslendi: 

- Rüstem bey, Rüstem bey .• 
Genç akmcı beyi, daldığı 

hOlyalardao ayrılarak ayağa 
kalktı ve iki soluk arasında 
Semi-Han'ın yanına gitti: 

- Bir ıeymi var<!ı? 
- Evet Rnıtem bey, ıeainle 

a&rilfmek iatiyordum. 
- Semi-Han'ın fena laalde 

cam ıalulayor, galibL. 
- Baaa pemekte fa1da 

sınai,.,... 

3 - Komünizmin imhası için 
Çin-Japon it beraberliği. 

Japonya bugiln teşkilitb 
Çin komiinizminin kendisine 
karşı. tecaviizkir olan temayül
leri lnilndedir. Bunlar bli 6n 
Çinde Japonlara kartı mevcut 
olan galeyandan istifade ede
rek milliyetperverJeri de kendi 
taraflarına almağa uğratıyorlar. 

Bir lngıliz jlazetesi Çiodeki 
vaziyetıo başhca farikalarını 
şöylece sayıyor; 

1 - 420 Milyon Çinli vardır. 
2 - işsizler 60 milyondur. 
3 - Halkın dörtte üçü zira• 

atle yaıar. 
4 - Zirai işletmelerin ya

nsı bilfiil çalıpn himilerioi ge• 
çiodiremiyecel< kadar dardır. 

S - Çinin üç Afeti: Haydut
lar, askerler ve kıthktır. 

6 - Büyiik çiftlik memur
ları buna bir d6rdüncüsün6 
ilave ederler: Çiftlik sahiple· 
ranin iatiptadı. 

7 - Fakir çiftçiler daima 
borçludurlar. Zirai Aletlerine 
kadar herıey ipotek albndadı~. 
Bazan borç ödemek için ço
cuklarını satmağa mecbur ka· 
larlar. 

8 - ikraz faizleri ylizde 25 

- Sebebini ıorabilir miyim? 
- Rüstem bey müsaade 

ederae bu ıebep llzerinde te• 
vakkuf etmek illemiyorum. 

- Ya ben bunu merak 
edersem. 

- O zaman beni doğru 
konuıturmamıı olursun.. Seni 
de kendimle birlikte · üzmek 
istemem. 

Semi-Han da ayağa kalk
mııb. Ona, uzaklarda borumsu 
bir tahta parçasiyle ovalarda 
neıe toplayan bir garip çobanı 
gösterdi: 

- Bak, dedi. O ne kadar 
mes'uttur. 

- Acaba Türk mü? 
- Zannetmem. Türk hiçbir 

zaman bu kadar kaygısız ol
mamıthr. Onun memnun ol
duğu zamanlar, ıataf yapbğı 

zamanlardır. Şimdi ise memle• 
ket kavga içindedir. 

- Ona 7akından clinleıek 
naıal o'.ur. 

- Orkltmlf olma• mıJIL 
- IC.eaclilİDe alrlaaeJia. 

aa Dnunaevveı ı••• 

Daha neler göreceğiz? 

Bay 
• • 
ıçın 

kendinizi 24 saat 
kiralar mısınız? 

Yed Peckham namında bir ınglllz Londrada va 
Nev-Yorkla kadınlara terblyell yolda9lar 

temin eden evler açmıf •• 

işte .. Monden is
sizler" için Ameri
kadan gelen yeni 
bir meslek... Bu ıı< 

°YH.za:n; Ti-tay.na 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 

mes!cği keşfeden f~~4'.@t~f:Wi~~ ~QWrnfl· Ted Peckman na-
mında bir zattır. 

Ted Pecltman ~a · 
rışın, ince ve biraz 
müvazenes·z erkek· 
Jerden hoşlanan ka· 
dınların güzel bu-
labilec~kleri bir de
likanhdır. iki yıl 

evvel New - York 
kaldmmları üzerin
de açhktan geber
mek üzere idi. Keo· 
di kabiliyetiyle mü· 
tenasip hiçbir iş bulamıyordu. 

O zaman aklına bir fikir geldi. 
Gazetelere lcüçük b·r ilan 
verdi. Kendilerine refakat ede-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ile 50 arasındadır. 

9 - Voe!"giler peşin alınır. 
Bazı vilayetlerde 50 senelik 
vergi 6ncf!den ödenmiştir. 

10 - Münakalat vaziyeti 
berbattır. Netice: Bir mıotaka-
da kıthk varken yanındaki 
mıntaka mOstahsilleri mahsul 
faılasıoı ne yapacaklarını kes
tiremezler. 

11 - Garbi Çin bütOn mem
lekete yetecek kadar pırinç 
yetiıtirirken mOnakalit vasıtası 
olmadığından Çin hariçten pi• 
rioç ithal eder. 

12 - Fabriltalarda işçiler 
12 ıaatteo fazla çabtırlar. Ka
dın ve çocuklar geceleri iıleti
lirler. Gündelikler Japon İfÇİ· 
lerinin aldıldan yeUIİJelerin 
yarısı veya üçte biridir. Japon· 
yada da logiltereye nisbetle 
yarı nisbettedir. 

Bu prtlar altında Çin top
rağının komOnizme müsait bir 
zemin olmaıana hayret edile
mez. Uçilncii enternasyonal 
Çin lcomilnistlerini teıkilitlan
dırmak için elinden geleni 
yapmıthr. Japon hllktimeti Çi
ne bu tehlükeye karıı birlikte 
miicadele teklif etmiştir. Nan
kin hükOmeti buna pek ya-
naşmamı,hr. Çünki Japon
yaoın Çin 'de ekonomik bu-
lilllloiln arhnasından korku
yor. Fakat muhakkaktır ki 
Maretal Çaog - Su - Liang ko
münist ordusile birlik olarak 
bDkmilnil daha ziyade ıarka 
doğru yaymak isterse Japonya 
bana ıeyirci kalmıyacakhr. Fa· 
kat Japonyanın Çinde umumi 
bir tekilde mlldahAlesi beynel
milel tesirler uyandırabilir. Bu 
da sulh için en büyllk bir teh-
16kedir. 

- Şu halde gidelim .. 
Çobanın oturduğu kayanın 

yakınında çukurumsu bir yere 
ç&kmOılerdi. Onlar, yer icabı 
belki de ilk defa olarak bu 
kadar yakın oturmuşlardı. Rlls
tem bey çok dalgındı. Semi -
Han konuttu: 

- ROıctem br.y, dedi. Biraz 
ileriye git.. Bu kadar yakın 
oturma .• 

- Neden? 
iki mert akıncıom gözleri, 

bu miiphem ve minaı11 az sor
guya cevap vermeye ve almaya 
lüzum görmeden ayni noktada 
toplandılar. Onları, ten bir 
havaya uyduran çoban çalgısı 
ruhlarında belirsiz bir fırtına 
koparıyordu. Rüstem bey artık 
bir cesaretle sordu. 

- Kız, dedi. Benden kor
kayoraun galiba •• 

- Korkuyorum senden Rüı
tem bey. 

- Halbuki ben ıenin bu ka
dar g6zel olduiunu bugüne 'ka
dar farketmemipim. 

-&ti• Var-

1ed Peckham 
cek erkekleri olmayan kadın· 

lara gece gezintilerinde refakat 
etmeyi teklif ediyordu. New· 
Yorkta Çlkış yoldaılarından 
mahrum kadmların sayısı pek 
çok olacak ki yığm yığın talep· 
lerle karşılaşb. Gecesine 
10-20 dolar alan Ted Pec' man 
daha sabahtan yapılan talep'e· 
rin hepsini tatmin edemiyordu. 
O zaman kendisi gibi iyi tahsil 
ve terbiye görmüş, fakat iısiz 
kalmış genç aile çocuklarma 
başvurarak onların da iştirikile 
bir "Guide eıcort serv.ce - ge
ce refakat servisi" ihdas etti. 
Bu bllro, Amerikanın en işlek 
bllrolanndan biri haline geldi. 

Bllroca tatbik edilen usul 
pek ıade idi. Bilfarz "bayan 
x ... " falan gece falan tiyatro
ya, operaya, i kabaralardan bi· 
riae ••J• baloya gitmek im• 
ıyor. Evinde kendisine refakat 
edecek bir erkeği yoktur. 
Odasında kıt gece!erini yalnız 
geçirmekten sıkıldığı kadar 
tekbatına aokağa çıkmaktan da 
korkuyor. Yahut ta mubtt>lif 
ıebepler tahtında kendi tanı· 
dığı erkeklerdea biriyle çık
mak ist-=miyor. Gece refakat 
servisine telefon etmesi kafidir: 

- Ted Peclo.man orada mı? 
- Buyurunuz bayan .•• 
- Çarşamba akşamı için bir 

yoldata ihtiyacım var. 
- Peki... Size refakat ede· 

cek erkeğin nasıl olma11nı iıti
yorauouz? 

- Uzun boylu, esmer olma
sını tercih ederim. Çirkin ol
ma11 umurumda değildir. Yal
nız dişleri güzel olsun... iyi 
konuşmayı bilsin... Onive:rsiteli 
olsun .•• 

- Bostonlu Jooes Jooeain 
oğlu Lewis Jonesi milnaıip 
g&rDyorum. Arzu eder misiniz? 

- Çok gllzel... Amcam Jo
neı Jones'Jeri çok iyi tanırdı. 

- Saat kaçta bayan? 
- Sekizde... Smokinli ola-

cak ... 
- 20 dolar vereceksiniz. 

Ayni zamanda gece masrafınıza 
mukabil peıinen bir çek 
g6ndermek llltfunda bulun
manızı da reca ederiz. Bu 
çek, suvarede sarfetmek niye
tinde olduğunuz para kadar 
olmahdır ki size refakat ede
cek olan Levis Jones masraf 
puılalannı &diyebilsin •• 

Ted Peckmaoın sözüne inan
mak lizımgelirse bu gece re• 
fakatleri ahlaksızca düşünce
lerden tamamen münezzeh bu· 
lunuyormuf.. Peckman takdim 
ettiği gençlerin ablik ve fazilet 
tellkkilerini garanti etmekte 
imif.. Kadın müşterilerinden de 
ayni derecede faziletli olmala• 
rını iıtiyormu,.. Bugüne kadar 
bir tek tikiyet bile duyulma• 
mıf.. Ted Peckman ayai ma• 
hiyette bir b&royu ıimcli Loa• 
clrada ela apmfbr .. 
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MACERALARI Paris ve Londra hükümetleri I Sovyet 
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Londra, 22 (Ô.R\ - Sovyet 
mahafilindeu bildirildiğine göre 
bugün toplanacak olan tlli 
komitede bir Rus vapunınun 

lspanyol asileri tarafından ba
tmlmasa münaıebelile Sovyet 
delegesi diğer devletlere ticaret 
gemilerine taarruz eden faşiat 
harp gemilerinin korsan telikki 
edilerek o suretle muamele gö· 
receklcrinin milıterek bir ka
rar.la ilanını teklif eyliyecektir. 
EğeJ" bazı devletler bu hususta 
işbirliğini kabul etmezlerse 
Sovyet hükümeti kendi v:ıpur
lanm ve deniz münakaJitmı 
himaye için bizzat bir bahri 
kontrol sistemi tesis edecektir. 

Pek ~bak mliteeuir o1cla. 
ilk lunçlanJdardaa llOlll'a J1llD'" 
ruğwyla aıasaya ~rarak: 

- Pekllll Camartai ile 
pazar arU1ndaki gece her 
halde T ampel hapisbaaelİlle 
giı metiyiml Dedi. 

Ne yapacağını, ne .&yliyece• 
ğini, niye tqebblla edeceğini 
heniz bilmiyordu. Bmılan di
şünmek için daha &nündft beş 
gün yardı. Ba andan itibaren 
zihninde yerletm birşey varsa 
o da pazar ~esi, pazar ••· 
baba yapılacak ifkeoceden ev• 
vel Tampel zındamna girmeğe 
mecbur olması idi. 

Ba karan •erdiği eaaada 
büyUk Alonda bir takım fer· 
yatlar iptUdi. Kato gizlerini 
sildi; ıolıun çehresinin rengi 
yerine gelmek için iinllğü ile 
yii&iioü oğdu. Ve : 

- Yfoe ne oluyor bakalım! 
Devriyeyi buraya mı getirmek 
isti yorsun uz 1 

Diye homurdanarak içeri 
girdi. 

- Bir cinayet! ZaYalh bir 
kocakarıyı öldürmiişler. 

- Katil Rosetle, Pakettir. 
Ba aoa iftiraJI, 8ç, d6rt 

falüte atmqb. BUDlar iki kızm 
ea m&dbiş dlfmanlan idiler. 
Çünkl onlann munffakıyet
lerini, slbellikleriai kıskanı· 
yorlar, ve biiyle bir iftiraya 
fırsat bekliyorlardı. 

işte bu sebepten, kendile
rine taalluku olmıyani başka 
defa olsa idi likayt ka
lacakları tabii olu bµ cinayet 
için fevkali4le bir gilriUtü yapı· 
yorlard1. Sanlardan biri : 

- Zaıralla kadın l Bu, pek 
met'- T8 iınafar W iştir f 
DiyordL 

Bir cliieri de : 
- Paketin fena bakışlı bir 

kız olduğana 1ıer vakıt söy
lerdim 1 Diye bağırıyordu. 

Bir üçüncil de : 
- Hemen bunu polise ilıbar 

d~li 1 işte epiyce zamandan· 
beri zabJta memurları bizi le
keliyorlardı ... Avazeaile salonu 
dolduruyordu. 

Rosetle, Paket dahi, glbaah
sız olduklarını ıö1lll7erek ai· 
byorlardı. 

Kato: 
-Erkekler ve kadınlar hepi

niz de ~usunuz!. .• emrini verdi. 
Herkes susmuştu. Meyhane• 

nin kapısı dikkatle kapandı. 
O vakıt Kato: 

- Öldürülen kadın nerede? 
diye sordu. 

- Sokakta, meyhanenin kar
ıısındal ravalh ihtiyar kan!.. 
Bu manzara in.anın merhame• 
tini mucip oluyor ••• Bundan do
layı hastalanacağım ... 

Bu sözleri aiiyliyen kadm, 
duçar oldukları hakıız itbam
lan korkarak ppran zavallı iki 
kıza dehşetJe bakan san saçlı 
ıitkin g6zl0 iri bir kızdı. 

Kat o: 
- Haydi bakalım Jeban, 

ne biliyor.U nlatl dedi. Bu 
ıiıman kaz ellerini kalçalanna 
dayayarak bir saniye kadar 
•allanıp 86ze başladı: 

- Bet dakika evvel, ben 
Jak il ManfO, Grandilond, Fi
fin ve Leunard buradan çık
mışbk. Dlpn çakar eıkmaz, 
jak 16 Matto: GeliDiz ıurada 
ne var? Diye bağırdı. Pifint 
g6relim, dedi. Ben de oraya 
gidelim! dedim. Bunun Ozerine 
jak lö Maqo iade olmak &zere 
hepimiz oraya gittik. Ne 
aCSrsek beyeııirainiz ? Roıet 
ile Paketi lloic:luldan bir 
ilatiyar k..,.. yuında eliz 
ç6kmlf oldUlan halde ak· 

_.....___---=-==~= ra • mi? • • ? • 

Diğer arkaaatlan: 
- Doğrudur.Diye bağırdılar. 
Roset: 
- Yalan atiylB1ornnud Ko

cakan eYvelce almüfHi •• Oedi. 
- Önce &lmüştftl Önce 11-

mUttül Ha!... Hili çabalanı· 
yordu.. Söyleyiniz doğru de
ğil mi? 

Paketle, Rosetağhvarak gece 
karanlığında bu cesede çarp• 
tıklannl Ye yalnız ilzerinde 
aşıracak birşeyi olup olmadığını 
anlamak istediklerini yemin ile 
temin etmek istediler. 

Jehan iri gözlerini döndü· 
rerek : 

- Hayır, y11lanl Ben evveli 
polise haber vereceğim 1 Gel, 
Matşo dedi. 

Kato kızı kolundan tuttu. 
-Bu kadar gürültü, kapımtn 

6n!inde ölen bir kocakarı için 
mi? Bu ilk defa mı vukubulu
yor ? Ne Söyliyeceksin?Kızım, 
haydi git polisi ara bakalım .• 
Ben de ona: Cesedi bile bu
lunmayan çavuşun ne olduğunu 
aöyJiyeceğim, gelelim sana 
Matşo, sen de pekila bilirsin 
ki; yaphklarımn hepsini bili· 
yorum.. Hepinitin ne matah 
olduğunuz bence malumdur •• 

Meyhane m6şterileri dehptle 
titrediler. 

- işte ilk defa olarak beni 
poliıe haber vereceklerini söy· 
l&yorlar. Polis gelsin bakahm, 
benden nekadar glizel hava
diıler alacak 1. •• 

Birkaç serseri : 
- Kato 1 Kato 1 Diye ba

ğırdılar. 
- Fakat, Katonun hakki 

var ! Kabahat Jebatandır 1 
Şiıman kız tarziye werdi. 

Paketle. Roseti polise haber 
vereceğim diye eğlenmek iste-
diğini söyledi. Bu suretle bir 
mu.alllla akdedilmiı oldu. 

" Konupn iki ölli • meyha
nesini de şüpheden masun bu-
lundurmak için iki serseri ce
sedi uzağa götürrueği deruhte 
ettiler. Bunun l\zerioe miişte
riler de dağılmaga başladılar. 

Paketle Roset meyhaneden 
çıkmak ll1ere iken Kato bun
ları tevkif etti. 

- Burada kahnız, aiıinle 
g&rllıeceğim Yar, dedi,. 

Meyhane kapandı; ışıklar 
a6ndiir6ldi. 

Kato da iki kızı bir odaya 
götürerek onlara: 

- Söyleyiniz bakayım, koca 
kanyı iildiiren siz değil misiniz? 
diye sordu. 

- Kato; bizden nasıl şüphe 
ediyorsun? •• Hayır, biz değil'z. 

- Ben ise, sizsiniz diyorum! 
Bağırmayımz laepsi beyhude· 
dir.Kafillerin siz olduğunu zan• 
nedi yorum. 
Hatti siz olmamıı olsanız bile 

hertey sizin aleyhinizdedir. Ko
cakarıyı •iı katleylediğinize 
dair ,ayialar var... Jehatın 
sözlerini ifittiniz değil mi ? 
Suıunuz, atlamanın sır ası 
değil... Şimdi uzlaıırız. Beni 
dinleyiniz •• 

- Bilmtdi-

••• 
Üçüzlü 
müzakereler 

Londra, 21 (A.A) - Dail1 
Telgrafın verdiji haberlere 
göre bir müddetten beri Lon• 
dra ve Paris ve Vaşington 
arasınCla bazı müzakereler ya
pılmaktadır. Bu milzakereler-
den maksat beynelmilel ticarete 
eagel olan mlnialann bertaraf 
edilmesidir. 

lngiliz mahafiliain bu husus· 
taki kanaatine göre geçen Ey
lülde fiç devlet tarafından imza 
edilen para anlaşması istenilen 
Deticeyi temin edemediğinden 
Avrupanıa ekonomik k.Jkın· 
maa ;çia JeDİ yelli tetef>btis· 
leria. Ut lizım idi. 

Bu karşılandı. Şimdi Akdeniz haber Romada iyi 
anlaşması da kuvveden 

Paris, 22 (Ô.R) - logilterE' 
ve Fransanın Adis Abeba elçi· 
likleriai bat konsolosluğa tah
vil etmeleri, ancak MiUetJer 
eemi1etinin utlhiyeti dahilinde 
otan hukuki tasdik meselesini 
hal etmemekle beraber, bir 
uzlaşma jedi olarak telakki 
edilmektedir. Londra ve Pariı 
hlkümetleri bu jeılin ltalyamn 
harici siyasetteki vaziyetini biı 
edilir derecede deği,lireceğini 
ümit etmişlerdir. Romada 
beliren ilk aksüllmellere gö· 
re bu iknit yeri11cledir. 
Zira ltalyan payitahbndaki 
memnuniyet çok büyöktlr ve 
gizlenmemektedir. Gerçi ltaıl· 
yen gazetelerinden bazılan bili 
bu jestin biraz geç kaldığı•• 
iddia etmekte iseler de umu· 
mi~ti ittbariyJe müsait 'bir 
mukabelede bulunmaktadırlar. 
Daha ziyade cesaret verici bir 
hadise de ıudur: Roma maba· 
fili İngiltere ve Fransa tara· 
fından yap.lan gayretin zaruri 
olarak Romanın A•rupa siya
setinde ve belli başh ola· 
rak ispanyada bir mukabe
lesini davet elliğini tasdik 
ve kabul ediyorlar. Eğer ger
çekten böyle olur ve centilmen 
anlaıması veıilesile Roma bü
kümeti kendisinden beklen· 
mekte olan teminatı yakında 
verir1e, F ransı& mabafilinin 
kuaatince, lspanyanm deniz 
Ye kara hodutlarıada tesisi is
tenilen müessir kontrole doğru 
çok miihim bir karar verilmiş 

olacaktır. 
Paris, 22 (Ô.R) - "Temps" 

gazetesi her meselede olduğu 
gibi Adis-Abeba sefaretlerinin 
ilgası itinde de lngiltere 'Ye 
Fransamn danışıldı hareket 
ett klerini, bununla beraber 
her birinin tam hükümrani
yetle karar verdiğini kaydede
rek şqnu ilive ediy~r: Bu te· 
ıebbns vaziyetin ve akbn za
ruri kıldığı bir neticedir. Ni· 
tekim Amerika da Adis-Abeba 
temsil heyeti hakkmda ayni 
karara visıl o'!muştur. 

•nebatı" Fransaoın Londra 
tarafından yapalan teşebbtise 
iştirikini memnuniyet!e kayde
diyor ve bunu iki hükftmetin 
işb:rliğine bir delil sayarak 
lngiltere ile ltalya arasında 
tahakkuk yolunda olan muka
reaete de Fransanm işt;rik 
edeceğiai limit ediyor. 

" laformation " diyor ki : 
Lo.dra ve Pariain kararı, Ro
m• ile milnasebetlerinde :bir 
aalih bqlaogacıdar. Birkaç giin· 
denberi Londra ve Roma ara
auacla Akdeniz gergialijioi na• 
le edecek bir aalqmama ta
Wtkuku beklemmektedir. Biy• 
Jece ba yıl 10D• sulh ckwtMn
na ciddi bir cesaret Te1W 1k
tedir. 

fiile Ç!kacak gibidir 

Napoü.'atn blT göıünüş 

1 

" lntransigeant " Roma, 
Paris ve Londra araSJoda 
Oçüzlü bir anl•şmanın devamla 
olabileceği kaaaatiadedir. Zira 
böyle bir anlaşma akla daya-
nır ve ahvalin tabiatine uygun· 
dur. ltalyanlar, hiddet dakika
larında ne düılumit olurlarsa 
olsunlar, Almanlarla asla (kar
deşlik ) edemezler ve men· 
faatleri açın müıterek bir 
zemm bulamazlar. Halbuki 
Fransa ve lngi1tere:ye karşı 
vaziyetleri hiçte böyle değildir. 
Kesif bulutların kararttığı 

siyasi ufuklardan şimdi ümit 
ışıklan belirmektedir. 

"Populaire de Nante" Hitleri 
Frankoya yardıma sevkeden 
.aebebin komünizm korkutHJ 
değil, lıpaayada Almanyanın 

ekonomik, siyasal ve askeri 
hakimiyetini tesis etmek arzusu 
olduğunu kaydediyor. 

Paris, 22 (Ô.R) - Bn. Ge
nev!eve Tabouis "Oeuvre,. ga
zetesinde bildiriyor: ' 

lnjliltere ve ltalya arasında 
yapılacak centilmen anlaşmasını 
bir logiliz • ltalyaa paktının 
imzası takip edecektir. Bu hu
sustaki müzakereler yakında 
lngilterenin idaresi altuıda baş
•ıyacaktır. Centilmen anlaıma
aına Fl'Bnsanın iltihakı bahis 
me•zuu değildir. Fakat Fransa 
ve ltalya arasında da iki tarafla 
bir anlaşma için mllzakereler 
başlıyabilir. Şu takdirde son 
Kanunda Cenevrede alelade 
içtima devre-.sini açacal< olan 
Milfotler cemiyeti konseyinden 
sonra ltalyanm Habeşistanda 
hakimiyeti meselesini tetkik 
etmek üzere beynelmilel mün· 
kereler başhyacaktır. Zira Ne· 
güıün orduları kat'ı olarak 
mevkiini ltalyaa ordularına terk 
etmiı gibi göriinüyorlar. ltaJya 
Habeş arazisioiıı en milhim 
lnsmını ve bu meyanda Gore 
muvakkat hOkOmetinin birkaç 
ay e•eline kadar işgali altm· 
da tuttuğu araziyi işgal et· 
miftir. Milletler cemiyeti asamb
lesi few'kallde bit- içtima ne
ticesinde ltalyan fethini - zan
nedilditi gibi .. kat'i olarak 
kabul ederse Fransa için de 
ortada hiçbir mesele kalmıya· 
tak ve Romaya Fransız sefiri
.Un göndet>ilmesi mümkün ola· 
cakbr. Bu auretJe ltalya ile 
F ran• arasında yeni bir dip
lomasi müzakere esası lnıru'a· 
caktır. 

Paria, 21 (A.A) - Akdaize 
müteallik müstakbel lngiliz -
ltalyan itilAfından bahseden 
Ami Du Pcuple gazetesi alel
ide Ye sade bir formül mev
zuu babaolduğunu, yani lagil
tere ile ltalyamn atatiiko ua
.aıaa •ktmit olmak iizere mü
tekabilen lekdiieriaia mellfa
atkriai taalfacaklardu. 

Masselininin büyük Britanya 
ile 1ıalletmek iddiaıında bulun
duğu hesap çok uzakta kal
mıttar. Roma ancak çok umumi 
bir ıaetice elde etmiştir. 

Akdeniz lngiliz imparatorla· 
ğunun büyük yolu vaziyetiai 
muhafaza etmekte ve lngili& 
dem& h•Yetferini11 kontrol& 
altmda bu!unmaktadır. 

Londra kabinesi Paris btl
kümetiai de müzakerelere te -
ıik etmeğe teşebbüs eylediği 
zaman Romanın muhalefetine 
maruz kalmıştır. Yalnız Franıa 
bilahare ltalya ile iki tarafla 
mümasil bir itiliİ akdine d"•et 
edilmiştir. 

Duçe AkdeoWle laz· 
yıkını berglin biraz daha fazla 
bistctmekte olduğu lngiltere 
ile müzakerede bulunmuş

tur. Buna mukabil bize 
herteyi kabul ettirebilcceğiai 
zannetmektedir. Halbuki bizim 
için olduğa kadar ltalya için 
de zaruri olan mükalemelere 
ııiriomek bizim elimizdedir. 
Hem de müsait bir vaziyette, 
vaziyet bizim lehimize değiıe
bilir. Biz de Romıtyı tehdit 
edebiliriz. Bunan İçin Yugos
lavya ile bir iti'if akdetme· 
miı: kafidir. Esasen YugoılaY· 
ya böyle bir itilifın akdini 
ötedenberi istemektedir. On· 
dan sonra Fransa ltalya ile de 
bir Ak.1eniz itillfı yapmak 
ister. Fakat kendi arzu ettiği 
şekilde. 

Eko Dö Paris gazetesinin 
Londra muhabirindcq: 

lngiliz ve lta!yan menfaat
lerin.n müsademesi keyfiyetinin 
nihayet ooktai oazarlarda mu· 
karenet buıutü neticesi tevlit 

Paris 22 (Ô.R) - Bir Fran
sız tayyaresine ispanyol asi 
harp gemilerinden birinin ne• 
ticesiz kalan taarruzu hakkın· 
da şu izahat veriliyor : 

Paris - Barselon araaında 
muntazam aa•a postası servi· 
sini yapan Frusız tayyaresi 
ikisi lspanyol olmak üzere al· 
h yolcu ile MarsiJyadan ha-
reket -etmişti. Bir saat son· 
ra ba tayyare hududa •a-
np lspanyol araıisi &zerinde 
uçmağa laaarlandığı .sırada 15 
kilometre 6tec1e bir torpido 
muhribi görmüıtir. A~e ait 
olduğu aalaşılaa bu torpido 
Pamlrok geçidini bombardı· 

maa etmekte idi. Fransız 
tayyaresi 1000 metre irtifadan 
uçarken tor pito buna karşı da 
gülle atmış, fakat tayyareye 
isabet ettireme1Dittir. Tayyare 
hemen yükselmiş ve yoluna de
vam için Fransanın Perp~gvan 
şehrine doğru bir kavis çiz· 
miştir. Barselona va.-ınca yol
cular bu beyecaoh seyahati taf
silitiyle anlatmışlardır. 

11 •••••• 

Lehistan 
Almanya pe9lnde ml7 
Moskova, 22 (Ô.R) - SoY· 

yet matbuatı Lehistan hariciye 
nazırı B. Bek tarafından iyan 
mectisi hariciye komisyonu 
6nünde yapılan beyanabnı ten
kit ederek harici 1İyasetinc1e 
Lehistanın Almaayanm peıine 
takıldıiını iddia eylemektedir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
etmesi mantıkan tinmgehnekte 
idi. 

işbu uzlaımalan semereli 
olabilecek olan bu iki memle
ket birbirlerini mühim surette 
\'e fakat beyhude yere izrar 
edebılecelt mevkide buluomak
tadar Jar. lngiliz - ltalyan müna • 
sebatında salah husu1ü hiç 
şüphesiz Avrupa iç;n iyi neti
celer verecektir. 

....................................................................................... 

Fransanın sabık maliye nazırı 

Ekonomik bağlılık harbe 
karşı teminattır, diyor 
Pariı, 22 (Ô.R) - Eski ma

liye naıırı Germain • Martin 
"Paris - Soır" gazetes"nde ya· 
zıyor: Avn.pa birleşik devlet
Jeri felrri bir hayal olmamalı· 

dır. Ekonomik \eşkilih• bir• 
birine bağlı o?ması barba karşı 
ea iyi temirı attu. Avrupanan 
endl\striye1 ve zirai mt:mle-
ketlerini birbiriJe tesanüt da
hilinde ekoaoaıi tqkilih iç:ne 
almak fdui tekrar ele abama· 
lad1r. Avrupadaki fazla aufusun 
mutedil iklimli boı memleket
lere doğru muhacereti meselesi 
de tetkik edilmelidir. Bu ma• 
hiyette topraidar cenubi Ame• 
rikada varcl... Şimdiki baj. • ..... _.,ebizlik •••tu. 

fakat beynelmılel ekonomik 
tqkilit sayesinde refah kar
nağı olabilecek olan tekaik 
terakki meselesine beynelmi e1 
bir gayretle bir bal sureti l ı· 

Junmalıdır. Bu program boş b"r 
hayal değildir. Tebdidiai r•
den güne aıbrmakta o!"a 
harpten sakınmak için berşeye 
teıebbiis edilmelidir. 

" Harp mukadder bir fOJ 

değildir. Şu şartla ki milletler 
arasındaki ihtillf ıebepleriaia 
bertaraf edilmesı için Tlzımre
leo tedbirler ahosın. Blumna 
dediği ribi, berıeyin fevkİll
de, ...ılaa inaa olmalıdw. Falsat 
1111 iaaa da mlltenk olmndu .• 



aris ültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Muzalter Eroğul 
Kemal Çetindağ 
Hastalarını her gün sabah 

saat dokuzdan baş!ıyarak 

Beyler • Numan zade S. 21 
numralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
Cuma ve salı 8 den 10 a 

kadar memleket hastanesinde 

ffavacılık ve spor 
Havacılık ve spor mecmuası· 

nın 181 inci sayısı çıkmıştır. 

Okurlarımıza tavsiye ederiz. 

ıa~ımr~ 
MİTAT OREL 

AL TUN ÇiÇEK ıtriyat 
fabrikasının senelerden beri 
imal edip her tarafta büyük 
rağbet kazanmış olan JOLI 
FAM güzellik müstahzaratı 
Avrupa en birinci ve namlı 
mamulatı derecesinde olup 
yerli mallarda emsali yoktur. 

•••••••••••••••••• 

ALTUN ÇiÇEK 
7ıaş Bıçak/atı 

7 ıaş Fırçaları 

7 ıaş Sabun/atı 

7ıaş Podıası 

Ttaş K.temlcti 
7üp, Vazo veya kutuyla yağsız, 
hafif ya!flı, acı badem 
Altun Çi(rk Limon çi(eği kolon

ı•a/atı muhtelif bovlar 80 detece 
• ••••••••••••••••• 

Joll 
foı"m _; 
KlltMi 
POOOASI { 
Q.UJLM.I ·-r 
ALLIKLAR.\ 

p 1 AL TUN ÇiÇEK fabrikasının seyyar memuru l>ir 

iki gün şehrinizde bu!unacağından, toptan sipariş vermek isti· 
yenler lütfen Ragıp paşa otelinde 12 numarada kendisine 
müracaat etmekte gecikmemeleri rica olunur. 

TELEFON 22ss 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • 
Adres • Beyler Numan 

zade sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. SIHHAT BALIKYAGI En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI l\.ARDAŞLARda 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
Elll!Z;j=:.z:ırz;iQ:ı!ZllrLZ?.zzLLI/',Ln 

Norveçya balıkyağlarının en halisidir. Şerbet gibi 
içilir. iki defa süzülmüştür. 

~ 

bulabilirsiniz. 1937 modelleri ile evlerinizi, yazıhanelerinizi 

BURHANiYE ASLiYE HU· 
KUK MAHKEMESiNDEN: 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczanesi 

süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mohilye verilir. 
=--=;;;;;;;;;-=-=-=-=-=;;;;;;;;;:-=-=-========--=--~-~· =-=o;=-~-=·-=-ı-===== 

Burhaniyenin mahkeme ma· 
hallesinden müteveffa Mehdi 
kızı Naire vekili avukat Tahsin 
tarafından Eskişebirde 

................ m:ll .... , GÜNÜN 24 SAATiNDE HASTA 

iken halen ikametgahı belirsiz 
olan tesviyeci ustası Veysel 
oğlu Bekir aleyhine açılan 

boşanma davasında müddeia· 
leyhe ilanen tebligat yapıldığı 

halde mahkemeye gelmemiş 

ve vekil dahi göndermemiş 

olduğundan hakkında )(ıyaben 

devamı muhakeme ile muha· 
kemesi 20 • 1 • 937 Çarşamba 
günü saat ona talikine karar 
verilmiş olduğuoden yevmı 

mezkürda Burhaniye Asliye 
Hukuk mahkemesind<ı hazır 

bulunmadığı veya vekil gönder· 
mediği takdirde gıyabında 

devamla bir daha muhakemeye 
kabul edilmiyeceği ve hakkın
daki gıyap kararının da muha· 
keme divanhanesine talik edil· 
diği tebliğ makamına kaim 
olmak üzere ilan olunur. 

1544 (3391) 

Yazı makineleri için toz tut· 
mıyan, ve makineleri daima te· 
miz tutan en elverişli yag 
M UNIC ,, markalı makine ya· 
ğıdır. 

Yegane deposu Gazi Bulva· 
rında Küçük Kardıçalı handa 7 
numarada yazı ve hesab ma· 
kineleri tamirhanesi sahibi 
KALOMENl'de bulunur. 

BAŞ DURAK 
Büyük Salebçioğlu hanı karşısında 

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

iz mir 
den: 

P. T. T. Başmüdürlüğün-

Evvelce ilan edilen 50 Potrel dire!de buna muktazi takaz ve 
saireye talip çıkmadığından 14 • 12 - 936 tarihinden itibaren bir 
ay müddetle pazarlığa çıkarılmıştır. Taliplerin Başmüdürlükteki 
müteşekkil komisyona müracaatları. 1545 ( 3394 ) 

lzmir C. Müddeiumumiliğinden: 
lzmir icrasında taahhüdü ihlalden müşteki sıfatile işi olan ve 

adresi "Selçuk ile Torbalı arasında kamyonla taş taşıyan" olan 
ve bu adreste bulunamadığından celpname ve talimatnamesi 
muamelesiz geri kalan Cemal oğlu Hasanın 18-1-937 gününe 
talik edilen lzmir icra Ceza hakimliğindeki muhakemesinde hazır 
bulunması lüzumu ilan olunur. 1542 (3392) 

Burhaniye Asliye 
Mahlı emesinden: 

Hukuk 

Burhaniyen;n Hacıahmet ma· 
hallesinden Abdurrahman kızı 
Zehra tarafından Burhaniye· 
nin Memiş mahallesinden olup 
halen ikametgahı meçhul Mus· 
tafaoğlu yapıcı Bayram aley· 
hine açtığı başarıma davasında 

müddeialeyhin halen ikamet· 
giihının meçhul bulunduğu 
mahkemece anlaşılarak muha· 
keme gUnü olarak tayin edi· 
len 20-1-937 çarşamba günü 
saat 10 da Burhaniye Asliye 
Mahkemesinde hazır bulunması 
veya vekil göndermesi ve aksi 
halde gıyabında devamı muha· 
keme olunacağının ilanen teb· 
liğine mahkemece karar veril· 
mekle yevmi mezkürda müd
deialeyhin mahkemeye gelmesi 
için tebliğ makamına kaim ol· 
mak üzere ilan olunur. 

1543 [3393] 

ZAYİ 
Bundan on gü evvel lzmir· 

deki evimin tapusu ve mührüm 
ve bazı evrakım zayi olmuştur. 
Zayi olan tapumun yenisini 
çıkaracağım gibi ben okumak 
yazmak bilmediğim cihetle 
şimdiye kadar mühür kullanma· 
mış olduğumdan ve esasen biç 
bir kimseye ne mührümle ve 
ne de imzamla veri!miş bir borç 
senedim vesaire olmadığından 
mezkur mührümle zuhur ede· 
cek herhansı-i bir borç senedi· 
nin veya diğer bir vesikanın 
kanunen bir kıymeti olmamak· 
la beraber kabul dahi edilmiye• 
ceği ilan olunur. 

lzmirde Kahraman mescidi 
mahallesinde lurha çıkma· 
zında 28 No. lu hanede mu
kim zeybek hacı Mustafa 
kızı ELMAS 

1547 (3386) 

lZMIR SULH HUKUK HA
KIMLIGIN DEN: 

Dahiliye Mütehassısı 

DOKTOR 

Sua~a Emin 
Kağıtçılar 

Avrupada yaptığı tedkik 
seyahatinden dönmüştür.Has· 
talarını hergün Karşıyakada 
Kemalpaşa caddesinde 127 
numaralı muayenehanesinde 
kabul eder. 

1-13 h.3 (2298) . -
lzmir birinci icra memurlu· 

ğundan: 

Dosya 36-5481 
Hüsnünün Hilmide alacağın· 

dan dolayı ipotekli bulunan 
Karantinada Mansur zade ara
lığında 1 No tajlı tahtani ve 
fevkımi ve Halkapınar suyu ile 
mücehhez 4 oda ve 1 mutfak 
ile ve heyeti umumiyesi itiba· 
riyle 800 lira kıymeti muhamme• 
neli bir bap evin yarım hissesi 
25-1-937 tarihine müsadif Pa· 
zartesi günü saat on birde açık 
artırma ~uretiyle satılığa çıl<a· 

rılacaktır. Bu artırmada satış 
bedeli muhammen kıymetin 
o/o 75 şi bulmadığı takdirde 
en çok artıran isteklisiniıı taah· 
hiidü bal<i kalmak şartiyle sa
tış 15 gün daha temdit edile· 
rek ikinci artırması 9-2-937 
tarihine müsadif Salı günü saat 
11 de yapılacaktır. Bu artır· 
mada dahi satış bedeli muham
men kıymetin yüzde 75 şi bul· 
ınadtğı takdirde satış 2281) 
No. lı kanuna tevfikan tecil 
edilecektir. işbu gayri menkul 
üzerinde herhangi bir şekilde 
hak talebinde bulunanlar işbu 
ilanın tarihi neşrinden itibaren 
20 gün zarfında ellerinde ve· 
saikle birlikte dairemize müra· 
caatları lazımdır. Aksi takdirde 

lzmlr Belediyesinden: 
23/Xll.936 tarihinden itiba· 

ren birinci nevi ekmeğin kilo· 
sunun on buçuk kuruştan ve 
ikinci nevi ekmeğin kilosunun 
sekiz kuruş on paradan satıla· 
cağı alakadarlarca bilinsin. 

Tilkilik Kabasoğan sokağın· 
da 37 numaralı hanede Osman tapu siciliyle sabit olmıyanlar 
oğlu Enver tarafından Karşı· paylaşmadan hariç bırakılacak· 
yakanın Alayhey mevkiinde (ardır. 
Ada sokağında 15 numaralı Şartname 5 lkincikanun 937 
evde oturan Ferit Kemal, Na- tarihinden itibaren herkese açık 
zire, Saliha Münevver, Saadet, bulundurulacaktır. 

1551 (3387) 

Cemal, Necibe aleyhlerine açı· 
lan izalei şuyü davasından do· % iki buçuk dellaliye ile 
]ayı Ferit namına tastir ve be- müterakim vergi ve tenviriye iZ Mi R 

Pamuk Mensucatı Türk 
Anonim Şirketi 

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapınardadır. 
Y_erll Pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, 

Deglrmen, Geyik ve Leylak markalarını havi hemevi 
Kab ot bezi imal eylemekte olup malları Avı upanın ayni tip 
mensucatına faiktir. 

Telefon No. 2211 v~ 3067 
Telgraf adresi: Bayrak lzmir 

. . .,. ., . , . . : -·· ·. 

rayı tebliğ irsal kılınan dave- ve tanzifiyeden olan belediye 
tiye varakasının ikametgahının rüsumu ve vakıf icaresi artırma 
meçhuliyetine binaen ilanen teb· bedelinden tenzil olunur. 2762 
ligat icrasına karar verilerek No. lı vakıflar kanunu ınuci· 
bu baptaki muhakeme 15 Ka- hince tediyesi icap eden taviz 
nunusani 937 tarihine talik bedeli müşteriye aittir. Artır· 
kılınmış olduğundan yevmi 
mezkürda s:ıat 10 da muhake- maya iştirak etmek istiyenle· 
meye gelmediği veya bir vekil rin % yedi buçuk pey akçesi 
göndermediği takdirde hak- veya milli bank itibar mektu· 
kında gıyap kararı tastir kılı- bunu hamilen 36-5481 No.lı 
nacağına dair davetiye maka· dosyaya ve icra münadisine 
mına kaim olmak üzere ilan müracaatları ilin olunur. 

.... J~':1~r,;">. -- ___ !5_1§ _fJ:'l_<)gl ··- 1550 (3395) 

• 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız 1 

Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancıları keser. 

Gripln : En şiddetli baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Grlpln : Nezle, grip ve ro· 
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
GRIPIN kaşelerinin 10 tanelik yenı ambalajlarını tercih ediniz 

. --

, __ yatmazden evvel PERLODENT dif 

macununu kullanmak suretile a!jızınızı 

yıkamayı kendlnıze bir vazife bilinlı. 

:PERLODENı: kıyas kabul ııtmez bir, 

muzaddı taalfOndQr. 

A 
5 , 

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

Pqsta Kc.ıt. 224 . Telefon 3465 


