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Trakya da petrol sond - Jı 

Başaıuharrir ve umumi neşrıyat müdürü: 
HAKKI OCAKOGLU __ ~ 

·; Ankara, 21 (Telefonla) - Adanada 
yapılmakta olan petrol araştırmalarına 

1 ..A.EIC>~ Ş~:R..A.i:"ri: 
1 ·ı .. A h son verı mıştır. ?"aştırma yapan eyet 

Ankaraya dönmüş, raporunu hazırla
mıya başlamıştır. Trakyada da petrol 
sondajı yapılacaktır. 

Devam müddeti Türkiye içınrariç ıçin l 
Sene/ık . . . . . . . 1300 2500 - --
Altı avlık . . . . . . mn 1300 

1 T~LEFÖN : 269..,. 

eiiiirii 
Fiab " s ,, kuru,ıur. Cumhuriyetin ~e Cıım.lızıriye~ Eserinin Be7,çisi, SabaJtları Gaeetedir Yeni A8ır matbaasında basılmıştır. 

............................................................................................................................................................................................................................................................................ _.. 

Şaşıyoruz . -.. Bu, ne halledilmtz 
bir da va imiş ..• 

En büyük ve en güç davaları 
bir hamlede halleden bir ulusun 
Çocukları olduğumuz halde, 
bazen mesele sayılamayacak 
kadar küçük işler önünde eli 
böğründe kalıp aciz içinde 
Çırpınmamıza şaşmamak elden 
gelmiyor. Meseia şu Kordon 
tramvayları işi.. 

Yıllar ve yıllar var ki halka 
ıstırap veren bu mesele ile uğ
raşılmaktadır. Belediye çalış· 

nıış, Nafıa Vekaleti uğraşmış, 

nıüteaddid tedkikler yapılmış, 

sayısız müzakerelere girişilmiş, 
fakat neticede hiçbir şey elde 
edilememiştir. Kordondan ma
hud atlı tramvaylar kaldırılmış 
ve onun yerine ondan daha az 
kötü olmayan şu kamyon azma
nı otobüsler (!) ikame edilmiştir. 

Belediyenin mütemadi tazyık 
Ve takibine rağmen muhtelıf e~

hasa aid bu arabalarm durumu 
lzmir için cidden çok e:im bir 
nıanzara teşkil ediyor. Araba· 
far perişan, benzin ve yağ ko
kusundan durulmtyor. Bilet· 
çilerin üstübaşı perişan. Hal
ka karşı yaptıkları muame
leleri ifade etmek için kelime 
bulunmıyor. Yüz paralık bilet 
kestiklerinden dolayı mektep 
Çocuklarının izzeti nefislerine 
indirilen darbelere yürekler 
dayanmıyor. 

Havalar müsaid gittiği için 
otobüslerde yer bulamıyanlar 
bugün yaya olarak iş:eri ba
şına gidiyorlar. Fakat beş on 
gün sonra soğukta ve yağmur 
albnda bekleşmelerden doğa
cak feryatları dinlemeğe şim· 
diden hazırlanmamız lazım. 

lzmir halkı neden bu işken
ceye layık görülüyor ve neden 
bu perişanlığa bir nihayet ve• 
lilmiyor? işte burasmı anlamak 
çok müşkül.. 

lzmirin elektrik fabrikası 
fehrin bugünkü ihtiyacının üçbeş 
tnisline cevap verecek kudret· 
tedir. Şehrin bir yanında elek
trikli tramvaylar i~liyor. Diğer 
tarafmda vasıtasızhktan sıkmb 
Çekiliyor. Kordona iiç kilomet
l'eliJc ray döşettirmek, üç beş 
lltaba ilave ettirmek başarıla· 

lnaz bir iş midir? 
Senelerdenberi bu işin mü

takeresi devam ediyor. Zaman 
taınan anlc.şma husule geliyor 
&özleri dillt!rde dolaşıyor. Lakin 
netice yine sıfar.. Bizim bildi
iiıniz herhangi bir hadisenin 
lnüzakeresine başlanıldığı za
lnan üç aşağı beş yukarı bir 
anlaşma zemini bulunabilir. 
Bulunmadığı takdirde görüş
ltıeler kesilir ve o işin başka 
}'ollar ve başka vasıtalarla gör
~İ.iriıJmesi çareleri aramr, bu
Uı:ıur. 

Kordon tramvaylara işi ma
lllesef hiç te böyle değildir. 
~ütemadi tedkiklerden, sonu 
:elıniyen müzal<ere safhalarm-

an bir türlü ayrılamıyor. 

1 
.. Bundan başka belediye mec-
181 otobüs işini bizzat kendisi 
Yapnıak kararını verdi.Bu mak
'adın istihsali için de riyaset 

"rt:.._-- Sonu 2 nd say/ada -· 
~•k..kı C>cakoğ1u. 
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" Sancak,, davamız yarın Millet Kürsüsünde konuşulacak 
. 

Neşredilecek ikinci " Beyaz Kitap,, ta Fransa iJe hükümetimiz arasında taati 
edilen notalardan başka San-Remo itilafnamesi, Fransa ile aramızda 

mün'akit itilafnameler ve Lozan muahedesinin davamızla alakalı maddeleri bulunacaktır 
.. CM t e+z242 rnz R?YJl!J&, •aait;z2?f?'-<,,, *:aGZma 

Patrik, Sancak Ermenilerinin tesanüdünü takdir ediyor 
Sancakta Fransızların gösterdikleri mebus namzedleri birer birer istifa ediyorlar, Bu hareketleri sahipli bağa 
saygısızca girilemiyeceğinden ileri geliyor. noktai nazarından tutsak dahi davamızı kazanacağız 

1 

Ankara, 21 \Yeni Asır mu- DUn başvekil ismet 
habirinden) - Kamutayın ya- lnönUnU ziyaret eden 

N rınki pazartesi •günü vukubu- Fransız sefiri Ponsot 
lacak toplantısı, Türk milletini b c: şvekiUmlzin nezdinde 
heyecandan heyecana sevkeden Ud saat kad;sr kalmıştır. 
büyük davamızın bugünkü Bu ziyaretin cevabi no-

~ mevkiini umumi efkara bild r- tamızla al4kadar olduğu 
mek imkanını bahşedecektir. zannedilmektedir. 

Hariciye Vekilimiz Dr. T ev- lstanbul, 21 (Yeni Asır) -
~ fik Rüştü Aras'ın bu cesede Atakya ve lskenderun hak-

söz alarak Antakya Vt: lsk~n- kındaki notamıza Fransanın 
derun hakk.nda taati edı len cevabi notası ve mütekabil 
notalar ve yapılan görüşmeler cevabımızın metni bugünlerde 
münasebetiJe izahat vermesi neşredilecektir. 
pek muhtemeldir. Antakvadaki öz k01deşlemmz llalkevinde ı•aptıklatı bir törende . - Sonu 4 üncü salıifedc-

~CCZZJO'.../../.z/./JJLLZ/.7.7.T./7/Z/'7.7.T/77'/.7ZZT./77:7JrLZ7//7ZT.L7:/J../J'X/J2Z7ZZ7..77.7J..T.L7.7:T.L/ZT.L7.:LJC:ZZZZZZ7..7..ZUZZZZZZZZZZZZ1-=Dtrzz ZZZZZZZZZ27ZZT.L7~.LC<Zi?.'7_7ZLZZZT/Zı 

ismet lnönü hükümetinin büyük zaferi Bizi sevenler söyliyorlar 

Dünyada ilk olarak Tür kiye Cumhu- "Sen Jan şövalyeleri Ber
·riyeti gümrük duvarlarını yıkmıştır berileri kovalanıak için 
1-lükümetimiz kanunusaniden itibaren memlekete 
girebilir malların idhalini serbest bıraktığını ilan etti 

Ankara, 21 ( A • A ) -
Sonkanun 937 tarihinden iti
baren muteber olacak o'an 
Türkiye genel idhalat rejimi 
kararı dün icra Vekilleri He
yetince tasdik edilmiş ve bu
günkü Resmi gazetede çık· 
mıştır. 

Bu karar!a memleketimizde 
ilk defa 1931 yılanda tatbika 
başlanmış olan kontenjan, yani 
umum idhalatın tahdidi sistemi 
nihayete ermiş bulunuyor. Bu 
netice İSMET İNÖNÜ hükü
metinin sistemli mesaisi ile mü
tevaliyen elde etmekte olduğu 
muvaffakıyetlerden biridir. 

Malumdur ki bugün de devam 
etmekte olan umumi dünya 
buhranı 1929 Eyliilünde başla
mışdı. 1931 yılında dünya ve ismet lnönii. 

hükümetler mali hayabnı da 
sarsarak ehemmiyetli bir ge
nişlik aldı. Birçok memleketler 
döviz tedarik edebilmek için 
yok bahasma_ vermekten başka 
çare bulamadıkları mallariyJe 
açık buldukları piyasaları isti· 
laya başladılar. Kontenjan ted
biri birçok ülkelerde olduğu 
gibi bjzde de müstacelen bu 
vaziyet karşısında tedbir almak 
ve tediye müvazenesini koru
mak, · memleketi mali yıkımdan 
kurtarmak zaruretinden doğdu. 
Bütün birçok memleketlerde 
bu sistem doğduğu gibi yaşı· 
yor. Bfade hükümet sistemli 
mesaisi ile Türk milletinin milli 
korunması ve ekonomik kurul· 
ması için bütün emniyet şart-

- 5ontı 3 /indi savjada -
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SOVYET SEFiRi JAPONYA HARiCIYE 
NAZIRINDAN AÇIK iZAHAT iSTEDi 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Vehminiz 

Moskova 21 (A.A) - Tas 
ajansıma salahiyetdar menabi
den öğrendiğine göre 19 teş
rinisanide Sovyetler birliğinin 
Tokyo büyük elçisi Yurenev 
Japon dış işleri bakanı Aritayı 
ziyaret etmiş ve Sovyet hükü
metinin Arita tarafından bu 
ayın 16 sında Yuruneve Ja
ponya - Almanya anlaşmasınm 

mahiyeti hakkında verilen iza
hata gayri kafi telakki etmekte 
olduğunu bildirmi~t:r. 

- Sonu 4 ncü Say/ada -

gülünçtür, dedi 

Bir zaman Valettadan hareket ederlerdi 
Şimdi bu sularda yeniden canlanan 1 ürk filosunun 
şanlı bayraklarının dalgalandığını görüyoruz,, 
lstanbul, 21 ( Ö. ,_.,,.,.,,,.M,-"°""._,,-=-"'"="=~"'F~· 

R) - Pariste inli· 
şar eden Ernu
vel gazetesi, do· 
nanmamızın Akde
niz seyahatine tah-
sis ettiği bir maka
lesinde. uzun yıllar· 
danberi ilkdefa ola
rak bir Türk filo
sunun Akdenizde 
buluaduğunu, Va
Jetta limanında bü· 
yük merasimle kar• 
şıJanan Türk do-
nanmasımn, Kral 
Sekizinci Edvard'ın 
Türk sularına vu
kul,ulan %İyaretini 
iade ettiklerini ve 
Türkiye - logiltere 
dostla.ık münaseba
bnda başlı baştna 

yeni bir devrin baş· 
ladığını gösterdiği

m yazıyor. 

• Sonıı 3 ncü sav/ada -

:!'>--"ili-

ŞANLI YAVuZ'UN 1ARE1LERI 

Beyrut'ta heyecan vardır 

Lübnan hudutları Suri
yelileri memnun etmedi 

lstanbul, 21 (Yeni Asır) - Beyruttan gelen haberler Suriyede 
vaziyetin karışık olduğunu gösteriyor. Bilhassa Beyrutta ve 
Tarablusşamda büyük karışıklıklar ve heyecan vardır. Bu heye
canın sebebi, Bevrut ve Tarablusşamın muhtar Lübnan arazisi 
meyanına katılmış olmasıdır. 

Mi1Jiyetperver1er, bu iki şehrin Suriye milli hudutları içinde 
bulunmasını istiyorlar. Lübnanla Halep arasında telgraf ve tele
fon muhaberatının kesilmiş bulunması, fazla malumat a~ınmasına 
imkan bırakmamıştır. 

Maamafih şurası muhakkaktır ki, Lübnan hudutlara meselesi 
Suriyede daimi bir hoınutsuzJuğun kaynağı olarak kalacaktu. 



Şaşıyoruz 
Bu, ne halledilmez 
bir dava • • 

ımış. • • 
- Baştara/ı ı inci sahi/ede -

makamına istikrar salibiyeti 
verildi. Verildi amma işte o 
kadar .. Belediyemiz de otobüs
ler mazotla mı, yoksa benzinle 
mi işlesin münakaşasına ken
disini kaptırarak bu kararı 

dosyalar arasında uyuttu. 
Belediyemizin düşünü~ 

bile ınsana ürküntü veren 
muazzam eserlerini bu yoksul 
büdçesiyle nasıl başardığını 

havsalamıza sığdıramazken ni
hayet elli veya yüz bin lira ile 
halledilecek ve biooetice keo· 
disi için de daimi bir gelir 
kaynağı olacak şu otobüs me
.rele~i önünde hareketsiz kal· 
ııasına hayret etmekten ken
Jimizi alamıyoruz. 

Kendi kendisini amorti et
mek kudretini haiz bir iş üze
rindeki tereddütlere şaşıyoruz. 
Artık yeter. Bu vaziyete bir 
nihayet vermek, lzmirin şerefini 
korumak lazımdır. 
:Fiakkı C>cakoğl.u. 

•••••••••••••••••••••••• 

Sovyet 
Konsoloshanesin -

de bir ziyafet 
Dün gece Sovyet lıoosolos

haoesinde gazeteciler şerefine 

bir ziyafet verilmiş ve lzmir 
matbuat erkanı ve müntesipleri 
bu ziyafette hazır bulunmuşlar
dır. 

Ziyafet esnasında dostluk 
çerçevesi içinde samimi hasbi
haller yapılmış ve geç vakite 
kadar neşeli dakikalar geçiril
miştir. 

iş bürosu 
Başmüfeltişllğe ıtema

le~dln tayin edildi 
1 Haziran 937 de tatbik 

mevkiioe geçecek olan iş ka
nunu dolayısiyle şehrimizde açı· 
lacak olan iş bürosu başmüfet
tişliğine eski borsa komiserli
gını yüksek idaresiyle uzun 
müddet ifa etmiş olan Kema
leddin tayin edilmiştir: 

Müfettişliklere de eski sanayi 
müfettişi Nizım ve C.H.P. 
cemiyetler mürakıbı bulunan 
ve son varifesi gümrük muha
faza alayı levazım memuru Ha
lim Cavidin tayin edilecekleri 
haber alınmıştır. 

Bir kazanın 
muhakemesi 

Manisa yolundaki logiliz çeş
mesi virajında,idaresiodeki oto
mobilini süratle sevkederek 
devrilmuine ve binnetice için· 
de bulunan 15 yolcudan Fah
riye ile Neclanın ölümüne,diğer 
altı kişinin de yaralanmalarına 
aebep olan şoför Faikın muha
kemesine diın devam edilmiş
tir. 

Faik müdafaasını hazırlıya
mamış olduğundan ayın yirmi 
sekiz"nde müdafaası dinlenmek 
üzere muhakeme bırakılmıştır. 

1 
• •• 

OJüm 
Deri fal ı rikatörü Mf'hmet 

Ru~cn Ak ıünüo yeğenı Hak· 
kı dün vefat ederek bütün 
ailesi efradını teessürler ıç n· 
de bırakmış'ır. 

Ceoaze,i bu,,ün saat 12 de 
ka!dırı arak Basmahanedeki 
cami.Je namazı kılındıktan 

sonra ihtifa le asri kabr.sta· 
na nakledı!ecekt:r. 

Kederdide arkadaşımıza ve 
ailesine taz.yetlerimizi su-
narız. S. 2 

Par aş ut 
•••••••••••••••••• 

Mektebi açılıyor 
Mektebin muallimleri 

yakında gelecek 
Büyük bir memnunil!etle ISğ

rendiğimize göre Türk hava 
kurumu, Izmirde bir paraşut· 
çuluk mektebi açmaya karar 
vermiştir. Par3şutçuluk mek
tebi için hava kurumunun l:ı
mir şubesi haıırbkJara baş
lamıştır. 

Paraşutçulok mektebi derhal 
faaliyete geçeceği için hazır
lıklar azami süratle tamamla
narak parasut ıilet ve muallim
leri şehrimize geleceklerdir • 

Valiler 
Evkaf ı,ıerlle alakadar 

olacaklar 
Dahiliye Vekaleti alakadar

lara gönderdiği bir tamimde, 
valilerin evkaf işlerile yakından 
alakadar olmalarını istemiştir. 

Bu tamimde şu dikkate şa• 
yan noktalar vardır: 

Ecdad yadigarı olarak mem
leketimizın hertaıafına serpil
miş olan evkaf abide anıdla

rının bakımı ve kayrılması 

işinde valılerın yakından ala· 
kadar olarak milli birer sem
bul olan kıymetli eserlerin mu· 
hafaza ve idamesi için idari 
bir nazarla ve başkaca tesbit 
edilecek şekil ve suretlerle ev
kaf işlerine yakın a aka gös
terilmesi lazımdır. 

Tasarruf haftası 
12 Birinci kanunda baş'ıya· 

cak o!an milli ıktısad ve tasar· 
ruf haftası İçin zengın bir 
program hazırlanmıştır. 

Hazırlanan program, milli ik
hsad ve tasarruf cemiyeti umu
mi programının ana hatlarım, 

neşriyat, mektep erde, hıtlke
vinde, evlerde, parti ocakla· 
nnda ve miiesseselerde yapıla· 
cak itleri teşkil etmektedir. 

Tütün mücadelesi 
Tütün köklerinin sökülüp 

yakılması ıçıo mıntakamızda 
hummali faaliyet vardır. Bunun 
için verilen müddetin hitamıoa 
15 gün kalmıştır. Bu müddetin 
hitamında yapılacak olan kon· 
trol neticesinde tütün kökle· 
rini söküp yakmıyan tütüncü
ler; mücadele kanununa tev
fıkao tecziye edileceklerdir. 

Bulgar tütünleri 
bozuktur 

Alakadarların hususi surette 
elde ettikleri malümata göre 
Bulgaristaoın 27 milyon ki 1o 
o•an tütün reko:tesi hemen ka· 
mıleo bozuktur. 

Bunun memleketimiz tütün
ler ne de fayda!ı olacağı şüp
hes zdir. Ege tütünleri kiimılen 
satılmış gihidir. Bursada tütün 
p:yasası henüz açılmıştır. Tokat 
ve•a.r yerierde tütün piyasası 
daha açılmanııştır. 

Üzüm fiatleri 
Üzüm fiatleri Noel yortusu· 

nun yak!aşması hasebıyle mü
temadiyen yük!e'.mektedir.Dün 
de her numarada birer kuruş 
tereffü görülmüştür. 

Askerde bulunanların ailelerine 

Nasıl yardım edileceği 
tamimle bildirildi. 

Askerde bulunanların muh· 
taç ailelerine yapılacak yar
dımıo nasıl yapılabileceği hak
kında bir tamim alakadarlara 
bildirilmiş tir. 

Bu tamimde deniliyor ki: 
Askerde bulunanların yardı· 

ma muhtaç ailelerine lifi sayılı 
askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 71 inci maddesine göre 

muavenet yapılması hususunda 
bazı heledıyelerce bütçelerinin 
tahammülü olmadığından ret 
cevabı verilmekte ve şu su
retle birçok muhtaç asker 
ailelerinin perişan ve bakım
sız kalmakta oldukları anlaşıl
mıştır. 

Tamimde hu hususta bilhassa 
deniliyor ki: Bu gibi aılelere 
yapılacak yardımlarla be '.ediye 

Hava St>fe-rlf"ri 
•••••••••••••••••••••••••••••• 

ey dan 

bütçelerinin alakası yoktur. 
Bir mahalle veya köyde askere 
alınmamış olanlar askerde bu
lunanların ailelerine yardım 
yapacaklardır. Yalnız komşu 
veya köylüler arasında yapıla
uk teyziat ve toplama işlerinde 
ihtiyar heyetleri vazifeda rdır
lar. Şehir ve kasabalarda mulı
tarlık teşkilatının lağvedilerek 
bu vazifenin de belediyelere 
verilmiş olduğuna göre,bu tevzi 
ve toplama işinin belediyede 
ihtiyar heyeti Yazifesini yapan 
teşekkü,ü., nezareti altında •e 
askerlik mükellefiyeti kanunu· 
nun 71 od maddesi gözönüo
de tutularak mahalle mümes· 
sillerine yaptırılarak askerde 
bulunanların muhtaç ailelerine 
gereken yardımın temin edil
mesi lazımdır. 

aranıyor 

Tayyare 
bir 

m~ydanı icin .. üsait 
yer aranmaktadır 

Baş pi'ot Abrlııllahın <la iş· 

tirak etmekte bu undu\;u he
yet Halkapınar laHaı to pos'a· 
ları meydanı işinı tedkık ıle 

meşgul o ' nıaktadır. 

Halkapınar ıı eydaııının tay
yare po•t:ı·arı ini. '1e mü
sait o madıt·ı hakkın la kat'i 
kara • verıldı'.{: ve bu im rıır 
Nafıa ba~an ıc•ır ca da t.ı~tlil· 

edildiği takd ,rde mey anın, 

Cuorn vası ı e Torbalı aı asında, 
ordu geç•I resmın;n } ~pıiclıiTı 
ve dör' bin ösur metremu
rahbalık sahada yapı.ıııası za
rııre i basıl olacaktır. 

Manisa telefonu 
Man sa • lzm r - ls~anbuı ve 

Ankara arasında o omatık te· 
leton muhavere er.ne ba lan· 
ması İçin laıımgelen tertıhat 

alınmış olduğundan muhavere
lere başlanması keyfiyeti pos
ta, telgraf ve telefon baimü· 
dürlüğünden bııd.rı.mıştıı. 

Balıkçılar kongresi 
1 kanuoevvelde Ankara'da 

açılacak olan ba ·ıkç ı lar kon· 
gresıne lzmırden iki murabha· 
sın iştiraki lktısad Veka!etince 
münasib görülmüş ve keyfıyet 
şehrimizdeki a lakadarlara bil
dirilmiştir. Bilfiil balıkla uğra· 
şan iki murahhas seçilı:rek 
Ankaraya gönderilecektir. 

Bu murahhas ardan birin'n 
balıkçılar cemiyeti ba~k oı Ali 
reisin olması muhtemeldir. 

Elhamra 

Bu takdirde mezkur mey· 
danda haı garlar inşa edilecek 
ve Halkapınar ıç n huırlanan 
tesısat oraya k&ldırıoacaktır. 

Yolcu ar Alsancak istHyonuo· 
dan tayyarelerın gel b gıtme 
73m n!armdan evvel tahrik edi
lecek muntazam otoraylarla gi· 
dıb ge'eceklerdir. 

Hı -.dan başka birkaç gün 
sonr;; hii en lstanbul - Ankara 
arasında sefer yapan yolcu 
tayyare.erinden bazıları tecrübe 
içıo lzmıre de u"nyacaklardır. 
Bu suretle meydanın tecrübesi 
yapılacaktır. 

Tohum ihtiyac! 
Vııayet tohumluk zarureti 

karş,.ıoda başka y rden tohum 
tedar· k edemediii'iodeo mevcud 
zahıre.erıoi kalburdan ve tri
bordan geçirmek suretile to
humluk ihtiyacını temine çalış
maktadır. Hükiimetçe Berga· 

maya ıı-önderilen tohum temiz
ltıme makınesiode bir hafta 
içinde parasız olarak elli bin 
kilo tohum temizlenmiştir. 

Bu makine Bergamada iki 
ay mütemadiyen çalışacaktır. 

Konferanslar 
Şehrimiz mimar ve mühen

disier birliği idare heyeti, mü· 

tahassıslarıo Halkevinde istifa

deli konferanslar tertibine ka· 
rar verdiği öR-reni miştir. 

Sinerrı ası 
Bugiio matinelerden itibaren 

Bir çapkın delıkaolı KLARK GABLE 
Ve iki ıı-üzel kadın 

JEAN HARLOV - MYRNA LOY 
Emsalsiz derecede nefis bır filımde buluşdu ar, seviştiler 

ve görülmemiş mükemmel bir mevzu yarattılar. 

Karısı ve Daktilosu 
F ransızça sözlü 

Ayrıca : BETTY BOOP yıldız, renkli KIZIL ŞEYTAN 
senfonisi ve Paramuot dünya havadisleri. 

Seanslar : 3 - 5 - 7 akşamları 9 da başlar. 
it~•-~---

1 
Yugoslavyalı 

Meslekdaş bugün gidiyor 
Şehrimizde tedkiklerde bu-

lunmak üzere gelmiş olan dost 
Yugoslavyanın "Vreme., gaze· 
tesi başmuharriri meslekdaşı
mız M. Svetovski refakatinde 
bulunan matbuat umum müdi
riyeti müşaviri Kemal'le birlikte 
rlün Selçuğa giderek Efeı. ha· 
rabelerini ve kurutulmakta oları 
Cellat gölü kurutma ameliye· 
sini görmüştür. 

Misafirimiz bugün Bandırma 
yoluyla Istanbula gitmek üzere 
şehrimizden ayrılacaktır. Kıy· 

metli misafirlere hayırlı yolcu
luklar dileriz. 

•••••••••••• 
Narhdere kongresi 

C. H. P. Narlıdere köyü 
ocağı kongresi evvelki akşam 
vali ve parti başkanı Fazlı 

Güleç'in bnzuruyla ve bütün 
Narlıdere köyü partililerinin 
iştirakiyle yapılmıştır. 

ŞıGA.~ıONTO YENi blK 
JAPON $EHRiDIR 

Şigamonto Japonların yeui 
İnşa ettikleri bir şehirdir. Fa
kat bu şehir Japonyada değil, 
Brezilyada yapılmıştır. Hal'-:ı 
baştanbaşa Japondur. Cenubi 
Amerıkaya Japon muhacereti 
günden güne çoğalmaktadır. 
Y r:ni şehir Sao·Paolo devletin
de kain olup nufnsu 25000 ki
şiye baliğ olmuştur. Yeni şelı· 

rin sokakları büyük parklarla 
süslenmiş olup çok geniştir. 

Bütün evler bahçelidir. Modern 
binalar, şofaj santralle azami 
konfordan istifade edıyorlar. 
Şehrin biricik gazetesi de Ja· 
poo diliyle intişar ediyor. 

49 LAR TİY ATRVSU 
Viyanada bu gar p ismi ta

şıyan bir tiyatro vardır. Bu 
tiyatronun böyle tesmiye edil
mesine sebep seyircilere tah
sis edilen mevkilerın tam 49 ' 
olmasıdır. 

Tiyatro müdürünün bu kadar 
az mevki bulundurması tiyatro 
salonunun pek küçük o!mHın
dan ileri gelmiyor. Salon bu
nun birkaç misli seyirci ala
bilir. Bu şeklin ihtiyar edil· 
mesioi icahettireo şey. Avus• 
turyada ancak 50 ve 50 den 
fazlıt mevkii olan tiyatroların 

vergiye tibi tutulmasıdır. 49 
tiyatro bu şekli ihtiyar ederek 
orkestra koltuklan için alın

makta o an fa hiş ücretlerin 
önüne geçebilmektedir. 

GARiB BiR TALAK 
Vera· Cruz' da Aotonio Juvara 

namında bir adam 16 senelik 
karısından talik davasında bu
lunmuştur. Davacı karısının 

50 den fazla köpe~i olduğunu, 
köpek 'erine kendisinden fazla 
itina ettiğini, öğle vakti yemek 
yemek için saatlerce bekledi
gını söy!emi~tir. Hakim asri 
hayatın aile içinde kocanın 
mev~iini çok zayıflatmış o!du· 
ğunu kabul etmekle beraber 
kocasmı köpeklerin dununda 
tutan bir kadınla yaşanamıya

cağını kabul ederek talaka 
hükmetmiştir. 

INGIL TERENİN EN 
YAŞLI ASKERI 

lngi'.terede Siiveyş kar.alının 
açılmasından evvel Hiodistanda 
askerlik etmiş bir general hala 
yaşıyor. General Sir Binden 
B!od adını tasıyan bu general 
94 üncü yıldönümünü idrak 
etmiş o!up gendisioe logiliz 

Çiçek 
Bayramı yapılacak 

···············~········ 

ordusunun ata•• denılmektedir. 
Sir Binden 76 sene evvel as· 
kere girnıiş ve daha o zaman 
Süveyş kanalı açılmamış olduğu 
cibe.lle Ümid burnundan geçe· 
rek Hindislana gitmiştir. 

BÜYÜK HARBIN ÖLÜLERi 
Viya'ladaki Telgraf gaJ.ete

sine göre 1914-1918 harbı, in
sanlığa 8 milyon 538 bin ölü 

ve 19 milyon yara!ıya mal ol· 
muştur. Fakat bu on dokuz 
milyon yaralıdan on beş mil· 
yoou yaralarının tesiriyle ha
yata gözlerini kapamış olduk· 
lerıoa göre büyük harbin ha· 
kikatte 23 milyon 500 bin 
ölüye mal o!duğu anlaşılabilir. 

Büyük harpterıberi keşfedilen 
korkunç silahlar yeni bir harp 
zuhuru hal nde felaketin daha 
ilk hamlede bunun çok fev· 
kinde olacağını tahmine mii· 
saiddir. 

ÇOK y AŞAMAK İÇlN 
Almanyaoın en ihtiyar adamı 

Frederik Saduski 110 nuncll 
yıldöoümüoü kutlamıştır.Sadus· 

ki kendisini kutlıyanlara şunu 
söylemiştir : 

"- 110 yaşıma rağmen hali 
dinç oluşuma hayret ediyor· 
sunu:ı değil mi ? Uzun ömrü· 
müo biricik sırrı büyiik kalp 
heyecanlarından kendimi kur• 
tarabilmiş olmaklığımdır. Çolı: 
yaşamak istiyorsanız evlenıııe· 

yıniz .. Aşka veda ediniz.,. 
Aşkıo çek!ci kuvvetine kt!n· 

diierioi kaptıran gençler bll 
sırrı öğrenmekten bir fayda 
beklemezler. Zira sevginin bu· 
harı içinde geçen her dakikll 
bu ihtiyarın nşkı tanımaınıŞ 
o!an 110 yıllık hayatına be' 
deldir. , 
·········································= Sacıdat reçetesi : : 

' ' 
Büyük acılar l 

- Saadet'er insanları bir· i 
birine baglamaz. Sevişmel< l 
için birlikte ıstırap çekmek i 
lazımdır. ı 

( Lame1111ais) l 
- Büyük acılar saadette!! ! 

• 
ziyade kalpleri bir eş!irir. ; 

(Oda,.,• t-e111/ıd) l 
' Istırap sayı:maz. J-111• l 

yatta biral saadetin tadırı' l 
alabilmek için ço': ıstır:ıP l 

• 
çekmiş o!nıak lazımdır. l 

( F 1111/r 7otal ,,./ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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- Baş taıa'ı 1 u •• ı sa/urate -
lıırını haiz yeni rejıme varmış 
bulunuyor. 

Yeni Türkiye genel idlıa·Ut 

rejimi kıs&cn gündüoılü eko
nomi politikamızın milli faali
yeti müdafoa ve h imaye pren
sibler ımizin bir silahı muhtelif 
devletlerle ticaret anlaşması 
müzakerelerimizin teknik bir 
pazarlık vasıtası halini almış 

bulunuyor. 
Ana prensibi Türkiycye gir· 

mesi lazım ve girebilir herşe· 
yin mikdarı tahdid edilmeksi· 
ıin idhaline imkan vermek ve 
bu suretle umumi mübade:e 
ve faaliyet hacmini artırmaktır. 
Bağlı olan listeler şunlardır: 

S - Listesi, bu listede her• 
hangi memleketin ıuikdar tah
did edilmeksizin girecek mal
lar vardır. Sınai ibtidai mad
deler umumiyetle bu listede
dir, Türkiye umumi idhalahnın 
yüzde !>eş buçuğu bu listeye 
girmektedir. 

K.L - listesi, Türkiye ile 
kJariog anlaşması veya benzeri 
anlaşma mevcud memleketlerle 
ticaret müvazenemizin devamlı 
ve ehemmiyetli nisbette aktif 
kaldığı memleketlerden mikdar 
tahdit edilmeksizin girebilecek 
nıalları ihtiva ediyor. Türkiye 
umumi idhalatının yüzde 62 
buçuğu bu listededir. 

V - listesi, muhtelif veka
letlerin müsaadesi!e girebilecek 
nıalları ihtiva ediyor. Türl<iye 
umumi ithalatının yüzde 11 
buçuğudur. 

A - listesi, ticaret anlaş
ınalarHe istihsal edilecek kar
şılıklı menfaat esası üzerinden 
ayrı ayrı memleketlere ve an
laşmalara bağlanacak hususi 
listelerle idbal bakk ı verilebi
lecek mallardır. 

M- Listesi, Türkiyede yeti
şen veya imal edilen ve milli 
faaliyeti koruma bakımından 
idhal edilmemesi gereken mem
nu malları ihtiva ediyor. Hima
ye ihtiyaçları ve inkişaf dere• 
celeri ile mütenasib olarak bu 
mallar üzerine mevzu memnui
Yet de takibedilen politikaya 
nazaran tedricen kaldırılacak

tır. Nitekim yeni memnu liste 
bundan evvel neşredilmiş olan 
Ve 1 Kfü':unusani 1937 tarihine 
kadar mer'iyette kalacak bu
lunan kontenjan kararnamesi 
tııemnu listesinden 222 pizis-

L ::»ıi 

m e~·a ın a koymustur. 
Türkiye idhalitt ve ihrncah

mn yüzde 90 ı Türkiyeııin lda
ring veya benzeri anJaşma ile 
bağla olduğu memleketlerden 
yapılmakta olduğu ve M. lis
t~sindeki maddeler çiftçirn:zi 
veya henüz genç olan b~r in· 
sım sanatlarımızı alakadar et
tiği ve zaruri ve tabii olduğu 
düşünülürse Türkiyeye idbali 
kabil malların mikdar tahdid 
edilmeksizin idhali serbesttir, 
demek kabil olduğu kendili
ğinden anlaşıhr. 

Karar kısmı 11 maddedir. 
Ticarette istikrarı tesis edebil
mek, klaring hesapları istatis
tik neşriyatla muvazi hale ge· 
tirilmek için müddeti altı ay· 
dan bir seneye çıkarılmıştır. 

7 inci maddesi 40 gün ev
vel ilan şartiyle Iktısad vekale
tine bu listelerden birinden 
diğerine istenen maddeleri na
kil salahiyeti vermektedir. Bu 
hüküm heyeti umumiyesi itiba
riyle piyasa bakımından hükü
mete Jazımgelen kuvveti ve 
clestikiyeti tem\n etmekte veya 
maliyette veya fiatte veya pi
yasa disponibiletesinde vücuda 
gelecek veya getirilecek hare
ketleri hemen önlemek imka
nım vermektedir. Ayni vücuda 
getirilmek yani nümune diye 
kullanılmak üzere veya yo!cu 
beraberinde ve ticarete arze
dilmemek üzere veyahu<l da 
döviz tcsviyesiui icap ettirmiye
cek ve satışa çıkanlmıyacak 

mahiyette hec\iye ve kolipostal 
irsalatında büyük kolaylıklar 
ve imkanlnr verilmiştir. 

Devlet, Belediyeler, lmtiyazlı 
şirketler sermayesinden yarı
sından fazlası devlete ait mü
esseseler ve menafii umuıniyeye 
hadim cemiyet1er K. L. liste
sinden istifode eder. memle
ketlerden serbestçe mübayaat 
'Yapabilecekler ve onun hari
cindeki üll<elerden yapacakları 
mübayaalar mukaveleler ve 
sureti urnumiyede serbest döviz 
tesviye ve taııbbüdünü ihtiva 
eder hususlarda İcra Vekille
rinden daha evvel mezuniyet 
alacaklardır. 

Yeni rejim umumi ekonomik 
politikamızın teknik bir cüzü 
haline gelmiş ve bir idhalat 
tahdit aleti o'nıaktan tamamen 
çıkmış bulunmaktadır. Ticaret 
ve iş alemimizde büyük ferah-

Yonu idhnli mümkün mallar lık temin edecektir. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bizi sevenler söy iyorlar ,, 
e 

b e 

•• a 
• 

va eleri era 
ak iç· 

Bir zaınan .Va ettad~·n harekt'İ ederlerdi 
Şiıncli bu sularda yeniden canlanan 1 ürk filosunun 
Şanlı bayraklarının dalgalandığını görüyoruz,, 

- Başta1a/1 ı uıcı sm'f.ada - 1 çıkarak dehşet saldığı günleri 
Bu gazete diyor ki: hatırlamak lazımdır. Bu kahra-

. - " Ingiliz Kralının yaz ta- man bahriye za~itinin hatıra-
tılinde Dalmaçva sahillerinde lem daima ağızlarda dolacaşak· 
Ve Türk limanlarındaki seya- tar. Türk donanması halaskar 
hntiııin neticesi ancak şimdi ATATÜRK'ÜN doğduğu Se-
görülüyor. Fakat bu ziyaretin Janiği ziyaretinden evvel Pire· 
ltlanası, bununla da kalmıyor. yi de ziyaret edecelttir. Unut-
. Malta asırlarca Hristiyanlı- ır.amalıdır ki Türk milletini 11n noktai istinadı idi. Sen bugünkü parlak ınevkiine çı-
k an Şövalyeleri, Berberileri karan adam Makedonyalıdır. 
~valamnk için Valcttadan ha- Türkiye Sovyetlerle de do:;t· 

tcıtet ederlerdi. lşte şimd; bu luk muahedesiyle bağladır. Ba!-
T~<lrda yeniden canlanan bir kan antantının akdedildiği gün-
.. Url< fılosunun bayraklara dal- denberi Türk • Yunan, Türk-
~ıtlanmakta olduğunu görüyo- Yugoslav münasebetleri kuv-
Uı. vetli bir dostluk arzetmcktedir. 

d Navarin harbinden beri ilk Kral Edvarrlın, Yugoslavya 
efa olarak Türk bahri- Başvekili Stoyadinoviçin ziya-

~~si Akdenizdedir. Yalnız, bü- retleri, bu dostlukları perçin· 

1 lık harbe takarrüb eden gün· lemiştir. Bilhassa ismet İnönü-
.. ~tde kahraman bir Türk balı- uün resmen Londraya davet 

1
Yelisi, Karadenizin kahraman edilmesilc bu Türk • lngiliz 

~trnicilerinden seçtiği mürette- dostluğu şübhe edilmez bir sa-
lt, tasıvan 2emisile Akdenize rahat kazanmısbr ... 

Sancak • • • • • 
seçımınnn netıcesı hakkında 

resmi . rakamları • 
verıyoruz. 

e 
neşredilen 

Sabire 3 

z 
as] da adise er 

odu 
Pari~, 21 ( A. A ) - Fasta 

kain Oran şehrinden bildirildi
ğine göre cuma günü büyük 
camide namaz esnasında bir 
yerli Fransız Fasının istiklalini 
istiyen bir beyanname okumak 
istemiş fakat derhal tevkif 

Ankara, 20 (A. A) - B. M. biyo, esham ve tahvilat ka- ten 203, Reyhaniyede 2500 edilmiştir. 
Meclisi bugün Fikret Silayın çakçılığının takibi hakkındaki müntehipten 230 kişi seçime istiklal taraftarlarının cami 
başkanlığında toplanarak ruz- kanun layıhasiyle Sisav atölye· iştirak etmiştir. önünde yapmıya teşebbüs et· 
namesinde bulunan maddeler· sine muktezi tezgahlar için iştirak nisbeti şöyledir: tıkleri nümayiş polis tarafından 
den askeri ve mülki tekaüd 2,500,000 liraya kadar taab- Antakyada yüzde 4, buçuk, dağıtılmışhr. · 
kanununun 2 nci maddesinin hüdde bulunması hususunda Reyhaniyede yüzde 9, Belanda Fas, Rahat, Casablanca ve 
1 nci fıkrasının değiştiriJmesine, Nafıa vekaletine salahiyet ve- yüzde 12, Kırıkhanda yüzde 21. Oudjida yerlileri arasında da 
Meriç - Evros ırın~ğmm beriki ren layihanın birinci müzake- iştirak edenlerin hepsi de ya kargaşalıkların çıktiğı haber 
k d 1 k ·d l"k - t k b t t verilm~ktedir. ıyısın a yapııaca • ı ro ı te- relerini yaparak pazartesi günü memur ya aşna ya u a 
sisahn tanzimin'! . müteallik Türkiye firarisid~r. Havas Ajansına göre, bun-

top'anmak üzere dag-ılmışhr. S 1 d ki I t Türkiye - Yunanistan itilafna- on seçimde müntehibi sani ar anışı ı ve evve ce er-
mesinin ve harhın önünü alma- Kilis, 28 (A.A) - Sancak'ta gösterilen zatlardan bazılarının tib edilmiş bir hareketin neti-
ya mahsus cenubi Amerika seçimin son ve kat'i vaziyeti istif aya başladıkları haber alın- . cesidir. 
muahedesine Türkiyenin iltiha· şudur: mıştır. Siirt - Slrnak yolu 
kmm tasdikine aid kanun Jayi- Antakya merkezinde 5800 lskenderun 20 (A.A)-Adah Siirt 21 (A.A) - Siirt ile 
hasının ikinci müzakere!erini müntehipten ancak 319, Is- ~ilesi efradı hemen kamilen Sirnak arasındaki otomobil 
yaparak kabul etmişdi:. kcnderunda 2240 müntehipten şapka giymişler, halkla beraber yo!unun inşaatı bitmiştir. Bir 

Kamutay bundan sonra kam- 630, Belanda 1600 müntehip- harekete geçmişlerdir. iki güne kadar açılac~ktır. 
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mış ~ uzvelt'in zaferi ··zerine 
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ef, 
tebrik 

erika 
ttiler. lstanbul 21 (Hususi) - Deyli 

Elcspres gazetesi, Sovyet Rus
yada yaknlannn casus'ar hak
kında aşağıdaki ma'.flmah ve
rıyor : 

Maırşal }'ef!aıoı• 

Sovyet erkanı harbiy~

sinden Mareşa~ Yegarov, Ogpu 
şefini kabul ederek Kremlin
den çalınan gizli müdafaa p'an
farı hakkında ma'umat vermiş 
ve tahkikatm acele bitir;lme
sini taleb etmiştir. Şimdi tah
ltikatın aldığı şeldl, iki ı üksek 
rütbeli zabiti mes'ul vaziyette 
bulundurmaktadır. Bunlardan 
ikisi de Kremlindeki büyük er
kana harbiyenin gizli odasına 
girmek salii hiyetini h5izdiler. 

r\ııaıeıamıııaaıııı•ııııııt' 

~ . ~ 
N Telefon : 3t51!\ 
~ ........................ ~ 

Güzel hontes lrt'n Mıhailov
na ile aşıkı o'an erkanıharp 
.zabiti haklunda henüz bir lrn
rar verilmemekle beraber iki
s:nin de tevkifine anbean inti
uır o!unuyor. Bununla btraber 
aslceri müddc:umumi Vişinski 
her ikisini de :ge• eii ~.ündiizlü 
bir çoh. sual erle harşı karşıya 
brakmaktndır. Kontesle aşıkı, 
gizli müdafaa p anlarını Krem
lındel<i mahzenden alarak kop-
ya'armı çıkarmak ve ondan 
sonra da tekrar evrakı yerine 
koymakla mazııundurlar. 

}\,fosl<ovada yapılan son tev· 
kiflerdt!n biri de 16 yaşlarında 
çok güzel bir Alman luzıdır. 
Adı Karola Haegger'dir. Bu 
kız barlarda artistlik etmekte 
ve Pa .. ta Makos isminde bir 
Yunanla tacirle sevişmektedir. 
Bunlar da tevkif edilmişlerdir. 
Pasta Makos, Troçki tedhiş 
grubuna mensub olmakla, Al 
man kızı ise ecnebi bir devlet 
hesabına casusluk yapmakla 
ıtham eaılıyor. 

Sovyet rejimi son hadiseler 
münasebetiyle ecnebi mühen
disleriyle evlenen Sovyet kız
larından şüphe!enmekte ve bun
ları sıkı sıkıya sorguya çek
mektedir. 

.. _,._,_ 
Ankara, 20 (A.A) - Ruzveltin tekrar Amerika birleşmiş 

devletleri başkanı intihabı münasebetile Atatürk tarafından 
çekilen tebrik telgrafı ile gelen teşekkür cevabıdır: 

Ekselans Franklen Roosevelt 
Birleşmiş Amerika devletleri başkanı 

Ekse'.anslarının Amerika <:umhur başkanlığına parlak bir 
surette tekrar intihabları dolayısile kendilerine şahsi saadet

N leri ve büyük memleketinin refahı ıçm besledığim samimi 
N temennilerimi tekrar ederim. 
N tC AtatUrk 

Ekselans Kamal Atatürk 
Türkiye Reisicumhuru 
Riyasete tekrar intihab edilişim vesilesile gönderdiğiniz 

cemilekiir tebrik telgrafından dolayı samimi surette teşek

kür cderirn. 
Tiirk ve Amerikan milleilerin: me~'ud bir surette bağlıyan 

dost ve sempati rab talar:nm ge'ecel< dcv~ei riyasetimde 
daha fazla tarsin edileceğine itimadım vırdır. 

Fron· !en Roosev21t 
(.7/.7~v.T/T..L7.Z.U7/.7.7.7.727../.7J .. //L/,,'/,, L/.../L/.# ./'.t'./..zJQV-Z/7.Z/:.71.A~ 

Lill'de başladı • ame e grevı 
Lille 21 ( A.A ) - On iki bin demir sanayii amelesinin yedi 

bini grev ilan etmiştir. Grevci amele yevmiyelerin yüzde 15 nis· 
betinde arttırılmasını ve kırk saatlık iş haftasınm tatbikini is· 
temektedirler. 

Bundan başl<a fabrikaların birinde bir amele d~legesinin işten 
çektirilmesini protesto etmektedir. Bu grev hem tesanüd hem 
de metalibat grev:dir. 

E E 
BU 1-I A F''r ,t\ SENENiN EN BiiYiil{ FiLMi 

. 
HARRY B u - DANIELLE DARRIEUX 

JEAN PİERRE - AUMOND 
Ve diğer yükse[( Fr~nmz san'atkarearının bUyUk bir 

kudre le yc:şatb~!arı şaheserler şaheseri 

Rus dansları 
Kazak 

- Çi~an ıniizi · i - Balalayka - I\.azak Hşkı 
kalbi - En kuvvetli hir \ 

nıevzu 

AYRICA: Paramunt 

. SEANS SAATLERi 
Hergün 3,15 - 5,15 - 7,15 -

Cumartesi, Pazar günleri 1,15 de 

( J)ünya haberleri ) 

Miki ( Reukli ve canlı karikatürler ) 
L!!~---------------------

9,15 ııı 
başlar 

SEANSLARDAN SONRA 
Her semte otobüs, Karşıyakaya vapur 

VARDIR 
'. _/ . c• • ". ; • ..--· 



Müzeye yeni eserler geldi 

Milet harabelerinden 
2038 parça antikite geldi 

Milet tiyatrosunun musavver 
levhaları da müzeye konacaktır 

Antikite nakliyatı yapmak ve 
harabe işlerini görmek üzere 
bundan bir buçuk ay evvel Sö
ke mıntakasına gittiğini yazdı
ğtmız Antikite müzeleri Di
rektörü Salaheddin Kantar 
oralardaki bütün işleri bitire
rek dün akşam lzmire dön
müştür. 

Haber aldığımıza göre bu 
son sefer de Priyen "Turunç
lar., harabelerinden 1216 ve 
Milel M Balat., harabelerinden 
822 büyük küçük cem'an iki 
bin otuz sekiz parça eser nakle
dilmiştir. Bunlar milattan evvel 
altıncı asırdan milattan sonra 
beşinci asıra kadar arkaik, 
elenistik, grekoromen, Bizans 
devirlerine aid mermer, toprak 
ve madeni güzel eserlerdir. 

Cihanca meşhur Milet tiyat
rosunun hayvanat avlarını mu
savver mermer levhalarından 

24 büyük rölyef te bunlar ara
sındadır. 

Getirilen bu eserler heykel, 
kabartma, friz, başlık, avani ve 

Yunanistanda 
Haftada iki gün 
Et yemek yasaktır 

Yunanistanda et buhranının 
önüne geçmek için haftada 
iki gün lokantalarda et bulun
durulmaması ve bu iki günde 
kasapların et kesmemeleri ka
rarlaştırılmıştır. 

Hersene ikinci teşrin ayının 
25 inden itibaren bir ay müd
detle kuzuların ve oğlakların 

kesilmesi ve etlerinin satıl
ması memnu olduğu gibi etle
ı inin de lokanta ve birahane· 
lerde pişirilmesi yasaktır. 

Müuter auektöıü Sa/ôlıeddtn /(a11tar 

saireden mürekkep kıymetli 

şeylerdir. 

Her yıl bir kat daha zengin· 
leşen v" bugünkü mevcuduyla 
dolup taşmış denecek bir hale 
gelen lzmir Antikite müzeleri· 
miz bu son gelen eserlerle ar· 
tık bir karış yer kalmıyacak 
kadar dolmuş ve bir kat daha 
zengin olmuştur. 

iplik buhranı 
Son zamanlarda memlekette 

iplik buhranı olduğu bazılarınca 
iddia edilmekte idi. lktısad 
vekaldi bu iddiaya layık oldu
ğu ehemmiyeti atfetmiş ve bu 
işin hakiki mahiyetini anlamak 
ve bilahare lazım gelecek ted
birleri almak üzere meselenin 
lstanbnlda olduğu gibi mınta
kamtzda da incelenmesini ala
kadar b>r müfettişe emretmiş· 
dir. 

Aldığımız diğer bir habere 
göre de icabederse lktısad 
vekaleti, Memlekete iplik idhal 
hakkını da uyuşturucu madde
ler inhisarına tevdi edecektir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Manisalıların orduya armağanı: 
Manisa ve Turgutlu halkı da ordumuza iki tayyare hediye 

etmeğe muvaffak o!mnşlardır. Bu tayyarelerin ad konma mera· 
siminde Manisa valisi de lıazır bulunmuştur. Tören çok güzel 
olmuştur. 

AŞK, MACERA ve ESRAR TEFRİKA No: 5 
t•••••••••••••••••••••••••••lll••••ı•a•••••••••••••ıııııı•llllllllı•ıııııııııııııııııı• 

YIL SONRA 1 

[MJ~C:SUlliJ~ 
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lnglllzceden çeviren: ZIYA NEBi 
Yanımdaki mas~da iki 'üphell ad.:m oturuyordu 
kulak mis~ firi olarak ne görUşlUklerlnl dinledim 

bırakmayınız] deniyordu. Bir 
pün belki seni de öldüre· 
b•lir!erdi. Her ihtimale karşı 
ismimi değişt:rdim ve Bt'stonu 
terkederek, Mişigana, yani işte 
şu içinde o~urduğumuz bu şehre 
ve bu ev? r.e d·m. Artık sen 
maziyi çol.tan unutmuş ve beni 
tamamile '<endi baban olarak 
tanımı;ğa ba.;lamıştın. Böylece 
aradan uzun zaman geçti •. Bir 
gün bir iş için Şikago'ya git· 
mek lizımgeldi. Ne vakit dö
necekim belli olmadığından 

ötürmek 

Hardi iki saattenberi müte• 
madiyen anlatıyordu. Buraya 
kadar onu büyüle bir sükünet 
ve merakla dinliyen Robert, 
ilk defa olarak söze karıştı: 

- Aradan on iki sene geç· 
mesine rağmen, Şikagoya gidi
şim:zi, Şirr.di az çok hatırlıyo· 
rum, dedi .. 

Mazinin derin ve acıklı batı· 

raları arasına gömülen Hardi, 
sanki bu hayatı tekrar yaşıyor
muş gibi, heyecanlanmış ve 
yorulmuştu. Masanın üzerinde 
duran sürahiden birkaç yudum 

YEl'fi A~IR 

Emek dar 
öğretmenler 

Sak arya mektebi baş öğret
meni bayan Yaşar, Türk birli
ği mektebinden Hüseyin Daniş 
ve Çiğliden Hüsnünün tekaüd
leri icra edilmiştir. Bu emek
dar muallimler için muallimler 
birliği gelecek hafta cumartesi 
günü saat 19 da halkevinde 
parlak bir tören hazırlamıştır. 

Stadın açılması 
Alsancak stadının açılma 

töreni bugün yapılacaktır.Per

ıembe ve Cuma günleri hava· 
nın yağmur:u olmasından, dün 
sabah da havanın kapalı git
mesindan dolayı son hazırlıklar 
yapılamamıştır. 

Açım töreni haftaya Pazar 
gününe bırakılmıştır. 

50 günde 
102 kişi cUrmU meşhtJd 
kanununa göre tevkif 

edildi 
Meşbud cürümler kanununun 

tatbil.. mevkiine girdiği bir teş· 
rinievvel tarihinden itibaren 

yirmi teşrinisani akşamına ka
dar sulbceza mahkemesine 137 
meşhud cürüm evrakı gönde
rilmiştir. 

Bundan 86 adedi teşriniev
vel ayına aiddir. 85 adedi ne
ticelenmiş, birisi teşrinisaniye 

devredilmiştir. Bu 86 adet 
evraktan 68 adedi mah-
kümiyet, üst tarafı da he· 
raet ve aidiyet kararıdır. 65 
suçlu muhtelıf cezalarla tevkif 
edilmiştir. 

Teşrinisaninin birinden yir

minci günü akşamına kadar da 
51 dosya gelmiştir. Bunun da 
41 i mahkümiyet, mütebakisi 
beraet ve aidiyet kararıdır. 37 
suçlu hakkında tevkif kararı 

verilmiştir. 

1 Teşrinievvelden 20 Teşrini 
sani akşamına kadar sulhceza 
mahkemesinde cürmü meşhud 
kanununa tevfikan görülen da
valarda 102 şahıs r-\lhtel'f ce· 
za!arla cezalandırılmış vı.. Lvkif 
edilıriştir. 

Menşe şahadetnameleri 
hakkında 

Bazı kazalarda gümrük mu· 
hafaza memurlukları ile bele
diyelerin mevzuata muhalif ola· 
rak tüccara menşe şahadetna
mesi verdikleri haber alınmış· 
tır. 

lktısad vekaleti buna mani 
olunmasını alakadarlara emret
miştir. 

Bu hususta kazalara tebligat 
yapılarak mevzuata muhalif 
olarak badema salahiyetdar ol· 
mıyanların menşe şahadetna

mesi işine karışmamaları bildi· 
rilmiştir. 

tazeledi ve tekrar anlatmağa 
başladı : 

- Tabii hatırlıyacaksın yav· 
rum.. O vakıt küçük olmana 
ra~men, şimdiki gibi çok zeki 
ve yaşınla kabil kıyas o!mıyan 
feTkaladeliklere maliktin... Şi
kagoda seninle bir hafta kal
dık. 

Döneceğimizden bir gece ev· 
vel, seni otelde uyutarak, Şi

kago gangesterlerinin de-vam 
ettiği barlardan birine gittim. 
Böyle yerlerde dolaşmak hiç 
adetim olmadığı halde, bir hissi 
kablelvuku beni oraya çekmişti. 
Yanımdaki masada iki şüpheli 
adam oturuyordu. Bunların 

vaziyetleri ve konuşmaları na• 
zarı dikkatimi celbetmişti.lçimi 
büyük bir merak sardı. Hiç 
belli etmeden, kulak misafiri 
olarak, ne görüştüklerini dinle· 
meğe başladım .• 

Bunlar arada sırada Boyer 
isminde birinden bahsediyor
lardı. Büyük bir tereddüde 

eşroıntsanı 19 · -
işçi midir? Sancak davamız Millet 

.. ? mu. 
2007 numaralı kanuna ay

kırı hareketten suçlu Italyan 
tebaasından Patisa Vantura'nın 
muhakemesine dün sulh cezada 
başlanmıştır. 

Okunan evraka göre, Mer
sinli zabıtası hadise günü öğle 
tatili esnasında Halka pınarda ki 
Prina fabrikasını vazife dola· 
yısile gezerken, fabrikanın ma· 
kine dairesinde elleri yağlı, 

üzerinde makinistlerin giydikle
ri elbiseye l>enzer elbise bulunan 
bir zatın vidaları sıkıştırmakla 
meşgul olduğunu görmüş ve 
bu zatın ltalyan tebaasından 
olmasına ve küçük san'atlar 
kanunu hilafında harekette 
bulunmuş olmasına mebni hak
kında bir zabıt varakası tanzim 
ederek kendisini mahkemeye 
vermişlerdir, 

Dünkü ilk duruşmada suçlu 
diyor ki : 

- Ben bu fabrikanın ame· 
lesi veya makinisti değilim. 

Tam beş senedenber1 müdürü 
bulunmaktayım.. Bınaenaleyh 

hakkımda yapılan zabıt vara
kası dojlru değildir .. 

Hadiseyi tesbit eden polis 
ve bekçi şahid olarak dinlen• 
miş ve ikisi <!e şehadetlerinde 
Vanturanın hadise günü tatil 
esnasında makineler arasında 

elleri yağlı ve iş elbisesiyle 
çalıştığını söyiemişlerdir. 

Mahkeme; Vanturanın iddiası 
veçhile beş senedenberi bu 
fabrikada müdür ıııfatiyle çalı· 
şıp çalışmadığının ve 2007 nu· 
maralı kanuna göre çalıştırıl

ması memnu şahıslardan olup 
olmadığının vilayetten ve def· 
terdarlıktan sorulmasına karar 
verilerek muhakemeyi başka 
bir güne talik etmiştir. 

Yaban domuzu 
OldUrenlere mükafat 

veriliyor 
Mahsulata musallat olan ya• 

ban domuzlarını mükellefiyetle 
öldürecek kazaların mükellefi
yetinden fazlası için verilecek 
mükafat havalesi olarak Ziraat 
vekaletince üç bin lira gönde
rilmiştir. ikinci parti üç bin lira 
da Martta gelecektir. Mükafat 
kazalara şu suretle taksim edil
miştir: 

Çeşmeye 95 lira, Karaburuna 
125, Urlaya 170, Seferihisara 
85, Bergamaya 550, Dikiliye 
170, Foçaya 105, Menemene 
212, Kemalpaşaya 213, Torba
lıya 255, Tireye 213, Ödemişe 
205, Kuşadasına 170 ve lzmire 
220 lira ayrılmıştır. 

Ba mükafat, mükellefiyetini 
ifa eden köylere hisse nisbe
tinde verilecektir. 

mm Morgan çetesine mensup 
olduklarını keşfetmekte gecik
medim. Her tehlükeyi göze ala
rak, nereye giderlerse gitsinler, 
arkalarından takibetmeğe karar 
verdim. 
Eğer tahminlerimde yanılmı

yordu isem, baban Boyer, ara
dan sekiz sene geçmiş olmakla 
beraber ha,ıatta idi. 

Bir müddet sonra hesap gö
rerek, bardan dışarı çtklılar. 
Büyük bir ihtiyatla arkalarına 
takıldım. Bereket versin ikisi 
de sarhoş oldukları için benim 
kendilerini takip ettiğimin far· 
kında bile değildiler. 

Bir çeyrek kadar gittikten 
sonra Morg sokağına saptılar 
ve bütün pençereleri kapalı, 
yüksek bir binanın k11pısı 
önünde durdular. Ben birkaç 
adım yakınlarına kadar gelmiş 
ve duvarın çıkıntısınt siper 
ederek beklemeğe başlamıştım. 
iki adamdan uzun boylusu et· 
rafa bir göz attıktan sonra 

· enlere ·ı di. 

kürsüsünde konuşulacak 
- Baştatafı 1 111cı say/ada -
Bütün bu siyasi vesikaları 

ihtiva eden ikinci beyaz 
kitabımız alakadarlara dağı· 
tılacaktır. Bu kitapta taati 
edilen notalardan başka San
Remo itilafnamesi, Fransa ile 
aramızda akdedilen itilafoame
ler ve Lozan muahedenamesi
nin davamızla alakalı madde
leri uzun uzadıya izah edil· 
mekte ve noktai nazarımızın 

bütün bu itilafnamelerden ne 
kadar kuvvet topladığı göste
rilmektedir. 

itilaf devletlerinin San Re
moda akdettikleri anlaşmada 

" Suriye ,. tabiri mutlak olarak 
kullanılmış ve Tür ki yeye alınacak 
toprakların hududu meçhul ol
duğundan mesküt bırakılmıştı. 

Fransa ile yaptığımız muhte· 
lif anlaşma'ar, Sancak üzerin
deki miiddeiyatımızın ahdi ve 
hukuki olan kıymetini tebarüz 
ettirecek mahiyettedir. Fran
sız noktai nazarı bile ele alınsa, 
hakkımızı bununia da sarih 
olarak meydana çıkarır:ak ka
bildir. Her noktai nazardan 
davamız kuvvetlidir. 

FRANSIZ NAMZEDLERIN 
iSTiFASI 

lstanbul, 21 (Yeni Asır) -
Antakyadan alınan son ha
berlere göre Fransızların me· 
bus namzedlerinden birkaç kişi 
istifa etmişlerdir. Diğer nam· 
zedlerin de istifaları bekleni
yor. Fransızlar fevkalade ted
birlerine rağmen Sancağın baş
tan başa Türk olan mahiyetini 
değiştirmek imkansızlığını oka· 
dar kuvvetle hissetmiş bulunu· 
yorlar ki propagandaların fay
dasızlığına kanaat getirmiş· 

!erdir. 
Kırıkhandaki Fransız mü-

mesı>ili,vaziyeti Beyruttaki yük· 
sek Fransız komiserine bildir· 
miştir. 

lstanhul, 21 (Yeni Asır) -
Dörtyolda toplanan Antakyalı• 
ların yaptıkları tezahüratta söy• 
!enen nutuklar bütün Sancak 
dahilinde büyük akisler yMat· 
mıştır. 

SANCAK'IN ASA YiŞi 
lstanbul 21 (Yeni Asır) -

Sancak'ta Fransızların göster· 
dikleri mebus namzedlerinden 
Adalı Mehmed'Je Mustafa Kuş 
Hayri istifalarını vermişlerdir. 
Önümüzdeki Çarşamba güoÜ 
yapılacak mebus seçiminin na
sıl cereyan edeceği merak edil· 
mı>ktedir. Zira Sancaktan bir 
tek müntehibisani bile seçil· 
memiştir. 

Hükümet otoritesi tasavvu· 
run fevkinde zayiftir, asayiş 
ve sükünu ancak Türk unsurU 
temin etmektedir. 

ERMENiLERiN 
HÜSNÜNiYETi 

lstanbul, 21 (Yeni Asır mu· 
habirinden) - Antakya ve 
lskenderun Ermenilerinin inli• 
habata iştirak etmemeleri bu· 
radaki Ermeni vatandaşlar ar•· 
sında büyük memnuniyet uyan• 
dırmıştır. Bu memnuniyetin ne 
derece kuvvetli olduğunu aıı• 

!atmak ve efkarı umumiyeye 
bildirmek için başta Ermeni 
patriki olduğu halde bütüP 
ermeniler, mümkün olduğu ka· 
dar geniş ölçütle sev:nçlerinl 
ifade etmektedirler. 

Ermeni Patriği diyor ki: 
- Ermenilerin Türk kar· 

deşlerile birlikte tam bir tesa• 
nüt halinde hareketlerini Er· 
meni aleminin en büyi\k 
sıfatiyle takdir ederim, 
miştir. 

reis 
de 

Sovyet 
nazırından 

sefiri Japonya hariciye 
açık izahat istedi 

- · Baştara/ı {!ırı11cı salıı/ede-
Yurenev kendi memleketle

rinde komünizm ile mücadele 
için Alman hükümetinin Japon 

dolisinin yardımına ve Japon 
hükumetinin de Alman polisi
nin yardımına ihtiyacı olduğu
nu ve bunun için de beynelıpi· 
!el bir anlaşmaya lüzum bulun• 
duğunu kabul edebilmesinin 
Sovyet hükümetinin fikrince 
gayet gülünç o!duğunu da ilave 
ey!emişdir. 

Yurenev nihayet komünizm 
ile mücadele hakkındaki an• 
laşmamn neşredilmiyecek olan 
ve doğrudan doğruya üçüncü 
bir~ memleketi istihdaf eden 
başka bir Almanya • Japonya 
anlaşmasına perde teşkil eyle· 
mekte olduğunu da söylemiş ve 

Merdivenler dört basamak-
tan ibaretti ve Üzerle-
rinde, ilk bakışta nazarı 
dikkati ce.Jbetmiyen bir taksi· 
mat göze çarpıyordu. 

Uzun boylu adam, merdiven
leri çıkarken, sağ ayağını bi
rinci basamağın dördüncü çiz· 
gisine, sol ayağını da ikinci 
basamağın yed,nci çizgisine, 
bastı. Kapının üzerinde bir ka
pak açıldı ve üç dane düğme 
meydana çıktı. Bu düğmeler
den evvela ortadakini iki defa 
ve diğerlerini de birer defa 
baslı. Birkaç saniye geçmeden, 
hafif bir s~s işitildi: 

- Parola? 
- Beş iks seksen dört 1 
- Öteki? 
- Yedi iks kırk altı .. 
Kapı açıldı ve ikisi de içe i 

girdiler. Ben ne yapacağın..ı 
şaşırmıştım.. Aklımdan neler 
geçmiyordu .. içeri girsem kur· 
tulmanın imkanı yoktu •• Müte· 
madiyen aklıma sen geliyor· 
dun .• Eğer ben de blecek olur
sam dünyada büsbütiin yalnız 

- /Jilmedt-

böyle bir anlaşmanın JaponY~ 
Sovyetler birliği münasc ~tferı 
üzerinde vahim tesir!.,r icra 
edeceğini bildirmek mecburi· 
yetinde bulunduğunu beyan ey
lemiştir. 

Arita bu beyanata biı· cevııP 
vermekten içtinab etmiştir. 

Paris, 21 Ô.R) - "Debats .. 
gazetesi Mandel ve Flandiniıı 
son zamanlarda Fransız-Sovyet 
paktı lehindeki nutuklarını ba' 
tırlatarak şimdi Reynaud ~arıı· 

fından aynı istikametle bit 
konferans verildiğini ya:ı;ıyor• 
Reynaud daha ileri gidere~ 
Fransız-Sovyet paktının takf1' 

yesini ve Moskovanın çoktaıı· 
beri istediği askeri mulıavelı 
ile tamamlanmasını istiyor. . 

" Petit Gironde ,, diyor k1
: 

Fransa için tehlüke Berlincle• 
dir. Fakat Fransa bu tehlükeY1 

karşı ancak diğer milletlerle 
birlikte karşı koyabilir. Mesel; 
Almanyayı çember içine alı:ıı~ 
değildir. 65 milyonluk bir .ııııl· 
Jet çember içine alıoamaz.Biitiİ~ 
yapılan paktlar ve So"Y~. 
Paktı da Almanya ya açık kon 11 

d°il muştur. Almanya kendi ken 1 

çember içine alıyor. Fakat 111 

maksadla? 

Çocuk işi , 
Karataşta Halil RifatpBş 

caddesinde 15 yaşından d~ıı; 
aşağı yaşta 25 kadar roek

0
te. 

çocuğu mahalle!erindeki e"1,~· 
den bazılarını tı•şlamışlar., , 
Evi taşlanan lsmail oğlu l''

11
e 

zaffer çocukları ko'>a'.arnıŞ fı. 
u ,. 

bunlardan Mustafayı tutar 0 
tokatla döğmüştür. suııd' ı 
başka Mustafayı iterek dere~. 
düşürüp ayaklarının kırı'.~it· 
sına da eebehiyet verınıŞ ~· 

k ııw Muzaffer zabıtaca ya 1 

mııtır. 
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Edenin ini:ihab dairesinde bir nutku 
''Fransa ve Belçika tahriksiz bir hücuma uğrarsa 
lngiliz silahları bunları korumak için kullan lacak,, 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~ .. 
"Bir yangını söndürnıiye çağrılan tulum bacılardan bazıları yangını körük-

lerlerse, itfaiye alayı yangının genişlemesine meydan vermeli mi?,, 
Londra, 21 ( Ö.R ) - Hari· tant kordiali iki taraftan hiç 

ciye nazırı Eden kendi intibah birini diğerine mahkum etıni-
dairesi olan Levington münte· yen bulfıslu bir İş birli z i. i.çinde 
hiblerine bir nutnk söyliyerek muhafaıa etmek gerektır. Bu 
Ingilterenin harici siyasetini Fransız siyasetinin daimi ve 
t 'h t · t' Ed b e' hatta birinci hedefi olmalıdır. avzı e mış ır. en eyn ,. • J 

1 . . . .. . Eger Alman· apon an.aşması 
mılel vazıyetı gozden geçırerek tahakkuk ederse Amerikanın da 
i~k. sözleriyle ln~ili~ . hüküme· iştiraldle bu antanta daha sıkı 
tının Avrupayı bırbmne hasım bir şekil vermek yaraşır. Dün· 
iki bloka, yani bir taraftan yayı heyecana düşürebilecek 
demokrat, diğer taraftan dik- bir tehdi~ hiçbir zaman bizim 
tatörliik :nemleketleri şeklinde tarafımızdan gelmiyecektir. 
iki kararS(aha ayıracak her si· Sulh paha biçilmez bir kıy· 
yasete kat'iyyen muhalif oldu· mettedir. Serbest milletler onun 
ğunu tebarüz ettirmiş ve de· en büyük teminatını iki büyük 
miştir ki: demokrasinin iş bir!iğinde gö· 

- lngiliz hüküınetinin ilk , M ıste1 Eden, ,.,1,5 . Edme veda ediı'or rüyorlar. Reisicumhıır Roose· 
hedefi, sulhu korumak için bü- siyasi mabafili Edenin Levrin- velt büyük bir zafer halini alan 
t"un d·u· nya memleketleri ara· 1 d b' yeni seçiınile bu esere k. uv-gton nut mnu erin ır memnu· l d d k k d 

d b ı ·ı b' · b vet e yar ım e ece mev ı e· 
sın a eyne mı e ır ış era· niyetle karşı!amış'.ardır. Bilhas· . . . . .. 
b ... · t "ld b' b' dır. O ısterse tahrıb ve olüm 
erııgıoe emayu en ıç ır sa, Fransa ve Belçika tahrik- k ti · ı l b'l' . B" uvve erme engc o a ı ır. 

zaman gerı kalmamaktır. oyle siz bir taarruza uğradıkları Onun "Hayır! demesi menfur 
bir siy.asete iştirak et~e~ ~er takdirde lngilterenin bütün harp heyulası~ı uzaklaştırmağa 
devletıo hakkı ve vazıfesıdır. kuvvetıle onların müdafaasına kafi gelebilir. 

Bundan sonra hariciye na- Almanyaya tahriksiz bir hücu- koşacağı hakkındaki teminat Londra 21 ( Ö. R) - Hari-
tırı lngiliz siyasetini şöylece mu halinde silahlarımızın bu üerinde duru:maktadır. Fransız ciye nazırı Edenin dün intihab 
tarif etmişdir: maks.adla kullanılacağı muhak· mahafilinde denilıyor ki: " Biz dairesinde söylediği nutku tef· 

- Millet olarak ilk vazife· kaktır. bunu zaten biliyorduk ve !eh- sir eden Liberal " Manchester 
miz tam manasile techizatlı ve Hariciye nazırı ispanya mes· lüke halinde Ingilterenin bize Guardian,. gazetesi şunları ya-
silalılı olmaktır. Öyle ki, dünya elesine sözü çevirerek Fransa· bütün kuvveti ile müzaheret zıyor : 
her ne istersek bunu kuvvetle nın ademi müdahale teşebbii- edeceğinden hiç şüphem'z " Fransa ve Belçika bir ta-
istiyecek vaziyette olduğumuza süne müzaherette lngilterenin yoktu. Fakat Edenin son nut- arruz kurbanı oldukları takdir-
ve dünya nizamı hakkındaki 1 d d ı 'it · d il asa tereddüd gösterme iğini kuyla bunu pek açık bir şe· e ngı erenın yar ımına g • 
arzumuzu yerine getirecek kuv~ h l b'l ki · · b'J' l ) N 

b d k . 1 atır atmış, bununla beraber kilde teyid e•miş olması Fran vene ı ece erını ı ır er er. a-
vette lun uğumuza anı o sun, d · · 

· ademi müdahale taahhüdlerinin sanın emniyeti kadar Avrupa· sıl ki lngiltere e aynı vazı-Bunuulaberaber lngiliz silabl~rı 
hicbir zaman bir taarruz harbı temenni edildiği derecede sıkı nıo sulhunıı da sağlamlaştır· yette Fransanın yardımına gü· 

k · t - d' • · · ·· kt d venmektedir. Böylec.ı aarbi için ve Milletler cemiyeti pak· sı ıya rıaye gorme ıgını soy- m.t a ır. ,. 
tiyle Paris misakına muhalif liyerek buna rağmen lngiltere· Budapeşte 21 (Ô.R) - Kral- Avrupa devletlerinden biri bir 
gayeler için asla kullanılmıya· nin vaziyetinde bir değişiklik lık naibi amiral Nikola Horty taarruza düçar olursa lngilte· 
caktır. lngiliz silahları mubak· olmadığını ve taahhüdlere ay· yanında başvekil Dranihi ve renin nasıl bir siyaset takib 
kak ki kendimizi ve impara· kırı bazı hareketlerin ademi Hariciye nazırı Kanya da ol- edeceği artık malumdur. Hal-
torluk topraklarını korumak müdahale prensibini esasından duğu halde Pazartesi günü Ro- buki 1914 senesinde böyle bir 
için kullanılacaktır. Bu silahlar bozamıyacağını sllylemiş, bunu maya hareket edecektir. Gay· kanaat ruevcud değildi. Lond-
Fransa ve Belçikanıo müdafaası şu göze çarpan temsille teyid bubeti müddetince naib Hor- ra Avrupa meselesinde asıl 
için de kullanılabilir ve eğer eylemiştir: ti'ye Harbiye nazırı vekilet tehlükenin Pangermanigın te· 
bu devletler tahriksiz bir hü- - Bir yangını söndiirmeğe edecektir. vessüü olduğunu anlamıştır. 
cuma uğrıyacak olurlarsa, mev· çağrılmış olan tulumbacılardan Paris, 21 ( Ô.R ) - Fransız 
cud taahhüdlerimize uygun bazıları alevleri söndürecek gaıeteleri Edenin beyanatını 
olarak, silahlarımızın onları yerde körükliyecek olsalar memnuniyetle tefsir etmekte ve 
korumak üzere kullanılacağı bundan itfaiye alayının yangını Avrupa sulhunun iki büyük 
muhakkaktır. Keza lngiliz genişlemekte serbest bırakması garb demokrasisi ara! •oda sıkı 
silahları Almanya lehinde hatıra gelebilir mi? Şu takdir· iş birliğini her zamandan daha 
de kullanılabilir ve eğer c\e ispanyadaki yangın bütlin lüzumlu gösterdiğini kaydeyle-
bir garb emniyet paktı yapıla· Avrupaya sirayet ederek her mektedirler. 

Kaçakçılıkla mücadele 
Ankara, 21 (A.A) - Geçen 

bir hafta içinde gümrük mu
hafaza örgütii dördü ölü 
biri yaralı 58 kaçakçı, 2166 
kilo gümrük kaçağı, 944 
kilo inhisar kaçağı, 39 gram 
eroin 9 gram esı ar 206 şişe 
toz kinin ile 86 kaçakçı hay• bilirse, buna imza etmiş olan yeri yakıp kavuracaktır. 1 "Homme Libre,. gazetesinde 

devletlerden herhangi birinin Paris, 21 ( Ô.R) - Fransız Frossard şunları yazıyor: An- vanı ele J!eçirmi~tir. 

Yazan : Tok Dil 

- Doğru bana koştu, Ana 
ben birşeyler oluyorum dedi, 
kucağıma kendini atıverdi, ba· 
yıldı. Su döktük başına, ayılt

mağa uğraştık, ne gezer, gö· 
türdük yatağına yatırdık, oglin 
bugündiir, hergün ateşi arttı, 
böyle oldu. 

Çaylakçı Hasan : 
- Ben sordum, soruşturdum, 

Bingül, harman yerine gitmiş, 
ondan sonra, kızanlara azıkla· 
rını dağılmış, çayda yüzümü 
gözümü yıkayayım diye ayrıl· 
mış, ondan sonra Bingül'ü gör· 
nıemişler, y::nlarına ui?ramamış. 

Tefrika No: 42 

Hepsi de bunu söyledi. 
Anası: 

- Kızın başı geldiğinde ıs
laktı, soyubta vücuduna baka· 
madım, belki suya girdi, bir 
hal oldu, yahutkim korktu. 

Çaylakçı : 
- Okuttuk, üf!ettik, acaba 

nazararuı ujlradı, bani tenha 
yerlerde cin şeytanını çarptı 
diye köyün hocasını çağırdık 

kitap açtırdık, yıldızına bak 
tırdık, hoca, kızını cin çarpmış, 
yüreği helecanlı dedi, yapma
dığımız ilaç kalmadı, kurşun 
döktürdük, üzerlik tütüttük, 

bocanın dediklerini yaptık, kar 
etmedi. Şimdi işte bu bale geldi. 

Haydaroğlunun kı.yın anası 
ilerledi, Hayılaroğlunu elinden 
tuttu. 

- Kalk oğlum! dedi, kalk, 

sen babayiğit bir clelikanlısın, 

karını basta ,\{Örüp te içine at
ma! lnşaallah eyi olur. Hasan, 
al götür, damadı .. 

Haydaroğlu, Çaylakçı Hasa· 
nın müdahalesine meydan bı· 
rakmadan: 

- Şimdi benim eğlenti sı· 
ram de{til, "Bin2ül •• e kar bu· 

!alım, ateşi fazladır, başına ko
yalım, dedi. 

- Nereden buluruz. 
- Ben buldururum, lıem, 

hele siz başında kalabalık et· 
meyin, nefe~i daralır, anasından 
bubasından başka kimse kalma
sın," Bin gül,. ün küçük kız kar
deşi at:ldı: 

- Ben de mi gideyim enişte! 
diye hararetle Haydaroğlunun 
gözüne baktı: 

- Hayır kızım! Abandır, 
sen de kal, hani kusura bak
masınlar, konukoınşu, hısım, 
akraba biraz rahat bıraksın'ar 
hastayı, ben gidiyorum, çoğa 
kalmaz gelirim. 

Çaylakçı Hasan: 
-Kar getirmeğe mi gidecek

sin? Derken Haydaroğlu fırla
mış, bir: 

- He! 
Diye sofaya atılmıştı. Ka-

tırcıya: 

- Ben gidiyorum,diyen Hay
daroğlu, kızanlara bağırdı! 

- Heyv arl,adaşlar! Bes on 

Türkiye Başvekili nezdinde 

lnönü Avrupada muvaf
fakıyet rekoru yarattı 
Vreme diplomatik muharriri Başvekilimizin 

beyanatını bildiriyor 
Belgrad, 20 (A.A) - Vreme 1 ve S~oyadin.oviçin Türkiyedeki 

gazetesinin diplomatik muhar· kısa ıkametınden bı.ı memleke

riri Svetovski gazetesinde "Tür· 
kiye başvekilinin nezdinde,, baş 
lığı altında yatdığı makalede 
Türkiye bao;vekilinin yalnızTür
k ıede dcği biltünAvrup~da da 
bir rekor vücuda getirdığini 

bildiriyor. Ve diyor ki: 
Filhakika ismet lnönü on üç 

senedir Kamal Atatürkün yakın 
mesai arkadaşı olarak hükü
metin başında bulunmakta, !:en· 

disinde şayanı dikkat devlet 
adamı ~asıfları ve realite fikri 
mevcuttur. 

Büyük ekonomik Rcnesans 
programını düşünmüş ve bunu 
başarmıştır. 

Politika, tıpkı Yugoslavya 
başbakanı Stoyadinoviç gibi 
realist olan ismet lnönü Tür
kiye milli ekonomisiain muh
telif meselelerine uygun hal 
suretleri tatbik etmektedir. 

Muvaffakıyetinin hikmeti 
ulusla daimi temas halinde ol
masıdır. Filhakika başvekil 
finans vergilerinin mükellefler 
için ağır olduğunu göı ür gör
mez: milyonlan cesaretle büd
çeden silmektedir. Çünkü o 
bu milyonların vatandaşların 

mübayaa kabiliyetinin çoğal

ması sayesinde geri geleceğini 
biliyor. 

Türkiye başvekili yorulmaz 
bir surette çalışır. Memurları 
haha sonu tatilinden istifade 
ettikleri halde kendisi için 
bu tatil mevcut değildir. 

Muharrir Türkiye Başvekili-

nin çalışma odasında hüküm 
süren latif atmosferi tasvir et
tikten sonra Başvekilin Yugos· 
lav efkarı umumiyesi için ken· 
disine yaptığı beyanatı nakle
diyor. 

Başvekil evvelemirde Baş
bakan Stoyadinoviçi Ankarada 
kabul etmekten mütevellid 
biiyük memnuinyetlerini bildir
miş ve demiştir ki: 

Kendisiyle yaptığım temas 
benim için çok hoş ve kıymetli 
olmuştur. Doktor Stoyadinoviç 
fikirleri salim ve kendilerini 
dinlemek bir zevk olan devlet 
adamları sınıfına dahildir. 

Stoyadinoviç Yugoslavyanın 
Balkan paktına ve bilhassa 
Türkiyeye karşı olan samimi· 
!iğini ispat etmiştir. 

ismet lnönü iki memleketin 
bugünkü başlıca siyasal mese
leleri hakkındaki noktai nazar· 
larındaki tıpkılığı hatırlattıktan 

kişi benimle gelsin, yol, iz bi
len bir çoban alalım, yakın dağ
lardan birisinden kar getirece· 
ğiz, dedi. 

Hızla merdivenleri indi, koştu 
atını buldu ve atladı. Katırcı 

ve efeler hiç ses çıkarmamış· 

lar, yalnız Katırcı birkaç arka

daşa gözüyle eliyle işaret edip 
Haydaroğlunun arkasından git· 
meği emretmişti. 

Beş on kişilik kafile köyden 
ayrıldılar, köyün bir alanına 

gelip yol gösterecek adRm 
ararlarken arkalarından bir atlı 
daba belirdi, bu Çaylakçı Ha
sandı, Haydaroğluna sokularal<: 

- Hadi bakalım oğlum, 

başka insana hacet yok. Y o!u 
bilirim, yak>oda bir tepe var, 
"Murat dede,. dağının tepesi· 
dir. Orada kar eksik o!maz. 
Durmıyalım, madam ki böyle 
istedin, belki hakkında hayırlı 

olur, dedi. 
H;ıvdaroı?lu kayınpederine 

tin hakiki çthresini naklettiği 

ümidini izhar ettikten sonra 
bu ziyareti şu sözlerle hulasa 
edebileceğini söıledi : 

Stoı•adino"r(, Dr. Aıasla bır arada 
"Rabıtalarımıza ve sözleri· 

mize itimad kuvvetlenmiş ve 
tarsin edilmiş•:r. Bizzat doktor 
Stoyadinoviç karekteri ile İn· 
sanları ve ulusları itimada teş
vik etmektedir.,. 

"Türk siyasası bahsıoda 
ismet lnönü bunun Türkiyenin 
iç ve komşu memleketlerle dış 
siyasalarında tezahür etmekte 
olan barış siyasası olduğunıı 

bildirm!şdir. Türkiyenin barışa 
ihtiyacı vardır. Ve hiçbir arazi 
hedefi yoktur. Bununla beraber 
milli emniyet meselesinde çok 
bassasdır. Ve küçük veya bü
yük bir ulusa büyük dünya ca
miasında aza olarak biirmel 
edilmesini istemektedir. Bunun 
içindir ki Türkiye sadık aza
sından bulunduğu Milletler ce
miyetinin kollektif emniyet si· 
yasasına sadık bir surette mer
buttur. V '! gelecekte de mer
but kalacaktır. 

Makalenin muharriri Ismei 
lnönüniin Türkiyede pek çok 
sevildiğini kaydettikten sonra 
makalesini; ismet lnönü artık 
bir başvekil değil, Yeni Ka
maliz:m, sözleriyle bitirmektedir. 

Amerika 
ıslah 

ordusunu 
ediyoı· 

Vaşington, 21 (A.A)- Har
biye nazırı Voodring 1937 se· 
nesi zarfında Amerika piyade 
ve topçu kuvvetlerini ıslah 
ederek bunları en seri ve mü
teharrik bir hale getireceğini 

söylemiştir. ilk tecrübeler yal· 
nız bir fırka üzerince yapıla
caktır. 

Vooc!ring bu tecrübe netice 
sinde Amerika askerlik usulün
de son derece cezri değişiklik
ler yapılması lazımgeleceği 
mütalıiasındadır. 

c.:vap vermeden, kayınp ederi 
nın söylenirken eliyle işaret 

ettiği semte do;tru atını sürdü. 

Atlarını çatlatırcasına koş

turarak, do!udizgin, beş saııt 

sonra geri döİıen Haydaroğlu 
ile efeler, kucaklarında çuval

lara sarılmış bir hayli karlarla 
köye girmişlerdi. Haydaroğlu 

evin önünde atından süratle 
yere atlayıp, heybesinden al· 
dığı büy~ k bir kar parçasını 
kucakladığı gil.i içeri daldı. 

Fakat merdivenin başında 
Katırcıoğ!u dimdık ve sol:!k 
benzi ile durmuştu, lıızla yu· 
karı atılan Haydaroğlunu ko
lundan tuttu, yavaşça: 

- Dur! Sus! Hadi dön ge· 
riye inelim atağı! dedi. 

Haydaroğlu, kucağındaki 
Kar'ı gayri ihtiyari salarak, ağ· 
lamalı bir sesle: 

- Neaen? 
- Sonu var -
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Hangi babacan delikanlı 

Şu mütevazi dört şartı 
yerine getirebilirse 

Jean Harlo v onunla 
evlenmeğe hazır 

hemencecik 
bulunuyormuş 

Yıldızlar arasında en çok cı11si cazibesı oldıığıı iddia edılen Dıta Poılo 
Amerikada maruf zengin- 1 1 - Dört mevsime göre 

!erden birinin oı{lu, nasılsa birer otomobil, bir ta yyare, bir 
Jean Harlov'a tutulmuş ve an- yat. 
nesinin (Aman oğlum artist- 2 - San Fransisko ~ahille-

ler'e başa çıkılmaz, evlenecek rinde bir yalı, Los Ancelos'ta 
olduktan sonra, sana ne kızlar bir köşk ve yaz tatillerini ge· 
buluruz!) demesine rağmen bir çirmek üzere lngilterede bir 
mektup yazarak, sarışın yıl- şato. 

dıza evlenme teklifinde bulun- 3 - Yüz çift iskarpin, her 
muştur. gün yeni bir elbise, beş tane 

Jean Harlov bu mesele üze· hizmetçi. 
rinde ciddi surette düşünmüş 4 - Bütün bunlardan maa-
ve şu şekilde bir cevap gön- da, ayrıca senede 50 bin dolar 
dermiştir: cep h 1 -arç ıgı ..... 

- Bunu büyük bir şeref Bu mektubu okuyan zavallı 
telakki ederim. Eğer aşağıya genç, kurşunla vurulmuşa dön-
yazmış olduğum şartları kabul müş ve bu sevdadan vazgeçe-
edecek olursanız, sizinle ev· rek annesinin (artistlerle ba şa 

lenmeye her zam=ın hazırım: çıkılmaz) sözüne hak vermiştir. 
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Gabby Morlay "MUdhlş Aşıklar,, filminde çok mu
vaffak olmuştur. 

Yıldızların düğününde 
BüyiiK bir baloda Myrna Loy 
erkekler arasında bir anket yaptı 

Kadın nedir ? • nedir ? Kadının vazifesi 

!(/ark Oable 
Hollyvood (ikinci teşrin) 

fan Haılov ve M vma Lov a1asında 
"™ 

Uzun müddettenberi birbir· 
leriyle sevişmekte olan Myrna 
Loy ile Artbur Horn'ın geçen· 
lerde düğün'erı yapıldı. 
Bu münasebetle Hollyvood'da 
büyük bir bir balo verılmi ş ve 
bu baloda bütün sinema yıldız
ları hazır bulunmuştu. Myrna 
Loy bir aralık, davetlilerden 
yalnız erkeklere birer kağıt 

dağıtarak [ Kadın nedir , 
veya kadının va::ifesi nedir?) 
şeklinde bir sual sormuş ve 
herkesin fıkirlerini yazmakta 
serbest o!duğunu bil d irmiştir. 

Bir müddet sonra kaaıtlar o 

top lanarak bizzat Myrna Loy 
tarafından yüksek ses:e okun
muş ve cevap ! arın kıimilen ga
rip oluşu salonu kahkaha 1ara 
boğmuştur. Cevapların bazı : arı 

şunlardır: 

1 - tKadının 
nız sevmek ve 
Hoot G bson) 

vazifesi yal
sevilmekt;r. -

2 - Kadınların en büyük 
vazifesi, yemek piş rmek, ço
cuklara bakmak ve tam mana
sile bir ev hayanı olmaktır. 

Fakat kendilerine sorulacak 
olursa bu vaz:feleri erkeklerin 
üstüne yüklemek daha makul
Gur • Eddie Canton. 

3 - (Kadın l ar olmasaydı her 
halde dünya daha mesud bir 
şekle girerdi - Şarlo.) 

4 - D~nyada kadınlar 
kadar dedikoducu ve kim
seyi çekemiyen bir mah!iik 
tasavvur ed emem - Garry Coo
per. 

Bu ceva ba Garry Cooperin 
eşi Mrs. Garry Cooper fena 
halde sinirlenm ' ş ve kocasına: 

- "Sonra görürsün sen! .. 
Der gibi hiddetle bakınca, 

zavallı Cooper ne yapacağını 

şaşırarak derhal ayağa kalk
mış ve: 

- Bunda bir yanlışlık var, 
dünyada kadınlar kadar iyi 

i 
ı. 
" 
! 

l(ad111/ar hakkında en amamız bu cevafJ veten ~ar/onun lıayafla 
en çok sevdu]i kadın Cam/etle Ooddard 

kalpli, kadınlar kadar kimsenin " Kadın bir zebaniden başka 
işine karıımaz bir mab!ük ta- birşey değildir. Lakin ne çare 
savvur edemiyorum! Demek ki her erkeğe bir tane ve 
mecburiyetinde kalmış ve sa· mutlaka lazımdır . ., 
lonun içi kahkahalardan kırıl· Lorel ve Hardinin bu söz· 
mıştır. !eri herkesin ve bilhassa er-

Elliden faıla kağıdın iı;inde keklerin çok hoşuna gitmiş, bu 
birinciliği Lorel ve Hardinin buluş'arından dolayı ikisi de 
müştereken yazdıkları şu cevap tebrik edilerek mükafatlandı-
kazanmıştır: rılır.ışlardır. 

Marlen lngiltere' de 
yerleşmiş 

Artık Marlen D;etrich lngi
liz sinema stüdyolarında yer
leşmiş gibidir. Birkaç yıl önce

sine kadar lngilizlerden hoş
lanmadığını söyliyen Dietrich, 
934 yılında Londranın yüksek 

gibidirGo 
aileleriyle temasında lngiliz ka

rakteriıı-e ve lngilizlik ruhuna 
nüfuz ederek onları yakın bir 
alaka ile sevmiye başlamıştır. 

Aslen bir lngiliz olan Clive 
- Sonu 7 nci say/ada -

Karısı 
Ve daktilosu 

Yazan: Eczacı l(emal Aktaş 

(Karısı ve daktilosu ) filmi• 
nin adı pek canlıdır. Kansı vo 
daktilosu denildiği vakıt hadi
seyi az çok sezmek mümkün 
oluyor. inan gayri iradi galiba 
karısı, kocasının daktilosunu kıs· 
kanacak diyor. Bu seziş pek te 
boş değildir. Clark Gable gibi 
çapkınlık alemlerinde muvaffak 
olan bir aktörü burada karşı
mızda bulmak filmin değerini 
arttırıyor. (Hollyvood) un bütün 
yıldızları başta olmak üzere 
bütün garb kadınlığı bu genç 
aktörü yakışıklı bir genç ola
rak tanıyorlar. Clark Gable 
adeta bu muhitin kadınlığınca 
ideal bir erkek tipi sayılıyor· 
muş .. Kadın duygusuna birşey 

diyecek değilim Clark Gable
nin tipik dudağını dolduran ya· 
rım bıyıkları var. Zinde ve çe· 
vik bir genç vücudu var. Bü
tün bu varlıklar nihayet er
keklerde az görünen şeylerden 
değildir. Clark Gablede olan 
bu vasıf larla dolu pek 
çok delikanlıları ben lzmirde 
gösterebilirim. Her nedense 
bu san'atkar garb kadınlarınca 
bu değerli aktör bir rivayete 
~öre bir gemi ameleliğinden 
bu işe geçmiş ... Karısı ve dak
tilosu filminde bu genç artiste 
çok dikkat ettim. Kuvvetli bir 
san'atkiir, güzel bir genç ... Fa
kat kadınlığın ideal bir erkek 
tipini taşımasına hala şaşıyo
rum.Ah hu tabiat erkeğe başka 
kadına başka bir zevk vermiş .. 
Bizim oldukça güzel bulduğumuı 
bir kadını başka bir kadına 
beyendiremediğimiz gibi .. 

Karısı ve daktilosu ile Clark 
Gable çok muvaffak olmuş 
bir san'atkiir derken Jan Har• 
lov ile Mirna Loy gibi iki gü· 
2el ve şirin kadını methetme
mek elimden gelmez. 

H. Baur 
T arras Bul hada 
Tarras Bulba Kazakların Po

lonya esaretinden kurtuluşunu 
ve çok ince, çok derin bir aşk 
macerasını gösteriyor. Bu filim
de Harry Baur bir kazak at
manı ı;olündedir. Siyah gözler• 
de, kızının üzerine titriyen müş
fik baba rolünde gördüğümüz 

bu dahi san'atkarı bir kazak 
reisi rolünde görünce ondaki 
temsil kuvvetini, ondaki san'at 
kudretini hakkiyle anlamış olu
yoruz. O, Tarras Bulba ile de· 
hasını bir defa daha gösteriyor • 
O, Çigan muzikası önünde 
yaptığı Rus dansını, evladları 
ile iftihar eden bir babanın, 
bir Kazak reisinin, bilahara 
evladlarından birinin hayatı 
üzerine çöküşünü, okadar he
yecanlı bir surette canlandır· 
mıştır ki, insan seyrettiği ada
mın Harry Baur değil, baki• 
katen Kazak şefi Tarras Bulba 
olduğunu zannediyor. Adeta 
onunla beraber o hayatı yaşt· 
yor, o heyecanı duyuyor. 

Binlerce Kazağın geniş Ma· 
car ovalarındaki hareketleri 
kalplere ferahlık verecek man• 
zaralardandır. 

Bilhassa Danielle Darrieuıı 

ile Jean Pierre Aumond rol• 
)erinde o kadar muvaffak ol· 
muşlardır ki, Harry Baur'a 
oyun arkadaşlığı edecek sayılı 
artislerden olduklarını göster• 
mişlerdir. 



' Tl!ftr Astlr' Sahife, 
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Gizli bir aşktan sonra 

''Kalbur kulaklı adam 
• 

senı sevemem,, ben 
Bunu söyliyen Jeao Harlov'dur Clark 
Gable'nin cevabı daha az sert değildir 
Fakat böyle sövüşenler yine sevişiyorlar 

/tan Harlov'an 
Jean Harlov ile Clark Gable 

uzun müddettenberi gizli bir 
şekilde sevişmekte idiler. O 
kadar ki bir gün kimsenin 
haberi olmadan evlenmeğe ve 
bu suretle bütün dostlarına 
büyük bir sürpriz yapmağa bile 
karar vermişlerdi. Fakat ne· 
dense birdenbire ara!arı açıldı 
ve bu gizli aşk meydana çıktı. 
Hollyvoodda bilhassa kadın yıl
dızlar bu meselenin dedikodu
sunu yapmağa ve zaten 
böyle bir fırsat bekliyen sine
ma mecmuaları da bir sürü 
yalanlar uydurmağa başladılar. 
Evvl'lce birbirlerini çıldırasıya 

seven iki yıldız bu vaziyet 
karşısında ne yapacaklarını 
şaşırmışlar ve kabahati birbir
lerinin fızerine yüklemek iste
mişlerdir. Mesele uzamış gitmiş 
ve her hususta daima ağır 

başlı davranan zavallı Clark 
Gable, Jean Harlov'un "kendi 
aleyhinde olur o!maz yalanlar 
uydurduğunu işiterek çok mü
teessir olmuştur. Nihayet sabrı 
tükenmiş ve Jean Har!ov'a 
bir mektupla neticenin fenaya 
varacağını, daha fazla ileti git
meme ini bildirmek mecburi

yetinde ka:mışhr. Sarışın yıldız 
bunu bir tebdil mektubu ka· 
bul ed~rek,derhal Hollyvood'da 
çıkan sinema mecmualarından 
birinde neşretmiştir. Bunun 

son bir ıesmı 

üzerine iki yıldızın arası bils· 
bütün açılmış ve birbirleriyle 
adeta tokat tokata gelmedik
leri kalmıştır. Bu sırada gaze
telerde büliln sinema merak
lılarını hayrete düşüren iki 
karşılıklı yazı çıkmış bulunuyor
du.Bunlardan birisi C.'ark Gab!e 
aleyhine Jean Harlov tarafın
dan, diğeri de, Jean Har'ov 
aleyhine, C:ark Gable tarafın· 
dan yazılmıştı. Bu iki yazı da 
şimdıye kadar Hollivoodda gö
rülmemi' bir mahiyette idi ve 
a !eş piiskürüyordu. Sarışın yıl
dız hücumunda bilhassa : 

" Ben senin gibi kalbur ku
laklı bir adamı sevmegi şim· 

diye kadar asla aklımdan bile 
geçirmed.m. .• Sen kaba ve ka

dınııı ruhundan anlamıyan bir 
adamsın.. ,, diyordu. 

Clark ise: " Dünyada bir 
tek kadın kalmasa yine seni 
sevebileceğimi zannetıniyorum. 
Seni nasıl oldu da artist yap
mış1ar şaşıyorum .• ., şeklinde 

sözler J.u"lanıyorclu .. 
Tanrıya şükür, Hoo!lyvoodun 

son ge!en sinema mecmuaları, 

iki yıldızın barıştıklarını ve 
hatta eskisinden daha çok 
birbirlerine bağ'ı olduklarını 
yazı yol'. 
Şu Hollyvood esrar do'.u bir 

diyar Ye sakin}eri de garib ın
nnlar vesselam t 

Marlen lngiltere' de 
yerleşmiş gibidir .. 

Başttua/t 6 nci Sahı/ede -

Broock, kendi milleti hakk.ıııda 

Marleııe daima şunları söylerdi: 

- Onu anlamak için her 
halde aristokrat bir ruha sahil> 
olmak ve lngilizliği içinden 
tedkik etmek lazımdır. 

Filvaki Dietrich, yalnı:ı: bir 
fılim çevirmek iizere Londraya 
gt'lmişken pek te ayrılac:ıığa 

benzemiyor. Yeniden çü filim 
Çevirmek üzere bir angajman 

iın.ıa etmiştir. Yirminci asrm 
en yüksek san 'atkarı şöyle ko
nuşuyor. 

- "lngiliz morali beni ya
kından alakaiandırdı. Fakat bir 
noktasını çekemiyorum. Neden 
Almanlığı sevmiyorlar. Onların 
çok sıcak ve cana yakın insan
lar okluğunu kabul etmiyorlar 
Ingilizler müfrit denecek dere· 
cede realist, Alman!ar ise aynı 
derecede Materyalisttir . ., 

Dietrich'in çevireceği filim
lerden biri "Hayatta bir an"dır. 
Bu filim tamamen hissidir. Bu 
filimde bir halk kn:ıyle bir aris
tokrat ruhun çetin mücadele
lerini seyretmek mümkün ola
caktır. 

-ımıım:;:-=------------111!:', ______ , I 'ök:;;f;;;;;~~;~"2J~•111r///.1'//FIKRA/7J/7/A 
AŞK MA CERALARJ 1 . . . . . Dıleklerı cL7.LT.LZ77/7/7'JL//J.JZ=.ı'/77] 

PARDA YANLARIN AL Ti \,................ .................. Yazan: Eızacı k.emal Aktaş 
YAZAN: MIŞEL ZEVAKO Çayırlıbahçe Esmerlik, sarışınlık 

;.ııııiııiııiıilııiımı--•---------------- Halkının belediyeden J • - 75 - rlca:1ı mese esı 
Pejo: 
- Ayine... Ayine diye ba-- . 

gıraı. 

Kerviyer: 
- Mel'unlar kiliseye girmek 

istemiyorlar, dedi. 
Krosekör mukabele etti: 
- Şimdi istememelerine rağ

men cebren girecekler. 
Bu açık tehdit merdivenleri 

işgal eden kudurmuşlar arasında 
büyük bir sevinç uyandırdı. 
Dışarıda bu!unan ahali maksa
dın ne olduğunu bilmiyerek: 

- Mel'un Hüknolar ayinde 
bulunuyorlar, diye feryad ede
rek gülüyorlardı. 

Ha!buki kiliseye yalnız üç 
Hülrno girmişli. Bunlardan 
birisi amiral Ko!inyi idi ki; 
daha girerken herkesin i{ide
ceği bir ses'.e: 

- Burası bir muharebe mey· 
danın:ı dönecektir. llemişti. 

Bu ihtiyar amiral hakikaten 
bir meydan muharebesine giri
yormuş gibi N avar Kralının 
yanında yer almıştr. 

Diğeri genç prens de Konde 
olup bu da kral Hanrinin ku
lağıua şun !arı fısıldamıştı : 

- Ôlt>n h:raliçe bana ordu

gahta, şehirde, sarayda sizden 

ayrılmamaklığımı vasiyetetmişti. 

Üçüncüsü de Mariyak idi. 
Bu kilisede ve ne gibi mera
sim karşısında bulunduğunun 

farkında bile değildi. Yalnız 
bildiği birşey vardı ki : St. vgi· 
sine işaret olmak ve kendisini 
himaye etmek hakkını haiz 
bulunduğunu göstermek için 
kraliçenin Ali! dö Lüksü ne
dimeleri arasına almış olma· 
sıydı. Demek l<i Alis de Notr· 
dam kilisesinde bulunacakh. 
Mariyak cehenneme giriyormuş 
gibi kiliseye girdi. Ve orada 
da Alisi gördü. 

Genç kız baştanbaşa beyaz
lar giymiş sapsarı çehr'-'sile 
kraliçenin yanında yer almıştı. 

Alıs bu halile Mariyaka eski
sinden bin defa daha güzel 
göründü. 

Kont gözlerini kızdan ayır· 
mıyarak kızın neler düşündü
ğünü tahmine uğraşıyordu. Eu 
dakikada kızın kafasından ge
çenler de şunlardı: 

- Bu gece ... Evet; bu gece 
yarısı nihayet mektubu alaca
ğım. Bu uğursuz mektup beni 
Katerine esir etmişti. Mektubu 
alınca hürriyetime kavuşacağım. 
Yarın sabı.h erkl:nden sevdi
ğimle Paristen ayrılac<.ğız. Ni
hayet saadet bana kollarını 

açıyor. 

Kafasında bu cümleleri do
laştıra:ı Alis zavallı oğlunu; Jak 
Klameni aklına bile getirme
mişti. 

Kraliçe Katerin mihrabın so
lunda oğlunun tahtından biraz 
daha alçak bir tahtın üzerinde 
oturuyordu. Etrafını sevgili ne· 
dimeleri sırına işlemeli sandal
yelerle sarmışlardı. Arkasına 

zambak çiçekleriyle işlenmiş 

mavi kadifeden bir perde geril
mişti. 

Perdenin arka!Jlnda ayakta 
duran bir papas Yardı iri; <>nu 
kimse göıemryordu. Bu Papa
nın hosusi memuru Salviyati 
idi. Bu adam dua kitabını oku
makla meşgul görünen krali
çeye doğru eğilmişti. · 

Katerin dudaklarının ucuyle 
fısıldadı : 

- Hemen bugün hareket 
edeceksiniz. 

- Mukaddes Papaya ne gö
türeceğim ? Dinsizlerle baııştı

ğınızı mı ? Onfann reisi ve 
kra!ı olan bir adamın istavroz 
çıkarmadan Notrdam kilise• 
sine girdiğini mi? Yoksa Hük• 

11olan korumak ıçın Fransa 
kralının on bin asker verdi
ğini mi? 

Sizin de acziçinde Fransa 
kraliyetinin, yavaş fakat emin 
bir surette Hüknolar tarafından 
elde edilmesi merasiminde ha
zır bulunduğunuzu mu? 

- Hayır .• Mukaddes Papaya 
amiral Kolinyi'nin öldüğü ha
berini götüreceksiniz. 

Salviyati titredi. Ve hayret 
içinde cevap verdi: 

- işte amiral karşımızda 

eskisinden daha mağrur, dim· 
dik duruyor. 

- Romaya kaç günde vara• 
bilirsiniz? 

- Şayed eri bir haber gö
türürsem, on günd<!. 

- O halde amiral beş gün 
içinde ölecektir. 

- Bunu ne ile ispat ede
ceksiniz? 

- Size göndereceğim Ko
loninin başıyle. 

Kateriıı bunları söylerken asla 
telaş ve heyecan eseri göster
miyordu. Salviyatide kalbini 
merhamet hislerine kapamış 

zalim bir adam o!malda beraber 
titremekten kendini alamamış· 
tı. Katerin sözüne devam etti: 

- Mukaddes Papaya ami
ra!ın vücudunun ortadan kalk
tığını_ ve artık Paris' de hiç 
Hükno kalmadığını müjd.,le
yiniz. 

- Madam! 
- Evet, hatta bütün Fran-

sada bir Hükno kalmıyacağını 
söyley•niz. 

Kraliçe ağzından son keli
melerini dökerken dua iskem
lesin'n üzerinde diz çökerek 
şecdeye vardı. Salviyati de 
ağır, ağır çekilerek kimseye 
sezdirmeden resmi merasimde 
kendisine \ayin edilen yere 
gitti. Fakat o dakikalarda her
kes Papa on üçüncü Grego
ranııı hususi memurunun bir 
ölü gibi sarardığını görmüş ve 
anlamışlardı. Bu memurun ha
reketleri yalnız bir kişinin gö
zünden uzak kalamıyordu. Bu 
da çok dalgın gibi görünen, 
etrafı mütemadiyen gözetleyen 
dokuzuncu Şarl'ın kız !<:ardeşi 
ve Katerinin büyük kızı olan 
gelin idi. 

Margrit, zamanının en fazi
!t:tli en ahlaklı görünüşe aldan· 
maz, Latin ve Yunan lisanla
rını iyi bilen edebiyat me
raklısı bir kızdı. Ah'akan an
nesiy!e t:ıban, tabana zıt 

ola~ak yaratılmıştı. Prenses 
tazyikten. dökülen kandan, 
harptan ço!< ürküyordu. 

O sabah amirat Ko!inyi 
a'ayda yerini almak üzere 
Luvre sarayına geldiği zaman 
krala şun!an söylemişti: 

- Şevketlim bugün hakika
ten gerek Navar kralı,gerekse 
benim ve dindaşlarım için pek 
sevinçli bir gündür. 

Kral sert bir lisanla cevap 
vermişti: 

- Soıı~ı Var -.... ··-
Falcılık 

Başdurakta küçük U:ı: ha
nında, Kazım kızı Hatice, beş 
knruşa mukabil Süleyman oğlu 
Hidayetin falına bakmakta iken 
yakalanmıştır. 

Bir h~rsızlık 
Tepl!cikte Kahramanlarda 

Bahçe!i sokağında oturan Meh
met Arif kızı Emine Fatma 
evde bulunmadığı sırada ev 
sahibi lsmail oğlu Veli anahtıu 
uydurmak suretiyre içeriye gi
rip kıymetlı mücevherat ye 
eşyası ile bin lira evrakı nak
diyesini çaldrğınr iddia etmiştir. 
iddia üzerine Veli yakalan
mıfbr. Tahkikata devaıu edil
mektedir. 

Okurlarımızdan aldığımız bir 
mektupta deniliyor ki: 

Biz Çayırlıbahçede Melez 
caddesinde oturuyoruz. Bu ma
hallenin eski vaziyetini mevzuu 
bahsetmiyeceğiz, yalnız, hali 
hazırdaki vaziyeti cidden acına
cak haldedir. Yazın tozdan 
topraktaıı, kışın elektriksizl;k 
yüzünden macun gibi çamurdan 
güçlükle gidib gelebiliyoruz. 

Son gün!erde yağan yağmur· 
lardan yalumuz çamnr derya· 
sına döndü .. Üstelik milyarlarca 
sivrisinekler • Kış olmasına rağ
men - bu civardaki evleri sa
rarak halkı bizar ve sıhhatı
mızı tehdide başlamıştır. 

Değerli şarbayımızdan rica 
ederiz; Başka taraflara ibzal 
edilen himmetler arasında bizi 
düşünsünler.. Hepimiz:u min
nettarlığını kazanmış olacaklar
dır. 
rz7'/7/7-Z/7L/k'7.A. ~:;r:;r,t;;Y/.Y/.Jl;J 

Borsa E laherleri ,, 
Dl!n Dorsada 

Yapılan Satuflar 
~D+o8Ix:::-

üzU m 

Çu. Alıcı Fiat 

245 S Süleymano13 25 21 

236 Vitel 11e Şü. 11 875 15 75 

231 inhisar 10 
154 S Gomel 12 25 

140 K Kazım 13 25 

89 Solari 15 50 

51 Ali Kaptan 11 
38 H Alyoti 16 

30 T Erm<.n 21 

10 D Arditi 18 50 

11 T Diri 8 75 
8 T I Talat 18 

1251•Yekün 
340811 Eski satış 
342062 Umumi satış 

Zahire 
Çu. A'ıcı Fiat 

12 75 
18 50 

16 50 

16 
11 25 

16 25 

21 

18 50 
11 50 
18 25 

40 Burçak 4 50 4 50 

50 Kumdan 3 75 
26 Nohut 5 625 

692 ba. Pamuk 46 
1845 ki. Yapag 48 

3 75 
5 625 

50 
58 

, aE·~-~ 

Kara hisar 

Amerikalı bir profesör es
merlerte, sımşınlar meselesini 
tedkike koyu '. muştur. Bence 
profesör beyhude yoruluyor. 
Esmer, beyaz ve sarışını, be
yaz esmeri tercih edc:r. Bu in
sanlıiın bir ruh hususiyetidir. 
Bu duyguda tabiatiıı bir tılsımı 
saklıdır. Tabiat insanları paçal 
yapmakta, esmeri beyaza, sa
rışını esmere karıştırıp kendi 
rolünü yürütmektedir. Sarışın 

bir kadının siyah saçlı bir ko
cası, siyah saçlı bir kadının 

sarışın lıoca11 olursa ruh mu
tabakatı için haı.ırlık tamam 
olmuş demektir. Bizim profe
sörün tedkiklerinden bu netice 
çıkacağına hiç şübhe etmiyo
rum. Sarı saçlarııı çoğaldığı 
muhakkaktır. Kestane renkli 
saçlara sahip o!an bir baba ile 
koyu siyah saçlı anadan sarı· 
şın çocuk doğduğu eksik de
ğildir. Çocukluta sarı saçlı 

iken gittikçe kunırallaşan in· 
sanlar pek çoktur. Bunun 
böyle olmasına rağmen sa· 
rılığa karşı inad edip si
yah kaşlarını çatanlar yalnız 
Kürdler ve lranlılardır. Sarı 
saçlı bir lranlı, bir Kürd bulub 
göstermek hemen hemen im
kansızdır. Ben, güzeli sarışın 

veya esmer oluşda arıyanlar
dan değilim, güzel güzeldir. 
Beyazın adı varsa esmer:n tadı 
var diye amiyane söylenmiş bir 
söz vardır.Bence ne beyazın adı 
vardır, ne de esmerin tadı ve
ya tadsıılığı... Her tip insanın 
güzeli vardır. 

Evet esnıer, sarışını; sarışın 

esmeri tercih eder. Profesörün 
tuttuğu istatistiğin şimrliden 

netıcesini söyler ve iddia ede
rim ki esmerler!e sarışınların 

kurdukları ai elerde imtizaç çok 
iyi olacaktır. Esmerin e$merle, 
sarışının sarışın ile birleşme
lerinden do~an ailelerde muta
bıksızlıklıır daha çok görü
necek değildir. İnsanların mu
tabıksızlıklarını karakter ruh 
ve miıacda aramak daha doğ
ru ve kısa yol o'acağına ka
niim. 

Türkiye 
l{ızılav Kuruınu 

• 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, l1az1rrıs1z1ığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudur 

Her yemekte bir iki 
Bardak içinil. 

ytni lznıir eczanesi TELEFON : 2067 
M~'P't. I""'.-~~ 

lzmir 111 Daimi encümeninden." 
lzmir ilk.oltulları için yaptırı~acak o.an evrakı ma bua ı~ erı 

açık eksiltme ile 30-11-936 pa2artesi günü saat dokuzca : .• ,. 
layrp saat onik'ye kadar !zmir ili daimi cncüm~n.ude ıl.~!e 

edilecektir. 
19 kalem matbu evrakın muhammen fiati 760 J;ra muvakl. at 

teminatı 57 liradır. 
istekliler şartname ve nümunesini görmek için hergün Kü. iir 

direktörlüğüne ihale gün Ye saatinde de tem;n.at makbuzlarıle 
Daimi encümene gelmeleri. 11-17-22-28 1132 (2164) 



Cız Emin 
Bir knnduracın n 
paralarını uçurnıuş 

Dün heyecanını güçlükle zab
tedebilen bir adam, hakime 
anlatmağa başladı : 

- Kırk beş yaşına girdiğim 
halde, hiç de bRşımdan böyle 
birşey geçmemişti. icradan bir 
mikdar para aJmış, cebime 
koymuştum. İki, üç dakika son-

ra bir piyango bileti almak 
üzere elimi cebime götürdüm. 

Aldığım paraların yerinde yel· 
ler esdiğini gördüm .. 

- Cız Emin olmasın? 
- Adını bilmiyorum. Kara-

kolda bu adamla yüzleş~iril-

dim. Yüzüne karşı şu hnlime 
bakmadan ne diye paramı çal
dın dedim? Hiç sıkılm&dan 

o da bana: 
- Sen benim halime bak •.• 

Bunda darılacak ne var deme
sin mi? 

- Bu adamı şimdi 2'Örsen 
tan\? mısın? 

- Onun yüzünü AzraiJ gör
sün. Zaten ben artık işi Alia· 
hıma havale ettim .. 

Evrak tedkik edildi. Meşhur 
sabıkalılardan Cız Emin'in y!ne 
yankesicilik suretile kunduracı 
Mebmed'in parasını aşırmış ol
duğu anlaşıldı .. 

Cız Eminin yankes:cilikten 
mahküm olduğu ve Cezaevinde 
bulunduğu haber verildiğinden 
gelecek duruşmada, müşteki 
ile muvcıc-ı>lı r lprj yapılacak, şa

hidJer dınıenecek ve sabı

kaları okunduktan sonra; bu 
davanın dn kararı verilecektir. 

un 
<le IH IŞİJ 

Mezar ı başında fmncı Ab
dullah btt çu"al uaunu ve 
228 kuruş parasını çalan Mus-
tafa hakkında cürmü meşhud 
kanununa tevfikan Asliye ikin
ci ceza ınahkemesinde yapılan 
muhakeı. .. tmiştir. !>uçlunun 
üç ay on beş gun hapsine ve 
o kadar müddetle emniyet ne
zareti altında bulundurulması

na ve aynı zamanda tevkifine 
karar veri miştir. 

• • Doktor - ()perat(ir 

bizzat uc hadar elehtrik cereyanı 

sarfettip;ini 1.-olayltkla lrontrol ede

bilir. ller a11zpulii11 a111balajı üze-: 

rinde ayd111ltli derecesi (DL111) ile 

işaret edil111iştir. Veidareli elektrik 

sa1fiyat1111 da 17at gijsterrnektedir. ' 

oaRAM·~ı 
amımlleri 15, 2.5, 40, 65, 100, 125 

ı·c 150 Dekalwııcnli1'·tir. 

-
GÜNÜN 24 SAA TiNDE HASTA 

Baş ağrılarına karşı 

GRiPiN 
kaşelerini kullanınız ! 

Grlpln : Bütün ağrı, sızı ve 
sancılan keser. 

Grlpln : En şiddetJi baş ve 
diş ağrılarını sür
atle dindirir. 

Gripin : Nezle. grip ve ro· 
matizmaya karşı 

çok müessirdir. 
lrno:e'erinin 10 tanelik yeni ambalajlarını tercih ediniz 

NAS1ı2 ilACl 
KANZUK ~: ,. 

En lüks ve sağlam mobilyeleri HARAÇÇI KARDAŞLARda 
bulabilirsiniz. 1937 modelleri . ile evlerinizi, yazıhane)er,inizi 
süsleyiniz. Memurlara ayrıca kolaylıklar gösterilir. 6 taksitte 
mobil ye verilir. 

. ---- . . 
IZMiR YüN Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 

• 

- uma~ a rı au 
1'arafından mevsiın dolayısilc yeni çıkardığı kun1aşlar: 

SAGLAll ______ .. _ 
:zABIF 
~ • m c m ..,. • 

Yeni yaptıracağınız dbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Arif N. Ym CU ookt~~-
M··ku Hastanesi Ope•alfüü Cems m 

.................. SATIŞ YERLERi •••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 
V'/7./7/ZZZ//.ı 
•••••••••••••••••• 
···············~·· •••••••••••••••••• 

•••••••••••••••••• •••••••••••••••••• • ••••••••••••••••• e V:Z.77.ZZ/.././//; 
it :::::::::::::::::: 

··················--·-

Birinci Kordonda 186 Numarada 

Hasta'arını pazardan başka 

her gün lkinci Beyler sokağı 

Müzayede salonu karşısında 

78 numaralı muayenehane

sinde kabul eder. 

TELEFON: Muayenehane 3393 
Evi 4042 

Ev adresi : Karantine köp
rüpt «!rat apartımam No. 5 

WJf" 

aN60Zlf 8Iliôl 
MITAT OREL 

Adres - Beyler Numan 
zac • sokağı Ahenk mat· 
baası yanında. . 

Numara:23 
Telefon : 3434 

(229) 
VJ7/Z7J.ZZ7.YJV..ZZ7.ZZZXZZZ7.I77!J\S 
~ ............ m.1 ....... . 

Dr. BAYTAR 

Rauf Tolunay 
Beygir, Kedi, Köpek iç has• 

talıkları tedav:cisi 
Karataş Tramvay caddesi 

karakol yakınında No. 248-1 
8-13 (2118) 

Nasır 
iLACI 

ŞARK HALI T. A. Ş 
iliM&*ft±ILiMiL1!* kiOR'·'WWWWB'.111&& _ _._ .. ______________ _ 

Çırpı Zirai kredi kooperatifinden: 
428 sayılı Çırpı köy Tarım kredi kooperatifi ambarmda mevcud 

300,000 kilq pamuk kozağı 30.000 kiloluk 011 müzayede kainıe
sine taksim suretile müzayede çıkarılmıştır. 

Talipler şartnameyi Çırpı köyde Kooperatifden Bayındırda ~ 
Ziraat Bankasından öğrenebilirJer. Mektupla istenildiği takdirde 
adreslerine gönderilir. Muvakkat teminat beher kaime için 202.5 
liradır. 

ihale 9-12·936 Çarşamba günü saat 14 de Çırpı köyde koope
ratif binasında icra kılınacaktır. Kooperatifimiz Arıkbaşı ltas
yonuna çok yakındadır. 

22-24-26-28-1-3-6-8-9 1291 (2237) 

Diş tabibi 
Muayenehanesini 2 inci 

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

Telefon: 3774 

DOKTOR JEMSilt 
Devlet Demiryollarından: , .................. ı. 

En eski nasırları bile pek kısa bir zamanda tamamen ve 
kökünden çıkarır. 

Umumi de~osu: lngiliz Kanzuk eczanesi her eczanede bulunur. 
Ciddi ve müessir bir nasır ilacıdır. 

Aşağıdaki gayri menkuller 1 - 12 - 936 Salı günü saat 15 de 
lzmir Alsancak 8 nci işletme Komisyonunda açık artırma sure-
tiyle üçer sene için ayn ayrı kiraya verilecektir. isteklilerin gay
ri menkuller hizasında yazılan mikdarda muvakkat tem1nat ver
meleri ve işe girmeye manii kanuni bir halleri olmadığına dair 
beyannameler ve aranalan vesikalarla muayyen vakitte Komis-
yona müracaat etmeleri lazımdır. Şartnameler Morah istasyon 
yazıhanesinden ve komisyondan parasız alınır. 

Jzmİr P. T. T. Başmüdürlüğünden: 1 - Moralı istasyon civarında 4 harita No. lu bir çardak 
kahvehane ve önünde bulunan bir parç~ arazi muhammen kira 50 tane potrel direkle huna muktazi takoz ve sairenin 3-12-

936 T. de ve saat 15 de ihalesi icra kılınmak üzere 19-11-936 bedeli 60 lira muvakkat teminat 450 kuruştur. 
T. de münakasaya konulmuştur. Muhammen bedel 1627 lira 55 2 - Moralı istasyon civarında 5 Harita No. lu bir çatma 
kuruştur. kahvehane ve önlinde bulunan b·r kısım arazi muhammen kira 

Şartnamesi görülmek üzere Batmüdllrl6kte müteşekkil komis- bedeli 150 lira muvakkat teminat 1125 kuruıtur. 
yona miiracaatJarı 22-24-28'-30 1289 12237] r .. 1 

• 22 - 28 1250 ( 2235 ) -- --- - --..... 

Dr. Mitat Baran 
Operatör 

Muayenehanesini Gazi Bul· 
varında Basmahane istasyo• 
nuna giderken Yeni Asır 

matbaasına varmadan Sağlık 
sokak başındaki yeni biLaya 
nakletmiştir. Hastalarını ber· 
gün 11 den 17 ye kadar 
kabul eder. 

Telefon: 4070 

3-26 (2166) 
s ' 





TENi ASIR !;ahHe 10 1!2 1'eşrlnlsanı tes& 
_:::; ,__ 

60 tayyare arasında bir hava muharebesi oldu 

Dün as tayy re düşürüldü 
Asiler Cum uriyetçilerin şiddetli hücumlarda bulun· 
duklarnnı bildiriyor ar. Kış felaketi . artt~rıyor . . . . 

Paris, 21 (Ô.R) - ispanya 
dahili harbı hakkında gelen 
haberler şunlardır: 

Aviladan: Dün nasyonalistler 
Manzanares nehrinin ötesinde 
yeni bir hücum yapmışlardır. 
Faslı kıtaat seyyar manga ateşi 

hücumlar neticesiz kalmışbr. 
Nasyonalist kuvvetler kral sa
rayınm bulunduğu Tspana mey· 
danına varmışlardır. 

Salamangue'den bildirildiği

ne göre general Molla ve Teller 
kıt'aları iltisak temin ettikle· 

fasıla11z devam etmektedir. Bu 
mıntakada ve esasen bütün 
cebhede şiddetli soğuklar ve 
kar, harekatı güçleştirmektedir. 
Casa del Campo mıntakasında 
birçok Faslı miifrezeler munta
zaman Manzanare!I nehrini 

poda harbeden Faslılarla 
Lejyon Etranger askerlerinin 
yekunu 25000 tahmin ediliyor. 

Paris, 21 (Ö.R)- Hendaye
den bildirildiğine göre Cum
huriyetçilerin müttefiki olan 
Bask hükümet kuvvetleri asi-

taarruzlarına devam eden hü• 
kümet kuvvetlerini takviye için 
mütemadiyen topçu kuvvetleri 
gelmektedir. 

Asiler Madridin tahribi 
planının icrasına devam etmek· 
tedirler. Asilerin bombardımanı 
birkaç gün devam edecek olur• 
sa Madrid büsbütün harap ola· 
cakhr. 

Londra, 21 (A.A) - Lon• 
draya gelen son haberlere göre 
bugün Madrid cebhesinde hiç 
bir değişiklik yoktur. Mubare· 
beler devam etmekte ve görü· 
nüşe nazaran asiler La Corogne 
yolunu tem:;lemeğe uğraşmak• 
tadırlar. 

Dünkü bombardıman mühinı 
hasarlara sebep olmuştur. iki 
gazete binası harap olmuş vo 
Romanya sefarethanesi hasara 
uğramıştır. 11 ölü ve 204 ya• 
ralı vardır. 

Valansia, 21 (A.A)-Kabine 
içtimaından sonra bir tebliğ 
neşredilmiştir. Bu tebliğde as'" 
keri ve iktısadi vaziyetin ted• 
kik edilmiş olduğu beyan edil .. 
mektedir. 

Tebliğde disiplin meselesinİtJ 
de tedkik edilmiş olduğu ilav6 
edilmektedir. 

Tebliğde netice olarak bet 
lspanyo{un yegane otoriteniıı 
hükümet otoritesi olduğund 
anlaması li.zımgeldiği ilave 
o!unmaktadar .. 


