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Fransa ile aramızda bir anlaşmanın gecikmiyeceğinden bahaolunuyor ........... 

lstanbulda 
iki gündenberi müdhiş fırtı· 

nalar hükür.1 sürüyor 

--------------------------·------~.,) 
Çin - Jan harbi 

Fransız erk3nıharblerinden bir heyet Nankin şehri ateş
bu ayın 14 ünde Ankaraya geliyor ler içinde ~ulunuyor 

• •• • " Japon ordusunun, bu sabah Nankine 
926 senesınde akdolunan Turk-Fransız muahedesı ahkamının . ., . .. l ,· ,..,.. k J 

• • • • ı. 1 "' I I gırecegı soy en yor. ~ o yoaa 
tatbık kabılıyeti a.a madıgı an aşı mıştır şenlik yapıyorlar •• 

B. Delbos Ankaraya gelecek 
Ankara, 6 (Anadolu Ajansının 

muhabiri bildiriyor) - Milletler 
cemiyeti konseyinin Hataya dair 
19 mayıs 937 tarihinde ittihaz 
ettiği kararlar münasebetile Tür
kiye • F.ransa arasındaki muahe
de mucibince iki taraf erkana 
harp heyf!tleri yakında temaslara 
başlıyacaklardır. Bu müzakereler 
ıçin birincikanunun 14 ünde 
F rans z erkanıharp heyeti An· 
karaya gelecektir. 

1926 Senesinde Türkiye-Fransa 
arasında aktedilen Türkiye-Suriye 
iyi komşuluk muahedesi ahkamı· 
nın elyevm tatbik kabiliyetini 
kaybettiğini ve bir kısım hüküm· 
ler için iki hükumet arasında 
anlaşmata imlcana olmadığını na· 
zan dikkate alan hüldimetimiz, 
bu muahedenin bazı maddeleri 
üzerinde müzakereyi lüzumlu aö
rerek bunun için Frama hiikO· 
metine bir nota vermiıtir. 

Mühim müzakerelere salıne olacak Ankaradan bir görüniiı 
( Halkevi binası) 

Müzakerelere Fransız erkina şovada bulunmakta olan Fransa 
harp heyetinin ziyaretini mütea- Hariciye Nazm B. Delbusun, bu 
kıp baılanacakbr. ' ayın ortalannda Ankaraya ge

lstanbul, 6 (Hususi) - Var· leceği bild riliyor. 
Bu sey.ahate büyük ehemmi· 

yet verilmektedir. 

____________________ ...__. 

Başvekilimiz 
lstanbula vasıl oldu 

İstanbul. 6 ( Huıuai muhabiri· 
mizden)- Ba,bakan JJ. Celil Bayar. 
ho~iln Ankaradan trenle İa ı anbula 
rw•iıler Te do&ruca Perapalua İD• 
mitlerdir. 

İstanbul. 6 (Hususi) - BafT& 
kilimis Celll Bayar. Perıpala1ta 

bazı eefirlerle Vekillerin siyaretleri 
kabul ettiler. 

Baı•ekiliıı, yana Ankara• 
ya dönmeleri muhtemeldir. Baı•c· 
kilimiaiıa ıeyahati, buı hua111I itleri 
içindir. 

\. "' 
ihtilal teşebbü&ü 

Mürettiplerin bazıları 
Londraya kaçtılar 
Pariı, 6 (Radyo) - lbtiJil te• 

ıebbiıü hakkındaki tahkikata 
devam olunuyor. 

Fn1ına epeyce te
laş uyandırdı 

Alakadarlar, Franaa ile ara
mızda bir anlaşmanın gecikmi· 
yeceğini beyan ediyorlar. 

(Poyl) gazetainin ftl'dili bir 
habere göre, ibtilili tertip eden• 
lerden bazılar1, Londraya ka9-
mışlardır. 

Polonyanın da müstemle
ke istediği söyleniyor. Ağaçlar devrildi, duvarlar yıkıldı. 

Nüfusca zayiat yoktur 8. Delbos, Varşvadan Bokreşe gidiyor, 

lnönü vapurundan bir yolcunun Von Nöyrat kendi~i_:ıi Ber line davet etti 
dü~üp kayboJduguv 8SllS1Zdır V~~şova. 6 (Radyo) - Fransa B. Delbosun, Karakovadan 

'!I' Harıcıye Nazırı B. Delbos, bu sonra doğruca Bükreşe gidecek 

lzmir sokaklarından biri 
E•elkt gece mfldhiı bir fırtına 

tlknaıft ubaba kadar denm etmİf• 

~ Gece yarıana doğnı çok fiddet• 
lllit. ıehrimizde bazı tahribat 

t•ı>tnıı bir çok evlerin kiremitlerini 
~tnıut. ıQreUi yığmurlardan zaten 

~it olan bahçe du•arlarını yıkmı1t 
~ muhtelit yerl•rinde bir çok 

~ı.n dnirmiftir. Nflfıuca rayiat 
•ınııur. 

Dnrilen aiaçlar 
~ l'ırtınadan Tilkilikte Hatuoiye 
tt... ~rada büy4k bir ıöğüt ağacı, Ka· 
"-liıııda Mahmudiye ıokağında, Al· 
fi . Cl1'ta Gui kadınlar ıokağında, 
~ı'il. 
" uneecitte Ferah sokağında bil· 
te •~açlar köklerile beraber çıkmıı 
tit. lrafldhiı bir gilr6.ltd ile devrilmiı· 
~\:.~'•ket verıin bu ağıçlar, ıo
°'Ot._;ıra meydan yerlerinde bulunu• 

dı. Oawı içiıı civardaki ,..ı.r 

ıarar görmemiotir. Şiddetli yağmur· 
dan ıehrin bızı semtlerine molozlar 
yığılmııtır. Yalnn eski mahkeme 
önflııdeki meydandın 6 araba moloz 
kaldırılmıtltr. Belediye temizlik ame• 
lesi, kazaya karıı daima hazır halde 
beklemiotir. 

gün matbuat mümessillerini ka· ve Çarşamba günü orada bulu· 
bul etmiş ve Varşovada gördü· nacaktır. 
ğü dostane kabulden dolayı tc- Londra, 6 (Radyo) - Deyli 
şekkür ettikten sonra, Polonya Telgraf gazetesinin Varşova mu· 
ile Fransa arasında mevcud dost· habirine göre; Fransa Hariciye 
luğun çok kuvvetli olduğunu ~azı_rı B. Delbos ile Polonya 
beyan eylemiştir. rıcalı arasında başlıyan konuş· 

Fırlınıdan Ankarapalaaın önünde B. Delbos, bu gün Fransız ~·1.~r, Polonyamn bazı talebleri 
Omega uatleri için anlmıı olan rek· sefarethanesinde bir ziyafet ver· yuz~nden müşkülatla yürümek· 

Elektrik telleri koptu 

lAm levban yerinden diitmüt. el•k· miştir. Bu ziyafette, Polonya tedır. 
trik tellerine çarparak koparmı,ıır. Hariciye Nazırı Kolonel Bek ile Alınan haberler, Polonyanın 
Bu Yak'a uat 20.30 da olmuıtur. bir çok rical hazır bulunmuştur. müstemleke istediğini ve Uluslar 
O 11rada tellerin ahında kimse bu· 
lunmadıgı için müe11if bir vak'a 
olmamıohr. 

Kemeraltı karakolundaki poliıler, 
hidiaeden derhal haberdar edilmiı. 

elektrik tirlı:eti memurları da nk.'a 
yerine yetiıerek balkın bir kazaya 

uğramama11 için tedbir almıflar, tel· 

lui derbal tamir ettirmiolerdir. 

Bir şayia 
lnönil vapurunun fstaobuldan ge

lirken Çandarlı.Midilli önlerinde miid· 

hiı fırtınaya yakalaodığı ve yolcula• 
nn ümidsia bir baldo feryada baıla· 

dıklan Te dalgalar arasında hucalı· 
yan npurdan bir yolcunun denize 
diiotüğil hakkında bir pyia duyul· 

muıu da denis1ollan idaresi böyle 
bir kaza olmadıgım bildirmiıtir. 

Fırbn•. İzmirde maddf epey ha· 
ıarata aebebiyet Termiıtir. Parklarda 
tarhlar bozulmuıtur. 

Yıldırım düştü 
Fırtına eınaaında yagmur y~ar• 

lı:en eehrin iki yerin• yıldırım da 
dO..rı\1,tir. 

B. Delbos, öğleden sonra, sosyetesi nizamnamesinin 16 ın· 
Sovyet Rusya, Romanya, lngil· cı maddesinin ilgasını teklif et
lere, Yugoslavya sefir ve elçile- tiğini, Rus-Fransız muahedesinin 
rini kabul etmiş ve kendilerine feshini ileri sürdüğünü bildir

mektedir. seyahati hakkında izahat ver· 
miştir. Deyli Ekspres gazetesi, Po-

Paris, 6 (Radyo) _ Gazete- lonyanın bu isteklerini tainamen 
yersiz bulmaktadır. 

ler; Polonyanın, müstemleke is-
tediği hakkında B. Delbusa he- -Sonu 8 inci salıi/11tlt1-
nüz resmen bir şey söylenmedi
ğini yazıyorlar. 

Paris, 6 (Radyo) - Almanya 
Hariciye Nazın B. Delbusu Ber· 
)ine davet eylemiştir, 

Varşova, 6 (Radyo)- Fransa 
Hariciye Nazın B. Delbos, Po· 
lonya Hariciye Nazırı kolonel 
Bek ile birlikte Karakovaya ha· 
reket etmiştir. 

B. Delbos, Mareşal Pilsudski· 
nin mezarına çelenk koyacak 
ve bu seyahat esnasında da, ko· 

Hayat 
Neler gös

termez? 
• 

Bir haha, 27 sene 
sonra oğlunu Bo

cada buldu. 
lonel (Bek)le hususi surette ko· Ta/sildtı 3 iincil salıi/emizdedir 
nuşacaktır. 

Nankin elektrik santralı Japon taggareleri tarafından 
bombardıman edilirken. 

Şangbay, 6 (Radyo) - Çiıı·jıpon Ankeoya dönmüflilr. 
ihtilafının halli için Almanya tara• japonya namına hanket ed• 
fından vaki mOdahale, ileri lilrülen Almanyanın mfltareke içiıı iled atr-
telı:liflerin, Çin hflln1meti tarafından dOğQ teklifler ıunlardırı 
reddedilmeai herine ak.im lı:almıotır. ı - Çin, komflııismle mleaclel. 

Çin Cumhurrcilİ Marepl Şan• bakkındaki pakta ittirak edecek, 
Ly·Şekle bu buıuıta mbakereye 2 - Çin, Mançuri Ue ha •fer 
memur edilen Almanyanın Çin ıef iri muhtari1et ilin eden beı 'fiUyedD 
1m netice elde edemeden .Nankiaden - Sona a inel salıi/etl• -

/ stanbul maçı O.O berabere bitti 

Lik maCjları 
Ateş Demirsporu yendi. Af sancak, Yaman~ 

lar çıkmudığından galip ilan edildi 

Ateş 
Puar giinü havanın yağmurlu ol· 

ma11na rağmen lildere devam edildi. 
OyonLn Ateospor·Demirspor ta· 

kımlanmn karşılaşmaaile baıladı. Bi· 
rind devreyi 2.0 galib olarak bitiren 
Ateı•por takımı; ikinci devrede pe• 
nalttdarı yidiği bir gole ilç golle mu. 
kabele ederek ma~ı s.ı kazandı. 

Alsancak-Yamonlar 
Su maçtan sonra Alaancak-Ya· 

maolar takımlan karıılaoacaktı. Fa· 
kat Yamanlar takımı tam kadroıu 
ile gelmemitti; idareciler takım çıka· 

r 

takımı 
ramıyacıklanm söylediler. Aluncak 
takımı seremoni ile galib ilbı edildi. 

Saat 15 de günün en mflhim 
kar11Iaıma11 olan Üçok • Doıaupor 
oyunu yapılacaktı. Fakat tam o 11ra• 
da tiddetli Lir yağmur ba:ladı, uba 
bir gôl haline geldi ve maç tebir 
edildi. 

Halk sahasında 
Balk sahasında B. takımlınnın 

oyunları da seremoni ile geçtiğinden 
Alaancak.Yamaolara, Üçok ta ~an· 

- Sona 8 inci sahifede -

ŞG::idıkeDa:!lig•ttlimiz "Eski lzmir ve 
U ru aya Celal Bayar,, 

""\ 

Güzel bir eserinin 

''ANADOLU, 
Sütunlarında basılmasına 

mihaade etti.Yarınki nüsha
mızda bıı eser lıakkında iza
hat vereceiiz. 

...... 
Arkadaşımız Oireson 

mebusu Tallt Onayın 

''ANADOLU,, 
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Mektup 
lr/an Hazar 

Azizim bay Roğer Martin du Gard l 
Son ha~ta ğelen Avrupa gatetelerine, sizin Nobel edebiyat mü

kafatını kazandığınızı haber aldık; çok sevind;k. On beş cildi ge· 
çen eserlerinizde elhak, sulha, insanlığa, hürr:yete, esarete, innn 
ı-.bına, harbe ve insanlar arasındaki cidıllerin bo,luğıını dair 
ne içli ve ne temiz şeyler yazdığınızı yakined biliyoruz. Bunun 
içindir ki lsveç akademisi, barışa ve insantı~a hizmet etmeniz do· 
layısile size Nobel mükafatını verirken, vazıfesini tamamen yapmış 
buluMIJor. 
L&ıa iittadıml 
Adlşınız, belki de yakın dostunuz, belki de kapı karşı komşunuz 

Hlltaf ~iıeri Biy Roger Goreau'ya ise Hataydaki liidiseler do
laft'tfe nattl hir mükafat vermelidır, lütfen siz söyleyiniz! Müda
faasız zavallı Türkleri gece bısitıttlirile imha etmek için tertibat 
allrt, dttınan aşiretlere sitih dağıtan; Türkleri, milli bayrandatmı 
yapmaktan sopayla ve kurşunla alıkoyan Bay R. Goreau maatte· 
essüf sifih dillnizl könaşan, ıliiia ırkınızdid geleh, hulasa sizden 
olan bir Fransız değil midir? 

Aç1k konuşalım!. Sizlerde• bii çok ç~ktik az·ziai M. Du Gard!. 
Sizlerden maksadım, klasiklerinizden üç dört kişiyi de hesaba kat· 
mak ıartile hık ve hürriyet davası güden A. F rance, R. Roland, 
A. Gide, Montherlant, Guebenno ve emsalidir. Biz ancak sizin 
dhifelerinizde ıezdikçe (insan Fransayı), (yüksek Fransayı) elleri· 
miıle taüt fibi olurduk. Asırlarca Fransaya, dünyaya, hatta ne 
y**" ki kendi memleketimize bile ancak sizin gözlüklerinizle baka· 
bildik. Sizi o kadar bizden sandık; size o kadar inandık!. 

Maıa.lrkak ld sizler, tertemiz, saf, biç fenalık düşünmiyen insan· 
1 ...... aıı. Öyle amma, arkanıza dönüpte niçin bir defa geriye bak
mechelz? Arlcınızda gizlenen, ımtan, yazdıklarınıza martaval diye 
küllllba ile fiilen; daima Jemelı::, daima yutmak, daima sömürmek 

pefl..le kotan adım, empeıyalist Franıanızın ta kendisi değil miydi? 
itte W biz, 11llardanberi bu Fransayı anlamıya çalışacaktık! Siz
lct Mtl• 3nümüze 91lcbnız; aldattınız bizi hepi Dilinizin ve kita· 
b.-. lfrditl ilkelere ordunuz, hiç muraf etmeden, bir kurşun p.,_ hile vermeden eli cebinde girdi! Eserlerinizle, bilmeden 
~le Wrer fatih rolü oynadınız! Kitaplarınızla, binlerce muumu 
baıı••• botuladınızl 

h tl!lfit karıasında, kalemletlnlıt kttttiaktan başka .size ne 
vazife tlüpr? Kalemlerinizi kırınız üstadım! Eğer onlan yaşatmak 
ve kırmamak istiyorsanız; her idare şeklinizin • Nasyonalizminizin 
oldutu kadar ıosyalizminizin de • arka cephesinde rol oynıyan fiş 
göMkli, twik mtli ve etri burunlu emperyalist Fransanızıo bur· 

n"*' a.tiıml 

Bllgl ntllWdtliilWI 
Bilsi, nihlyet bilgidir; lüzuma 

veya lüsumıuzliifi loiltllil bli 
ittir. Biz de ba teMllfe lath• 
rak bildiriyoruz lciı 

VeiYMc ıellH ı 18, ~ 
elam ela 180 Htük iti. üariade 
kurulmattar. 

OllJllililii ....... ~· 

Ne odnler• kaldık 
Havas Aiansınan Almanyada 

Berlbi müaeuili ol.in Bay Pol 
Rt.3 bir;tlri teılillt bir tahrirat 

Ufltltff. Bu tiliriratta hvlasaten~ 
-'HBkuıaet afeyhinde hatel:H 
ettili içi11 üt gftft urfında Al
man topraklarını ter~ etmesi. 
katı surette bildiriliyordu. 

(-" • 

M1tllti,..11in 
yılJöniimii 
••••• 

Mülkiyenin kuruluıunun altmış 
birinci yıldönümü münasebetile 
ıhülkiyeliler tarafutd!n Egepl· 
las salonlar nda verilen z yafet, 
liir çok güzide davetlilerio de 
ittirakile çok ıfizel, samimi ve 
rieşeli bir aile toplantıs ı halinde 
geçmiştir. F otoğraftmrt, toplan· 
tlda btı1un6nlar Jan hir grubU g&· 
termektedir. 

Besi çiftliği 
Dikili kata!tnda kttrulacak 

besi çiftliği hayvanların dış mem 
leketlere ihracı bakımından fay· 
dalı olacaktır. Vılayetin teşebbü· 
sile iş ve Ziraat Hirtkalitı ter· 
rhaye koymak suretıle besi ~ft· 
litfni ~tttaewklıtdtt. Yerli h!lk 
dl kurulacak şirketin sermaye· 
sihe iştitı~ edecektir. 

Haber aldığımıza ıôre, besi 
çifth~i 193ğ senesinde her halde 
t~sis olunacaktır. 

tt s' ı t , f 1 

Portakal haliç~le
rinde mücadele 

Narlıdere ve Balçova köyleri 
civarındaki portakal bahçelerin· 
de yapılan kabuklu bit müca
dele!inden iyi netice~ allnmış· 
tw. Mücadelete devam edilmek· 
tedir. Bu haslalığa yakalanan 
•taçlarda yetişen portakallar 
ıayeE küçük. ve susuz of makta· 
dır. MBC.<iele d~titesinde jğ~~
Jarın meyveleri gene irileşmek· 

tedir. 

Müddele, llmirdelci portakal 
•ğaçlarına da letmtl olunacaktır. 

Kala•ına vurmuf 

( 

• 
8 rı 

Listik balon yutan 
bir çocuk öldü 
25~ • _ .. 

Arkadaşları onun şaka yaptığını 
s&nmıılar. Fakat ... 

Cumaovası nahiyesinde Yukarı mahallede oturan Drama mt1ha· 
cirlerinden Melımed kızı Fatma, lastik balonlardan birile oynar· 
keo ve balonu fİfirmeğe çabıırken boğularak ölnıüı;tür. 

Küçük bir kız olan Fatma; ansız :n balonun boğazına kaçarak 
tıkanillası yüzünden oynamakta olduğu çöcnkların arasında yere 
düşmüş, nefes alamıtmış ve ç rpınmatR' b8şlanııştır. Arkada,la+ı, 
onun şaka yaptığını zinnetmişler ve başina koşmuşlarsa da bir az 
söttra ölditğürtil görmüşlerdir. Balorıtlan ölen :zavallı çdcuğınr 6tftsü 
lzmir Memleket liastanesine tcııldırılmışhr. 

«:udtız bir köpek 
Bayraklı halkını he

yecana diJıiJrdiJ 
Bay. akhda kasap Hasan is

bıinde birinin köpeğı kudurmuş, 
halkın üzerine hücum ~tm ıtir. 
Halk ve çocuklar kaçışmıştır. 
Kuduz köpek, önüne gelen iki 
lcöpeğ' daha ısırmıştır. 

Belediye zabıta memurlan, 
kuduz köpeii itlaf etmiıl~r, di
lerlerini beledile temizlik kam
yonile Kuduz tedavi yurduna 
götürmütlerdir. Orada müşaha
de altında bufundurulacaklardır. 

Polia lıadroaunda 
Polis komiser ve memurları 

lirasında yeniden bir çok deği· 
şiklikfer yaptlmıtfır. Taharri ko
ıh ı serl iği kadrosuna da yenı me
nıurlar getirilmijtit. Evelce bit 
çok halkın tanıdıtı sivil memur· 
lardan pek çotu, resmi polis 
olarak vazife görmeğe Öaşla· 
aııılardır. 

Kız açırma 

Batnava 11alfyesinin Eğridere 
köyünde Afife kızı Hatı beyi Ra
mazan oğla Ali zorla kaçırmış 

ve jandarmalar tarafından tutu· 

Tramvay lıa%aıı 
Bir asker batından 

yaralandı 
Dün ötle üzeri Karantinada 

bir tramvay kazası olmuttur. Ko
naktan Karantinaya giden 7 nu· 
maralı elektrikli tramvay ara· 
basında bulunan b ir asker, tram· 
vay durmadan Askeri hıstane-

ıinin önünde tramvaydan ters 
atlamış ve yere düıerek batı 

taşa çırpmıştır. Bu yüzden ba
ıından yaralanan asker, huh
neye kaldırılarak tedavi altına 

alınm ştır. -----
Sarhoşluk vakaları 

Bayram günler nd sarhoş 
olarak vak'a çıkaranlar epey 

~oktur. Bunlar zabıtAca tutdF 
muş, adliyeye verılm ışler ve mef· 

'ud cürümler kanonuna göre 
muhalieme ecJilm ş lerdir. 

-..K.U..H::lıwaa~ Lr·~· M ... ı .. ı._ 
n n yanında çalışan Hüseyın 
Avni ism'nd .. bir genç, sarhoş 

olarak evelde ı beri araları açıl: 
olan Mehmet fıminde birirr.n 
evine taarruz ettiğinden tutul· 

Kan gütme 
Davası 

Ramiz 
17 aene evel kız kar. 
defini 6ldilf'en eniŞ. 

teıirıi Aatlıtti 

Ayv.lık, (Hus.ısf) - Göneç· 
Ayvalık yolunda, kan gütme da· 
vası neticesi olarak bir cinayet 
iflenmiştir. Katil, 40 yqlarında 
Ramizdir. Maktul de eniştesi 
Muraddır. 

Murad, bundan on yedi sene 
evci Ramizin kız kardeşi ve 
kendi karısı Ramizeyi, kendisine 
ihanet ettiğinden öldürmüş, OD 

beş 1ene hapishanede kalllJlf, 
i~i ıene evel mahkumiyetini ik· 
mal ederek köyüne dönmüş ve 
bir iş tutmuştur. 

Ramiz, kız kardeşini öldüren 
eniştetine lcartı tam 17 sene 
kin beslemiş ve iki ıün evel 
Ayvalalctan köye dönerken ken
disini yoİda yakalamış, tabanca 
ile. yaralamıştır. 

Murad, aldığı yaraların teli· 
rile derhal ölmüştür. Katil kaç· 
mışsa da bilahare yakalanmıştır. 

Gttçmen evleri 
Romanya ve Bulgaristan göt

menlerinin iskanı için vifiyeti
ıbizin muhtefıf köylerınde inşt 
" .iilmekte olan 750 göçme• 
evinden mühim bir kısmi iknial 
edilmek üiereôir. Göç.men et
kririiri bir an evel infaSUia 
ehemmiyet verilmektedir. Şimdi 
lıükOttıeU~e bedeli verilen kıra 
evlerinde buldnan göçmenlerin 
mühim hit k11mı bu evlerde 
isklti eatlett!klertlir. 

Ratı tl~vu evi 
Bayramda zabıtaca bir ran.de

•u evi meydana çilC:arılmış ve 
bu evde yabancı erk klerle vô· 
ruş n üç genç ka ın ile evi iş· 
)eten kadın tutulmuş, Adliyeye 
verilmiştir. _....., ___ _ 
Royter muhabifi 

Belgro 8il:ın ~ıka. , 
rı ıyor •• 

Mlıitlerfa Rlan 
35000 .nede dola· 

Bay Pol Ra•önün Almanya 
h6k0111eti aleyhine hıreketi ne
dir, biliyor musunuz? Ba Fra-
11z muharrir, Almanyada fiddet· 
le büküm süren hummayı kıla1-
den bahsederlı:eri: •Alman inek
leri bu hastalıta kattı çolı: ma
kayemetsizdirlet.. demipi •• itte 
bu, Almanya bükOmeti ıleyhiae 
•• bilhassa mıhud dört aenetik 
pliıl aleyhine telakki edılmittit. 

Nasr ad din hocanın cevabı 

Be'rrad, 6 {Radyo) - Roytel 
AJartsı Be gr.i i muhabiri Ba't 
Harisone, üç giih ıçinde Yg. 
goslavyayı terk etmesi b.ldiril· 
dl iştir. 

Be g ad, 6 4A.A.) - ~dfte 
ajansınıH ve Nevydtl Herald 
ğa:zetcsihin maha~ıt' Hcıfsert 
Harrison üç gün içinde Yugos· 
la•yayı t~rkctmek emrini almıı· 
tır. Bu •gazeteci lng ltereye \'a
ıoslav,ta hakkında yalan haberler 
•efodıği için tard olunmakt adır. 
leendisi 13 senedenberi Yutcd
lavyada bulunuyordu. Ve Yuıo .. 
la.,· Amerikan • lngiliz eemife· 
tinin de reisi idi. 

,.,., .... h19' 
o.t .... b.11 .. a, fabl 

i ...... , o.t.. . . ..... ....., ......... 
yerleriltle •lıit .td.W..m ıa.. 
terlr. 

, .... tfia Mtiln ceb'-i lta,-
le delildhı Hindiltaada ,...... 
da.il '* dal vardır ki baı ..
b, ... da ıarba dotru ylrlr 
ve iN clat finıal-dea ceaahe 
dofru uzanmııtır. 
Nuıl olur; diye telaş lizım 

d.pidir .. Çü&i bu dal bir 
kUM tl.,.dli. Aüıjir ıarktan 
dlil' •akit glflja, pp"n Mer· 
se ifil• 8dAta bit nıiletıt yü· 
rülneldeCİir. Ôyle ya... Kumlan 
rdı,sir bir yandan bir yana nak· 
ledemez mi? 

En pah•h plirot 
Y ~. Bu haberimiz ebeD11Di

y.wi• •e maa11z detildir. Çfin. 
ki Hivımad• yaf'll•n hrr ttm 
pttrolt9H Nlleti yt!di aBtardft. 
iu püronun tütünü sureti mah· 
iusada yetittirilir ve terbiye ecfi. 
kr ve en usta bir adam bir gün· 
ile ancak 8 püro yapat1ilirmişl 

~dro, kokulu sgaçlardan ya· 
pılmıı ıü:ı:el kutularla aatılmak· 
la dır. 

Allı ~Qttkltak :20 sirara ile 
7 deUb-hk b'r püro araandaki 
larkı düşüniip te, blfnlarr içen· 
iere •zift lı:iitran olsun. deliiek 
ioe.kiiD mü? 

•ördek Mustafa. hılciyesi 
bizde meıhurdur. KarŞtıtndalıi· 
llia ı.a.tta. bahsetmesinin Yat· 
mur, su dolayısile kendisine 
liilt; olan "'Ôrdekl,, demek 
oldtılütti lıilkiüederı jdanılar 
bir va~iUer varmış ve Simdi de 
darbımesel o\muııardır. Bu inek· 
kılai burama da b<>,tece darbı
meıel olni kaa.aictır. 

1848 dl gtittfiat'" 
1848 Tarihi butün beşeriyet 

tarihinde yer tutmuştur. Mu ta· 
rihte Fransada 489, fngifterede 
37 5

1 
Prusya da 168, Rusyada 

154, lrtifrede 50, lrlandad~ 80, 
lsveç ve Norveçte 70, Oanımar· 
ka& "4, A•tMaryada 36, JQ. 
nadada 51, Birle;ilt: Amerii(adi 
800, l>oitd:iıde 20 gaıde fi~ 
rolunurdtt. 

Osmarrh hakiiinetinde dı rd!· 
mi ve ıayri resmi sade 6 gazete 
ve llieetWa ttkWtiüydı. 

Muharrirler •• uzun HmUrl 
Ne mün~sebet? diyece~ler 

çoktttr, çarttü ınafıar#irtertif hH· 
zdr, tyi fj-şf.ftıaiHa ır akar Hedir 

Beİediye ile Polis meselesi 
malum: 

Polis, Belediye otobuslerine 
bedava binmek istedi. Ba zı fan, 

- Y anl.ştırl ·dediler· doğrult· 
inalı .. 

Bazı farı: 
- Doğrudur .. dediler· yanlış· 

lık Bel~diyede. 
t 

ki, fJb.i <1mütden de fazla ya· 
şasınlar, 

Bu üttıurnt kıriaafe rağmen 

Leibniç 70, Hnrloe 73, Galile 
78, Roferl 8<1, 8llfon 81, Öfman 
8,, lpdbıtt 100 yaŞıtta k1'dllr 

llazıları: 
- Hem Belediye haksız -de· 

tliler· hem de Polis .. Fakat bir 
taraftan da hem Belediye haklı, 
hem ele Polis .. 

iş Vekalete gitti ve Anado
lunun haber verdiği veçhile, 
Vekalet, Polisi haklı çıkardı. 
Biz de şunu hatırladık: 

Nasraddın hoca, camie vaza 
gitmiş, cemaate sormuş: 

- Size bit şey söyliyeceğioı, 
bilir dıisiniı? 

- Bilmeyiz hoca, demişler. 
- Mademki bilmiyorıbnuz, 

ne diye ıöyliyeyirn, cenbmı ve· 
tip çıkmıı, gitmiş. ETtesi güfı de yıi$ıittfı~lttrdıt. 

s 't'm umammır PS! 1 W'W 1 ' , , , 

ayni suali sorunca, cemaat: 
- Biliyoruz, ·demiş\ r· hoca; 
- Mademki b liyorsunuz, ne 

diye aöyliyeyiml 
Diyerek gene kürsüden inmiş. 

Ertesi gün ise, ıyni sual~ cemıf· 
atin verdiğ cetıj> şu olnfat: 

- Bir kısmımız biliyor, bir 
kısmımız bilmiyor!. 

Hoca gülmüş: 
- Şu halde bilenler, bilnd· 

yc!ıdete söylesin, olür biterf Be· 
nitfı söyledıektığitne hatet yok. 

Bu fıkra ile b zim otobüs lıa· 
diıesi ıtittka;esesini Mı tMf>ın 
artık .. 

Geçen Temmuzda da bir de
fa daha Yugoslav makamatınd 
hudud harici ed imek üzere ilt:eft 
Lizzat Stoyadinoviçin mftdahi
jesi ile Yagoslavyada kılabil· 
inişti. 
1 

TA YYAR&siNEMASINDA 
B~hi $erefine &ugünden itibaren Türkçe Sözlü ve şarkılı 

ŞEYH AHrılED 
Genç •e ğiliel san'ıtklr RAMON NOVARO 

tarafından temsil edilmiş müessir i>ıt iş\ IMtlyesini musivv~ 
çorc llercw~~ l. ,bftJfN fitfdf 

Mosild: B. Mesud Cemil idarelinde kıY,metli musiki üstadları 
İştirakile temin edilmiş. Mugıııntyd Bn. vEtltA RIZA ile SOliıt 

Mustafa en ıiıüntıchib ıllrkıiarı 7. ... ylemişlerdir. 
ilavtteii: Yeiil rdnkll MIK ..• Mısır M11nw 
zaraları •• ~ PARAMdllNT JtJlJRNAL 

• 



1 Klinonuevet ANADOLU 

Y ı · B b k M• Sümerbank ugos avya aş a anı ı- müdürü 

1 St d • • R d Almanyaya gidiyor an oya ınovıç oma a m!:~::t·'~ü~ür~H;~si~;ul~a~ 
• •• • •• ~• Esad Sümer, lzmit kağıd fabri· 

Milan Stoyadinoviç, Venedik sarayında Mussolini ile kası müdürü ne birlikte tetkikat 
• için Almanyaya hareket etti. 

müzakerede, T aymis, bu seyahate ehemmiyet verıyor 
Roma, 6 {Radyo) - Yugos· ler, B. Stoyadinoviçin Roma se· mi Holitika gazetesi, B. Stoy~

lavya baş ve d•ş bakanı Milan yahatini muhtelif şekillerde tef· dinoviçin Roma ziyaretine tahs~s 
Stoyadinoviç, dün refikasile bir· sir etmektedirler. Bu seyahatin, ettiği bir makaled~ bunun b r 
likte buraya gelmiş ve istas· Fransız Hariciye Nazırının Bel· nezaket ziyareti o'makla beraber 
yonda B. Mussolini, Hariciye Brad ziyaretinden evel yapılma- 25/3/936 tari~inde ak~olunan 
Nazırı Kont Ciano ile Yugos- sındaki manadan bahseden Epok rnlaşmaların hır net cesı oldu· 
lavya sefiri tarafından karşılan· gazetesi, bunun Fransa için bir ğunu, iyi komşuluk bakımın~an· 
mıştır. muvaffakıyets zlik olduğunu, ma- da bu seyahatin yapılması ıcab 

Mılan Stoyadinoviç, istasyon· amafih Yugoslavyanın, hiç bir ett:ğini kaydeylemektedir. . 
dan saraya giderek hususi def· vakit Roma • Berlin mihverine Roma, 6 (Radyo) - Mılan 
tere ismini kaydettikten son· yaklaşması mevzubahs olamıya· Stoyadinov:ç, yarın Yugosl~v· 
ra, ltalya krallarının lmeza· cağını yazıyor. yanın Vatigan sefarethane~ . ne 
rına, meçhul asker abidesine ve Ümanite gazetesi ise, B. Del- g"decek ve oradan Papayı .zıya· 
Kapitoliyoya birer çelenk koy· busun bir emri vaki karşısında ret için Vatigana geçecektır. 
muştur. bırakıl~~sından ~orkmak icab Edirne 

Milan Stoyadinoviç, bugün cdeceğım kaydedıyor. 
refakatinde Yugoslavya sefiri ol- Roma, 6 (Radyo) - ltalya Kısmen sular altında 
duğu halde Hariciye Nezaretine Hariciye Nazırı Kont Ciano, Edirne, 6 (Hususi muhabiri· 
gitmiş ve müteakıben de, Kont gazetecilere beyanatında şunları mizden) - Şiddetli yağmurlar 
Ciano ile birlikte~ Venedik sa• söylemiştir: ve Bulgaristana yağan karlar 
rayına giderek, B. Mussolini ilo - Belgrad seyahatinden dö- dolayısile nehirler taşm.ış'. Edir-
bir saat konuşmuştur. nüşümde, Yugoslavya·ltalya yak- nenin kenar mahallelerını sular 

Yugoslavya Baş ve Dış bakanı }aşmasının başladığını size söy- basmıştır. Nüfusca zarar yoktur. 
ondan sonra Krniyal' sarayına lemiştim. Milan Stoyadinoviçin Nehirlerin suları kabarmakta 
gitmiş, Kral Viktor Emanuel ta· Roma seyahatinden siz de anla· devam ediyor. 
rafından kabul olunmuştur. mışsınızdır ki, iki memleket ara· Bununla beraber tehlike gö· 

Milan Stoyadinoviçin refikası sındaki dostluk ilerlemelctedir. rülmyüor. Her türlü tedbirler 
da, Bfn zamanda Kraliçe tara- Belgrad, (Radyo) - Yan res· alınmıştır. 
fından kabul edilmiştir. 

Kral ve Kraliçe, Mılan Sto· 
yadineviç ve refikası şerefine 
bir zıyaha. •crmi9\crclir. 

Bu ziyafetle; B. Mussolini, 
Kont Ciano, Yugoslavyanın 
Roma sefiri ile İtalyanın Bel· 
grat sefiri, Harbiye, Hava ve 
Deniz Bakanlan ile ltalyan ge· 
nerallarının bir lc.smı hazır bu· 
lunmuşlardır. 

Milan Stoyadinoviç ve refi
kası, ziyafetten sonra, ikametle· 
rine tahsis olunan (Villa Mada· 
ma) avdet etmişlerdir. 

Milan Stoyadinoviçle B. Mus
solini arasında başlıyan müza
kereler, öğlen sonra da devam 
etmiştir. 

İtalya Başvekili, gece, Milan 
Stoyadinoviç ve refikası şerefine 
Venedik sarayında bir ziyafet 
Vermiştir. 

Yugoslavya baş ve dış bakanı 
)'arın Romanın meşhur yerlerini 
gezecek ve Çarşamba günü Mi· 
lanoya gidecek, oradan da Bel· 
grada dönecektir. 

/ 

Taymis gazetesi; Milan Sto· 
Yadinoviçin Roma seyahat ne 
büyük ehemmiyet vermektedir. 

Roma, 6 (Radyo) - B. Mus· 

Koca bir şehir, heyelan 
altınd 

Milyonlarca ton ağırlığındaki kayalar, 
6 kilometrelik sahayı kaplamak üzere 

Los Ancelos, 6 (Radyo) - Şehrin yambaşında olup, bir kaç 
gündenberi kaymakta bulunan dağ hayli açılmıştır. Bazı parçaların 
düşmeğe başlaması, şehir haıkım heyecana düşürmüştür. 

(Rivezid~ryo) mahallesindeki büyük yol, tamameıı kapanmıştır. 
Hadise, bir çok jeoloğlar tarafından takib edilmektedir. Pey· 

derpey düşmekte olan kayalar, altı kilometrelik bir yeri tamamen 
kaplamak üzeredir. Bu kayalar, milyorılarca ton ağırlığındadır. 

lstanbulda müthiş 
fırtına var 

Bir vapur, Balta limanında Zeki 
(Paşa) yalısına çarptı 

Tstanbul, 6 (Hususi) - Dünde-nberi dehşetli lodos fırtınası hü· 
küm sürmektedir. 

Transit geçen Hollanda bandıralı (Hermis) adındaki vapur, Bal
ta limanında fırtınadan Zeki (Paşa) nın yalısına çarptı. Vapur, ha· 
sara uğradığından tamir edilmek üzere tersanemize alındı. 

Bir aile faciası 
llolini; Yugoslavya ırkından olup Karıcını cQrm' '"'meşhud halinde ya-
talyan tebaasından bulunan o u 

llıahkumları, Milan Stuyadinovi· kalıyarak a-ıkı i le berabar öldürdü 
Çin Roma seyahati münasebetile Y 

'1fetmiş ve derhal tahliyelerini lstanbul, 6 (Hususi) - Adapazarda Hendekte ·Yusuf admda 
trnreylemiştir. birisi, karısını aşıkı ile cürmümeşhud halinde yakalamış, gerek 

Paris, 6 (Radyo) - Gazete- kansını ve gerekse aşıkmı derhal öldürmüştür. 

Alman 
Gençlik reisi lstan
bulda bekleniyor 
istanbul, 6 (Hususi) - Alman 

gençlik teşkilatı reisi, Perşembe 
günü buraya gelecektir. 

Petrol ve benzin 
inhisara tabi 

tutulacak mı? 
Tstanbul, 6 (Hususi) - Hüku· 

met, p !lrolle benzinin inhisara 
tabi tutulup tutulmaması husu· 
sunda tedkikat yapmaktadır. 

Amerika 
Dahili istikraz ak. 

dediyor 
Vaşington, 6 (Radyo) - Hü· 

kumet 450 milyon dolarlık istik· 
raz tahvilini satışa çıkarmıştır. 

Belcika kralı 
' Evlenmek niyetinde 
değildir 

Brüksel, 6 (Radyo) - Gaze· 
teler, Belçika kralı Leopoldun, 
İngiliz prenseslerinden birile ev· 
lenmek üzere Londraya gittiğini 
yazıyo Jar. 

Kral, bu haberleri tekzip et· 
mekte ve evlenmeğe niyeti ol
madığ nı bildirmektedir. 

lngiliz gazeteleri ise, kralın 
değil, kard'!şi prens Şarlın bir 
lngiliz prensesile evleneceğini 
ve bunun tahakkuk ettiğini ya· 
zıyorlar. 

ltalyanlar 
Yeni bir torpito daha 

yaptılar .• 
Roma, 6 (Radyo) - ltalyan· 

lar, Zoea adında yeni bir tor· 
pito yapmışlar ve dün, Siyempa 
tersanesinde denize indirmiş· 
lerd•r. 

İhracatçılar şikayette 
bulundular 

lstanbul, 6 (Hususi) -ihracat 
tacirleri; Almanya ithalat daire
lerinin fiat tutma işinden lktısad 
Vekaletine şikayet ettiler. 

Ankara maçı 
Ankara, 6 (Hususi muhabiri· 

mizden) - Bugün Ankarada 
Ankaragücü ve Gençlerbirliği 
takımları arasında yapılan fud· 
bol müsabakasmda güzel bir 
oyundan sonra 6 • 2 golle An· 
karagücü galip gelmiştir. 

Şehir gazinosunda büyük varyete 1 
Uzun kış gecelerin{neş'e ve zevkle geçirmeniz için ŞEHiR GAZiNOSU kapalı lııs

ltlında tadilat yapılarak mükemmel kışlık iki büyük mavi salon ve Amerikan Bar mey. 
elana getirilmiştir. lıtanbıılun Gardenbar artisleri angaje edilmiş ve lıış mevsimi için 
biiyük program hazırlanmıştır. 

Riyaseti Cumur orkestrasından yeni ayrılmış bir saksifonla Yunan ses kraliçesinin 
dahil olduğu daha dört müzisyen mevcut kadroya ilave edilerek fevkalade muhteşem 
bir müzik ve on varyete artisti ile bayramın birinci günü açılacaktır. 

Müzik saat 21 de, numaralar saat 22 de başlar. Gazino her gece sabah saat dörde 
4adar acık kalacaktır. 

Sabire 3 

Hayat 

Neler göstermez? 
·-·--Bir baba 27 

oğlunu 
sene sonra 
buldu. 

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

8 uca da geçen buluşma sahnesi çok 
hazindi, görenlerin gözü yaşardı 

Evelki gün Bucada, talihin ve 
tesadüfün güzel bir cilvesi ol
muş ve hadiseyi görenlerin göz· 
leri yaşarmıştır. 

Kısacası; bir baba, 27 sene 
sonra, ölü bildiği oğlunu bul· 
muştur. 

Bu baba, Trabzonlu Alidir. 
Şimdi Torbalının Doğanlar kö
yünde oturmaktadır. 27 sene 
evel memleketinden askere git· 
miş, cepheden cepheye sürük· 
lenmiş, bu taraflara düşmüştür. 
Buradan da memleketindeki re· 
fikasına bir mektub yazmıştır. 
Fakat cevab alamamıştır. 

Askere hareketinde bir yaşla· 
rında Hüseyin namında b"r oğlu 
varmış, bundan başka refikası da 
hamile imiş .. 

Cevapsızlıktan üzülen Ali, bir 
dostuna yazmış ve bu defa, 
refikası ile çocuğun öldüğü ha
berini alınca, yese kapılarak bu 
civarda ka\mağı tercih etmiş ve 
Doğanc lar köyünde yerleşmiştir. 

Diğer taraftan refikası da, 
ikinci çocuğunu doğurduktan 
sonra kocasını aramağa başla· 
mış, o tarihlerin askerlik şube· 
lerine baş vurmuş, onu (kayı b) 
veya (ölü) olarak bulmuştur. 

Fakat ne Ali evlenmiştir, ne 
de karısı .. 

Halbuki, karı kocadan sarfı· 
nazar, çocuklar da sağdır ve Hü· 
seyin, bir müddet evel asker 
olmuş, bahriyeye verilmiştir, di· 
ğeri de askerliğini piyadede gör· 
müştür. 

Hüseyin, bayram günlerinde 
Bucada bahriyeli İsmail namın
daki arkadaşını ziyarete gitmiş· 
tir, karakol karşısındaki kahve· 
hanede iki deniz askeri buluş· 
muş ve oturmuşlardır. Bu sırada 
ihtiyar baba bir iş için karako· 
la gelmiş ve çıkarken Hüseyini 
görmüştür. 
• Ya kan sıcaklığı veyahut ta 

Türklerde askerlere karşı gös· 
terilen muhabbet iktizası olarak 
Hüseyine yaklaşıp onunla ko
nuşmağa başlamıştır. 

- Nerelisin evladf. 
- Trabzonlu .. 
- Ben de oralıyım.. Kimler-

densin, babanın adı ne? 
- Babam askere gidip dön

memiş .. Adı Ali imiş. 

- Anan? 
- Fatma.. (Bunu tesbit et· 

medik, belki de başka isimdir) •• 
-Adın? 

- Hüseyin ... 
Bu cevaplardan sonra ihti· 

yarda heyecan başlamıştır: 
- Başka kardesin var mı? 
- Var!. Adı Mehmed.. As· 

kerliğini bitirdi. Ben bahriyeli 
olduğum için henüz bitiremedım. 
Babam, kardeşimi annemin kar
nında bırakarak cebheye gitmiş 

ihtiyar Ali, bu defa büsbütün 
heyecanlanarak ondan kom· 
şularını, akrabasını, mahalle, so-
kağını sorunca dayanamamış: 

- Oğlum!.. Yavrum! 
Diyerek boynuna sanlmıştır. 

Bahriyeli delikanlı şaşırmış, f • 
kat o da meseleyi kavramış ve 
ayni heyecanla babasının kuca· 
ğına atılmıştır. 

Hüseyin, telgrafhaneden anne· 
sine bir telgraf çekmiş: 

- Babam sağdır. Size pata 
gönderiyoruz, kardeşimi de al 
ve derhal buraya hareket etl 

Demiştir. Hayat bu, ne oyun· 
ları, ne cilveleri vardır kafirin. 

ihtilalciler 
D6rt tayyare 
kaybettiler 

Barselon, 6 (Radyo ) - lhti· 
lalciler. cumhuriyetçi ispanya 
hava iıtasyoolannı bombardı· 

mana yeltenmişlerse de defedil. 
mişlerdir. 

Evelki gün yapılan bir hava 
muharebesinde, ihtilalcilerin, üçü 
avcı ve b iri bombardıman siste
minden olmak üzere dört tay
yaresi düşürülmüştür. 

Salamanka, 6 (Radyo) - Ge· 
neral Franko hükumeti erkanı 
harbiyesinin bir tebliğine göre; 
cumhuriyetçi ispanya hava istas· 
yonları, altmış tayyare tarafından 
bombardıman edilmiş ve bir 
hava muharebesinde cumhuri· 
yetçilerin on bir tayyaresi düşü· 
rülmüştür. 

Ayni tebliğ, cumhuriyetçi İs· 
panya cephelerinin de bombar-
dıman edildiğini bildirmektedir. 

Perpenyan, 6 (Radyo) - lh· 
tilalci tayyareler, bu gün (Yor· 
maon) şehrini bombardıman et· 
mişlerdir. insanca zayiat çoktur. 

Kömür buhram karşısında 
Tam zamanında, ne de sıüzel 

avlamyoruz, ne de güzel oyunlar 
çevriliyor?. 

Benim iyice hatırımdadır •• 
Bizim gazete, aylarca evci: 
- Aman dikkat edelim • de-

mişti • Bu yıl kömür buhranı ge
çirmekliğimiz ihtimali var, şim· 
diden alakadarlar tedbirler al· 
sınlarl. 

Biz de zannediyorduk ki, bi
zim yazdıklarımız okunmuş, tet
kik edilmiş, icabma bakılmıştır. 
Nitekim, bu neşriyatı takiben, 
gazetelere, •kömür buhranı çe
kilmiyecektir. şeklinde haber
ler de verilmişti. 

işte, kış gelib çattı. 
Çarşıda arıyorsunuz: 

- Sömikok var mı? 
- Yo 1. 
- Niçin?. 

- Gelmedi amma, gelecek .. 
Evet gelecek, amma ne vakit, 

bugün mü, yarın mı meçhul?. 
Odun kömürü arıyorsunuz. 

Size bugün fiat veriyorlar: 
- 10 kuruş!. 
Yann (11) diyorlar .. Dün de 

şu rakamı ileri sürdüler: 
- 12 kuruş .. 
Kömürün tozu ise (2) kuruş .. 
Şimdi oe olacak, malum!. Kö-

mürcülere gün doğdu. Değil 
fakirler, zenginler bile kömür 
bulamıyacaklar. Fakat ne de 
olsa, vay fakirlerin haline!. 

Dün söylediklerimize bir 
az ehemmiyet verib de bugün 
halkın kömür sıkıntısı çekme-
mesini ve aldatılmamasını temin 
etmiş olsaydık kıyamet mi ko
pardı? 

Abdullah Çuvuş 
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Alman matbuatına bir bakıf: 

Alman gazeteleri Stalin ve 
Rusyaya çatıyorlar 

•• 11 eldt? 

Bir gazete, Avrupanın iki kısma ayrıldığını iddia edlyor. 
Diğerleri de komünizmle mftcadele istiyor laf .• 

sıma, .... o 

Geçen haftan~.n. Alman ma~· nist paktm imzasından henüz tecavüzleri bu müttehit cephede 
~ua~ı, ant~R?.m~nıst "palfbn ?• · bir yıl sonra bugün denebilir ki, kırılacaktır,, Diyor. 
"'!mcı yıldonumu munaseBetıle bazt devletlerin antikomünist " Düsseldorfer Nachrichten • 
bu paktla teşkil edilen müdafaa pakt hakkındaki itimatsızhklan razetesi komünizme karşı mü· 
cephesinden liararetle öallset· tedricen tail olmağa ve l>u iti-- dafaa birliğinin gerek bunu teş· 
mektedir. Muhtelif gazetelerin matsızltk yerine komünistlerin kil eden memleketlerin dahili 
bu mevzu etrafındaki mütalea· hakiki maksatlarını dal:ia iyi tn· sulh ve sükununu muhafazaya 
ları şöylece telhis edilmiştir: )ayış kaim olmaga başlamıştır.~ \<e içtimai refahını temine, ge· 

"Hamburger Ftemtlenblat,, • Freiheits Kompf " gazetesi rek~e cil:ian sulhunu idabıeye 
gazetesi Stilinin seri lialinae Alman ·Japon anlaşmasını5 ~ matuf olduğunu, yani bu birli· 
yaptırdığı idamlar ve öllbassa ltalyanrn da ahiren buna iltifia· ğin tecavüzi değil, tedafüi bir 
Mareşal Tekaçevskifi idam et· kmm her hangi Bir blok te$kili teşekkül olduğunu, (haber tea· 
tirmesi bolşevizme karşı mika· mahiyetincıe olmadığını }'azarak tisi, müşterek karar ittiliazı, mÜ· 

dclenin beynelmilel bir lüzum diyor ki: C:lafaa tedbirlerinin tabikinde iş· 
ve . drure.t • ol~uğune yeniden "'Bu anlaşma, ispanyadan alt· biri ği, teşriki m saiyi IColaylaş· 
~e!ıd etmıştır, dı~ere~,, kan ra~şı nan dersler ve şimdi Uzak Şark· hracak ve lüzumu olan müdafaa 
ıçınde aklı selıttilna ltayo&tmış ta cereyan eden hadiseler kar· ledbirlerini takarrür ettirecek 
olan canilere politika yapdamı· fısında Bolş0vik tehlikesinin viis· daimi komisyonlar ilıdası) g ·bi 
yacağını, llolşevik hakimiyetinin at ve ıümulünü idrak etm"ş ol· müdafaa vesaitinin siya~i • inzi-
20 inci yıldönümünün Moskova manın ve bu idrakin g-ünden bati · mab:yette olduğunu, bu 
için kara bir yıl olduğUnu, mü· güne artmakta bulunuşunun ifa- anlaşmanın akidleri arasında 
cadelenin devam ettiğini; harb desidir. Bu halin yalnız otoriter komünizme karşı müdafaa için 
meydanında ve yeşil <liplomasi devletler tarafından değil, makul askeri bir ittifakın mevcudu ol· 
masasında uğradığı makliuriye- <lüşünen lier millet tarafından da madığını yi:ııyor. 
tin bolşevizm için ancak metod: taledir edildıği muhakkaktır." .. Rostocker Anzeiger,, gazete-
ların değiştirilmesini intaç etti· • NiederSacsis fie Tages Zei· si "harpten önceki d plomasinin 
ğini yaz yor ve "konümist cihan tung" gazetesi ~oskovadaki te· muayyen meseleferine aşina dev· 
ihtilaline karşı domokrasinin bir rorün ve Stalin tarafından eski let'er için i\Ci milletin itleulojik 
tahaffuz çaresi olduğunu z~~ne· arkadaşlarına karŞl girişılen karılı esaslar üzerinde bir müdafaa 
den memleketlerde komun zm seferin -bir az gl!ç dahi olsa· birliğ ; tesisi ;çin birleşmesi gay-
dahili tahrikat ve tahribatına fng.liz ef ıearı urnumiyesınde Av· ri kaöili tasavvJr idi. diyel'ek 
daha şiddetle devam e8ecektir,, rupalı mede . ı bir mi let :çin Almanya ile Japonya öir yıl 
di>;_Ll~r.. N st N li . h bo .şeviz n ile hiç bir müşareket ev· I bu b rl ği kutduktan başka 

t 
eıpzıger. Aeue e d acl trlıe ... • caiz olmıyacağı lfanaatını uyan- kead . meml ketle indeki kızıl 

en" gazetesı vrupa eve erı- d :JJ S ı t h'"k ka ··c d 1 m"k 
nin iki kuvvetli kutbun mıknatıs ıraı§wı, ovyet rct hadının Bol. e 11 eye rşı mu :l e e aç ., 

k "d d h k arzu ve kudretinde bulunan eli· 
kudreti sahasında bulunduklarını şev. 1 ares n e Ü üm süren 

ı L • R T ı d ğer devletleri de buna iltihaka 
söyliyerek bu kutuplardan Dİrınİ Ve ~SK:I o.ma yran atı e~r · ~· 
Betliiı, Roma ve To'i:yonuıt te-t· dek1 meza .ımd __ en dalia mcsttu.'$ seroest bıraktı< arını, binaen· 

J k J L d h aTeyb h! yan n öır kaç e.ft 
kil ettig" ni ve bunun müsbet bir 0 .an an ı reJlm. 1 on '.anın_ iç 

b fi d "' b evel bu pakta iltihak etmesin n 
kutup olduğunu, diğerini Mosko· ıt sure e tasvıp e me r0 ınr, u 
vanın teşkil ettiğini ve bunun suretle antikomünist paktın bu taaccüp edilece!< bir hareket 

da menfi bir kutup olduğunu günkü birinci yıldönümü günüıi'- 0 mad .ğım yazıvor. -----

yazıyor ve •müsbet kufopta anti de bu crhan tel1Jıkesine katşı 
bolşevi k müdafaa cephesinin mücadelede bü)ük terL"fi<:kiier 
günden güne daha z:yede kuv· te.Uiit eylediğini yazara~ "vak:ıa 

Temizlik amelesi 
arasında 

vetlenmekte, menfi kutup ise bolşevizrn d tii bu yıl içinde 
zayıflamaktadır. diyor ve lspan· tanrıkat ve tahribatına daha şid· Kanlı tir k ı ı·g :ı o/da 
yada bolşevizmin uğradığı mak· detle C:levam etmiştir" diyor. Dün sabah Şeh dler cadde-
huriyetin buna delalet ettiğini "Saarbrücker Zeit ng,, gaze· sinde brr vak'a olmuştur. Bele-
izah ed"yor. tesi ''Bir çok devletfer ptidada d ye tem izlik arr eh· inden Bey· 

"Münchner Neuste Nachricb- antikomün .st paktını askeri ~ehırlt 101 umaralı A med ile 
ten gazetesi diyor ki: •Almanya esaslara binaen vücude getiril-" Kı · şehir 1 i ÔrnP.r oğl u 101 numa-
ve Japonya kendi aralarında miş bir pakt zannettile r .. diye- ı alı Mt> hmeJ bir süpürge mese· 
burıdan bir yıl önce an ti komÜ· rek bu devletlerin bu zanda al- lesinden K vga ı tın ı~ lerdir. Meh· 
nist pakti imzalarken l>olşevilt dandıklar nı ve antıkomünist m d Ahmed n eliııd~ bulunan 
lehdarı yaliut faşist aleyl:ifarı pakta askeı i n aksatl.a ' güdülme· süpürg€>nın kend s :nt! ait oldu· 
ıdeolojilere kolayca kapılmış olan diğinden, &unun yalnız cıhan ğunu söylemiş, Ahmed de onu 
devletler ortasında bolşevizm bo'şevik ihtilaline karşı müda· vermıyt ceği cevabını vermiştır. 
aleyhinde liir politika takrp et- faa ve mücadele etmek lüzum Banun üzerin.· b tıbırine tokat'a, 
menin çok güç bir vazife oldu- ve zaruret nden doğmuş oldu· rn:ıra da b ç:ı~la vurmuşlardır. 
ğunu pek a a biliyorlardı. Fakat ğundan pek çok kanaat getir· Ahmed, sol kasığınd1n ağır 
sulhu muhafaza için buna lüzum dikler ni kaydederek 11 Almanya· bir 'ara almıştır. Mehmed tu· 
vardı. Bunun için oütün te:ıvir· Japonya • ltaJya ancak oolşe· tulmuş, adliyeye veritm ştır. Ati-
ler, isnad ve iftiralar karşısında •izme karşı korunmak iç"n bır· med Memreket liastane,)ine kal-
Almanya ve Japonya yıkılmak· leşm ş'erd . Bol$C" zrnin l:fütiin dırılmı$fır. 
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R. N ovaro nasıl 
bir insandır? 

Valantinonun yerini tutamıyan 
ovaro niçin evlenmiyormuş? 

Raman Nofla,o flliJnlerin'den birinde 
Holivut, - (Raınon Novaro), 

hakikaten Valantinoııun yerine 
geçti mi? 

Sinema perdesinde belki. Zi· 
ra, Valantinonun rollerinden bir 
çoklarını ona veriyorlar. Fakat 
P"'k büyük şöhretine rağmen, 
Va!anf nonun dünya kadınlan· 
n·n yüreklerinde bıraktığı boş· 

luğu bir türlü dolduramıyor, 
dolduramtyac~k. (Ramorı) sevili
yor, halbuki (Valantino)ya pres· 
tiş e8 iliyordu. 

Tamam üç sene istirahate çe· 
kilen (Ramon) gene ~inemaya 
dönüyor. Ve halkın gene e~lei 
sevgiyi göstereceğini, gene es
kisi gibi alkışlıyacağını ümit 
ediyor. 

Halbukı halk, yıld .zlarını, tıp· 

seçtikleri gı bi seçer. Reyini elini 

ka dırarak, elini çırparak değ.J, 

sadec~ koltuğa yerleş p otur· 
makla verir. Tıy"tro müdür'.er;. 
nin cırzu ett ikleri şey de budur. 

Eski bir ata sözünü Holivutta 
şu şe~tle çevirmişlerd • r. "Düşen 

bir yıldız tekrar semaya çıka

maz!." 
Acaba halk (Ramon NovAro)· 

yu nasıl karşılayacak?. 

Ramon, henüz düşmüş bir 
yıldız değil 

Valant nonun halefi bunları 
elbette duşünmüş, ve ona göre 
hazırlanmıştır. 

İ k çev rd ı ği film (The Sheik 
Step )d r. Bilmem bunu Türkçe· 
ye fiasıl çevirmeli. Her halde: 
"Ş ·yh gıdiyor" gı bı bir şey. 
N evyorkta gös erildi. Halk, film 
başlamazdan evel san'atkarı al
kışladı. 

Bu hayra alamettir: Halk 
(Ramon)u unutmamış demektir. 

Ramon Novaronun hayatı 
San'atkarın hayat pek sade· 

dir. Los Ancelosta güzel bir 
köşkte babası, anası, kardeşleri 
ve hemşirelerile beraber oturU'l'. 
Tamam 13 kardeşi vardır. Hem· 
şirelerinden ite "si rahiöidir. 

Halkın kendisine en çok rağ
bet gösteraiği, en ziyade allCış
ladığı bir zamanda niçin sine
mayı terketti? Kabahat onda de
ğil, 1934 te, (Evelyn Taye) la 
bir film çeviriyordu. O sırada 
konturafı bitti, (Metro Goldvin 
tarafından angaje edilmişti) ve 
beğenilmedi. Ha K, tiyatro mü
dürleri, protesto ettiler. Fa"at, 
tesiri olmadı. Film amılleri şu 

cevabı veriyorlardı: 

Ramona göre tarihi veya baş· 
ka hiçbir mevzıumuz kalmadı. 
Hepsini saıfett; k. Kendisinden 
...,. .. t~-·- -- ~ ı,._..ı_ 

(Ramon) zengindi. Ses çıkar· 
madı. Ta'i hin yeniden dönme· 
sin bekled ı. Fakat, talih acaöa 
geri dönecek miydi? 

Yalnız k:ıldıkça deniz kızları· 
nm şarkılarını di nliyordu. Onlar 
iki 1 ürlü şarkı söylüyorlardı. 

Birisi, Holivut kızlarının ağ~ 

zmdan şualar mırıldanıyordu: 
- Durma, evlenf. 

Düşünüyor, o vakte ka1ar ev
lenmediğine hayret ediyordu. Bir 
çok defa evlenecek diye şayialar 
çıkarmış, fakat az sonra bunla
rın doğru olmadığı anlaşılmıştı. 

Heı kes hayret ediyor, (acaba 
niç n evlenmİ)or?.) Diyoı du. 

Bunu kendisine soran bir ga· 
zeteye (Ramon) sadece şu esvabı 
vermişti: 

"-Size hakikati söyliyeyim: 
Epey oluyor; Holivutta genç bir 
kadın görmü.ştüm. Çok hoşuma 
gitmişti. Kend s e evleameği 

düşünmüştüm, bir demet çiçek 
- Sona 8 inci sahifede -

......... lı::m ............... . sızın bu pdlitilc:ayı tafc:ip ve ftal· t ' ! ' . M R s f' 
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W EZ ' --
) ayı da ayni istikamette rcendr· Tatzan: Balta 
lerine teşrik ettıler. AntiJComÜ· 

değmemiş 

ANADOLU 
Günlük ,;yasal gazete 

Sahib ve tiijmotıarriti 
Haydar Riişdii ÖKTEM 

Umumi neoriyat ve ynı itltti müdii· 
ril: Hamdi Nüzhet ÇANÇAB -iDAREHANESi 
fzmir Jkinci Betfet eonği 
c. ı Af .Piitiif ımım iÇiıi\ti 

Telgraf: fimir - ANAOOLU 
Teldon: 2176 - Foeta lı:otoen: 405 

Abone ~iti 
Yilfığı 1400, alu· ıtylrğr 80I~ ~ 

aylığa 600 kuruıtnr 

Yabancı memleketler için eenelik 
abone iicreri 27 liralıır 

ANADOLU MATBAASINDA 
HASILAll'.{TIR 

- Dinden mtıbat -
1 - M*ymun yenideıt faali

yete geçti, ktzt sahile cfoğnt 
çekmeğe ~şlti<tt. Fakat ıdaymu
mm fi ddetli bit- haykırışı yeni 

bir tehlıkeyi t>ildircli. 
Tarzan biT sürü deniz otfan 

aras nda ~-· mı~r. 
2 - FatAt ıneymunı genç ltt-zla 

~ 

birlikte Tarzana ip attılar, onu 
di ç~f(ere1C sabile aldılar. Bu 
iklim deniz!erinde bu otlar ara· 
sında deniz yılanları da çok 
ofu:. Sivilli gözlerinde }"aşlar 
otd6rııı h ldt: " - .Aman rre ka
dar korkmuştum. ŞJ maymun 
ne hisli, ne u•h mahlukl,, Dedi. 

3 - Bufunchı~ları yer meçhul 

bir yerdi. Karınları son derece 
acıkmış bulunayorda. Bunun için 
Tarzan maymunla birl.kte yiye
cek aramağa çıktılar, epeyce 
meyva topladılar. Bir köşeyi 
dönerken karşılarında baştan· 
başa silahlı bir beya.7. adam 
gördüler. 

4 - Bu beyaz 3{iam, Tarzana 

hücum etti, kılıcile de eline vur· 
mak istedi, fakat Tarzan kendine 
mahsus seri bir hareketle ken· 
disini bu darbeden kurtardı ve 
Enltün süratile Sivillinin yanına 
koştu. K zı himaye altına aldık· 
tan sona, meçhul muharibin 
Üzerine ... 

- Devam edecek -

7 Kanunuevel 

'Sağhk 
bahisle i 

Dahili haetalıklar mütebassısımı:a 
Dr. M. Şevki Uğur 8iyur ki: 

Yenen ve icilen , 
· zehirler 

-8-
Vücude fa:ıla ispirto idhalle 

husule gelen tegayyürattan bil· 
hassa böbrek teşemmu ve müz· 
min böbrek afetleri de sayıla· 

cak derecededir. Hatta dalağı 
biie şişirir. 
Şu hale göre lean damarları 

ve kaJbde yaptığı arızalarla 

böbrek ve asabi cümlede tevlid 
ettiği afetlere mani olmak ve 

vaktinden evel vücudü yıprat· 
maktan kurtulmak istiyenler, 

tabii bu zehirli maadeyi kullan· 
mazlar. 

Bundan başka vücude ialial 
edilen :zehirlerden l:>iri de kahve 

\'e çay suiistimalidir. Kahve; 
havi olduğu kafein ma<ldesile 

tesir icra ederek vücudae bir 
çok arızaların meydana gelme• 

sine sebeö olur. Bu madde ayni 
zamanda çayda ve Kola cevi· 

zinde ve az miktarda da matede 
bulunur. Kahve, vücude girince, 

en evel dimağ ve böbreklerde 
şiddetli bir kan hücumuna (ihti· 

kan) sebeb olur. Asabi cümleyi 
(fikir ve zihni) tenbih eder ve 

idrar ıtrahmı faz lalaştırır. Di· 
mağda yaptığı kan hücumile 

beraber bilhassa asabi hüccy· 
releri taliriş ederek tesir yapar. 
Bu ten biye ve tesir kalb sinir
leri üzerinde şiddetle müessir 
olur. Mesela çarpıntı ve helecanı 
mucib olur. 

Şu hale göre kahve, havi ol· 
tJugu Karem maaaesııe uzviyet· 

teKİ örgenlerin vaktinden evel 
kudret ve kuvvetlerini helake 

sürüklemekle beraber doğrudan 
doğruya tesir icra etmez; bilva• 

sıta tesir yaparak vaktinden evel 
ihtiyarlık arızaların ı n zuhuruna 

sebeb olmuş olur. Bu da asabi 
cümleyi tenbih ederek muzır 

tesirlerini çoğaltır. 

-Arkası oar· 

Kemeraltında Ş fa, Karanti· 
nada Eşref, Kemerde Kamer, 

Alsancakta Ahmed Lüt'ü. EŞ• 
ref paşada Eşref paşa ecza haneleri 

nöbetçid'rle . ------YEwi Neşriyat: 

Yehi Adam 
Yeni Adamın 205 inci sayısı 

çıktı. Yeni Adam bu sayı~ın· 
dan İtibaren mütehass!s bir 

heyet tarafından haz ı rlanan Yeni 

Adam Ans.klopedisi adlı büyük 

eseri forma forma ilave olar•~ 
vermelttedir. Bu ilave hariçte 

p4ra ile satılmamaktadır. Yeni 

Adamın bu sayısında b' r çolt 
kıymetli yazılar vardır. 

r s t 

TAKVİM 
Rumi . 1353 ' Arabi • 1356 
Te~rinisaoi 24 Şeval 3 

- Kt:ınunuevel 
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Salı 



Atletizm müsabakalarında alınan 6eynilmi7eT n~ticeler 

Ameri ah aUelleı-, yaptıkları budin mü
sabakalarda bırıncıli~leri aldılar 

-31-
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Bu iltifatın kendisine aid olduğunu anlıyan Darı 
tanyan, masum bir tavır takınarak yakınlaftı 

Koşularda yeni rekorlar tesbit edıldi. Finlandiya 
Mac~ar aıl~ lerl d~ Htnvaffakıyet g08terdiler 

ve 

tesadüf etmek talıine mazhar - Geliniz, ka ramsn çocuk- hamın oğlu olmaklığım seöebile 
oldoğum için tarzıyemin ICabu· İarırh, geliniz; s zi tekdir etmek beni ~e kral yapan Gaskonya-
lünü ve beni ebedi bir dost istiyorum. lılardı~; değil mi, Mösyö Tre• 
ola~ak bilmenizi rica ederim. S lahşorlar boyun kırarak iler· · itit1 tJo~rusu, &unu inkar eC:fe· 

M. dô Trevil: lediler, Dartanyan ise onların jnetli. Lt Şeznay, git bütün cep· 
- Mösyö lö Duk, sizin doğ· peşini takib ecfiyl)rdu. feriıni ara~tır, f>afc~lım kırık pis-

rilt\iktan şaşmaz bir zat oldu· Kral sözü.1de devam etti: tol bulabılit Ihisin; e~er Bulur-
ğunôzu pek iyi bildiğim için - Vay şeytanlar! HaşmeHinin hn bana getir. Şimdi, elini 
krala karşı bizi müdafaa ede- tedi muhafız m siz dör\: kişi iki t cdanına ko:srarafc dnlat Ba~a-
celc başkd bir kimse olmıyaca· tünde yere serd niz Hal BQ çok l'ım, delıkanlı, bu işler na~ıl 
tuıa emin bulunuyordum. Bu efendiler, pek çok! Bti gidi~le olda? 
kattaitimde yanılmamış olduğu· 'aşmetli üç lraft.ada yeniden ta· Dattanyan bir gün evelki vak· 
mô d~ şimdi görüyorum ve Fran- f>ur teşkiline mecbur o'acak ve Anır1 büfün tafs !atını anlanttı. 
ıaCf4 İiafa söylemiş olduğum f>en de iradelerimi teşdit ınec· Şevketliyi görmek ümidile 
faıiletfe bir adam bulunduğunu f>uriyetinde kalacağım. Arada ~issetmiş bulunduğu neşe sebe-
gö\'ete1c ştlkürler ediyorum. f>ir olsa bir şey demem; fakat, Lile nasıl uyuyamadığını, üç ar· 

P{•~ıilıh açık kalması hase· iki günde yedi kişi, tekrar söy· ladaşının yanına ~uzura kabul 
bi~ S-u iltıfatları işiten kral, füyorum, çoktur, hem de pek saatirfden üç saat evel na· 
IÖZe klhşb: fOkturl.. sıl gitmiş bulunduğunu, tenis 

- Çok güze), M. dö Trevil, - fşte bunun için, keder ve yerine birlıkte nasıl gittiklerini 
ıizir\1e dosl olmifc iıStiyen zata nedametle, efendimizden af di· ve bir topun yüzüne yak n geç-
ıöyleylniz ki, ben de ICenClilerile femeğe geld~klerini farkedersioiz. ıbesinden dolay1 Bernaju tara· 
dost oimak istiyorum; fakaf, - Keder ve nedamet hal fından alaya alınarak bu alaym 
o Beni fhmil ediyor, kendisini Ya! Ben onların şu riyakar yüz- cezasını ölümle verdifni ve M;; 
iic; senedir görmediğim gibi ça· &rine hiç inanmam; Hususile dö la Tremuyun konağında vu-
iırtmisam göreceğim de yoktu. Or4da bir Giskonyalı da gorü- kua gelen hadiseden dolayı 
8un1'ri tarafımdan kendisine joruın. F.fendi, yakına gel. dnun kabahati olmadığını 9Öy· 
•öYfe, çünkü bu sözler bir kral Bu iltifatın kendisine aıt ol- ledi. • 
•hından söylenmiyecek sözlerdir. du~unu anlıyan Dartanyan, çok _ Hepsi doğrv, evet. bpkı 

M. dô la Tremuy cevap verdi: masum bir tavır takınarak ya· vak'ıa hakkında düktin •erdiii 
- Teıekkürler ederim, efen· kınlıişfı. tafsitatm ayhi. Zavallı kardinali 

elimiz. teıeikürler ederim, fakat - Vay, siz bana deliti:anlı lki günde yeôi kişi kaybediyor, 
tev~~tli efendimiz emin olsun· demiıtiniz? Bu çocuk, Tre'fil, lieıh de eri seçme adamlarını! 
ı., ki, M. dö Trevil müstesna adeta bir çocbkl Jassaka o rniit· Fakat artık elverir, efencfifer; 
obilak üzere, ller saat efendi· İiş yarayı aÇllll bu ma diyorıııı rica ederim dikkat ediniz, artır. 
llıitl taciz edenler sadılC bende- duz? Bernajuya da o ayni iki yeter; Feron ıotcA!inın intika-
leriaiı detillerdir. ıl\izel yar.,r - dl: ı.it rtt? dunı atdınız, Hatta ziyaClesife; 
_ JCiı6t Üpıya doATu ilerliy•el: MM ~e.fıf alrtıfc bununla ICanaat etmelisiniz. 

aozfiöı iamamladu Atos soze katıştı: Ojye kral söyledi. 
• -ADI 1 e .o1lcu ~~..W i~iL· Beni çle Bi~k.a h n eller' ~ 

thıt. &fif mff Ôyle olsun, Dük, Jen kitiarntamrş olH)'di, şim<fi - Şev\tetli efedClimiz böyle 
öy~ olsun. Alı! Sen 6aş1Casın, şlevketli efendimize ubudiyefimi iİtiyorlana, biz de A.t edetlt. 
'I' L s ı li h Diye Tre-til ce•aı; verdi. revj i a şorlannız nerede? •zt!ttıtelt şerefinden ma rum 
~Yelli ~D onları teraber ge· kalmış bulnriacağnft dl cöbası. Kral La Şeznaydan aldığı bir 
ti111ıeni söylemiştim, ıözümü ni· - DeıneE bu Bearklı Şeytan avuç altını Dartanyanın avucuna 
ÇİQ yapmadınız? liir şeyi Allaha emaneH Mösyö dökerken sBzüne devanı etti: 

- Afafıdafar, efendimiz, mü- Jö Trevil, tıp~ı lral babamın - 011, evet, elverir. işte ka· 
-.Oe buyurulursa Şeznay p· dediği gibi. Fakat bu merte· daatimin delili .. 
flfıın. Heye gelmek için bir çok man· Şimdi mevcut olan izzetinefis 

- 2.vet, evet, hemen gelsin· tblar delik deşik olmalı ve bir düşüncesi o 11rada henüz mev-
ler; saat sekize geliyor, dokuz. çok kılıçlar kırılmı, olmalıdır. cut değildi. B"r efendinin kral 
cft hiriai bekliyorum. Gidiniz, Gaskonyalılar bala fakirdir de- elinden para alması zillet addo· 
t.f~ lö Dük ve her zaman §il mi? hınuyordu. Dartanyan almıı ol· 
hliaiz. Trevil, içeriye gel. - Efendiatii, onlarırt ~tl8- dugu kırk pistol ah.anma perva-
..,. tSülc, kralı aelambyarak fitti. r nda henüz altın madeni li:eş- sızca cebine koydu; şevketliye 
9\lpıyı açbj'ı eınada La Şeznay fetmediklerini teyit tıderim; ha'- çok teşekkür etti. 
._Uınfu pğmla11 üç lilihtor· liuki kral .t1aBsmı n davasına Kral asma saate bakarak 
it Dan.oyan merdi•en 1'aşmda zaHir olmak tnüHfatını Allah dedi ki: 
töriinllişlerdi.. onlara nasip etmiştir. - Saat sekiz buçuğa gelmif, 

Atletizm müsif>akılarının ~1 
sezonu nihayete ermiş ve bey
helmilel atletizm federasyonu 
muhtelif memleketler atletleriliht 
resmi müsabakalarda elde ettik· 
leri rekorları tetkik etm ştir. 

Yapılan tasn fte, her sene ol
duğu gibi 937 senesinde de ip~ 
run bu mühim şubesintfe çalışan 
Amerıkan atletlerinin 17 müsa
bakadan 9 zurıda tesis ettikleri 
teni rekorlar tasdik edilmiş ve 
Amerikan sporcularını, Finlan· 
öiya sporcuları ·4 yeni rekorla 
takip etmişlerd r. 

Almanya, lr landa ft Arjantin 
atletleri de birer rekorla mevki 
ıtlmışlardır. japonlıir ise Çinin 
isti .asile meşıol oldaldanndin 
drtaya bile çıkmamıtlardrr. 

937 senesinde dünya rekorları 
~öyledir: 

100 metre sürat koşusunda 
Amerikalı zenci 10,2 saniyede 
Birinci. Ayni koşuya 10,4 sani
yede bitirenler pek çoktur. Te
mayüz etmiş olanlar ise şunlar· 
dır: H0Ua1tdal. Oıe.iorb, Al
man Horberker, lngillzter3en 
Suini, Penikton •e H~ Alni
rikalı Balker, Macar Güenes, 
ltaı,ıır Meani, lsviıreli Heni. 

200 metre sürat ltoşusunua 
20,7 saniyelik rekorunu üç Ame· 
rikafı, Karter, Mils ve Veiı liau· 
er tesis etmişlerdir. Bu üç Ame· 
rlkari atletini 1 O Amerikalı atlet 
ara ile takib etmiıler ve 11 in
ciden sonra Avrupa atletleri 
mevlci alabilmişlerdir. 

4QO etr sürat koşusunun 
yenı ~oru elan 46 9 aaniye, 
Amerılea1ı İien2e tarafından te· 
sis edilmiştir. Avrupanm en iyi 
atleti oJan lngiliz Broun, 47,2 
saniye ile dördüncü ve 11 inci· 
den sonra 47,6 ile Alman Har· 
bingı ve 47,7 ile Macac Kovaçi 
gelmektedirler. 

Yarım mukavemet koşuları 
Yarım mukavemet koşula· 

rinda da Amerikaltlar yeni re
korlar tesis etmeğe muvaffak 
olmu,lardır. Nitekim 800 met· 
reyi iki Amerikalıdan Robinıon 
1,49,0 da Vadref te, 1,50,5 da· 
kikada koşmuşlar ve Avrupanın 
en iyi atleti olan ltalyan Laçiyi 
1,50, 7 ile üçüncü olarak bırak
mışlardır. 

Kral onlara dedi ki: -Dertı~k istlyötsuntiz tCi, b,.. - Sona t1ar -

lnkılih hatıralarından 
1500 metre koşusunda Avrupa, 

'°' Macar Lampo ile şerefini kut-

1 
t•rmıfhr. Rekor 3,48,6 dakikadır. 

Mukavemet kopl•u 

ı 
"'.,•W&Mlıll~iil'ıı\ll'ıılıiilııiı~No.-..-29-. ... , ----=-•' ---...ilıılılııiılıiliılıılilıiılıiıiıllllliılW*'~' 'ıi.ıı!:w._.y}111ıı' ..__._"!1111111111~-l!flllfl--~~ı _ Mukavemet koşulan ile Fin-
.. b Yazan: M. Doöan landiya atletlerinin inhiwıdda 

Şt~, budlidUOUÖ 8000 b)ftiıtraö bu fetmiloı hümayun ile kalmııtır. 5000 metreyi Meti 
J 1~,30 dakikabk yeni bir 'rekorla 

Şemd pa,aya Padieah vekilliği teffiz edilmişti bitirmit, bunu iki Finlindiyah 
j., atlet daha takip etmittir. Japon· 

Bunlar insana ıiwr edecek raca makine başına oturmuştu. t;Uer, .3ult~H Hamidiii l:>a ıre-t- ylalı Marakozo dördüncü, fngiliz 
~Ylerdir. Bir müslümana, padi-e Rifat bey ~- ter ~;nde k11hntş• ıili kumandanına 1011 iradelerini Vard bqincidir. 
~''- arzulan hilafında bu grbi tr. Patanılf verdiği cevablarda ;azıyordu: 
'tl ~ B "b· h ·k.o.ı.; 11 100CO metre mukavemet ko•a· trle utratmak şöyle darsün d•ha mucedilane aavranması u gı ı aşaratı 11 aoı faaa• ., 
aLt 11eme göndetR. .. ı ·· •• sanda da Filandiyah Solmiben ~•na getirib de düşünmesi bile iç n beyhude yere çalışıp duru· n ... . . &aege uzum fOL 
Caıı olamaz. Bu gilii hcüler gir- ordu l•tedıgın gıbi harekat ve icra· 30,05,5 dakika ile baştadır. Bb 
~l .. L.......~ bü y T 1 · f bı• d ,_ ,.fında serbestsin. Yakaladıklarını r~koru arkadaşı Lehtimen takip ~, der, -kmiinü nritdi. e gra 'iın a Kararını veren t ~·~· ı ._ 

li dak k 1 f I; c:::..;ı tö ı . . lö 1.. d ıiteaı6ınhyCfde kurşuna dizdire· etmeıdedir. Gene japontalı Mo-
la '' i • te ıra aıma c;a- "s""mu son .. z erına Y uyor .~: teksin. Du narekatın sonuna ka- rokazo üçüncü gelmittir. 
11 _1'1111ıaaanı bekliyordu. Bu kafa· - Evlerı-.ı yakacatım, l1ütun 1.1 hi~ kims · · · ~ 
'44l ,,,.ı_ l uar .. e senın ışıne karış- BU kotalarda Amerikıhtar de-vawılan padiıaha ıöndere- d:Sğları, bayitları ate,e verece- ftııyacıtk ır. Gene bu haretCit sı-
~lc "k"b ba ..ı ı:: 1 . z h ıeıi "- . d f ,; I rece almadıklarından Avtüpa n a ı şa neuc: on arın par- ğıın. atışa ane r ne Katşı ısyan talarıh a ~üphe enaiğin ister hir 
~l'-lbaaım istiyecekti. l1tetliği eden bv Müslüman gavurcukla- nefer, ister bir müşir olsun d~r- atletleri rahat çalışaliilmişlerdir. 
b du. Sultan Hamid onu telgraf rını yakalıyacağım. Ve bunlan akap onu ela kurşuna ditecel: Manlalt koşıilaltld: 
llı'tına çağırtmıştı. Artık kıya- hep huzurunuza göndereceğim, ıorira b*na bildireceksin. Gene 110 m•tttatı k~öcuili Aiiı~H· 
Ilı ttia kopmaıı yaklaşmıt de· istediğiniz cezayı veriniz. Yalnız bu liıirelCat esna!hnda sedakatini kalı Usğuntun tl!ni 14 ianff~ 

elcti. şevketlu padişahımdan bir dile- gördüğün nefer olsun, zal:>rt al- lik rekorile dünya biHriciM ltr-
f Ş.IQai paşa damadile beraber ğim vardır. O da ba icraatın siıri irim olursa olsun takdirine giliı Pinllyiriiii 14, 1 silifYelilt 
~'Ytoa. binmişti. Faytonun etra- sônmni kader kimse benim itime göre iltediffn rüti)eyi ve nifanı rekorunu kırmıştır. 
'Ilı rıı be.,ztdeler •reliiaeler,, rir· kdrış .. sm... vere&ık )'illi bit heleri Hit offi- 400 manialı koşusunda Arjan-
'-itlt· Böylece bir alaryı •ili ile Bit iki dakika mrlldari IH:IMa ( ıir yapacaksın ondan sonra ba· t1nli Koniiitdf 52,2 -aniy~ ile 

lr.._neye ıelen paşa doj- Yddıı telfrMliilttesiHin o;tnattıfr na bildit~lfhı. Auimkitı B&ıkeft geti bırakmıı 

ve yeni aünya rekorunu tesis 
etmiştir. 

Amerikalı Benkeyin 52,3 sa-
niyet 1: r~ iti Aiiiit'bh 
daha tal:ib etmiftjr i:i bu ilerisi 
için bir telıhl:edır. Mac8r ICOftf, 
Alman Helınr, cenubi A&ikah 
Raston 53,3 saniye ile en ıeri· 
<fel:i dereceleri almıılardır. 

YM.tel atlımıal,,,.;t.. 
Yülsek 4tlamalarda Amerii:ı

lıtlt talcipsizdir. 2,09 metre ile 
dünya rel:ottmeıri olan Jiukerdea 
maada ı~ı Dteheden yukan ath
yan Conıon ffe Albrhoma m~ 
sabalı:alara iştir-' etmişlerdir. 
Ba iki AmerikthJ1 ancak 2 mef
reden yukarı atlı1aBılen tek AY· 
rapa atleti Alman Va nkeç ta
lip etmiştir. 

Unn Otlam•lıtitla: 
Uiüri atlamalarda Almanya 

l.öngan vuıtiiile en birinci 
mevkii işgale muyaff ak olmuttur. 
Bd atlet 7 ,~ metre ile rekor 
yapmıttır. 

Alman at'etini 7,88 metre ile 
Eaşta Amerikalı Kink olmak 
ttzere g AmeriTC:ali atlet takip 
etm·ftir; En sdb 1,63 tn~ f~ 
ltalyan Mafei gelmektedir. 
8ırtk• atftiMiltlr. 

76,43 metrelık rekoru yenidir. 
Ba atletı üç Finlandyalı atlet 
dalla takib etmektedir. 
ŞU hale töre 937 senesi zar

llnda tesis edilen yeni dünya 
rekorları töyle tesbit edilmiştir: 

800 meb-e loıada Amerikalı 
R@enson İ,49,5 dakikalık re· 
koro, 10000 metre mukavemet 
koşusunda Fm indiyalı Solminen 
30,~4 ~. ile Normınm 
re•onne ..... . 

1 İO ....... l:oşuda Ameri-
htı Ustunt 14 illlltiyelik rekoru, 
yibek atlamada Amer l:aJı Gu· 
olbrin 2,09 metrelii: rekora, 
*"18' 

1
,ttbek atlamada Ame

riüti M11NIOsan 4,54 metrelik 
r~loru, ~eki~e trtandah Kalan
pnin '6CJ,57 metrelik rekoru. 

NıımeH • Galata-
sara1 maçı 

Y afmtır altında 0-0 
11era&ere kaldılar 
imkıbtıt; 6 (Hôsusi)- Rumen 

Trıkalör takı mı bugün Galatasa
tly i~ kj,Jıliqiilf ve O· Ö bera
bere kalmıştır. 

Mat, patk 'i Bir yağmur al
bnda ve ço.k heyecanlı reçm ştir. Sırıkla yüksek atlamalart\- da 

AmerilCan atletlerinden Midoı 
4,54, Se~ton 4,54 Varop birin· Frah a - ltalya 
cidirler. Bunları 4,46 metre ile ban •ıı fnt1int:'ifi4'-incfee 
ıiJtı Amer~ah atlet takip etmek- .T · 5 
tedir. Avrupadab Rus Ozelin berabere kaldılar 
4,21 metre ile sonuncudur. llaris, 6 ( Radyo ) - Paur 

Oç adımda Finlandyahnın günü Paristc dünya birinciliği 
15,62 metre rekoru devam et· için ltalya ile Fransa mili takım· 
.daelıttedir. Bu müaababda aa· l~n karıılfftılar. Sahada kırk 
ealc 6 atlet İS metreden yukarı Hinden Eazla •eyirci vardı. Oyun 
atlıyabilmiştir. Herabcre ve golsiiz geçti. 

Disk, çe~iç, gülle: Birinci devrede nisbeten da-
Atışlarda Amerikalılar Avrupa ha hakim ve daha insicamlı bir 

ile müsavi derecededir. oyun çınran Fransızlar bir tek 
Çekiçte lrlandalı Kalantan sayı yapmağa muvaffak olma· 

00,57 metre ile harikulade bir dan devreyi hit:rdıler. 
rekor tesis etmiştir. Bu atleti ikinci devrede oyunu kazan· 
Alman Hein ve Blask 54,66 ~ak azmile oynD'ao haf yanlar 
dıetre ile takib etmektedirler. ıi.aç nihayetine kadar Fransız-
Amerikah Folğuorı 54,64 metro llrın nısıf iahasırida aynlmadı-
atmışbr. I•r. Fakat sarfettikleri gayrete 

d ı rağmen FHn!tf nıildafaasını Gülle e Amerikalı F ranıiıin 
16,31 nietre rekoru yenidir. yarmağa muvaffak olamadılar ve 

Bu atleti 16 28 metre ile Al- liu ıtır~Üe oyun Cla golsüz eı.. 
t ti rak be~Afsere bitti . man Velice ve 16,~5 metre ıle de 

üç Amerikalı takib etmektedirler. in &il tere 
Diık müsabaka11nda bu sene lı.. 5 

hemen hemen hiç bir atlet ma· Milli Mütlafaa pldnı 
vaffak olmamııtır. Başta Ame- LoHdri 6 (Rıielyö) - lngil· 
rikalı Karpenter ancak 51,62 tere Milli Mtidıfaa plimna göre 
metre atabilmiştir. Bu atleti yeniden sazı kıt'llıir ihdas edi
Norveçli Sorli 51,27 metre ile lecelc, Sifttlapli', Onlton ve SU. 
tlkib etmiftir. veyş muhafıt ldtaab takviye 

Ciridde; Finlandyah Jervinenin o1unac:alttir. 

UmııMt ttinf/ ~IMll: 
Kol dliıtdtı: 
100 metre 
200 
4tXJ 
800 

1,00 

• 
• 
• 
• 

5000 • 
10000 • 
Manialarlİa: 
110 metre 
400 • 

1 

1 
1 

Atlamalarclaı 
Yülraek 
Uzud 
Sınkla 
Oç ıldıdi 

• . 
• • 

Atıjlörlldl 
Güfl~ 
Disk 
~irid 
'+ekiç 

. . 

·-·~ 

Amerikalı 
• 
• 
• 

Macar 
f!inılnaiyah 

• 

Amerikalı 
Arj 1111 tinli 

Amerikalı 
Afmad 
Ailıerikah 
Finlandiyah 

Amerikafı 
,. 

FinTindiyala 
lriindalı 

Ben Conson 
Mils 
Ben ite 
Rölfonson 
Samba 
Metti 
S91itiinen 

Usğont 
Konzaloı 

juoker 
Lorık 
Mındo9 
lıevero 

• 

Fransıs 
Karpenter 
Jervinen 
Kalanğan 
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ANADOLU 7 Jtlnanae•el 

Kalh Faciaları 
üç el, üç -~~kadderat 

Çingen~ lcarı•ı kızlara yak· 
laftı, ellerine baktı 

Falahk muhakkak ki saçmachr. Fakat ba ihtiyar 
kadlnın verdiği haber tahakkuk ellL iiç genç kız, 
ayni yaılarda, çok feci bir pkilde iliip gittiler 

Do.tam Franlia arkaclaıına: - Bayan, dedim, müeuue- mell: iltemezl istikbali ötrenmek 
- Harikulade oeyler aörmek DİZİ ben aizin refabtinizle gez· merala o bdar büyüktilr ki 

iatiyor maaunu?. Dedi. mele imyorum. Fakat rörüyorum inanmadıtımız halde, pka Ye 
- Evet.. Evet. H• de çok ki, çok endiıeli ve heyecanlı11· alay olsun diye falcıların, çinge-

istiyoruml aız.. Size her hangi bir hizmette nelerin tözleriai dinlemekten 
- Şu halde, Val Profona bulanamaz mıyım? kendimizi alamayız. Bu sebeple 

aidiniz. -Tetekkür ederim. Madamld üç k·z da ellerini Wr ihtiyar ka· 
Elki model bir otob6a.. Ya- FrauiDin d~uz. benim de claaa ~-

,..._ ..- 90Dd Val Profcıında doitUmSdlluz demekt1r, tek'llfin'zt r, fat'!P..'fı ~. ~ı~e-.,,~n~ı 

bulundum. Burada genç kızlara kabul ediyorum. Ve s ze Edme alay icad etmiılerdi. Fakat koca 
mabsua m6eueteyi de kolaybkla hakkında da izahat verecetim. bn ba üç dilberin, üç pzel 
buldum. Müdireyi iltedim. Fabt buradan başka bir yere eline bakarken yüzü buruımat. 

Müdirenin yanına giderken gidelim. yüzündeki derin çizgiler daha 
ıeçtitim parkta büyük veya idi- Bayan yürüdü, ben de kendi· derinletmlş idi. Ve: 
çük bir çok kız vardı. Banlar sini takip ettim. Bıı suretle mü· - Olur ıey detil, o~ur teY 
kotayarlar, gülüyorlar, oynuyor- kemmel surette tefrit edilmiı delil. Ömrümde böylesine ilk 
lardı. bir salona geldik. Müdire: defa teıadüf ediyorum! Dedi. 

Fabl ubmdan bir aeı duy- - Burada daha iyiyizl Ser· Bir az aonra: 
dum, açları kifi derecede atar· beatçe görüşebiliriz! - Dehtetl Dedi. 
mıı bir bcha büyük bir hayretle Dedi. Edme kahk~balarla gülerek: 
bana: Memurlanadan birisine de: - DC' hfet mı? Ne var allab 
.~ Edm9! lftlİ)i lazım; aea - Bir bayan bekliyorum, gel· qkına. Elim.zde ne görüyorau-

mısm? dedi. diği vakit hemen buraya getiri· nuz? Diye ao du. 
Ha!'et .. •ruı bau reldi; fa· niz, dedi. - Ne olacak? Bak ta görl 

kat aoz aoylememe meydan bı· Ve sonra bana ıunları anlatb: Her üçünüzün eli biribirioin ta· 
rakmadı: d dan • • • mamen ayni.. Üçünüz içın de 

-Amster .am an &e~yor- On sene kadar evel, 1927 ayni teY mukadderi Üçünüz de 
ıun, 1:!5a Nı~ten -~erli? d9t_...:.... seneıinde Val Profonda üç kız genç yaşta ve feci ıekilde öle-

- 1"V11nızı rıca au m ~ vardı: iradesine sahih, atlet ve cekaiRlzl 
ne Amıterdamdan ve n: ele Nı• •rtıın Klod, tombul, çok tatla Hayalperver Edme irkildi: 
ten ıelmiyorum. Dotru an dol· ,,. 1evimli kumral Mari, hayal - Aman Yarabbil diye bir 
ruya Pariaten bir ar~da11m_ı~ per.er ve eamer fakat güzel çıtlık kopardı. 
laYIİJUİ .. · mueueaenıza E.dtael 
. . . ~~e Klocl ıene tüldü: 

zıyaret ıç,n •-•yorum. Bu üç laz imtibanlanm ayni 
Hata11m anlayan Bayan kızar· ük li - Amma tahaflan Eclme .• Ca· 

dı ve: m emme "Jietle verdiler. Fakat bil ve bunak bit kadının IÖdlie 
ailelerinclea 11tiieue18mde on ~ H eli 

- Kuaurumu affediniz. b .. daha inanıyor muan.- ay canım 
eş gun "'1mak müsaade- b ı 

Dedi. Bugün Edmeyi yüzde sini iıtediler ve aldılar. bütün an ar .gevezeli.k, dedi. 
yüz bir bt'iyetle bekliyordum dL. Bu on bet gün çOk zevkli ve Edme, J{lod Ye Man aynldılar. 

- 7.aran yok bayan. Beni • • • 
benim dostum ve aizin de doı· çok çabuk g~ti. BuDlar, bun- - ı927 mi dediniz? . Fakat, 

aan sonra Uç muhtelif ist~ka-
tunuz olan Franain buraya gön· mete gidecekler, biri&irlerindea tam on aene oluyor dedim. 
derdi. Daha ilk adımda harika· - Evet, tam on 1ene oluyor 
larla brıılattatamı itiraf ederim. aynlacaklardı.. ve bu gün ben Edmeyi bekli-

- Çok teoekkir ederim. Sizi En evel Edmenin aileai ıe,ldi. yorum. 
ben gezdirmek isterim, fakat... Edme otomobile bineceti •rada. - Pek l' i; diter ikilİni bek-

- Eclmeyi beldiyonunuz, de- nereden çıktıttnı göremedifimlı lemiyor maaunu? 
iil mi? bir kocakarı, bir falcı zuhur etti.. - Ha,ar; adece Edmeyi bek· 

- Evet, eveti Maamafih aize Eclmeoin yanında Klod ve Mari °"""' 
mabuaar bdmlardan birisini de buluouyotdu. - Ne .icin? 
rehber olarak verecetim.. Kocakarı gerek üç kıza ve 199 - Çlaldi Klocl ve Mari.. 

Direktör bayan derin bir he- · rell: Eclmenin anneaine hitap ede- Sut.. ~ ~ etmek, • 
1-&---L • • '°1'" 

yecan ve endip içinde idi. Ken- rek çatlak bir aeale: ~ IÇID IOJdam: 
di kendime: - lıtikbali tam Ye kat'i ola- - Ne için Mlltau? 

- Bu bayanı bu Edmenin rak bildiren bu an Gzerinde •· - Hayar, ~ dia-
ziyareti acaba niçin bu bdar de ben vanm.. istiyor muaunuz, leyiniz. 
s nirlen riyor?. genç kızlar, bele •iiler, istiyor •* • 

Dedim. Fakat daha fazla arar musunuz ki sizin istikbalinizi ha· - Klod aileainio Deztli• war-
brmata lüzum 16rmecliltl. Maa- ber vereyim?. Dedi; dıta pn •Sinema yıldızı obuk 
mafıb: istikbal mı?. Bunu kim ötrea· iatiyorum, her pyim bamclar ve 

Olagan ıeylerdM, lalı.at •• 

~AOYO Genç bir erkek ölünce 
kız olduğu anlaşlldı ôtlen~ri~~ı~";~~2~ pllltla 

Kendisl•DJ• tam Türk musikisi. 12,50 HavadiL 
13,0S plakla Türk muıikisi. 

14 sene erkek ~!·~~uhtelif plak neşriyatı .• 
•• t • ~I Alctam netriyatı : Saat 18,30 

go& ermlp Plakla danı musikiıi. 19 çocuk· 
Nevyorkta geçen hafta çok lara muıl: Bayan Nine tarafın· 

pyan hayret bir bidiıe olmuı· dan. 19,30 Konferans: Beyoğlu 
tur. Maruf milyon•lerden Yuaif Halkevi namma lsmail Himi 
Suareıin büyük otellerinden bi· Danışmand: (Yazmın teşekkülün-
riainde •Metr dotel. vezifeaiei de Türklerin ro'ü). 19,SS Sona 
gören Alfred Guar adla bir genç haberleri. 20 Türk klasik musikill 
ölmiiftür. okuyan Nuri Halil, keman Re· 

Patronunun yanında ı3 sene- rencin tedaviaine memur etmi~ şat, kemançe Kemal Niyazi, 
den fazla hizmet eden ve pat· fabt Alferd, doktorları bt'i tanbur Dürrü, nısfiye Salihattin 
ronunun bütün itlerini en büyük surette reddetmiıtir. Candan, ut Sedat, kanun Vecibe. 
bir dikkat ve aamimiyetle yapan J 20,30 Hava raporu. 20,33 Bay 
b d l"k b b" la ld yilettilcten sonra da itine de- Ômer Rıza tarafından aranr.a u e ı an nın ar z o utu r• 
meydana çakmlfbr. vam eden Alferd nihayet geçen ıöylev. 20,45 Vedia Rıza ve ar· 

Bundan ondört tene evel, mil· hafta hastalanmış ve gene dok· kadqlara tarafından Türk muıi 
il . . le d 1 tor kabul etmeden ölmiiftür. ı..!1·1 ve halk şarkıları. ( S. A. ) yoaer ote ennı ur utu sıra ar- '"' 

da kendi•ine bir delikanlı mü· itte bu anda Alferdin bir kız 21. 1 S M lino Scala tiyatroau 
racaat etmiı ve iş iıtemiı: olduğu meydana çıkmıştır. dram ıoprano'arından Madame 

- Ben Fransadan geliyorum. Fakat... Bu genç kızın adı Latitya Piraccini tarafından 
ismim AHerd Çuardar. Her iıten neydi? Aileıi kim, memleketi konser: 
aalanm. Yemek pitiririm, ev, nereıiydı? Bu, bir müddet meç· 1 - Verdi'nin: Aida, opera-
oda döşemesini çok iyi bilirim. bul kalmıştır. Eter bir mektup ııodan, Ritorna Vınçetor. 
Benden memnun olacağınızı te• imdada yetiımemiş olsaydı, ili· 2 - Puccininin: Madame But• 
mia ederimi demiftir. nibaye gene meçhul kalacakb. terfly operaıından Un bel eli 

Milyoner ba delikanlıyı biz· Son anında gelen bir mek· vedremo. 
mele almıı ve hakikaten çok tuptan bu kızın isminin Karolin 3 - Cberubininin: Ave MariL 
memnun olmuıtur. ve Fransanın Liyon şehrinden Morıo aralarında stüdyo or-

Delikaalı sevimli yüzü ile, da· oldutu aalaşılmııtır. Mektup ni- keıtruı ilgili arçalar çala• 
imi nezaket ve itaatile kendisini çin erkek kıyafetine girditini caktır. 
berkeae NVdirmiftir. bildirmemektir.. Bu da ancak 22,lS Ajanı haberleri. 22,30 
Bir anlak hutalanmıftır. Mil- Liyondaki tabkikabndan sonra Plakla sololar, opera ve operet 

JOHr, doktorlannı hemen bu anlaşılacaktır. parçaları. 22,SO aon haberler ve 
~-------------=-=======--=--===:ıı:=-----......... ~--~~ • bu meraktan beni biç bir ıey Hakibt, plen o idi. Müdire: ertesi günüo programı. ~3 Son. 
kurtaram•., demiı ve Holiw· Se 'li in J D ı Senfoniler: 

-- - vga zım iye ıe en 22 Vartova: Senfonik konser 
dun yolunu tutmuttur. etm• rözlü kad1D1D boynuna (Pf 

bk tecrübelerde iatikbali p~ •nldı. .tzner, Brahm•, Saner, Liut). 
lale bir yaldız olmak ;atidadını Edme otqrda. Müdire: Ha/l/ lcon•rler: 
ıöatermif, alb ay sonra mühim - Hiç detiımedio, ukiai ri· 6,45 Pariı Kolonyal: Plak koa• 
roller almata bqlamıı ve bil· biainl Ne haberler varl aeri. 7, 10 Berlin kısa dalguı:Sa· 

ba · ile de kendı• . . Di_yLAOrdu. bab konseri (8, ıs d~v.anul 0.2) 
s e mış ır. a a, ı ı ncl _:Meri ve Kl_o_d--~ne_hal_d_e-~'ı·-r ınonyal: Plak lfonaou, 

senede yanlıt bir heaap netice- dirler?. 10,15 &erlin kısa dalgaaa: Gen9 
sinde beyni üzerine dütmiit ve Müdire ıuıta. Genç kaclm bir ve ihtiyar için eğlenceler, ıo,30 
ölmiiftür. feY anlamamıı sibi aordu: Paria Kolonyal, keza- 11,SO: 

- Hiç olmazsa, adreslerini Keza lS: Keza 13 Berlin kısa • •• 
Meriye gelince; parlak istik· 

halli bir mübendiıle nişanlan· 

mııta. Bunun için kendisine bir 
tebrik mektubu yumaştım. 

- Yoksa?. Zavallı Meri de 
evlenmeden mi öldü? 

- liayır.. Merinin ahn yazısı, 
Kloddan daha fecidir. Meri tah
ailden sonra bir müddet ebe
veyainin yananda kalmııtt. Sonra 
bir mühendisle tanışmıı, nişan· 
lanmııtı. Fakat bu sırada babası 
ıflia etmit ve lca p durmuından 
ölmüttür. Meriye ancak baba· 
aıaın aerveti için gönül veren 
mübendia de bir daha yanına 
gelmemiştir. Annesi çoktan öl· 
mlftii. Babuız ve epiz blan 
Meri, yüksek tahıile devam et· 
mit ve biriocı aanıf bir kimyager 

bana verseniz. dalga11: Hafıf musiki (14,15 de· 
Buna da cevap alamayan genç vamı) 13, 10 Büicreş: Karııık pil': 

bdın heyeQna duıtü: musikisi (14, 15: Rumen muı.kiai) 
- Ne var Allabatlcına?. Yoba 14,tS Pariı Kolonyal: plak kon• 

bana bra haber mi verecekıo seri, ıs devamı, ıs, 1S Berlin 
ıin ız?. kısa dalgası: Küçük alqam et 

Müdire derin bir ıstırapla: lenceleri, 16,45 Berlin bu dal• 
- Onlar artık hayatta değil- p11: Orkeıtra konseri (ı7,4S 

dirler, kızım!. Devamı) 18,lS Varşova: Orkeltra 
Derken pnç kadın yerinden (Verdi, Kockert, Lanner) 18,SO 

bir deli gibi falach: Bertin bu dalgası: Hafif muild 
- Eyvah. Çinpne bnaanın 19,0S Berlio kısa dalguı: Hafif 

sözleri tahakkuk ediyor. Eyvah. muıild, 19,85 Pefte: Ra.L- or· 
Şimdi ölüm aarua bana geldff u7v 
diye haykırdı. keıtraaa, ı9.45 Bülcrq: Blyük 

- Kızım, evham ve hayalete bestekirlann plaklarından, 20,ıO 
bu badar ehemmiyet verilir mi? Liypzig: Eski danalar, 20, 15 

- Bilmem ammL Ôyle aa· Radyo erkeıtrua (Şark tabloları) 
nıyorum ki benim de feci bir 20,40 Viyana· Pette: Mütterek 
llabetim var n çok geçmeden netriyat (Hafif muliki) 2ı,20 
bu tahakkuk edecektir. Brüno, Praı: Kar.tık koro luto· 

seri, 21,35 Bakret: Yeni Fr_. olmaı, fakat Afrikaya gitmiıti. • 
Nihayet müatemleke gazetesinde Ve... Hakibtı* Ba:ıdaa bir 
Z&Yalhnın bza neticesinde öl· bç gün aonra,bir tayyare kaza· 
clüğünG okudum. •nda ölenleriD aıuıncla Edme • • • Bormo1er adlı bir bdmın iami 

Müdire batını aalladı.. Ve: d var ı .• 
- Bunlar ae fci babralar " 1 .. -----------1 

bilhu• ne feci mukaddentbr. 
Beia fala inumam.. Fakat.. 

Dedi ve auatu. Gözlerinden 
iki damla yaı dfittü •• 

- Bunan için mi Eclmeyi 
böyle telif Ye korka ile beldi
yonanuz. Dedim. 

- içimde bir korka ve aakinb 
var. Kendisinden aldıfun mele· 
tab çok manalı. Korkuyorum ki 
o ela bahtiyır dt"ğ. I.. Yabud bir 
felaketin et•lindel Mektupta 8 
yqanda bir laz ve iyi bir koca 
•bibi oldutunu bildiriyor. Ama· 
terdam veya Niaten relerek beni 
ziyaret edecetini de yazıyor. 

8a mracla kapı wrulcla; mü
dire: 

- Geldi •• o .,ıclU Diye ye
riDclu fırladı. 

incir ve azam 

Gümrük karş sın~a Oz&m 
K11•1Jrn ı i;l ~t o~ banınd.1 TA· 
RIŞ markalı nefıs incir ve üzüm· 
lerin toptan ve pera~ende ••· 
tıtın• b&flanmıştır. Fennin en 
ao• vaııtalarile tertemiz iıleaen 
bu incir ve üzümlerden lswkea 
iatediti mikdarda aatm alabi
lir. Sipariı bbul olaoar. He
diye için zarif ambalijlar da 
vardır. elefon: 2S 12) 

muaikiai, 22,45 Hafif mllliki 
nakli, 23,30 Uypziı: Koro kor 
aeri, 23,45 Pqte: Mendefuoho, 
Scbubert, Vidor. 
Openıl,,,, .,,_.,,.,., 

20, 15 Prag: Opset uveıt.., 
leri 22,lS Be.tin laea ~ 
Vercllnin (Aida) open11ndaiı ..... 
neler. 
Oda ınıulkül: 

18,15 &erlin kıaa dalpaa:YaJh 
trio (Şaman) 18, 15 Bikret= Ocl9 
muaildai kuarteti ( BeetboveD ) 
19,20 Uypzig: Triyo kon,.,ı, 
22,10 Blkreı: Düo opera mull• 
kiai, 22,3S Piyano triyOA • a-
artet konseri. 
Reatal len 

9,15 Berlin kısa dalga•• %119"'. 
bal ıolo, 12,30 Berlin kı,. ~ 
p11: Piyano (Robert Scb•••...., 
18,20 Pette: Bab Amerik prld" 
lan (plik). 18,3() Prag, er.
Bratilla.a: Otto-piyano ile ,, 
natlar, ı9,10 Prar: Küçük~ 

- LM/eıa pt1irbtU --
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Dilber kadın korsan 
- Aşktan başka kuvvete başeğmiyen deni2 kızınsn maceraları ... 

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 
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Erkek kıyafetli ~adın korsan ·Meriyi bir sanarak: "Edvar 
seni seviyorum, çıldıracak gibi seviyorum.,, dedi. 

Erkek kıyafeti altında kadın 
olan ve kaptan Rak•ma metres· 
lik yapan Corç - Merinin ellerini 
elleri içine aldı ve hararetli, ha
raretli öpmeğe başladı. Ve: 

- Edvar Ri d, seni seviyo· 
rum, çıldıracak gibi seviyorum. 
Dedi. 

Meri, bu hali mülakatının ti 
ibtidasındanberi hayret ve tees· 
sürle seyrediyordu. Ve sonunda, 
ilinı aşk faslı başlayınca gül· 
memek için kendisini pek güç 
zabtediyordu. 

Meri, bu yan komik ve yarı 
feci bale nihayet vermek için, 
Annanın ellerini kendi göğsüne 
doğru çekti. 

Anna evveli bu hareketten 
hiç bir şey anlıyamadı. Vakıa 
elleri altındaki göğüs, sert ve 
kemikli bir erkek göğsüne hiç 
benzemiyordu. Bu göğüs dik ve 
kabarık, elestiki bir hal arzedi· 
yordu. Bunun üzerine Meri artık 
dayanamadı ve kahkaha ile 
güldü ve: 

- Böyle niçin gülüyorm bili· 
yor musun Anna? diye sordu. 

Ve, bu defa da Edvar ·bir az 
evel Corcun yaptığı gibi • göğ· 
sünü açtı, ve erkek eli değme· 
miş, ter ve taze, çok güzel bir 
ç;ft m~meyi meydana çıkardı. 

- Görüyor musun Anna?Ben 
de senin gibi bir kadın, daha 
dotrusu sen dul bir kadın, ben 
de beka · ızıml. Biribirinıizi 
sivmek, bilmem nereye giderek 
evlenmek için birimizden birisi· 
nin erkek olması lazıml. dedi. 

Meri güzel memelerini gene 
gizledi, Anna, elini Merinin 
omuzuna koydu ve: 

- Vaziyet ne olursa olsun, 
ben, sana elimden gelen yardım· 
da bulunacağım dedi. Rakamı 
ben tam ve namuslu bir erkek 
telakki etmiyorum. Sonra çok 
kıskanç.. Halbuki, beni burada 
kadm olarak ondan başkası bil· 
miyor. Kötü bir adam olduğu 

için seni de bırpalamağa çahşa· 
caktır. Fakat ben buna meydan ......................... 
konseri, 19,25 Bükreş: Romans 
şarkılan, 19,45 Berlin kısa dal· 
gası: Şarkılar, 21 Liypzig: As· 
ker şarkıları, 22,15 Varşova: 

Şarkı plakları. 
Dans mıısilcisi: 

23,15: Rrag, Brüno ve saire, 
23, 20 Viyana, Graz, 23,30 
Varşova. 

Kaptan Rakamın ce•di bıılıınmıııtıı 
:bırakmıyacağım ve korkuyorum Fakat birdenbire hiddetlene-
ki senin de bir kız olduğunu rek: 
farketti. - Hain kaltak... Yalan söy-

Meri, Annanın sözünü keserek lüyorsun, yalanl. Sevdiğini han· 
yerinden fırladı. Yanlarına dotru çerimden kurtarmak için ya;,JD 
gelmekte olan kaptan Rakamın uyduruyorsun. isterse kadın ol· 
bir hamlede önüne atladı ve s B B b un... ana ne... en u san 
hiddetinden tirtir titriyerek: çıbanı öldüreceğimi. Dedi. 

- Vay, güzel delikanltl Ran· Meri de jıenüı ~inirlerini ya· 
Clewya mı ge iyorsun? H.ıy kok· tııtıramamıı idi. Ve: 
muş kurd bayi dedi. - Sen hain bir köpeksin ••• 

Bu hem tahkir, hem de bir Hem de köpeklerin köpeği!... 
alay idi. Rakam, böyle tahkir· Evet, kadın veya erkek, ne olur· 
leri hazmedecek bir haydut de· sam olayım, fakat senin g.bi 
ğildi. Annaya hitap ederek: bir köpeğin tahkirine tahammül 

- !Seni gidi zencilerin kah· edemem. Bu bir kadındır. Bunu 
besi seni .. Kokmuş kaltak .. Seni benim gibi sen de biliyorsun ... 
en korkunç bir ölümiin bekle- Erkek kadına el kaldırmaz. 
diğini tabii biliyorsun. Seni ge- Karasakala verdiğin yemin 
berteceğim, cesedini karıncalara mucib nce de böyle harekete 
yidireceğiml Diye haykırdı ve mecbursun. Yoksa.. Seni de 
korkunç hançerini çekerek Me- ölümün beklediğini unuttun mu? 
rinin üzerine saldırdı. De Ji. 

Bu manzarayı görenler, zavallı Rakam, bu sert ve mantıki 
Edvarın hançer altında can ve- sözler önünde hançerini kınma 
receğini sandılar. Ve Anna (ya- soktu ve oradan uzaklaşb . 
nı erkek ismile Corc) Meri ile Fakat Meri bu anda belinden 
kaptan Rakamın arasına ve han· iri kalibreli bir tabanca çıkardı, 
çerin önüne atıldı: ve şimşek kadar seri bir hare-

- Rakam, dur diye bağ1rdı. ketle Rakamı vurdu. 
Sen hakikati bilmiyorsun anla- Rakam aldığı kurşun ile yüzü 
şılan... O da benim gibi bir koyun yere yuvarlandı. 
kadındır. Meri, tabancasını beline kor-

Ve Rakam birden irkildi: ken: 
- Ne? Dedi. Kadın mı?. - Devam edecek -

gayyüp hadisesine el koydu mu? 
Jim, artık haber almak bis

sile hareket ediyordu. 
Şarlot: 

Yazan: Amerika Cumlııırreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioilıı -----

- Henüz zabıtanm hadise ile 
alakası yok~ur. Dedi. Ben zev· 
cesine ve daha bazı kimeselere 
Jimin seyahate çıktıtını söyle
dim. Fakat bu yalan ne kadar 
zaman sürecektir? Nerede, ise 
telaş ve endişe artacak, had~se
ye zabıta da el atacaktır. Eğer 
henüz sağ ve bir tarafa saklan· 
mıı ise .. 

Tefrika Numarası; 30 
buz? Jim Blak, sizin hastalarınız 
arasında bulunmuyor mu? Diye 
lordu. 

- Evet böyle bir zat aramız· 
da yoktur. 

- Halbuki ben onu burada 
bulacağıma kat'i surette emin· 
dioı. Doktorunuzun zarfına ne 
~iyelim? Yoksa iz kaybettmek 
ıçin uydurulmuş bir şey midir? 

Genç kız bir az düşündü, de· 
rin bir elemle baıını sallayarak: 

- Ah... Dedi, korkuyorum 
ki gizlenecek, herkese söylene· 
llıiyecek bir hatası vardır, onun 
İçin böyle hareket etti. Dedi. 

- Fakat para ve haysiyet 
sahibi bir insan için bir mücrim 
gibi harekete, kaçmağa, saklan· 
mağa ne lüzum vardır? 

- Ben de bilemiyorum. Fa· 
kat bildiğim bir şey vardır, o 
da onu her neye karşı olursa 
olsun ben müdafaaya ve muha· 
fazaya hazır idim. Yalmz bir 
hatam oldu: kendisini sevdiğimi 
söylemedim. Neden bilmiyorum 
aşkımı kendisinden tamamen 
gizledim. 

- Vah. Vah. Jim Blak de
diğiniz adamın "tegayyüp ettiği 
anlaşılıyor. Zabıta bu te-

- Saklanmak için bir mec
buriyet var mı? 

- Evet, hem de bir sürü 
sebep var. Evvela bayatı tebli· 
kede idi. Kendisini sevmiyenle
rin öldürmesi büyük bir ihtimal 
içinde idi. 

Genç ktz, son ümitlerinin de 
kırılmasından korkarak ayağa 
kalktı. Zavallı Şarlot, teessür ve 
heyecanından t itriyordu. Ve bir 
müddet sabık Jim Blakla SarlC"-• 

Madridde 
B. Attli ve arkadas-.. 
larına ziyafet verildi 

Madrid, 6 (Radyo) - lngiliz 
muhaliflerinin lideri B. Attlinin 
riyasetindeki İngiliz tahkik he
yetine bu gün bir ziyafet veril
miştir. Bu ziyafette, general (Me
baha) da hazır bulunmuştur. 

Madrid, 6 (A.A.) - Attlee 
ve Noel Baker General Miaja 
tarafından verilen öğle "yeme
ğinde hazır bulunmuılardır. 

Baker bir nutuk söyliyerek, 
amele partisinin ademi müdahale 
sistemile her zaman mücadele 
etmiş olduğunu söylemiş ve 
şunları ilave eylemiıtir: 

-lspan1ol milletinin şüphesiz 
amele partisinin zaferile netice· 
lenecek olan gelecek intihabata 
kadar mukavemet edeceğini 
ümid ederim. 

General Miaja dünya bürri· 
yetlerinin zaferini temin etmek 
üzere ispanyanın son nefere ka· 
dar mukavemet edeceğini temin 
etmiıtir. 

Filistin de 
Komüni•tler 6ir be
yanname neırettiler 

Kudüs, 6 (A.A.) - Filistin 
komünistleri bir beyanname net· 
rederek phıi tedhiı hareketle
rine mani olunmuını ve memle
ketin taksimine karşı kütlelerin 
seferber bale getirilmeıini iıte
mişlerdir. 

Komünistler şimdiye , kadar 
asilerin siyasetini tuvib etmekte 
idiler. 

Bir tayyare 
Liverpolda bir evin ça. 
tıaına çarparak yandı 

ndM, 6 (RMiyo) ~ İnailiz 
harp tayyareleı"inden biri, bugün 
Liverpolda bir evin çatısına çar· 
parak ateş almış ve içinde bu· 
lunan iki p ilot yanarak ölmüştür. 

Tayyarenin çarptığı ev de, ha· 
sara uğramıştır. 

Amerikan gemisi 
Bir /ngiliz firketine 

satıldı 
Nevyork, 6 (A.A) - Leviat· 

han ismindeki Amerikan gemisi 
800,000 dolara bir İngiliz ıir
ketine satılmıştır. Bu gemiye bir 
Japon şirketi de talip olmuş 
ise de ona satılmamııtır. 

Vardar taıtı 
Belgrad, 6 ( Radyo ) - Son 

yağmurlardan Yugoslavyanın ce-
nu b havalisindeki nehirlerle Üı· 
küp civarındaki nehirler ve Var· 
dar nehri taşmıı, bir çok arazi 
ve köyler su altında kalmııbr. 

Taşkınlardan mühim zarular 
olmuştur. 

karıı karşıya durdular, biribirle
rine baktılar. 

Sükutu bozan gene sabık Jim 
oldu ve: 

- Maamafih, siz hana adre
sinizi veriniz. Biz de arqbralım, 
elde edilen bir netice olurıa si· 
ze de bildirelim. Arada bir mu· 
habere olduğuna göre ıizin B. 
Jimin buraya gelmesi muhte
meldirl dedi. 

Ve, genç kızın verdiği adresi 
b:r kiğıd üzer:ne yazdı. 

Şarlot ta başka bir kelime söy
lemeden ve hatta teıekküre bile 
lüzum görmeden, seri adımlarla 
çekilib gitti. 

Jim, kızın kapıdan çıkmasını 
bekledi. Otomobil hareket ettik
tekten sonra yerinden kalktı. 

Bana bir cesed lizunl 
Tıpkı bir ihtiyar gibi titreye

rek merdiveni çıkb ve odasına 
dotru yürüdü. Bir az düşünmek, 
sinirlerini dinlendirmek ihtiya· 

· - s,.,,,, ~ar -

& al 
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Bir senedir Frankocuların muhuarası albnda \,ulunan Maclrid, 
tayyare bombalan ve topçu ateşi altında her gün bir az clUa 

harab olmaktadır. Reıimde, Üniversite mahallesinde tay)tarelerin 
çıkardılclan yangının gece manzaruını ve bir butanenin bomN· 
larla barab t>lmuı revirlerini ıörüyoruz. 

----· Japon işgali üzerine Şangbaydan kaçan yüz hlnlerce Çinli, br 
nelmilel mıntakaya iltica etmiş ve resimde göriildöp gibi aokM· 
ları doldurmuıtur. 

.. 

Almanlann en son olarak 
yaptıklan büyük yolcu tayyaresi 
seferlere : başlamıı bulunmakta• 
dır. Bu tayyare dört pilot tara• 
fından idare edilmekte, 26yolcu 
taıımakta ve saatte 400kilometre 
kateylemektedir. 

El ve parmak hareketleri ile duvar üzerine gölgeler düşürü· 
lerek çeşidli hayvan şekilleri çıkarıldığı malumdur. 

Bir lıpanyol, yeni bir takım el 01unları çıkarmışbr. Fakat 
bu gölge oyunu değildir. Resimde gördüğünüz gibi parmağına 
taktığı yüzükler ve elinin üzerine koyduğu saçlarla acay'p, 

korkunç çehreler meydana getirmektedir. Bu lspanyolun el oyun· 
larını, Bukingam sarayında lng 1 ere kraliçesi bı le seyretm}ftir. 



1{. N()Varo nasıl 

bir insandır? • 

Valintinonun yerini tutamıyan 
Novaro niçin evlenmiyormuş? 
- !tJha 4 üncü sahifede -

götıdeı aım. Gazeteciler bunu 
\ı t'ber a1dı. E.rtesi gün bir çok 
ıaz lede, hangi ç"çekç ye gitti· 
k•m, liangi ç· çekler seçtığ" m, 
n ~ l bir dehıet yaptırdığım lıak
k nds uzun ut:m yaz lar görünce 
ş1Şırdım. bahası var: Bun}a .. 
hangi far hte düğün yapaca 1~ 
mız, ba'ayııı nerede geçuece· 
ğ m zi bile yaz yorlardı. 

Bu neşr yatlan bir gün sonra, 
ç ç kll'rİ gönderdiğ.m dostumu 
gö ünce, • itiraf ederim. pek 
mfi,tcül, adeta budala vaziyetinde 
kaU:fim. Bana gücenir gibi ol
mo;ta: 

- Mid~mki beni seviyordu
nırı, d~di. Bunu dof udan doj'
ruyı sö1liyel:iiliraıhiz. Gazeteleri 
vasıta yapmakta he mana var? 
Bdıi fiicendirecetinizi mi zan
n ettirtiz? Billki• diba memnun 
ohttdam. Bu ne mahcubiyeti. 

Ne cevap verditimi l>ilnıiyo· 
rum. işte o gündenberi ne za· 
man o kidmı ğöf!em yüi&ne 
bak maldan sıkılıyorum.,, 

Ramon, şimdiye kadar evlen· 
meyiıinin ıebebini de şöyle an· 
lata yor: 

•-Evlenmedim, çünkü genç· 
liğimin en ateşli zamanlarını ça
lışmakla geçirdim, muvaffaltıyet 
arkınnda ko~am; evlenme pe
şinCle defil. Bence sevgi bir 
ged91ilt metelesidir. Yaı ilerle
dikje- ltoı., l'.olay ete retirile
miftii İiii fet ••raa o da ~ 
gidtt •• 
RllMili all116ltıe illl1lci1nıliJI' 
IYiiO'ii, ailejhii pek çok se

ver, ti'lilrtl IMjffüiı ™'tin ef:o 
meli cfat&nir. Bütün çalışmasını 
bu fijj;efmittii. Nevyorkta bir 
paiiiEi ClftBftiiıd111ten, mnra 
Lol Afieitoitı bit sinemada pi
ya iilayet tiyatrolaiında 
aktMa ,ap6tı zamanlar hep 
ailMlii difhmüş, bimin bu 
zalimelleH .ep omar için kat
lanlinj&. 

Meksikadan yüz dolarla ayrı· 
lırk! d&tlrital Bü itJi. eiılir•, 
yaklilff t:eiillleRM lil8j acifiiii 
vadetmişti. 

(Novaro) yu bir defa Paritıe 
güriİfii, Nitfen ıeliyordu. Ga
zetSfi, Hıı, Kale, Montekar1o 
gaımolifmda, barlannda gezdi
ğini, li&nlarla vakit ıeçirditini 
yatg6flifdt. 

11ôitliiımtn birinin delaletile 
kendlıitte takdim olundum ve 
sor'iliiii: 

- NMI, Histe, Kanda iyi 
eğlfM:liftiZ mi? 

,, 
kaalt Wli:leffıW. Teşek~iir ede
riaf. Yilim ayandrfı zaman 
haİiet •erseniz.. 01mft mı küçük 
baiıiilr •• 

Son sözleri gülümsiyerek söy· 
leDliftim: 

"'b Ytiıi yeni a,kuya daldı. 
Bel111 ini .. t uyanmaz. ........ 

iki saat •• 
- tll.rı .. 
..... Mi 19 net .. 
- Olsan efendim, ne ziyanı 

var. Aktama kadar beklerim. 
Siz iizilmeyinl •• 

- Siz gazeteci misiniz? 
Dlff iferdtt. 
- Hayır,hayır. MetBı etin~ 

yinı de)ilim... Bir dost.. Eslı:i 
bir tanıdık .. 

Yeniden daha büyüle bir dik
llatle baktı. 

- Bılmem, buna eğlence der
ler mi? 

Dedi. Vakıa beni bir çok bar· 
Jara, gazinolara gö ürdüler. Fa· 
kat benim en z ıyade hoşuma 
g Öen ne oldu bilir misiniz? 
Dağın tepesindeki küçük ma
na5tır .. Orada kendimi Meksika
d . ki evimde zannettim. Eğer 
Fransada kalacak olsam bu ma-
nastırı satm alır, ömrümü orada, 
gailes·z geçir rim. 

Ve ilave ettı: 

- Tabii ailemle beraber .. 
(Novaro) çok dindardır. Ha-

yatı sa-de ve muntazamdır. Ho
livudun diğer yıldızlan gibi sa
raylarda oll\rmaz. Küçük bir 
köşkü vaiodır. Yalnızhktan, sükü
netten hoşlamr. Sonra unutma· 
yınız ki, bemıirelerinden ikisi 
rahıbedir. 

Valantino oe kaman Novaro 
Novaronun hayat tarzile Va

lintino arasında hiçbir münile
bet yoktur. 

Novaro, bnun yerini 'tutmayı, 

ona rakip olmayı asla düşünme-
miştir. . 

Valantino hayattaliken, sinema 
müdürleri Novaroyu cına ralc.ip 
ol4rilt ılan elmet<: istemiş ter, 
hatta bir de afiş hazırlamışlardı. 

Novaro buna itiraz effi. ltir,za 
rağmen afişin HoJivudun duvar· 
larına yapıştmldığını gördü. Bu· 
nun üzerine Valantinoyu buldu. 
Kendisine bunun arzusu hilafına 
yapıldığını söyledi. 

Valintino; samimiyetlo elini 
ııkiral: 

- BuoaQ, ne sızın ıç1n, ne 
i:Je benim için böyülc bir ehem· 
miyeti vardır, dedi, bu, sinema· 
cdarın adetidir. Bırakınız, iıte
dilt:lerini yapilnlar. Dostluğumuz, 
bakidirt 
----~~~ ...... ----~~~ 

Lik miı~ları 
- Başı 1 inci salıif ede -

spora hilkmen galib gelmiolerdir. 

/stanbulda 
lstanbol, 6 (Hu111Si) - Dünkü 

maçlarda Güneş, F eheri iyi bir 
oyunla 4-2, Galatasaray Vefayı 

41 yendiler. 
Beşiktaşla Beykoz takımları, 

birer sayı He berabere kaldılar. 
Romanyanın Trıkor takımı da 

Şişliyi 2-1 yendi. Romanyalılar, 
Pera takımile yaptıklara maçta 
2-0 yenildıler. 

lttanbul, 6 (Hususi) - Gala· 
tanray1a Romanyalılar arasında 
yapılan maç, sıfır sıfıra beraber
lıkl~ neticelendi. 

Y11iBlı: Kmllrclii ~a/lt 
Sonra yav«t yavaş l!lpıif lcai

pacfı .• 
A.parbmanın f>i~ktt kaft ybllla. 

Tavan ara~ına Çıkö'n 6ıe1dive\\\Ya 
basamağına oturdum; feMden 
kalbim vurmağa ve heyecan 

~kmeğe başladım. 
Aradan iki dakika geçme· 

mişti lci içeride hizmetçi ile 
Zebranın konuştuklarını çok hafıf 
olarak duymata başladım. Ne 
söylediklerini anlıyamıyordum . 

Bir aı sonra bir ayale sesi 
kapıya yalı:laıtı. Kapı açıldı, 
beyaz ve işlemeli bir kimono 
ile Zehra göründü; ayaklarmda 
kırmm, dtf&k ioptıldu terlnder 
vardı. S.9lannr bir erkek gibi 
arkaya atımş, dikkatle taramıştı. 
Her zamattdan daha cana ya· 
kındı. 

Yerimde doğruldum. 

ANADOLU 

Polonya müstemleke 
istiyor 

-Baştara/ı 1 inci sahi/ede-
Paris, 6 (Radyo) - Omanite 

gazetes, bütün tekz"plere rağ· 

men V~rşova ziyaretinde iki ta
ral arasında teati edilen nutuk· 
larıri emhıyet verici olmaktan 
uzaR Sulunduğunu yatıyor. 

Varşova,6 (Radyo)- 8. Delbus 
ile B. (Bek) Karakovaya gider· 
Je ken trende beraöer yemek 
yemişler ve uzun rnı..iJdet konuş· 
muşlardır. 

Bu konuşmalar haki{rnda ~aat 
23 de resmi bir tebliğ neŞre
dilm1ştir. 

Paris, 6 (A.A.) -;- Pöti Jur
nal gazetesınin yazCf . ~. na göre, 
B. Bek Öir bugtin hır Cle yarın 
Krakovide olmıık üzere ilti kere 
daha B. Del~os ile köruşıneae 
bulunacaktır. Bu ğ "rüşmelerHen 
ç itan nef ce Fransa-Po.onya it
tifakının Poloııya hatici sıyase
tinin unsurlarından birini teşkil 
ey\ectiği meHceiindefür. Fakat 
umumi sah lda ıki memleket 
arhsm8a b\dukça farlClhr aldJğu 
da BiriZclit. 

Polonya, Fransan n lngiltefe 
biHı kte düş .. düğü kolletaif m
niyet siyaset.fil tutmn~:i hıÜte
mAyil değil Jir. 

B. Delbos B. Beki Fransız 

düşüncesine imale etmeğe ihtı
vaffak olahııyacakttr. 

Hamhniye gazetesi He C1iyor iti: 
Bütün telaililer-e ra§'men B. 
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EN GÜZEL • 

Bekin mlistemle!Ce Hıeselesini 
ileri süfdii1'-u mtılittkkakttr. Cu· ·jı?iıd•'lııiiiiiiilililliiiiiiiiİİiİiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiliiiiiiiilmlı.m-•• .. ll!lml---•ıtmı ... ••_.----• o ç 1 :- 1 1 p 
mirtesi gönü teati eClileff nutuk:· tn .. Japon harbi ~~inı:~r~dlr~ ~ebir bombardıman Şaogtıay, 6 (ı{ad ) o,- jap onya ııın 
l ki 

:-rı ka&adı •1n11aa ôlaıak oartile bugün 
erı nutu ar cesaret ve emniye~ -Başt<Jrafl 1 inci sahifede- ~anlı.in ahalisi, he•ecan içinde 

i 
u ld B B ıı:: M fl J $aı\balfayda yeni ve ıİitietak.il lJU hu· veric ueki ir. . eK ille er istiklalini tanıyacak:, kaçmaktadır. 

Ş .,. ıl.ubıet illa edilnıiftir. 
cemtyefine ufalC Hir tehnili d~lii 3 - Çin, diğer devletler için aogbay, 6 (n.adyo) - japon or· 

old ıı- 'b" • • · ~ ş duları, Nıınk.in şehrine be" kilometre Yerli liiikilmetiu, i.endisllie malisu8 
Yapmamıştır. utıu gı ı, Japonya ıçm <ıe ang· .. 

hal.d t.: • .ı. i • 1 iti •- yak.latmıı bulunuyor. Şehir lteoler hayratı olacaktır. 
Varşova, 6 (A.A.) - Bittün 1 a nır mtıyaz 1 ı:ıı ta&a ayırl• içibdedir. 

..ı rf, D b v caitıf. j&poti melıiri inb göfe, Nalıkı- Şaoghay, 6 (Radyo) - j•pon po· 
gazeteler o. el ostın atŞdva 4ı _ Gfimrült tarifelet~ japonya ııia iuku"lundan soma Çili ınillt ha- li~lerindetl mifrek.k.ep bir mtıfreze, 
ziyareti ile meşgul olmaktadır. Itlilne de&i~tirilc-cektir. • ktlmetinio mevcudiyeti, Jılponyaca sotla imtiyazlı mıntakaya girerek bir 
M'lltedil sağ cenah mümessili 5 - Çin parlamentosu feıhedi. kabul edilmiyecektir. otelden dört ~inli almışlaraır. 
Klıtt~f 'İ aTsftVJli\ diyot lti: • lecek ve yeni tartlara göre tekrar -----ıiıiıııiıııiııiıiıiı....,ııiııiıiııiıııııiııoıııi,.,ıiımlliııiıiıiııiı•'W'T.iiııiıiılaİİıİıİıııl.._--.-.. ... ...,.;..:.:~.:.;:.:~-.....-;.;~ 

"Polonyanm Fransada!Ci eliem· te{ekkill e~ecektir. -I -, w , 
miyeti ço'k yükselmiş bulunmak- Mareşal Şan-Kay·Ş'el'.; bu teklif· ş 

leli, 'ilofn şeref ve ietilUliiıe aykın ı•fa ec:za--an~s~n·n tanır.,. bu1arai kabul etmemiş ve mııkabil 1 ! • 1 1 
~illi demokrat partisi organı ıattlar dermeyan eyleınioti'r. 

olan Varszavski Dzernik di- Çin Gnmhurteieinin dermeyan Meşhur 
yor ki: etti~i ıartlar belli ilt>ğildi.r. S. F eriö eczacı bası 

Polonya - Fransa ittifakının Şıınghay, 6 (Radyo) - japoo or· Kolonya, 
selMeti ve müessirİi~i bunu dulıırı, Naokin öulefinde harb ediyor· Esans, 

ytlnız iki hükümet arasında bir 
lat. Tokyodan getirilen büyük çap• Pudra ve 

antant değil fakatayni zamanda Polonya - Çekoslovakya mü- Kremlerinden 
iki millet arasthda mevcut an· nasebetlerinden bahseden as- int ı hap edi ıı iz. 
anev1 ao~lutaan ileri gelmesin· keri mehafilin yarı resmi organı Herkes gibi siz de 
dedir. Efer son 19 sene zarfın· Polska Zerojina gazetesi ise, memnun olacak· 
da Polonya·Fransa münasebetle Polonya hükumetinin Çekoslo- sınız ... 
bazı Sul.tefehL"fim vukua gelmiş ol· k ~ kc d k Alırken S. Ferid n va ya na KIO a i siyasetine 
sd dalii iki millet arasında liiç bir hucum eden Çek gazetelerinden ısım ve etiketine 
zaman hı·ç cır suıtefehh·•m yer D t · · k. L" b k dikkat ile taklit· o u ts oınıe ıe ' stynin ir ma a• 
aİmamıştıı.. l · "dd tı· b" k ler nı red ediniz. r esıne şı e ı ır cevap verere 

B. 9el6osun Varşovayı zıya- diyor ki: Çünkü bır teye 
retinder\ yaln ı z iki memleket Bir Polonya· Çekoslovakya it- yaramaz ar. 
menfaatine de~il, fakat Avru· tifakı bizi kat'iyyen çekememek- tJep. s. Flirid 
pada umumi vaz:yet menfaatine tir. Mevcut ittifaklarımız bize ka-
de liayırlı neticeler çıkacağı fik· fii:Jir. Esasen ayni zamanda kendi Şifa ec%ane• 
rinde 1t. kuvvefterimize de güveniyoruz. §il/ir. 

Gözlerimiz karşılaşt . 
Evvela etleri sarktı, sonra 

bir az geriye çekildi, dalla sonra 
gozleri büyüdü, kaşları kıvrıldı 
v~ alnı çatıldı. Zaten büyücek 
otan ağzı bir az daha uzamıştı. 

Blrd'enliire kapıyı suratıma 
çirparak içeri g recek sandım. 

Fakat llunu yapmadı. 
Şaşkmfıktan silkinir gioi oldu. 

~endini toparladı. Oldukça sert 
blr sesle sordu: 

- Kimsiniz efendim, ne isti· 
yorsunuz? .. 

Her şeyi bekliyordum. Onun: 
- Sen liurada tial.. Alçak .. 

Sersem fıeriff. Ütanmadan ICar· 
şıma çıkıyor. Utanmadan arka
ma düşmüş.. Sen burada liat. 

Defol.. 
Diye liayICırması ve heni rezil 

etmesi bile kaöildi. Fakat böyle: 
- Kimsinizi 
Diye sotmİsı pele gar pti. 
Öna doğ• u iki adım attım. 

Ellerimi u2'.ışturaı ak: 

- Ş~y... ZeBra.. Seninle ko
nuşmak istiyordum.. Konuşmak .• 
SAdece bir şey sormak... Me· 
selal .. 

Dıye söylüyordum. 
Biran, şaşırır gibi oldu. Fakat 

gene çabuk toparlandı. Sözümü 
kesti: 

- Benim adım Zehra değil, 
yAnlış yere gelmişsiniz ve sizi 
tanımıyorum efendim. Tanıma
dığım öir kimse He görüşmekte 
mazurum .. 

Kapıyı kapamıyordu. 
Yeniden ikı adım attım. 

- Fakat.. Rica ederim .. Zeh· 
r~ .. Şey.. Meral Hanımefendi .. 
Bir dakika beni. •.. 

- Rica ederim heni rahatsız 
etmeyin, sizi tanım1yorum dedim 
ya .. 

Kaİoindeİci duygularla savaş• 
trğını anlıyordum. 

Bir az daha durursa bana 
uymaktan korkuyordu. 

fceri srirdi ve kapıyı kapadı. 

Ansızın öir boşluğa düşmüş 

gibi dona kaldım. Şuursuz göz· 
lerle uzun uzun kapıya, kapının 
tOkmağına, anahtar deliğine, 

eşiğine ve kenarlarma baktım. 
- Ah, burayı aşmak kabil 

olsaydı!... 
Neden sonra ağır, ağır, son 

ümidini kaybetmiyen bir zavallı 
gibi merdivenleri indim. 

inişler çıkış lardan dalia ko· 
laydı. Fakat bu iniş bana de· 
minki çıkıştan öin defa zor 
gel HL 

* *. Uykuda gezen bir insan gıbi 
rasgele so~aidardan, cadde· 
lcrden yurudüğumü, otele gel
diğimi, eşyalara hazırladığımı ve 
vapura girdiğimi ancak hatırlı· 
yorum. 

Güvertede parmaklağa dayan
n\ış_. dÜşünüyordum. 

1Jundan sonra ne olacaktı? 
Aenüz n ı! huyuıu ne suyunu, 
ne de vücudünü' tanıdığım bir 

fPPJ:Y Mlı 
b r leşecektim . Onunla 

beraber yaşactıkça, gene 1tk 
gençlik rüyasını, Haticey , onu 
kaybetmekten doğan acıyı , sonra 
bütün bunları unutturan Zehrayı 
hatırlıyacaktım. Her aşk arzusu 
ve her temas, iç mi dağlıyaca\; 
onun hasreti içten içe irin bat· 
h1an ve zonkhyan bir çiba11 
halinde bütün bir ömür ağrıyı 

c4ktı. 
Niçin bi'e bile bunu kabul 

dlecel<:tirn? Hayatin çeşit çeşit 
zorfu1H4rıhtt lbitşl fco~m~ıtıız, 
ancak arzular mızın, ihtirasları• 
ııiızın öoyurufması lçhı değıl m ı? 
doları aç bırakdıktan sonra 
ylşamanın manası nedir?. 

O balde neden yılmalı? 
istediklerime kavuşmas ım bile 

~ç olmazsa ~endimi lCapıp ko· 
yuvermek, Bu suretle avunmak 

kabil değil miydi? 
Oykuda Mum korkusu sezerı 

Hir adadı gıb ı sil ınnirn. Eşya 
-Sanu var -
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TARiHTEN YAPRAKLAR: 
Yunan tarihinin güzellik ilihesi Afroditiye benzetilen en 
meşhur ve en dilber fahişesi idamdan nasıl kurtulmuştu? 

Yazan: Orhan Rahmi Gökçe 
Turpotu, radika, pikrunya, re· 

zene satıyordu yavrucuk .. Trespiya 
kasabasının kırlarında, etekle· 
rinde, anası, babası ile beraber 
Yalınayak dolaşır ve sonra, top· 
ladığı otları bir bohçanın içine 
doldurur; şehrin sokaklarını: 

- Radika, pikrunyal 
Diye diye, avaz avaz bağıra· 

rak dolaşırdı. Onu herkes tanı· 
Yordu: 

-Misaretil. Nasılsın Misaretil 
O, büyülü, esrarlı ve hiç bir 

Zaınan manası anlaşılmıyan iri 
&özlerini, muhataplarının çehre· 
sine diker, yanaklarını çukurlatan 
tatlı, aydın bir gülüşle: 

- iyiyim efendimiz ·derdi· 
bir az ot alırsanız benden; daha 
İyileşirim. 

Yunan güzellığinin bakımsız, 
Yoksul, canlı ve sokaklar, sah· 
talar dolaşan bu minyatöründe, 
Yunan tarihine geçecek sehhar, 
liisunkar ve muhteşem bir kibar 
Orospunun inkişaf etmekte ol· 
dutunu hiç bir kimke bilmiyordu. 

Misareti saçından ayakların 
~rnak ucuna kadar özenile, 
b~Zenile, ölçülle, tartıla işlenmiş 
b'.r küçük şaheserdi .. Bir gün, 
b~r kapının önünde duran genç 
b ır Yunan atleti ona baktı 
•ktı da: 

0 
.._Misareti değil, Frini demeli 

llal 
Dedi. Yanındakiler: 

b l Evet -dediler- güzel bir 
u Uş doğrusu!. 

li Sonra, onu çağırdılar: 
r~' erkek ve kadının gözünde 
tııorulen eski manalar, şimdi ta· 
t~llıile değişmiş bulunuyordu. 
bak ekler ona, derin bir iştiyakla 

1Yorlardı.. Gençler: 
ht -. Frini, sen bir mabudeye 

1121Yecekainl 

Diyorlardı.. Frini, bu müb· 
hem, bu manalı ve izahsız şey· 
ler~ karşı, kadın cinsinin nadir 
bulunur kahkahaları ile gülüyor 
ve kaçıyordu .. 

- Frini, Frinil 
Frini Viyotiya civarında goru· 

len b"r kurbağanın adı idi. Rengi, 
bembeyazdı bu kurbağanın.. Üs· 
tünde haf f çiller bulunurdu. Kü· 
çük otcu kızın beyazlığı da öy· 
leydi; tatlı, mat, harikulade be· 
yaz.. Ve, yüzünün şurasında, 
burasında da, onun hususiyetini 
artıran bazı çil serpmeleri gözü
küyordu. Adı, Frini kalıvermişti. 

Her doğan gün içinde bir az 
daha parlak, her geçen gecenin 
sabahında bir az daha serpilmiş 
ve kızlığın bahar sıcaklığını al· 
mış olarak on yaşına girdiği 
vakit, artık onu herkes tanıyordu. 

Çarçabuk serpilen ve mutedil 
bir iklimin havası ile soğuk pı· 
narların suyunu alan Frini, tam 
on iki yaşında iken bir gün kor
ka korka annesine şunu söyledi: 

- Ben, artık dünkü kızınız 
değilim anne! 

ihtiyar kadın hakikati anla· 
mıştı: F rininin kızlığı, dün ak· 
şam renklerle dolu, yangın alev· 
!eri g bi bir grubun peşi sıra, 
sessiz, tenha tarlaların arasında 
hatip gitm şti. Fakat o günden 
sonra Frini için, başka bir ih· 
tişam, bir orospuluk ve güzellik 
ihtişamının doğuşu başlamıştı. 

Ağızdan ağza, kulaktan ku· 
!ağa gitti Frini.. Artık anası, 
babası ot toplamıyorlardı. Çün· 
kü ihtiyaçları kalmamıştı. Uzak· 
tan, yakından, gerçler, zengin· 
!er, büyükler bu emsalsiz ve 
yeni açmış çiçeği koklamağa ge• 
1 yorlardı. Hem de avuç dolusu 
paralar, kucak dolusu hediye· 
!erle .. 

IFrini küçük iken kırlarda, bayırlarda ot toplayıp satardı. Bir gün Atinada 
Keramikos mahallesinin meşhur orospular duvarında şu isim gözilktil: Frioi 
-
Heykeltraş Praksitelli ve ressam Apelli bir gün ona yalvardılar: Gel, F ri-
ni, çırılçıplak soyun! .. Senden Af roditin heykelinin bir eşini çıkaracağız! 

Frini Atinaya giderken kendi kendine şöyle düşün-
müştü: Ben Atinayı ele geçireceğim! .. 

Genç kadında müdhiş bir 
servet ve şöhret ihti~ası 
alabildiğine tutuşuyordu 

Frini on beş yaşına girdiği 
vakit, ayni yıl içinde, anasını da 
kaybetmişti, babasını da... Eski 
ihtiyar otçuyu toprağa verdi· 
ğinin akşamı, kimseyi kabul et· 
medi. Bu akşam yalnız kalarak, 
düş;inmek ihtiyacı içinde idi. 
Şarab bardaklarını hiç durma· 
dan boşaltıyordu. Tarihin meş· 
hur sevda ve fuhuş kahraman· 
!arı Mersini, Aspasya, Leyano, 
Sania, bu genç orospunun hü· 
viyetinde fazlası fazlasına yatı· 
yorlardı. Birdenbire doğruldu 
ve kararını verdi: 

- Atinaya gideceğiıq.. Ati· 
nayı yakacağım! 

Doğrulduğu vakit, duvara vu· 
ran çıplak gölgesine baktı v 
tatlı bir zafer heyecanı, sert, yu· 
varlak göğsünü kabartıp geçti: 

- Gözlerim fskenderin orta· 
lığa baş eğdiren kılıcından daha 
kuvvetli, vücudüm, onun ordu· 
sundan daha yakıcı olmazsa, 
mabutlar bana lanet etsini diye 
mırı !dandı. 

F rini bir kaç gün sonra Ati
nada idi. Kronikos mahallesinde 
bir ev satın alıp yerleşmişti. 
Burası eteralar ( oruspular, fa· 
kat kibar oruspular) mahallesi 
idi. Ertesi gün, Kronikos ma· 
hallesinin, geniş, bembeyaz du· 
varında, yabancı bir genç kadın 
gözüktü ve duvara adını yazdı. 
Bu duvar, her oruspunun, bil· 
hassa yeni gelmiş olanların isim· 
!erini ve hatta istedikleri parayı 
gösteren bir nevi ilan tahtası 
idi. O gider gitmez, mahallenin 
bir kaç kadını koşup geldiler: 

- Çok güzel bir kadın -de· 
diler- acaba adı ne imişi. 

Okudular, şaşa kaldılar: 
Frinil. Tuhaf şey, beyaz kur· 

bağa adı.. Gösterdiği rakam 
yüksek amma, haklı!. 

Çok değıl, bir kaç gün sonra 
bütün Atina onu duymuştu. Frini 
duvarın dibine bir daha gitmedi. 

Eski otçu kız, tabiatin kendi· 
sine verdiği bu yüksek mümta
ziyeti, ayni zamanda boşu boşuna 
harcıyacak bir kadın değildi. 

Dehşetli bir servet ve şöhret 
ihtirası, her tarihi orospu gibi, 
onu da kendi pençesine almıştı. 

Mahalledeki eteralar, öğleden 
sonra muhakkak bir kere keııdi 
mahalleleri içindeki sokakları 
dolaşırlardı ve kadın iı;in gelen· 
ler de, bunları seçer, takip eder, 
yahut ta mahud duvarın dibine 
gelerek isimleri okurlardı. 

Frini ise artık evinde idi. Ser· 
vet, rağbet, aşk, şöhret ufukları 
açılmıştı. Atinanın güzideleri, 
sık sık, Frininin kapısından iç· 
!erini çeke çeke dönüyorlardı. 

Frini, kısa bir zaman içinde, 

Atinanın en zengini olmuştu. 
Fakat eski otçu kız, sanki ken· 
disinin ve ecdadının çektiklerini 
telafi etmek istiyormuş gibi, ka· 
naat denen nesneye katiyen ya• 
naşmıyordu. 

Şimdi de; Yunanistanın en ta· 
nınmış, en ileri gelen edipleri, 
ressamları, heykeltraşları ve ha· 
tipleri ile tanışmak isteyordu. 
Ona bilhassa Proksitelliden bah· 
setmişlerdi: 

- Öyle bir heykeltraş ki, gÜ· 
neşin heykelini ışıklarile beraber 
havada yapacak.. Hem de ga· 
yet güzel bir erkek .. 

O gün, Frini, gayri ihtiyari 
bu meşhur Yunan heykeltraşını 

yyül ~mekle vakit geçirdi. 
Akşam olunca, hizmetçisi, genç 
bir kölenin bazı hediyelerle gel• 
diğini söyledi. 

- Kim imiş göndereni. 
- Heykeltraş Praksitelli ... 
Frini, heyecana kapılmıştı, 

gayri ihtiyari bağırdı: 
-Praksitellil.. O hal.. Onun '""· 
diyeleri hal .. Çabuk; köleyi içe
riye ali.. 

F rininin sevincine payan yok· 
tu.. lskender Kebirin fetbedemi· 
yeceği büyük san'at iklimlerini 
o meşhur san'atkarların kalble· 
rini, o kendi ayakları dibinde 
görecekti. Praksitelli o gece, bu 
tarihi kadının yanında idi. 

Praksitelli sordu: 
- Apelliyi tanıyor musunuz? 
- O da kimdir? 
- Yunanistamn 

ressamı?. 
en büyük 

- Hayır, ismini 
tanımam .. 

işittim, fakat 

- Peki filezof Ksenokhartı 
tanımıyor musunuz? 

- Hayır!.. Meşhur bir in· 
san mı?. 

- Meşhur bir insan değil, 
insanlar üstünde büyük bir kıy· 
rnet .. 

- Sizin gibi, öyle mi; Prak· 
si telli?. 

- Hayır F rini ben insanların 
iş şeklini yaparım. Ô, her şeyin 
iş varlığını araştırır. 

- Nerede oturur? 
- Atinanın bir kenarında; 

kimsesi yoktur, fakat galiba yeni 
bir eserin münakaşasına hazır· 
!anıyor ... 

- Ne imiş acaba bu eser? 
- işittiğime göre (ruh, beden 

ve mabudlar) imiş .. 
Ksenokrati, bu üç şey ara· 

sında acaba nasıl bir münasebet 
görüyordu? Onları biri birine 
nasıl bağlıyacak, nasıl alakadar 
edecekti?. Düşünüyordu: 

Kendisi de güzeldi. Uzak, eski 
günlerde bir atlet, ona: "Sen 
bir mabudeye benziyeceksin. 
demişti. Onu hatırladı ve bir aı 

- Pisi.. Uğursuz, çirkin, ma• 
budun şerrine uğramış bir insan .. 
Bu ihtiyar ve zengin maymun, 
hem aşık rolü oynuyor, hem de 
avucunu sıkıyor .. Halbuki ihti• 
yarın aşkının yanıbaşında ken· 
di sıkletince altın bulunmak 
gerektir. 

Praksivlli, bu hükmün kat· 
iliği karşısında sustu. Frininin 
bu zayıf tarafını zaten biliyordu. 
Heykeltraş bir aralık doğruldu: 

- Frinil 

--~---

Afrodit (Venüs) heykelinin fotoğraf hilesi ile 
gegdirılmiş bir şekli 

sonra meşhur heykeltraşın derin, - Söyle Praksitellil .. 
hayran nazarlarla kalçalarını - Sizden bir şey istiyorum .• 
süzdüğünü farkedince, gururun Pencereden giren şu ışığın tam 
bir başka çeşidi ve saadetin karşısına gidınizl 
doyulmaz bir şekli ile başı dön· Frini itiraz etmedi. O yürür• 
meğe başladı. ken heykeltraşın gözleri derin• 

O, güzelliğinden emindi. !eşiyor, yüzü değişiyor ve kalbi 
Ve, hayat, boşa akmaması çarpıyordu: 

lazımgelen bir nehirdi. Onu, en - Şimdi soyunun, üstünüzde· 
güzel, en renkli, en ışıklı, en ki bornozu atın, bırakın da to· 
çiçekli toprak parçalarının için· puklarınıza düşıünl 
den geçirmeliyd!. Frini, o gece, Frini beyaz dişlerini gösteren 
devrin en büyük heykeltraşını bir kahkaha ile başını ger:iye 
da kendine yaklaştırdığını anla· attı, saçları kalçalarından · aşağı 
mıştı. Fakat sanat'karın gözle· döküldü. 
rinde, ayni zamanda, vücudünün - Hayır ·dedi· hayır Prakai· 
en ince noktalarına kadar tetkik telli!. Sizin hayalinizde benim 
eden, arıyan, ölçmek, hendesi vücudümden çok güzel vücutler 
münasebetler bulmak istiyen bir vardır, olamaz. 
bakışta görmüştü. Bunu hisse- Ve Frini heykeltraşın bütün 
der etmez, bir şaheser gibi ricaları karşısında ısrarla muka· 
yatan ve hatlarının keskinliği, vemet etti. Halbuki heykeltraş, 
kabaran kısımlarının baş dön· onu ilk defa bir ayinde görmüş 
dürücü güzelliği kimseye nasip ve kafasının içinde yaşıyan en 
olmıyan vücudünü, baştan aşağı yüksek şaheserin ilhamını, ondan 
ve tamamen çırılçıplak göster· alacağını ummuştu. Aylar geçi· 
memeğe çalıştı. Muvaffak ta oldu. yordu. Praksitellinin yanında, 
Praksielli o vücudü, ancak ayrı başka bir sima daha belirmişti: 
ayrı parçalar halinde görebil· Meşhur ressam Apelli .. 
mişti. Artık dost olmuşlardı. iki büyük aan'atkar, ayni ka· 

Güneş, eski Atina ufukların- dının yolunda birleşmiş ve hiç 
dan yeni gülümsüyordu ki, kapı bir kıskançlık göstermeden, sanat 
çalınmıştı. Hizmetçi geldi, ha· uğrunda anlaşmışlardı: 
ber verdi: Birisi onun heykelini, diğeri 

- Eftiyasın uşağı, bir takım de tablosunu yapacaklardı. Fa· 
hediyelerle geldi. kat onu çırılçıplak soymak la· 

Frıni, yüzünü nefretle buruş· zımdı. 
turdu: Halbuki Frini buna yanaşmı· 

- Praksitelliı.Jn bulunduğu yordu. Frini bir gün Praksitelli· 
eve, Eft ıyas giremez!.. nın atölyesine ıôrmişt .. 

Ve hizm.:tçı ç kınca ilihe etti: - Lütfen çeııiriniz -

-
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lzmir Orman Başmüdürlüğünden: lzmir liman iıletme Fretelli perco 
Vapur Acentası 

RdYAL NEERL Nbrus 
KÜMPANY ASI 

"HERCULES,, vapuru İ3-11 
9~7 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 

Bir kentalin ~lifi b~ 
Teminat muhammen bedeli Kental Ginsi Ormanın ismi Kazanm ismi ·5 e • 
Kuruş Kuruş 1938 takvim yılı içinae lzm·re gelecek leömür vapurları ve mo· 
2333 36 648 Meşe kömürü Kışla deresi İzmir merkez törler:nin boşalblması ile vapd~ili kömür yükletilmes ve kömür 
4218 36 1592 Meşe kömürü Sarnıç ,, ,, aktarması işleri on beş güi1 mü3detle eltsHHneye konulmuştur. 
1935 36 300 Meşe kö ürü Ayıktıta~ı det'esi ,, ,, Eksiitm ~(). 12·93'7 P zartesi gtinil s a oh eşt~ Şefler encüme• 

reket edecektir. 
2905 6 6456 Kuru çam odunu kadın dağı Seferihisar ninde yapılacaktır. İsteklilerin şartnameyi görmek ve fazla malu· 
570 5 1519 Meşe odunu Aytku ağı deresi İzmir merkez mat alrttkk uzere işletm~ Servısi şelliline mliracaat\1lrı ilan o1unur. 

.. STELLA,, vapuru 22· 11 ·937 
de bekl'!nifor. BURGAS, V:~R
N ve KOSTENCE için yük 
alllcaktır. 

fzmir merkez kazhsı ile Set~rihisar kazasının yukarıda yazılı Devlet ormanlarından li""zalarında 3 '!/ 10 4262 
gösterilen meşe kömürü ve odunu 9e kuru çam odunları 29.11.931 tarihinden itibaren on beş güh ~.111iffitiiim11111111nmm11ı.. Dolitor .. mmıımıumımmınıniuı_: 

•·vulicANUS,, vapuru 27· 
11-937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG a ha· 

hıİ üddetle açık artırma ile serbest olarak satışa çıkarılmıştır. Mukavelename ve şartname projderı = T = 
zmir Orman Başmühendisliğinden ve Seferihisar Orman katibliğinden parasız alınır. = A Kemal ona = 

ihale 13·12·937 perşembe günü saat onda İzmir Orman Başmühendisliğinde yapılac11ktır. § • Y =: 
istekliler teminatlarını artırma saatmdan bir saat önce Ziraat bankasına yatırmış olmaları IA· ~ Bakteriyolog ue bulaşıcı, salgın' hastalıkltıl'ı mütehessısı := 

zı mdır. 4 7 9 12 4287 = (V terfi ve saire j := 
re~~T~~~~i:. puru 1111219 37 ~llllllllillllllllllllllllll 11111111111111111111111111 111111111~1111111111111!1)1111111111111111111111111111111~111111111111111~11!111il11111111111111111111111, ~ 11•:::~m:.::t~"',i.;:t Dih : ;;,,~::.:, 3~ ;:ın := 

~~~::;~~~Rt~s~;,~ iN azİ }} İ ! lı ıııııııııııııııııııııııu11ııııılıilıiiıııiıiiillıiôıliuHiıliiiııil°Tefefon, m s 11111111 

SVENSKA ORIENT ::: :: 

UNORDL!'~~~N motörü 16· a~== Palas -==~= 11 ·937 de GDYNl.I\, DAN-
ZIG, STOCKHGLM, ISVEÇ, 
DANMARKA, ve BAL TIK li· ~ ;:: 
minJanna hareket edecektir. § Şık ve rahat mobilya, ve moaern banyo· 

"ARAGON,, motörü 20·11· § lar, asri konforun bütün hususiyetleri, l!ulasa 
937 de ROTTERDAM ve HAM- S tam mhnasıle bir Avrupa otelidir. 

BURG a hareket edecektir. ~ Temizlik istirahat 
"AASNE,, vapuru 2/12/937 § Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima 

ROTTERDAM, HAMBURG GD·:= temiz ve kar gibi çarşaflar verilir . . Otelin 
YNIA, DANZIG, DANMARKA, = saloıları her zaman müşterilerin emirlerine 
ISVEÇ, NOR\IE~ ve BAL TIK ~ amadedir. Burada hem istirahat hem de mi· 
limanlarına hareket edecektir. = safirlerinizi kabul edebilirsiniz. 

sERvıcE MARITıM ~ Tavsiye ederiz 
ROUMAIN = N ·11· ·d k 1 1 "N ·11· 1 ALBA JULIA va uru 1-12 :: .azı ıye ~ı ece yo cu ara azı ıpa as,,ı 

" P §§ tavsıye ederız. Ahmet Çakıryıldız ve Halil 
937 Cle MA~TA ve MARSIL· =: Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas,, 
Y Aya hareket edecektir. = konfor, istirahat temizlik noktalanndan old-
ZEGLUGA POLSKA S.A. 5 uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi _ 

'"Lif.WANT,, motö 11·11-937 ~memnun edecek milli bir miiessesedir. ~ 
de ANVERS, <!DYNIA ve DAN· 511HllllllllllllllllllllUllllllllJlllllllllfllllllllllllflUlllllllllllllllUlllrlllllllllUllllllllllUllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
Zl~e bare~t e<iecektir. . . Olivier ve Kültür Bakanlı~ı etrik ve tek-
lfanlardakı hareket tarıhlefile 5 

navlunlardaki. değişikliklerden Şürekası nik öğretim genel direktörlü-
•c nta mesüliyet kaöw etmez. Li . d 

Daha fazla tafsilit için ikin· .. , mAıte g~ ünden. 
ti ~ordonda FRA TELLl SPER- r apur centa•ı • 
Ca ~ar acentalağına müraca· Birinci kortfon Rees binası Ankara Kız Ertik öğretmen olCulunun ev idaresi ve yemek pişirme 
'l. e i mesi rica o • e. 2443 b sine · z e i İ · 9 5, 9 5-1936, 1936·1937 ders 
telefon: 4111/4142/4221/2663 THE ELLERMAN Ll· yılı mezunlarından yapılacak müsabaka imtıhanı neticesinde kaza· 

..., 
6 

mi NES LTD. nanlardan parasız yatılı olmak üzere on talebe alınacaktır. 
DEUTSCHE LE- "POLO,, vapuru 4 Birincika· 1 - imtihan 21 ·12·937 Salı günü saat dokuzdan itibaren lstan· 

nuDda LONDRA, HULL ve bulda Beyoğlu Ak.p.m Kız Sanat okulu binasında. 
ANTE -LINIE ANVERSten relip yük çılı:ar• a. Türt&:çe, b. Riyaziye, c. Fen bilgisi d. Biyoloji, e. Hif-

G. m. b. H. 
cak ve ayni zamada LONDRA zıssıfıha ve ev idaresine tatbiki, f • Yemek pişirme ve pasta 
ve HULL için yük alacaktır. g • Ev idaresı derslerinden yapılacaktır. 

HAMBURG .. TRENTINO,, vapuru Birinci 2 - isteklilerin en çok 17·12·937 Cuma akşamına ICadar: 

DEUTSCHE LEV ANTE- kanun sonunda veyahut ikinci· a • İstida, b • Nüfus tezkeresi, c • Diploma, d · Aşı tezkeresi, 
UNIE, HAMBURG, A. G. kanun ibtidasında L!ONDRA, e • Beleaiye ve polisçe tasdikli hüsnühal vesikası, f • 6 adet 

HAMBURG HULL ve ANVERSten gelip vesikalık fotoğraf, g • nümunesine tevfikan heyeti· sıhhiye ra· 
A.~5 LEV ANTE LINIE A.G. yük çıkaracak ve ayni zamanaa poru ile birlikte İstanbul kültür direktörlüğüne müracaat 

BREMEN LONDR)\ ve HUlıL için yük etmel~ti lazımdır. Heyeti sıhhiye raporları örnekleri Ankara, 
''MACEDONIA,, vapuru 29 alacaktır. İzmir, Bursa, lstanbul kültür direktörlüklerinden alınabilir. 

~İnciteşrinde bekleniyor. ROT- "LESBİAN,, vapuru 7 Birinci mtihanda muvaffak olanlardan mecburi hizmet ifa edeckle 
~F..RDAM, HAMBURG ve BRE· kanunda LIVERPOOL e SW· rine dair aynca birer taahhüt senedi aLnacaktır. Noterlikçe 
~N için yük alacaktır. A SEADA gelip yük çıkaraı- tasdik edilecek olan taah .. t se~tleri örneği lstanbul Kül· 
"MOREA,, vapuru 1 Birinci cak ve ayni zamanda LIVER· tür direktörlüğünce imtihan neticesinde alakadarlara veri· 

ka unda bekleniyor. ANVERS POOL ve Gl.:ASGOW için lecektir. 3 4 5 4258 
"~ HAMBURG limanlarından r yük alacaktır. 
ilk çıkaracaktır. THE GENERAL STEAM 
. •MAN'ISSA,, vapuru 13 Bi- NAVIGATION CO LTD. 
~tıciltanunda bekleniyor. ROT- upHILOMEL,, vapuru 10 Bi· 
~~DAM, HAMBURG ve BRE- rincikanunda gelip LONDRA 
A.. EN için yük alacakbr. için yük: alacaktır. 
l' MERICAN EXPORT LlNES 

1
_._. __ _.İlllll ___ _ 

1-tE. EXPORT STEAMSHJP •BOURGAS,, vapuru 25 ikinci 
CORPOAATiON t<Şriııde geldi 9e PORT SAfD 

\·· OGONTZ • wpuru le ve lSKENOERIYE lim•lanı.. 
y 'llciteşrinde bekleniyor. NEV· dan mal çıkardı. 
ORK için yük alacaktır. "DUROSTOR,, vapuru 22 

Cik"!x'PRESS,, vapuru 1 Birin· Birincikanunda KôSTENCE, 
y~llunda bekleniyor. NEV- için hareket edecektir. 

a1< için yük alacaktır. DEN NORSKE MIDEL· 

ti '
1

8XMOUTH,, vapuru 15 Bi· HAVSLINJE 
y~~anunda bekleniyor. NEV- OSLO 
S't l{l( için yük alacaktır. 11SAN JOSE,, motörü 6 Bi· 

e ROY ALE HONGROlSE rincikanunda bekleniyor. DIEP· 

11 DANUBE MARITIME PE, DÜNKERK ve NORVEÇ 
~ltı SZEGED" motorü 6 Birinci limanları için yük alacaktır. 
~(i)~da bekleniyor. BELGRAD, ilanlardaki hareket tarihle-
'y ~ ISAD, BUDAPEŞTE, VI- rile navlun1ardaki de§?şiklik· 
~ı: °NA ve LİNZ için yük ala- lerden acente mesuliyet kabul 

lttJt • 
.. l' etmet. 

k~n ISZA,, motörü 15 Birinci Daha fazla tafsilat için Bi· 
~l'rt~a. bekleniyor. lSKENDE· rinci kordonda W. F. HENRY 

1çın yük alacaktır. VAN DER zU t;o. ~. V 
SER.VICE MARITIME müraea» 

Seri mal değil, fennin bütün tekamülatmı haiz radyolardır. 
Yüksek ses, kuvvetli ayırma kabiliyeti, otomatik fadinğ·kontrolü, 
yüksek hassasiyet, majik-göz ve daha bir çok yeniliklerile mev· 
simin en yüksek malCineleridir. 

Ac ntası: Hüse in Hüsnü ldemen, Saman iskelesi, ikinci 
kordon No. 55/3 .. ·-Turk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
2 inci ıkeıide 11llkianun193filedir 

Büyük ikramiye 40,000liradır 
Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca. (2,000) liradanb şlıy ak {20) liraya kadar büyük 

E.n meşhur f abrikalann fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
lcart ve bilumum fotoğtıdçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edeYab, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa mı'J.teallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandisman)ar, senedal ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMA TOR iSLERi 
Developman, kopya ve her nevi afritndisdıan sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
IZMfR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Tel af: Rüst m lzmir 

Askeri fabrikalar umum 
dürlüğünden: 

Elektrik~i - Tele oııcu 
alına tak:. 

•• mu-

KırıkkaleC:leki fabrilCalarımızdan birirıCle çalışmak üzere manya· 
tolu telefon tamiri işlerinde ehliyet kesbetmir iki usta Elektrikçi • 
Telefoncuya ihtiyaç vardır. 

Kırıkkalede yapılacak imtihanları neticesinCle gösterecekleri liya· 
kata göre 2-3,5 lira yevmiye verilecektir. Harçları kendilerine ait 
olmak üzere isteklilerin vesikalerile birlikte Kırıkkale gurup mü-
dürlüğüne müracaatlan. 2 4 6 8 10 4201 

- lzmir Sahil Sıiililye merkezi 
baştabibliğindeıi • 

Urla tahaffüzbanesinin ihtiyacı orup mnliammen bedeli 1096 
lira 3S kuruş kıymetindeki boya ~mpul ve nrnhtel f <temır levazımı 
26 lkinciteşrin 937 den 10 Birincik!nun 9§7 tarillıne kadar 15 
gün müddetle açık eksiftmeye konulmuş'tur. 

Şerait ve listeyi görmek istiyenferin lzmir Safiıl Sıhhiye merlCe· 
zine baş vurmatarı eksiltmeye girece~le:-in % 1,5 mıktarınöaki 82 
lira 23 kuruş teminatı muvak1cate akçesini beraberinde getirmeleri 
ilan olunur. 26 1 6 4177 

lzmir liman işletme müdürlü
ğiıritlen: 
1938 takvim yılı içinde lzmir limanına gelecek vapurların mün

hasıran kön.üt, kereste, yüklü vapurlarla vinç tertibaiı olmıyan 
veya olup muattal bulunan motörler b:ariç yükletme boşaltma, 
aK.tarma, amele işleri on beş gün mü<ide{Ie e~siltmeye konulmuş· 
tur. Eksiltme 17· 12-937 Cuma günü saat on beşte şefler encüme· 
ninde yapılacfttır. isteklilerin f tnam~yi gö elf ve fazla malQ
mat al Si üı re lfietme servisi şefliği e müril Aatlan ilan olunur. 

3 7 10 4261 

firk'Jt~e:J iil "1;tfziiaatBa;
kası lzmlt ıuli.s lnden: 

Bankamız şube ve ajanslt:rında münhal veznedarlıklar için hariç· 
ten vezn 'dtlr alıntcaktır. Tafıf)l rin d'iht faılA m"ftlumat almak 
üzere ubemiz muh eebeciliğine ilıüracaatları ilin olunur. ROUMAi 

BUCAREST 

ve küçilk birçok ik a iyelerle amortil~ri liavi o an bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

. . 
-..· ~ . . . . 
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t•ı p kt 1 D kt Ş h Göğsü yumuşatır, balgam sökJürür,öksürüğü • 

1 KllnunoeTel 

as 1 e ora o or a ap keser, tesirli bir ÔKSÜRUK pastilidir Foto Or 
•a. Doktor -

Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenas'/J.l hastalıkları müt~hassısı 

~ 

Amerikadan en on model 
karyo ar geldi 

Amerikanın en meıhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasının en son mode) ve mobilya renk ve sistemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyala~ yalmz 

(Yeni Kavaf larda Hüseyin Hüsnü Ozişin 
Lüks mobilya ve karyola) 

salonunda bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanın şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. _ 

Harac;~ı kardeş~er 
B .. yük mobilya ve at __ 

v azaları mr ize d dir. 
,:...-

MERKEZ 
IZMIR 

ŞUBE 
ANKARA 

, Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayımz. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

Siz de M ETALLU M "O " · !;ı~:~:,~rım-
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem d: .. sa~.fi~~ tını~n eksildiğini" 

ilk faturada ~orursunuz. 

Cevfik Baykent 
Elektrik • telef on vemalzemesi deposu. 

Sieuıens fabrikaları mümessili . . 
Peştemalcılar 77 • 79 telefon 3332 

' ~ • ,• .. \ , ....... l '·~ •l.an. ..: ~~·,·,, - . . . . ·-· .,, ~. ..,, ..... ,.~,. .oj','•4''1ı\'>····-··1.., ... 
- '. •' "'""-.; ... -·. ,. ... ~ • .. 1 ık ' • "' • ,. 
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Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

ikinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

ı•----------------I, ........... ~-----· Satılık ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odala ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kfir eve müra caatlan ilan 
olunur. 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan 
balgam ve saire ta

hlilleri yapılır 
Milracaat yeri: 

İkinoibeyler so 

Telefon 3869 

No-fve-.;yaoın halfa Morina b3hkyağıdır 
/ki defa süzülmüştür,. Şerbet . gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

a eza nes 
Büyük Salepçioğla 

. ' . l 
...... ' ,"'. ~ ..... • " # •• • • 

1938 Modelleri· geliyor 
vro e t ohil eri 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az" muka;vemeti pek çok , 
ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridri 

Ve<dlek . paırçaDar mevcy<dJcdJu11r 

Oldsomobil otomobilleri de her tflrlft evsafı haiz, sağlam, 
. . 

elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 
' 

ve bolgesi yii : O. Kutay 
Birinci kordon tele oo 2704 


