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Maarif Metaksas 
Memleketimizin 
mis af iridir .. 

Talebe 

• 

B 

şam 

Vekilinin mühim bir 
. .. 

tamımı: 

ön düren muallim 
Muvaffak olmamış demektir 

"Seni döndüreceğim demek bir 
muallime yakışmaz bir harekettir,, 

Sulhun muhafazası hususunda fev

" Biti is ,, vapuru Van 
gölüne indirildi 

\'an, 18 (A.A) - Van gölünde işletilmek 

üzere iktısat vekaleti fnbrikn ve havuzlarına ta
mamen Türk işçileri tarafından yapılan Bitlis 
C'f'misi bumda Monte edildikten sonra merasim
le göle indirilmiştir. Bitlis gemisi bu vesaitle 

, yapılan ve göle indirilen gemilerin ikincisidir. 

ada~. 
ener ali erimiz 
dün gittiler 

- -~·----~~ ........ ...-'"'--""""'!!!.N.'~~ 
Aydm belediye reisinin ::iyaf etinden bir intıba. 

Ege manevraları mlinasebetiyle şeh-ı rnller vapurda Orgeneral Izzettin Ça• 
rimize gelen ve manevraları takip eden lışl. r, Korgener. l Mustafa Muğlalı, 

sayın generallerden bir kısmı dün Izmir Korgeneral Rüştü '\'e vali B. Gül ç ~
vapuriyle limanımızdan ayrılmışlardır. rafından uğurlanmışlardır. 
Şehrimizde bulunan Ingi.lterenin Anka- General Dirik dün sabah bazı ziya~ 
ra ntaşemiliteri şerefine, Ingiliz konsolo- . tl t E k k k ı· 1 ·nı . . . . . ıe er yapm.s ır. r e ve ·ız ıse erı 
su tarafından bır zıyafet verılmıştır. 

Orgeneral Fahrettin Altay, Genoral ve ilk oku11. rdan bazılarını ziyaret eden 

Sabit, Pertev. Cemil Cahit ve Trakya 
umumi müf.,ttic;i general K~ım Dirik 
dün ak am sn3t on altıda Izmir vapu
riyle ş hrimizden ayrılmışlardır. Gen"-

general Dirik öğleden sonra Türkofiso 
giderek bazı temaslar yapmıştır. Gene

ral \ apurda yakın dostlariyle muallim
ler tnrafından uğurlanmıştır. 

ti ğ 
ngiltere şimdi buna 

çok kıymet 
....... !:,~.~-.. ~~~~ . .. ... 1 

• 
verıyor .. 

Bir zaman ;cinde •............•.. ~. 
lnglltere ile ticari 
mUnasebetlerlmlzde 
daha mUsbet ve daha 
hayırh neticeler 
alacağız •• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Londra, 18 (M. H.) - cNortluımpton

shire Evening Chronicle > gazetesi şun
ları yazıyor: City lord St. Davids'c, 
Tilrkiyede ingiliz teşebbüsüne açık bu
lunan imkanlarını tam vaktinde hatır
latmış olduğundan dolnyı müteşekkir

dir. 

--.A 
Jııgiliz ticaret nazırı Mr. Olivcr Stanlcy 

Türkiyede demiryolu, fabrika, ticaret 
filosu ve limanlar inşaatı gibi geniş bit 
yapı progı·amına girişilmiştir. Ingütere • 
Türkiyenin harice sevk için yetiştirdiği 
tüttin, yün ve sair mahsulatından daha 
f nzla miktarda aldığı takdirde Türkiye
nin ve dahili ihtiyaçlarından daha bil· 
yUk bir kısmı ingiliz1er tarafından temin 
edilebilir. 

- SONU OÇONCO SAYFADA -

Akabe meselesi 
kalade bir ehemmiyeti haiz olacaktır ltalyanlar Arapları tah

Mühim siyasi görüşmelere mcrke:: olan Ankaranın umumi görünüşü. (Yazısı 7 inci sayfada} 

rik mi ediyorlar? 
~-~· 

,. 
" 

lbnissuud 
Roma, 18 (M.H) - ttalyan gazetele

ri Filistin meselesinde 1ngiltereye kar
şı şiddetli bir cephe almakta ve hadi
seleri şişirerek lngiltcrenin Filistindc 
vahşi bir politika takip ettiğini ileri siır
mektedir. Arap hakkı Italyan matbua

tında öyle müdafaa ediliyor ki bizzat 
nasyondist Arap matbuatında bu kadar 

çocuklariyle 
büyük bir gayrete ı·astlanaınaz. 

AKABE MESELESi 
Italyan g:ızetelcrinde Mussolini kadar 

Fılistin müftüsümin muhtt-lıf .resimleri 
neşredilmektedir. Gazetelere göre Fi
lis+in vatanperverlcrınden Cemal Hüsnü 
Suriyede muazzam kuvvetler ha1.ırla· 

(SONU OÇONCO SAYFADA) 



SAHiFE z: -- YERIASIR 
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Metaksas 
Memleketimizin 
misafiridir .. 

ŞEHİR RA.BBRLERİ 
-BAŞTARAFI stRtNcı sAttın:oE- F D r B h t U ' t dk. ki · 
antanbmn kıymetini kaybettiği yo- ransa . e çe z un e ı erı Borsa 
lunda garip iddialara tesadüf edilir. 

Oeuvre gazetesi geçenlerde böyle Kontenı· an1 d B 1 d. . . H 1 d . .h b 
bir iddiayı aksettiren bir makalesin- • n a e e ıye ·reısı o an a- ıntı a atı 
de ıunlan yazıyordu: Türkiyenin hissesi 

«Mustafa Kama~ Küçük itilafın .. ,e -'ı·r ·' da tedkı.kler yapıyor artık mevcut olmadığı, ve bu yüz- lTI Uı 

den Balkan andJaımasınm zayıfla- Fransanın kontenjan lisctcsindc hiuc-
mış olduğu kanaatinde olduğundan mize ayrılan mikdar, cinaleriyle Tu""-'-o- ı d .__ ... , Be e iye reisi Dr. Behçet Uz Avrupa-
Balıı~anlarda kendisine faikiyet te- fise tebliğ edilmiştir Listeye g6re 9 3 7 n ht lif h' l · d t tkikl · 

• k • ~'-ted' · ı ın mu e şe ır erın e e erme 
mm etme 11tcm~ ır • • yılı 9011 üç ayanda Türkiycdcn Fransa- 1 d k . . . b l d. 

Bu 88 maaa n n ri t Balkan 650 k 1 cvam etme tedır. Reıs Nıstc e e ıye 
Ç ~ • et ya ., ya cntal kabuklu yumurta, 250 

1 
teşkilatını, bahçeleri, sun'i şelale, çiçek 

anta!'hnlD nasrl ~r .ruh~ dayandıgı- kental yumurta akı, 250 kental şeker-ı bahçeleri ve amatör şoförlük mektebini 
nı bılmemekten ılerı gelıyordu. Yu- siz t 50 '- ı k ı· · · · · . • • . , • .. yumur a .arı.sa, 1tcnta şe er ı .Yu• gezmış, bazı planlar elde etmıştır. 
nan batvekılınm zıyaretmı Cumhu- murta sarısı. 75000 kental ar 50001 o~ · G hl ·d bel d' · · ba da R ba kil• pa, • a.-an reno e gı en e ıye reı-
rıret . yra~ınk' =k . 'P,e ~- kental (Doğrudan doğruya ithal) 7500 si belediye dairesini, sergi sarayını, 
nın z1ıyareBatı ltak ıp hr. u zı- kental Mısır (Kontenjan ilavesi) 20000 'ı kültürpark tipinde olan ek~pozisyon 
yaret er an antantmın sarsıl- k t ı b '-1 1500 k l f l .. · · · -

k 'nd "-L ed I en a aıt a, enta asu ya, 75 parkını gozden geçırmıştır. Bu parkın 
maz uvveta en fUı-nıe en ere ne Jc ı •·-- 1600 k tal · · • k dar fi tt ldukla la cak enta "'""""' meyva, en elma,! hır kısmında sergı sarayıyle fuara tah-

a ga e e 0 nnı an ta - armut, 200 kental ıekcrll mamulat, 30 sis edilen pavyonlar, diğer kısmında 
tar. Yak Şark Ih Iakadar kental reçel, 133 ton adi kereste, 15000

1 
spor tesisatı mevcuttur. Burada bir de 

ed ın lel d 80T.~k~ 8 Y kental kepek. 312 kental çiçek sovanı, verici radyo istasyonu vardır. 
• etan m~b' eBar l~-- Aur ıye -d una- 2000 çift terlik ithal edilecekti:. Belediye rc.:Si Cenevrede uzun müd-

nıa n gı ı JUlJl ntanb a tam . 1 h .. 
b' f ı· t b' ..... .. k b' - det kalarak lsvlçrenın mode şe rını 
.. ır ı_ aaı· ıkayel ar ıgı gosterme ten ır Alsancak kongresi tetkik etmiş, başta Milletler Ceıniyeti-
an na ı mamııhr. 

Alsancak Idman Turdu fevkalade nin yeni sarayı olmak üzere üniversite, 

konservatuvar, şehrin umumi işlerini, 

yol, su, sulama işlerini, Leman gölU üze
rindeki modem banyoları tetkik etmiş
tir. 

Reis Lozana da uğramış, burada hal 
santr.al ve büyük garajı gözden geçir
miştir. Frankfortta Nebatat ve hayva
nat bahçelerini gezen Dr. Uz, Izmirde 
de bir nebatat bahçesi kurulması için 
bunun plaruarını ve diğer bazı hususi
yetlerine ait notlar almı.ştır. Reis Frank
for, Visbadcn ve Düseldorfu ziyaretten 
sonra Amsterdama geçmiştir. Hollanda 
da yapılacak tetkiklere daha büyük bir 
ehemmiyet atfedilmektedir. 

Belediye reisinin Cümhuriyet bayra
mını müteakip lzmire döneceği öğrenil
miştir. 

Bay Metakaasin "Ankara ziyare
tinde yapılacak konuşmaların her
hangi balamdan tetkik edilirse edil
sin Yakın Şarkta sulhun istikrarını 
istiyenler üzerinde en ferahlı tesir
ler bırakacağı muhakkaktır. 

kongresi pazar akşamı T.H.K. direktö
rü Bay Şevki Demırin riyaseti altında 
toplandı. Altay nizamnamesini tadilen 

Tütün Limited Şirketi 1 

mevsimde piyasadan 
fazlaca tütün alacak 

ŞEVKET BiLGiN 

l11~R~a~lkl!lle•v•ı·· •,;•aş;;rıq 

yapılan yeni nizamname kabul edilerek B 
idare heyeti seçimine başlandı. Netice-1 U 
de riyasete doktor Bay Fikret Tahsin 1 

' ikinci reisliğe emniyet müdür muavini 
Bay Jsmail Hakkı, fızalıklara encUmeni. 
vilfıyet başkatibi Bay Mitat, liman şir
keti memurlarından Bay Bedi, tüccar

ML&L 35 w:.v~~H"~ 
1 - Makine ve motör üzerinde naza-

ri ve ameli malılmat vermek ve genç
leri otomobil sevk ve idaresine alıştır
mak maksadiyle Halkevimizin açacağı 
motör kursuna 17/10/937 tanhinden iti
baren talebe kaydına başlanmıştır. 

dan Bay Harraççı Kemal, belediye me- Türk tütıln limited şirketi umum mü-, Tütün piyasasının, ikinci teşrinin on 
murlarından Bay Haşim, umumi kap- dtlrü B. Naci ile teknik servis şefi B. beşine doğru açılacağı tahmin edili
tanlığa sporcu Bay Fehmi seçılmişler-1 Celal pazar günü Izmir vapuriyle şehri-! yor. Tütün limited, piyasanın açılmasi
dir. Tebrik ederiz. mize gelmışlerdir. Haber aldığımıza gö- le beraber bütıln mıntakalarda faaliyet 

2 - 21/ 10/ 937 tarihine tesadüf eden 
perşembe bünü saat 20 de Halkevl av
cılar derneği idare heyetinin seç.imi ya
pılacaktır. Derneğe kayıtlı olan bUtün 
üyelerin blldirilen gUn ve saatte dernek 
b"nasında bulunmaları. 

re dış piyasalarda kendisine çok iyi bir göstere~ktir. .. 
Oğretmen/er mevki temin etmiş bulunan lımited şir- Amerikalıtar da üttün piyasasının 

keti Ege bölgesinden bu sene çok kuv- açılması için memurlarına direktifler 
Arasında vctli ınübaynalla 1 ılunacaktır. B. Na- vermişlerdir. Piyasa açılmadan on gün 
Tepeköy Kiizımpaı:a okulu ö6retmen- cinin Izmirc geliş nü.bnyaat içın alın- evvel bütün memur1ar merkezden ha

lerinden Bn. Nefise ~ tifa etmiş, istifası- 1 ması lilzım gelen tedbirlerle al.'.ıka l.:ı.r- reket edecekler ve tütün balyalarını 
nın kabulU üzerine yerine Edırne kız dır. muayene ile numara vereceklerdir. 

öğretmen okulu mezunlarından Bn. Ş"- -
rıı-.a tayin edt1miştir. Sabıkalıya 30 lira veren adam 

• 

Bir formalite yüzün
den feshedildi 

Geçenlerde yapılan borsa intihabata, 
ulak bazı formalite nok..c:smları yüzünden 
Iktısat Vekiletince feshedilmiştir. inti
habat yeniden bugün yapılacaktır. Bor
sa salonu hazırlanmıştır. 

Bir katilin muhake
mesi yakında 
başlıyacak 

Urla kazasının Kamanlı mevkiinde 
Andız deresinde Tireli Rızanın zeytin
liğinde Kara Mehmedl öldürmekten 
suçlu Ismail oğlu Mehmet, muhakemesi 
yapılmak üzere Urladan Izmire getiril
miştir. 

Katil Mehmet hakkında Url.a sorgu 
hakimliğinde yapılan tahkikat, hadise
yi aydınlatmıştır. Hadise günü maktul
le kumar oynıyan Ismail oğlu Mehmet, 
bir aralık tegayyüp etmiş, sonradan Ka
r.a Mehmedi öldürdüğü anlaşılmıştır. 

Suçlu Ağırcezada muhakeme edile
cektir. 

Aygır depoları 
Vilayet baytar müdürü B. Adil, bu

gün vilayetin muhtelif yerlerindekt ay
gır depol::ırını teftişe gidecektir. B. Adil 

evvela Tırenin Çahmutlar köyündeki 
aygır deposunu gözden geç.irecektir. 

Mütearrız 
ağırceza ya verildi 

Fuar sahasında B. Murada katil kns
diyle silfilı kullanmaktan suçlu B. Meh

met hakkındaki tahkikat neticeleruniş, 
suçlu sabit görülen suçundan dolayı 

Ağırceza mahkemesine verilmiştir. 

--· ~---_.... 

19 iLK TEŞRttt SAU 1931 
-- -· 

Yüzde 5 faizli 
1933 istikrazına ait 

9 uncu ikramiye keşi
desinde kazanan 

numaralar 
57.899 numara 30 bin lira, 198.147 n_. 

mara 15 bin lira, 49.536, 57.899, ss.351. 
197.347 numaralar üçer bin lira, 49.SSS 
57.218, 160.091, 160.100, 185.342, 196.561• 
numaralar (909) ar lira kazan.ınışiarcbl'• 
Bundan başka 290 muhtelif numaralatl 
120 şer lira isabet etmiştir. 

Bolu' da yağmur 
ve kar 

Bolu, 16 (A.A) - Oç gündür ine:• 
ve devamlı yağan yağmurlar toprJI 
yumuşattığından çiftçi .. pana .arJar.k 
iki aydır kuraklıktan •Üremediği tarlw' 
sına ekip aktarmaya koyulmuı ve yüSil 
gülmüştür. 

Vilayet çiftçisinin iyi tohum ted.d
kinde kolaylık olmak için huausi id ... 
bütçesindeki tohumluk 8ermayeaitf• 
Adapazan tohum ıalahı istasyonun~ 
Buğday mübayaa etmek üzere Zir.-t 
memuru Adaya gitmittir. 

Bolunun Çete ve Köroğlu dağların• 
kar yağmıthr. 

Erzurumda ekim 
faaliyeti 

Erzurum, 18 (A.A) - Haftanın tJDO 
günleri çok rırtmalı geçmiştir. çift9 
harmanları tamamen bitirmiştir. Hubtı" 
bat fiatlerinin düşkünlüğü Ziraat S-
knsı buğday mübayaaya başlayınca bet" 
taraf olacağı muhakkaktır. 

Sonbahar ekimi için topraklar faaU• 
yelle sUrülmektedir. 

Erzincan ovası batalı
l ıktan kurtuluyor 

Erzincan. 18 (A.A) Erzin~ 
ovası bataklıklannın kurutulması içİO 
bir seneden fazla devam eden harit' 
alma işleri sona ermiş ve bugün kurut• 
ına ameliyatına törenle başlanmıştır. 

Knnalların açılması İşi 1 7 ayda &nııal 
cdılccektir. Kava.tör çalıştırılacaktır. 

Yağmurlar Aksaray 
.ciftcisinin yüzünü , ' 

güldürdü 3 - Geçen sene olduğu gibi bu yıl 
da Mandolin ve keman kursları faaliye
te başlamak i.lzeredlr. Geçm sene kayıt
la olanların bu yıl kayıtlarını yenilet
meleri ve yeniden geleceklerin de bu 
bünden ltıbaren kayıtlan yapılmak üze
re evımize baş vurmaları. 

Belcika kon~olosu 
' Belçikanın lzmir konsolosu B. Verbcke 

Aksaray. 17 (A.A) - Dört beş gün• 

Bir et kacakcısı dcnberı yağan yağmurlardan sonra ıır 
' va kı§ı andırır surette serinlemiıtir. Yar Al şu parayı ye, ıç, ne 

4 - 19/10/937 salı günU saat 17 de 
Müze ve sergi koınltesinin haftalık top
lantısı vardır. 

lhracatcılarımızın 
adrealeri isteniyor 

Bağdatta bir fırına Ticaret Odasına 
müracaat ederek palamut ihraç eden 
tacirlerin adreslerini istemiştir. Oda bu 
müracaata derhal mukabele etmiştir. 

Valettada bir firma peynir üzerine 
muamele yapmak istediğin! bildirmiştir. 

Sofyada bir Bulgar firması sisam it
hatatı yapacağını blldirerek Türk ihra
cat firmalarının ad ve adreslerini iste
miştir. 

dün, memleketıne gıtmek üzere şehrı
mizden ayrılmış, vapurda konsoloslar 
tarafınd.an teşyi edılm1Ştir. 

Dl•i merkep yavrusu mur sonbahar ekimi için köylüyÜ seviıt" 
keserken yakalandı dirmi§tir. Orta Anadolunun buğday an# 

Mezbahanın belediyeye devrinden ban sayılan Aksarayın bu yılki buğd•1 
yaparsan yap mı demiş .. 

. . . . .. . sonra, kaçakçılıkla mücadeleye daha zi- mahsulü geçen yıla nazaran az olmuı~· 
Eski sabıkalılardan Fethiyeli Osman bıtırm~ ve evvclkı gun ceza evmden yade ehemmiyet verilmiştir. fiatler geçen yıla nazaran daha müsaıt-

Alsancakt.a, Mesudiye caddesinde bun?nn hır müddet evvel hiç -tanımadı· s?l~~erılmiştir. Fethiyeli Os~an, yanke-ı Evvelki gün; Halkapınarda bir bahçe 

1 

tir. 40 _ 50 kamyon her gün en yakıl' 
Gayret sokağında B. Enverin sahibi ve ğı bır şahsı~ yanına sokularnk kırk yıl- sıcılıktc, ınanetacılıkta emsalıne az rast- içerisinde viran bir kule dahilinde bir ka- istasyon olan Ereğliyc mahsul taşunak~ 
B. Frnnçesko Poliçinin kiracısı bulun- lık ahbabı ımiş gıbi kendisini tanıttır-, lanan .çok şans1ı bir sabık.alıdır. çıkçı, dişi bir merkep yavrusunu ke- tadır. Dcmiryolundan mahrum olan JÜ.• 

Yangın 

duğu 3 numaralı evin çamaşırhanesi mı ve gafletinden istifade ederek iki Hapısten çıktığı gece, Keçecilerde bir k .. .. h h 1. d kal sarayı civar merkezlere b "I ak içİA .. . . .. • ser en curmu mcş ut a ın e ya an- ag am 
ocağının bacasında biriken korumların yuz kusur lırasını çalmıştı.. sarapçı dukkunına uğramış, biraz sonra, Ak·~ra K N'"d Er "la· yol~ 

1 
. mıstır. on Y • onya • ıg e ve eg 

ateşlenmesi yüzünden çıkan yangın, 1şm f. rkına varan bu zat zabıtaya yana başında bul~nan, şık giyimli 'Bay 1 Basmahanede Piliç sokağında bir de- lan üzerinde çalı§llmaktadır. Bu yollat" 
Ust katta hizmetçinin yattığı odanın ta-

1 
muracaat ederek verdiği eşkal dairesin- Nevzatla hemen ahpap olmuştur. Fethi-I .. d d k k·ı k d ek'I . dan bazı kısımlar cümhuriyet ba:vrr 

vanına sirayet etmiş, bir yatak, bir yor-

1 

de Fethiyeli Osmanı yakalattırmıştır. yeli O,,manın ifadesine göre, eskiden ta- hpo ıçıkn e e scksenL 
1

1
°.. a. arb ç akmış mında açılı.şa hazır bir hale "etirilınlr 

d ., b azır ıyma ve açaıtçı ıga aıt arsa ve b 

gan, iki pençere ve hır kapıyı tamamen Parasını çaldıran zat, zabıtaya şu şe- nı ıgı u zat cömerttir. Evvelce de Os- f ld d"l . f .
11 

. h kk tir. Bu yolların önümüzdeki yıllar lçir • . . k te erruatı e e c ı mış ve aı erı a ın-
ve zemınin bir kısmını yaktıktan sonra 

1 

kılde bır tarüte bulunmuştu: mana na den yardımda bulunmuştur. d k'b ı_ 1 de lnmir ve temdidine çal•<=ılacaktır. 
. . k :ı- ll · t . .. ., a ta ı ata oaş anmıştır. -s 

alevler evın dığer -aksamını sarma ULe- c Uzun boylu, dik başlı, sık, siyah, apıs en aynı gunde çıktıgını anlatmış B 1 d' . h 
11 1 

d . l' 
• •tf · t · b"" .. t • . . b" . e e ıyenın ma a e ara ann a gız ı • 

re iken yetışen ı aıye a eşı uyu me-I madem teller gıbı sert saçlı, büyük alın- ve ıraz muavenette bulunmasını rıca d 1 d., . . Fransa da .. .. .. · z h · t . . t · t' memur o astır ıgı ve bu gıbı kaçakçı· den sondurmuştiir. arar e emmıye - lı, sımsıyah ve kalın kaşlıdır. Kaşları- e mış ır. .. ~ .. .. • 
• • · tas d E 1 4 b" • D"kt".,.. d il h larla mucadcleye baıladıgı ve dukkan-

sızdır. Ev sıgor ız ır. şya ar ın nın arasında bir zeka burusuğu vardır, 0 ugu ı er, B. Nevzadın mer a- J\.Tazırlar meclı·sı• me,. 
· · 1 d ı " t' · lb . .. . j larda satılan sucuklann, kaçak mallardan l y 1 
!ıraya sıgorta ı ır. çataldıkç.a koyulaşmaktadır. KaŞlar kı- me mı ce etmış ve derhal uç onluk lı- . . . .. .. 

I!~~~~~~~--~----~~~--~~~-~---~~ lddk 1 dk'b''" . ·t raçıbrarak· p~l~mMı~dıU~~~~ı~~~~ murlarmeselesı•ı•te 
l 

mı a ı ça a tın a ı utun çızgı er, so- · d' 

kı. berber arasında bı·r ha"dı·se lucanlar gibi kıvrılınaktadır. - Şu paraları al, anam südü gibi he- te ır. l 
······ ···································· meşgu 

Erkek her beri kadın saçı 
kesebilir mi? kesemez mi 

Gözleri siyah ve kestane gibi şi§tir. lal olsun ... İster ye. ister üstünU başı- bu zatın: 
Akları az, burnu dehşettir. Elmacıkları nı düz! - Al şu paraları afiyetle ye! Paris, 16 ( A.A)- Yarın Elize ~ 
sivri, dudakları da ısırılmış gibl kırmı- Demiştir. Dediğini söylemişlerdir. Fethiyeli Os- rayında toplanacak olan nazırlar medi' 
zıdır. Çenesi geriye çekik, omuzları Paraları alan Fethiyeli Osmanın, Su- man da bu cümleye istinaden kendisini isi bilhassa memurlar meselesiyle ın: 
geniş, kolları uzundur.> mer birahanesinde soluğu aldığı anlaşıl- müdafaa etmekte ve hapisten çıktığı gul olacaktır. Devlet memurlara seJI 

Müştekinin verdiği bu eşkal, fotoğraf mıştır. Hadise bu amma, karakola ak- için ayni gUn ve gecede başına konan kalar birliği Fransada hayat pahald~ 
serisinin üçüncü · numarasında mukay- seden mesele bambaşkadır. devlet kuşunda, ne bir hırsız, ne de bir nın yükselmesi sebebiyle memurl..
yet bulunan Fethiyeli Osman olduğunu Çünkü B. Nevzat, ertesi gün karako- dolandırıcı olmadığını söylemektedir. maa~larından yüzde elli derecesinde.,..-Birisi kadın, diğeri de erkek berberi· 

dir. Dükkanları birbirine bitifik ve tabe
lalan da böyle yazılıdır. Erkek berberi 
kadın saçı keser mi) Kadın berberi de 
erkeği traı edebilir mi) 

f ıte bu berberler aruında çıkan ihti
laf, dayakla neticelenmiı ve mesele de 
mahltemeye ak1etmiıtir. 

Erkek berberi diyor ki: 

- Dükkinlanmız yanyanadır. Ve ben 
kadın değil, erkek berberiyim. Fakat ar
kadaııman dükkanda olmadığı bir sıra
da. dukkanama bir bayan gelerek saçını 
kcstinnek itediğini .öyledi. 

Ben bunu bir mütteri olarak kabul et
miş değilim: çün1'ü arkadaıım kadın ber
beridir. Fıdtat dükkanda bulunmadığı 

için bu işi ben yapmak istemittim. Baya
nın saçını keseceğim sırada; arkada§lm 
geldi, bu vaziyeti gördü ve sinirlenerek 
hadise çıkardı. 

Kadın berberi olan da ıöyle diyor: 
- Aramızda noterlikten tasdikli bir 

mukave.Jc var. Bu arkadaş kadın berber
lıği yapamaz Ben de erkek traş ede
mem. 

F kat. arada sırada, benim müşterile-

rimi dükkana alıyor ve saçlannı kesiyor. 
Bu, mukavelemiz hılafınadır. Tecavüz 
eden ben değil; odur 

V k'a h kikaten enteresandır. Hükim 

B. Naci Erci. hadise günü traş olmak 
üzere, dükkana giren bayanın ve ayrıca 
amme phitlerinin celplerine karar vere
rek muhakemeyi başka bir güne talik et· 

derhal meydana çıkarmış ve akabinde la müracaat etmiş ve paralarının dolan- Hadise, hırsızlığa aittir. Tahkikat ya- yapılmasını istemekte ve memurları":~ 
müşteki de bu şahsı tanımıştır. dırıldığıru iddia etmiştir. pılmaktadır. Bu işde hırsızlık var mı- ziyeti isli.h edUmczse grev tehdiclıll 

O zaman yedi ay.a mahkUın olan Fet- Tahkikat saflı.ası da başka bir renk al- dır, yok mudur? Bunu mahkeme halle- bulunmaktadır. 
biyeli Osman, mahkumiyet müddetini mıştır. HAdisenin şahitleri dinlenerek, decektir. 

Büyük bestekar BETHOVENIN ilihi musikisi .. 
Kocuına ihanet eden bir kadının ıstırabı •• 

Atk ile evlat muhabbeti arasında mücadele eden bir kalp •• 
- Karısının ihaneti kartısında kocanın duyduğu azap •• 

Gibi beteri hisleri tahlil ve temsil eden dünyanın en büyük filmi 

Bugün TAYYARE SiNEMASINDA 
BOYOK ARTiST LIL DAGOVER - ViLLi BiRGEL TARAFINDAN TEMSi~ 

EDiLEN 

9 UNCU SENFONi 
Filminde görülecek ve 250 kitilik orkestra tarafından çalınan 9uncu senfoni parçaları dinlenecektir. 

AYRICA MACARiSTAN GECELERi 
Maskeli filmini temsil eden P AU LA V ESSELEY 
T..,afından temsil edilen atk • güzellik ve muıiki filmi 

tlaveten: PARAMOUNT JOURNAL 
Seanslar: 2 - 5.IS - 9.15 de MACARiSTAN 3.40. 1.25 de 

FJATLER: 30-40-50 KURUŞTUR. 

Kral Karol'un 
yıl dönümü 

Bükre_ş, 18 (A.A) - Bütün ınernle;: 
kral Karolun doğumunun 44 üncU 
dönümünü tesit etmiştir. BUtiln g:; 
teler kral Karolu tebcil etmekte ve ıl• 
Jetin temenniyatına hararetli tıbirle 
ifade etmektedirler. 

--=-
Yeni Adam ~ 

Yeni Adam'ın 198 inci sa~':'ı ç Çil 
içindekiler: Ismail Hakkı, Kıl~?ı~ 
ve emperyalizm {ilimleri. Suphı e~ .. 
Ağa Han. lsmail Hakkı, Tiyatro fil f#'. 
tehi. Kerim Sadi, ispanya Köle 0~ 
cak. izzettin Şadan, Türkiyede • _, 

. ono-
Nevroz. Ahmet Naim, Marün fll,r 
(hikaye). Tarık Onan, Eflatun. N~ ş.
tın Mete, Espion (roman). Izz~tt;aJ<"9ı 
dan, Akıl hastalıkları. Isrnaıltlcı1'letlo 
Hayatım. iç ve dış sosyete . U:.0ceıetlo Niçin ve Neden. Haftanın duşu 1'~ 
Hiılfısalar. Ayraca Machiavel'ın gu -'ı/1' . ur~ 
dar adlı şaheseri, Suphi Nurı ili-' 
dan hülasa edilerek forma forma 
v rilme1dedır. 
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EUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. ROYALE NEERLANDAıs 

a CA V ALLA vapuru 20 birinci tepin· KUMP Aı'n" ASI 
.ın:~~~terdaın. Hamburg ve Bremen li- FAUNA vapwu 16/10/937 de 
~~ bardı: t edecektir. Rotterdam - Amsterdam ve Hamburg 

• 1"b AMERtKAN EXPORT UNES limanlarına yük alarak hareket edecek-
Exe E:xport Steamalıip Corporation tir 

l'İnd CHANCE npuru 23 birinci tq· DEUCAUON vapuru 26/l 0/937 de 
tak e bekleniyor. Nevyork için yük ala- Rotterdam • Amaterdam ve Hamburg 

ctu. limanlarma yÜk alarak hareket edeeek-

de AIU. l'ON vapura 26 birinci tqrin- tir 
tak beldeniyOC'. Nevyork içia yük ala- HERMF.S vapuru 27/10/937 C:le 

hı-. Burgu, V ama n Köatence limaalanna 

de ~MIN~R vapan1 ı ikinci tepin- ,ük alarak hareket edecektir. 
lenıyor. Nevyork için yük ala· SVENSKA ORtENT UNIEN 

~T BARDALAND motörü 16/10/937 
de beJd A ~tA vapuru 9 ikinci tepin· de Rotterdam - Hamburg • Dantzİg • 
Clktır enıyor. Nnyork için yük ala- GDYNIA • Danimarka - lsveç • Norveç 

E>c. ve Baltık lirnanlanna hareket edecekitir. 
de h!UB!l'OR V&PW'U 19 ikinci tepin. VtKtNGLAND motörü 2/11/937 
Clktu lenıyor. Nff)'ork içiD yiik ala· de Rottenlam • Hamburg - Dantzig -
r~~ .. -- GDYNIA - Danimarka - lsveç. Norveç 

de L:kı~ vapwıa 26 ikiaci lefrin· ve Battık limanlarına hareket edecekitir. 
tt.ktar eniyOt". Nevyork için yük ala- SERViCE MARrrtME ROUMAlN 

oC Al.BA JULYA vapuru tı/10/1937 

YENIASIR 

'REVUE --.aaıını· ısteVln•z.~ 
Cine,"' m~eı vo nyat ~ueuıunda diğer yUkse1 
ttna~ aaatıerıo'Ç mukayeae ediniz. 
Kullananlardan f bir fikir.- &dinini&! 
işte. o vakit niçin horkeeın! '- -

?REVUE 
saatini tercih ottıaını anhyacaksınız"· ; 

1948 1900 
6 ıantim uzunluk 4 ıantim genitlik iki uf ak pille yanar_ 

8 santim uzunluk tek pille yanar 
Daimon markalı bu fenerlerin 1938 ıeneainin ıon modaaidır 

Bilha11a bayanların el çantalarmda ve bayların yelek ceplerinde 
kullanmak için gayet tık bir fenerdir. 

de ~~ vapuru 28 ikinci tepin- tarihinde Malta - Cenova • Manitya ve 

tt.kbr eniyor. Nevyork için yiik aJa. Oran limanlanna hareket edecektir. ~=~~~=~~~~~~~~-==~~===~==t "' • ZEGLUGA POLSKA S. A. (j m7.2Zlt: 

• ııe Exı>ort Steanıship Corporation LEVANI' motörü 2/1 t /37 de An· ş k A • 
PiRE AKTARMASI ven - Gdynia ve Danaig limanlanna l telyesı 

E>tA SERt SEFERLER.. hareket edecektir. 
l'İnde p~ION ~unı 23 birinci tq- lla~daki hareket tarihleriyle navlun- Beyler Soka g"' J na na k 1 e d i ı d i 
~ &reden Boston ve Nevyork i~ lnrdaki değqikliklerden acenta mesuliyet 

E:)C~ edecektir. kabul etmez. Dabll faı:la tafsilat için ~imar Ke?1al~ttin cad.desind~ (ŞIK) diki' v~ f8:pka atelyeıi 
l'İııd ~ORDA vapuru 5 ikinci teı· ikinci Kordonda FRA TELLt SPERCO tevıı mecburıyetı dolayısıyle llunci Beyler sokagı cıvarında Nu
har~ Pireden Boston ve Nevyork için vapur acentasma müracaat edilmesi ri- Nman zade sokağında 36 numaraya naklcdilmiftir. 

et edecektir. ca olunur. 1 • 26 (1803) 
• SEYAHAT MODDETI TELEFON : 4142/4221/2663 rzu:ızna/2ZYJJ.Y...6'.7~rz7.7.7-7.7.x7.Z.ZZT.xzT"../.7.LT~T/.2,...'22-v.:-o..L.-:J 
~ • Boston 16 gün .,_~~~~,,.;-~~..-.~r.ı:::A?' 

s;Vı~~vy~OUMAIN Olivier Ve Şii. 
DlJao BUCAREST LıMİTET 
de~~~~~ vapuru 2s birinci teşrin- Vapur acentası 
Ga~~tence, Sulina, Gnlatt, ve · j t ON REES ~ük -:,_aktarması Tuna Iimanlan ·ıçin B\R NC KORO 
~caktır. BiNASI TEL. 24 43 

~OYALE HONGROISE Lllermnn Lines Ltd. 
I> ANuBE MARl'l1ME LONDRA HATrl 

beı..1 ~A rnotörU 23 birinci teşrinde POLO vapuru limanımızda o~up -~8 
"' ıı;ıeniyor. Beı-.1 N • d C eylule kadar Londrn ve Hull lçın yuk 
ou"·- 6 • ....,, ovısa , omamo, 1 kt 

""'P~te B ti" la Vi L" n aca ır. 
İçhı Yük • ra 1 va, aynna ve mz . P~tLOMEL vapuru 29 eylul?~n ~;-
JolniS'acaktır. kız bırlnci teşrinc kadar Londra ıçın yuk 

TON VARREN LINES LTD. alacaktır. 
JEsg LIVERPOOL LESBtAN vapuru 12 birinci ~rinde 

de beld M?RE v?unı 31 birinci te,rin- Londrn, ve Hull için yUk çıkaracaktır. 
rru. ... ._ eniyor. Uvcrpool ve Anven li- L1VERPOOL HATl'l 
~.~dan yük çıkar MARD1N1AN vapuru 29 cylulden 6 
\r~ K""st 

5 
,!_~ ve Burgu, birinci teşrine kadar Liverpool ve Glas-

tli) 1. 
0 ence. UWU1• Calatz ve fb- gov için yük alacaktır. 

l>~ yük alacaktU". BR1S'I'OL LElTH VE NEV-
~~ NORSKE MIDELHAVSLINJE GAS'l'LE HATl'l 

Q OSLO JOHANNE vapuru 28 cylule kadar 
"--• _A ~ ARD motörü 25 birinci t~rin-de doğru Bristol için yük alacaktır. . . 
~eniyor p:_ D" N ı· ARABlAN PR1NCE vapuru 10 bırın-
tııa ... ._ • - • - ... , aeppe ve orveç ı· k N tl i · ~ yük alacakt ci teşrinde gelece ve evgas e çın 
1._llfuıdakı h ır. . yük alacaktır. 
~akı de . areket tarlhlerıyle navl.un- Tarih ve navlunlardaki değişiklikler-
kabuı ı~ ğışlklerden acenta mesulıyet d n acenta mesulivct kabul etmez. 

l) Cuaez. C a· !!ım::ıı:mlı:r::t::~!ll!'!.ll•11 
l<" or':tıdffltla tafsilat almak için Birinci OAHtLlYE MOT AHASSISl 

'· ~ a V. F. Henrl Van Der Zee DOKTOR 

·~:~;;;:~~;:~:::~·t Celal ar~m 
Goz Hetımı 

IVIİTAT OREL 
ıo~• - Beyler Numan zade 
da N Ahenk matbaası yanın-
~ Utuara: 23 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
lannı muayene ve tedavi eder· 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
ıokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. ts~~aYene ıaatleri : 10-12, 

- 17. Telefon: 3434 
~I~~~~~~~ f!l.---allli!-----· 

Diş Hekimi aria a tcsinden diplomalı 
oı, tablplerl 

~em/ekd fıastanesl diş tahibl 

Uzaff er Eroğul 

l\enıal Çetindağ 
A~~ulla~ Naci 

1,~•ıtalannı her gün ıabah 
8e 

1 
dokuzdan başlıyarak 

nu~ er - Numan zade S. 21 
lcab:ıralı nıua yenehanelerinde 

HORTAÇSU 
Haatalarını Birinci Beyler 

ederler 
.,, Telefo~ : 3921 

':Wp M h§ 

sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 
öğleden aonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 

- ~ •• ~ ... '.... 11 , • • • • • • ••• :: :'. 'l ,... • - .. .. ·.; • ' A.'~ •":,,": 

'(:".• 

.. 
Norveçyanın haliı Morina balıkyağıdır. iki 

defa ıüzülmüttür 
ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

ıhhat eczanesi 
Büyük Salepçioğlu Hanı k8.1Jısında Baıdurak • l.unir 

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

' Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLAT-T 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. D. GIRAS 
Peştemalcılar, Evren sokak No. 3/1 . _ . 

Singer dikit makinaları .kumpanyası karşııında 
Telefon: 2413 Posta kutusu : 234 lZMlR 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 
~on 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski oteldıi BAY 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareıiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde miaafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Birçok huıusiyetlerine ilaveten fiatler müthi, ucuzdur. 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. \1 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins k6mür perakende ıuretile rekabet kabul el· 
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane pazarı Bardakçılar sokak numara 12 
F. PERPINY AN 

Fabrikaları 
anonim. Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu U!& lzmlr 

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

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 
H. I. Ç. 

SAHlFE 9 

TURAN fabrikaları mamulAtıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traş sabunu ve kremi ile gllıellik krem· 
lerini kullanınız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan aa
trılar için lı:mirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen-
telik Nef'i Akyazılı e J. C. Hem iye mUracaat ediniz. 

Poeta Kut. 2 Telefon E45& 

a tabii 

juvantin saç boyaları 

' 

INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju
vantin saç boyaları muzır ve zehirli maddelerden tamamen arl 
olup ıaçlara tabii renklerini bah,eder. 

Juvantin ıaç boyaları kumral ve ıiyah olarak iki tabii renk 
üzerine tertip edilmiftir. Gayet tabii ve sabit olarak temin edi
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek ıuretiyle de 
çıkmaz. En ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtrıyat mağazalarında arayınız. 

lstanbul Sıhhi müesseseler arttr· 
ma ve eksiltme komisyonundan : 

Yapılacak İf: Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesi 
merkez pavyonu inşaatı. 

Muhammen fiat: 32.600 liradır. 
Muvakkat garanti: 2445 lira. 
Bakırköy Emrazı Akliye ve Asabiye hastanesinde yapbrılacak 

olan Merkez pavyonu in.aab kapalı zarfla eksiltmeye konulmut· 
tur. 

1 - Eksiltme 20/10/937 Çarşamba günü saat 15.30 da Çağal 
oğlunda Sıhhat ve içtimai Muavenet Müdürlüğü binasında ku· 
rulu komisyonda yapılacaktır. 

2 - Mukavelename, Baymdırltk İfleri genel. husuıi ve fenni 
tartları, proje ve keşif hülasası ile buna müteferri diğer evrak 
163 kuruş bedel mukabilinde komisyondan alınabilir. 

3 - istekliler cari seneye ait ticaret odası vesikasiyle 2490 ıa· 
yıh kanunda yazılı belgeler ve bu işe benzer 25.000 liralık it yap
tığına dair Nafıa Vekaletinden almıt olduğu müteahhitlik vesika
siyle muvakkat garanti makbuz veya banka mektuplariyle bir
likte teklifi hnvi mektuplarını ihale saa!inden bir saat evvel mak
buz mukabilinde komisyona vermeleri. ~·6667» 

S-10-1&-19 6667 3470 (1943) 

• 
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~ramızdaki dostluk bağları 
Bundan Daha fazla bir yakınlık ve 

daha samimi birliğe imkan yoktur 
''A nkaraya gider gibi gitmi

kendimi 
yabancı bir memlekete 

Türk Topraklarında yorum. .. 
oz memleketimde sanıyorum" 

fo!~tanbul, 18 (Yeni Asır· Tele- Türk ricaliyle gÖrü§mekten aynca ki samimi dostluğa temas eylemiş
~ ) - Rıhtımda binlerce halk büyük memnuniyet hissediyorum. tir. 
!la afından cyaşa» sesleri ile alkışla- Türk - Yunan milletleri arasında- BAY AN MET AKSASIN 
il 11 :.e kar§ılanan Yunan başvekili ki dostluk bağlan o kadar kuvvetli- SöZLERt 
~ "letaksas, Perapalas otelinde dir ki, bundan daha fazla bir yakın- Bayan Metaksas, 25 sene evvel 
lcktbuat mümessillerini kabul ede- hğa ve samımı bir birliie imkin de lstanbula geldiğini, fakat o za-

fU beyanatta bulunmuştur : yoktur. ' mandan beri lstanbulun büsbütün 
h .. ~ - Pek kardetçe münasebatta ~kara.y~, !ab~ncı bir ~~mleke- değişmş ve modernleşmiş olduğunu 
c1t"'lll:ıduğumuz Türkiyeye geldiğim- le ı.'jder l'~1 g•:ı1!~~um. T jrt !?P- söyledi. Türk kadınlarının mazhar 
L? ~olayı fevkalade memnun ve rda arın a ~en Eım~ ozlmb~m1• ~ ~ ımki- olduğu büyük terakkiden hararetle 
""1l e sanıyorum. mın o a ı ınmız , d I 
~. 1Yıırun. Türk milletinin yüksek h y h d be • 'b. · h. bahsetti. Yunan ka ın arının ço-
~fi A er unan a nım gı ı aynı ıs- h b 
ı .. latürkü tahsen tanımak ve . t t alet d cukların;:ı Türkiyeye kar~ı mu a · 
011lii sıya ı asım a ır. » .. led · 
~Yunan milletinin en derin YUNAN AMIRAUNIN bet aşıladıklarını soy 1

• 

Jiıı· atları ile en samimi temennile- ,<;öZLERt B. Metaksas da, Türk kadınları-
ı.J kendilerine arzetmek için sabır- B. Metaksası getiren Averofun nı, kendilerine karşı beslenen mu-
bl.•nıyorum. Bu münasebetle, ba- amrali de Türk dostluğundan hara- habbetin ne kadar derin olduğuı:ıu 
.;""• esasen tanıdığım, diğerlerini retli bir lisanl::ı bahsetmi• ve bilhas- görmeleri için, Atinaya da;'et etmış
~ak fırsatını bulnıu§ olduğum sa iki memleket denizcileri arasında-! tir. ___________ ;.._...;;_...;, ___ ...;, __ ,, .......... ----------------------

Tedhiş Hareketleri 
l<udüste birçok cinayetler~ suikast

ler ve yaylım ateşler olmuştur 
ı l>aris, 18 (Ö.R) - Filistın~en gelen ates.· tarrnkalan dil~ulmu:<tur. Kudü- ı mahallelerinde karga•alıklar vukua gel-
·ıaı, .. , ' 1 , 

etlere gore Arap reıslerinin te,·kif sün merkezind• bir yahudi otobüsüne j miş olduğu haber verilmektedir. 
:::;: teb'it ediluı .ş olmalarına railmen taarruz edilmi~, GO kurşun atılmış \'e Safedde hükumet on gün müddetle 

. ~ hareketlerinin ardı arkası gelme- 9 yolcu yaralanrnı:;tır. Kudüs yakinin- ' geceleyin ışıkların söndürülmesini ve 
"ıiııtir. Bu tedhişler Filistin toprakları- de bir ~tobü• durdurulmuş ve y~kılmış-1 halkın sokağa çıkmamalarını tahtı ka
~? hor noktasına yayılmakta ve umu- tır. Dort yolcu yaralanmıştır. Yıne Ku- rara almıştır. 
ı;ı; bir mahiyet almaktadır. Arap mah- düsün merkezinde yahudi mahallesinde Bundan başka tayyare meydanında 

1 
"rınde bu hareketlerin kendiliğinden bir yahudi yaralanmış ve mütearrız kaç- çıkmış olan yangın dolayısiyle şehir bin 

~ du;; ı. mıştır. Hay fada bir yahudinin cesedi 
1,, oU ><aydedilmektedir. Zira baş mlil- lira para cezasına mahkOm edilmiştir. 
• trı d bulunn1uşutr. ölüm boğına suretiyle 
ı ey anda olmadığı gibi yüksek arap Yafada bir çok arab ricalinin tevkili-
'•llı·t ika edilmiştir. Kudüsün eski şehrinde 
~if ı ~sinin başlıca erkanı da ya tev- kurşunla öldürülmüş bir arabın cesedi ne tevessül edilmiştir. 
\' hedılmi.ş, ya sürgüne gönderilmiştir. keşfedılmişiir. Saat sekizden sonra Pal'is, 18 (ö.R) - Filistin baş ınüfti-

a Udi mahfilleri ise bu vaziyetin tesis d 1 f sinin Ömer camiinden Hicaza kaçtıg"ı •d·1 ışıkların sön ürü mesi tedbiri muha a-
n· 

1 nıi~ olan sistematk cinayet siyaseti- za edilmektediı-. bildirilmektedir. Niyeti Ingilizlere kar-
t~~· bir de\'amı olduğunu idcLa etmek- Kudlis, 17 (A.A) _Bu gece Filistin şı Vehabilerin himayesini temin etmek-

1,, ''1•_r. Dünkü gün bir çok cinayet- topraklarında tedhiş hareketi sistema- mi~. Baş müftü B. Mussolini ile de te
tu SUıkastler ve yaylım ateşler olmuş- tik bir surette başlamıştır. Kudüs ci- masa geçmek niyetinde olduğunu bil
,,:· l<udüs - Hayfa yolunda yaylım varında Emek de ve Saleddin yahudi dirmiştir. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Ademi müdahale komitesinde Yugoslav 

Gönüllüler Meselesi 
Başvekili dün 

ispanyada 110 ''b'i~· ltalyan vaı mış Belgrada döndü 
,,1:~tis, 18 (ô.R) - Italyan hükumeti, Ingiliz gazeteleri bu italyan manevra· Paris, 17 (A.A) _ Dün iyi malUnıat 
lıı . 11 ıııüdahale tiıli komitesinin yarın- !arına pek kapılmıyorlar. Umumiyetle k l 

ıçr alma ta o an malıafild• B. Stoyadinoviç 
diyJ ıınaına zemini hazırlamak maksa- çok ihtiyatlı bir lisan kullanan cTiınes> B. Delbos ve B. Chapsalin bir Fransız • 
~ .. e olsa gerek, Romada bir teblı'f! gazetesı· b'ıle dı·,·or ki· 
.. ,,, t " · · Yuı:oslav ticaret itiltıfnamesini imza 
hıı e .ıniştir. Bunda ispanyadaki ltal- c Ispanyada iki tarafa muhasımlık e!ıl>İıj olduklarına dair deveran eden ha-
"' gonüllülerinin adedinin 40 bini geç- hukukunun bahıı tehlikesizce yapıla- herler hilafına olarak şimdı· o··g·reru'ldı·-
•dıği idd' d'I k · · leııı· ıa e ı me tedır. Halbukı Va- bilmek için iki tarafça mesuliyet şuu- ğine göre mali teferrüat llilk t 

u'· 'Ya hükumeti elinde mevcut mev- riyle ve beynelmılel hukuka riayetle ıs- halinde bulundug' undan b mua k ıyel 
~ rnaı· .. . . u mu ave e 

hi~ . uınata gore general Frankonun !imal edilmesi şarttır. Halbuki şımdı- henüz imzalanmamıştır. 
"ıullıhetı altında en az 110 bin Ilalyan ye kadar her iki tarafın da deniz oto-ı P.aris 17 (AA) B St d. · <lrib · b 1 d M " ' • - • oya ınovıç 
lııeltted· ının u un ugunu haber ver- riteleri bu beynelmilel hukuka pek az saat 22,15 de Belgrada hareket ctmiş-

l:.andır. ~riayet göstermişlerdir. Bir anlaşma hu-! tir. 
~li k r~, 18 (ö.R) -Ademi müdal,ale . sulü için birinci şart Ispanyaya mühim- Budapeşte, 17 (A.A) - Yugoslavya 
'•ih ;°'~•lesinin yarın saat 16 da yapa- mat ve takviye kuvvetleri izamına ni- başvekili B. Stoyadlııoviç Azest gazete
~•h•hÇtıına faaliyetle hazırlanmaktadır. 1 

hayet verece!< müessir ve fili tedbirler sinin Londra muhabirine aşağıdaki be· 
Orr,· F'ransız sefiri B. Corbin Forreign 1 1 d B . . d 1 tler·ın te yanatta bulunınuştur· sc'e gide k , .. .. .. .

1 
a ınn1ası ır. unun ıçın eve - . 

1tir, ö- re B. Edenle goruşmuş- ahhütleri tayin edilmeli ve bir kontrol/ Belgrada döner dönmez Küçük antant 
~I..ıı :!~den sonra ise cum~rte:i gün.il! sistemi tesis edilmelidir. Bu yapılınca 1 ile. M~c~ris~an arasında bir anlaşma için 
n">.at d.len eksperler komıtesı, denız ve gönüllülerin ı:er.i alınması başlayın- ikı mıslı bır enerji ile çalışacağım. Bu 
l"'• et karakollarının ilgasına rağmen 1 .k. t f h ml , h kukunun anlaşma harici siyasetimin en müh· im 
:.,<4n~·ada . .. .. . 1 ca ı ı ara a mu ası ı."' u . . . . · . 

hın rn.. . ademı mudahale taahhutlerı- ne nisbct dahilinde verileceği tayin edi- hedeflerınden hıridir. Macaristan ile 
~a,0 .~•ssır hır ~ekilde kontrolu için bir l ıebileccktir. Bundan e\'vel icap eden Küçük antant arasında bir anlaşmanın 

l<o .•mak üzere bugün toplanmıştır. teminatı elde etmek lazımdır. • çabuk bir surette elde edileceğine emin 
&' ııııtcnın · k. · · · · b 1 kt l hak ) arın ı mesaısının netıce- Diğer taraftan bazı gazetelerin iddia- u unma ayım. 

kında tad 1 k 'kb. ·· 

•>"" :r" 

Hatay 
Seçimi için 

Milletler cemiyetinin 
kontrol heyeti Anka
radan geçerek An

takyaya gitti 
Ankara, 18 (Telefonla) - Milletler 

Cemiyeti namına Hatayda intihabatı 

kontrol • dccck olan heyet lstanbuldan 
buraya geldi. Ankara palasta Hariciye 
Vekfıleti Müsteşarı B. Numan Mene
mencioğlu tarafından şereflerine bir zi
yafet verildi. Heyet akşam Toros eks
pr"'iyle Hataya hareket etii. 

Bakırçay 
Temizleme işi bir 
milyona çıkacak 

Bakırçayın bir an önce ıslah edilerek 
etrafındaki araziye zarar iras etmiyecek 
bir hale getirilmesi için faaliyete geçil
miştir. Nafıa Vek5.leti su işleri dairesi, 
sulama mühendislerinin hazırladığı pro
jeyi tetkik etmiştir. Tasdiki bugünlerde 
yapılarak eksiltmeye konulacaktır. 

Bakırçayın temizlenmesi ve tahkim 
duvarları çekilmesiyle önümüzdeki yıl 
içinde ovanın her türlü tehlikeden va
reste kalacağı ümit edilmektedir. Bu iş 
bir nillyaı1 füaya çıkacaktır. 

Averof Marmara 
acıklarında 

• 
karşılandı 

-BAŞTARAFI BiRiNCi SAHiFEDE--
Yunan Baş1Jekili yarın aabah 

(Bu sabah) Ankaraıla bulunacak 
ve hükiimet erkanı tarafından kar
r.ılanarak Anlıarapalasa miaalir 
edilecektir. 

Ziyaretin ilk ııünü program mu
cibince protokol ziyaretleri ile ge
cecektir. lJğleyin Harici.ve Veki
li ve ak•am da Başvekalet veki
li bov Celal Bayar taralından zi
yaletlCT verilecektir. 

B. Metaksa11n öğleden sonra 
Cankayada Reisicümhur Atatürk 
tarafından kabul edilmeai çok 
muhtemeldir. 

iyi malümat alan mahleller bu 
ziyaretin iki dod ve müttelik 
memleket arasında esasen çok 
kuvvetli olan dostluk rabıtalarına 
bir Irat daha keıayif vereceği ka
naatindedirler. 

Akabe meselesi 
-BAŞTARAFI BlRINCI SAHiFEDE-
makta ve Filistine doğru hareket etmek
tedir. Malum olduğu üzere Suudi hü· 
kı'.ımeti ile Ingiltere arasında Akabe me
selesi hakkında henüz bir uyuşma hasıl 
olmamıştır. lngiltere Suudi memleke
tine mühim fedakarlıklarda bulunarak, 
mukabilinde bu mıntakayı elde etmek 
arzusundadır. Suudi hükumeti ise bu 
hususta entransigeant davranmaktadır. 
Bununla beraber müzakereler devam 
etmektedir ve Arap matbuatına göre 
yakın bir zarnanda iki memleket ara
sında dostane b;r hal çaresi bulunaca
ğından şöphe yoktur. 

lTALYANLARA GöRE 
ıtalyan matbuatı ise bu sahada da In

giltereye karşı şiddetli bir cephe almak
ta ve Suudi hükQmetinin gerek Akabe 
mıntakasında gerekse Maverayi Ürdün 
sınırlarında muazzam askeri t~idat 
yaptığını Yazmaktadır. Matbuat Ibnis
suuda •sahra Napolyonu> demektedir. 
Italyan matbuatı Rooseveltin nutkunu 
üç satırla hülasa etmektedir. 

Türk dostluğu 
BAŞT ARAF! BiRiNCi SAHiFEDE 

SON H:ABER 
: ~ ... 

Filistin hadiselerinde 
ltalyan parmağı 

----~--------......;;;;;...._ 
mı? 

lngilizlerin ileri sürdükleri birçok 
deiiller böyle bir şüpheye 

kuvvet vermektedir 
I\ ud üs müftüsü lngilizlere karşı yardım 

İ8tt•mek için ]talyaya mı gidecek? 
Londra, 18 (ö.R) - Filistindeki va

ziyet Ingiliz resmi mahfillerinde endişe
ler uyandırmaktadır. Filistinin biri 
Arap, biri yahudi ve biri de (Kudüs 
şehri ve etrafında) doğrudan doğruya 
Ingiliz mandası altında olmak üzere üç 
kısma ayrılması projesi fikirleri yatış

tıracak yerde bilakis daha ziyade alev
lendirmiştir. Haftalardan beri suikast
ler ve tedhiş hareketleri birbirini takip 
etmektedir. Faal bir propaganda ile 
taassupları körüklenen araplar yahudi
lere ve ingilizlere taarruz etmekte ve 
bir çok defalar yahudiler de mukabele
de bulunmaktadırlar. Ingilizler şiddet
li tedbirler almak mecburiyeti altında 

bulunuyorlar. Ömer camiine iltica etmiş 
olan Filistin baş müftüsü Lübnana kaç-
mağa muvaffak olmuştur. Fakat Lüb
nan hükCımeti orada kalmasını muvafık 
görmediğinden müftü meçhul bir isti
kamete hareket etmiştir. Arap hare
ketlerinin bu başlıca müşe\'Vikinin Fi
listinden ayrılmış olması suikastler seri
sini azaltmamıştır. Ş>mal hududunda 
yüzlerce Filistinlinin iştirak ettiği şid
detli bir muharebe olmuş, iki saat de
vam eden muharebe esnasında bomba
lar atılmıştır. 

Ingilizlere bishassa endişe veren nok
ta bu faaliyetin harici teşviklere d.ıyan-

dığı şüphesidir. BilhasS.. Bari Italyan 
telsiz telefon m•rke:tinin araplar için 
yaptığı neşriyatta Ingiltere aleyhinde 
şiddetli propagandada bulunması dikka· 
ti çekmektedir. B. Mussolininin Trab
lus ziyareti esnasında kendisini islAm
lığın «hamisi!> şeklinde göstermesi, bir 
luıç gün evvel Yemen kralından kendi
sine hararetli bir telgraf çektirmesi ve 
bütün Italyan müstemlekelerinden In
giltereye protesto telgrafları ve kendisi
ne hararetli teşekkür telgrafları çektir
mesi hep bu şüphelere kuvvet vermek
tedir. . ltalyan gazetelerinin Filistin hii
diselerine mübalağalı bir yer ayırmaları 
ve Ingi)teie hakkında bu vesile ile pek 
az dostça bir lisan kullanmaları da dik
kat uyondırmnktadır. Mesela cMossa
gero > gazetesi bu sabah d1yor ki : •Fi
listindeki Ingiliz mukabelei bilınisil 

tedbirleri Ingilizlerin mahut insaniyet
pcrverliği hakkında aklı başında o1anla
rı düşünıneğe sevkeder. lngilizler baş
kalarına karşı yerli yersiz ahlfık hoca
lığı ederken Filistinde olup bitenler 
hakkında söz bil.- söylemernekted'rlcr 

Londrada bilhas.a asabiyet uyandıran 
bir nokta da Fil istin ha~ mü!tlisünün 
Ingilizlere karşı yardım temin t.>tmek 
üzere Italyaya gltmeğc krar verdiği 
hakkında alınan m<>vsı•l- h brrlerrlir. 

Fransa U. Vilayet meclisi seçiminde 

Sosyalist ve komünistler : 
kazançlı çıktılar 

Pario, 18 (ö.R) - Umumi 'il«yd 
meclisleri infhabatından en kazançlı çı
kan partiler aoayalistlerle komünistler

dir. Komünistlerin evvelki meclislerde 
ancak on azaları varken yenilerinden 4 J 

azaları olacaktır. Sosyalistlerin aza ye
kunları 163 ten 234 e çıkmıştır. Yani 
bu iki parti yüzden fazla yeni mevki 
temin etmi~lerdir. Bu kazancın yansın
dan biraz fazlası radikallerle dii;cr nn1-

tedil sol cenah partileri zararına, cL !: t'r 

kısmı da doğrudan doğruya muh:\lıf sa~ 
cenah partileri zararına elde ed;Jınıo;,f . 

Miralay De Larokun Fransız :ı-o . y ~ 1 

partisi adını taşıyan faşist partisı sarfc~ 

tiği büyük gayrete rağmen anc a'- 1-i 
ll.zal ık temin etmiştir. Evvelce dört ilı_.t • 

lığı vardır. Umumiyet itibariyle vazi

yet müfrit sol cenaha doğru hafif bir 
kayma göstermekte,, fakat bu da e'.'Jas
lı bir değişiklik derecesini bulmamakta· 

•• 
yaliat fırka.!lının nıevkileri artını tır. fa .. 
kat umumiyeti itibari}· le partilerin ·va

ziyetinde esaslı bir tebeddül yoktur .• 

tntihabat neticelerini öğrenmek üzer• 
dahiliye nezar<tine giden B. Şotan de

mistir ki : 
.ikinci dc\"rc neticesi de ilk devrenin 

verdiği intibaı teyit etmektedir: i\1cm

leket istikrar lehinde rey vermi1tir. Bu· 
n11nla berAbcr radikal sosyalist partis~· 
r.in idarf"~ı altında halk cephesi hükii
n1etinc itım::ıd1111 da göstermiştir. > 

~azan<lıkları n1c ... kiler itibariyle cüm~ 
huri~ · etri '<O yali tlt.:r 31 den 29 R. m~i"l~ 

ı. k;! so.,alı ıle, 20 den 1 S e. radikal· 
:,_o \Jlistlcr 568 de 521 e, müstakil T•l· 

dakallcr 1 35 t<" 1 1 O a, sol cümhuriyet· 
çiler 241 den 207 ye. muhafazakarlaı 

65 te 5 9 a düşmü,lerdir. Bu partilerZn 

kaybettlklc-ri mevkilerin ekserisi ~osya· 

li•tler 2 den 3 • , Pell~rlan radikall•ıt 

dır. birden ikiye, '.'Ja~ cenahtan cümhuriyet· 

Paris, 16 (ö.R) - Fransada viliiyel demokrat birli~i 231 don 240 a, so~ 

ve kaza mecl"leri için yapılan intiha· cenah müstakill("ri dörltc-n on dörde, 
bat dün kat·i olarak bitmiştir. Yeniden Fransız halkçıları dörtten on dörde çık· 
teşkil edilen n1eclislerde bilhassa so9· mışlardır. 

Dokuzlar konferanst 

Almanya ve Sovyetlerin 
çağrılması muhtemeldir 

Ingiltere ile Türkiye arasında umumi 
harp seneleri esnasında inkıtaa uğra· Brükael, 1 7 (A.A) - Dokuz devlet 
mış olan samimi ve dostane münasebet- konferansının ilk içtima tarihi olarak 3 O 
!erin yeniden tesis edilmiş olması ve ge· ilk te~rin tarihi intihap edilmiştir. Mua
çen sene kral sekizinci Edvardın gayri hede imza!ı bulunan devletler~ davetna
resmi olarak Cümhur Reisi Atatürkü meler gönderilmiştir. Ancak yeni v ... 
ziyareti ile iki memleket arasındaki ye- tcministcr atatüıü dolayısiylc İngiltere 
ni bir anlaşma ve dostluğun perçinlen- çağırılırken ayni zamanda Yeni Zelan· 
miş olması Ingiltere tarafından büyük da, Avusturalya, Kanada, cenubi Af. 
bir memnuniyetle karşılanmıştır. In- rika ve Hindistan da davet edilmiştir. 

ferin müdahalesini daima reddetmiştir ... 
Çin meselesi adalet ve nisfet dairesinde 
ancak Çin ile Japonya uaoında yapıla· 
cak müzakeTcl<rle halledilebilir. 

4 - Japon hükümeti böyle bir kon· 
foranstan hıç bir fayda beklenilemiye
t.:eği mütalaasındadır. ' 

Japonya esasen devletlerle rnüna.seba• 
halindedir. Büyük Britanya ile Ameri
ka Uzak Şark meseleolni bir takım 
menafi elde edecek suretle halle uğraş
maktadırlar. Halbuki ortada Çin ile Ja-

gilterede bazı kin1sclcr ınütckabilen Almanya ae Sovyet Rusyanın da ca-
gösteriln1 ış olan bu san1iıniyet üadele· ğınlmaları düşünülmektedir. 

'ılneıı . ' mu 0 ara nı ın go- ları hilafına olarak tali komitenin ya-
hi10· ih .1ngiLz mahfillerinin tahminleri rınkt celsesinde B. Edenin riyaset et
de.,_•lılırazlıdır. Ingiliz.ler Italyan müd-, meğc karar vermesi mesaiyi hasıraltı 
~"ıı t nııı ınuvaffakı}·eti şüpheli kıldı- etmek için dcgil, bilakis tacil etmek 
1 tı la akdır etmektedirler. ispanyada ' içindir. Haricıye nazıriyle münasebet
lliijlu~han adeden musa\'l ınıktarda gö- ı !eri malüın olan cYorkshirn Post >ga
~•n b·u~ gerı alınması iddiası bunlar- zetesi bu hususta şunları yazmaktadır: 

rinin layık olduğu '1eçhile 1emadı elli- Hükümet mahalili ltalya ve Japonya-

Mussolininin oğlu ,nm~di.ği zeh~bında ıselcr de lord sı. nın kabulleri hususunda nikbindirler. 
Davıdsın tavs;yclerin.n pek kısa bir za- Tokyo, 18 (A.ı\) - Asahi gazetesi-

ponya arasında mevcut bir nizadan baş· 
ka bir 1ey de yok tur. 

• a ırıdir. Diğer taraftan italyanlar 1 c Lord Plymouthun salı günü Londra
h._,,~cle işin ispanyada iki tarafa mu- 1 dan kaybubeti Kent dük ve diişesini 
b,, t ~Ukukunun tasdiki olduğunu , .• '.kabul etmek zaruretiyle kafi derecede 
lıı;ıs1.~','k i1:in de gönüllülerin ı;eri alın-· izah edilcbilır. B. Edenin komiteye bu 
:• i~~ınin Pek ziyade ilerleıni~ olması-: celsede rei• olarak seçilmesi de müza
·~. Yaç olmadığını iddia etmektedir- kerelerin süralle idare edilmesi jçin te

f n1inal hr.> 

Amerlkada fazla kalamadı man içinde daha ınüsbet ve daha hayır- ne nazaran Japonya Brüksel konleran -
Ncvyork, 18 (A.A) - B. Vittorio Ilı neticeler vermesi beklenmektedir. sınll iştirakten bir kaç sebepten dolayı 

Mussolini ltalyaya gitınek üzere vapu- imtina edecektir : 

ra binmiştir. Kendisi Amerikadan hare- Erzurumda yoksullar ı - Japonya Çindeki hareket ve la-
ketine sebep B. Ruzveltin nutku oldu- aliyetini bir m•şru müdafaa tedbiri ad-
ğuna dair ortaılı dolaşan şayiaları tek- için aşevi açıldı deımektedir. 

CENUBi AM[.RIKA JN IŞTıRAKl 
Vaıinglon, 18 (AA) - öğrenildiii• 

ne göre, Amerika hükümelİ dokuz dev.-; 
Jet konferansına cenubi Amerika mem• 
leketlerinin j~tirak etmelerini arzu ~t
mektedir. 

zip etmiş ve Amerika reisicümhuru ile Erzurum, 18 (A.A) Belediye . 2 - Çünkü Japonya prensip itibariy- Bu konferan•İn içtima laı'ihinin yak·~ 
yapmış olduğu görü~ınenin taınamiyle yoksullar için 300 kiıilik bir a~ evi aç- le siyasi mahiyetteki müzakerelerde mil- olmasına rağmen bu devletlerin konf<>
umun1i mahiyetteki n1escleler hakkında 1 mıştır. Yensiz \'e yurdsuz olan yobul-1 lt-tler cemiyeti ile teşriki mesaiden is~in- ranata bulunmalarına mezuniyet veri( .. 
cereyan etıniş olduğunu yeniden teyit ]arın barınmaların1 temin ~.-c tahılllerine t kaf ctmİ§tİr. rneıinin müml.lin olabileceği söyler.. 

eyleınistir, 1 devamlarını da temin etmi~tir. 1 3 - Japon hükümeti üçüncü de'Vlet- mcktedir. 
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• 

nun Şiddetle takip ediliyor 
Evvelki günkü nüshamızda Laz Enver 

adında bir sabıkalının, umumhaneleıe 

··············································································: 

iki Kızkardeş 
. . . 
• . . . . . . 
: 'i 

Amerika Gibi Bir Diyarda 
Medeniyetin ön s~fında yürüyen 

• 
11 

..... • ...... ••• Büyük aşk ve sergüzeşt ronıanı • • .. • • •• • • • 11
" '"" •• !S 

girmesine müsaade edilmediği ve hu ada- ~ı31SEPZE2'.:2t32.l2iiCDD:'l..~:ZZ7.jr/.JZ7...Z1rz7...zzzzzT..LZTLZT.L7JZ.:zzzzz;,51 rnın duvardan ntlamak suretiyle genel ' 
Birinci kısım : TEFR!KA No. evler arasında dolaştığı görülerek yaka-

landığı ve karakola getirilen Enverin ne- Baronun ihtiyarlığı torunlarının neş, esi, 
zarethanedc kendisini yaraladığını yaz· 
mıştık.. kızlarının saadeti arasında geçiyor 

Uz Enver, duvardan atlamış ve Şam· .._. dJl ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

i HAZİN ~ 
i ACIKLI ~ • • 

~ BİR . 
i/NSANLIK . 
s DAV ASI • . . .. 
• . . . . • . . • • • 

VE 
iç YÜZÜ 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yeni Orlean, Birincite,,+ıı 1931 

Albama yolu .• 
Bitmez tükenmez bir yol •. 
Saatte otomobille yüz lülometre cit· 

liğina halde adeta kendinizi yerini%de 
.. yıyor :zannedenin.iz. 

Birbirine eklenen tarlaların hepsi de 
birbirine o kadar benzemekte.. Saiom· 
~a solunuzda değifen manura yok.. 

Yol kenarındaki aiaçlar yekd.iierinden 
hep ayni d~ mesafe ile aralıklı ve 
hepsi de tıpla birbirleri ıibi .• 

Ufuk .. Y dcncsak bir sis bulutu içinde .• 
Birden, bu aia tabakua içinden bir 

adam deli gıöi kop.rak yolun üstüne fu. 
ladı. 

Son aüratle giden otomobilime az da· 
ha çarpacaktı. 

Sıkı bir fren yapmağa ancak imkan 
bUlabildim. T ekcrlekler ııcırdadı. ı.u. 
tikler aüründü .• 

Mutlak ve muhakkak otomobil altın· 
da kalıp can vermekten kurtulan bu deli 
gaöi adam atlattığı büyük tehlikeye .ı. 
dll'Jf ebneden mütemadiyen koıuyordu. 

Arkasına bite bakmıyordu. 
Kaıla göz arasında suratını görebil· 

(!im. Ba suratı ölünceye kadar unubnı· 
yacafun. Yüzünden ter değı1, adeta au 
akıyordu. Nefes nefese •. Tıkana tıkana 
•e adrmlannı gittikçe açarak koıuyor· 
&!u .. 

Bu, bir %enci idi .. 
Nihayet yine uzak bir siı tabakası için

Cle gözden kayboldu. 
'14• 

Albama yolu .. 
Bitmez tükenmez yol .. 
Göz alabildiğine n birbirine benzer 

a.rwar •• Ve üstelik müthit ve kuru bir 
jlloiuk ... 

Bu hareket.siz ve monoton manzara 
IÇlnde otomobilimin hamı kesmeden 10-

fama devam ediyorum. Bir taraftan da 
&!üşünüyor ve kendi kendime soruyo
"8n: 

- Biraz evvel cördüğüm zenci aca. 
ı... bir insan mıydı yoksa bir hayalet mi 1 
~rdüğüm rüya mı idi hakikat mı? .. 

Bu tek hadiseden sonra muhitim yine 
e.lci yeknesak haline dönmiiJtü. 

Yol, artık can ailayordu. 
Bereket venıin ( AJeyvil) e otuz kilo· 

tnelrem lcalmqtı. 

BiR FACiA 

KAFiLESi 

En ileri bir· memlekette XXV Baron Frnnsuvazla Piyer nrasın lı Meleğin evine girerek elindeki ustura 
d k k Nihayet, epey bekledikten sonra, iki evvelden bir al5.ka olduğunun farkına ile bir kadını boğazın an esme iste- Lc-

miştir. arkadaş Frnnsuvaz.ın yanına girebildi- varmndı. Felaket anlarında Piyet 

NEDEN 
Vaktin geç olması ve ev içindekile- ler. Tehlikenin geçmiş olduğu onun yü- hort ona o kadar bağlılık göstermiş, ~ 

rin feryadı üzerine yetişen %abıta rne· ı.ünde okunabiliyordu. Nikolün ümitsiz- kadar iyi arkadnşlık etmişti ki bol bO 

d ki ce hareketi. vaktinde anlaşı1mu:. olma- kazandıg"iını daha bol bol yiuen bir adanl murlan Uz Enveri meşhu en ya amı~ • ~ ~ l 
saydı, m~'um bir netice verebilirdi. Fa- alınası Baron tarafından kıziyle C\' cıı· 

tır . 

Bir insanı ZENCİ dir diye, suçlu 
o)sun olmasın, sorgusuz, kör ve 
anlaşılmaz bir taassupla, hemen 

daragac1na çekiyorlar 

Dün de, güpe gündüz, genel evler ara
&1nda bir kavga çıkm~. nokta memuru 

tarafından mütecavizler yakalanarak ka
rakola yollanmııtır. Sabıkalılarla müca· 

dele şiddetle devam etmekte ve her ge
ce yapılan aramalarda, hiçak, kama ve 

kat Fransuvazın ihtimamı kız kardeşini mesine bir mani telakki edilmedi. S;a· 

kurtarmağa klfi gelmişti. Şimdi eyi sen Fransuvazın resmen dul vaziyeti. 
lm ha 1 b• baS• o ası için da gün erce tedaviye ve doktor sıfatı ve serbest tabiati ır ~ 

istirahate .ihtiyacı vardı. kasiyle evlenmesine mani idi. Ve bo~· 
Bu günlerin Jerar Dansit için ne ka- lece Piyer Lehort ta Baronun darna 

1 

dar uzun geçtiğini söylemeğe lüzum oldu . 
yoktur. Her gün bir kaç defa gelir, Ni- Fransuvaz küçiik Serji hakiki an~csl 
kolün vaziyeti hakkında haber alırdı. imiş gibi büyütmektedir. Serj daıa; 
Genç kız bu hastalık esnasında bir çok babasının, yani Markın adını taş1ıııa . 

çalqıyorlar .. Hepsi de katırlar gibi; defalar Jerarın adını sayıklamış, ona ta, Scrj Sastras diye büyütülınektedır 

tabanca bulunarak failleri hakkında ta· 
kibat yapılmaktadır . 

• •••••••••••• Acı Hakikat ............ lü.. Ama ne lllf1Yorlar? Bir sürü hur· olan ve h~la daha canlı olarak yaşıyan Markın ihtiyar annesine Fransuvaı, ço
davat .• Ellerine ne geçmiı ise dütünme- aşkını bütün kuvvetiyle göstermişti. cuğunun büyük annesi olduğu için, r~ 
den a1m11ıar ve yola çalmı.ıtlar .. BelH ki Hatta öyle nnlaşılıyordu ki onun meyu- fah içinde yaşamasına müsait bir aylı 

. . 
• . . . . 
• . . 

• 

Su ka.derin ne tuhaf ve ne aci cüveleri var .. Dünya· 
nı,; en büyük milletlerinden birinin ülke•inde, medeni· 
yetin ön •alında bulunan ve insanlık yolunda en ileri 
adımlar atan bir memlekette, genç, kuvvetli ve •ıhhatli 
in.anlar diyarında inıanlık için çok kara bir lekenin 
mevcudiyeti adeta inanılmıyacak birıey değil mi? 

A•ırlarca evvel Afrika •ahillerinden Amerikaya ge
tirilip i•kcin edilen Rncilerin bugün milyonları tıfan to-
runları Amerikada hür vatanda, adını tafıdıldarı hal
de,Amerika cemiyet hayatına İftirakten beyaz ituanlar
la müsavi hakka •ahip olmaktan mahrumdurlar. 

Beyaz derili Amerikaldar ırklarının bo:uılmamaii 
için •iyah derili vatanda,ları ile kaynlJfmaktan korka· 
yorlar. Amerika hükümeti, dünyanın en mükemmel de
mokrasisi olan Amerika demokrasi•inin müme•süleri 
halkın •iyahlara karfı nelret hi•ıi ile .enelerdenberi 
mücadele etmekte, zencilere beyal:z.ar gibi yafan1ak 
hakkı, adalet hakkı, müıavat hakkı inıanlık hakkı ver
meğe çalı,maktadır. Fakat heyhat... Bilhana cenap 
eyaletlerinde beyazın ıiyaha. karfı müthiı ve korkunf 
bir kini ya,amaktadır. Veba kin en hiçten, en ulak ve 
ehemmiyetsiz bir vesile ile en vahşi ve leci bir fekle 
bürünmektedir. 
Mantıktan, fUUrdan, inıanlık ve merhamet hi•lerin

den tamamen uzak olan 

LİNÇ KANUNU 
içtimai ve insani bütün meseleler üzerinde herkuten 

/azla liberal, herkesten fazla ileride bulunan Amerika
da vahıetler ymatıyor oe bütün bu meselelerin zenciler 
üzerine tatbiki Amerikaldara soğukkanlılıklarını kay
bettiriyor .. 

Marul Fraruız röportaj gazetecilerinden Curt Rieu 
bu acıklı insanlık daocurnı yerinde tetkik etmi,, bitaral 
olarak çok haz.in bir röportaj ha:r.ırlamlflu. 

«Yeni Aaır» karilerine işte bu röportajı takdim eJi. 
yor. 

• 

kaçıyorlar.. sane hareketinde bu aşkın, sevgilisine bağlamıştır. Oğlunun ölümiyle matc~ 
Neden kaçıyorlar? kuvuşnınk acısının tesiri bi.iyüktü. Ger- içinde kafan bu kadıncağız esasen pc • 
Kimden kaçıyorlar? çe oğlunun, küçük Serjin Fransuvazca namuslu bir kimse idi ve Markın işledı• 
Bu kaçlJ bir dii~man .. Bir istila karı•· evlatlığa kabul edilmesi bir darbe ol- ği cinayetlerden hiç haberdar olrnadı. 

sında hicrete benziyor. muştu. Fakat Nikol neticede bunun Nikoliln Jerardan bir çocuğu otınılf' 
Kimi koca bir duvar saati &:.rtlamlJ... kendi menfaati için ablası :tarafından tur. Bütün annelik muhabbetini on~~ 

Kimi bir armonik kucaklamış .. Bir ka· katlanılmış bir fedak~rlık olduğunu an- üzerine vermiştir. Serji sevmiyor değ 
dın, bir kolu altında büyük bir ağrandis· lamıştı. Ancak babasiyle yaptığı mü- O da ayni evde bulunuyor. Çünkii :sa· 

da man resim, öbür eli ile çocuğunu sürük· nakaşa onun bütün ümitlerini kırmış- ron kızlarını ve damatlarını yanıtı t 
1

lliyor. Yorulmuı olen yavrusunu kucağı· tı. Hayatta artık ne nasibi kalmıştı? tutmuştur. Fakat Nikol de nihaYe 
na aldı ve koltuğundaki ajrandiıman Jerar mı? Fakat o kendini artık Jerara Serji Fransuvazın oğlu gibi görıncee 
r~mi yere attı .. Tencere, teps~ kap, ka· layık görmüyordu. Bununla beraber alışmıştır. Cinayet cocuğu ile aşk ÇO-d. 

u ı· 
cak ıırtlamıı kadın, erkek sürüleri.. Ai· içindeki en derin e7.a da bu idi. cuğu ayni şefkatin altında ayni mes 
lıyan .• Feryat eden çocuklar .. Oflayan Hastalık Nikolün yeni hayata uyan- yetle bi.iyilmektedirler. 
puflayan ihtiyarlar .. Değneklerine daya· ması için faydalı bir sarsıntı oldu. Ta- Barona gelince o da Flaviniıı hatıra· 
na dayana kafilenin pqine takılan koca· mamiyle iyi olarak ayağa kalktığı za. sına sadık kalmıştır. Hayatının bu ~~ 
kanlar .• Gözlerinin yqlarını kollan ile man o da ne istediğini daha iyi anlamış son aşkına kalbinin en muhabbetli }to

ıilen genç k12lar •• Hepsi .• Herkes yürü· ve etrafındakiler de zavallı kıza karşı şesinl ayırmı~, Flavinin tasvirini oda~n: 
yor ve kimse geri kalmak istemiyor.. vnz.üelcrini takdir edebilmişlerdi. Baron dan ayırmamıştır. Baron Flavinin bııitl 

1 
Nereye IPdiyorlar?.. için Jernrla Nikolün evlenmesine mü· liklerini ve cinayetlerini hiç öğrenrne-
Albama yolunun sisli ufkundan bir k~· ınancat edecek bir sebep kalmamıştı. miş ve etraf ındakil<-.r de bu hayali bOt· 

ra bulut gibi peyda olan bu binlerce zen- Yiizbaşı Jerar şimdi her zamandan zi- d B rontıd 
1 mak istememişlerdir. Şim i a 
1 d kimden kaçıyor ve nereye kaçıyor? 

1 

yade iştiyakla Nikole kavuşmak istiyor· ihtiyarlığı torunlarının neşesi kız.larınıı.t 

1 Belli ki cittiklcri yeri kendileri de bilmi· du. Küçük Scrj de arada bir mani de- saadeti arasında geçiyor. 
1 yorlar.. Şimdiki halde bütün emelleri 1 ğildi. Çünkü Fransuvazın oğlu olmuş· _ SON _ 
1 Abeyvilden ne kadar kabilse o kadar ça· tu. Nikol bunu nihayet memnuniyetle 
buk uzaklaımak ve ıerilerinde bıraktık- ve hatlfı ablasına karşı minnettarlıkla 

1 
lan mesafeyi biran evvel çoğaltmak... kabul etti. Azaplı mazinin yükünden 
Her halde uzaklarda, dağda, kırda, dere kurtulmak için bu en iyi çare olmuştu. 

I kenarı~~a, köprü altlarında, ?rm~nda Nihayet Nikolle yüzbaşı Jerar evlen
! veya du~man olmıyıın dost bır koyde diler. V c bunu ressam Piyer Lehortla 
I ba~ınacak bir .Y~ bulacaklar .. Gidecek: Fransuvazın izdivacı takip etti. Faknt 
len yer neresı olW"sa olsun.. Yeter kı nncak bir sene geçtikten sonra Frnnsu· 
Abeyvil olmasın.. vaz Mark Sastras ile ölüm döşeğinde 

Korkuyorlar... evlendiğinden resmen onun dUl karısı 
ı Hepsinin de gö%leri dehıet içinde.. idi ve tekrar evlenebilmek için kanun! 
Korku, siyah renlderini çamlD' renrine ınUddetin geçmesini beklemesi icap edi
çevirmiı.. Zencilerin sararması da böyle yordu. 

Sovyet ordusunun 
manevraları 

Moskova - Sovyetler Birliğinin :sal
tık filosunun sonbahar talimleri başla; 
nuş ve mUdafaa halk komiseri MarcŞB 
Voroşilof maiyetiy1e birlikte bu tali~: 
!erde bulunmak üzere KronştadJ g 

ınilc
miştir. Bu talimlere saffı harp g~ . U' 
rl, tayyareler ve denizaltı gernilerı ~ 
rfik etmektedir. 

oluyormUJ.. &C:ZZ:ZMZZZ'e:Z2Z2Z2:Zilm!Eill!l!lllii!lll'Jlız::IBHIZZ:z22:.i~~Z:Z::ı!:2:l!'7.:7.P!~'?'>~ 
• Bu lcafıle, tıpkı tarihin ilk devirlerinde . 

Hacerin : lanete uğramlf bir memleket hal.kınm 
: sürgününe benziyor ... 

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••: IJunlar koğulrnuılar ını? 
Uzakta, u{ukta, önümde bir kara kay- Yürüyorlar.. KoğulRnlflarsa böyle kütle halinde ne 

naıma var .. Sanki Wlere blirünmiif olan Çok hızlı ve gcnitı adımlarla yiirüyor· fenalık yap~lar? 
ufuk hnrekct ediyor .. Kımıldıyor gibi.. lar .. Hatta bu yürüyüıe ukoıuyorlar» ba· I Bir ıehre baalan verip yaima ve katli 

Acaba bu fırtına alameti bi.r kara bu· le denebilir. Sanki farkında olmanuılar 
1 
im mı yapmıılar? Yoka memleketleri, 

.......................................... Peşı· Sıra 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

«.lKI HEMŞiRE» romanımız bugün bitti. Yarından itibarJ: 
yine bu sütunlarda yeni bir romana başlıyoruz. Romanımızın a 

lut mu? gibi benim bulunduğum tarafa bakını· oturdukları yer bir düıman istilasına mı 
Otomobilin yolunu kestim. Süratini yorlar bile.. Sanki bir felaketten kaçı· ı' uğramıt? ·• ' 

hafiflettim. yarlar gibi.. Hayır.. Hayır.. Bunların hiç biri d~ 
Kımıldayan ufka gittikçe yakJaııyo· Birbirlerine çarpıyorlar. Yol kena· 1 ğil •• Ne ba&km yapmqlar.. Ne katJiim 

rum .. tıte §imdi tam yaruarmdayam.. rındaki ağaçlara çarpıyorlar.. Ayaklan yapmqlar .. Ne düımanın büC11muna ui· 
Bu kara bulut değil .. Kara derili İn· takılıyor, diiJüyorlar •• Kalkıyorlar .. Fa-

1 ramışlar ne de yurdlan istilaya uğramıf .. 
sanlar grubu .. Zenci sürüsü .. On .. Yüz.. kat boyuna .• Bo)'UN &idiyorlar.. O halde niçin kaçıyorlar? 
Bin •• Belki daha ful&.. Aralarmdan seç· Kadınlar erkeklere güç yetifiyorlar.. Niçin mi L:açıyorlar? 
mek ihtimali olmadığı için otomobilimi Ellerinden tuttukları küçük çocuklann• Çün!·ü havada Linç kokusu var ... 
yol kenarında stop ettim. aürükliyerek kafileden ceri kalmaınai• - Bitmedi -

HACERİN .. PEŞİ .. SIRA .. ~· Je 
Jır .• Ve •İze e•rarengiz bir lıava içinde Alrikanın göbegın 

111 
geçmif çok enteresan bir mücadele hayatının bütün heyecanı 
oerecehtir. 

::::::Yarın Başlıyoruz:::::: 
E7.7~~~rzu:z:TJ.T..U.ZZ:h:T./X~ 

~..ZLZ7Z7Z~77~r/J..zT./Z7..Z"L7'-l'ZZZ.Zr./727JJZ7JZ/.ZZ7,Z/,Lt'J.7.TJJ:!ZJ - Evet epey oldU::--Oç sene .. Çokde· ya girilüp giriimediğini ayak Werindenl Duvarın )'ıkık yerinden içeri atladı. 
ğil mi? l anlıyabilecektim. Sonra da herkesin a- Kendini bakımsızlıktan harap olmuş, ya· 

genişti. t sıı-
Hcrif, valışi kurt gıbi bir müddc 5011• 

Jak başka sual sormadı. Fazla :ma- 1 yağına dikkat edecek ve bu suretle de bani otlar bitmiş geniş bir parkta bul· 
lümaL alacağım diye Ustline naz.arı dik-1 gireni tanımış olacaktım. du. 
katini çekmek istemiyordu. ! En fazla gri şapkalıdan ~üpheleniyor- Budanınamış ağaçların gayri munta· 

Yalnız Marinete çıkarken : dum. Aşağıya salona indiğim zaman be- zam dalları b.iı·birine karı~mıştı. 
- Odaları siz dUzeltiyorsunuz değil ni koca göbekli patron karşıladı. Hatı· Biı·dcn, dikkatini ağaçlar arasında bir 

mi, dedi. ı rımı sordu: Gece rahat edip etmediğim yol çekti. 
Kız : hııkkındakı sualine verdiğim cevaptan Burada, sağa sola giden bir çok yol-
- Evet, dedi. Her yerde Adet değil memnun kaldı. Mutbağına döndü. lar vardı ve bunların hepsi de çalı, çır· 

midir. Sabahları müşteriler çıktılctanl Salonda kimsecikler yoktu. pı ve yabani otlarla bürilnmüştil. Belll 
sonra odaları dilz.cltilir. Dışım çıktı. idi ki bu yollardan epey zamandan be· 

Kahve altımı yaptıktan ve birde si- Biraz. hava almak ve yörüyilş idmanı ri kimse geçmemişti. Fakat Jakın dik-
ğara yaktıktan sonr.a odamdan çıkmağa yapmak ister gibi etrafı dolaşmağa baş· katini çeken bu yollardan bir tanesi idi. 
hazırlandım. j ladı. Otcli de gözden kaçırmıyor, fazla O, diğerlerine benzemiyordu. 

Birdenbire geceki hadise hatırıma gel· uzaklaşmak istemiyordu. Otlar, sık sık çiğnenmekten basılmış, 
dl. Herifler benden şüphelenmişlerdi. 1 Kendi kendine dUşünüyordu: ve daima işlenen yol haline gelmişti. 

ZABITA ROMANI .................................. 

Gri Şapkalılar 
Çetesi 
-u-

Odasına giren olmuştu 
...., 

açmaga 

ğmı solunu tetkik etli. kokla.da :·· JcllPı· 
ra yine homurdanarak eve gardı, 

yı kapattı. . .. c;cldi-
J ak, ayni ihtiyatla geri dondu. 

ği duvar gediğinden altadı. ı:ııf' 
Kendini caddede bulduğu zanınn 

ri ihtiyari derin bir nefes aldı. . gel-
Otele geldiği zaman salonda yenı 

miş bir yabancı gördü. ıcıılı il• 
Bu yeni gelen adam, gri ştıP 

dama oynuyordu. 
Odasına çıktı. 

Bavulunu muayene cLti. . . uf1tl' 
Açılmağa teşebbüs edüdiğin• \C clığıfll 

1 nnJllO 
şıldığını fakat mU\•affak o u 

anlndı. . . bir a)'ıı\c Bavulunu 
yapanlar· k. d"'~ ım ı. 

uğraşmışlardı. Bunu Muhakkak odada ben yokken araştır-ı - Belvcder oteli hiç şüphesiz bir hay- Jak Desli sevindi: 
ma yapacakLırdı. dutlar randevusu için biçilmiş kaftan.. - Aldanmamışım ... 

J)er halde haydutlar Vakıa bavulumun kılidi çok sağlam- Etrafta hiç bina yok. Şüpheli hiç bir Diye mırıldandı. Bu yoldan ihtiyatla 

t~diyorlardı dı ve içinde de dikkati çekecek bir şey: '·aziyet yo~ .. Fakat haydutlar herhalde yiiriimeğe haşladı. 

Bir de, kapının önünde, ırı 

izi vardı. 
Koridore çıktı. da dcvafll 
Sabunlu nyak izi koridorda ıc vU' şüphe 

Hakıkaten bu gilzel, şirin ve çok 
sempatik bir kızcağızdı. 

Jak ona gülümsedi. 
Genç kız bu gtılümsemeye mukabele 

etti. 
- Güzel ve r hat b r gece geçirebil

diniz mi ? 
- Çok mükemmel MarineL Çok ra

hat uyudum. Uzakta eski bir bahçe du
varını göstererek : 

yoktu. Fakat odama kimin gireceği ve otelde degıl, otele ch·ar bir yerde top· Önüne iki katlı bir ev çıktı .. 
- Orası nedir ? araştırmayı kimin yapacağını anlamak 1 lanıyorlar .. Acaba bu yer neresi.. Bil tün Bu evde acaba oturanlar var mıydı? 
- Eski bir şato imiş .. Şimdi artık şa· istiyordum. ( şüp~elerim şu karşıki metruk dedikleri Bunu düşünilrken bir çıtırdı duydu. 

toluğu matoluğu falan kalmamış .• Ha- Krem sabunu ile traş olmak adetim eskı şatoda.. Hemen kendini bir çalı arkasına atarak 
rap olmuş .. Metruk kalmış .. Bahçesi bil- idi. J Yav~ş . yavaş bu eski şato~u~ büyük eğildi. 
yük fakat bakacak olmadıktan sonra... Kapının iç tarafına ve yere bu krem- bahçesının dıvarına doğru yuruyordu. Göz.lcrini dört açtı. Kulak kabaı·ttı. 
Maamafih yazın yabani çiçeklerle ora- den sürdüm .. Geniş bir yeri adamakıllı Arkasına baktı. Evin kapısı açılmış, kapı eşiğinde ho-
sı güzel oluyor. Bir çok kimseler geli· ve cilli vurur gibi kremle sıvazladım ve Otel görünmüyordu. murdanarak bir adam belirmişti. 
yor_ basmam.ağa gayret ederek kapudan çık· Bahçe dıvarının kısmen yıkık bir ye· Çarpuk çurpuk bacaklı ve jğrenç su-

- Siz bu otelde çoktan beri mi otu· tım. rine gelmişti. ratlı olan bu adamın vücudu çok kalm-
ruyorsunuz? Bu sureUe odama kimin 2irdiğinl ve- Görünmediğine emin olarak sıcradı.. dı. Omuılnrının arası bir hergün gibi 

d incre 
ediyorsa da merdivenler en 
zuhluğunu kaybediyordu. 

Salona indi. dığı yab:ııt· 
Gri şapkalı ile dama 0> na 

cının ayaklarına baktı. 

Onlar değildi. k·rn ı;ırıı1~ 
Şu halde kimdi? Odasına ı 

bavulunu kim yoklamıştı. 
Mnrinet nıi? ... 

_Bitmedi -
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PiÇ KURUSU ANKARA RADYOSU 
Saat 

Macera •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

öğle nqrİyab 
•••••••••••••••••• 

l 12.30. 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 
30- Yazan: Kema ettin Şükrü 12.50-13.15Plıikı Türk musikisi ve Düşkünleri •••••••••••••••••• 

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

•• H halk p.rkılan 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 13.15-13.30Dahili ve harici haberler 
Alqam nefl-İyab 

YAZAN: TtT AYNA 

Kilis~Yi""'··~ç;~ı· .. ·M~;ı~~~-· .. ·y~Icın... ::::1:.::~:~~ .~r::... 
lan (Servet Adnan ye ar· 

18-

Burası tuhaf bir yerdi 
Yanımda gördüg" üniiz genç kız biraz sonra benim karım kada,ıan> 

19.30 • 19.45 Saat ayan ve Arapça ne,· Burada bekar kadın hiç yoktu. Ame
rika polisi bekar gelen kadını 24 sa

atte evlenmeğe mecbur ediyordu 

olacak •• Şimdi ve derhal nikahımızı kıyacaksınız.. 19.45. 20.15 ;t:~ muaikisi ve halk ıar-
Sor&auJ"ordu da.. 
O ııad- bütin meYCUdİyeti, bütün 

lcaıbi ile bailanclıfı aclamm yarunda bu
llllllnak, araba aanmtua ile ona teınaa 
elnıelı: saadetinin dık rilyuı içinde idi. 

••• 
M.na.t..ı.. önünde araba dmdL S.

ınalı elbiaeli bir aa,.U. arabanın kapısını 
açtı. 

Vaai! öace indi. 
Elini Sofiye uzattı. 
Sofi. nereye seldiğini, cetirildiğini 

bilıııeden, sormadan Vasilin uıı:attığı eli 
tuttu .• 

Bu ele eli illa: defa teınaa ediyonlu. 
O elin çok llCak.. Adeta hararetten 

nııar ııibi stcak olduğunu bissetti. 
Ayn; umanda bu el, kendi elini bir 

1 
•ı da fazla aı1ı:mqtı. 

Sen Oİyomed manaıltrınm bahçe yo
lundan yiirüyorlarrlL 

Arkatarmclan da sa,.U ile arabacı ge
liyordu. 

Çiinldi v ıuil onlara da peJleri ..... cel
rnelerinl İfaret etmifti. 

Sofi, bunan farlnnda olmadL 
Sadece ve blbl heyecandan ç tlıya• 

c.ı. ııı"bi olarak aordu: 
- Nereye celdil< 7 

A.llahm evine .. 
- Burua kilise mi 7 
- Hem kilise hem de manastır .• 
- Burada ne yapacağız? 
- Be!lrl çok İyi, belki de çok fena 

birıey J'llpacağtz .• Biraz sonra cörür, an
larsın .•• 

V aailin bu ima cevapları Sofiyi büs
bütün merakta bırala,.orda. 

Manaatınn büyük demir hpıamm üze. 
rİne indirilen blm Ye iri tokmağm se
ai, -m siaı" ıu uzun akislerle yar-
dL.. • 1 niz .• Burasını demek o kadar çab..k unut-
t~ wwwıner döıeli genİJ kori- tumu: .. 

dordaa tahta "-duralann lakırdısı dn- V asil gğlerek cevap verdi: 
Yııldu. - Merale ebne mukaddes peder. Ben 

1 

rada ne yapacaklarını bilmiyorlar, neti- kılan (Hikmet Rıza ve ar-
ceyi merakla bekliyorlardı. kadaşları) 

1 Vasilin yiiluek, ciddi ve ap ıeıi, kü- 20.15 - 20.30 Sıhhi konuşma (Opera· 

çük manastır kiliseıinin içinde aksetti: tör Şevket Pek) Tek bafına bir kadının, burada, Kria-1 Bin dolar •• Vakıa u ama be, on kiti 
1 - Muhtet'em ve mukaddes papao 20.30·21.00 Plakla dans musikisi tobalde bulunmuı hakikaten çok mü- yİ sabaha kadar bir meyhanede aarlıot 
efendi.. Y anunda cördüğüniiz genç ku: 2 1 . 00 • 2 1. 1 5 Ajana haberleri hİın bir mesele.. Çünkü Panama kanalı etmeğe kifi .. 
benim müııakbel karımdır. Şündi der- 2 1. 15 • 2 1. 5 5 Stüdyo salon orkestrası mmıakasma dahil olan burııda Amerika 1 . Dönerken umumhaneler araamdan ce-
bal biıim nikalumm k11acaksıruz. A.a- ISTANBUL RADYOSU polisi· yerli, yabana. evli olmıyan L._. çıyoruz. 
bacım ile aayisim de phi!lerimiz olacak. öğle neşriyatı dmlara karfı çok tiddetle hareket ebnek- Yüzler n yüzlerce ev •. Müstakil ka· 

Sofi sendeledi.. Saat tedir. pılı küçük mer ve odalar da nır. 
Kulaklarına inanamadı.. 12. 30 Plakla Türk musiki., 1 Kristobalda eYIİ olmıyan kadmlar fa- O ııün zabda hdın~ kapı önlerine 
Bu neticeyi biç beklemiyor, ı,iç wn- 12.50 Havadis •bifelerdir. çdunalarıru yasak ellnlf •• Me,..landıl 

lmuyordu. Sevincinden baydac:ak, yere 13.05 Muntelif plak neıriyatı Burada kadın ya ev kadmıdır, ya IO·ılr.mse yok .• Amerika polialeri ara ııra 
yıkılacaktı. Vasi! '!"ladL Ak~ ne,ri-;atı kak kadını, eğlence hdmı .• Hatta bu- pençerelerini açarak kafalarını dlf&'1 ça-
l Düpnemek için oau koUan arasına S""t rada ev ile eğlence ayn ayn tebirrledir l laranlara küfür saV'.ı.; ....le çekilmelecini 
aldı. 18. 30 Plakla dans mu.ikisı j denilebilir. Kristobala yakm, çok yakın 

1 

ihtar ediyorlar. 

1 Papas, müstakbel İmparator ol.ırak 19.30 Ko:ıfcrans: Eminönü Halkevi na- b k b" h" K ı ehri Kapı önlerinde sadece u•man ve ifı. . a .a ır te D' var. o on f •• :l""T 

daha timdiden hünnet ettiği Vasilin (Ka. mma doktor Etem 13aku (Verem ı Ba iki şehir adeta birbirinin devamı tİyar mamalar var .• Bunlar müfteri çağ>. 
rrm olacak) dediği cenç kız ö:ı:r..de, t•davisl) gtbİ de telikki olunabilir. nyorlar. 
tıpkı lıir imparatoriçe oniinde irtıiı gibi: 2'l.OQ . '~ri Halıl. ~·: arka'1a,ları. Ki hik ı Kri::tobalde aaktn, asude ""' temiz bir MU.taka kapılı, tek odalı bir lr:ulüb"' 
eğildi. Tuık m•mk"ı hayat vardır. Burası bir çalışm .. , dinlen- .W. pancuıu açıldL 

1 - Bu büyük perefi bana verdiğiniz 20 30 önıeı Hıza t nfıncl n J\r•pr.> ne'· brid' B d h L-:rı·· "' Genç bir kadın "''"'' •ördüm. ... · • me ıe ll'. ura a er ıı.u u e 5 .ence ve ı- • 

den _dolayı ~ ~et""!'iir ederim. 2;).45 Vedia R~za ve ~r~adaıları tara- içki yasaktır. Arlcadatıma: 
l Dıyerek kilisenın mihrabına dotnı Yİİ· fından Turk mu :<1<1 ve halk şar· Kolon ise tam minasİyle ve dört hafı - Yazık, dedim.. Güzelce bir ka· 
rüdii.. Burada, büyük ve demir bir san- ~ıları (Saat ay n) mamur bir zevk ve sefahet tebridir. Bu- d .. da .. Buraya kadar diifmÜf .• 
dıktan ıırmalı meras\ın cübbesini çıkar. 21. 15 Orkestra r&da her ev bir bar, bir meyhanedir. Kadın, Franau:ca konuftuiamu du. 
dL Eline topuzlu asasını aldı .• Bohurdan- 22.1 s Ajan• ve bora>. haberleri !Sabaha kadar içilir, daruedilir, eğlenilir. yunca bir aeYİnç ~ığlığı kopardL 
~~~-~nlük koyarak ~akb.ünl. B~ içinde 22.JO Pllkla sololu, opera \"e operet Mtyhııneler ı!..ba boşalmadan dolar- - Nasd .. Siz Franaa: mısınız? Dedi. 
-.uuemn havası meraaım C erme mah. parçaları 1 K ld .. . ·~ -'-l•n 1 r 1 Btn de Franaızım.. Buyunın.. Bir kahve A ar.. a ır.m uzenne -·r ,...., .. · .. 1 

1 

•us bir koku ile dolmuştu. rıu d<şam vnıpa r"dyolanndan ho lan sabllha karşı Amen1ı:a polisi ç\;p pqİreyİın size .• Oturun.. Konuıuruz. Bu· 
Falcat içeriJe papütan baıluı d' rt ki. dinlenebilecek •:>:me pro::rom !o~lar gılıi loplar. ı' r;ada Fransızlara ve Fran11ZC11y& o kadar 

şİ vardL SENFONiLER' ı-ol<>nu bir gece vakti dolaştım. Ya- hasret kaldım ki.. 
Arabacı ile sayİ• le pşınnıılıırdı. Va- 22 Vaışov : f ıtclbnı;in idaresindo · mmda Fransız konsoloshanesi katiplerin-! Odasına ııirclik •• Temiz bir oda •• Yu-

ta, kolbrı arxmılı ıuıtııfu Sc!i il~ he- smfon:k t nser~ 22 Roma or!A ve kı a den b:ri vardL Oç ay izinli olarak git· varlak bir masa b&jında oturduk. Bize 
ralıer milira'.Ja yakl"fb. dalga." Senf~nı ~ C•minıani,. Salvukci, 1;;; Fransadan bir ahfta evvel dönmÜf kendi eli ile çay yaptı. ~onufuyorw:. 

~n Frank) 2Z Llvpzı;:: Senfonı (Anto~ me~-· · d L-~• _. ,;....:.t• 1 - Barada çok a1'a bar kontrol nltın-. ve u ~ın• e ucrllDCI" ce--. H~ ı.. 

Yarım a:ıaı ıoora eynİ araba içDıde Brudm<r) 1 Geld' inin ikinci ünü Amerika nı,, .. dayız, dedi. Maamafih birçok yerleri 

1 Vasil ve Sofi, karı koca olarak ve kili. HAFiF KONSE, L::R: tıu.ı kadına müracaa~ ediyor, imi< aekl• 
1 
cudim, burası yine hepsinin eo iyiai .•• 

senin dini nikAlu ile bağlanaralt dönü. 7. 1 O Be• im k198 dalga": I~ rışık mu· saat zarfında evlenmediği takdirde Fran- Bafka yerlerde ay sonunu dar ceıiriyor-
yorlardL eıki ( 18. 15: Devamı) 9.20 Paris ima 1 saya iade edileceiiai aöyliiyor. dmn. Bıırada İ;e her ay bln dolar taaar-

Vasil, Sofiyi bağrı üzerine bastırarak daltin" Plak. 9.30 nerlin kısa dalgası: 1 Halbuki ne kadınuf ne de konaoloaha- ruf yapıyorum. 
sordu: (Berlinde bir gün) 10.30 Pari• kısa dal· \ne katibinin evrakı derbal evlenmeie - Bin dolAr taaamıf •• Fena bir para 

- Seni unuttulwnu sana aHettiımek gası: Plak .. 11 Beılin kısa dalgası: H ·•müsait değildir. Kadm mecburen Fran· değil.. Bu parayı ne yapıyonumııı? 
ve beni fabİfenin eYinde ölümden kur- fif mu•iki, 1 1. 5 O Paris kısa dalgası: Plak . sa a dön - or. Koasoloııbaae ı.atihi bu- - Franaada bir doı- Yar. Ona 
tarmq olmaklığuı miikifatnu sana ver- 1 3: Plak. 1 3 Beri in kna dalı;ası: Kon·\ Y -•-~~ ·-·--·Lı---· _..._ r d;• cönderiyonun .• Düıünün bir kere.. Tam ,. lnu anuu .. a-.en 7~••,._.,_u.u -...70 , ..,... • • 

Kapmın kol demiri kaldınldı. ne aeni, ne de buruını unutmadım. Gi- mek için böyle yaptım. Memnun mu· ~r. 15: Keu. 16. 15 Roma kısa dalga· !erini g1Ctl"dabyor, küfürler .. .....,.yordu. yed• "."°edır aynyu:. Amerikaldann bu· 
Bir _, deceğim yeri de pek wa biliyorum. aun 7 sı: Şarkı ve kemanlı konser. 18.15 Bari: _ Gidelim artık. radaki kanunu onun celmesine Din y-

- Kim of.. Yürüdüler.. Sofi, b"fını Vasilin cöğaüne Jaalanuf, Karı•ık musiki. 18.11 Bükreş: Pli.k. 16. Dedi. Sokakta bir lıa.yklnflU&d .. kop·ımtyOC'. itte böyle birbirimiad- uzak,... 
Dedi. Ba, papasın aeai idi. Kilisenin kapısına geldiler. gözlerinden sevinç yatları dökerek: 2 5 Varıova: Plak. 18. 35 Ruma kısa dal- tu.. Piyanco n~alan çel.ilnıqti. Bu- ıflJOruz.. .. .• • • •• 
- Ben cefdint.. - Kapıyı açınız.. - Vasi! .. Diyebildi. Allah temiz kal· gası: Orkestra konseri ve ıonra dans mu· d h •· bir • __ 1 ..:ı• - Eğer ıöndenliiiniz parayı ıyı m ... 
P 

· · k · . 1 ra a er cun PIJ'anco ...,....ıyor ve . 
apaı Vaailin aelİnİ IAruclı. Hemen Papas müstakbel İınpar&torun emri·ı"'.•tını sana ve mükafatmı da bana ver·"'.'."· 18.40 Peşte: Orkestra. 20.15 Praıı her gün bet on ki,i biner dot..r kau.ru-lbafaza ederıe pek aı: aonra •ene- olur. 

kapıyı açtı. ' ifa eder ı:ibi bir tehalükle belinde la· dı.. Bruno: Almanca musikili program. 20.1 ıurun:. 
Ser.erinin öoincle rert.ere kadar efil· ttd.aiı anahtarla iri bir baç resnıi tıqıyan 1 O Kolonya: Orkestra, keman, viyolon 4 ~::•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• K·hkah• ile rüldü: 

di.. kilise kapumm bir kanadını açtı. 80 yaşında bir sel. 20. I O Peşte: Salon orkestrası. 20.15 bat Mater) isimli koral piyesi. - O mu muloafaza edecek? Bôııı d0< 
Batını blclft.iı ıramaa - yalms Vasil tekrar emretti : Bükret: Motzoi orkeaır ... ı. 20.30 Oatro.I RESiTALLER: lan on cün içinde haı- nınıp .......... -

01ınadığın1, yanmda bir de kadın bulun- -Kilisenin mumlarını yalan .• (Sayİ•· papaS va, Prag: Halk mu.•ikisi. 21 Varıova:J 10.30 Berlın kısa dal~aat: Piyano so-
1
vurarak han:ar •• Tabiatial bil.iı;... Çolı 

dui.u cörerek hayrete dütti.. le arabacıya) ıüı de muhterem .-e mu· Koro konseri. 21 Llypzig: Solist takımı, lo. 15.35 Roma kıoa dalgası: Keman bovardadu-. 
Vııoilin yamncla bir kadın n ... Ge- kaddea papu efendiye yardıın edin.. Şapkasını kurtarayım tenor (Otto Friche orkestrası) 21.15 lkonoerto•u. 18.15 V~rıova:. Keman re·j ~en. oturdujumm oclanm pençe-

••nin bu saatinde... Mwnlar yanarken Vası1, Sofinin yii- dirken denize Jı.r..şu"p Bukreş: Orke.tra, tenor. 21,55 Brüno, sitali. 16.30 Prag. Bnıno: Pıyano •onat· resaua pancunı dqandan açıldı. 
Vaailı züne baktı.. U Prag: Orkestra konserı 22.1 O Peşte: Çi- 1 ları (Beethoven) 21.30 Beri in kısa dal- Genç ve tık biri cöriindü. 

I - Ne dunıyonun7 Dedi. Haydi yo- Genç kız, rüyad~ İınİf gibi bil' baleti boğuldu gan musikisi. 22.25 Prag kısa dalcuı: !gut: Franz Liszten prkı • piyano fan· Fr&lUIZC& olarak: 
U ırösıer.. nahiye içinde idi. Birinci kordonda evvelki .;abalı bir Orkeat:a ve ıolistlere filim musıkiai. 2Z. ,tezileri. 22.0S Prag kısa dalgası: Eaki . - ~ardon •• ~ed.i. Sizin İamİnİz Ame. 
Papaı çekildi. Ne oöyliyeceğini değı1, ne diitiindüğii- vak'a olmuş, Santa Mariya kılı;e31 pa· 40 Mıtuıo • Torino • Florans: Hafif mu· Çek eaerlennden reMtal. ima Lina mıdır• Dıye luulma aordL 

Vaaii, Sofiııin elinden tutarak ma- nü bile bilmiyordu. paslarından 80 yaşında ve Italyan teba· siki. 22.45 Berlin kısa dalgası: Küçük l DANS MUSiKiSi: - EYet .. 
llaabra cirdL Buraya niçin gelmqlerdi? alı Cozef adında papas, sabahleyin er- konser. 23.0S Varşova: Küçük radyo or-1 16.30: Berlin kısa dalg~ (l•tirahatte - Bir arbd.afım bana adreıİıııİılıi Yero 

~çİnde aylarca Y&f&dtğı bu yeri kendi Kilisede ne yapacaklardı? kenden kilıseye gelirken rüzgarın şid· kestruı. 23.05 Prag kısa dalgası: Hafif 1 söı.lü neıriya.t) 21.40: Prag kısa dalga- di. Sizi tavsiye etti. Süı buranın - ııü.ze( 
e., ııibi biliyordu. Gözlen Vasilin gözleri ile karıdllfb. detinden şapkası uçmuş ve şapkanın musiki. 23.15 Prag: Plak musikisi. 23.:aı: 23.10: Peşte. 23.20: Viyana. Craz.,1 kw.~~z.. 'le 

ICoridonla oağ tarafa .. pacak yerde Eli bili. sevdiği adanun elinde idi. 1 denıze d~mesıne mani olmak ıçın ar· 15 Roma orta ve ima dalgaları: Cetr .. 23.30: l.iypzig. Böyle aoyliyerd< delı.•nlı peaçeredea 
IOla ll&ph. Papaa. arabacı ..., sa,.üi. itlerini bitir- ( kasından ko:;arken yere duşmuş ve bu orkestrası. ı MUHTEUF: atladt. Odaya cirdi. Bir iskemleye tek. 
P~: mqltt, mmnlan yakmqlar, yeni emirj vaziy,ette ~enize yuvarlanmıştır. [htiyar OPERALAR, OPERETLER: 19.30 Roma kıaa d lgası: Arapça, lifsiz oturdu. 
- Y aalq cidiyoracmUL. Dedi. O ta- beldiyortardL 1 papa,ın dort saat sonra denizden cesc- 12 Bertin kua dalgas1: Kanşık operet Türlı:.çe ve Rumca musikili ve ıözlü pro· Bize artık côtmek diifmiiftü. Ayab 
~ kiliı· ıiıa yolu.. Sağdan yürüyecelaf. j Onlar da bwaya niçin cefdilderiai. bu-l di çıkarılın4lır. havalan 19.15 Bukreş: Roasininin (Sta· gram. kalktun: 

- - - Tekrar celiriz. dedim. 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
içinde 

-9 

H •• K •• uru 1 z 
Diyerek lu 

Zırland zı kandırdı. Hedıyeler ha- kız da 
Yapıtd L Yol azığı düzuldii. Çörekler - Eh .. Kesersen kes .. Allah yine ve
alıp b:~ Arapla beraber çocuklarını da rir. Fakal namus bir dab.t ele gınneı:. 
çı.lclıla lahtırevaııa bınıp o gün yola Dedi. Bu sefer domuz Araban araplığı 
t"ıı dağ;: Bır iki gün yol gıtlikten son- tuttu, gözlerının akı karasına karıştı. 

Orayak, 0rm.anlık bır yere geldiler .. Yumruklarım sıkarak zavallının üsfüne 
IÜrdüğü gelınce - Araban Hürürde ılk yürüd. ikisi cenkleşmcğe, pençeleşmeğe 
Zt-ıı zamandan berı götu varmı.ş - başladılar. Altüst altilst epeyce uğraş

• • ıya musa"• 
dar : uat oldu. Kıı her ne ka- tılar. Nihayet Arap, kıza gücü yetmi-
- Ya yeceğini anlayınca onu bırakıp çocuk-

Pına, etme •ft>•- f d. · · ka ı ldırd h k d ...,ına eiTt _ • -~ e en ısının • arına sa ı. Kız er ne a ar ağ-

l>edi ioe g:ı:lc bal:ar mı). !ayıp çırpındı ise de gavur Arabın ku-
I<ııın gııtıkç: ~P hiç ü anlar mt ? (ağına girmedi. iki tane körpe kuzuyu 
~İntle buitk ıı.stilııe yürilyerelı: - Ya kllf gibi çırptndıra çırptndıra kesti... 

"'1klannı kıtır 0~~~rbın. rahut ta ço- Arabanın arka penceresinden aşağı at-
ke.erlltl. Deyince ı tL 

Bu halde giderlerken yolları bir pı· , kınmad;; dağ ;olunu tutup ııeğirde ııe· 
nar başına geldi. Arlık Arap ta etıyetl, iirde kaçmağa baı!adı. Çok gibneden 
sarluntıbğı son kerteye gelirmı.şti. Dur·, karf™na büyuk bir kaya Çtkmaaın mıL 
mayıp kızı sıkışlınyordu. Fakat ı:aval· , Zaten korkudan dızleri keoilmit. bacak· 
lı kızın ağlayıp sızlamadan, hınzır Ara· lannda derman lcalmamıttL Biraz daha 
ba Y~vacıp yakannadan başka eHn·: canını ba11na alıp kayaya tırmanacağı 
den bır şey gelmıyordu. Güciı yetauyc- sırada. bir de arkasına döndü, bakb ki: 
ceğıni bıldiği için Arapla saç saça baş arap geliyor. Zavallı kızcağu bu defa 
ba g~lmek le islemiyordu. Arap pına· 1 

ne yapacağını p.ıırdı. Zaten takati tak 
rm bıraz berisinde atların başmı çekti. I olmuııu. Dizlerinin bağ. çözülmüıtü. He
Bucnundan soluyordu. 1 men oracıkta düşüp ölmek derecelerine 

Ne olursa olsun çocuktan kestim. Sö- 1 gelmiıti. Cöıünün görebildiği yederde 
•Üme uymazsa bunu da keser. başımı kendisine yardım edecek h.içbir kimte 
altp bir tarafa aıvıtır giderim .. Diyerek !olmadığı için: yüzünü göğe tutup: çare .. 
•On bir hamlede daha yaptp üzerine çul- ; sizler çaresi. ktm1eMzltt kimsesi büyük 
lanmak İstedi Kız. gördü ki olacak gi· Tannya yalvarm~a baJladı. 
bi değil; Arabın elinden kurtulut çaresi· - Allahıml. •. Pek bunaldım. Hekim-
ni dil •merek: siz, hüimsiz yerde ölümle pen'Çeıefiyo• 

- Biraz: bana müaaade et[ Gedeyim 1 rum. Bana (medet eti .•. Canımı. ırzımı 
şu pmardan abdest alıp iki rekat namaz bana bağıJla: ıu mel"un araban elinden 
kılayım: onda.n sonra ne istersen yapl ..• beni lturtarl. .• 

Dedi. Böylelikle araban elinden kur· Diye Allaha yalvanyor, bir taraftan 
tulup kaçrnal: istiyordu. Arap sahiden da kayaya tırmanmağa uğrqıyordu. 
krzın gönlü oldu aanarak bu aözc muva-1 Arap ta iyiden iyiye kaa yanqmıfh. 
fakat etti. Kızın belinden bir halat orga· ı Öyle ki aralarında bırkaç adımlık bir yer 
nt bağlayıp salıverdi. kalmıtb. Arabın adım adım kenditine 

Kız. yava, yavao pınara gelip kolla-;yak1aştığuu gördükçe zavallının içi tlt

n~ı ıı~adı: ağlaya ağtaya abdest aldı. I riyordu. Bu sırada 1 (ızırın verdiği (ha· 
lkı rekat hacet namazı kılrp Allaha yal- tem) aklına geldi. Hemen koynundan 
vardı. Oturdufu yerde belinden orgarulçrlc:arıp yalayarak önilndeki kayaya: 
çOzi.ıp ayağa kalktı. gördü k( arap ara.. - Açd kayam aç~t ben gireylm sen 

banın içerisinde otu.yor; 9*' ~afa h!· Ciıtül.. 

Deyince hikmeti huda: Tanrının iz-
- M11hekkek plia... Beni ,..,,,,,,:rm. 

niyle kaya yanlı.p kız içeri girer girme~ 

kaya: 
Ben de ani -yacağom. , 

- Şarki ... 
Ded~ 
Sokağa çıld._ 

Diye birdenbire kapanıverdi. Tam Handa ~bca bir ııcaklık Yardı. 
o anda acap kayanın dıbine yetifmif ol· Arbd......,.: 
duğu için Hürü, kayanın içerisine kendi· Ben d 

- e otelime cici.,,.., yat&J111Lo 
aini dar atmıı olduğund n: birdenbire Ded" un. 
kaya kapanıverince, topuğunu döven A-1.1.L 

d , • ...._ Yanı adımlarla ot,ırd 
ipek_ aarJntR Örgülerinden bir ta.nesi I• 

r ium otelin yo(W19 tuttcm.. 
~nda kalıntttL Arap. kızın birdenbire 
~ Erte.C sabah Kriatobald.. ır... bıiıt-1 
orta yerden kaybolduğunu görünce ta· d" 

k nı. Panama bnaı- •. ı..:... ec1 .. 
flrdı. in mi çaldı. cin mi luıpb ~ Diyere ._ 

d .L yolunda Cİdiyorduk. ( Puama) ya cel• 
o tarafa bu tarafa bakındı ise e p,.ın· di"" • • 
lıktan gözleri dönmüştu; kızın kayada ııınuz.zaman Yqondan inerken Y•• 
... 1ı kalan saçını bile göremedi. Hürünün ı ıwndalü ncondu cenç biriainia benim· 
tekrar ele geçmesinden ümidini kesmitti: \le betabeo- İndiğiai re beni cöriiıoce 

- laa değil göğe ana. Musa değil nlarak ,.ı.tatttğınt cördiim. 
Tura yarsa .. Kayarun albnda ezildi kal- Bu, bir ciin nvel ummnhanede Am 
dı. Giden gelmez ya~ 1... lina Linanm oda.ufa cördüğüım cea • 

Diyerek oradan arabaya atladığı gibi - 8-jw .. 
gerisin geri döndü: doğruca eve geldi. Dedikten _.a laubali bir ta...ı. an 
Bey oğlu. arabın yapayalnız geldiğini latmağa baıladı: 
görünce aklı batından gitti. Seiirderek - Vapunı bçard-.. Şimdi ub.1111 
arabın yanına inip ı dan Jelitmeğe lcOJUyonma. AmeGııan 
nm, çocu.klanm 1 Yaruadan aabal.a kaqı dörtte çrıktına. I..i 

Diye sorunca: arap: moaa celdiiinı uman beni bwaya 
- Ey ben ne yapayım .. Buradan ay- tİrect vapur d....;.. almak üzere idi. Fa 

nlıp bır iki gün gittikten aonra yabanili- kat ııkai teaadiif, Amel.inanm 
~i tuttu. Her ne kadar yalvardım, yakar- ltiLiııınü ımutmufb.ım. Geri döndüm. Alı 
dmua da •özümü dinlemedi. giiciim de piti• ıe kadv .-.p ... kalkmıt .. 

vetmediı - Bitmedi -



Tokyo Tazyik Altındadır 
Almanlar Ruzveltin nutuklarını 

büyük infialle karşılamışlardır 
r···a·~;ü"~d~ .... 
. . . . ---•---
~ En çok heyecan 
uyandıran şey 

ren sözler söylemek liiz.umunu hissettir
miştir. Roosevelt bu nutkunda, müteca
vizlere karşı mücadelede daha pratik 
tedbirler alınmnsı zaruretini kuvvetle 
ifade etmektedir. 

Sovyet efkarı umumiyesi, tatbik sa
hasına çıkarılması için şimdiye kadar 
ancak Sovyet diplomasisinin daimi su
rette mücadele edegeldiği mefkurelerin 
akislerini Rooseveltin bu nutkunda duy
makta bulunduğunu kaydetmeden ge
çemez. Roose,·elt, -cHarp ister. ilan 
edilsin ister edilmesin, bir sari hastalık
tır ve hnrp snhasından çok uzakta bu
lunan devlet ve milletleri de sarabilir.> 
demekle bunu ispat etmiştir. Ro9se,·cl-

Amerikanın Sovyet 
lere silah satılması 
na izin vermesidir. 
Moskova matbuah 
Amerilıanın ihtiyar 
ettiği vaztyeti mem
nuniyetle karşllayorlar 

•• 011 1111 1 11111111111111 1111• 11• 11 , 1111 • tin bu beyanatı, bir zamanlar Litvinof ta-
Berlin, 18 (M.H) - Alman gazete- rafından ileri sürülen sulhun taksim 

leri B. Ruzvclte hücumda devam ediyor- kabul etmczliği prensibiplc tamamiyl~ 
hır. Berliner Börsenzeitung da ayni mev- mutabık bulunmaktadır. 

Alman harici11c nazırı Nörath 2ua temas ederek diyor ki: Roosevelt, Amerika harpten uzak 
•Roo!ievdt insanları iki ayrı kt ma ayı- kalmağa azmetmiş bulunmakla beraber len siyasetin yeniden gözde:ı geçirilme

nnak birisine <i> İ> diğerine 4'.kötü» va,- onun harbin felaketli tesirlerinden ve si hususundaki temayüllerin kuvvetle yer 
fını ''erirken Amerikaya <İyiliğin timıı.ı- tehlikelerinden kendini emin saymıyaca- aldığını ima etmektedir. Fakat Ameri-

J• ı- ·· h · d" d d v ·b· t b" h k'k t" A ·k ·ı ka cu··mhur reı"sinin nutkunda izah edi)ı» ro unu ta ıııs e ınce ünyanın on a gı gı ı am ır a ı a ı men a mı -
dokuzunun iyi olduğuna ııe onda birinin !etine açıkça bildirmektedir. Zaten mü- miş olan pren!liplerin tatbik me,·kiine 
.le kötü olduğuna inanmak icap eder. teeaviz devletlerinin harekatının bütün konulabilmesi için, hem Amcıikanın da
.Eğer Roosevclt dünya hadisatını halci- sulhperver memleketlerin menfaatlerini hili ııiyasetinde hem de beynelmilel ıi
katen keskin bir nazarla tn:.ip ediyorsa, tehlikeye koymakta bulunduğunu an- yasctteki mühim bir takım rnanialann 
lıötü olduğunu iddia ettiği onda bir i!e cak mütecavizleri koruyan ı;e tecavüzle- bt"rtaraf edilmesi lazımdır. Ancak huna 
hakikaten bcyr:elmilel nizamı tehdit ri, müsamaha siyasetini durdurabilece~i- rağmen Rooııevelt tarafından ıöylenen 

d b 1 · • ı._ d ) d • ·ı · ·· ı·t·k ) · k" d b·ı· nutkun Birle•ik Amerikada rnemnuni-" en o ~evızmı ıı.as etmesi azım .r. m ı en ıuren po ı ı acı ar ın ar e e ı ır- " 
Halbuki bu vaz.iyet kar§ııında dünya bıı- ler. Halbuki Mançuri, Habe,istan. hı- yetle karşılanması ve bir çok Avrupa 
n~mı büsbütün tehlikeye dü,ürecek olan panya, Akdeniz Çin ve Paeifik deniz sa- merkezlerinde, bilhaua Fran.ada, aami-
·ı·h d r '- ·ıı . .. . 1 . - t'l" . 1 • mi akisler '-'apması ,ayanı kayıt bir hi.-u a aatı~ın an eragat etmesi, daha ta- nı en mutecavız erın ıs ı a ııyaset en J 

bii olmaz mıydıh çerçeve"'ine girmiş bugün filen harp ııal- disedir. Bu münuebetle Şotan, halk 
Deutsche Alloemine z 't ·· oınına ug-ramı• bulunmaktadır. Bu eal- cephesine İstinat eden F ransanın teca-.. cı unva ~ .e, • .. 

Roosevelt bir taraftan, bnrışın tehlike- gının umumi selameti tehdit emekte bu- vüz salgınına karşı beynelmilel faal mü-
) c girme8ini protesto ederken diğer ta- lunduğu ve bu tehlike karşısında hiç cedcle prensibiyle nmimi ''e müdrik 

f So R "l"h k. · P •f '- l v 'k" d olarak alakadar bulunduaunu izhar et-rn tnn vyet usyaya Bl a ıatılma!'IJ- ımsemn aıı a.a amıyacagı aşı ar e- o 

na izin Vt"rmektedir. Yeni nazariye ;ıc ğil midir ? mi~tir. 
birbirine tamamen zıddır. BlT ARAFLIK HARBiN lngiliz gazeteleri de Rooaeveltin nut-

Rooıeveltin nutkuna göre, Amerika öNONE GEÇEMEZ.. kunu takdirlerle kar~ılamışlardır. Roo· 

h . n k k h'·k- 1 • 'evelı, tecavüzlere ve harp hastalığına 
ıtara ı anununun u um en muci- Roosevclt, bugünkü beynelmilel h5.-

bince takibe mecbur olduğu tecerrüd ;>.>- diıeler karşısında bitaraflık siyaseti, ka
litilcasından uzaklaşmaya karar verildi- bili tatbik olmadığı bir memleketi harp
V,i kanaatini uyandırmıştır. Eğer Roo c· ten de vikaye edemez demel-Je çok 
velt, hakikaten bitaraflık siyasetinden doğru ve çok manalı bir neticeyi ifade 
uzaltl~mıya karar ''erdiyse, son gelen etmektedir. Bugiin Amerikada - bitaraf

~~~erler, V~ingtonun bitaraflık ~asd::t: \ıık her türlü fenalıklardan korunmak de
tıgı manaya tamamen başka hır çeşnı mektir- gibi yanlış bir esasa istinat eden 
vermektedirler. Roosevelte göre A me- I bı"r '·ananı· •• b 1 d - · · • • :ıı;; ın mcr ı u un ugu nazarı ıtı-

rika, •barışın temini > İ inde aktif bir ~=-ı bara ~tınacak olursa, Rooseveltin bita
~~ldc .ç~lışm~ta ''e beynelmilel iş birli- raflık siyasetinin semercsizliği hakkında
gıne ı~tuake amade bulunmaktadır. iş- ki bu bey:ınatı fevkalade bir ehemmiyet 
te bu İş birliğinin ilk tezahürü de So\'Yet iktısap eder. 
Rusyaya yapılan silah satı~larıdır. AMERiKA UMUMi EFKARI 

kar~ı karantina vaz' ını zaruri görmekte
dir. Lakin böyle bir karantina ıçın iee, 
salgından mutazarrır olacak ve bu ha~
tnlığa tutulabilecekler tarafından etraflı 

tedbirlerin alınması icap etmektedir. Bi
naenaleyh faşist tecavü2lerin~ ka11ı lco
nulacnk karantinanın müessir olabilme
ııi için bazı hükümetlerin artık kuru laf
lan tatbikata geçmeleri elzemdir. Roo-
,ı;cveltin bu nutku bu yolda ileri ntılan 
:ayanı kayıt Lir adımdır. Gayri kanuni 
ve caniyane bir surt'tte yapılmakta olan 
11!keri tecavüz.lere kar~ı koJlcktif ameli 
mukabeleler yolunda atılacak bu gibi BOYOK BiR TAZYiK 

: Frankfurter Zeitung, Amerika cüm
hur reisinin nutuklanndan hasıl olacak 
•iynsi neticelerin kestirilcmiycceğini ve 

Rooacveltin nutkunda bitaraflık me- adımların Sovyetler birliği 
selesine temas etmesi, Amerikan efk:t- tam Lir yardım &Öreceğini 
n umumiyesinde şimdiye kadar yürütü- ğe lüzum bile yoktur.> 

tarafından 

kaydetme-

gerek moral, gerek politik bakımdan bü-ı s- b k 
1 

- K 
yük bir tazyik karşısında kalan Tokyo- a ı ngı•ıtere ral • • 
nun soğukkanlılığını ~uhafaza ettiğini } ı çın 
ya2dık.tan sonra, Amerıkanın takip et- k 

1 
• 

tiği gayey~ tahlile ~~lışıyor "~diyor ki: çı arı an şayıa ve tekzı·p 
.-Evvelu, 'unu ııoylcmek lazımdır: Ja- · 

ponyanın dokuz devletler anlaşmn~ını 
nnksettiği iddiası, mahut bitaraflık ka

nunumın tatbiki için bir sebep teşkil et-ı 
mektedir. Fakat bunun yapılıp yapılmı
yncağı da ayrı bir meselecllr. Bu kanun 1 
müzakere edildiği sıralarda, eümhur re
isi. Avrupadnki muayyen bir hadiseyi 
lüzumundan fozla ve Uznk Şarktaki ih
tildfı da lüzumundan nz göz önünde tut
muştu. Fakat bir Amerikan cümhur rci-
inin ihtiyatla de alması lazımgelen ye

güne yin, konun maddelerinden iba
ret olmadığı aşikardır. Bu dünyada bir 
iç politikıısı olduv~ gibi, bır de ekono- J 
n:'ik menfaatler vnrdır. Bunun İçin Va-
ıngton geçenlerde recımen bildirdiği hir 

haberi misal olarak zikredebiliriz: Ame-
ıik ... Birle ik hükümetlerı' d ı · I , sa e ey u ayı 

içinde Sovyet Rusyaya 1 O milyon dolar-
lık harp mnlze!"lesi satmı"t B . I yır. u mısa, 
f.iyasal bir t kım mülithau:.lann dolar ile 
dr ifade olunduğunu çok g" I .. . 1 uze gos.er-
m.::ktedir. Cümhur rei j du··nyn . • nı.zam ve 
barışına ı ruftardır Halbuk' b k 1 · ı u anaat 
ıle bolşc"iklere apılan silah satı·ı çok 
Liyük bir ter.at le kıl etmekted· ' U.> 

sovvı.r Mı\TBt:ATINDAKI 
AKiSLER 

Mo kova, 18 (M.H) _ So~et cn
z .. tderi bay Roo evdtin birinri nutku 
gibi ikinci nutkundan da pek mcm-
nundurl r. 

bve tia gazete i Amerika cümhur re
i i Roo vcltin .Sib oda söylediği nıı
tuk hak' ında czcumlc "oyle denmekte
dir : 

Her iki bt" da F n i t tecavüzleri l 
ı;ünd('n giınc teve-ssü etmekte bulundu-

---- --.--------· '__ . 

Bayrağımızın şerefi • • 
çın 

çok şaşırtıcı 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l\1anevra 
intibaları 

•••••••••••••••••• 
Yazan: 

Adnan Bilget 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Kulağımıza gelen Lnzı şayjalardan an· 

lıyoruz ki, Ege ikinci ordu manevraları 
eEnasında gerek cMavi> tarafı teşkil 

eden safların muvnffakıyctine, şecaatine 
ve kahramanlığına bezenerek elde etti
ği Ü!tÜn neticeler, gerek «Kırmızı> tarafı 
te,kil eden safların her safhası hesaplı ve 
muvaffakıyetli harekatı bazı yanlı, 8n
lamlarda alınmıştır. 

Ordumuzun manevraları münasebetiy
le, ıırf bir hareketin denenmesi zımmn• 
da Kırmuı ve Mavi renklerle, hakikatte 
yalnız Türk bayrağının ~erefi iı;in iki ta-
raf halinde başardığı büyük vazifeyi tet- Orgeneral Fahrettin Altay gazete muhabirleriyle görii§iirken 

kile. buyuran Büyük Şef Atatürk.ün Mare- Yaimur ve .. inak ordu için fıreattır. Maviyi cansiparane, fedakarlık neti• 
eala ıöylediği aıağıdaki cümleler, mille• Kırmızı, düomanı daha k.olayca sıkıştıra- ceıi olarak ileri hatlara kadar sevkedeıa 
timiz için en büyük işarettir: caaından, Mavi, muan:r:ın çenberinden lcumanda heyeti. Kumızıy1 da zafer~ 

«Bütün komutanlar iyi lcararlar veri- kurtulacaiından memnundur. doğru koıturmuştur. Yani ordumuzun 
yorlar, iyi düoünüyorlar, iyi yapıyorlar, Bu sırada emekli generallerden bir zat, en büyilk faikıyet şeylerinden biri ve eıt 
ultcr çok zindedir. Bu çetin arazide çok biz.e durumun nezaketini anlatıyor, dl- mühimi kumanda heyetlerinin nüfuzu 
tahammül gösteriyorlar. Komutanlardan yor ki: nazar .. bibi haılar tarafından idaresidir. 

da, zabitlerden de, aıkerlerden de mem- _ işte Balkan harbını kaybetmemi- Ordu diıiplini tamdır. 
nunum.> zln aebeplerinden biri ve en mühimmi> Kıtaabn intizamı tamamdır. 

NiHAi NETiCE NASIL ELDE O uman kıtaat, yağmurda harp etme- Her iki taraf lt~mutan heyetleri, vaıi-
EDlLDl? ie al~mamıttı. Halbuki bu büyük bir ha- felerini lüzumu derecesinde başarmışlar• 

Bu münasebetle, Kırmızı tarafın nihat tadı. Ne disiplin, ne emir, lı~pıi de nolt- dır. 
neticeyi nasıl elde ettiğini bir defa daha undı. Hiçbir lcıt'a ne ateı, ne yağmuı:daJI 
tebarüz. ettirmekte fayda görüyoruz: ORDUNUN MUKAVEMETi do~ayı intizamını bozmamıttır. 
M~vi tarafın •ağ cenahında, Derekö- Dere, tepe, ıel, seylap, yağmur ve 

yün cenubunda, mürtefi bir tepedeyiz... Cümhuriyet orduıu yağmur a1hnda bir ateşe rağmen her iki taraf k.omutanları, 
Sayı~ız ,errarelerle yırtılan bulutlar, or· an bile durmağı hatıra getirmeden, en tıpkı kolordularını ceplerine koymuo 17İ• 
dumuza tabii afatla mücadele için mü- müıkül hava ıartlarına rağmen harekitı bi aon dakikaya kadar emindirler. 

kem mel bir vcıile hazırlıyorlar. Ve yağ- temadi ettiriyor. Kırmızı kor komutanı Bu neticeden memnun olan ve menı· 
mur, ıeylabı hatırlatan korkunç bir ifa- İltediği darbeyi merkezden vurmaza te- nuniyetlerini müteaddit vesilelerle iıhaJ 
deyle ortalığı dolduruyor. ,ebbüs ediyor. Ve Neı'etiyenin dü,üşün· buyuran aayın Mareşal Fevzi Çakmak 

Topların, makinelilerin tarakaları bi- de Kırmızının mütekuif topc;uıu müeı- orduya Atatürk.ün takdirat ve ııelam1a• 
ze bir harp aahnesi duygusunu .,ılıyor. sir oluyor. Kırmızılar merkezi faik kuv- rını bildiren tamimi •fağıdaki cümlelerA 

T opc;u ve piyade ateşi, hava bombardı· ~etlerle ve kolaylıkla yarıyorlar. Efrat le bitiriyor: 
manı arasında sainağın inadı, bizim gibi canlı ve ne~eli, Maviler ıimalden çevıil- - cOrduya gösterilen bu yüksek jJ. 

~u dakikada aıkerliğin dışında olanları miş vaziyette .. Mavileıin yağmur altında tifatları benim de göğsümü iftiharla ka· 
alalc.adar ediyor. Dikkat ediyoruz: Haki- motörlü vasıtalardan beklenen randıma- bartmıştır. Göıterilen bu gayret "\'e mu• 
katen yağmurlıı, ta§an derelerle, kapa- nı aİamıyaeakları sanılıyor. lfte Kırmızı vaffakıyete hen de teıekkür eder, bq 
nan yollarla bizden başka alakadar olan tarafa galebeyi temin ~den son çarpış- huııuaun bütün komutan, subay ve erle• 
yok .. Herkes vazifesi başında, aonra her- ma da burada, bu ~rtlar altında cereyan re tebliğini tamimen bildiririm.> 
kes yağmuru nimet sayıyor. etmi§tir. ADNAN BtLGET 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• 

Uçok - Yamanlar Maçı 
•• 
Uçokun ~alebesiyle neticelendi 

•• 
Uçok şilt şampiyonu ~"!--__________ ;;... ______ _ oldu 

Pazar günU Alsancak stadında 937 • dan mahrum olduktan halde hfıkim oy- 1akip ediyor. Yamanların mukabil akın· 
938 Şild mUsabakalarının finali yapıl- nuyordu.14 üncü dakikada inkişaf etlen ları Asımın fena vuruşlariyle netice ver· 

dı. Netice 'Oçokundur ve üçe karşı bir hücumları esnasında üçokun sağ miyor. 
dörtle kazanmıştır. Hav" yag-m"'Pluy- Bu sıralarda oyun tam süratinl bu· 

.. L.U . müavini Muııtnfa kale önünde topu el 1 
du, bu itibnrla sahada beklenen seyır' cı· luyor 28 ve 29 uncu dakikalarda her ik ile durduruyor ve Yamanlar takımı pen 
fozlnsı top)nn .. -amıc:tı. Oyunu B. Feh- d takım aleyhine neticesiz kalan iki kor· 

-...... -s altı an oyun\Ul müsavatını bozuyor. 
mi (Alsancak) idare ett'ı. ner oluyor. 30 uncu dakikada Yaman· 

Bu gol Üçok takımını harekete geti- f 
Denilebilir ki bu maç senenı"n futbol lar kalecisi Saidin güz.el bir şütünü e-riyor. 18 inci dakikada 'Oçokun tevali 

mevsimi başında seyredilen maçlıır için- dakarane kurtarıyor. Yamanlıı.r takımı· 
eden hücumlarını durduran Yamanlar nın mukabil nkını sol açıklarının çok 

de en güzel ve zevklisi idi. Maç 15,45 k 1 h d 1 k k') a ecisi ( eyecan an o aca - -ı avuta fena oynamnsiyle neticesiz kalıyor. Biı 
de Üçok kalecisinin elinde eriyen bir giden topa lUzumsuz yere plonjon ya- dakika sonra Üçok takımı avutla neti· 
Yamaul.ar hücumiyle başladı ve kısa bir pıyor ve sakatlanıyor. cclenen bir korner kazanıyor. 37 ·inci 
z.aman ıçinde hızlandı. Ik! dakika sonra Üçok takımı bir kor- dakikada Yamanlar takımı lehine kor· 

Yamanlar kalecisinin degajmaniyle ner kazanıyorsa da Mnzharın kafa vu- ner oluyor, top tam Üçok kalesi önüne 
ortaya gelen top ayaktan ayağa dolaş- düşüyor, Adil kafa ile karşılıyor fakat 

ruşu kalenin i.ist direğini aşıyor. 1 ıJI 
tıktan sonra 6 ıncı dakikada Yamanlar Adilin kafa vuruşu topu Yaman ar 

,_ 1 25 inci dakikaya kadar hakim bir .. · .. d" .. .. ole 
ta!l.ımı güze bir fırsat yakaladı. Fakat sag içinın ayagına uşuruyor ve v 

k O'""Un rıkaran Üçok takımı Saidin yerin- b" 1 ı h ·ı d·ı· r · Hi met topu iyi kullanamadığından bu " > ır vuruşa go e ta vı c ı ıyo ·• 
fırsattan istüadc edemedi. de bir vuruşiyle beraberliği temin edi- sonraki çalışmalar bir netice vermiyor. 

B d Yor. Devre de Yamanlar takımının 2 • l 
un an sonra her iki takım oyunu • 

kazanmak azmiyle oynadıg~ından var Bu sayı Üçok takımının maneviyatı- olarak lehine bitiyor. 
1K1NC1 DEVRE 

kuvvetleriyle çah!';ıyorlardı. Hakemin nı yükscltmeğe kUfi geliyor. Ve sağdan lkinci devre üçoktın Yamanlar kalc-

güzel idaresi buna inzimam edince ta- soldan yaptığı akınlarla Yamanfor kale- sine kadar uzayan, fakat neticesiz ka• 

kımlar seyircileri tatmin eden bir oyun sini tehdit ediyor. Bu sıralarda Mazha- lan bir akıniyle başladı. Şunu tebnrii:: 

çıkarıyorlardı. Yamruılar takımı, ele- rın bir şütil kalecinin elinde eriyor. Bu- ettirmek isteriz ki, her şeye rağmen Ya· 
manları olan Melih, Ismail, ve Hasan- nu avutln neticelenen Saidin bir şütü nınnlar takımı pazar günkü maçta JllU· 

vnffak olmuş sayılabilir. Noksan ta· 
kımla çıkardığı oyunu münakaşa edil~· 
miyccek kadar güzel ve göz okşayıcı idı. 

gündelik büyük grızetclerinden biri de 

yazmış ve Vındsor Dükünün yüz bin 

dolar mukabilinde sinema saltanatının 

Bu işi şimdiye kadar (Filim dünyası

nın çarı) unvanını taşiyan \'t'ill Hays 
yapmaktadır. 

bütün dünya üzerinde sefiri olacağını, Ortaya çıkarılan şayianın uyandırdığı 

Avnıpayn gönderilen Amerika filimleri- akisler o kadar geniş olmuştur ki niha

nin ve Amerikaya ithal edilen Avrupa yet Will Hnys bu haberi te:.zibe, böyle 

Yedinci dakikadayız, topu yakalaynıı 
Saıt akıyor ve enfes bir şütle üçokUI1 
bernberlik sayısını yapıyor. Bunu 'Odç· 

ı . e 
okun üçüncü ve dördüncü gol erı ğu '.e t czi: e edıl~i.> en mütcca' izlerin f 

ke.> f ı harekatı ) enı .>eni kurbanlara , ~ 
nzjm servetlerin mahvına sebebiyet ver
diği bir sırada Amerika Cümhur. reisi 
mütecavizler taraf ındnri irtikap edilen 
küstahlıkların bütün milletler için nasıl 
bir tehlike teşkil ettiğini tebarüz etti· 

Dük ııe Dii~es VindsOT filimlerinin kontrol vazifesinin başına bir şeyin tasavvur edilmediğini gazete-
takip ediyor. Yamanlar takımı son b;ı 
gol daha çıkarmasiyle netice, yukarı ıı 
bildirilen şekilde Yamanlar aleyhine tc

büyiik celli ediyor. 
Şild şnmP.iyonu olan Üçok takıınını 

tebrik ederiz. 

Hollyvoodd.1 bir şayia ... Bütün holly- mevkiini ıınbık İngiltere kralı Vindsor getirileceği, hatta sinemaya kabul edi- )erle neşre- mecbur olmuştur. 
voodu nyab"B kaldıran bir haber... Dükü ile pnylaoacakmı~. lecek yıldızların seçimine bakan heyetJ. Bu tekzip, ııinema 81cminde 

Şimdiye kndar Amerika ıincma ale- Ağızdan ağıza dolapn. kulaktan ka· ne riyaset edeceği de ısrarla iddia edil- bir mcvinçten ıonra selen hayal eukutu 

minin tatsı.ot kınlı olan Will Hlll• bu lap haddanan bu haberi Loe An;eloeua mittir• tcairini yapmıttır. 
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Kanser yenilecektir.. ~!~ ;:::::~~::.; Ye~n_i_le_n:.-~-av_sta 
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ıı.ı; 15.75 
15.50 16.50 
18. 21.50 

n.ı sere U U an ar eme a~ . 149 F. Solari - 7 
95 A. Cemal Sipahi - Teluş etm(.>yınlz hiç kimse haber Pardayan ölil cesetler say sinde na-

16.50 18.H 
15.25 19. 

başvu Urlarsa bunların te Javı• 37 Çolak 0 • nlmıyacaktır. Jak Kleman bile i§leyc- sıl kurtulduğunu anlatırken sö:rünü bır-r a~ 36 S. Saraç ceği cinayetin asıl saikini bilmiyor, yal-1 - Ah işte ta kendisi dikkat! 

b d 
35 Be,ikçi nız siz hazır bulununuz. denbire keserek dedi ki: 

15.50 18. 
15.50 16. 
14. 15.50 
15.50 15.50 

edı•lmelerı• ı•hıı•malı• Jo .. rtte ı•r ir 21 S. Bayazit - Bu cinayet ne znmnn işlenecek? 1 Şö ... ·alye pençeredeki tekerlek yeşil a ~ 8 A. Mayda - Yarın. camlardan karşıya bakıyor gözlerini 

16.25 16.50 
14.SO 16. 
15.50 17. 6 K. Ahrel - Bu kadar çabuk ha? oradan ayırmıyordu. Ş:ırl da baktı. Gc-

Bugun heıeriyct, binlerce ııesııi.ı odalarda en azılı dü~maniyle çarpıımakta ve ameliyat yapılması imkansız bulunan 54 2045 Yekun - Çabuk olması dalıp hayırlıdır. Va- cenin karanlığı arasında bir gölgenin 
~uvaffakıycte doğru gitmelttedir.. Hcray, her saat kansere karş1 açtlan müca- ha~ta üzerinde serum tatbik cdilmiı ve 109144 iuvanın günü sayılıdır. Onun bize ıstı- dar Eokaktan yürümekte olduğunu gör-
;e cc.phesinde insanlığın lehine bir değiıme kaydediliyor. bunlardan yirmi biri üzerinde iyi netice- 1 1 J 189 1 ı·ap vermesinde ne menfaat var? dü. Gölge karşıdaki otelin büyük kapı-

k u, Uımlerin, fencilerin, beşeriyet as- maddenin damarlarda bir duvar vücu- lcr alınmııtır. lNCiR - E\•et hakkın var. sına yaklaştı. Arkasında kocaman bir 
erlerinin o"l" .. f'kl · k ·· ~' · k h t t w __ , d .:1 D C n·ne Lowe bu usulü bı'raz da 1699 Ş Remzı" 6 c.o 1 S Y · 1 k k b 1 le . um muttc ı erme arıı. goz- ua getırere as a ıgm yayuma an o· r, ro ı • • · · 1 • - arın sıze yapı aca a u res- mtınto bulunuyor, bununla yUziinün ya-

lı rıb ıniltroaJcoplarda, açtıktan bir cihan mesini temin ettiğini iddia etmektedir. ha tada ederek iyi neticelere varmı,.tır. 328 B. S. AJazraki 5. 13. rninden sonra Valuva alay ile kiliseye rısını örtüyordu. 
't ıdır. Bu mücadele neticesinde kan- öte taraftan Mayoda bulunan üç dok- Vaşingtonda bu ..hada tecrübeler 261 A. Muhtar 6.25 9. gidecektir. O, bir elinde mum, nrkasın- Pardayan bu adamı yürüyüşünden, 

ter lı.er gün biraz daha az lcorkunç. bi- tor da kurşun mürekkebatından biriıi yapan Menke isminde bir genç, bir tec- 150 S. Süleymanoviç S.75 6. da elbise yerine bir çuval, ayakları çıp-,tavrından tanıyordu: 
~~ daha ·~ tehlikeli bir hale gelmekte- vücuda :r.erkediline bunun kanseri öl- rübe tübüne renkli Floksin maddesini 162 S. Erki 5 .5 O 13. lak olarak kiliseye gidecektir. Çünkü _ Odur dedi .. 
ıri düreceğini ileri sürüyorlar. doldurmuş ve bu tüpe, kan kültürü için- 101 M. j. Taranto 6.75 9.SO Pa~is ile arnsı düzelirse bu yolda hare- Gelen adam kapının tokma,;ını çal· 

\\' ~giliz eıhhiye naı:ıra Sir Kinglcy I Bütün bunlardan çıkan halı:ikat ıudur: de yaşayan kanser höcreJerinin öldüğü- 84 j. Taranto Mah. 5.50 13. ketı .n~amışiır. Yarın anlaşma y:p.~lın- madı. Yalnız haf~e eliye vurdu Koca 
b_ood. bütün dünyaya şu müjdeyi verdi: Kanser, bir tek hastalık değildir. Binler- nü görmüttür. 71 N. Börekçi 7. 12 9. ca hızım papas kralın l'"arunda yuruye- kapı derhal açıldı, yabancı içeriye gır· 
;"langıçta ele alınan kanser vak' alan ce nevi. vardır. Karuıer, tekrar tekrar F ransada Pas tör enstitüsünde de yı- 49 A. H. Nazlı 14. 14. cek, kararla~tınlmıı olan darbe kilise- di.. 
eda~ edilebilmektedir. muhtelif k\sımlara, nevilere ayrılabilir. lan zehirinin kansere ka11ı müessir bir 23 Albayrak 9.SO 9.50 nin önünde indirilecektir. Siz ise, bu Şarl ordu? 

Bundan be§ sene önce böyle konup- Her şahsa. her hıistalıia. her teşhise gÖ· serum olduğu görülmüı ve 5000 yılan· 17 O. Esli 7. 7. sırada şehrin dışında bütün asilzadeleri _ Bu kim ? 

lrnaıd. ık. O zamandan beri patoloJ"i ilim- re bunun bir başka tedavi u.ulü olması dan iki kilo kadar zehir alınmıttır. 16 Cemal Gözlü 9.50 13. ve ligörleri toplamış bulunacaksınız ... ş· d' l e k. - ım ı an arsınız. 
) rı naerin sari olmadığını iabat etmlt· lizımgclmektedrr: Bunlarıa hepsinin ç.a- Pariste Lou.ia Revelis, kendi vücuda 8 Y. Kunyo 1 O. 1 O. Sonrası size aittir. Pardayan tekrar Favstanın kurdu~u 
a~rdir .• IMan, bu hastalığa, hatta, soğuk resini bulmak. gerçekleten, güç bir iftİr. getirdiği kanser serumunun tesirinden o 2 169 Yek ün . J?ükün karşısında dim dik bir heykel demir ağdan nasıl kurtulduğunu en ~n-
itnlıgına tutulduğu gibi de ,yakalan- Fakat bu esas bir defa anlatıldıktan son- kadar emindir ki kendi eline kanseri aıı· 916 71 gıbı duran bu kadın ibaşına bir örtU ala-· t f ril lt k dar d 
~ B d 

1 
b d 9 ..1 060 . . .. . .. .. . ce e er a na a uzun uza ıya an-

. ..ı. • undan baıka kanser ir.ıi de değil- ra kanser tedavisin e esu ı İr a ım atıl- layıp bir ay müddetle bunun orada yer- "' .rak avuçlnrı ıle ytizunil orttu. Karde~ı- latl Ş l l d" d'k k .1. d 
~ır A--'- d k l AA d zn:-yrtNY ACI . . . ı. arın saç arı ım ı esı ıyor u. 

• 'Yit, .kaqser. bir insanın vÜç.udu-ı mış demektir. Bugün o tor ar ti- leımcsine müsaade etmekte, on an ıııon- ~ ne yenıden bır şırette bulunduktan öbür tarafta h;,metçi kız uyu"UP kal-
rıu, kanı h"" 1 · · k • 1. • d b. '- · Z:ZZ t' • d b" 1

· ü b t d · 1 10000 S Ervas 33 50 33 e. O ...... " lıa nı, ocre crını emıreres; onu mu- pm e ır s;ansenn ıpın e ır ar.an- ra kendi serumu · e unu e avı ıey e- · ~.1 • • J sonra dışarıya çıktı ve kendisine re!a- rnıştı. Lokantadan çıkmak zamanı gc-

Jllckk~k. öldürecek eşrareneiz bir haııta- sere tatbik edi0l~n usull~rlc t.edavi edile- mektedir. 5000 S. Erkin 34. 34. kat eden asilzadelerin içine karıştı. 
g b 18/ ı 0/937 .. ·· f tJ · lince Pa.'"dayan kızcağızı uy.andırarak 1 ı ıöııterilmcmektedir. miyeceğini biliyorlar. Milandaki milli ltal\Scr araştırma enı- uzum ıa erı ~ Bunlar alayın arkasından gelen arabayı dedi ki : 

.ı. D~1ttorlar hastalığın aebcpl~ri. haltkı~- ' Böylece kanserin hakiki ~nabiy .. eti titüsünden doktor fichera .• bir Alman Çek. Oz. No. 7 14.25 14. 7.> çeviren :;üvarilerdi. Ar'--~a. 1 b' 1.,_._ d k 

.._ bir b d ..Jt..~ .. k•-'d 8 l" 00 15 2.. .. .. . . . - A.il~ım a ır ıa.1.en aşarı çı • 
. ~ İr .§eyler . öa...enmi-1er..ıir. Müz- mey an!ı \"ın.. ......... ır. fı'rma•ı 1·ıe bı'rl·-r·" 36S Fidıera adını < ~ :ı. ~ D k ...... G 1 Mal 1 1--rrıı •· ~ Y .,. ~....- ......_ 9 · 1 u ""o tte ge ınce o, ın ı e -r- mak, sonra .dönerek bize avırdığınıı 
il lahr' 1 b f }Al. b 1 'I: ·11 Radyo'm İ~nesi ve 'kan çıkarmıyan « c 15.50 16 00 1 J )( ııu bıı er u e as;ete ~e ep, o a~ı ır. • verdiği bir serumu dünya piyasa.sın!\ tı· · 1 dinali çağırttı uzun uzadıya müzakere- d d ak . • K. . 

aı.. azı boyat v k t ~ k ~lektrik biçağı tatbikinden batka bir usul c « 1 O 17.00 16 l d b l d k d w f ı 0 a a yatm ıstıyoruz. ımseyı uyan· keb ar e a ran murt- • karmıştır. · er e u un u n sama ogru so ra:,•a d d . . I . b'I' . 
atı lcanse · ·· d ti • ·ıı olarak Londra hastaneııi hekimlerinden c < 11 19.00 20.uO .' , . . • •ınna an ıçerı nası gıre 1 ırız. 

arasındad ~ v;acu c:ıc ge r~nl amıf ~~ doktor Thomas Lumden tarla fareleri Ficheranın teorisi ıudur; Bazı insah- < 12 22.00 22.~0l~turdu. Morover ıle Eussı ve ~nl\·~-l -~hır kapısmı aralık bıraktım. Ora· 
la . ır. ·aza 111 yemeır. erin, az- larda tümorlara ve kansere karşı it-oyan 1ı yanına aldı. lşlenecck cma~·etın'I dan gırersiniz. . 

rtıo~~~~~~: ye~en h~ı1ı: ;ed ciğeri~. ~to- ~:~i~1re t:;:~~:'::lüe'~j;~;~::~~ir~u~~:ı~~ bir inl\dde vardır. Bu doktor, kansere 5 44 çuval h:~~;RI~ 5. 2 5 6. dehşetine rağmen yine Pardayand:ın 1 Şö\'alye bulunduğu otelin biltün ter-
<la i_ ' çı n ~ os uman arının L:ar11 koymuı ve onu atlatmıt olanların N h bahseylediler Bussi şövalyenin kendisi- tı'batını b"ıl'ıyor!lu. Montosuna bu··..::ndu." a~re sebep old w d .. _ı.. d'l ce kanseri öldüren "saf bir serum elde , 6 çuval o ut 5.50 a ·-
'Jl le • ugun an fUp11e e ı • kanından aldığı bu anti • toksin ile se- ne· 

c ~dır. · ' · edjlmektedir. I w k 51 çuval Bakla 4. · B Ve' arkasında Şarl olduğu halde soka• 
Bu l • .1 . . . . rumunu ynpml§ ve satı ıga Çl armıştır. 609 I k 36 - clki Şartere varamayacağım! w f 1 d O 'k' d ,: 

lir( KQ _:rın hepsin.in başında lı:~~u ge- Bugün bu wıul o kadar ı en dgıtmı1tır FicheranıR aldığı neticeler müsbettir. - baya pamu . 7) -40. Ded'ğini hatırlatt1, artık Paniayanın ga ıra ı. n, on ı ı a ım atlıdan son· 
olu .... -~~!l;u. tedavjyi geciktir~r !Ve neticede,ki bu doktor. kanseri bir hayvan an ö!e- IZMIR BELEDiYESiNDEN .· ra: 
t ... u Yaklaştırır. Bu yüzden hasta. dok- iti hayvana naklcdcbilmekte, sonra ou Jlk önce bu adam, kaıMlldan bu anti - hakikaten ölmüş olduğuna kanaat se- - Burada bekliyelim dedi. Bizin: 
Ora da · b'k k ' . l t · toksinleri' alacak adamları güçlükle bu- 1 - Beher metre mw-abbaı üç tirdiğini bildiriyordu. .ndam ne'l'cde ise çıkar .. 
L~ ·a gC<{ müracaat eder .ve fifa İm· tserumu tat ı et~. e . suretıy e amamıy- yu··z kuruttan dokuz yüz •-'---n ı"kı' M 1 -n.ı nn anı ı k t k d luyordu. Şimdi ise bu serum, kimya va- .. ~ nnh·e : Şarl ikinci defa sordu : 
bu .. ı br. Böyle ol~la baaherl e yo e me te ır. d L'"·ruk lı·ra muhammen bedelle 58 Run k 1 B b" .. dd 1 1 sıtaaiyle istihsal edilen kuru ma ddcr DUT - Ne yalan söyliyeuim, herifin olU- - l<inı bu adam ? . anser ilerin yüzde ellisi tedavi ~ ııerum, ır '\"UC.U an çıs;an mış 1 d •• • • J 

cdılchilınektedir. kanseri höcreyi tamamiyle öldürdüğü haline getirilmiştir. sayı 1 a anın üç yuz yınnı yedi bu- şüne teessüf ediyorum. Onu değirme- - Tanımadınız mı? .. Papas Jak Kfo. 

E:~cr hastalar. hemen doktora müta· ı halde sağlam ve normal höcreİere hiçbir' Evet, kansere karfı tabletler 1 işte !,,u. çuk metre m~ında!D 23 sayı-1 nin k:ıruıtların:ı bağlamak isterdim, de- nıan! Persuvar Döfe lo'kantasıncla ya-
caat d r • • h arsası ba§ kitıpltkteki sartname d' b" . . . 
,, . c ec.ek olıırlarııa bunların tedavi.,... şey yapmamaktadır. . raya kadar gelmiştir. h"l 221101937 - .. .. 1 ı. mmızn oturup ızı dınlıyen :ıdam. 
Jesınae ü b 1 1 ' . ı.. ' • d d K . ,_. .. l . '- b' k E veç ı e cuma gunu aa- B . b "tal" . . k . 11:1 t" h' . Ş a uma arı iht~i qört.' . Serum! Bu te avi usulleri ,arasın a ye- anserın oır gun yapı acaK ır eşi al d .... L il .h I ussı u mu uaya ıştı.r::ı etll. ıv o- - Kendi intikamım aldı<•ı sırada sl-
" ıM 1> '.1. at•on tı a a~&A arttırma ı e ı a e . .. .. . . . .. 

d· ır. ernal müracaat edtisliği tak- ni bir kelimedir, sayesinde bütün dünyadan lca1kac.ağını dil kf rover yalnız acı bır gu}umsemc ılc ıktı- zin de intikamınızı almı~ olacağını aöy-

•r;c: şifa i~kanı da yüzde yüzaür. · I Fe1cmen~1i Bendien,. seruma bu ka- beklemektense. bütün laboratunrlarda ~ ı=.kı~~İn yetmq dört liralık mu- fa etti. l liyen adam değil mi? 
·lı ebabet &ıcminde kanser, mqşum ~r dar bet bat;:lamak suretıyle yandmamış- alınan bu neticelerden faydalanmak da- valclmt teminat makbuzu ile söy- . Karanlık. basıı.1.ca, kendisfoden kork. u . -. Evet Katc.rin Di.i M. ediçi demek 

astahlc telakk• d'ld·w· • • ha ' l't L d k kr .v. t' ·ı ve ha dogwru olmaz mı) 1 b h d 1 l da D d Jh <lolcUZu le ı e 1 ıgı ıçm on . stad~n ı. on ra anıer ınıgıne ır;e ırı en lenen gün ve saatte encümene geli- ı e a sc ı en şova ye, yanın uk ıstı~or um. tırar kralıçenin göğsüne 
Sô I • endi.sine bu korkunç hiılc.ilcatin nir. Dangolem olduğu halde bir lo"kantanın bir hançer yap~lırarak intiknın alacak, 

ra:.:ncceğinden kork.arak doktora mü- ru·· rk . Ele',n konuşm' aları 2 - Hasta ve cenaze nakline alçak pcnçeresi yanına konulmuş biri yani onun oğlu üçüncü Hanriyi öldü-
kcrıd~tt~ tereddüt eder. Böylece kendi nıahsuı ( Siebert ) sisteminde bir 1 masada oturmuş yemek yeyordu. Bu recek.. 
olur, ını avutan hasta. vakti geciktirmiş otomabil alınacaktır. Karoseri f&l'l_ 1 ıokautanın karşısındaki oteli şövalye _ Pardayan! Bu çok menfur bir ha-

Si d' s lhu h .'f aSI hUS d~ f nameye bağlı fenni şartnamede ya·'ıgözünden ayırmalc ist:!miyordu. rekettir. 
bir; rn. ~en boıuna ümit vennemelc için U 0 ffiU 3 az USU 0 - eV• zıh evsaf dairesinde yerli yapısı ola- Pıırdayan blr arahk perdeyi kaldıra- - Neden müteessir oluyorsunuz?Ne-

çiçe~ ihtayat~ar olalım: F•kat tababet.Ik 1 de b• h mmİyetİ h • 1 kt caktır. Bedeli muhammeni fenni rak hizmetçiye sordu: <len titriyorsunuz. Düşünmeniz lazım-
~r· haatalıgı, veba ve saire gı°bi kan- 3 3 )f e a , aJZ 0 aca tr §Srlnatnede yazılı yedek ali.tile bir- - Bu otel kımin ? 

ı de d ·ı · b dır ki babanızı üç ki iyi deli yaparak öl. 
fakat .:~ an kalJlı~ .. yolund~ ağır, Belgrad, 18 (M.H) _ Nim re&~i miş bulunması - iki hükümet oefi taro- !ikt; 1 :ı • in lira_?ı~ .. Açık. eksiltme -. Otelmi~ ... A~c~ı kimsenin değil dünnUştUr. Bunlardan biri anası Knte-

M adımlal".la yurumatedır. (Vrerne) gazetesi.ne Atinadan bildirih- (ından alınan kararların iki memleketin ile J~a.esı hM kifö>liktekı ıartname 
1 
vaktıylc Bonıv.al aılesmc aitti I.:ıkat yir- rin diğeri kardeşi dük Danjo, ki bugün 

lrıit ~Çesterdelci kanser arqttrma ko·ıyor : Bundan bir ltaç ay evvel Türk aalceri kuvvetine istinat edeceii dikkat yer~.hılc 22/10/937 cuma günü sa- mi seneden berı buradayım, otelin nel Fransa kralı üçüncUsU de DU de Giz 
iolc~~ ao: zamanlarda iplik ve pamuklkollcği ismet fnönüne verdiği vaadi ye· nazannda bulundurulacak olursa • Lu 8;t on altıdadır. İ§tİr~ için yüz elli1 kapı ne de pençeresinin bir defa açıldı.il işte sizi bu ~dam intikam almak zah-
"uk 

1 
e ugrapn amele arasında lcaıuer rine getirmek üzere Yunan baıvekili B. konuımalann fevkalade bir ehemmiy.•t liralık mırvakhat temmat makburul ğını gormedbı. metind k ta d kt' K 1 Uatının w _ •• 1 . . . . .. .. . . . . va ba k . 1 h •1 . . en ur rıyor eme ır. ra a 

'cb l.• • arttı1."lnı gormuı erdı. Bunun, Metaksaı bınncı teırinin 16 mcı gunu ıktısap ctmelerıne imıl olmaktadır. ve n a temınat meatu U ı e Pardayan mırıldandı. Fakat ~ımdı mülhis bir . t ·t'b' . d" .. 
tvıni a d l '"'-) • B .. vlene •. .. 1 ~ <eza eı ı mı uşunmıyor, 

İçin it ra ı ar ve tezgan an yağlamalcllAnltaraya hareket edecektir. u sırada vaki olan hu gibi tezahüı- IO • • n gun ve saatte encumene

1 
otelde ıoplaıılı var. Bir cok kimseler iç~ istemiyor musunuz ? 

.ı ulI.nalan b" ta'- d • wl d l lh ta'- · • b ı. · •ehnır. · ird' B d , w b d '-'a-1 ·-' ır &un rna enı yag ar 1 Metaksasın Türkiye seyahati hun an er su un ınıyesı aıır.ımından bılhas:Ja • rı g ı. ura a ne o.acagını en c - Evet F k 1 b' .. b" 
-Ouıdul K I ' d 1 I 3 C::.-::'....-1.ı__ ki' d d ransa ra ının ır gun ır 

olan b ar. anaer tev it edebilecek evvel dahi haber verdiğimiz veçhile, fay a ı feY erdir. • - ~UKKUVU mev ın e e- ı görmek, bilmek isterim. follıkcte uğnyarak h t "zl ini 
)er· u Yağları istimalden le.aldırttılar; yalnız bir nezaket ve diplomatik ziya· Ankara konuımalarının mevzuunu iırmen da~ Yamanlar auvu Dük D .. ngolem \'avaşça sordu: d"~; .. a~a a go er yu-
b~~l~:ı_daha emniyetli yağlar koydular; Tet mah·ıyeti'nı· '-t>'-dı·r T"rk' y de~~~- civannda yaoılacak bekçi - Ne olmal• ih·l.un"'lı' var F.ıvstanın mı.· al cngını k luj ... nu~ or uın.kLlkin Jak v~ ı:ı111:le k .. _ 'rusu. • u ıye ve unanistanın hususi menfa· baraKUın hat ki . likt ki t _ " " • \. cman ra ı vurnını) aca tır. Benim 
trıale d- .. anscrdcn olum miktarı nor- Türk lcolleğinin ziyaretini iade eder· atJeri ve iki memleket münasebetleri k ., m . ~ıp ~ : n~ müzakere için toplanmış adamlarından istediğim bu değildir. 
l:ın he Uftu. Bu tckilde tedbirler dünya-, ken Yunan Bqvckili, her halde. bir müd- tqkil edecektir. iki men1leket arasında- ~~~ ~lJA v_e pro~esı vechıle a e • başka hiç bir şey olmaz. ' h ld .. . . 
<;ok iy~ tarha!ında alınmakta ve neticeler det Ankarada kalacak ve yeni Türkiye ki münaaebetler her zamandan ziyade 11~.ı..-ı;.e 1 et ıhaleslt 2d2dllOl19~7 r.kumaif - Çok cloJru biz.im kaplan ile adam- 1- O :ı e m~:;:~:0::a e~c;er elınızde 

ı ~ ur ~tm ktecf' 1. l'd' 1 cunu a&a on a t1 a lf Sin eJ k o ursa papasın J pı ll'Sınız. lo d c ır. zımamdarlariyle politik meseleleri tet· ır.uvvct ı ır er. ideal ve gaye birliğine , _.J 1• L-- •• ~-•- :. 1. t larını bahçe kııpısındnn girer en gör- ,~ k.f d . • 
" ra b '--- · d ,_ r.._ • • • - k 1 · · d b oeoe l UC! yuz U<JKA.n uc 1ra o uz . .. kJ - ı!.vet tev ı c erım. lıe•t 1( nııer ıuutaneaa odoru LJ· kık edecektn. Halbulcı bu muza ere er ı.stınat e en u tesanüt iki memleket d" t k t I . k .. · kı k d'" t dlinı. Muhakkak muzakerc edece er d b 11 d G" l . 

de] . ennaway, kanser tevlid eden rnad- ,,.e mükilemeJer, bundan alb sene evvel arasındaki iştirake geniş bir mikyasta bor k" .. 
1
?t hkur. ştıra alJkcın r • or fakat ne üzerine ; Par ayan aşdmlı sab~ ı. oz erı ka-

.ı crı teerid et -'- 1 h -'-d 1 Balk 1 . ..:f m-uessı"r olmuıtur. ucu ll'a muv ; at temmat - Ah Pardavan ·•· M d k' d ranlıkta kinle o u ır memnuniyetle "a ı,,._, moeaı.te. sonra a oratuvar- -... o unan ve an ant aşması ıtu I\• kb ·ı .. l .. t J a em ·ı on an 1 d .1• tti' 
'""'•n tik . • . • 1 • ma uzu ı e sov enen gun ve saa - 1 par a ı ve ı a\·e e : 

teli-._ sente bır surette bır araya kı çerçevesi içinde işliyen ve ikı dev etı Balkan antantının i.stinatgablanndan t encu·· li . uzağız: u d' d t c· h .. k l l 
--·"'il: s ·• '-- e mene ee nır. . ~ b 1 1 - uay ı os um, ız enuz ra 0 • 

J.'.._t\ un ı ıumaer yapmaktadır. birbirine bağlıyan anJaıma hududunu birini tetltil eden Ankara • Atin:ı mih· 1 _ 12 _ lS _ 19 (1967)J5ı9 - :'ıyol~tt:ıd~n m~.?. ... .:.>a ır .. ı 0 'madı .. 
sünde !!urddaki. Spyer • Haua enstitü- a~mı:ucaldardır. w ~ veri günden güne daha ziyade kuvvetli .-r; prensım. Bıze gıdccegımız yolu gostc- - Ne demek istiyorsunuz:' 

11 .. ;__ hnaer höcresinin nC§VÜnema- Jkı memleket arumda dogrudan dog· bir hal almaktadır. Bu mihverin umumi Satılık recek ild kisi vardır. Biri Favsta diğeri p d d l'k 1 k ----.:rn. iJ --'- l __ ı Bal e V · rd k' ed' ar avan, e ı an mm olunu kuv-N e tC110it edilmektedir. ruya mevcut devam ı temıuııar ve • politikanın temel tatt olduguw bilit mü- Morove ir. Biz de onları ta ıp ıyo- 1. · kt B' . l . 
~orlttaı-· 1__ •• d _,_. _, .... C .. d . . 1. . d- kt" vel ıce sı ı. ır ışaret e otelın açıl-

iltA-.. ııu enternasyonal kaıuer llUln antantı ıc;ın ~ı tema .. ar ıs;ı mem· baliga söylenebilir. Bu hakikat uzun i.izeolyahda, tramvay cadde.inw ruz. Bırın en bırı e ımıze u..c:eei! rr. k Ü b l k .. . 
,"tına .. 1--•-ı d l kt ı ma z.ere u unan apısını gosterdı 

ıc~ 1,. " rnue•eeeainde de hu haatalı- leket arasındaki bütün bot wı. an o • d. b · l • de 1027 numaralı ve altı odalı, de- Favstanın ağından kurtuldu an sonra ı· B d ı. k 1 t • 1 .. l • . .. 
·• ~ ... a. il '----·- T" '-' zaman an erı ma ümumuzdur. "f ür- .. • . . f d' ura an 11.u u e esın goz eruıc kadar 

)'iiL_ •• ~ e birlikte lıarareti tedricen dunnut iae de bay Metas;şaauı ur1L1ye '-' y · nize karıı. bütün konforlu ev satı- bugunkü halımizı cennet arze ıyorum. . . . . 
-.eıtiJ &.aye ve unanaatan tefleri Türk ve Yu- d .ış hır pap k k d'l 

ti!.... en bir oda ir:nde v:-... -da ... e•=- ziyareti ve orada yapac.aiı konuşmalar ·11 ı · · k lıktır. 1ıteklilerin mez1t\tr eve mü- - Dostum iki ür defadır sizden. ağ-' dın _ırm 1. • d as .. çı ·mış en 1 erine 
..... 1 • .- ...... .. u nan mı et erının, i i memleket hudutla- ~ gru gc ıyor ş 1 d k 

rtı ... L un i hurnnıa sayesinde tedavi edil- her şeyden evvel iki memleketin mena- racaatleri ilan olunur. da bulunduC.um zaman, diye bir şeyler 1 ° 
1
. u. .ova ye genç Ü ün 

-1e old • h . . . . l .. nna tecavüze kalkıpcak olan her han- n h sua ıne cevap verdı · 
t .. l)- Q • ugu abcr verilmektedir. Avus- fıine, ıkı memleketın doıt anna ve mut- • b. d:ı.- L •• 1-5 5.6 işitiyorum. Prens Famez bu ususta • 

• a -.e it . h fi'·' . .. __ ,1.k 1 --'-1 d 81 ll' _. .. ana &IU'fl budutlannı muda· fliiS AW'J'.AI MN."~~m h' b. .. 1 d. - Şunu demek istiyorum ki şu da 
}'eııj d anaerın \18Usİ bir diyet ••· te ııuerıne muteaı ı o aca& ar 1r. E h da .. • ıç ır §ey soy eme ı. . 
lctk~ e İyilqtirilip iyileltirilemiyece~i Metalı:sa11n Ankarada Türk kolleile- - usuaun muteaanit bul.und.uklannı dir. ~ Evet ağdan kurtulduktan sonra si· kikada krallık ve hıl'istiyanhk elinizin 

Jlaaolunrnaktadrr. riyle ve Türkiye devlet reisi ile sünün ~enen .~an ederek bu haltikatt teba· YENi BiR FIRSAT zc iltilıa.k ettim. altında bulunuyor. Bize doğru gelmek-

'cr irrı·~ >'~r!crde patoloji ilimleri. klln· en mühim beynelmilel meselelerini mü- ruz ettmnif bulunmaktadır. ismet lnö- Binaenaleyh her hangi bir hususi - Ağ! Yine ağ lutfen bunu iznh eder ı te .. olan şu adam, eğer serbestçe önü-
tcrn h 1 ~rtnı incelemekte ve bunun ve- zakere fıraabna mazhar olacaiı fiiphe- nünün geçen mayuta valr.i olan Atina miıyon olmaktan uzak bulunmaıına rağ- iın;;iniz? İ ınuzden geçer giderse... Yarın kral. 
\a astalığı gibi önl . . . • ı· sizdir. ziyareti esnasında Türkiye cümhuriyf'tİ men, Metaksaınn Ankarayı ziyareti iki - Ağ ne demektir, bilir.siniz fakat bu amcanız üçüncü Hanri hançerlene:ck. 

sıtalar enmesı ıçın tesır ı .. K Al A ._ • d 
p aramaktadırlar. YENi BiR DEVLETLER GRUBU rew ama tatürs; ile Metakaae ara· memleket zimamdarlannın her iki mem· dediğim ağ, as1l ağlara benzemez, :ı ela yarın Dük Dö Giz kral olacak .. Kf ·ük 

Ver •P•vortda bu i .. le ,.;;. ,_. Bu suretle Ankara ltonuşmalan dün- aında teati olunan karıılJdı aelimlaf1lla• leket araaınClaki ideal ve gaye birliöini bir saz kafestir, oraya girebilir, lakin çı- 1 bir hareketiniz cihanın mukadderatını 
em h _ .,.. ""6raıan oır zat, ,. k f . d . d ~ · . • . . . 

h •stalıgına kar ·r · >"• sulhunun müdafaası hususunda bir lar her iki memleketin iftihar tarihins tezahür ettirmeler, hem de. Yuaoslav- kama:ısınız. Balıkçılar bu ·a esı enı- egıştırebılır~.. Sızı serbest bıra1 ><>-
l'llÜrckk b fi ,ı a getıren tut- ı·kı" ,. . . d k' . k' 

•eri tcv)' c atından bir maddenin :kan· devletler grubu vücuda getirilmesi hu- yazılmış olup memleket arasında ya ve Romanya ile aralarında mevcut zin dibine korlar ıç n .e ·ı yemı yeme j rum. Ne isterseniz onu yapınız. 
lır. ıt ettiğini de meydana çıkarmı:1- ausunda yeni bir tezahür olacaktır. An- mevcut ittifakın temelini te,kil etmek- bağlılıklarını ilin etmelerine bir fırsat için giren istako?.lar hır ~~~a b~ra~nn _J'~pa!; bu sırada tam hizalarına ,el-

B · karada yapılacak olan Türk - Yunan tedirler. Bundan batka Yunanistan Tür- teşkil edecektir. Ankara konutmalarının çı'kamazlar. lşle ben de böy e bır agın mışlı. Parday,ın kollarını kavuştur rak 
ları11r:olda doktor A. T. Todd, ihaıtl'\· konuşmaları tarihinin Türk ve Yunan or- kiyeye iki muahede ile bağlı bulunmak- temin ed~eği kir bu olacaktır. Bu ne· içerisine düştüm. Korku nedir bilmez-: duvara yapıştı. Şarl hızlı hır.lı iki t hm 
lıa~ırla arnanna ~lenyoın Ye kükürtle duları manevralnnnın henüz hitam bul- tadır. Bunlardan biri lc.albi anlapna, eli- tice sulh dostlarını memnu etmelidir. ken, ne yalan söyliyeyim, bunun da ta-

1 
atarak elini pap:ısın omuzuna koydu. 

~bir madde z.erketmekte ve bu mu~ oldukları bir zamanda tespit edil- ğeri de Balkan andlaımaıı muahedeleri· ~si dını orada tattım. - BiTMEDi - "'!!!I 

••• POKEA·PLAY 
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Balıkyağının halisi 

Hilal Eczanesindedir 
1937 rekolteıinin bat mahıulü 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle ıatılmaktadır. fki defa timiknıan ıüzölmüt 

taheıer bir terbettir. 

YENIASIR 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile ıebep men,eini bula· 
madıkları bir hastalığın, di, iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlatılmıttır. 
Günde üç defa diılerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak ditlerinizi koruyabilirsiniz 

Ec~acı Kemal Aktaş bu yağı bc.~ka hiçbir yere vermemittir ve 
vermıyecektir. Bayındır llçebaylığından: 

Afyon vilayeti belediye reisliğinden: 
1 - Eksiltmeye konulmuş olan i~ : Afyon Kasabasında Bele

diye binasıdır. 

1 - Bayındır kazasına bağlı 41 dönüm istihdam ettiği köy 
bekçisi için tartnamede yazılı evsaf ve mikdar elbiseler ilan 
tarihinden itibaren yirmi gün müddetle münakasaya vazolun
mu,tur. 

Muhammen bedeli «56918» lira 68 kuruttur. 
2 - Bu ite ait tartnameler ve evrak fUnlardır : 

2 - Münakasa Bayındırda hükümet konağında J. Komutanlı
ğı odasında münakasa komisyonu tarafından 3 • 11 937 çartam
ba günü saat 14 te icra olunacaktır. 

A - Eksiltme tartnameti. 
B - Mukavelename .. 

3 - Taliplerin terzi, tüccar, tüccar terzi olmaları tarttır. 
4 -Teminat makbuzları komisyonun müte~ekkil olduğu gün

de komisyona ibrazı mecburi olup ibraz etmiyenler ihaleye ka. 
bul edilemezler. Taşradan vaki olacak müracaatler ihale günün· 
den evvel taahhütlü mektupla Bayuıdır J. Komutanlığına gön· 
derirler. Ve elbise nümune parçaıı konur. Gösterilen münakasa 
haddi komisyonca haddi layık görülürse ihale icra olunur.lstan
bul, lzmirde maruf olan bu gibi müesseselere birer tartname 

C - Fenni sartname .. 
D - 1/100 projeleri .. 
E - Vahidi kıyasi fiat cetveli. 
İstiyenler.bu fartnameleri ve evrakı uray heyeti fenniyesinden 

285 kurut bedel mukabilinde alabilirler. 
3 - Eksiltme 27 - 10 - 937 çartamba günü saat 14 te Encüme

ni Belediyece icra edilecektir. gönderilmittir. 
4 - Eksiltme kapalı zarf uıuliyle yapılacatır. 
5 - Eksiltmeye girmek İçin iıteklilerin 4268 lira 96 kuruf 

muvakkat teminat vermesi ve bundan batka Ticaret odasında 
kayıtlı bulunduğuna dair vesika Ve Nafıa vekaletinden alınmıt 
en az kırk bin liralık müteahhitlik vesikasını haiz olması ve ken
disi mimar veya mühendis olmadığı takdirde infaatın batında 
fenni meıuliyeti deruhte edecek bir mimar veya mühendis bu
lundurmaaı lazımdır. 

Münakasaya konulan 9eyin 
cinıi ve mikdarı 

Bedeli muhammen 
Lira .ku. 

6 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir ıaat 
evveline kadar Belediye Encümenine getirerek Encümen reisli
ğine makbuz mukabilinde verilecektir. 
. Posta ile gönderilecek mektupların nihayet Oçüncü madde
de yazılı saate kadar gelmit olması ve dıf zarfının mühürliyerek 
kapatılmıt bulunması lazımdır. Postada olan gecikmeler kabul 
edilmez. «7071 » 

19 - 21 - 23 - 26 3683 (1860) 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri No.su Nevi 

205 İzmir Göztepe Köprü ma- 792 
hallesinde tramvay caddesi 

Depozito 
T. L. 
2.213 Kargir aa

hilhane 
ada 791 parsel 2 

izahatı yukarıda yazılı gayri menkul pefin veya taksitle ve 
pazarlıkla arttırmaya konulmuttur. 

1 - fhale birdir ve kat'idir ve 27 - 10 - 937 tarihine müsadif 
çartamba günü saat on birde fUbemiz ıatıf komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - 1ateklilerin, daha fazla tafsilat almak üzere her gün su-
bemize müracaatleri. 19 ..• 24 3690 (1864) 

fZMtR AHKA.MI SAHSiYE 
SULH HUKUK MAHKEMESiN
DEN: 

Kulak, Boğaz, Burun haıtalık· 
lan mütehuaıaı 

Doktor Operatör 

Sami Kula~çı 
Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

56 takım bekçi elbiseıi 

KALMiTIN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli ilaçtır. 

KALMiTIN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMITIN : Terlemenin so
ğuk almanın baş ilacıdır. 

KALMITIN : Nezle arızalari
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Her yerde 7 ·~ kurut tur. 

Çiçek 
Çiçek güzellrğin canlı tablosu

dur. Zarif bir çiçek demeti en kas· 
vetli zamanımızda ruhumuza ne
feler serper. 

lzmirde Basmahanede Biçekçı ha
nı kartıaındaki evde mukim iken 12 
tefrini evvel 1936 tarihinde miaafi
reten gittiği Balıkeıirde vefat eden 
Seyfullah kızı Şöhretin terehesine 
mahkememiz vazıyet etmiş oldu
ğundan mütcveffiyeden alacaklı ve
ya borçları varsa ili.n tarihinden iti
baren bir ay içinde mahkemeye ge
lip kayıt ve bildirmeleri bildirmedik
leri takdirde müddet bittikten son
ra vaki müracaat nazara alınmıya
cağı ilan olunur. 3681 ( 1861) 

Çiçekçilik te güzelliğe ayrı bir 
revnak verdiği İçin bedii sanatlar 
meyanına gİrmi~tir. Bu sanat tim
diye kadar hep Türk olmıyan un
surlara mahsus zannedilirdi. Her 
sahada zeka ve kabiliyetini göıte· 
ren Türk kadınlığı bunda da ınu· 
vaffak olmuttur. Tabii ve ıun'i el 
ile iflenmif ve süslenmif piketler, 
matem çelenkleri hazırlıyan ve be

Evi: Göztepe tramvay cadde- lediyenin bahçe fidanlığı ile Kar-
ai 992. Telefon: 3668 

fıyakada iki çiçek bahçesini elin· 
:.:ıl!!!l .. -.ıımı_milı1 ;-ıı12,;;;6..;.( 48ıııııılıiliı1}.,; de bulundurup hiçbir taraftan re· 

lZMIR 1 fNCl JCRA MEMUR- kabet edilemiyecek derecede ucuz 
LUC::UNDAN : tılacaktır. Birinci arlırmasi 30/10/ veren bu kanaatkar Türk çiçek 

Bir borcun temini istifası için 937 tarihine müsadif cumarteıi gü- müesaeıeıini ihtiyacı olanların bir 
mahcuz bulunan Roston markalı nü saat 10 da ve ikinci artırması ise kere ziyaret etmesi bu ili.nımizın 
İngiliz mamulatı 24 beygir kuvve- 5/ 11 /937 cuma günü ıaat 1 O da reklam olmadıiını göstermeğe ki.-
tinde hali faaliyette 1500 lira değe- yapılacaktır. fi gelecektir. 
rinde motör ve t~ferrüatı 1zmirde Taliplerin gösterlen yer ve günde İzmir: Belediyenin Evlenme 
yeni Müzayede bedesteninde açık muayyen olan saatinde hazır l.ulun- Dairesi içinde Çiçekçi . 
artırma suretiyle ve peıin para ile maları lüzumu ilin olunur. Sadiye 
llıı lıaRtaki.Drtnarncsi dııireıinde 11- ~2 .(1~2). ıt ~.lfil.. 

560 
3684 (1863 

Teminat mik
Lira ku. darı 

41 

19 iLK. Jl::ŞRIN SALI 1937 

Radyo Meraklılarına 
GRAETZOR 

Braun Hornyphon 

Markalı Radyoların 1938 modelleri görünüz. 
Zevk - ahenk - ıada temizliği • zarafet evsafını hep birden arzc

der. Radyo almadan -Bir defa görmek- dinlemek sonra karar ver· 
mek menfaatiniz icabıdır. 

Otomatik 1 ve 10 plaklık gramofonlarımız tavsiyeye değer. 
S. KALOMENt: Büyük Kardiçalı Han 

Omega ticarethaneıi ittiıa!inde ·--
MtLLı EMLA.K MODORLOC::ONDEN : 

Satı4 N. Lira.K. 
1016 Köprü Halepli S. ada 812 parsel 5 te 135.50 met. 

re arıa 
1017 Köprü Dumlupınar S. ada 812 parsel 6 da 128 

metre arsa .. 
1018 Köprü Dumlupınar S. ada 812 parsel 7 de 109 

metre arsa .. 
1014 Salhane Şehit Kemal S. No. 27 ve 29 Kapı 97.75 

metre arsa .. 
1015 İsmet P&fa birinci Sakarya 6 eski 8 kap! nu

maralı ev .. 
1020 Kahramanlar Seli.nik S. No. 5 taj ev 
1021 Oçüncü Karata, islahane S. 51 eski 33 taj numa

maralı evin 224 te 155 hissesi nakden. 

94.85 

102.40 

76.30 

60. 

700. 
305. 

80. 
1022 Birinci Karataf tramvay caddesi 65 ve 67 taj 

numaralı ev ve dükkanın 240 ta 12 hissesi nakden 150. 
1026 Buca Oçkuyular 1227 metre tarla nakitle 60. 
1023 Süvari Çukur S. 15 taj numaralı arsanın 4 te 3 

hissesi nakden 
1028 Tuzcu Kabakçı sokağı 1 numaralı 72.50 metre 

arsa nakitle 
1029 Dayıemir kabakçı sokağı 144/146 - 148/1 yeni 

26. 

29. 

numaralı 148 metre arsa nakitle 59.20 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri hizalarında nakitle ya

zılı olanlardan gayrisi bedeli ikinci tertip tasfiye vesikasiyle 
ödenmek Üzere on bet gün müddetle arttırmaya konulmuttur ... 
ihalesi 25/10/937 pazartesi günü saat on bettedir. Alıcıların 
Milli emlak müdürlüğüne müracaatleri. 

10-19 3572 (1810) 

lzmir sağır, dilsiz ve körler mü
essesesinden : 

MOREBBIYE VE TERZi MUA VlNI ARANIYOR 
1 - 45 lira ücretli bir mürebbiyelik münhaldir. 
Muallim mektebi veya lise mezunu olmak. 
2 - 30 lira ücretli terzi muavinliği münhaldir. Terzilik i'inde 

bulunmak, biçki ve dikit mezunu olmak.. 
Taliplerin ilk tetrin sonuna kadar müessese müdürlüğüne 

müracaatleri.. 19 - 20 3692 (1865) 

-~· ... ~· 

Bir giin bahar, bir gün k•~ 
kararsız havalar 

hastalıkların en büyük 
yardımcısıdır. 

Vücudunuzun grip, nezle, baş ve diş ağrlsı, kırıklık 
ıinir, adele, bel ağrılarına kartı 

GBIPiN 
Ka,eleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

GBIPIN 
Mideyi bozmadan, kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .• 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLIR .• 
J.im ve markaya dikkat .• Taklitlerinden ıakınını~. 


