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Başvekil B. Tataresko 
--------------------------------Hükümetin dört senelik icraatını anlattı 

Harici siyasette ~ 
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\ 
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! Telgraf Haberlerimiz 
Üçüncü Sayfamızdadır 

' 

Yakın Şarkı ve Akdenizi alakadar eden 
bütün meaeleleri ihtiva edecektir 

l.tanbuJ. 2 (Hueusi muhabirimizden)
Hariciye vekili Dr. Tevfik Rüttü Ara-

s111 Venedikte vukubulan ~aretini iade 
için ltalyan hariciye naan Kont Ciyano-

nun bu ay aonunda Ankarayı ziyarete 
geleceii tahakkuk etmİftir. 

Bu ziyaret etrafında hükümetle temas
ta bulunmak üzere balyan aefiri yana 
Ankaraya gidiyor. Ziyaret esnasında An-

Bir hava ficiası 
Can 5 isimli tayyaremi 
Karamürsel civarında sis yüziin
den bir tepeye çarparak parçalandı 

Iatanbul, 2 (Hu.sual) - Devlet 
Hava yollarmm evvelki gün saat 
ikide Ankaradan Istanbula hare
ket eden Can 5 isimli tayyaresi ha
vanın aon derece sisli olması yü
zünden Karamllrsel civarmda, Ka
ramü.raele 6 saat meafede Sulacık 
köyüniln ıimali garbisinde sarp bir 
tepe üzerine çarparak parçalanml§ 
ve hurdahq olm.U§tur. Tayyarede 
yolcu yoktu. Pilot ve telsiz maki· 
nisti ölm6şlerdir. Tayyarenin pilo
tu çok değerli bavacılanmızdan 
Ebem ve telsiz makinisti de KAml 
idi. 

Hidieeden haber alan Karamür-
sel kaymakamı B. Ihsan ve jandar
ma kumandanı derhal flcia ma
balllne gitmi§lerdir. 

Tayyarenin enlaw. arasından çı
karılan jurnal defterinde aoıı ola-

Edenin 
Nutkandan hiç 
hoşnud olmadılar 

rak şu cümle okunmuştur: c Saat 
15,40 ... Sakarya üzerindeyiz, hava 
çok bozuk ve sisli . . . Eski§ehire 
geliyonız. > 

Tayyare Eski§ehire gelmiş, bile
cik istikametini tutmuş, tekrar &
k~hire dönmüştür. Bir müddet 
sonra Eskişehirden havalanarak 
Yeni§ehire teveccüh etmi§tir. Şid
detli sis devam etmektedir. Pilot 
lzmit körfezini tutmağa çalışmak
tadır. Nihayet Izmit gölünü gör
müş, inmek istemişse de muvaffak 
olamaml§tır. Ve facia işte bu sırada 
vuku bulmuştur. Köylüler derhal 
facia mahalline yetişmişler, enkaz 
arasından çıkardıkları pilot ve tel
siz makinistinin cesetlerini 'Ossil
bahıinlıı istiklal romorköril ile Iz
mite getirmiştir. Hava kurbanları-

- SONU tKıNCI SAHiFEDE -
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Hava faciası 
- Bq11"'11 i.ci ntW.•a -

nm cevz:eleri yana {bucüa) me-
rasimle bldınlacaldar. Cenuecle 
Istanbu1dan giclea Hava Yollan 
;müdürü de bu111nar.t1Jdır. 

ncia IstaDhuLla çok cleria tees
sUr uyandumaftu'. Tanareclea alı
nan .,. telai& fUdur: Güç hal ile 
bmk Flfiaü bulduk ... 

B. .Ekrem. .a.-il tanarecilerimiz 
aramada çok temiz. ~hfkan Ye 

m-1eiiede miitaluma bir genç 
olarak taam •flL 

Vazifea ....,..... aca bir ölümle 
kaqıı•.,a B. ICbemia lzmircle !l'e 
Allbnda W•m ailesi edrinma 
p 4eria le!laÜr ft ~ederimi
ai llepa ecleri&. 

BUGON 

- I j" ~ 

SAYIN HALKIMIZA 
llARTHA EGGERTHIN EN GOZEL TEMSIU 

SARAY KONSERi 
FILMtNI T AKDiM EDECEICTIR 

-AYRICA ZENGiN iLAVELER -

NİÇEVO FJLMaNJN 
SON 

GONODOR 

.. 
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FIRSATI ICAÇIRllA YINIZ 

o 

llMkamler lulr ... _, 
Halkevi tanıfmdaıı yalaab _.. ,, 

de ~ mahsul bir ~~ 
lacaktır. Kutıta ders ckeC~ ~J 
j kısa nescda yetişmeleri ~ ti"""'"·., 
aluunqbr. 



Berlinde ölüler Bayramı 
Fransız sefiri Ponceİ diyor ki:" Sulhu 
behemehal ·fethetmek azmindeyiz ... ,, 

lngili;-kabinesi 
~· 2 (Ö.R) - Kabıne mutat 
>.tı lçtimaını yapmış ve sıhhi vazi
~ .lllih kesbetmiş olan başvekil Sir 

'· Chaınberlaine buna riyaset et-

-=--
lngilterede 

8eıedtra intihabatı 
~11 netlcelerl 
~dra, 2 (A.A) - Bele ye intiha
'- a.ı bıgilterenin başlıca 130 şehrinde 
': 

111eınleketl rınde neticeleri şun-

~~ık kazarunak suretıylc muha
~ r son iki sene zarfındaki mu
'1t,ı., · etlerini liberal ve amele part isi 

"'ille ·..:ı __ 
" \lhaf 1~e etmektedirler. 
~ ~lar : 71, liberaller · 3, 
'Plrtisi: 57, müstakiller :32 izahk 
'7 11lardır. 

Viyana Orkestrası liUS&j 

Ege Palasın kışlık salonunda 
bugünden itibaren konser· 

lerine başlamıştır 
'i eni vakıt geçirmek, ucuz eğlenmek 

• • 
ıstiyenler behemehal bir akşam 

Ege Palasın kışlık salonunu 
... ziyaret etmelidirler 

•••••••••••••••••••••••• 

cMeaaagero> gazeteai ıunlari yazİyor: 
cB. Eden hata iıliyor. Zira biltün bükil
metlerin beynelmilel meH!elerl tetkik 
ederek halli için çareler teklif etmeie 
haklan vardır. 

Dok•orun •····•••···• &ı ··········!'· 
::::::::::: T avsiyeler.i 

Yüzdeki 
sıvncelerden nasıl 
kurtul3blllrslnlz 

. 
SON HABER 

' ' 

Tunceli asileri 
Hili 

( 

in kir 
Eliziz, 2 (A.A) - Tunceli iıyanı mununlannın buPn de 

muhakemelerine g~ vakte kadar devam edildi. Bugünkü muha
kemede iıyan hidiaeıine ait Nazmiye, Hozat, Mazgirt kazaları 
kaymakamlarının o ıll'ada verdikleri raporlar ve ıuçlulann ai
lihlı olarak devlet kuvvetlerine kartı celdiklerine dair delilli tel
grafları okundu. 

Suçlular inkirda devam emi,ı.dir. 
Muhakeme &YJD üçüne kaldı. 

·~-.;.__--~~~---~--~--------

:Efgan meb~usan reisi 
lstanbula geldi Ankaraya gitti 

btaAul, 2 (Hususi· Telefonla) - Afganistan mebuaan ~ 
liıi reisi bucün seldi. Yarın Ankaraya hareket edecektir. Sid~ 
bat pakbnnı ilk aenelik içtimaının ailebi ihtimal bu ıene Kabilde 
olacaiı aöyleniyor. 

~-=~~~~~-----~~~~~~~ 

Bütün Japonya sahilini 
ab_lo_k_a_et_m_e_k_iç ___ in •• 

Versay muahedesi ve Al mani ar 
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rmu loda garip bir hidise 
genç kızla nişanlanan delikan

Yankesici 
Yakalandı ·ve mahkum 

oldu 
Dün ikinci sulh ceza :ma.h.kemesinde 

Ziya adında bir yankesicinin duruşma
sı yapılmıştır. Ziya , yankesicilikte 
fazla sabıkası olan bir adamdır. 

l'.2?3R" 

Hacerin •••••••••••••••••• ........................ 
•••••••••••••••••• 

.. ............... lr'li~&.:I 

Peşi Sıra •••••••••••••••••• 

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

lının kız olduğu anlaşıldı ... 
- .BAŞTARAFI BlRtNCt SAH1FEDE- nl altüst ctmeğc yeter. Filhakika bura-( Kenan buna şiddetle itiraz etmiş.. Yirmi be:ş yaşında olduğu halde haya
ve hakiki ~ cl\-folek Şaziye> olan bu da rast geldikleri Istnnbullu bir kadın l - K~~ size böyle -~ir sal~~yet tı kısmen hapishanede geçmiştir. Zabı
i!Cnç kız daınıa erkek kıyafetinde do- erkek görünmek sevdasında olan Ke-1 vermemiştir • Ben crkegını. Sözume tn bir yankesicilik hadisesiyle karşılaş-
laşmak. erkek görünmek ipti.lfisındadır. nanın kız olduğunu nişanlısına söyle- inanmağa mecbursunuz, demiştir. tı mı, ilk akla gelen bu adaı:11clır: .. 
Kendi.sini tanımıyanlara isxnlnin <Ke yince derin bir hayal )crıkl.ığma uğrı- Eğer iddia yalnız erkeklik ve kıılı.k Dosynda n::evcut sabıka fişlerın~ go-

MVCADELE VE MACERA ROMANI 

-12-

0stüste altı el ateş ... 
na.o> olduğunu söylemektedir. Çehre yruı zavallı genç kız pek feci bir şekilde 1 iddiası olsaydı, eğer ortada aldatılan re; on beş gundı:n Y_ukan olmak uzcre 
itibariyle güzeldir. Erkek kıyafeti.ne nl- aldatıldığını anlıyarak derhal Armutlu- bir ailen.in şerefi mevzuubahis olmasay- ~ blr ~k mahkumıyeti v:ıı-dır. 
danan:ı.k onun etrafında dolaşan genç ya döner. Hadiseyi ailesine anlatır ..... dı, eğer bir dolandınc.llık ihtimalinden J Dun Kemal ndmda hır zatın arka ~ 
ikı.tlar seksapeli fazla olduğuna kani- Köyde dedikodu çalkanmağa başlar.. şilphe edilmeseydi belki Kennn kolayca binden çantasını rl§~?rk~ taharri ~e-
dirler. Maalesef Armutlulu bir genç kız - Zaten kız olduğu belli idi. yakasını sıyırır, oyunun.da devam ede- nıurlan tarafından cumıu meşhut halın-

Ve .. Çıkan kurşunlar tayyarenin benzin 
deposunu delik deşik etti. ikisi de 

da Uç ay evvel lstnnbulu ziyaretinde Diyenler aldandıklarını itiraf etmek bilirdi. de ~·akalanan .Ziya, dunı~a esnasında cöl ortasında kalmışlardı• 
cKcrumla tanışını~, onun cazibesine ka- istemezler.. Karakol komutanı, köy ihtiyar he- şahit olarak dinlenen polıs Bay Mu~i.a- . 

1 
, "dii . 

pılmı,.c;tır. iki genç sev.işmişler, hattA yetinin de talebi ihcrinc sahte delikan- fanın şehadetine karşı küstahça : - S:f ıl. .. •. .. Şafak sökünceye kadar yüru ;jd 
nŞınlanmağa karar vermişleıdir. Kız- KENAN BAŞLADiôl IŞt SO- lıyı muayeneye sevket.ıµjş ve herkesi - Bunun şahadcti makbul değildir, ... - Eger sozunuzde .. d~~anı~, Sonra dinlenmek İçin biraz otur 
lığını bildiği halde rolünü enfes suret.- NUNA GETtRENLERDENDlR.. hayrette bırakan hıikikat iınlaşılmıştır. çünkü komW?rin gözüne girmek içlnıe~er ~ana ~artı en ~uçuk hı~ ~ıs ve ille defa olark arkasına balet•;·· 
te oynıymı c Kennn > veya hak1ld Kenan !zmirdeki iskandale ehemmiyet Muayeneye göre R'.enanın kızlığından böyle söylüyorlar, demiştir. ' gosterıraemz o~lar ~~rkaç ay ıçın- Edlsa Vlukingt!' ~~!az kukml~ üz=~~ 
ismiyle <Şaziye Melek> dlretkA.rd.ır da.. venniyerek kendisini l:i~~ ~nlısı şüphe edilemez. Halbuki müşteki Kemal, bir ağaca de Fransaya donebılır!er. •w e zor a yuruyere J>efl ıır • 

Armutlulu genç kız köyüne dönerken arkasından ~u~~ya donmilştu.z:. ı:aı- Bu netice önilnde Kenan rolünün yaslandığını ve dalgın bir vaziyette iken 1 . - Fakat bu yaptıgınız ıgrenç liyordu... etli 
enunhı birlikte Armutluya kadar gcl- tA şaşılacak bır curetle kızni . ailesıne nihayet bulduğunu anlam~ nsıt is- :arka cebinde meçhul bir elin dolaştığım bır pazarlık.. • Mühendiı asabi bir harek 
'iniş, burada nişan töreni yapılmıştu-... baş ~rak : . . minin c Şaziye Melek > 91au~u Söy- ve çantasının nşı~ak üzere iken, me- - Evet... ~u atkına mukabıl termosun vidasını açtı. içinde )ıJ• 
Köy bu yeni ziyaretçiyi iyi karşılamış- - Sizden şe~ iadeslni ~· lemişµr. Karakol ~atın tamikl ve tnur~ar tarafından yakalandığını söyle- ~akaret gören hır kadının pazarlı- lan ıon suyu da ıon damlaıına lcJ' 
tır. Sevimli ehl'C3i h sohbet olmas Bana ne hakla kız diyorsunuz, demiştir. adli takibata lil%Um varsa yapılması miştir. gı... dar İçti. Güçlükle yerinden kaUct•· 

ç ' ~ ı, Bu iddiayı takip eden m'"--'--..:.1'-- ;,.in H""Lt~ b" ··rduv.. d d 1 B • D t .. ·· .. H.~te-~ küçük bir şüpheye meydan verme- . . . ~~ .-s için lia7.ırladrğı cvralı:la "bi.rlikte Şaziye uım, sa ıt go gu suçun an ° a- - enı an royun yanına go- Ve yine yÜrümeğe başladı. vsı ~ 
pıiştir. karakola aiı:selmesuu ıc:ıp ettlrm.iştir. Melek'i kemalpaşaya göndermiştir. Ke- 9ı Z!yayı üç ay hapse ve o kadar mlid- türün... Ondan sonrasını orada nin kızgınlığı ... Açlık ... Susuzl 

Toplantılarda ziyafetlerde bir erkek KARAKOLJ?A tLK TAHK.tKA.T malpaşa adliyesİl}.İn meseleyi tenvir için detle e:tnıiiyet nezareti altında bulun-1 dü,ünürüz. ..ı.. -t k huk balJoP' 
' • · ' d v k . tir E- . . k b tm' _. ve nooe pe ça onun ~ 

ı gibl•rakıt.jçmesi, içkiye mukavemeti, ne- Kenan karakola davet ed!lerek hüvi- Istanbul .zabıtasından -b~ genç kız hak- urmaı,ta arar vennış · -.- ger sızı ay ~-. ~y~cegıme dan geldi. Adımlarını atamaz o 
~in bolluğu uydurma dellkanlınm yetini tespit e~i istcn~r~ Sahte k!-11da malumat istemesi muhtem~ld~... Sarhoşluk yüzünden emın dolsam bu dedıgınızı derhal du ve nihayet kendinden geÇ~ 

ı lehınde k~dilccek işaretlerdi. delikanlı yanında hUviyetini tespite me- Ş:ıziye Melek beyaz bir tene maliktır... k . yapar ım. b b · h ld Kwnları' 
YALAN öMURSGZ OLUR d~~ olacak evralo bulunmadığm'ı söy- 'tüz:ünde ayva tüylerl'bile yoktur. Se- Çl an Ctnayet Langle genç kadının üzerine yü ... ay~ın ır a I e ydere ... 

ı:,o '-- " • ' • ••• • • etl' · · "'~ a · K ""d" uzenne yuvar an ı .. :ı- bat yalan ömürsüz olur. Kenan Uç leymce ka~l meselenin callbı dik- sı kıivv idir. Boyu xısa ır. onuş- Bir haf ta evvel Değinncndağında ru u. w • • bıJj 
ıay '6Üren nişanlılıktan sonra nikah ev- kat pususiyctlcrl olabll~ğinl düşUn- ma tarzına göre iyi bir tahsil görmilş- 1 M,mafa, Osman ve Köse Hüseyin ara-I Omuzlanndan tutarak tiddetle .~~r_umut bogkzınd~ ııerı di~ 
re.kını tanzim ettirmek için bir sabah müş : tür. Bu erckcklcşnl>C iptidasınm sım larında ~rho•luk yüzünden bir hAdi.ıJe sarstt. ' gı ldı. ır suyun a maıı 1 e en 

· n1ısı lr. 1 . . ·. . Utah 1--1 v B . "'ld'" b'l' . ' Fak t ge 1 ·nışa bayan (K .•. ) la Izmire iner. - ug e ise sizi köy ecı.acısma mua- ancak daha salAh.iyettar m a,.'lSJıS!ilr c;ıktığını ve bunlardan Osmanın nğır ve em o ure ı ıraınız. a . ." • . . w l dl 
Otelde bir aksi tesadüf bütün pr<>1eleri- yene ettireceg~iz, demış· tir: taraCul.Claıi ' meycLina konabüecektir. f d·v 1 · . d h f"f tt 1 d'- itaat ettiremezsiniz. Guneşın tıddetlı lfıgı a tıl1b'"' " ~ . . . ıger erının e a ı ıure e yara an ut~ k .. 1 · · • d" y-nı • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• ll '- - O halde dostlarımın bulun- amafan goz erını çevır ı. .-· 

R L• b J p • • d arını yazmı~tı~. ln . .d d .. . -·ı . ·yett' Oman ya ) era artJSID e ı Osrnanın ağır olan yarası dolayısiyle ~ukları yere ya. 1~ v_e ıizsız gı we- şın ~ ~e~ın~. ~~ı mı! vazı ir 
· d" ı. d ·r d · • l k k bil ı rım. Hacer kabılesının bulundugu Elsa Vıngıı gordu. Dogrulmak 

B k 
.
1 

B T t · k 1 ~:m:::. ~a ar 
1 

a csıru a ma a 
0 

a· ı yerin Hoggar dağı cenubunda ol- tedi. it 

aşve 1 . a .a-re s· o l Y d"k"I o · t" • • dugu-nu söylemi•tiniz. Bu kadar Genç kadın batını a.rkaaındarı t arası ı ı en amanın vazıye ı ıyı- v • • f,J' 
• l ti·v- · · d.. ·Ld · 1 t Os izahat bana kafi... 1 tarak, incitmekten korkar gıbı d•' 

cı gı ıçın un mı esı a ınmış ır. man, • k 11 

1

, hu ifadeşinde, Mustafa tarafından ya- Mühendis böyle aöyler söyle· I fıfçe kal.dır~ı .. Dudaklarına e 

Hükümetin dört 
• ı rolnnd~ını iddia etmiştir. Halbuki Mus· mez der~al • yanınd~ durdukları termos !ı!esını da~adı. Senelik JCfaatJDJ an attJ tnfa, bilakis Osman ve Hüa<:yin tarafın_ltnyyarenın pılot yerme sıcradı. - lçınız ... Dedı. h•· 

1 d k d' · · ı d w " 1 . . 1 Motörü hemen i4letti ve Elsa Langle, kendisine yeniden ı 
-BAŞTARAFl BtR1NCf SAHiFEDE-( dafaa ettiği bu prensipler şunlardır: J dir. Umumt vaziyet kralın_ vnziy,ctin~ an en ısının yara nn ıgını soy emıştır. . b w • • B" b letJe 

· .. d ı h j Bu hadisenin şahidi olmadığı için tah- 'Vıngse agırdı: yat veren suyu ıçh. ır anı 
hükUmetin harpten beri ilk defa olarak P~vletler.ın mutlak musavab, arzolunacaktır. Ve ev et ayatında nçı- • Çö"l d luk t d""rtt ...... b Jtoılf' 
biı:- sUUlılanma ve teçhizat pn:>granu tes- Toprak ve istiklal tamamiyetine ria- lacak olan bu normal l."Tiz hakkında ~ir kikat hakimi meseleyi derinden incele..., - •• ortası~ a susuz . tan, ennosun ° e uçunu Ofa 

.kar k de .krala aittir ı mektedir. açlıktan olmek ısFtemezsenız ça- tı... al' 
bit ederek bu programı kısmen tahak- yet, ar verme · buk yanıma atlayınaz. Yoksa ben Gözlerinin önünü saran durO 
kuk ettirdiğini ve progrmpın tatbikine Kollektif emniyet. Liberal parti geçici cereyanlara kapı· . N •• b . J g· d" kayboldu. 
dctvanı edilcliğini il(lve etmiştir. Tataresko haricl .siyasette her türlü I~ .. derme çatmn bir tcşekkill olmayıp I 0 e f ÇI e CZ3 ne e f 1 ~!~~uj;1~dm acı bir gülütle: _ Mersi ... Diye lıurıldandı. 

Harid siyasete gelince, hükCımetin .$()$yal nazariyelerden uuıkta kalmak ve butun -sı..nı.flarını nefsinde toplıyan ~ e- h ) k _ Lüzumu yok... Birden enditelendi. 
an'anevi dostluk ve ittüakları tarsin et- her devletin kendisi isin §ixndiki dahi- gfıne teşkil5.tlı bir siyasi kuvvettir. Ge- Ve a 1 Ol Z Dedi ve pilot kombizonunun ce- _ Suyu biraz fazla içtim •• ~ 
ıtigini ve ayni znmanda blltün devlet- Ji rejimlerine karışmaman.m Romanya rek ~dar mevkiinde g~rek muhalef~t~ Karşıyakada eczacı B. Esattan aldığı- binden bir brovning tabancası Çt· di. Size az bir4ey kaldı. 
lcrle hiç faclt gözetmeksizin iyi müna- için en bbii bir şey olduğunu ehemmi- te daima memlekete hizmet etmesını ı nuz mektupta dünkü nüshamızda gece kardı ve üst üıte tayyareye altı _ üzülmeyin benim daha bit' 
şebet tesis eylediğini söyl~mi:ş ve demiş- yctle kaydetmiş ve bu bapta acı Ispan- bilecektir. · • 1 yarısı kinin isteyen müşterinin şikaye- kurşun sıktı. kaç fYiinlük auyum var .• 
Ur ki: eo-

ya hi'ıdiselcrini hatırlattıktan sonra de- r::rJZZ.xLXT~~L:.aZil!YY;Dr~ tine cevap verilmekte ve eczane1cr, ec- Langle kısa bir an fatkın fatkm Ve böyle söyliyerek omuzıı"' 
Küçük antant içinde Çekoslovakya ve miştir ki: U lk , k •• . z:'c~lar kanu_nunun tatbik talimatname-

1 
kaldı. Sonra !erinden fırlayarak asılı daha üç matara gösterdi. 

iYugoslavya ile teşriki mesaimiz her Uç Hükumetimiz Romanyanın Sovyetler flQ eVl OŞeSl ~ sınm maddeı mahsusasında nöbetçi cc- kumların üzerıne atladı ve tayya- L I 
lievlctin de mukadderatı lehine olarak Birliği ile münasebetini normal bir yola: ~~ :r.anelcrio ancak acil vaziyetlerde reçe- renin ön kısmına koştu. an~~: .. • y·11gsı 
tfa.ima semereli olmuştur. Balkan an- koyabilmesi ve dostluk ve iyl komşuluk 3/11/937 tarihine tesadüf .eden ~-, te ile iliç vcnneğe . mecbur oldukları Burada ... Tayyareden kumlara -. Sızın talnnız var El.sa 

1
etel' 

tantınm ve Polonya ile olan ittüakınu- zihniyetiyle inki?f ettirmiş olduğundan şamba günii saat ~8 de s6syal yardını t kaydı bulunduğu ileri süriilerek halkın akan bir mayi. .. Kumlar üzerinde dedı. Hep... cen~bu ~~~ .ed pıi 
zm. da bariz vasfı işte bu ayni siyasettir. ve 17,30 da da Halk dershaneleri ve 1 alelade bir ihtiyaç için yerli yersiz gece l bir çukur meydana getiriyordu. Hog_ g. ar da gına gıdebılırs. mız-~ 

dolayı memnundur. ı d d h h ld b k Mıntakavt ittifaklar sistemixniz garpte Almanya ile.. iyi dostluğa istina.t eden kuı"slar komitesinin haftalık toplantıla· yarı.~;ı nöbetçi eczanelere baş vurarak Elsa Vingı, kurşunla tayyare- etegın e e er a e ır a 
l'ransa ile olan dosUuğumuzda bir fa- münasebetlerimiz son iktısat ve hava rı vardır. mesela aspirin, kinin hatta filit gibi şey- nin benzin deposunu delik detik bulursunuz. · 
.,anca bulunmaktadır. Rumen milleti- . . --=- !eri istemekte oldukları, bunun ise ec- etminti... Genç kadın, iıyan eder gib' 
ahı öteden beri Fransaya karşı besledi- mukavelelerinde tabü ifade~e~mı. bul- Karantina ocaAı zanel~rln nöbetçi bırakılmalarındaki M~ksadı malumdu... ayağa kalkb. rJ 
M d . uh bb t d tluk h" 1 . . muslardır. Bu mukaveleler ikı milleti- C tik maks::ıt l d f 1 d ~ b·ıd· A k -
& enn m a c ve os ıs erını - · H. P. Karantina ocağının sene ı v~ lC e c uygun o ma ıgı 1 ı- rtı tayyare hareket edemez- - Demek benim yardımını• 
1926 da Jeruı • Bratiano tarafından im- ınizin ruhunda uzun zamandan beri mev- kongresi cumartesi gecesi ocak binasın· 1 rilmcktedlr. di ve burada, çöl ortasında ikisi ediyorsunuz. Demek benim sO ~ 
zalanan ı:e hükiımetimizin akdettiği cut yakınlığı artıracaktır. Memleketimi- da yapılacaktır. Dün üyelerine davcti· l Filhakika bazı kimseler gündl.izden yalnız kalmıtlardı. azığıma ortak olmağı bir tcreftij' 
mukavele ile de on sene müddetle tecdit zin dalml menfaatlerinden doğan bu açık ye gönderilmiştir. il almayı ıhma! ettikleri ve ilaç mahiye- Mühendiı hiç sesini çıkarmadı l'k 
olunan dostluk muahedesiyle tebellür ve türlü siyaset sayesinde harici nüfu- tinde olmıyan bir çok şeyleri, eczanede içinde az miktar suyu kalını; ı Lsayıyl orsunudz. w t1i"' 

d.. b k da Ro- M ki 'd • var diye ··b ıç· 1 · ang e uzan ıiı kum ii• etmi§tir. Fransa ile mevcut sıkı bağların zumuz ve unyanın u ısmın anevra ta l ı no e ı ec7.ane erme gece ya- olan termos ti,eıinin yanına gitti. d 
k d h rıları bn<> ktad 1 B dogr~ u 1 otur u. . esası yalnız ruhi birlikte değil fakat ay- manyarun u ret ve e cmmiyetinin te- -:t vurma ır ar. unun Onu aldı ve arka.ama bile bakma· . G•' 

ibl zamanda devamlı ve hakiki menfaat siri resanet bulmuştur. yaparken olmadığı açık bir hakikattir d "l · · · k l - - Y anlıı anladınız, dedı. 11'1 
K 

__ , y v•tı k" ... d Ü T h.h. . ~n çoHgecesınıdn ~a~ı "karan .ıgı İnsanın haya:ım kurtarmağa be . 

Fransa ile olduğu gibi kurucu bir ler bu kudret ve ehemmiyeti parlak essif bir kaza olmuştur, Bu köyde tale- a doğru yürümeğe ba~ladı. Y_arayaca~ ola~ ~u m_ık_t8;1"ı ı ·~,· 
birliğinde mündemiçtir. Kral Karolun harice yaptığı aeyahat- eu~pa~anm egı er oyun c ın -ı "S l ıçme oggar agı ıstı ametıne . .k• ı,r 

sulh arzusiyle ker.dimizi Büyük Britan- tarzda ortaya koymuştur. be olan on altı yaşında Yusuf, manevra 29/ 10/ 937 tarihli niishamızın 10 un- Benzini tamamen bo,almıf tay- 4ıye taksım edılırse ıluııne ~ 't' 
,-anın da yanında hissediyoruz. Cenev- Tataresko izahatına şu sözlerle niha· taklidi yapmak isterken av tüfeği ateş c~ sahifesindeki T.C. Ziraat Bankası ara- yaresinin yanında Elsa Vings göz- ~az, faydasız olur demek isteıl11 

s:enln fikir ve cf'alinde siyasetimizin yet vermiştir : alarak çıkan kurşun köy halkından O~·ızı satışı ilanında borçlu Bekir çelebi oğ-I lerini uzaklapn adamın gölgesine tım. . (111 
.masmı ~il eden prensipleri buluyo- Dört senelik te§rit devre sonunda hU- mana isabet etmiş ve yaralamıştır. Ha- I~ öm~r Sadinin adı sehven Ömer Sa-,dikmit ve dalmıftı.. - O halde matraları sız ,. 

Romanya delege~rinin_ ~. ima mü- kumetimizin vaz.ifesi nihnyete ermekte- disede kast yoktur. lıh olarak çıkmıştır. Tashih ederiz. Jorj Langle yürüdü •. Yürüdü ... gidin ve beni yalnız bırakın.. . 
.,~~~· ,.,..._.__ :ıır - - .,.,,..?".. · - 1 k lak-- -~ - -=--d d - k - .. • . =- Mühendis gözlerini hayretle~~ 
_ _.,~__,.I;~-- ""·- A'-W~ ... ~· ---~ ızel bır kumraldı. Bakışlannda 11 t lfıgının mey ana vur ugu U• taplanna .. Okumağa vermıthr. d tu El v· . .d01"' 

K b. 1 lık d l · b k 1 • N ku nın a o ran sa ıngsın o .... 

S k 11 ır tat ı var ı. ıur arımı gecenm u yarı aran ı-ı - e o yor? . . . . ifl'" 

idin bile içmezdim. Bu aktam ca- -Bu kadar zalim olma Bianka. - Eski eserler ... Tarihe ... An- hakıkatını anlamak ısb1°.,ll" 
ırmJZJ = a a ) - üzülme Rene dedi. Veraeığı örtüyor değil mi? Genç kız omuzlarını silkti: rıne. dık~ı._ Nazarlarında ~o~lerrd"' 

•••••••••••••••-•• nım bir4ey istemiyor. B~n hiçbir vakit böyle dü,ünme- 1 tikalara ait kitaplar .. Hem babam ~ö~leri~de, kalbin.in bütün h•ııt'. 

A D A M Birkaç adım yürüdüler. 

1 
dım v_e bunu demek istemiyorum. 

1 
kendi tetkikleri hakkında benim- rını açıga vuran hır metanet 

Erkek: Kendın de pek ili bilirsin ki sen , le öyle uzun boylu konufmaz. Ma- nası vardı. dl' 
- Bianka ... Dedi. I gece ne kadar güzelsen gündüz; amafih beni çok sever. Ben de - Aramızda geçen ,eylet 1Jİ' 
Kadın, tatlı bakıtlarla Reneye,daha fazla cüzelıin.. fonu severim. Onun benden batka sonra benim için yine böyle ı~ 

'bı lf?zanan'Wll •••••••••••• •••••••111#111 bakb. Gülümsedi. - Tamam... Şimdi de iltifat kimsesi ve benim de ondan batka fedakarlığa razı oluyorsunuı;~, 
ZABITA ROMANI · - Birtey ~i aö>:l~y~e~in?. aainaiı batladı. Sar~ ~öyler ci~i ki~em yok.. . sa._. . Düşün~nüz:· · Ben ıi:ıi t J1' 

- J - ~kek, derin denn açını çektı. konuıuyoraunuz. Elınızde bır Bıanka, Reneye arkada'4;a elı- ettim. T ehdıt ettım. Size çok 1' . .J' 

- s~ dedi, yalnız Lirşey ıo-,mandolininiz eksik.. ni uzattı. muamelede bulundum. T erbW 

BJ·r Hazı·ran _aecesı·.. racakbm. - Bianka ... Tekrar söylüyo- - Allahaısmarladık Rene .. Si- sizlik ettim. 
~ - Sor... rum. Cok zalimıin ... Bu gece be- zi yalnız bırakacağım. Bu akıam _ Bitmedi ......-

- F elik Brake hakkındaki fik· \ ni üzmekten bilmem ne zev)c alı- bana çok İyi bir vakit geçirttiniz. 

Biri kadın, diğeri erkek iki aenç kol kola rini, dü,ünceni anlamak iıtiyo-,yors~? • Kaç zamandanberi Monmarter 
eı 1 rum.. ( Bıanka, muhaverenın mevzuu- farkıcılarını dinlemek, görmek İs· 

Parisin tenha sokaklarında ağır ağır Su farkı söyliyen adam mı? rnu deiittirmek istedi. tiyordum. Size bütün kalbimle te-
.. .. l Eilenceli bir tip... J - Vakit ne kadar da çabuk şekkür ederim. 

yuruyor ardı. Vakıt sabahın üçü.. Tekrar ıu.a~~-. • geç~i .• De~i. Hemencecik mahal- Rene, kendine uzatılan eli sıktı. 
Tatlı ve sakin bir ıece... Erkek cebinden bir ıigara pa- Rene tekrar ıçm.ı çektı. -· lem~. 8:~1d~.. _ • • t .- Bianka ... Seni memnun et. 
Haziran ayının güzel gecelerin·ııketi çıkardı. Bir sigara aldı. Çak- .- Gece çok sakin ve tatlı degıl Kuçuk bır ıOkaga ıatemıyereklmış olmakla ne kadar bahtiyarım 

den biri... tığı çakmağın hafif alevi güzel mı? . saptılar. .. • . .. .. bilsen .. Tekrar ederiz değil mi? 
Uzakta bir saat sabahın üçünü bir delikanlı çehresini aydınlath - ~vet... Oldukça yuksek bır evın onun- - Evet... Fakat arası biraz 

çaldı c·· .. , -Hıç uykum yok... de.durdular. geçtin .. Ben böyle sık sık sokağa 
• - oruyoraun ya ..• Ne kadar Benim de Bianka 1 t • ld'k ık k k d --r 

B(fos aokağıpın tenhalıiı içinde dalgınım. Sigarayı kendim yak- = Bianka .Bu soluk ay j .. ı:Yı = Evet ... Bfbeamevı~e gd~ ı 1 .• ç Ga~ald .. gece ızı egı ım. 
k Ik 1 ·· ·· -'- l b' "f Sa d" ı..· • ff ... v • ••• a flm ı uı u u u. 0 0 a yurumexte 0 an ır çı l, bm. na verme ım, oenı a et. •• altında·ıen ne t.-dar ıll'::.,,elsin çocuk uykusundadır Zavallı b 1 · 'b' ik' d" • ·· ·· d .. h • t t ı- J •• .. • la . · . , ~ e- •• , . • a• DCı gı l 1 SU'a Lfl COruD u. 
ıç ~ • e af 1 yurumıyor r. Kadın :aülü~a~di. _ . . Biank~ ~ud~l~r~nda bir te-f bacıiımu Onun öyle tiyatro, si· - Şimdi elimi bırak ta gidip 
lkısı de genç. .. • Tam b~r Parıslıye Y~f&C~ ~ l>easü.m kı~ıldı.. . _ • . . ne~. Duu .. Eğlence ile biç ali-,yatayım.. 

-----~.u.u.aa.1~_:_ _ ______ ...!Jlt.w:ıc....::u.10.L.lAJOlt....litıAe ınnu - Tabu ••• Dedt. Guneıın r- kua .7ok.. O kendini tamamen lc.i- - BITI'I -

Arap Kadri 
MahkQm ol<iuğuoa 

müteşekkirdir .:ı; 
Şehir gazinosunun arka tar<J' ~'9 

depodan kömlir çalmaktan suçlı.ı §İP 
Kndrınin ikinci sulh ecza mahkerıl: 
de cereyan ed n muhakeıncsın" Jl 

verılmi§tir. Tefhım edilen ka • 
Ar p Kadrinin sabıkası ~azara 6 
y dı ny müddetle haps.n v 0 ~ 
mUddetle emniyet ncz.aret _ttıP p 
lundurulmasına lqırar verılmışW'· 1'' 
Kadri bu karardan memnun oıarıı. 

- Çok tC:Şekklir cdcrım! . ;il 
Demiş ve ceza evine gönderılı11 
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zmır 

YENIASIR 

Halkevi güzel çalışıyor 
Arın·· z · kolunun yorulmak bilmiyen Üyeleri 

güzel bir konser verdiler çok takdir edilen 
:········································ • • 

~ üzerindeki müsa- ; . . 
~ bakaya 35 talebe ~ 
~ iştirak etmişti ~ 
~ Müsabakada birin-E 
• • 

~ ci ikinci ve ücüncü E . , . 
~ gelenlerin siirleri E . .. . 
~ okundu Kendileri- E 

~ ne hediyeler verildiE . . 
••• • 
n~··· ········ · ········· ............... ··. un nkşam Halkevi salonunda şchrı-

'tıiı lialkevinin güzel çnlışmalarından 
daha birine şnhit olduk. Diinkü nüsha-
1lıızda açılış tafsilfıtını yazdığımız cTürk 
~ı eıncklerb sergisinden sonra; evin ar
llliit.ik kolunun yorulmak bilmiyen sa
bata &şık üyeleri, her gün d<ıha müte
ittıınu bir şekilde devam eden çalışma
larının verimini bu kutlu ve mutlu ge
t~e ınuva!fnk bir konserle dinleyicile
:te S\.ınclular. 

1 Bayrağa ! 
: ...••............. : 
~ Hürmet mevzuu ; . . 

Cürnhuriyet bayramı için Evin hazır
ladığı programın son numarasını teşkil 
eden bu konsere şehrimizin sanata fışina 
\ıe alakalı sa'-·ısı dolgun ve temiz bir 
lı:· 1 J 

~tlesi gelmiş salon tamamen dolduğu 
ıtıbi balkonlar dn dinleyicilerden taşmış 
bulunmakta idi. 

Halket'inde ı·erilen kon3e ri dinleyen 
BA YRACA HÜRMET MEVZUU Canını kurban edip yurduna verenin 
üZER1NDE YAPILAN $UR Ytırd için kamn canlı bir eşi bayrak. 
MÜSABAKASI. 

Bundan sonra Halkevi başkanı Bayan 
Şehime Yunus tarafından talebe ara
sında açılan bayrnğa hürmet ve bayrak 
sevgisi mevzuu üzerinde yazılacak en 
iyi şiir müsabakasına 35 talebenin işti

rak ettiğini bunların hemen hepsinin bu 
hissi güzelce ifade ettiklepni; bunlar 
arasında yapılan intihapta: 

Birinciliği: Erkek lisesi son sınıfından 
Tahir yorgancı. 

lkinciliği : Kız lisesi son sınıfından 

Asırlarca çırpındı göklere varmak irin 
Yaralı gönüllerden yası koparmak içi" 
Türkliiğün cana bayrak, Türkün ne§'en 

Diinyaya ba~ f'ğmiyen ırkın 

bayrak, 

gür aeai 
baurak. 

Fırtına ol, §.im§e1: vl, daima onu koru 
Yaksın kül et.,in seni bayrağın kızıl koru 
Dii§'iin an<'ak bayraktır ultı.!tuı onuru 

Doğan ayın '§tğı kanında yıkanırken 

NuTclan n~~n ~ledi kızıl göksüme 
birden. 

Bakan gözler kamtı§ır tUtU§an iki gözden 
Biz hepimiz bağltyız &ana candan yü-

1'ekt~ 

Eaginleri 11arcırak Cl§hn 3<nı.su.:: gökleri, 
Deh~etinle i"lettin ba#an bo§a her yeri. ,. 
Erkinlik güneşinden doğan yıldızın biri 
Y ollanna nur saçtı atılarak ileri. 

Geçm~<ti kucaklayan ünlii bi,. tarihin oor, 
Hür ytı§4mayt bildin her cin bugüne ka

dar. 

'SAYFA :5 - .. 
Memlt)ket Röportajları: 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Serdivanda 
Yerleşen muhacirler tü
tün ~ıntakasına gitmek

te devam ediyor 
------··~·... - -- -Aclapazan, 1 ikinciteşrin Ege ile bu ci\'ardaki Dramalılarm ka-

y ğmurlu bir günde Adapazarının zanç ve yaşayışlnrından bir mukayese 
sisli rntıp havasından ayrı1 •rak batıya çıkarmak maksadına dayanmakta idi. 
doğru yola çıkıyoruz. Varacağımız yer, Göroükkrim beni tatmin etmedi. Ser
şehre beş kilometre mccsafede Serdi- divanın üzerimde tevlit ettiği hayret 
van damlarıdır. Bize, bu ismin iki hu- büyükçe oldu. Bu münbit toprakta ça
susjyetc malik bulunouğunu söylemiş- lışkan bir halk yığını neye böyle zebil 
lerdi Bu hususiyetlerden biri, Serdiva- ve a\'aredir?. Ve Adapazarlıların «say· 
nın. Adapazarına kamp yazifesi gör- fiye~ ihtiyaçlarına mukabele eden bu 

· • ., köv niçin bir harabedir?. mesı unı~. .,, 
Bizi oraya götü~ nakil vasıtası yay- Iz.mitli yol arkadaş1anmla oturduğu-

lı bir araba idi. Bir şosede seyahat muz «yukarı kahve> de Serdivanın sa
edeceğimizi zannederken ancak tesvi- kinleri bizi tenvir ettiler. Konuşurlar
vcknmiş çamurlu bir yolda bataçıka ken, Izmirden, Akhisardan, ödemiş, 
iıerlemeğe çalışıyoruz. Buna mukabil, Gavurköy ve Cumaovasından bahsedi
yollarda, §ehirdcki gibi modern bina- yorlardı. Bir Egeli olmaklığun itibariyle 
lar görülüyor.. Bunları, yaz günleri- Ege bahsiyle bittabi ilgilendim. Konuş-

d mamwn ~onu, az önceki hayretimizin nj geçirmek üzere A apGZannın zen-
ginleri yaptırmışlar. Elli altmış adımda düğümlerini çözdü. 
yeni bir bina ve bir kaç dönüm bağ var. Mesele şu: 
Bu ilk görüşler bize iyi bir köye gide- Buranın halkı yüzde .sehen tütüncü-

. dür. Dig-er zeriyalla ünsiyetleri azdır. ceğimiz hissini vermiştı. 
Bir buçuk saat geçti. Şimendifer Bunun için, Türkiyeye geldikleri :z.amaıı 

tütüncülüğe başlamışlar, bütün gayret• hattının oenup batısında bir tepeye va-
lcrini bu ~sleğe sarfetmişlerdir. An• rınca dört tarafa şöyle bir bakındım : ü 
ca.k, (Adapazarı - Hendek - D üzce) t • 

Muhtelif hatlar, köyü bir kaç parçaya tünlerinl yalntt inhisarlar idaresi alır. 
ayırmış, ve bu bir kaç parçanın bir ara- Buna sebep, yapragm ince olması ve &. 
ya gelmesiyle bir muhtarlık kurulmuş. layısiyle tütünün işlenerek - demet Jıa. 

Serdivan muhtarlığının adedi yüzü, }inde - satışa arzedilmesidir. lşlenen til
nufusu da yedi yüz elliyi buluyor. A~a tilnün zahmeti ve maliyeti yüksek, fakat 
pazarlılann diliooen düşmiyen .~u ~oy kemiyet itibariyle randımanı azdır. He-
manzara itibariyle hakikaten guzeldır.. le fiat yardım ebneu;e emekler tamamen 
Yamaçlarda iyi iyi sular da var. boşa gider. istiklal marşiyle başlıyan konserde; 

ıı.vakta dinlenen bu marşı, bütün hazır 
iılanlar Ol'kestranın canlandıran 5.hen
t:irıe ~yarak beraberce ve heyecanla 
t<iylediJer. Salonda bu içten gelen seı;
lerin umumi bir milletin istiklaline sa
bip oluşunun ve bağlılığının haklı gu

:turunu tek bir ses halinde yaşatıyordu. 

Benim Seroiv:mı ziyaretim bir say- Serdivan muhacirleri bu yüzden tü-
1çimizi doldurdu rengin hinleTce yıll4T, fiye görmek arzusundan doğmuş de- tüncülükte dikiş tutturamamışlardır. 
Her Tiirk ror-ıı{ju seni derin kwançla ğHdi. Serdivan ciimhuriyet devrinde Yurda geldikleri üç yıldan beri Egeye 

anar. kurulmuş bir köyceğiz.dir. Ve sakinleri doğnı dağılmağa başlamışlar; kimisi Iz-
Drama muhacirleridir. mir civarına, kimisi ödemi~c ve ekseri-

liAKKI BAHANIN HATIRALARI 
.. ~arştan sonra kız muallim mektebi 
<ıf:ret.ınenforinden ve muharrir B. Hak
~ı Baba Pars Egemenlik savaşının tiı 
içinde yaşamış ve onu iyi duymuş bir 
~~nı :ıclamı olgunluğiyle bazı hatır.:
arını h"r keste ayni günlerin yadını 

Doğul.ardan batıya akıttın co~kun seli, Biliyoruz ki hükllmet, mübadi11ere si de Akhisara giderek oralarda yerleş
Sana kaf'§t durulmaz bunu cihan bilmeli. arui tevzi ederken, onları, toprağı mişlerdir. ıtk yıllarda Uç bin beş yüz 
Varlığım korumak hepin~.izi~. enıe~i, 1 rnünbit ve feyizli olan mmtakalara is- niifusu olduğu söylenen Serdivanın bu
Hcr giiçWVii yenerek Tuf'kun çelıkten kan etmek esn.c;ım ele almıştı. Serdivan günkü nüfusu yedi yüz elliye inmislir. 

eli. I civan da Adapazarı mıntakasının en Mubacirll'rin çoi'.,'lı yurdun başka köşe-
feyyaz topraklanna malik bulunduğu }erine dağılmışlardır. Bu yüzden köy 
için oraya bir hayli Drama muhacirleri imnr görmüyor ve günden gi.ine harap 

l-'aŞatan bir lisanla anlatmış ve bu mü
lıasebelle cCümhuriyet bayramu adlı 
"e Yatının çocuklarına ithaf ederek yaz-

Zaferini alk~lar he-r bucakta dağ deniz, 
Biz uğrunda can "cren ~n mutlu bif' 

milletiz. 

Yurdu kurta,.an Ata oldukça önderimiz, 
Kanadının tıltında bağlıdır kalplerimiz. 

ismet Yurtman 

yerleştirilmiştir. oluyor. 
lzrnir ve Manisa vilayetlerinde Dra- Scrdivan köylülerinden bir çoğu til-

dıih :ı., ~ d ki · · · · k • r ~agı a şıırını o umuş.u . 
C>tiMliUR1YET BAYRAMI 

ma muhacirlerinin dolgun bir yekfın tüncülük 'Yapmak için Akhisann Sarnç
tuttuğunu biliriz. F.gede yerle.~en mu· oğlu çiftliğine gitmek niyetindedirler. 
hacir yurddaşl:ır bugün tam reiah yo- Bazıları bu mevzu üzerinde muhabcre-

BunWın sonra programın müı.ikal kıs- lundadırlar. Çalışknnlıklariyle ve gir- ye bile girişmişlerdir. Eğer omdan tn-
m~a geçilmjştir dikleri muhite imar hareketi sokmakla tiin dikmek üzere kendilerine vadeli 

-1-
:~ll~k ııatan uğradı büyük bir tehlikeye 
tıyulc ba§tn ağrısı, çü·nkii biiyiik olur

tnıış. 

~tı biiyiik ka1ıratnanlar atıldı miihlikeye 
erdini veren Allah dermanını bulur

nı~. 

Halkevi orkestrasının çaldığı Karvan tanılan Dramalıların Adapazar:m<la da araı.i verilirse tereddüt etmeden gide
isimli p~a Riyo geceleri ismindeki vals böyle olacaklarına şüphe etmemek ge- ceklerdir. 
:zevkle dinlenmiştir. Orkestradan sonra rekti. Serdivann gidişim bu kanaate ve __ ==:-7 

k~W~~~m~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~d~~~~~ 
hofen'in Sol majör minüeti çalınmış, bu Trakyanın bir nahiyesin e 
ve bundan sonra çalınan Zhnbalist'in 

Hulfisi GVNAY 

::.li~~=k~edi~;:: !:1::!: Atatürk heykelinin açı-'C -
2
- (Noctume) ve mazl1Ması ve Ştibertin 

lh ~> önünde idi kahraman ordusunun guzel bir (lmpromstu) si çalınmış ve 1 h ı ı d 
~:::ı:;ı::::..::::.·~ü:;';;;:,":;.;:;:::,,. ~:~ir ~~=bo= so~.:ı7: ışı ey eca İl 1 o u 

l1>hunc ta§ımağa rabucacık alıştı. Bayra,ia hFrnıct <tiiri miisabakasıncla birinci, ikinci ve üçüncü gelenler l 
., • :r opera fantazisi ve Mıısk.ayni'nin Kava -

Ön -3- Ismet Yurtman. Dii§'iin ki Tiirk elinin ıtrlu güneşi bay- yera Rostikana parçalarını Şübertin ke-~ ce biitiin tabiat matem tuttu bu derde üçüncüliiğü: Erkek lisesi son sınıfın- rak. man ve piyano sonatı ve güz.el keman 
"'o~ra oda cenk etti bıı yaman mtirekedc: dan Adnan ölcç"ın. Tahir Yorgancı tak" 

1

_ str 
4.Jılf l Romansı ıp etmiştir. Konser orAe a ıı <ır loizc var oldu, yol vermedi dii.ş- Ka1.andığını söylemiş memlekete ile- B A Y R A K :tarafından çalınan Şübertin birinci mar-

l)Ctı. l ma1ıa ride daha iyi ve güzel yazılarla kıymet- Kahraman §ehitlerin kanından Jı.ız ala- şının parl-ık ve coşl.-un nağmeleri ara-ız er Ptısu kttrdu diişmr.nın arkasına; ı li hizmetler yapmalarını temenni ve sında hitam bulmuş ve Halkevi salonu-
~ . ~ Otı - kendilerini tebrik ederek hediyelerim d 1 .. , __ kl h nu dolduran münevver dinleyici küt.le-

h, ıır ~arardı soldu, kuyular hep kun.ıdu • . t" Ta: m ıep yu~e ere er yöne şan 
<Jır Vtıd . .. vermış ır. salarak. sinin çok yerinde alkışlarını toplamıştır. 

um su uermedı dupnana ana Bayrak sevgisinin gC'tlç ruhlara ilham Bız" k ı Mem1-1 ...... ını· ;,.;" rnk muh•-ç o'ı.·gu· bu d öz Tür vaıırulan, en öııde yo .l.CA•a ~ :r- ı.cı ıuu .... vur um. •V• • } • 1 · il d · de ·v~ı, na ... z, .. . ettıgı engın us erı nnzmın a esın alarak gibi konserlerin sık sık tekrar edilmesi 
.. akarken, d!ışman kanıyle canlandırmış olan bu Ut- ~iirde yazıcıla-

d 1d :r :t· B~~mızda ta§ın.: seni ey tJİice bayrak. çok temenniye şayandır. ~ıı;: b ... . . 
0

• u, rı tarafından duygulu bir dille okunmuş ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ <l1ıızlı Sa1:arya bır Kı-'"llırmak oldu. ve her biri uzun süren alkış tezahürle- ---~ k d 
l{<ltq -5~ . . . riyle karşılanmıştır. Tirenin Kahrat öyün e 
l'i; k.

1 tlnslı geceler enşmıştı saba1ıa H kikatc-n okunmağa değer bu his 
~i;,~: ııatan borcunu ödemi§ti Allaha 

1 

parç:larmı okuyucularımıza takdim edi-
}f Gazi oturdu selef siz makamına 

ClJJceHc d'k'l . • b" "'k • yoruz: r ı 1 mı§tı 0111m ııyu ı?amrna 

1 
v -6- BAYRACIM 
ll~tqnın her kösesi 1ıeykeilcrle bezendi Binlerce seııgilcr selamlar sana, 14

tiin · ~ J{ l l l ·· b ~ )» esır milletler istiklale özendi ızı a ev saç ı yııce ayragım. 

ı/,..1ni dokuzuncusu her birinci teşrilıin ::;u gökler dar gelir dalgalanmana, 
~e bayramı oldu Büyiik Ciimhuriyc- Ba§ı hilal taçlı yüce baurağım. 

tin. 
~ :NAMIK KEMALtN SÖZLERİ 

~d~ .. §İi.rj müteakip 1nönü harbine te
~l!cl u?1 etlen günlerde Büyiik Millet 
t.cı:ır ısınde zafer hakkında ümidi biraz 
~ a Uğramış bir arkadaşa : 

Vq~llıık }{<?malin: 
tıın bu~ d'" la h Yrına tı§man ' yamı§ an-

O kızıl Ten9ini kanımdan aldın 
Şerefle kendini göklere ıJaldın 
Ne tariimar oldmı,. ııe yerde kaldın 
Bll§ı hilal taçlı yüce bayrağım. 

Jrkm gilıi sen ele Wlccler a~tın 
Vç bt"a iistiindc §anlı .~at,aııtm 
Bir riindii ebedi 111mı tılaştın l> ok · çerini 

-.,. 
1
hlio 1·-rt k 1 h k ~d .. Bn..,ı hilal taçlı yiice bayrağım. ••t ~ "''ll araca oa tı ·ara nıu crını ·-y 

ısı-aıa 1 l:ı.-ı~ ~ı rını; kara bulutlar arasından .. . 
i:~<u1Yan b·u·yu··k .. Atat'" k Na.sılki bir insan sever guzelı ,-_·ı.an ~ guneşe, ur e . • 
\14 ederek nasıl Sevgilimsin sen de benım ezelı 

l<ııııtı Oac'irı .. ~ ~·· _,,_ ı__ Gönliimde çağıldar sevginin seli " •M• uuşman uayasın mın-

.liltl çerını Başı lıilô.l taçlı yüce bayrağım. 
ııııu.,. k ' A dnan önelçin ).fl.!raı UTtaracak bahtı kara maderini 

~lt ~ arma çevirerek haykırdığını BAY RA K 

S tcanlı bir dilJe anlatmış ve uzun' Olkü, devriın uğnımlıı tutu.sa" ıtürek
~ lllı:~Jar arasında ~!.'r.:Ui bitir- lem 

' Batan güne rnk wrn aı.ıi 1MwNlc, 

At koşuları büyük ala
ka uyandırmıştır 

··~ 

. ,)( ~. 

· fir~de Cümhuriyet bal/Tamı 
Tire 1 (özel) - C. H. P . Baskanı canlı olan koşularda birinci ve ikincilere 

Sami GU1cüoğlu'nun gayretli çal~- mü.kMat ve ikramiye verilmiştir. 
n sayesinde Kahrat köyünde at yarışla- (1200) metrelik tay koşusunu Dçehay 
n tertip edilmiş (5000) seyircinin i~ti- Cem=U Dinciık, (1500) metrelik yerli bay
rak ettiği bu kofu bUyük alAb ve tak- van lcOf\LIUDU ilk kuişundan Harunun, 

dlr lifırmu,tilr. Çok muntazam ve hfse. ( ISOO) metrelik ;,erli l'M••n lı:OfUIUD• 

Atatürk Revkcli 
Edime 2 (Hususi) _ Kırklareli vilR- ve beşuş bir çehre ile ve çok heyecanlı 

etine bağlı i.tnece> nahiyesinde yapı- bir şekilde bir söylevde bulunmuştur. 
ran Cümhuriyet parkının ve bu park or- Halkın yaşa Atatürk avazeleri ortalı
tasına konulan Atatürk anıdının açılma ğı çınlatmış ve hazırunun duydukları 
·· · · k t lgrafl bildirmic:tim heyecan hudutsuz bir halde saatlerce törenmı ısaca e a ,. · . . 

B _._ .,.,_,,.ı.... umi müfettişi Gene- devam etmışlır. 
a~k.I ~ .• .-ya um H d Ka k"" .. . 

·· · Sab · eyet bura an ynarca oyune gı-1 Kaz n· "k baş muşavır rı 
ra ım _ ırı ld' k nd lar K k derek beş sınıflı okulun açılışında bu-
öney oldugu ha e uma an ' ır - 1 K n· 'k b 

. l"l · H · K l lunmuştur. Gener:ı azım ırı ura-
laNli ve Edime va ı erı asıp oy an, d d . b" t k . ded k ···-

. .. a a vecız ır nu u ıra ere mu .... -
Niyazi Merken ve vı~~yet ruesa ve ~e- addit defalar alkışlanmış ve merasime 
murlni bütün tcşekkul mensupları hın- iha t ilin. tir He •et geç v-'-it 

•• •• y n ye ver ış . ~ ....,. 
lerce halk ve koylu oldugu hald~ yapı- Edirneye avdet etmiştir. 
lan bu törene Istil<lM marşile başlamış- ~~' :&D1Xcmm11n11ı1111wıtaı•H111! 

Satılık ev tn. Bir öğretmen, bir talebe, inece nahiye 
müdürünün nutuklarından sonra umu
mi milfettiş General Khım Dirik tatlı 

------------------------------Kahrat muhtarı Ibrahim Elibölün ve 
(2400) metrelik yerli rahvan koşusunu 
da &On hmir koşulan birincisi J andar
ma kumandanı Halit Anda.cm Mesut 
1limli ab knawn)ftır. 

Güzclyalada, tramvay caddain
de 102 7 numaralı ve a1b odalı, d.
nize karıtı. bütün konforlu .., .. .._ 
)aktır. lıtelclilerin mezk6r eve -.. 
racaatleri ilin olunur. 

ı.s 
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SAYFA: 8 3 SoNTEŞRIN ÇARŞAMBA~ 

su caz 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . . . 
• • E T ARIHİ TEFRiKA E 
• • 

~ ~ ...•..............•............... : PiÇ KURUSU Erkek işık olduğu zaman 
-----------------·················· 

Sevgilisinin karakterini farkede-
42 - Yazan: Kemal~ttin Şii.krü 

~prczz7V"?tEiifj 19 tEUZ** 22 wwrn 4 :tt:tJl*UOU±# 

BiZANS SARA YINiN ... Jç··· .. YCiZ""ii.............. miyecek kadar kör gözlü olur .• .................................................................................... K d :······ a ın ..... .. 
Vasilin annesi bu gece uyumamıştı ................. . 

Karakterini anla-
Bu ihtiyar kadın, gençlifinde yaşadığı aşkın hayaline dalmıştı. mak için makiya-
Ermenistanı düşünüyordu. Orada geçen ilk ve son sevdasının jına dikkat etmek 
yegane canlı hatırası Vasil kalmıştı. Yaralı kalbinde halci 

bir genç aşk yaşayan bu kadın... yeter· Bo Y,a ve 
Vasil, aabaha karfı gittiği za- Hiç ..• Seni dütünüyordum. makiyajın SÖ yfi .. 

man herkes uyuyordu. Yalıiız onu Yalnız beni mi?.. yen dili Vardır .. 
bekliyen upklarla iki cariye var- Evet ... Seni ve... .. ..................................... . 
dı. Burada, konağmda bir uilza- - Baba mı değil mi? Kadın yüzlerini güzelleştirmekte ihti-
de gibi yapdığmı ıöylcmiftik. --; .. ~. , ihtiyar kadın, suç üstü yakalan- sas kazanmıı Amerikalı doktor List son 

Kar411ında yerlere kadar eğilen ~,,.,~ [+ .~~~ı mıf genç bir kız gibi kızardı. gijnlerd~ garip bir psikoloji nazeriyeai 
uşaklarımn önünden geçti. i \ " ;,t' - Hayır... ortaya atmıştır. Bu nazariyeye göre bir 

Harem dairesine girdi. }· . · " j Diyemedi. lnkir etmr :e bu an- erkek kendsine müstakbelde e§ yapa-
Cariyelere sordu: · · da kuvveti kalmamıştı. cağı bir kadının karakterini kullandığı 
- Sofi uyuycr mu? - Evet... makyajdan taınnmiyle keşfedebilir imişi 
- Evet... De diyemezdi. Çünkü Vasilin Doktor List diyor l:.i cErkekler ilk de-
Dediler. ~eçhul babasına l::arvfı dain;ı~ bir 

1 
fa ~ hi:ısini duyduklnn zamnn sevgili-

- Annem ..• Hemfirem... kin beslemekte oldugunu bılayor- sinin knrakterini fnrkedemiyecck derece-
- Hemşireniz uyuyor •• Valde. ı fi du.. ide kör gözlü olurlar. Fnkat aşk duygu-

niz biraz ev•el ıu istemitti, götür-
1 

Başını eğdi. lnrı ilcrliycrck vakit ccçtil:çe ynvn~ ya-
dülc. Zannedersem uyanıktır. ! " Ve ... Sustu.. lva, gözleri aydınlamaea. bilhassa cvlcn-

Vaail doğruca annesinin oda- Vasil, deı·in bir şefkat hiszi iic dikten ve balayı ccçtikten sonra knrak-
stna teYeccüh etti. 1 yatağan kennrma oturdu. t rini takdir etmek kuvvetini iktisaba 

Annesi uyumıyordu. ; 1 ,. Anasını uzun uzun eüzdü. 1 başlnılar. 7...aten kadınlarda kadınlık ta-
Nedeme bu gece gözüne uyku # ı ~ 'f.<- Söliyeceği sözlerin bırakacağı -bi:ıtının verdiği fevkalade hassasiyet sa-

girmemifti. t ~ ~-.:. tesiri arttırmak ister gibi bir müd-
1 
yesinde nişanlı bulunduklan müddetçe 

Ermeniıtanm üzerine vaktiyle,ki yaranan kafasındaki izi üzerin- det sustu. erkeğe hoş cöriinmiyccek ahli.k tarzla-
titrediği ~ kadın. bur~da, oğlu- ~e uzak bir hayal ve rüya seyaha- Sonra ağır ağır söze b.atladı. • ıını aaklnmnkta müstesna bir maharete 
nun konagında denn bır rahat ve lıne çıkmııtı. - Anne... Sana verılecek bır snhiptirler. 
huzur _içinde yaf&l'ken eski günle-I Oda kapısının açıldığını, oğlu- haberim var. Bu haberin seni ae-1 cAncnk bu zaman belki artık karı ko-
rin acı ve tatlı hayallerine kendi- nun içeriye girdiğini duymadı. vindireceğini veya tekrar üzüntü- canın sandetini temin etmek için geç ka-
ni kapbrmıttı. Vaıil yavaf adımlarla • _ ye atacağını biliyorum. Yalnız ha- 1 lınmı.ş bir znman olabilir. Erkeğin nikah-

v t d .• .• •. d , anne~ı k.k ... v k . d..... . . b ı 
a anını ufunuyor u.. nin yatag"' ına yaklutı O t ti ı atı ogrenr::e ıste ıgım ıçın u- tan evvel kendisine eş seçeceği kadının 

J{arol IJmnbardın bir cv
lile lı.aline, bir de makyajlı 
ve tuvafeıli haline bakını?. 
Insan nc kadar değişiyor. F k t t d .. .. . • ~ . nu, a ı .. 1 w b l 

a a onun va an uıuncesınm dalgınlığı içinde bir m:· dd t nu soy emcge mec urum. karukterini behemehııl keşfetmelidir ki 
bambaşka bir hedefi vardL O... etti. :ı e seyr Kadm, mô.nnh bir nazarla oğlu- caadet ve istirahati temin edebilsin. 13u- • 
Ermenistanı, vatananı, , kalbine ilk Hafifçe· na baldı. lnun yegane vasıtaları da makyajdır. . . . ~~$:,~•· ,.~ 

k 1 ..... ı · ·b · N d k · · v ı ~ · ~ a~iiJi:r iil' '"'fil~Q• a.' ını~.y~r .~ştıgı yer o maıı ıti a- _ Anne ... Dedi. - e • e?1e. ıstıyorsun asi~ .• 
1 
Çünkü bir kadın ne kadar zeki ne kadar . · . · . ~ . 

nyle dutunuyordu. K d .. l . . . Bana ne gıbı bır haber verecekıın münevver olursa olsun, hatta tabiatinde J yapmak kuvvetı vardır. Aşk devresıncle Itır. Hayat arkadaşı seçecek erkeklerıd 
tik atla... ıc: ın goz ermı açtı. ki bu haber ya beni sevindirecek karakterini saklayabilmek istidadı ne ka- edep ve terbiyeden ayrılmamağa çalışır- 1 bu tipten uzaklaşmaları daha muvafık 
Vasilin babaııni'n aşkı... dak ~şısında oğl~u. gör.dü. Du- veya üzecel..: •• Yoksa sarayda •• lm- 1 dar bulunursa Lulunsun her halde yaptığı lar. Bu suretle erkekleri aldattıkları gibidir. • 
Bizanslmın kalbinde bıraktığı •. .. enarlarım muıfik hır tehes- paratorla aranda bir hadise mi 1 makyajla karakterini ortnya koyacaktır. muhakkaktır. Fakat makyaj yaptıkları Bundan sonra kararlar mütelevvin tıP 

bo,luk hali açıktı. Hila... Hila sum~n kıvrımları ~ölgelendird.~. geçti.. Yoksa dima düşmanlığın- fzah edelim: zaman bu kızlann ciddiyet ve edepleri gelir. Bu kadınlarda aile saadetini teın'.11 

onu seviyordu. • .. • • • ıe!~yadan. atk ruyaımd~ goz- d~n bahıett~ğin fahişe T eosyadan Doktor Llst şimdi nazariyesinin tatbik kayboluyor. Gözlerini simsiyah boyar- ede~~zler. Makyaj!~~~ karakteılerinı~ 
Aradan seneler geçbgı Ye ıhta- kı açmıt_ ve kar111ında oglunu, bır haber mı aldm? faslına giriyor. Bir kızın sekiz muhtelif lar. Ka,larını uzatır ve inceltirler. Saçla- aynıclir. Her rastgeldıgıne meylederler, 

yarladığı halde hala onu unutma- i' Dl~. ye~.~~ ve son hatırası oğ- - Hayır anne ... Sana cöyliye- surette makyaj yapması ve bu sekiz au- nnı çapkın bir perişanlıkla dağıtırlar. muhitinde; bulunanların hepsini cezbet .. 
mıştı. unu gormı;attu .. 

1 
• ceklerim ne T eosya ile ve ne de 1 ;ette yüzünü birbirinden 

0 
kadar farklı Dudakları kurnazca büzül mü, ve kapalı· meğe ui:>Ta§An b\4 tip kızlal'1 saldı hiçbit 

O biç te fena bir adam değildi. d - Geldın mı· Dedı. Geç kal- İmparatorla alakadar değil... Sa- f bir surette göstermcai mümkündür ki se- dır. şey tutamazlar. Kendileriyle aile teşkil 
Kimbilir ne olmuştu da arbk ın.. G • na söyliyeceğim aözler yalnız se-1 kil itibariyle değil hatta karakter itiba- üçüncü olaralc müfrit ve açgözlü kı:z, etmek hakikaten bir f daket olabilir. 

b·ır daha oelmemı"tti" V ·ı· · - eldım anne.·· Çok dal ... m- nı· ve ben" F k t h.lh .1 · ı bil b" k tipi gelir. Bu tipteki kız her hu11USta mlis· Bu tipten daha ziyade tehlik.di olaıı • • ası ın pıç d Gö I . k • ı. · • a a ı aaaa &em rıy e e ır imııenin ayni kız olduğunu 
olduğunu anladığı zaman meçhul n:~·~ d z erNm ~~~.lı!dı ama uyu- alakadar edecek.. farketmeai müşküldür. Onun için kız ti- riftir. Hesapsız makyaj yapar ve renkli <Hasbelkader• denilen tiptir. BunlarlJI 
babasına kartı savurduğu küfür- Y r un. e dusunuvordun? Bitmedi pinde sekiz muhtelif şekil vardır: bir kuklaya benzer. Kaşlarına kalın çiz· da ruhlarında hile, dudaklarında yalan. 
ler.. Hiddet ve isyanlar kadının ilk önce ev havasını ve ev işlerini ac~ giler çeker, dudaklanna bol bol kırmı7ı fakat yüzlerinde cazibe vardır. Kaşları• 
kalbine birer ok gibi saplarunıt, JngİIİz Babçesİnde ven kaz tipi gelir. Bu ka.z makyajdan uzak sürer. Alnı çıplak, gözleri baygındır. Bu na büyük bir inhina verirler. fyi boy:ııı' 
fak t 1 b• • ette o"'I k 1 ı ' 1 1 t d l k k mı• dudakları yanm ar•ktır. Tatlı tıltlı a SUÇ U ır vazıy g una a ır; ya ruz nifanlandığı vakit hafif Lir tıpte o an ar ev enme en evve ço mu - ~ Y" 

kartı ıevgilisini, hali ıevdiği ada- Bı·r haA dı·se o'ldu. Bı·r makyaj yapar: Dudaklarına azıcık kırnıı- tesit görünwler; nişanlılannı her türlü bakan gözlerinin etraf.na verdikleri göl· 
mı müdafaa edecek kuvve bula- zı sürer. 1tina ile taranır. Çok koku ve fazla masraftan muhafazaya uğraşırlar. ge ile erkekleri cezbederler. Bu tipİd 
mamıttı. pudra kullanır ve aynanın karşw.nda göz- Fakat evlendikten sonra kocalarının pa- umumi ifadesi daima haki.ki bir esraf1 

Şimdi Bizansta idi. talebe ag"' Jr yaralandı !erine parlaklık verecek bir gülümseme- ra çantalarının bütün ağırlıklarını bo- teşkil eder. ümitle beraber meçhul bif 
SevCliği adam .•• Vasilin babaıı yi tecrübe eder. Bütün bunlar bu tipteki pltmaktan geri dunnazlar. Makynjın korkaklık ederler. Bu gibi kadınların el• 

belki hali aağdı. kızların 80S)'ete hayatları. maceralar ve renklerinde mü•rif olan bu tipteki kızlar !erine düşen saf erkeklere heyhat! .. • . 
Onun İçinde yafa.tfığı bavayi te- Evvelki gece Karataşta lngiliz bahçe- daşı vardL Enver, arkadaşının ıiıak.sa- eğlcn~e~er~cn :üyade evlerine merbuti- evlilik. hayatının bütün tefenuatında da 1 Ceri kalan iki tipten biri, doktora g~ 

neffüı etmek ümidi bu ihtiyar ka- sinde mücsmf bir hadise olmuş ve bir dmdan hah d v• • yetleranı go•tennelttedir. mÜ•riftirler. re, pratik ruhtan mahrum olanlar ile 1
: 

d •· 1 • d "d • b" tal b 1. er ar degildi. O, Hasanm 1 B d L c::· d" .. k . . 
1
. . lerin teferruatına değil umumi çizgiletl' ına son gun enn e a eta yenı ır e e ağır surette yaraıaDllllJlır. Hadi- istirahat ettiğini sanıyordu. un an 80nra niçbir erkeğin kadın .,.ım 1 magrur .12 tıpı ge ıyor: Bu tıp- . . •. 

•aadet, bir bahtiyarlık veriyordu. se etrafında edindiğimiz malumat ~udur.· . olarak kabul etmek istemedim kız tipi t k" k ak · ·· ı k k · ne dıkkat cdenlerdır. Bunların makyaJ 
-s Mc.ktcb d kan F th · e• e ı ıı: m Y8J ve sus enme te ço ıda- l .. . d 

O, ıag"' bile olsa ..• Bizansta bile Bahkçı Çırağı olan ve Amer:L __ na- .. m en. çı e 1 evine git- gelir. Bu tiptdı;i kızlarda bo•bog"azlık ı· d.kk l'd' K ı '- · · ·ı arında musbet bırşey aranmamakta ır 
-.uı k in liz ,. re ı ve ı atı ır. aş an pes; ıtma 1 e B .. 

olsa •.. Kimbilir kiminle evlenmi-- miyle maruf olan Hasanla, Kültür ııse· sı· me uzere gı · bahçesinden geçeceği . - k ·ı B"lh 1 .1 k u gıbılerle hayat arkada,lığı saadet te-
... . sırada Amerikan Hasanla Enverc tesa- bıça.ğı.nı çekmiş ve Fethiyi kamından ma ya1 nnmıştır. ı assa uç nn ı e ço. . cld ti.. talebesinden Fethi arasında öteden ben· k . d ı· k. d l l c·--• . . f mm edememekle beraber felaketlere 

düf etmiş•=- A :1_ H F thi ve t ı yerın en ağır suretle yaralamış- a a a ar o ur ar. o;ucrınm etra ına ver- ug" rnrnamnktadırlar. 
Hatti belki kendiıini llDUbnUf- bir münaferet mevcuttu. Bu iki genç son ..u. merLAan asan e ye ttır Fethin· v d d ki · 1 1 ,,_1_-..ı ık d · . · uı yarası ııgır ır Çakı ha i erı gö rre i e mütecesais bir manzara D k L' A "k k l b Jı· tu b 0 l guıu=ue s sık kavga etmekte ı·-'''--. unnası ıçın isaret ebıuş· b .. d v · - 0 o ·tor ıst men a ız arının aş ı e. • • uucr ""' ve u yuz en gırsağını deldP" · · l t •-hlik d arzederler. Bu tip kızların dudakları du-
Daima dütündüğü bu eski rüya Balıkçı çırağı Amerikan Hasan evvel- aralarında kavga başlamıştır. Güçlü dir. gı ıçın ıaya 1 ~ e e- ca tiplerini böyle tarif ediyor. Bunlardad 

h b ak k dak uçları büyük bir dikkatle boyanmı"- b k ( ·· 1 1 h• 
ataraları u tam tekrar can- ' i gece lngiliz bahçesi istikametinde kuvvetli bir delikanlı olan Fethi evvela Tahkikata m ''dd . • . . B ~ 8 § a guze sanat ara meclup, tarna 

1 t Kült"' 1is • tal b u eıumunu. muavını . tu. Tabii enginden pek fazla kırmızı kar, skolastikler vesair) tipler varsa cfı 
anmıı ı. ur esı e esinden Fethiyi bek- Hasa.. n_ı yere yntınnış ve başını yere sür-, Sabri. el koymuştur. Ynralı hll.'.>ianede 
Yatağının üstünde oturmuf... lemcğe başlamıştır. Bu sırada Hasa- mrı...+ur t da cd"I sürmezler. Bunların karakteri fikirde ce- bunlar için aynca tafsilat vermeğe lüzllrı' 

"""i• • e v .. ' 1 mcktcclir. Hadise bugün te- saret ve sebatı gösterı·r. Bununla beraber k .. ,. 
Gözlerini yummuf, kalbindeki es- nm yanında Enver isminde bir de arka- Fakat Hasan bu hamleden kurtulunca nevvur edecektir d.. .. 1 . hald . d yo tur: insan bu gibi tipleri görür go 
, 

'"'5 .,.,. =:: t • ı io iiiii ™•:-w -=~ · uıunce erı en zıya e istikbale ait- mez anlamaktadır & d" 0 ~ 1 ·: - 1 .. - ~...- .~ ı;r.llZS'! ·--~ ,., d &»•• er .,, ıy r. 
' •• ' . d ld' t" D a· b'""" ~-•~-- utBHIA .\il40! WZ A'M .- # ır a am ge ı geç ı. er. - ıt ır l:oyun al da keseıun· , pış· ı·- sa"""t ede--.ı: 1 · ~ ~· d 

HALK 
... u-."\.U. ınız. Sakın çekmeyiniz. Eğer ipi bir "' 

MASALLARI Değirmenci de o kıza Aşık olmuş imiş. relim, yeyelim . v ••••• 

O d ı . d.. ·• Naçar, kıuırttıgı etı onune aldı. Ye- fa sallıyacak olursam kuyunun dibitl' 
a peş crıne uşer. Dedi. Çoban gı' tti K ld 1 v b '-d b. ·· 

Naçar değirmencinin geküv' . örün- d' K il . oyunu a ı, ge - mcge aş1.411 ı, ır parçasını da cuceye inmişim demektir .. lki defa saUarsa" 

E 1 Z 
ce sorar guu g '· cst er. fırlatıp attı. ipin ucunu bir tarafa .bağladığımı ~ 

Vve aman _ N-ereye g1.diyorsun? ta~:aret~oyunu dört· müsavi parçaya Cüce, atılan eti yemek üzere iken Na- yınız. Şayet üç defa sallarsam 0 ~ 
Değirmenci de tıpkı balık insan gibi; çar, yanındaki kargıyı üç karış boylu- beni yukarı çekersiniz.. 
- Seninle ölmek üzere geliyorum. - Herkes, dedi, sıra ile kendi hisse- nun kamına saplayıp öbür tarafından Naçarı yavaş yavaş kuyuya indİJ'Jı1e' 

1 • d Der. sini pişirip yeyecek. Hep yatarız.. Illc çıkardı. Yaradan kanlar akmağa b~a- ğe başladılar. 

Ç ı n e ırwsartüi'F r# üçü beraber olup yola devam eder- önce kafilemize en son iştirak eden ço- dı. Bağırdı ... Bağırdıkça ipi koyuverdi-
ler. Bir dağ ct~ğinde koyunlarını otla- ban pişirip yer ve değirmenciyi kaldı- Akan kanlar, bir dönüm yeri kapla- ler. Nihayet kuyunun dibine indi. f P 

_ 3 _ tan bir çobana rastlarlar. nr. ~irmenci de kendi hissesini pişi- dıktan sonra kuyu gibi bir yerden aşa'- bir defa salladı. Ucunu bir yere bai~ 

B • • ı N -Merhaba çoban ark.adaş. Buradan rip yedikten sonra balığı kaldırır. O da ğı aktı. ve bunu bildirmek için de iki defa P' 

ıçar ı e açar kimler geldi geçti. beni uyandırır. Bu kuyu gibi yer meğer cücenin ken- ladı. Elraf ına bakındı. Kuyunun dibİJl' 
Çoban cevap verir Bunun ililcrine üçü uy.urlar. eli evi imi§. Naçar, arkadaşlarını uyan- de bir kapı vardı. 

Ve hemen atma binerek dolu dizgin - Acaba bu adam km kurtanr (la - Hemen şimdi üç karış boylu, ~ltı Naçann bu emri üzerine çoban ken- dırdı. Bu kapı bir mağaraya açılıyordu. 
yoıa revan olur. Az. gider w: gı"der.. bana verır· mı'" Di d"•" L karış sakallı, omuzunda k.ıdt dilğüm di payını Pİfirİp yeyeceği sırada yanma - Gelin bu kuyunun içinde ne var 

•. . ye u;zuoere .. onun ç1ı b" d.. .. r . ._.. b' ..• b bo l n1 Mağaranın içinde üç oda vardı.. 
Yolda yansı_ balık yarw insan bir mah- ---u.. d.ı-ı:..-ı:..... sa . ır unya guze ını -rY&n ın uç "f y u adana gelir. Kafasıwt>vu- a ıyahm.: .. uııO 

1 r-s--- ~--z•••ug g,.,..; Sıra ile birinciden haşlıyarak uç 
lıl.b rastge ır. Naçar, atını durdurur. Gelmesini bek- ... ,. ... ·• • • rur. Çoban korkar ve bir tarafa siner. Dedi. Ilk önce balığın beline bir ip 

- l!erhaba balık a.rkadaJ.. Der. Bu- 1er Bu çoban <Aa kıza vurulmuş İm.if.. ~ Cüce ~ etini · gide Çoban bağlıyarak kuyuya sarkıttılAr. de muayeneden gc~irdi. 
radan kim geldi geçti? .:~=:-ı.. . .ı-- .. -e g-ı:.womm? arkadatm, pefine 0 da düfer. hiç sesini çıltannaz. ~ b~y olma- Balık kuyunun yarısına gelince; UçüncU odada üç kızın beş taş ofl" 

... _.._, -ı cu7· Naçar ona da ıorar; ib. ~- .. kaldınr makta olduğunu gördü. 
- 'O'ç .ka~ış Q<>ylu, altı karış sakallı - - Senin. öldQIOn ~erde ben de ın- m.lf g 1

, ~'"encıyı · - Aman... Beni ·kurtarın... _ BtTMBl>İ ,. 
ve ou:uzlannda kuk dug .. vüm .... ..t. biri m-"- geliyorum. - Çoban ~··· Arkamı?dan ne · Pei~ de etinl ~:.:..u..en avni 
.-t:, ~ çg.. diye ve nel'eJ'e geliyorsun? bal .1r. .. - '"' ıı-FK• ı- Diye feryada başladı; ipi çektiler... -=--
6~... • ~r yola deT~ ederler. Yolda Çoban da: · e ~f· uç br1f ~~lu ~ onun Değirmenciyi kuyuya indirdiler. De- Havai fiıekden 

Naçar hemen atını mahmmlar •.. Bir btr değirmene rastgelirler. Içeri girer- _Sizinle beraber geliyo~ sizin 01_ d~ kafa.ana v~ etinı yer, gider. De- ğirmenci de yan yoldan feryada baŞla-
müdclet gittikten aonra .arkuı.oa bakar, ler. Sahı1>ine düğünüz yerde 81D:iek'., mm bJdıi:mn finnenci balıgı k.aldınr. • dı. o da çıkanlıp ~salıverildi. Ço- yara/andı 
yan bal.ık yan insan adamm da arka- - Merhaba değirmenci baba... Der- yerde kalmak : ... :--..o.. eter. · Balık t&. a;JDi vaziyete düftükten son.o ban daha kuyunun yansına gelmeden; Kemalpaşa '--tediye tahsiJdarl. ~ 
smdan geldiğini görür. ler. Buralardan kim .. -ıdi g-li. n..JW..:: BUnla:rm b=in.., .. de'"'™' n.:..s ... ._........ w.:.-.._ n Naçan uyandırır. """ .,...-- . ~ -~ ~- .._.. u.JU.IUI ~ uu.&: - Aman .•• Aman... Hüseyin havai fişek kulla.nırkf.lllt ~ ,~ 

Bu yan balık yan iman adam, üç ka-~ libn saçlı bzı almakta; Naçar blkti. Btıinl lJitiıdf. Tam ye- Diye bağırd.L Onu çektiler. kullanmaktaki acemiliğinden ~ 
"I boylunun omuzunda götürdül(1 lciu - Şimdi Uç karıt bo,lu lllıa bnf sa- Gitgide m }'erde bNıkf•dılar. N• Yeôell nrada .rbdan üç bnf boylu Nihayet Naçar ipi beline bağladı. elinden yaralanmış ve bulan~ it• 
dnnllf, ifık olmupu~ ... Naçar için; kallı ve omuzlarmda bık ltüldüm Mda ~ ...... _.. ftldL. Jid._ ·IWlı:M K..aL 7.1r1..,.,,1r 'c. _ Be. fNıliNıW. '4ledl. Aaa.t.a sa- nlmıştır. 
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macerası 
M odern Cerrahi Kanlı bir deniz 

Nasıl oğdu? ~!:u~~Y.İ çal~.~ .. ~~!!~ 
: Bu gözler kaptan Marlen'ln gözleri defilldl; 

Yenilen Favsta 
................... Dll ...... .a ..... 

\ Yazan: Mlfel Zevako 
~ ................... llll .. ll:l ....................... a:lF&:IFiEli*~r~>s>s:Sliö:::1:1 ~1~~~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . 

-12 - Biliyor ınusunuz ki, daha 60 yıl önce : belkl de ,ımdi ortada görülmeyen mahkOm bir 
b Katedralde efendilerini karybeden bu 

1

,ünüyordu} Gözleri hareketsiz duran pa- E firarinin .. ikinci kaptan bunu hisseder etmez,. 
~§aşkın atlarına atlıyarak dolu dü:- paza dik.iJmişti. Garip düşünceler kafa- Cerrahi ÇOk İptidai bit• safhadaydı Ve :.............................. • ............................. . 
c· . lcarargAh.a yollarunışlardı. Mösyö! sının içinde fırtınalar koparıyordu. Her- Bundan on üç yaz önce bir haziran geldim. Ağnlarım kesildi. Sen istiıahal 
b·~ .Yolda görünce ~aşırdılar. içlerinden kes baş papazın elinde gezdirmekte oldu- yapılan ameli yatların büyük bir llİS· günü, 3000 ton hac~ndeki Am~rikan 1

1

et, diyer~k T~lliyi Ftekrar istirahate gön· 
h ltisı Mösyö Gize kendi atını verdi. Ve ğu şaraph ekmek lcarşısında eğilirken b • •• ı •• } f 1 . d gemisi Belanka, Yem Odeana gltmck dermek astedı. 
nusUrcUehcpberaberkarargahmyolu- Favıta kafasında işleyen meşum düşün- etı 0 Um e ne ICC enıyor ll üzere Trinidaddan, bir hayli tütün yü- Ve Tolli, yüzünü çevirmi, çevirmc-

a,..~evama başladılar. celerin tesiri altında dimdik duruyordu. vazan: '-üyle yola -Lmısta. Deniz, çırpıntılı idi. mişti ki. bu kaptan, rütbece daha küçük '-'iZ •••••••••••••••••••••••••••••• l 1 •••••••••••••••••••••••••••••• il. ~ • 

adamlarına sordu: Kendisine gözlerini dikti~i papaı hak- Kaptan köprüsünde süvari Jak Mar- memurlardan birini çağırarak, Havana· 
n·~ Nasıl oldu bu iş, bu mel'un papas kında şunlara düşünüyordu: Doktor '1J.ler/e D'A b • ten aşağı yukarı yürüyordu. da demir atmasını, orada gemiyi tamir 
!Çın orada d V•ld' . B lYl~ u ıgne 
Gizi egı ı. • • . - Bu, o değil!... /\caba k~m > • · · .. ~u Kaptan Marten, bu geminin kumanda- ettireceğini emretti. 

tf .n adamları sapsarı kesilmişlerdı. papa& kim olacak'> ... Bunu bılmek og· Cerrahinin son zamanlarda mühim su-1 (c asgari hadde indirmek, gitgide mü- sını, kısa bir zaman evvel sarı hummaya Küçük rütbeli memur şaşırm11 bir hal-
d'~ndilerinin çok hiddetli olduğunu bil- renmek isterim ı... rette terakki ettiğinden bahsedildiğini kem meleşen bir aıep!linin hedefi oldu. tutulup ta hastaneye kaldırılan bir diğer de : 
~: err için cevap vermeğe cesaret ede- Merasim sona ermişti. Kral harekete I çok işitmişsinizdir. Fakat biliyor musunuz I Artık yalnız ameliyat aletleri ile pansu- kaptandan almı11tı. - Fakat kaptarum. dedi, cemi. o ka-
~uy,,rlardı. b h ı.. " 

f geldi, papaz da doğrulara~ oldu~u ye~- 1 ki dn' .. ı 60~~ıl. önce u sannt emen .. iç man materyallerinin değil ayni zaman- Kencü kendine: dar fırtınalı bir hava gcçinnesine rağmen 
çlerinden Morever hafif bir aada ile: de kaldı. Mari dö Monpansıye boguk hır mevcut degıldı. da ameliyat salonu havasının da takim - Fırtına yaklaşıyor, diye söylendi. sapasağlamdır. Yeni Orleana kadar hiç 

tı;·- Gelmek inıkiinını bulamadı. Çün- inilti çıkardı. 1 laik akın akın dışarıya \l· ı 1850 de. zamanın ccrrahlarmın .bü- edilmesi mümkün olmuştur. Filhakika ~ok sürmeden §iddetli bir arızruıızca gidebiliriz. 
'~evkif edildi dedi. kıyor. Favsta, papaza doğru yürüdü. :yük bilgilerine ve şaşırtıcı maharetlenne, Şimdi bihassa cildi güzelleştirmek için bora çıktı. Dalgn1ar yüksclmeğe ve ge- Kaptan hiddetle bağırdı: 

iz şaşkın bir sada ile: Karşısındıt durCla. Hayli müddet onu süz-1 onatomi hususundaki malUmntlnrına ve l.ullanılan estetik cerrahi ile kol bacak 1 miyi tokntlamağa, güverteye kadar tır· - Bana akıl c~retıne, dediğimi yapl 'iA: Ol nu kim tevkif edebilir. Siz niçin dü. Mari dö Monpansiye, çıldırmış. ken-1 seri müdahalelerine rağmen, ameliyatlar manma~a baeladı. Küçük memur, fazla ileri gitmedi. Fa· 
--.ıe c · · · d dedi J • d E cibi yaralı uzuvlııra, spor ynpmayı bile 0 

" nnızı yapma ınız dinden geçmiş, çan memurunu anyor, dnimn felaketli neticeler verıyor u. :.n Kaptan Marten, harı1c.ul ·de mahareti kat hnyret ediyordu. Geceleyin hep kap· 
- M "f 1 · · · 1- F k 1 b l l b" mümkün kılacak kadar eski hallerini ta-L~t orever vazı e erımızı yaptııo.. a- kararlaştırılan altı darbeyi çaldırma is- basit urların veya çı an arın n ınması ı- sayesinde nemiyi, her han"İ bir kazaya tanı düsündü. Her halde diiftüğü zaman 

""' ancak t kif d · · · · ··~ ı ı · d · k ı d b b ., • 

c?t: Dedı.. - Kimsin'> . •. Dedi. cerrahların bü> ... k bir cesaretle cırı~mek- kiler elde cdilmektodır. tan Tolli, bir fener nlarnk. beraberinde mişti. Bundan başka, ne kronometreye. 
biid· .ev c enm ısmını ogrcne-ıtiyordu. Favsta sert bir sesle: l le ekseriya öl".mle sona erıyo~. u. Bu mamen iade etme yo un a Üyük temi.:- uğramaktan kurlardı. Sonra, ikinci kap- kafasına çarpan demir, onu sersem et· 

_ ;u kim olabilir? Ve cübbesinin altından daima }'anın- ten çekinmedikleri bir memenin kesil- Niha}•et modern cerrahinin önünde tayfodan biri oldufru halde geminin içfoi. ne pusulaya hiç bakmıyor, yalnız harita· 
da taşıdığı hançeri amdı. Bu ses papa-

1 me~i gibi ehemmiyetli ameliyatlara ge- bugün daha yeni ufuklar nçılmağn baş-1 dalgalardan ziynn gelip gelmediğini öğ- yı gözden geçiriyordu. 
zı kımıldattı. f.avsta kchkahay henzcr 

1 
lince, hunlar yüzd:: elli ile doh::ın ara- lamıstır. Mükemmel bir teknik asabi I renmek üzere dolaşmaya ba11ladL Sabahleyin, Tolli yeniden belirdi. Ve 

-4- birşey işitti. Tekrar sordu: sında ölümü İntaç ediyorlardı. mcrkczlere büyük bir emniyetle doku-ı Bu araştırma canaSlnda, hem kaptan kaptan ona, Havanaya doğru yol alma• 

- Pardayan .. 

PARDA YAN VE F AVSTA _ Kim in~... Düşünün ki bu nmeliyatlar ayni za- I T l h f b" d b" · kildil sını 60··y,edı·. AI nulmasını mümkün ~ılmıştır. Guddeler ol i, em tay a ır en ıre ar er. ·ı 
ay kili5eye dogvru ilerlerken kralın p d" d h. kndar İptal edilmeden 1 1 d 1 lfk apas cevap ver ı: rnan n ıs zerre 'üzerinde ynpılan müdahalelerle bir Başaltında tütün baya arının üzerin e Tol i itiraz etti: 

.... llaındaki iki kapoaen papazının yürü- _Madam, yüzünüzü ~örme{;e ihtiya- yapılıyordu. Ve zavallı hastalar acıla- "~ b d d _ fakat L-ptanl Geminin birıey.si 
""Ckt ı fcrdin umumi fizyolojik şartlan değişti- lliinci ya ancı a am yatmış, uyuyor u. ""° 
dt e olduğunu kaydetmiştik. Bunlar- cım yok .. Scsinizdu kim olduğunuzu an- rın en korkuncu içinde günlerce kıvran- . . ·~ . . . T olli hayL:udı: yok ••• Mal şahipleri, biz.im mümkün ol· 
z il biri güzel Mari dö Monpansiy~ d" 1 ki d 1 d . d d ki "f rılıyor cıger ve kalb cıbı en nazık uzuv-
" ı· / tadım. Sesiniz daima ku a arım a çın· ık tan sonra yınc e um u arı §1 aya ' _ Kalkın, serserilert duğu kadar kısa bir zaman içinde Yeni 
tti F'avsta idi. lar, hele ağın içine atılmış olan bir adam kavuşamıyorlardı. Onun içindir ki alt- lar artık opera~Öt ."~terinin işlediği sa- Ve bu şiddetli hitabı takip eden de- Orleanda bulunmamızı isterler. Zaten 

la Üçüncü Ha min ölüm projesini hazır· bu sesi unutamaz!... 1 mış sene zarfında elde edil~:ş olan Lü- ! halar arasına gırmıştır. vamlı bir soruşturm:ı neticesinde, iki )'il·. fırtınalar yüzünden bir bayii geciktik. 
l'a.n Favsta, bü..:::L bir facia piyesi ya- ··k k'-"l ğ 1 1 hl k - t ~ ru.. Kim oldu{:rumu öğrenmek mi istiyor· yu tera s:ı ere ra men 1a a cerra ı f boncı adam şöyle bir itirafta bulundu: Knptanın bu müta aaya cevabı fU ~l· 

• 
11 

muharririn eserinin ilk temsil gece- l B k b l·rnlı 0··tdu'"rmeg-e 
1 namına eskiden iRlenmi~ olan cinayetleri K d'I · F T · ""ad aeh du· 

•ırı.d b" l d.. k.k sunuz. ... a ınız en " 1 " • en ı erı rnnsızmış... rınıa ., • · 
. c ır noksan olup o ma ıgını tet ı . .. . d ld ~ • düşündükçe insanın dehşet duymaması- rı"nde 

1
·,. bulam:.ldıklan ;,.in talihlerini ba~ - Havanaya muhakkak ugr" ayacağız. ettıRi 'b• b d . • . . ı gelmış olan guzel bır ma anı o ugunu 1 .. • .. 

l:ı' gı ı u a cınayetın suretı ıcrasını 1 • •• ek . . ö .. na imkan yoktur. fC!T,. '..snuL RADYOSU •-a bir uerde tecrübe etmek istiyorlar- Bu sırada T otli birsey sezerek ta1ala· ~t - k • • k"l" ._ d . .. . zu kımseye soylem ıstemıyorum. }! I .., ~"'ı> 11: ~ _ it corme ıçın ı ıseye ıs.a ar gıtmegı . . B Daha l 84 7 de eter ve kloroformun ö-ı . dı 
ltrnişti le sizin arzunuzu yerine getıreyım. a- 1 . . . l d" . h • 1 1- d 1-' l 1 g c nqrıyah mış. ·• .. 
Bu .k: . I . k" . kınız. Doya doya bakınız ı... ı \ISSı ıpta e ıcı assa an ma um u. ıa .", Saat Fakat l;aptan Marten, bu sözlerin ya- Karşısında kaptan kıyafeti ile dural\ 

r· 1 ı papasın vazıyet en ımııenın . . buL:i 1840 da cerrah Velpeau « amclı- I 2 30 Pl"kl ,... l· ·k· · lan olduğunu ı:öyledi. Ve onları Şeytan yüzü sargılı adamın gözlerini evvdce ne-
lıphcsini Üzerlerine .. ,.kmemi,.ti. Bilh:\5· Bu sözleri işiten Favsta gen gen çe- tl d .. - .. almak nrbk tak"- . u a ur. musı ı ı 

a;ı k ,.-- " . . . h · .. , .. ya ar a acının onunu 1 12 50 H d. adasından kaçan mahkumlar olmakla it- rede gömıüştü acaba) 
ı raf kiliseye giderken muhafızlardan kildı. Kukuletasının altındakı çe resı o u b' . k" 1 b. hayaldir > de- . ava ıs . -zı . d 
11i . . ıne ım un ° mıynn ır · t 3 OS M ht t"f pliik nemyatı ham etti. Bu gözler kaptan Mattenin co en e-
c ç kıınscnin bulunmamasını lcat'iyetlc benzi gibi sapsarı kesilmişti. Kendı ken- ı ınişti. Hastalan uy . nnk usulü pek Ç'l· • u e ı " Çünkü kaptan Marten, Venezuellnnın, ğildi. Bu gözler, §İmdi kendisi ortada gö-

l~re:lemişti. Katcıin dö Mediçinin bü- dine söylendi: 1 buk yayıldı; fokat bu suretle nmeliynt- Alıfrull nefrİynta Fransız mahkumlarının yatağı olan Şey- rülmiyen mahkum firari, Renuvann göz• 
... Şuphe ve korkusuna rağmen bir cina- - Bu, onun sesi! ... Bu, odur! .. Alay- far daha nz korkunç bir hale geldiyse de 1 Saat • · · · tan adasından karnn birrok serserilerin 1 • d. 
ıetın · J ... ı· k ld · ·1 I f k .. , 16 30 Pliıkln dans musıkisı -r- .. eny 1• 
il\" ıs enccegı asa a ı an ceçırı me· ları, tavır an tamamen ol.·· ·a at 0 

"· muvaffakıyetsizlik nisbetleri nz:ılmndı. · ib h" Zati saklandığı yer olduğunu biliyordu. Çün- Tollinin, kendisini tanıdığını hissedeı 1 
ti. Bundan başka kral çok cesur bir müstü. Nefret ettig";iın ••. Ayni zamanda ·· .. k l d" h l 9.00 Konfernns: Doktor ra 1111 

lltfa • · Buyuk hastanelerden uza ·ta, ten ı u- . kü Fransa ile o memleket arasında da- etmez. Renuvar, artık bu oyunun devam 
• "1dı. Tehlikeler karş1smda atılganla- çok sevdiğim sesi... ı . . l . . . d (Mcvsım hastahklanndan erip 
~ ile b" k k' 1 .. 1 d·-· .. h susı meskenlcrınde meslek erını ıcra e en r·ı za} dei mücrimin> munhedcsi de olmadığın- edemiyeceğini anladı. Ve derhal taban· 
1 ırço va e. an on e ıgı tccru e· B d l k 1 t a kasınu ve en u ean d hk - 1 d ki . .b. b eri . • . . u sıra a papas rn u e asını r bazı cerrahlar gerçi pula§ıcı hastalıklar- an ma um ar, iste i en gı ı ser est 

e sabıttı. NasıJ kral sıfatıyle haımetlı k d p d b da- 19.30 Radyofonik komedi (Kısmet de-
'lıı.yl • .. .. . . • . a ar atmış ve ar ayanm aşı mey den bir dereceye knclar koruıınbiliror- • yaşıyabiliyorlardı. Kaptanın tahminine 
~· ara hevesı buyuk ıdıse aynı şekılde k F b t b ld ğilmış) göre, bu serseriler de, orada bir müddet 
~rı.i rnerasimle'rt!e çok mütevazi l>uiun- na ~ık mıştı .. k av~t~d a~ an aş~ s:~s~ .. ;· , lardı, halbuki hast<melerde cerrahlar., 20.00 Mustafa ve arkadaşlan tarafmdan 

ıı.lc lltzu u kuvvetli idi. Halka kendisini mu a emcsı .ay o u, ;arşmn a mı ;ı -1 nmeliyat ettikleri kimselere bu hı:ı.stal~- Türk musikisi ve halk şarkıları kaldıktan sonra. tekrar Fransaya dön-
'c,,dirın k • t .. 1 b d" ._- ı:•k dürmek. ·mutlaka tepelemek istiyordu... ları temizlenmemiş elleri ve uletlcri va- 20 30 ö R f d /\ - meği kurmuşlardı. 
t e çın uttugu yo u ı, naıu :ı- w l 1 ~ • ıner ıza tarn ın an rapça ooy- C .1 d I .1 'h t t d". 
erı. arka I • k l1 k Muhatabının üzerine atılmaı,:a hnzır an· sıtasiyle bizzat aşılıyorlardı. l anı er e >• e, nı ayc va ana ou· 
b sına çuva 1 gcçırere • ya ınaya • . 1 ev. mek hususunda gizli bir nrzu vardı. 
dilfı kabalc, elinde bir mum oldu;;..• hal- dı. Pardayan yerınden bmıldanm:ıdı. Bu 1 1860 senesi, P.:ısteur"ün insanlık için 20.45 Nezihe ve nrkadao.ları tarafmdan 
~ d .. - t 1 k k d k b" 1 -. Kaptan Martcnin, tahmini doğru idi. •. irıdarane bir tavırla .,idicı.i cidden te- soğuk.kan 1 1 en isini muhakka · ır chemmiyf?tİ harıkulade -biiyük olan ke- Türk musikisi ve halk Rarkılan 

•ıı. "" " 1 Y Onun devamlı soruşturmalarından sonra ı. ~Uun yükaek bir timsali idi. Bu suretle ölümden kurtardı. Çiinkü Favstt\ıun ge- şiflerinin başlangıç tarihidir. Bu keşifler (Saat ayarı) R 
ıtıl 1 serserilerden Luiz enuvar ismindelı:: en· ıae.y.e 'Vnnldı. rilen damarlan gevşemiş Lukrc in ruhu 

1 
gösterdi lci, o zamana kadarı havanın 

1 
21. l S Orkestra 

le\ 1 hış kendisinin mnhkum olduğunu söyledi. 
trııı.dı ısenin kaplSında "ral. doğruca Ro- kendisinden uzaklaşmış, yine bir kadın I rnu~ır tesirlerine hamleclilen hastalıklar 22.15 Ajans ve horsa haberleri Otomobilli haydutmuş... Bir Marsilyn 
lirrntl\ gelerek ~endine papadan af ge- olmuştu. l lı~kıkatte mikrop denilen bir takım kü~ 22.30 PHlkla sololar, opera ve operet mübıırczesinde 'üç jandarmayı tabancL\ 
'c l ~ bulunan bır papas buldu. Kapu· F avsta Pardayanın karşısında bir ke- çuk hayvancıklar tarafından husule ge-I parçaları \ kurşunuyle vunnuş ... 

casına sarıldı. 

Lakin T olli, daha çabuk davrandL 
Gerçi etine iki kul'fun girdi ise de. o küs- ' 

tah serseriyi güvertede yere vurdu. Ve 
elinden tabancasını aldı. 

Renuvarın müthiş planı tatbik edile
memişti. Kendis'i, tamamen kaptan Mar
tenin cesametinde olduğu için, onun üni-

formasını giydiği zaman pek farkedilc
memiş idiyse de, kaptanlık sanntmda 
zerrece fikri yoktu. Ve bu suretle ele goç-

mişti. 

;_er lciliseye yaklaşınca kapıya ihtirulı re daha hislerinin esiri olarak yeniJmi~ıi. tirilmek.tedir. Bu keşfi cerrahi sahasın·i Avnıpa istasyonlanndan dinlenebilecek Kaptan Marten ihtiyatsızca: 
'hi, rlctr fırlattılar. Solda biraz uzakça yere düşmemek için bir direğe dayandı. d~. tatbik etm.eyi ilk dü~ünmüı olan fn. seçme program _ Yeni Orleana geldiğimiz zaman, nu bir kulağından öbür kulağına kadaı 
ı:.:ı l'erde, bir heykelin dibinde heykel P d kl k d d. k. gılız cerrahı Lıster oldu. Bu cerrah, ame- SENFONlLER: sı"zı" /\n1erikan polisine verecegvim, dedi. 

Zavallı kaplan Martenin cesedi, gemi· 
nin altyanında bir köJede bulundu. Boy• 

""lİ b" ar ayan yanına ya aşara · e ı ı: 
1
. I d il 

30 
P ' 

t .... b. lr Papas duruyordu. Boynunda bir v d k" ıyat arın a e erini, iilctlerini, asid fenik' 16. aris kısa dalgası : Senfoni (Mo- k d d 'l"hl h f 
... ih 1 "d" M . D"" M . - Madamı tik karşılastıgımız a ı· hl"I .. ·ı k .. . Sch b B o zamnna a ar a, Si a 1 mu a ız.ın 
tıld ası ı ı ı. an o onpansıye mı- ı. d . k .. I ·~· ~ .. l . k ma u u 1 e yı ıyor ve yaranın uzerıne zart. u crt, ordes, saint. Sııens v.s.) go··zu·· altında burada j;ı görecek, dal,..ala-

llnd ıs.a a SlZe arşı soy ed, •ım SOZ erı te • b ·1• d . v · " "" 
ı: kl.. "" u ı acın tozun an serpıyordu. Derhal 20.35 ayana: Senfonik konser (Beetho- rın gen·ı·de yaptıg"ı hazı tahribatı tnmir .._ 1 rar etme · igime miisaade buyurunuz. I • l d 1 • y ... !te ta kendiail _ . . .. . . Ü· a .~nan n~tıce _er e büyük bir salah görül-J ven. Pfitzner, Stravincky, Debussey) 21. edeceksiniz. 

~u Uzun de vahşi bir sevinç uyandı . Çün- Cu~~lsınız l . c~~ler. kamaştıra~ ~ır .. g du. Antıaeptik met od meydana çıkmış· ı os Prag: Çek fitharmonisi ( Mozart, 
b.. il 11 ı tt ! d uz B 1 b ı . b Bunun üzerine heıkeste bir hayret d .. .. t>apaa heykellikten çıkmış, krala ze ıge m~ 1 c~'.nı:t: · n yaya onun . ·: • I tı. unun a erauer u met od pek çn- Köchel) 

ustura ile kesilmişti. 
Bclanka, Yeni Orleana geldiği zaman 

polis Rcnuvarı derhal yakaladı. Kendi
sini F ranaaya da göndermedi. Kıaa bir 

muhakemeden sonra, bir Amerikan ge
misinde adam öldürdüğü için idama 
mahkum edilip elektrik sandalyesinde 
öldüriildü . .. ~Yaklaşmış ve yanı ııra yürümeğe Bakınız yure~ım ne k:ıdar açık! Sızuılbuk yayılmadı. Bilhassa Fransada 16701 HAFiF KONSERLER: uyandı. işe ııevkedilen serserilerden hele 

.._Ola. l k k · 1 b d al Ronuvar isimli olan. ne şevkle çalışıyor-
() hlıştı. hoş anmakta olduğunuz arışı ış ere har ın a yar ananlar Üzerinde yapllan (, 45 Paris !usa dal . Pl"k '- • Arkada111, Fransız memurlarına t--'ım· ·· • . l . l · gası. a KOnserı. du ,. csı 
~ u~ <Nihayet:. diyerek söze başla-ı karşı daima alakasız bulunuyor, sızın e amelıyat arda bu usul tatbik edilmediği ' 7. 1 O Berlin kısa dalgası: Sabah konseri .. . . . edildikten sonra, tekrar Şeytan adasıni 

k ıat k F ' l"h 'l k k .. .. .. r~ d · · aral fa " ı ··ı.. ._ d"ld" l:foş, zekı bır adama benzıyordu. Hat-tı. er en avsta ı a ı er arasına a- gayet açı goruşuyorum. ıc..t>er saa et arı- ıçın Y l r yıgın a o ume sevıs.e ı ı· (8 15 devamı) 9 20 p . k d 1 . _ . ·v 

1
• boylamıştı. 

"'"tı h~'-· b" l 1 h 1. • • k I h~'" . t ler · · · arıs ısa a gasl. ta onu, bır aralık dıger arkadaşına a· ·-------------<l!l:ımane ır sese: yorsanlZ aya mızı ap ıyan &Kımıye · Pl"k k · 9 45 K 1 O 30 K ı -
.._ Susı Dcd" ıfk" ı · · k f d ık p k b- Fakat 1870 den itib L" . f a onserı. · : eza. · : eza. yık olmıyacak kadar iyi bir insan olarak ·---------------
lie ı. 1 ır erını a anız an ç arınız. e u- • . . ~re~ ıst.erın ı- 11.50: Keza. 13. Keza. 13 Berlin kısa görmcve bile ba 1adılar. r IB o R s A 1 

tıı hl.en hemen kralın arkasına yapış- ük bir flozof olan babamın bir sözünü kırlen artık yerleştı. Ctldı tahrış eden • . . . • ~ . ş . .. . . 
1t Cibi id•l y. w b I f antisepsi usulü yerine a . ı- k I ı dalgası. Hafıf musıkı. ( 14.15; Devamı) Lakın gemı, Meksika korfezını de geç-
k. 1 er. ııze tekrarlıyacagım. Ba am c ayata ya· sepsı usu u onu ~ 4 I r:. p k 

5 
ik , w 

L •vıari d·· p . d h du. Yani aletler ıd· I . . 1 . J ars ısa dalgası: Konser ( 1 : t ten sonra 'ı ukatan agzını hemen nş-'il. o ansıye o erece cyecana k k I .. .. ·• d ha • e ıven er ve saırerun 
ı~ l>ılrtıışb kik lb" . a d .. §Ayınız, ço ısa 0 an omrunuz e ya· hararet vasltasiyle lak· d·t . Keza) 14.30 Bükreş: Plalc konseri. 17. mış aemamışken Bclanka yeniden bora· 
lilt) a ının ç rpmtısın an guç- t k~ . d uz ayı ve yıldızlan ec· ım e ı mCB1 esası , 4r:. B r1· •- d l ·r ik. 18 
' c ~"ted b"l" d T'tr '- · " b ın zev ını uyun ' kc.bul edildi. j J e ın Kısa a gası: Hafı mus ı. · ya tutuldu. Bora bütün gece devam etti. 
~it ,,.. e 1 ıyor u. l eK acsı ue a- k k ··ır. . . .. 

l)\a.k: viniz, güneşin hararetinden, ışın arın· Bu suretle cerrahi biri h'issi İptal di- 02 Bu reı: l {afıf ltalyan musikw ( or- Gemiyi batmak tehlikesinden ancak, tay-
.._ V I D . dan, büyük ve yapraklı ağaçlardan 1)1• v · d b 1 h I ki .. ' ı kestra). 16.50 Berlin kua dalgası: E.ğ-

•r~ ur unna vurl Dıye haykırmak gen e u aşıcı asta ı arı onleyen a.sep- . . . . fanın Hergül gibi çalışması kurtarabildi. 
le l.tsunu güçlükle yeniyordu. Gözlerİy· duğu gibi sonbahann yapraksız, çıplak si ile iki büyük zafer kazanrntf oldu. Cer- lencelı ork_cst~a musikisı. l9.30 Peşte: Ve gemi, tekrar mevcudiyetini muhafaza 
t.._ llaPası ye k · t. . ....... t ağaçlanndan da z:evlc alınız .• Dünyanın rah Peanın damarları p l le ITarogato aletı ve Çigan orkestrası. 20. eltı·. 
""ltı me ıs ıyor, yuzunu or en ense eme sure· ü1'. 
'tiı: tosunun arasından görülen ve yalnız hiçbir zevkinden uzak kalmayınız.> der- tiyle kanın akmasına mani olma usulü VI~ B rGeı. rna

2
ndolin ~rkestruı. 20.35 Ertesi sabah erkenden, ikinci kaptan 

'\'e D~ • • • dı1 ld · b f 1 ki l ıyana. raz: 1.20 Bükreş (Uzun dal- r ıı · .__ k k • • . J k () .. ""'vgı ıçın yara mış ::r.annolunan ı . u za er ere e enen yeni bir muvaffa- • o ı, ~plan ·öprüsüne çı ıp amırı a 
tii~tl göz) •. d t l f k d işte babamın bana öğrettikleri bun· kıyet oldu • ga): Karıflk pli.ltlar. 21.45 Berlin kısa Marteni ziyarete geldiği zaman onu ba~ı 

. lı\raı k·ı· erı~ en a eş er ış .•rıyor ~· . • k . . B : ·ı·hı l ahi dalgllSl: l{alk şarkıları ve danaları. 
~ll~r· • ı ısenın ortasına gelınce dız lardır, ben de buna ılııveten a~ ·ı sevınız, u yeru sı a ar a cerr ar, yalnız 0 sargılar içinde görünce hayrette kaldı. 

~i11/' daha doğrusu bacaL:.ları kendili- derim. .. zamana ka~ar daima tehlikeli olan bir OPERALAR. OPERETLER: Kendiainin fevkalade muztarip oldu-
\i.,, en büküldü. korkunç dakka gelmij- Aşk hayatın ta kendisidirf ..• Bundan sürü ameliyatları büyük bir emniyetle ba- 13.10 Bükreş: Plakla operetlerden ğu hissolunuyordu. Adeta kekeleyerek, 

1-"f gayrisi bir hiç, bir hayaldir. Size benzi· şannakla kalmadılar. ayni %amanda git· popuri. 20.30 Viyana: Richard Vagnerin geceki fırtınadan bahsetti. Gemiye çar-
d, J ~tlanan plana gö're tam bu esna- yen bir takım insanları kendinize boyun gide dahıt nazildqen yeni ameliyatlara 1 (Tannlıaeuaer) operası. 21 Liypzig: Mo- pan dalgalardan birinin itmesi neticesin
lırıı ıı.Jı: Klernanın kralı Yurmaıı kararlaş- eğdirmekten ne zevk alırsınız) ..• . , giriıtiler. 1875 le 1900 arasında modern deaalon Chronoa isimli stüdyo opereti. de müvazencsini kaybedip düştüğünü 

lçlflıttı. Kral, papa, kraliçe, papaz olmak bir cerrahi meydana çıktı. O zamana kadar ODA MUSlK&St: ve yüzünün bazı demir parçalarına çar-
ı,, i;~l Yere eğilmi~ti ..• Mari sahneyi da- hayaldir. Haydi madam bu hayalini:zi imkaDllZ olan kemik ve mafsal ameliyat· 21.20 Bükrct: Oda muaikiai (Beetho· paralc fena lıalde kesildiğini söylüyordu. 

\t·~ RÖrebilmek için eğildi. bırakınız. Biz de biraz güneı ve hayat ları yavaı yavq taammüm etmeğe bq- ven). Pyano (keman) 22.30 Kolonya: J"olli, caef içinde olarak: 
l'ttd~cudunu bir titrente kaplamııtı. Kral isteyelim .•. Belki bu sözlerim size SJa- ladı. Mide ve banak ce~ 1880 le,Sdunann'm eserlerinden oda mU8İIÜllİ- - Ne berbat talih; dedi, taluira~mız 
l\ duruyor, papaı vurmıyordu. rip görünecek, beni öldürmek istediğiniz, 1900 arasında keofedildi. 23.30: l..ayp~: Halk aletleriyle oda neynıİf acaba bizim> 

'\t._ıı.ı:as la kralın yanına diz çöktü ı... öldürdüğünüz dakikada ağlıyacıtğımzı Apandiait ameliyata 1891 den itibaren musikisi kenteti. Ve çok sürmeden kaptan ltöpriiaüne 
it. ite esle birıcyler .öylüyorduf .•• Dü- da söylediniz. işte bunun için size kar- yapdouya bqlandL Bundan sonra gö· RESITALLER: · " ;.r Tolli çıktı. 

......_ ~di kendine söyleniyordu: deşçe bir nasihatte bulunmak istedim. ğüa ve beyin uzuvlan üzerinde müdaha- 18.20 Peıte: Pyano konseri (Schu- Bu Sll'ada serserilerden l..uiz Renuva-
J:'~ c büyük azap içindeyiml... Nasihatımı tutmazsanız zarar görecek lelerde bulunulmalc düşünüldü. Bu su· bert, Veber) 16.30 Berlin llıaa dalgası: nn ortada olmadığı haberi geldi. Tam 
~ t niçin vuiFcsini yapmadı) •.• Bu olan sizsiniz. retl~ 1880 le 191 O arasında cerrahi ileri 1 ltalyan keman musikisi. 19. 30 Beri in lu- bir saat bq kiıi, gemiyi aradL Fakat 
~~en sclmedi> ••. Ne oluyor>... Size karşı büyük bir merhametle doıt· doğru büyük bir hamle yapmıı oldu. O Isa dalgası : Eski ve yeni asker şarkıları. hiçbir yerde izine rutlanılamıyordu. Di· 
""-rı • ne diyor). Ne düıünüyor} lul yapmak isterim. Biraz daha geçene zamandanbcri terakkiler daha yavaı ise l 20.55 Bükrc,: Şarkılar (Beethoven, ğer mahkUınun ifadesine göre, fırtına eı-

nl,l\t\). il ıacfaı ... Diyordu. fU me~hamet bir cinayet mahiyetini ala- de devamhdll' ve bilhaua üç nokta üze-, Çaykovıki, Cluk v.ı.) 21.55 Stokholm: nasında Renuvar, güverteden denize düş-
,~Ct. Yük.ek .ale tbadetioi yapıyor, caktır. rinde toplanmaktadır: Ameliyatta teh·ı Viyolonsel resitali. 22.30 Berfin La dal- müftü. 
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~~~lta. duramıyordu. Dideri üzeri- ıındaki müthit dütüaceleri lcat'iyyen belli lerin tekamülü, cerrahi imkanlarla yeni DANS MUStKISt: zü aargdı olduiu halde, kaptan köprüsü- 104475 
~'tl il Çolı: Yavq okunuyordu. DiiJeB te Favıta yerioC:lea kmuldamıyor, kafa- lilr.eain gitgide azalması. alınan netice-,gası: Schubertin piyano fantazilerinden. Cecc yal'lllna doğru. kaptan hali. yü-

~ elmiy~rdu. Pardayan ıözüne devam etti: sahalar açılmuL 21: Stokholm, 23: VU-ana '(2).20: ne çıktL 
"' dakikada Favata neler dü- - Bitmedi - AmelU-at tehlikesini afıra de2ilac bi- Devamı). 21.30: B.realau. Koloıu-a. - Gemiyi eötürebilccek bir vaziyete 
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•••••••••••••••••••••••• lzabel Eberhard 
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öllerin g··zel sü · · Zengin bir ihtişam içinde anasının sii
rülerce aşıkı . arasında büyüdü, Babası 

yoktu. O, bütün hovardaların kızı idi . 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

.. 
• • ,, 
" 

PW Af ,. #1 #ff&P 

' bir 
~ ., 

eg Körpe Yaşta Güzel Mahmut, bir erke 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

kız, genç bir kızdı .. o 
Aşktan usanmış, nefret ettiği erkeklerin 
kıyafetine girerek yaşamağı en büyük 
emel edinmişti, ............................ a..a11 .. ;m ......... ı&il .. Dll .... 

Bu, bir hikaye değil, tamamen yaşan
mış bir hayatın olduğu gibi anlatılı ıdır. 
Bu genç ve güzel bir kızın hayatıdır. 

cAşk> ın ..• Erkek aşkının bu hik~ye-
de yeri yoktur. 

Çılgın bir macera ... Her safhasında ve 
her şubesinde ayrı ayn yaşanmış, birin
den bıkılmış, ötekine başlanmış ve bir
birine zincirli bir sergüzeşt ..• 

Adı lzabel Eberhard ... 
lı;viçrede, Cenevrede doğdu. 
Anası malum: Bir Rus ..• 
Babası meçhul... Daha doğrusu ha

ba:ıma bir ad verebiliriz: Tali ... 
Burada, zengin bir ihti,am ·içinde, 

anasının sürülerce işıkı arıuında doğdu 
ve büyüdü. 

Bütün aşıklar, hovardalar onun babası 
idi ... 

Ve o ... Yalnız anasının değil, bütün 
hovardaların kızı olarak büyüyordu. 

istediği gibi eerazad yaşıyor, anasının 
çılgın sevda sahnelerini göre göre aşka, 
acvdaya all§ıyor, fakat ayni zamanda da 
aşktan ve sevd adan nefret ediyordu. 

Daha yedi Yatında iken kız yaradıl
dığına nadim olmuıtu. 

Erkek gibi giyiniyor ••• Erkek gibi yn
,amak istiyordu .. 

** Elizabet on bef yaşında ..• 
Kadınlıktan ve daha çocuk yaşında 

ı.tajına b~ladığı sevda tecrübelerinden 
lıiktıktan başka modem hayattan da 

aeanmışh. 

Kalbinde vahıi bir istek vardır: 
Uzakla§lllak... Medeni alemden .•• 

Medeni hayattan uzaklaımnk •.. 

Okumuıtu .• 
lyi bir tahsili de vardı. lngiliLCeyi, 

Fransızcayı, Ruscayı ve Almancayı mü
kemmel biliyordu. 

Aıktan. sevdadan nefret etmişti, fa. 
ht eğlenceyi, zevki seviyordu. Aşk ..• 
Onun nazannda başkasının hakimiyeti 
altına girmekti. 

Halbuki o pmank büyüdüğü, büyü
tüldüğü için kendinden, kendi arzusun· 
dan, keyfinden ba§ka kimseye tabi ol-

mak İstemiyordu. 
Eğlenceyi de yalnız kendini eğlendir-

mek için seviyordu. 
Aşka, sevdaya ve insanların dima bir· 

birlerini aldatan çılgın sefahat hayatla
nna karşı beslediği nefret onun kalbinde 
bambaşka ve yeni bir cereyan aşılamı,.

tı: Din cereyanı ..• 
Hııistiyandı. Fakat Hıristiyan dini onu 

tatmin etmiyordu. inanmak, birşeye, fa
kat kendi istediği gibi birşcyc inanmak 
ihtiyacında idi. 

Bir gün eline kur' anın lngilizce terce• 
mesi geçti. 

Okudu.. Müslüman dini onu alaka-

lnndırdı. 

Esrarlı bir muhitte esrarlı bir din.·· 

** Yine başka bir gÜn eline bir kitnp 
geçti. Bu kitapta Muhammedc ait hir 

fıkm okudu. 
cMuhammedin en çok sevdiği üç ~ey 

vardır: 

Biri kadın ve eğlence, biri güzel ko
ku •.. Biri de dua ve ibadet ..• 

Bunların üçü de Elizabetin aradığı, 
istediği şeylerdi. Kararını verdi. 

Onu daha on yedi yaşında iken evin
den kaçmış. erkek kıyafe tinde Marsilya
dan vapura binmiş, Cezaire giderken 
görüyoruz. 

Cezair ..• 
Tam istediği gibi bir yer .. 
Yerli kıyafetine girmiş ve cMahmul> 

11dını almıştır. 

Mü<ılüman da olmuştur. 

Kims.c bu genç delikanlının hüviyetin
de genç km, E.lizabeti sezmemcktedir. 

Arapçayı öğrenmek için medreseye 
tcılebe olmuştur. 

Arap delikanlıları ile beraber kendi
ni zevk, eğlenceye vermiştir. 

Pnrası var.. Onlarla beraber hovar
dıılık bile yapmakta, faknt kız olclul;u
nu belli etmemektedir. 

Çöl.•. işte bütün cazibesi ile onu çe· 
kcn bir at üstünde günlerce ve nrkadaş
l oı:.t ile çölde dolaşmıştı. 

Cı-zairde herkes ona cGüzel Mahmu:> 
denıektedir. Eliwbet memnundur. 

Fakat kadınlığın ihtiyaçlon onu uzun 
m üddet erkek kıyafetinde kalmaktan ya
ıraş yava~ sılı:ma1'a ba§lıyor. Daima R<'-l·C: 

ddilanlılaria beraber b ulunmak.. Dai
aa zevk .•• içki, eğlence v e at ÜS!ündo 

MACERA A Ş K I 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• 

oldu. 1 du. T rablus ile Tunus arasında kocası 
Bu dedikodular, Cezairdeki garnizon- Marki dö Moresi öldürmüşler ve Jul 

da bulunan Fransız zabitlerinin kulnk- 1 Markiz, kocasının katillerini bizznt ara· 
)arına kadar gitti. mağa çıkmıştı. Elizabete yanına l'.:elıne• 

Ve bir gün cMahmud> u garnizonun sini ve bu İşte kendisine yardım etnıe-1 
genç ve gayri tabii iptila düşkünü ku- sini teklif ediyordu. Bu henüz on sekizindeki genç kızı 

aşktan, medeni alemden sosyete 
hayatından çabuk usandırmıştı 

mandam neferlerine kaçırttı. Afrika .•• Çöl ..• Müslüman hayatı"' 
Ve Mahmudun F.lizabet olduğu an~ Macera... Bütün bunların yalnız bir ta• 

cak bu suretle meydana çıkınca Cezair- nesi Elizabete kararını vermesine kafi idi. 
de bir ttkandal koptu. Hükümet, onu Vapura atladı Fas yolunu tuttu. 
F ransaya iadeye, Cezair topraklarından *4 • 

çıkarmağa mecbur oldu. Maceracı ruh onu o kadar sarmı,tı ki·• 
•44 Vapurda bileti ikinci mevki kamara ol~ 

Süleymanından aynlmı' olan Elizabet duğu halde gecelerini güvertede halat~ 
Fransaya döndüğü zaman beş paraınz lar üzerine uzanmak v e uyumaltla geçİ-' 

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

• 

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

Macera 
••••••••••••••••••••• 

frlevesi ile çöle 
atdan ve erkek 
kıyafetine gi
ren, Müslüman 
olan genç bir 
kızın hakiki 
hayatı •.• 

........................................ 
yapmak onun asıl hakiki hüviyetini tah
rik edici ve gıcıklayıcı sebepler değil 

midir? 

Süleyman •. . 
Cczairin ateşli ve güzel bir dcliknnlıııı . 
Ve ..• 
Güzel Mahmu<lun da aıkadaşı ... 
Birbirleri ile iyi anlaşmışlar .. 

Beraber '\'e günlerce at üstünde çöl
de gezjyorlar .. 

Birbirlerinden ayrıldıkları hemen yok 
gibi ... 

Bu sıkı arkada~lığın enrını Si.ıleymnn
dan ziyade (Güzel Mahmud) da aramak 
laım ..• 

Elizabetin kalbinde Süleyman yer tut
muştur. 

Aşktan ••. Sevdadan nefret eden genç 

BUGENCKIZ kalm1,tı. riyordu. 
Ne yapacakb) 

• 
J syankar ve serazat ruhunun 

bulmak 
ıs-

Kalbinde h8.la Süleymana karşı olan 
aıkı yanıyordu. Fakat yaşamak ölme
mek için para ve çalışmak lazımdı. 

Tahsili vardı. 

tediği değişikliği 
erkek kıy af eti ile 

Afrika cöllerinde 
t 

• • Macera yaşam~tı. 
lÇ ln iti gazete röportajcılığma döktü. 

l Fransız gazetelerinde cMahmud Eaa-Sene erce di> adı altında ve ciddi ed eb i bir şekil~ 

at Üs
• de yazılan, anket ve röportajlan çok ve rağbet buldu. 

tünde 
H H O, bu yazılarından aldığı para ile yİ· 
omur sürdü ne zevkine devam ediyordu. 

• ı • • • ı • Kah kadın kıyafetinde y~ıyor, kah 
kız, farkında olmadan hem de yaman ateşli ve heyecanlı bir hareketle dini erkek kıyafetinde avam ve ayale taba-
bir aşka tutulduğunu anlamıştı. göğsüne götürdü. kasının devam ettiği kirli muhitlere so· 

H•~ Boynundan düğümlü çepk.eninin ya- kuluyordu. 
- Süleyman ... Ben seni seviyorum. kasını ıııyırdı. Bıkmamıştı. • 
Çölün ortasında idiler. Mahmut, karşıııında 'körpe bir genç Macera ... Onun için adeta bir gıda 

Atlarını başı boş dolaşmağa bıralı:mı~ kız göğsü görünce derin bir hayrete düş- idi. 
)ardı. tü... Süleymanı... Süleymanını bekliyen 

ikisi de yanyana oturuyorlardı. NasJ ... Sen) kalbi hala yorulmamıştı. 
Hava sıcaktı. Evet .•. Ben bir kadınım.. 4ın. 

Yakıcı bir güneş ikisini de terletmişti. 
Süleyman Mahmuda pşkın §aşkın baktı. 

Gözlerinde bir hiddet ışığı çaktı. 

Mahmut ne demek istiyordu? 
Bir delikanlı bir delikanlıya: 
- Seni seviyorum. 
Demesinin ihtiva ettiği m&na açık bir 

ahlaksızlık değil miydi) 

- Mahmut. .. Dedi. Ağzından oir 
daha böyle r.öz çıktığını duyacak olur
sam arkadaşlığımız bozulur, bilmiş ol ••• 

- Süleyman .•• Süleyman .•• Ne söy
lersen söyle .•. Ben seni seviyonun ve 
sen de ... Sen de beni sevecekıin ..• 

Elizabet bö} le söylemekle beraber 

• Gece olmu§tu. 
Çölün mavi gecesi. •. 
Ilık gecesi .•• Tatlı ve 

ce ... 
sevdalı bir ge-

Bugünöen İlibaren Mahmut ve Süley

man artık iki arkadaş gibi değil, iki ııev
dalı gibi yapdılar. 

Süleymanın kıskanç tabiati Elizabeti 
artık hovardaların zevk muhitlerinden 
uzak tutuyordu. 

Onlann beraber ya,amalan Arap dc
likanhlan n dilc.htini çekti. Dedikodu
lar aldı yürüdü. 

Gayri tabii bir iptiladan bahsedenler 

Gazetelere yazdığı yazJara aldığı para 
ile ne olabilir ki .. Yazacak meY~ular tü
kenince yine parasızlık ve •cfalet b~
gösterdi. 

Hayatla düşmüş kadın rolünü oyna
maktan başka çaresi yo1'.tu. 

Fak.at Elizabet bunu yapamazdı ıre 
yapmadı. 

Zevk için, keyf için kendini hayata 
veriyordu. Fakat ba§kalannın zevlti ve 
keyfi için kendini para ile .atamadı. 

Onun scrazad, ~ımarık ve isyankar ru
bu buna mütehammil değildi . 

Bu sırada idi, Faatan bir mektup aldı. 
Mektubu Markiz Dö Moreai yazıyor-

Fasla, Markiz dö Morcsle bera~'' 
öldürülen katili aramakla geçirdiği ,,.. 
man Elizabet için yeni baştan macer•• 
lara yol açtı. 

Onu burada kih erkek ve kah 1t.adıll 
kıyafetinde ve her iki · kıyafetinde d• 
ayni macera hevesi peıinde görüyorllX· 

Sonra bir aralık Elizab eti, zuav neferi 
kılığı ile Fas garnizonunda buluyoru:ı. 

Burada askerler · arasında o kadın ol~ 
duğu bilinen bir erkektir. Gamizonuı( 
gülü, bülbülü, neşesi odur. Hayatın rna 
na~ı onun için artık dolu dizgin kendi~•, 
ni attığı bu çılgın alemdir. 

Siileymanı unutmuş muydu) 
Hayır ... 
O, bu alemin sarho~luğuna yalnız kerı• 

dini d~ğil, Süleymnnı da unutmak ~;-. 
atılmııtır. 

Zabitlerin ve hatta neferlerin arasırı• 
da paylıışılamıyarak geçen ömrü gittik• 
çe yıpranmakta, buna mukabil yeni m0' 

cera hevesi sönmemektedir. 
Unutmak ... 
Bunun imkansızlığını anlamıştır. 
Hele Süleymanın Oranda bulunduğu• 

nu öğrenmesi ona öldürdüm dediği fC' 

yin daha hala ayni hassasiyetle dinçlisi• 
ni muhafaza ettiğini isbat etm§tir. 

Bir gün garnizon zabitleri, neferleri 
aralarında gülleri, bülbülleri ve ne~ltrl 
gÜ;ıe] Mahmudn göremediler. 

O, ne olmuştu) 
(Oran) a gitmişti. 
Oranda sevgilisi Süleymanm yarı1119 

gitmişti. 

Acaba Süleyman ona karıı eski 
habhetini aaklıyor muydu) 

Süleyman da onu unutmamıştı. 
Çünkü Süleymanın da ruhunda El~' 

bet gibi bir -macera kurdu vardı. f.sılse' 
iki genci de birbirlerine yaldaştıran b" 
idi. 

Beklenmedik bir anda Elizabetin gel• 

mesi, Oranda can sıkıntısı içinde yaşa>'~ 
Süleyman için gökten inme bir nimet 0 

du .. 
Elizabet te sevgilisini bulduktan, orıutl 

kalbinde nyni sırnk sevgiyi gördiiJ<lel' 

k k d h 
.. . .... ıııı 

eonra artı i isi e, enuz genç ) .. , 
ihtiyarlamış bir ruhla maceraya ved

1111 

ve hernber yaşamağa karnr verdilr.r. 
Heyhat ..• Kader yerini bulacaktı· e1 
Tufan asa yağmurlar neticesi bernb 

yaşadıkları kasabayı su bastı. 
Bu su evleri yıktı .. T ariaları denize ç~ 

virdi. 
Süleyman : 
- Kaçalım ..• Dedi. 1 
El . b b" ıı· . ·çjııd' ıza et, son ır macera ıstu ı , 

B k .. l b" ·· · oJ\I ' - u ço guze ır roportaJ . O' 

Evin damından etrafı seyretmek ;stıY 
rum. Sen git ..• Ben yüze yüze geli1iıı1" 

Süleyman evden çıktı. 
Elizabet le dama çık tı. ' 
Yarım snat sonra yıkılan evin eıı~-" 

ara. ında bu maceracı kadının çııı>111• 
çırpına boğulduğu görüldü. .. .... 

'I'' 
Mezon hulu Oranda ... Bir hun~.a 0~~ 

cının dibinde ve macerası... Büturı 

zair ve Fas halkının dilindedir. •'' 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

End üstri ~~· 
Jlktcşrin sayısı çıkmıştır. Jçinde·~ 

zilli basmn fabrikası - lş kanunu - ~O' 
yoyu yaradan büyük fon adamı :fAll , 
. T" k" d · k di.i•t1"

1 

nı • ur ıyc e sun ı ıpe en ıl ' 
Tayyare motörleri - Radyo tek1ı P' 
Pratik elektrikci - Yünlü mensucat -ıııııf 

l 
toi,.ıraf notları - Şoför köşesi - Ufak i# 
ye işleri - Maden boyama işleri - ışç <(I 

riyw bilgisi) gibi bilumum işçi ~ <fi 
teknisyen] ri alt\kadar eden prat it. 

1 WdeJi yazılar vardır. Tavsiye e0er 
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Sümkürme si • 
1 

musunuz? Bilmiyor 
Öksüı·iik, -n-ı-id_e_v_e_h_a_ğ_ı_rs_a_k ağrıları, 

bronşit gibi hastalıklar ekseriya fena 
sürnkürnıekten, sümkürınesini 

bilmemekten ileri gelir 
:······································· .. 
• .. • .. .. 
• .. .. .. 
• .. 
• • 

Bir Doktor 
Diyor ki 

Yer yü;Ü·~d~ .. ;~ş;. 
Yan insanların on
da sekizi sü:mkü:r .. 
mesini bilmezler 
Sümkürmenin de 
sıhhat bakımından . 
bir usulü' bir yolu, alt kısmı mendile bo~altırken yapacağınız hareket hiçte güç de-

ikinci ve üst kısmı da, hava tazyiki ğildir . 
.. Ve bir kıymeti ile geriye, genize ve genizden de Mendilinizi ... a~ırsınız: ?'~ndili.n 
~ V~rdır · boğaza gider . .Bunun böyle oldu- içinde sakladıgınız elınızın .. hır. 
-:..... ğunu, ,ara sır.a hepiniz bilirsiniz .. pa~mağıfile me~keladburnu1~u14zun .................................. fak b b' · Id ... aag tara anı tazyı e er, so ra-
Kış gel' r f .at şe e ını~ ne~ ugunu, ne- . , k ak "mk·· . 
ı.ı ıyo :: reden olduğunu anlamazsınız. fını serbest hıra ar su urilr-
.-ıavalar sogudu, yavaf yavaf .. .. .. sünüz. Bu suretle ve tamamen sıb-

~le bqgöstcriyor .. Daha şimdi- Boyle «sum~urll!ek» ~ok. fena- hi olarak ~ol burun deliğiniz te-
~en günde bir iki mendil değitti- dır. Burun dplıkl~ıin.dekı ~ıkrop- mizlenir. Sonra sol tarafı taJ:yik 
11Yoruz • lar bu &uretle genız ve bogaz yo- d ... f be•t b k M · e er, ııag tara ı ser .. ıra ırsı-

b' .e?dil ve burun... Nezlen.in lu i~~ 'VÜCud~ gid~r. ~~~enjit, La- nıZ'. Böyl~e de 1Öurnunuzun sağ 
S~~Lırınden ayrılmaz iki e,idır. ren1ıt, Bronşıt ve oksurukler ekse- taraf deliği de temizlenir. 
llnıkürmek yalnız nez~e olduğu- riya yanlış ve fenıı .sümkürmeler ı Sünıüğün genize kaçması, ha\"A 

~u~ z~~ln ~eğil, ... sıh~atte iken de yüzün<I~~ ~lur. Ge~izden bo?aza tazyiki ile geriye tepmesi ~ehlike
k r ı~tıyaç, hır saglık ıcabıdır. Fa- geçen sumukler m•deye de ıner- si kallllamts olur. 
. at ıyi sümkürmesini bilmemek ler ve mide, ·bağırsak hastalıkları- Bir kere 'tecrübe ediniz. Ne ka
l~&ana aklından geçmiyen hasta- na da ıebep ol&-_:lir. · dar rahat ve ne kadar temiz ol-

~~~ aşılar. Şu halde iyi sii.- ':ürmek icin ne duğunu görecek, anlavacak ve on-
rk~rnkürmenin de yolu, adap ve yapmalı ve ' nasıl sümkürmeli? dan ıonra artık ıümkürmeaini öğ-h anı mı olurmuf .. Mendili alıp Sıhhi surette' sümkürmek için renmia olacaksınız.. ( 
.~rnuna götürdün ınü .. Hık. Diye - -

B~~kiirürsün olup biter .. Hayır... ·.Almany~d~... h·a· ·y.·aAı ı 0 Yle değil .. Bir <loktor diyor ki 
t~Yan insanlar içinde onda se-
1~1 sümkürmesini bilmez. k ki '"" 
. Sümkürmek, buru..; deliklerini, ) f} ıgı · ·Va f • •• 
~tvardaki organlara zarar verme- · · • · · 
en ho,altmaktır. Halbuki mendili -BAŞTARAFI BtRINCt SAHiFEDE- kaydediyor. Bu gazete R. Edenin niçin 
~ıp butna götürmek, parmaklar- zuna zarar verecektir. Olsa olsa Çin ve açıkça konuşmak ~ lngiliz hüküme\i· 
~burnu tazyi.k ederek pekte hot Japonyadnn muhaenmata nihayet ver· nin bu mcşele hakkında ne dü~ündüğiinü 
İ lllıyan bir ses çıkarmak suretiy- ,ı;nelerini iste;mek hı,nı.usundn bir anlaşma söylemek istemedi~ini sormakta ve şuv· 
ha burnu boşaltmağa çaılşmak mümkijn olacak.sa da \·aziyetin höyle hir lan ilave etmektedir: ·· cEier B. Ed~n 

faltma'k deme'k deg"ildir.~ Bu cınlaşmnnın kabulüne müsait olmadığını 1 au açık görüşseydi mesele icap ctti~i gibi 
~.etle ve tazyik y' apılmakla «Sü- müşahede etmek icap eder. . • \ • ! ı tn l e ortaya konulmuıı oıurdu. Almanya o va· 

,r. ll1t» kısmen burundan bo~ahr. ~rlin .gnz~eleri de B. Edenin nut-
ouı..... k d 1 r lk B b h kit .bo~ müzakerelere lüzu111 kalmadan li 'n~ın'!zu sıkmamız, burun de- unu tefsir e iyo: ıır. c \o ·jşc eo a - . . ".' .' . . 
klerı ıçinde bulunan havayı ter> gazetesi B. Edenin Almnn müstem- ne beklıyebılec:egını. b~lecek ve bırç_dk 

• tllZyik eder ve adeta burnu• 
1 
lt-ke müddciyatı hakkında yeni hiçbir §CY şüpheli vaziyetlerin önüne geçilrni~ o}!\• 

~Uzu ikiye böler. Birinci ve söylememiş olmasını hayal sukutuyla calttı.~ 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Esas Nu. Yeri Nu. sı Nevi 

Eski Yeni 
PEŞ 1 N 

Depozitosu 
T.L. 

C. 158 Akdeniz Mııb. Gazi Bulvarı 11 13/15 Mağaza 800.-
Ada 977, Parsel 3. 

TAKSiTLE 
A. 1141 Göztepe Tramvay caddesi taj 838 Evin 1/2 Hissesi. 400.-

Ada 831, Parsel 3. 
A. 1093 Çorak kapı M. Piliç sokak ye: 15 41 » 321/36864 ,. 3.48 

Ada 1524, Parsel 35. 
A. 1132 Toraman Mah. Çirkin sokak Es: 50 ye: 48 Ev 180.-

Ada 417, parsel 8. 
lzahab yukanda yazılı gayri menkullerin hizalarında gösterildiği veçhile Petin veya sekiz taksit

le sahtı 19-11-937 cuma günü saat on birde ihale edilmek kaydiyle arttırmaya konulmuştur • 
istekli olanların karşılarında yazılı depozito akçesini veznemize yatırarak arthrmaya girmeleri 

ve yanlarında. birer fotograf getirmeleri. 3-10 (1946) 

Emlak ve Eytam Bankasından: 

Esas Nu. Yeri Nevi 
Depozitosu 

T.L. 

431 Kartıyaka Alaybey caddesi. 
Eski 
221 

Nu. sr 
Yeni 
215 Arsa 

M2. 
987.25 148.09 

Ada 13, Parsel 19. 
428 Kartıyaka A1aybey Hayal çıkmazi S. 8 16 » ııs.- 9.20 

Ada 5, Parsel 5. 
460 Ka.rfıyaka Alaybey Yalı Cad. 205, 207, 209, 211 209 1099.- 220.-

Ada 13, Parsel 23. 
509 Karşıyaka Donanmacı M. Aydoidu S. 20 30 602.- 72.25 

Ada 86, Paral 7. 
586 Hur9idiye Mab. Sadullah Efendi S. 31 taj 15 Ev 52.- 90.-

Ada 51, Parsel 21.' 
821 Güzelyurt Mah. Gebet sokak. 

Ada 199, Parsel 90 7/48 Hia$esi 
837 Güzelyurt Mah. Hacı Süleyman sokak. 

14 taj 16 • 66.- 27.8~ 

22 
Ada 198, Parıel 7. 

Odanın 3/5 hissesi 24.-

izahatı yukarıda yazılı gayri menkullerin peşin veya taksitle satışları pazarlıkla 6-11-1937 cumar
tesi günü saat on birde yapılacakhr. 

istekli olanlann gösterilen gün ve saatte hizalarında yazılı depozito akçesiyle arthrmaya girme-
leri. , (1945) • 

.-.-----f Başdurak . Maliye şubesi tahsil 

KALMITtN : Baş ve diş ağ
rılarında en kuvvetli i1açhr. 

KALMITIN : Sinirleri teskin 
eden bir fen harikasıdır. 

KALMlTIN : Terlemenin so
ğuk almanın ba§ ilacıdır. 

KALMlTlN ~ Nezle arızalari
nı defeden rahat uyku veren en 
birinci ilaçtır. 

Her yerde 7 l kuru§ tut. 

şefliğinden: 
Sahibinin vergi borcundan ötürü mahcuz Alman Hofman mar

' kah ve ehli vukufça yeniden 125 lira muhammen kıymet takdir 
edilen bir adet piyano 3-11-937 çarfamba günü saat 15 de 2 inci 
Beyler aokağmda Ihsan Yılmazın Türk müzayede salonunda açık 
artbrma &uretiyle satılacağından görmek ve almak İsteyenlerin 
ıahf günü ve saatinde sahf yerinde hazır bulunmaları. 

3847 (1951) 

MtLLI EMEU..K MODORLOaONDEN ~ 
icar No. 
245 Bumava ikinci Türkoğlu So. No.2 eski ev. 
246 Seydi köy Demiryolu hattı soluı\da 15 dekar 350 

Lira 
81 

metre tarla 51 
. Yukarıda yazılı emvalin senelik icarları 15 gün müddetle art
tırmaya konulmuttur. lhaleai 8 • 11 • 937 pazartesi günü saat on 
bettedir. Taliplerin Milli Emlak müdürlüğüne müracaatleri .• 

23 - 3 3758 (1899) 
• ------............................................................. ------------------------~---------------------------------------------------------------------------------------------------------------YEN 1 AS 1 R •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iŞTE VE DIŞTA 

Memleket 2azetesidir 
• 

cYENt ASIR> an yarım asra yaklaşan (Büyük ne~İr vazifesinde) takip 
ettiği ve şimdiye kadar asla oa,madığı bir yol vardır: 

o da karilerini mahalli ve dünya neşriyat aleminin ve hadiselerini~ her 
lltlfhaaiyle yakından ali.kadar etmektir. Bu bakımdan gazetemiz TürkAye 
nıatbuatı içinde bir cVilayet gazetesi> olmaktan çoktan çıkmış bir cMem· 
le~t gazetesi> olmU§tur. 

HABER bakımından karilerine yerli ve yabancı bütün hadiseleri zam<& 
tunda ve en çabuk bildiren ve modern bir ( Baııkı ve dizme tesisatına) 
ınalik buluAan gazetemiz. bu kq mevsimi için ne riyatını genişletme ve mu· 
habbetlerini kazandığı lcarilerine bu suretle teşekkür borcunu ödemeğe kıı · 
rar Vernıiştir. 

~:YENt ASIR> m kı~ progra~ı. cıızetemizin ciddiyet ve düzgünlüğünü 
llcnclerdenberi tecrübe ederek öğrenmiş karilerimiz için sürpriz olmıyacak
tır. Çünkü cYENl ASIR> ın karileri ... Kendi gazetelerinin kendilerini dü
fiinerck nasıl çal~hğını dn.ima çol: canlı örnekleTle görmüşlerdir. 

Kııı programımız, bu vadide atacağımız yeni adımları karilerimize sade· 
cc evvelden haber vermiıı olacaktır. 

DAiMA YEN/ .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

DAiMA GüZEL 
1 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Şlc neşriyatınuzın her sahasında takip ettiğimiz yol ve gaye budur . 

. Klf Programımızda yer alacak yeniliklerin birkaçını §imdiden haber ve· 
rıyoruz •.• 

FIKRALARIMIZ 
ahfa~etemiz, yurd içi ve yurd dışı siyasi, içtimai, ikbsadi ve 
b· ~kı bütün meselelere temas eden ince, nükteli, nezih ve ede· 
ii 1 ~ralara büyük ehemmiyet verecektir. Bu mühim mevzular 
b~erınde memleketin tanınmıt kalem üstadları ile dünya ede
L lJat aleminin sayılı şöhretlerinin İmzalarını tafıyan fıkraları Qer •. 

lrün « YENi ASIR» da okuyacaksınız. ------

Büyük anketlerimiz 
Genç -k":zlarla 
A Delikanlılar 

\ ı:ı rasında saf bir arknda§lık müm-
11 IT\Üdür) 
lçtiroa• b" k 

>~rli 1 uvü bir dava etrııun .. -
tın ' :Yabancı büyük ilim adamla

ırı VI! l • . • • . ~cnç erm fıkırlerı ... 

Hapishane 
Hayatı 

Bütün dünya hapishanelerini 
ayrı ayrı gezmiı; bir ruhiyatçının 

burnlnrdnki hayat hakkında yaptı· 
~ı hüyük t~tkik anketi ... 

Büyük Kışlık 
-Programını 

Karilerine Arzeder • . --..........•..............................•.•.•.............................•........ : 

TEFRIKALARIMIZ 
KADIN 

KORSANLAR 
Nakleden: N. Erdal 
Korsanlık tarihine mal olmuş ve 

ıirndiye kadar hiç yazJmamıı bü
yük macera eseri. .• Senelerce bü
yük denizlerde, güzü kanla erkek 
haydutlara kumanda etmİ( kadın· 
ların hayatı .•• 

UGURSUZ 
KADINLAR 

Nakleden: ORBAY 
Öyle kadınlar vardır ld, uğursuz• 

luk onlarla beraber gider. Me§' um· 
durlar. Ev yıkarlar •.• 1 layat sön
dürürler... Cirdikleri yerlerde bir 
baykuş gibi tünerler. Bu içtimai 
tema.illi ve de~crli bir eserdir. 

PiÇ KURUSU 
Yazan: Kemalettin Şükrü 

Biz.ansın saray ve sefahat hayatının iç yü:ı:ünü hütün çıplak ve entrika
lariyle de~n bu değerli eser devam edecektir. 

LEYl~AKLAR AÇARKEN •• 
Bu, milli bir roman daha doğrusu yakın zamanlarda ya§nnmış bir macera· 

mn hikayesidir. Romanda, diğer romanlarda olmıyan hususiyetler vardır .• 
Kışla hayatı, Tuneelinin !}İmdiye kadnr işlenmemiş muhit ve ~detlcri temiz 
bir aık macerası içinde canlandırılmıııtır. (Leylaklar açarken) · i ADNAN 
BJLCET yazmıştU'. 

Bunlardan ba~ka cHalk masalları> zabıta ve sergÜZC§t romanlarımız. bir· 
birini takiben daima en ııüzel ve kuvvetli mevzularda devam edecektir. 

. 
· Röportajlarımız 

Cihan matbuat tileminde kıymetli bir yer almlf ve adı fÖh
retler aTtUına karı1mıf büyük gaz.ete röportajcılarının •eyahat, 
•ergüuşt ve içtimai hadiseleri tetkik vadi•inde yapmış olduk
ları büyük röportajlar, dünyanın tanınmamıı ülkelerinin, ta
nınmamıı inaanlarının bilinmiyen adetlerini belirten tetkik ya
zıları çolı alaka uyandıracaktır. 

Memleket ve muhit röportajları, okurlarımıuı içinde yaşa
dıkları hayatı daha yakından tanıtacaktır. 

« YENi ASIR» bütün Ege bölge•inde en çok okunan en eski 
bir gazetedir. Ve genif bir kari kitlesine hitap etmektedir. Bu 
bakımdan memleketin soysal, sosyal ve ekonomik bütün dava 
ve hareketlerine, bu yolda yapılan ileri hamlelere, en uz.ak kö
şelerine varıncaya kadar yurdun bütün ihtiyaçlarına yerli 
etütler, tcuvirler ve analizlerle ayrı bir yer vermiştir . 

Kültür, ~skerJik, tayyarecilik, spor~ 
çocuk sineına, kadın g .... nçlik 

eğlence sahifelerinıiz .• 
Ba bahi.Ierin her biri;.i alakadar eden mevzuları hal-tanın 

muayyen günlerinde nefredeceğimi::ı ayrı aahilelerimizde en 
aalcihiyetli kalemler idare edeceklerdir. _____ _ 

Gönül meseleleri 
Busünio içtimai ve ailevi hayatı içinde, için ~ kanayan bir yara da 

fennan dinlemez gönül yarasıdır. Nice yuvalar iyi bir nasihatten, yerinde 
bir taTayedcn mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne kadar cençler, derd 0 

lcrini dökecek kimse bulamarnıı ve devalarını bilememek yüzünden hayat 
istikametlerini kaybetmekte ve ıaıırmaktadırlar. Gazetemiz bu mühim ha· 
yat yaruuıa da ayn bir yer verecek, dertlilerin mahrumiyetlerini muhafaza 
ederek en doğru yolun nasihliğini yapacaktır. 

~~~~-~~~--~ 

DOKTORUMUZ 
Size ayırdığımız hususi bir sÜ· 

tunda soracağınız • tün hastalık 

sua1lcrinize doktorun şifa verici .. .:
vaplnrını bulacaksınız •. • 

AVUKATIMIZ 
Kan .un tatbik şekillerine te· 

maıı eden her türl.! dertlerinizi 
kendisine ayırdığımız sütunda din· 
leyeeck ve sizi tenvir edecektir. 

HER GÜN 
Bir fıkra, bir karikatür, bir bilmece, bir türkü, bir mani, bir 

ata •özü, bir ninni, bir derd, bir ,iki.yet, bir temenni, bir tarih, 
bir tavsiye, bir yemek, bir ıual, bir cevap v.s. 

SütUnwnuz sizi her 2'in öfretici ve eğlendirici tekilde alakadar edecektir. 
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DiKKAT!!! 
önümüzde kış mevsimi var, dü,üncemiz nedir? .• Yağmurdan Te güneıten formaıi bozulmaz ve 

engi ıolmıyacak bir fapka almakdeğil mi? Evet.. 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMP ANY, PHILADELPHIA fabrikasının 

meydana getirdiği, 

KULA MENSUCAT 
F ABRiKASININ 

Yeni gelen mevsimlik sağlam; 
STETSON 

PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRJ.DGE 

RITTEN HOUSE 

ucuz 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız mC?nf aatiniz iktizasıdır 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA halıları 
Birinci Kordonda 

Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
SATIŞ MAHALLERi : başhca tuhafiye mağaz~larında erayınız ••• 

.... ...:ıı ...................... ııım ............... E3 .................... . 

Halı 
ÇOLAKZADE 
Ltd. Şirketi 

1 

Türkiye Mensucat 
Türk anonim 

Fabrikaları 
Şirketi 

Şehitler Caddesi Makara Sokak 
Posta Kutusu 12& lzmlr 

Tek ve müteaddit katlı pamuk iplikler, boyanır, kaster
lenir, katlamr kırmızı ve mavi boyaların çeş:tleri. 

FIATLERIMIZI iSTEYiNiZ 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat ediniz 

· Bazan en üstad doktorların bile sebep menfeİnİ bula
madıkları bir hastalığın, dit iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlafılmıttır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak diılerinizi koruyabilirsiniz 

Vitrinlerinde teşhir edilmektedir. Lütfen ziyaret ediniz. 
SATIŞ TOPTAN VE PERAKENDE 

-· •• -4 •• ,., : • ... ,.. • v ... . . _ ... 

Emlak ve Eytam bankasından: 
Esas No. Yeri 

tZMtR 
693 Balçova yıkık köy 
701/A. Karata Dokuz Eyliil sokak 
724 Tepecik Hilal sokak 

C. No. 
259 Karataş Tramvay caddesi 
l 59 Şeyh Mah. Osman zade. 

51 ikinci Süleymaniye M. Nezaket sokak. 
226 Karataş Tramvay caddesi 

MANiSA 
126 Alaybey mahallesinde 
l 71 Dere Mah. Mehmet Ali çıkmazı 
187 Şehitler mahallesinde 
124 Şehitler mahallesinde· Kasaba caddesi 

KASABA 

No.ıu Nevi 

112 
12 

178 
7/4 

2 
174 

17 
12 

Tarla 
Ev 
Ev . 

Ev 
Depo 
Ev 
Ev 

Ev 
Ev 
Ev 
Ev 

177 /1 Camii kebir Mah. Subaşı sokak Dükkan 
177/2 Camii kebir Mah. Subati Sokak Dükkan 
177 /3 « « « Dültkan 

lzahab yukarıda yazılı gayri menkullerin kiraları 8 • 11 • 937 pazartesi günü 
edilmek üzere arttırmaya konulmuştur. 

Depozitosu 
T.L. 

22.50 
12.60 
3.60 

32.40 
21.-
11.55 
11.60 

23.40 
7.20 

11.70 
10.80 

3.60 
540 
ıs.

taliplerine ihale 

lseklilerin yevmi mezkurda hizalarında yazılı depozito akçeıini veznemize yatırarak arttırmaya 
tdrmeleri.. 28 - 3 3824 (1929) 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her c:ns kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

izmir Birinci kra Memurluğundan: J . tzmir O~ncü 1cra ve-iflas daire-
lzmirdc Göztepe Şehit Fethibey sınden.: 

sokağında 7 sayılı evde iken balen lz~ır~e Ç~~n çarfısmda Celal 

ik ~L b"I" · C d Ar"f Remzı §ırketıru 3/2/936 tarihinde 
ametgwn ı ınemıyen ev et ı ifla" 5 etti"g~ ·1 d t f · · • d 

f n en ve as ıyesmm e 
tarn ına : idi şekilde yapılma.sına karar veril-

Emlak ve Eytam Bankasına bor- diğinden 
cunuzdan dolayı Göztepedeki ipo- J - Müflisten alacağı olanların 
tekli evinizin 1 / n / 937 tarihinde ve istihkak iddiasında bulunanların 
yapılan vaziyet ve takdiri loymet alacaklannı ve istihkaklarını ilandan 
zaptını görmek ve bir itirazınız var- bir ay içinde memuriyetimize gele
sa üc gün zarfında daireye müraca- rek kayıt ettirmeleri ve delillerinin 
tin ·37/6n75 ılı d b"I- asıl veya ?tusaddak suretlerini tevdi a v aay osyamıza ı lemelerı. 

di o •ıA l ey 
rmenız ı an o unur. 2 - Hilafına hareket cezai mes-

3858 (1949) uliyeti müstelzim olmak üzere müf-
oı::: 'l ·' •;:;;;:; wreM ·r2'•'' s;ı;ıg: . .,;g tisin borçlularının ayni müddet için-

fzmir Sicilli Ticaret Memurluiun- de kendilerini ve borçlarını bildirme· 
elan: leri. 

Mustafa Akbelen ticaret ünvani- 3- Müflisin mallarım her ne ıı
le 1zmirde Şeritçiler çar§ıımda Hur- fatla olursa olsun ell~.rin~e bul~ndu
devat ticaretini yapan Mustafa Ak- ranlann ve mallar uzermdekı hak-

bel . . b . .. • lan mahfuz kalmak ıartiyle ayni 
enın ış u ticaret unvanı ticaret ""dd t · · d d · • t d" .. .. . .. . . . mu e ıçın e aıre emnne ev ı 

kanunu bukümlenne gore sıcillin etmeleri ve etmezlerıe makbul ma-
2100 numarasına ka~t ve tescil zeretleri bulunmadıkça cezai mesuli
edildiği ilan olunur. r yete uğnyacaklan ve rüçhan hakkın-

3850 (1950) dan mahrum kalacakları. 
4 - 13/ 11 /937 cumartesi günü 

. . . • ... saat 12 de alacakltlann ilk içtimaa 
tzmır ~ırıncı ._1crrı ~emu_rlugundan: gelmeleri müflis ile müıterek borç· 

tzmırde munteşır Y enı Asır gaze- Iu olanlar ve kefı1kr.nin ve borcu 
lesinin 19/10/937 tarihli nüahaaı- tekeffül eden srıir kimselerin toı>lan
nın 8 inci sahifesinin' birinci aütu- mada bulunmaila haklan olduğu 
nunda motör satıfınm birinci amr- ilan olunur. Dosya: 937/17. 

atii i'.§!Ji)M):IQCijWM 2 ::ea; 
masının 30/10/937 ve ikinci artır· ~zmir Belediyesinden : 
masının 5/11/937 tarihine müsa- Haşı bos tutulup merkez temizlik 
dif çarpmba günü saat 14 de ikin- iianına teslim edilen bir merkep ile 
ci artırmasırun da 12/11/937 tarihi- iki keçinin vesaik ibraziyle sahipleri 
ne müsadif cuma günü saat 14 de çdmıadığı takdirde 5/11/937 gÜ· 
yapılacağı tuhihen ilin olunur. nünde hayvan pazarİnda satılacağı 

3862 (1947) ilin olmwr. 3864 .0952) -· .. - -

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
&\lmak lazımdır 

NEVROZtN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mani olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

No. 3001 F DAIMONA 
El feneri 

DAIMON markalı bu fenerler geceleri gündüz yapan heın eld., 
hem velesbitte kullanılan fenerlerin en iyiıidir, portatiftir, 

yassı pille .atık verir. 
Çok dayanır, ~ok ıağlam ve çok ucuzdur. . . 

Bilhassa mahalle arasında misafirlik dönüşünde çok iyıdır· 
Tav•İye ederiz. 
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EUTSCHE LEVAN- 1 Fratelli Sperco -·--
8
--·R,__I_S_T_O __ L __ 

TE LINIE Vapur Acentası 
so G. m. b. H. noYALE NEERLANDAıs B ) d 

c FIA> Vapuru 30 Blı·incl teşrin- eyog"' UD a 
de bek! KUMPAJ.'N ASI 
b eniyor. Rotterdam, Hamburg_ ve 
ol'eaıen DUCALION vapuru 26/10/37 de 

için yük alacaktır. 
'1MEıu Anvers, Rolterdam, Amsterdam ve 

..._ . CAN EXPORT LINES 
.. qe Exı>ort Steamship Corporation Hamburg limanlarına yük alarak ha-

tln ~INSTER> Vapuru 2 ikinci teş- reket edecektir. 

~de bekleniyor. Newyork için yük ala- HERMES vapuru 27/10/937 de bek-
tır. !eniyor. Burgas Vama ve Köstcnce li-

~~AVIA. Vapuru 11 ikinci teş- manlanna yük alarak hareket edecek
Cak e bekleniyor. Nevyork için yük ala- tir. 

tır. 
SATURNUS vapuru 13/11/937 de 

iİn~'E:XJnBıTOR> Vapuru 19 ikinci teş- Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
lla e bekleniyor. Nevyork için yük 

Caktır. 

d •EXl>RESS> Vapuru 26 ikinci teşrin
~L bekleniyor. Nevyork için ylik ala
"""lır. 

limanlarına yük alarak hareket ede
cektir. 

TRtTON vapuru 13/11/937 de bek-

!eniyor. Burgas, Varna ve Köstcnce li

manları için yük alacaktır. 

SVENSKA OR!ENT L1N1EN 
detOGo?i'l"Z• Vapuru 28 ikinci teşrin
C.lt bekleniyor. Nevyork için yil.k ala-

tır. V1K.1NGLAND motörü 2/11/1937 de 

'.l'he Exı>ort Steamship Corporation Rotterdam, Hamburg. Gdynia, Dantzig 

PiRE AKTARMASI Danimarka, İsveç ve Baltık limanların:t 

SERi SEFERLER hareket edecektir. 
k_(:ex. 0CHORDA> Vapuru 5 ikinci 
·""§t NORDLAND motörü 16/ 11/ 937 de 
i . Inde Pireden Boston ve Nevyork 
Çıtı ha k k. Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 

re et edece Ur. 
ı-:_(:ex:CALIBUR> Vapuru 19 .ikinci teş- Danimarka, İsveç ve Baltık limnnlarına 
·<ude p hareket edecektir. 
ı,_ ireden Boston ve Nevyork için 
'lilrekct edecektir. A A S N E vapuru 2/ 12/ 1937 de 

Se ah Rottcrdnm, Hnmburg, Gdynia, Dantzig 
Y at müddeti: 

t>· 
ıre - Bostan 16 gün 

l>ire - Nevyork 18 gün 
SeQVICE MARITIME ROUMAIN 

Danimarka, İsveç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 

SERV1CE MARlTlME ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 4/ 11/ 937 de Mal-
BUCARF.sT 

(O...,.,.T ta ve Marsilya limanlarına hareket edc-
ll-.... 1..uz .. Vapuru 11 ikinci teşrinde 

1 '~le ceklir. 
b~ nc:e, Sulina, Galatz ve Galatz ak-
~l TUNA li.maıllan için yük ala- ZEGLUGA POLSKA S . A.. 
Cılktır. LEV ANT motörü 6/ 11/937 de An-

STE ROYALE HONGROISE vers, Gdynia ve Dantzig limanların:ı 
DANUBE MARITIME hareket edecektir. 

~ ({)lTNA. Vapuru 28 birinci teşrinde tlandaki hareket tarihleriyle navlun- 1 
kleniyor. Belgrade, Novisad, Comar- !ardaki d~iktiklerden acenla mesuliyet f 

~· lludapeşte, Bratislava, Viyana ve 'kabul etmez. Daha fazla tdsil&t için 1 

l) tı.z için yük alacaktır. ikinci KOl'donda FRA TELLl SPERCO 1 

~ MORSKE MIDELI:IA VSLINJE vapur acentasına müracaat edilmesi ri-

0 S L O ca olonw. 

2'' (llAALBEK:t motörü 13 ikinci teş- TELEFON : 4142/4221 / 2663 

ll~e bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Diep- es ...,. •• • •••••• & 

Ca Ve Norveç Limanları için yük ala- DAHlUYE MUT AHASSISI 
ktl!'. DOKTOR 

.\'rro NAVIGATION Co. HAIFA c 11 y ~ ~1'ID• Motörü iklııci ~rin iptidnla- e aA ar 1 n 
~ bekleniyor. Galatz ve Galatz ak-

l'ntası TUNA limanlarına hareket ede
cektir. 

la n&ndaki hareket tarihleriyle navlun

l' tdakt değişikliklerden acente mesuli-
et 'kabul etmez. 

~baha fazla tasilat nlmak için Dirincl 
Otdo d e n a W. F. Henry Van Der Zee 
o. n. 

(!d· v. vapur acenteliğine müracaat 
ılın..... • 

""'<;' rıca olunur. 

TELEFON No.: 2007/2008 

Olivier Ve Şü. 
LıMİTET 

'! apur acentası 
StRfNct KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
l.o lllerman Lines Ltd. 

l\n)RA HA TI't 

til\~ERIAN vapuru 20 birinci teı
~ ll:clip yük çakaracalc ayni zamanda 

~.;'Ve Hutl için yük alacaktır. 

lzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyalı Şefi 
Pazaraan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 65. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tramvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

ı.• 

aris fakültesinden diplomalı 
Diş tabipleri 

Memltllet lıastanesı dış tabtbt 

Muzaffer .Eroğul 
VE 

Kenıal ~~etindağ 
Hasta!anm her gün sabah 

saat dokuzdan haılıyarak 
Beyler • Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
İltil\ci ~F' LANCASTER vapuru 15 

'~ndc gelip yült çahracalc ayni~ p;cweıe.zrmwıı M' 

:;~~;.~~:~~;~~ .... Göz He~imi 
~ 'lr.tl~'f.IrAt-IT vapuru 5 ikinci teşrin- ı·TAT OREL f)I::~ londra için yük alacaktır. M 

lh.ı. _SCHE LEVANTE LINiE Adres - Beyler Numan zade 
~~ V\KA. vapuru ikinci leftİn ipti- sokağı Ahenk mıtbaaıı yanm-
ttl\ ' liaınburg Brcmen ve Anvers- da. Numara: 23 
l'~P Yiilc çıkaracaktır. Muayene saatleri : 10--12, 

d~tl Ve navlwılard ki d w• ' klikl - 15,30 - 17. Telefon: 3434 
"t!e a egışı er 6rnll ™'·~-;t!'ifZZB"MM@IJZD 

nta ınesuliyet kabul etmez. 

; .... ] .............. . 
Diş Hekimi 

~~ulla~ Naci 
.. ~ ~.:-~ -..viaz, Burun butalık-

f:) ..... 111iitebua111 
0 ktor Operatör 

HORTAÇSU 
Haatalanm Birinci Beyler 

: ~eneiaane: Birinci Beyler sokak 36 numarda kabul eder. 

. tti. .. Telefon 2310 Sabah 9 - 12 
'i ~ Cöate.,e b'amny cadde- öiledm IODl'a 3,30 - 6 

Telefon: 3668 Randerii için telefon ediniz-

~~-;2~ (:S,!.~ .. ,.... TFJ.EFON: ~ı 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rm: -
Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eıki otelcisi BAY 

öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendiİini aevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahab bu
lurlar. 

Birçok buıuıiyetlerine ilaveten fiatler müthiı ucuzdur. 
il . latanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde bulu turlar. ~ 

........ .-ı .................................... . 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

Fabrika11nın Namdar 
CIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilirsiniz 
ADRES: 

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

Singer dikif makinaları kumpanyası karşısında 
Telefon· 2413 Posta kutusu : 234 IZMIR 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Solaığı köşeıi 

Büyük Hil'at 
• 

eczanesı 
tzmirden götürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kamilin 

Bahar çiçeği 
kolonyas'ı 

olacaktır. lzmirde Hilal eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müessese. olmuş, kokuculuk 
alemini şaşırtmış bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili işindeki ciddiyeti, kolon
yalarını İzmirlilere sorunuz. 
Yakın ve benzer isimlere aldanma
manız için tiıeler üzerinde Kemal 
Kimil adını görmelisiniz. 

··············~i'ii~·~~····~~~;·~·~~~~·············· 

• 

Norveçyarun halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa ıüzülnıüttür 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi 
Biiyük Salepçioğlu Ham karfUmda Baıdurak - tzmir 

• • • . 
• • • • . 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

lzmir ili daimi encümeninden: 
lzmir ve mülhakatı ilk okuUan için 225 ton Sömikok kömüril 

20 - 10 - 937 tarihinden itibaren on bet gün müddetle ve kapalı 
zarf usulüyle münakasaya konulnıuttur. 

4 • l l • 937 tarihine tesadüf eden perfCIDbe aünü saat dokuz· 
dan on ikiye kadar Daimi encümende toplanacak olaa komis
yonda ihaleai yapılacaktır. 

Muhammen bedel 5287 lira 50 kuruttm. ilk teminati 397 lira
dır .. 

Bu ite ait fU1name Kültür C:lirektörlüğünde her süa görülebi· 
lir. lıtekliler ihale aaatinden bir ıaat enet teklif mektuplarıni 
ve t~minat anıtlannı komisyona vermit huluDmabdırlar. 

20 - 26 - 30 - 3 3697 .(1811) 

~17~~ 
I· .. - 2 L' _, 
,.(> 

f' ·~muhblllnde· bci;otc-bi°rtOb .. PER: 
'./ lOOENT dıf macunu atabıllrsıntz:' ' 

1 

PERLOOENT fennf bır tarzda hazırlan-
mıf, iyi, idareli ve çok hoş lezzete malik 
' olub, nefesi serlnletlr ve dltJerl .mO-
kemmel ,..&ur~tle temtzler.; 

·-•- ! 
) ..... ue ~ • PENLOPENT·•-.e-, ·i.Jct;;o7A: "' 
"~~~~~-

TURAN Fabrikalan mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet ıabunlarmı, trat tabunu ve kremi ile gllıellik krom• 
lerini kullananız. Her yerde satılmaktadır. Yalnız toptan ıa· 

bılar için lsmirde Gazi Bulvarında 25 numarada umum acen• 
telik Nef'i Akyazılı •e J. C. Hemıiye mnracaat ediniL 

Poeta Kut. aa4 Telefon a•s• 

MEYVA TUZU 

En hoı meyva tuıudur. lalubası def eder. Mide, batırsak, 
karacigcrden mütevelJit rabataııhldan önler. Hftımı kolaylaıhnr • 

ınıriliz Kanzuk eczanesi Beyo2lu - lıtanbal 

IZMiR 
Pamuk Mensucatı Türk 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmirde Halkapınardamr. 
Yerll Pamuıundan At, Tayyare, Köpekb ... 

Dellrmen, Oeylk ve Leylak markalannı ha•i be.....ı 
Kabot bezi imal eylemekte olup mallan Avıupamn a.~ ... 
mensucabna fa\ktir • 

Telefon No. ~"ili ve 3067 
Tel rat adre.i : Bayrak Izmir 
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·Hakiki hava devleri faaliyette 

.......................................................................................................................................................................................................................................................................... ~ 

Çin mevzileri ·üzerinde Eden dün bir nutuk söyledi 
.......................................... 

C)ç motörlü Japon tayyareleri ucan 
' 

Muhaliflerin kamaradaki şiddetli ·it· 
hamlarına ayrı ayrı cevap verdi istihkamlar halinde dolaşıyorlar 

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

Vaziyet Vahimdir Cinliler cehennemi bombardımanlar bile icinde 
' , 

şayanı dikkat bir mukavemet 
Roma, 2 (ö.R) - Şanghaydan bildi

rildığine göre Suçeu nehrini geçerek bu
f'ada bir köprü başı tesis etmiş olan ja
ponlar bu noktadan daha ileri geçme-
1Jlişlerdir. Bununla beraber çok bol mal
z.emesi olan japon kıfalarının çinlilerin 
şiddetle müdafaa edecekleri Yangsi ve 
Lio - Ho mevkilerine hücuma hazırlan
dıkları anlaşılmaktadır. 

Tokyo, 2 (ö.R) - Japon gazeteleri 
Çine dielomatik, ekonomik, askeri yar
dımlarda bulunan ve gazetelerinin neş
riyatile de Çini teşci eden tngiltcreye 
karşı şiddetli hücumlarda bulunuyorlar. 
Bununla beraber bazı gazeteler tarafın
dan ileri sürülen İngiltere ile münase
betlerin kesilmesi fikrinin pek mübalfı
ğalı görüldüğü ve tatbiki cihetine gidil
miyeceği anlaşılmaktadır. 

gösteriyorlar •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Afrikada bir imparatorluğu yutan mem .. 
leket Alman müstemleke müddeiyatının 
müdafii tavrını almıstır. Eden bu tavrı .. 

tenkid etmiştir 
•••••••••••••••••• 

SuRhu gaye edinen bUtUn milletler tam s~mi-
mlyet içinde çahşhlar. lngiltere bunl~rın hepsi 

ile emek birliği yc.pmak emellndedlr 
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Londra, 2 ( ö.R) - Dün akşam avam 'mezsek İspanyol meselesini münakaşaya 
kamarasında B. Eden çok ehemmiyetli çalışmak beyhudedir.> 
bir nutuk söylemiştir. Realite sahasıncld UZAK ŞAR tHTiLAFl 

1 
yer alan hariciye nazırı yalnız bir taraf Hariciye nazırı bundan sonra lJı.ak 

l
lehine de müessir olduğu söylenemiyecek Şark ihtilafına geçmiş ve Amerikanın Ce-
bir ademi müdahale siyasetinde kat'iy- nevredeki mevkii ile Brükseldeki mevkii 

1 yen ısrar etmiştir. Brüksel konferansın- arasındaki hayati farkı göstermi~tir: 

1 
dan bahsederken Birleşik devletlerin ic.ı- c- Cenevredeki müzakerelere Ame· 

1 tirakinin son derecede ehemmiyetini giiıı- rika yalnız bir müşahit göndermişti. Bu 
I termiş ve avam kamarası kralın nutku- müşahit münakaşalara iştirak etmez ve 
na verilecek cevap hakkında Travayist kararlar üzerinde hiçbir mesuliyet kabul 

1 partisi tarafından yapılan tasdik teklifini etmezdi.> 
münakaşa etmıştır. Bu teklif hükümete iSPANYADAKi GöNOLLüLER tŞi 

karşı bir takbih mahiyetinde idi ve mu- B. Eden Belçika başvekili B. Van 

Roma, 2 (Ö.R) --Şanghaydan bildi
riliyor: Bu sabah erkenden üç motörlü 
japon bombardıman tayyareleri ilk de
fa olarak bombardıman faaliyetine işti

rak etmi§lerdir. Hakiki hava devleri 
olan bu tayyareler uçan istihkamlar ha
lindedir. Çin mevzileri üzerinde dola~a-

Japonlar Çinlilerden aldıkları esirleri nasıl götiiriiyorlar?. 1 halef et kabinesinin iç ve dış siyasetleri- Zeelandın Cenevrede Milletler Cemiye-
Hali hfızırda tamamiylc japonların ni şiddetle tenkit ediyordu. tinin otoritesini azaltmak İçin İngiltere 

, --- --~~,, 
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Japonlar Çinlilerden aldıkUırı esirleri nasıl götürii.yorlar?. 
rak bombalar atmışlardır. Bu muazzam Şapei mahallesinde beynelmilel itfaiye 
japon tayyarelerinin hususiyetleri ma- teşkilatının gayretine rağmen ateş de
JUm olmadığı için bunlara esrar tayya- vam ediyor. 
resi adı verilmektedir. Ancak külliyetli Şanghay, 2 (A.A) - Röyter ajansı 
ıniktarda bomba taşıdıkları bilinmekte- muhabirinden : 
dir. Bu hava hücumlarının yeni bir pi- Japon bombardıman tayyareler i b u 
yade taarruzuna mukaddeme olduğu gün de Ingilizlcrin iler i mevzileri üze
bildirilmektedir. Bu taarruzun hedefi rinden uçmuşlardır. In~iliz mevzileri a l
hayati bir yol olan Nankin - Hankeu de- mış oldukları emir lere tevfikan mitral-
•1iryolunu işgal etmek olacaktır. yöz ateşi açmışlardır. 

at.eşi altında bulunmakta olan Hungjas KABiNE HAKKINDAKi ıTHAMLD-.H. nam ve hesabına bir ajanlık rolü oynn
Road da obüslerin İ!'abetleri bir çok in-1 Travayist hatipler kabineyi Milletler dığı iddialarına tees~üf etmiş ve bunu 
giliz ve Amerikan evlerini h:ısara uğrat- Cemiyetine arka çevirmekle ve diktatöı- tekzip eyledikten sonra lspanyol ihtit;,_ 
mıştır. j lük de~ !etlerinin siyasetiyle t.ezat ~e~kil 1 f~~~n. başından beri hükümetin taki~ et
Şanghay, 2 (A.A) _ Muharebe dün eden lm kararsızlık ve zaaf sıyasetı tat- tıgı sıyasete karşı B. Lloyd George tara-

biitün glin devam etmiştir. Japon top- bi!c etmekle itham ediyorlardı. fındnn yapılan şiddetli hücumlara ınuka· 
çuları Suçeu nehri uzunluğundaki Çin 1 EDEN 1ZAHAT VERD1 bdede bulunmuştur. Nihayet İspanvnda
mevzilerini döğmü::lerdir. Bır japon J B. Eden Brüksele hareketinden evvel ki ecnebi gönüllüler meselesine geçerek 
müfrezesi bu nehri geçmeğe muvaffak muhaliflerin siyasetine hücum ettikleri B. Eden şunları söylemiştir: 
olmuştur. Japon erkanı harbiyesi bü-

1 
noktnlar hakkında izahat vermeğe lü7um c- ispanyada ecnebi tebaalarının 

tün kuvvetlerin nehrin karşı sahiline 
1 
~ördü. Hariciye nazırının nutkundaki en ~hemmiyeti hakkında mübalağada bu

gecmiş olduklarını iddia eylemektedir. göze çarpan kısımlar şunlardır: luimak kolaydır. Fakat bunların siyasi 
Diğer cihetten çinliler bu müfrcz.enln 1 - «Knmara ~unu müşahede etmiş ehemmiyeti hakkında ne söylense mü-

80 kişiden ibaret olduğunu ve hareklıt olacaktır ki büyük harptan sonra Anıı- balağa olmaz. Çünkü bunlar tahliye cdil
csnasında bunlardan elli kişin in maktul pada arazi.sini bir hayli genişleten ve Af- medikçe Akdenizde emniyet geri dün
dü<:tü; ünü bildirmektedirler. '. rikadn da arazi tavizleri elde eyliyen bir miyecektir. Beri taraftan bunların aıııke

Tam teçhizatlı Çin takviye kıt'aları 1 
devlet Alman müstemleke müddeiyatı- ri ehemmiyeti etrafında mübalağa yap

alelacele harp sahasına scvkedilmi§tir. nın müdafii tavrını almıştır. Alman müs- mak ta kolaydır. Zira ispanyada ~imdi 
Japonlar müessir bir surette n ehrin ce- temlekc müddeiyatı hakkında Almanya her tarafın silah altında yüz binlerce ada
nup sahiline yerleşebilmek jçin çinlile- ' ve lngiltereyi alakadar eden taraflaıı iti· mı vardır. Bunların arasında ecnebi un
rin sağ cenahını yarmaları lazımdır. bariyle şimdilik fazla birşey söylemek surlar o kadar mühim olmasa gerektir .. 

Çinliler her tarafta siper kazmakla meş- istemem. Fakat şimdiden şurasını en MADRiD1 KURTARAN 
nuldürler. Ve japonların veni bir umu- 1 ııarih bir surette beyan etmek icap eder cSantander cephesinde ltalyan 7.Afe-
~i taarruzuna karşı haz~rlanınaktadır- ki hiçbir devlet bu davanın halline bi;:- rinden bazı memleketlerde büyük sita
lar. zat fedakarlık kabul ederek yardıma yişlerle bahsedildi. 'Bunun uyandırdığı 

Şanghay, 2 (A.A) _ Japonlar Sut· mütemayil oldu2'unu sı:östermeden biz- kaygılar karşısında şunu da hatırlatmak 
den fedakarlık ı'stemek hakkına saL·ı·p de- IA mdır kı' bunda b 1 b el sao üzerinde iki köprü başındaki mevzi- 0 azı n eş ay evve eyn -
ğildir.> milel alay da Madridi kurtarmıştı. Şunu 

lerini genişlctememişlerdir. Çinliler çok VAZIYET VAHiMDiR 1 d k unutmama ı ır i fspanyol cümhuriyet 
"iddctli bir mukavemet gÖ!ıtermektedir· Ed B. · en beynelmilel vaziyetin veha- hükümetinin hudutları tek bir tane de~ 
ler. Geceliyin Japonlar üçüncü bir köp· 

metini kabul ettikten sonra muhalefetin ğildir. Kara hudutları olduğu gibi deniz 
rü başını elde etmeğe çalışmışlarsa da k ihtiraz ayıtları ifade ettiği veya tenkit· hudutları da vardır ve bu sonuncular 
Çinlilerin topçu ateşi b··na mani olmu: 
tur. 

Vangpuya yeni Japon harp gemileri 
gelmi~tir. 

B. Eden 

için, yani hnli hazırda nasyonnli~tlcr için 
büyük bir menfaat olurdu. Halbuki ade· 

mi müdahale siyasetiyle yeni bir şekil bi· 
taraflık tesısıne çalı~ıldı. Yani deniT.de 
en kuvvetli olan tarafın bu kuvvetindeıt 
i"tifade etmesine mani olundu. 

B. Eden bu izahattan sonra bu"ün ah· 
'al ve şartlar içinde lngiliz ' harici siya· 
setinin ana hatlarını tasrihe çalı~rnıŞ ,·e 

şu beyanatta bulunmuştur: 
l ri• cİmpaTatorluğun hayati menfaat c 

ni korumak ,.e .beynelmilel taahhiitlerioİ 
yerine getirmek azim ve kararındayıt• 
Pariste İmza edilen pnkta muhalif her 
hareketten sakınmak i!lteriz. lhti!Miarıo 
sulh yoluyle hallinin mümkün oldu~un~ 
inanırız ve bu yolda anlaşmalara vi.isu 
iı:;in mümkün olan her şeyi yapacıığıt· 
M ·11 1 · · k'' ·· · ı· ·neıle· ı et er cemıyetı otu nıyet ı mı 
rin aza olmaması sebebiFyle şiınrli hıı· 
reketinde ciddi mü~külata maruzdu!· 

Fakat .sulhu korumak iç in en iyi vasıta.11 

lerde bulunduğu noktalara birer birer çok ehemmiyetlidir. Çünkü harp malze
cevap vermi~tir. Hariciye nazırı Nyon an- mesi hep o yolla gelir. Nyon anla<Jması 
!aşmasının Akdenizde ticaret yollarının mühim miktarda harp malzemeqinin 
serbestisini korumak maksadiyle akde- cu''mhurı'yetçi lspanyol limanlarına gel-

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u 

dildiğini kaydetmiş ve demiştir ki: mesini kolaylaştırmıştır. Bu limanlara k ·ı •W• k . . d Millet• 
leş ı eltıgıne anaatımız var ır. • ·(· 
ler Cemiyetinin ıslahı hakkındaki tcklı 
1 · b 1 ·ı 1 · · k · cJef erı, eyne mı e emnıyetı ta vıye 

HiMA YE YOKO bütün sene içinde muazzam miktarda ikinci lngiliz filosu 
................................................................................................................ 

c.Gerçc bu himaye yükü hemen mün
hasıran İngiliz ve Fransız filolannın iize
rindedir. Fakat bu filolar ya)nız lngilte-

A • ı ı k t f d ı re ve Fransa hesabına değil, ticaretleri 

mıra ı ara ın an spanyanın ;~n:~i~~:i~ü~~:d~:~::~;!m~:::~ıin~i::~ • ı h•ıı • d • w ld hşmaktadırlar. Hükümetin Habeş, lspan-

şım a sa ı erın en gerı çagırı ı re:~nv~a~~~~~ç:e::::!e:it::d~;~~i:e~=: 
Roma, 2 (Ö.R) - İspanyanın şimal 

cephesinde harp hareketi kalmadığı için 

general Franko 1918 sınıfını terhis et-

miştir. Zira nasyonalist ordunun pek 

fazla mevcuda ihtiyacı yoktur. 

Barselon hüklımeti ise bunun aksine 

olnrak 1919 sınıfını da sefeıher etmiştir. 
Roma, 2 (ö.R) - Londradan bildiril

diğine göre şimali lspanya sahillerinin 

kamilen nasyonalistler tarafından işgali 
üzerine İngiltere bu sahillerde dolaşan 
ikinci filosunu geri çağırmıştır. Bir zırh
lı şimdiden dönmüştür. Yalnız iki kru
vazör muvakkaten daha bu sularda do
laşmaktadır. 

Roma, 2 (ö.R) - Budapesteden bil
dirildiğine göre milliyetçi mebuslardan 
biri Macaristanın l spanyol nasyonalist 
hükumetini niçin hal& tanımadığını sor-

muş ve bu hale nihayet verilmesini is- mevzuu oluyor. Halbuki bu zecri ted

temiştir. Başvekil B. Daranyi yarın bu birler meselesinde milletler Cemiyeti da-

l kt. ima derin bir tekilde inkisama uğramı,. sua e cevap verece ır. . 
tır. Mılletler cemiyeti azası olan devlet-

Roma, 2 (Ö.R) - Bu akşam toplana- 1 · b' ~ 1 enn ırçogu ispanyada general F ran-
cak ademi müdahale tali komitesinde konun zaferini t · t kt d' 1 . . . 1 emennı e me e ır er. 
Moskovanın ~.zlaşmaz~ı~ vaz~yctı~ı _mu-

1 
Bu m~sel.~d-~ Milletler Cemiyeti ve dün

hafaza edecegı ve Ingılız tezıne tavızat- 1 yadakı buyuk demokrasilerin umumi ef-

ta bulunmıyacağı cNevs Chronicle > karı arasında bariz ayrılıklar göze çarp
gazctesi tarafından haber verilmektedir. 

1 maktadır. Bu vakıayı kabul etmek iste-

anıttnm küşat merasiminde generat Kiizrnı • 
Dirik söylevini verirken 

·~mc CimJnırivd. bcvramı-.iBlıbalanıufan 

malzeme getirmiştir. Bunu anlamak için · Jllll' 
ve Milletler Cemiyetini gayesine var d· 

Sovyet hükümeti tarafından neşredilen e 
ğa daha ziyade muktedir kılarlarsa. r 

resmi rakamları kaydetmek yeter.> . ld v gôre 
iSPANYA tSTEDIÇ'.J HARP MALZF.- detmcyiz. Siya!letimiz bu o ugunn . tıir 

MESINl ALABILtR ne anti-komünist, ne anti-faşist hı<;!' 
B. Eden bu beyanatla Jspanyol cüın- bloka girmek niyetinde değiliz. Bizi. 

11d:: 
huriyet hükümetinin mühim mikyasta kadar eden devletlerin iç siyasetle~. eıı 
harp malzemesi aldığını, Rus tank ve fil, dış siyasetleridir. Sulhu gaye ~ .~ıı de 
tayyarelerinin faal bir rol oynadıg~ını ve bütün mil1etlerle lam samimiyet ıçıfl i• 

k t-JeP' 
lspanyol hükümetinin deniz yolu ile her çalıştılar. Ve bunlar pek ço tur ... ·oiıl 
ne isterse tedarik edebildiğini göstermek ne iş birliği teklif ediyor ve. hiç bırısıbul 
istemiştir. Bundan şu neticeyi çıkarmak- bu İş birliğinden hariç tutulmasını ka 
tadır: etmiyoruz.> 

c- Bunun manası şudur ki ecnebi MUHALIFLERlN TAKRtf~l 
0 rll 

müdahaleleri olmasaydı ihtilaf İspanya- Diğer hatipler de söz aldıktan 80
defl 

k ·ı t e da çoktanberi nihayet bulmuş olacaktır. başvekil B. Chamberlane ve 3 e "/~ 
Yahut ta her iki tarafa muhariplik hu- sir Jon Simon münakaşayı kapanıı~,.O 
kuku bahşedilecek ti. Fakat muhariplik travayist tadil takriri 142 reye kar'' 
hukuku denizde en kuvvetli olan taraf reyle reddedilmiştir. 


