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···· ............ ~ KARDEŞ HA T~\YDA ~ ........... : K8hi·r·eyr ....... Re·smen Ziyaretinde . . y e;f s·eçi·m· .. h8Zır.I 
Mısır devlet ricaliyle, siyasi mahafilde büyük · lığı ilerledi_ 

ehemmiyet verilen bazı temaslar yapacak .......................... . 
Bir çok Hatay köylerinde kayıd 

Şehircilik ..... BA'Ş"Vi:K/i""• edilmemiş Türk nüfusu bulun- . = 

HUkUmetln programı· .dUğU meydana çıktı S 
işlerinde planlı bir 
'faaliyete doğru 

BUyUk ~şalların· 
dan istifade edilecektir 

nı pazartesi gUnU ka· 
mutayda okuyacak, 
vergiler, zirai ve fk. 
thıadl ısl6hatla hayat 
pahahllğına kar,ı 
ahnacak tedbirleri 

---o-- sayacaktır. 

M ı k •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• eın c etimizin büyük tekamül 
~}d·rj İçinde şehirlerimizin çehrele- 1 t b 1 3 (H h b" · 
ın ek· ba . d w• ·krw d san u, usus mu a ırı-

bir Ya ı dtı .. egışı . ıg~ temas e en mizden) - Dost ve kardeş Mısır- Hariciye Vekilimiz Yunan başvckiliyle görü rüyor. 
zım a onemlı bır noksanımı- 1 I k . · dak. · · - · b · t b ... .:~•- ak • 

~·n__ şehircilikteki ihtisas azlığı ol- a .. membe 1etı?1ız arasbı~ ı. ıyı yhaaı m~hafıldfed.ul zıykare.ke. h~.,,.k"°" .. raat programınıokuanc akpazarteıı 
uı::unu k ·d t . 

1
. munase et erm mesut ır netıce- e emmıyet at e ı me le, ı ı u U· günkü celsede yac tır. 

13 aJ e mış ım. • 1 k M h··k·· t• • d d k" d ·· 1 d Üyük h" I . . . h . t d ıı o ara , ısır u ume ınm a- met arasın a ı ostane munase- Başveki, programın a zirai ve 
..... h şe ır erımızın a) a ın a . .. . h . . k'l' . D b b . l . d"I ~. l d h .. k ·••U telı·f .. ·ı 1 l b 1. b k vetı uzerıne arıcıye ve ı ımız r. atın u zıyaret e tarsın e ı ecegı iktısadi saha ar a u ümetin ba· • esı e ere eıren uno - . .. .. ah. 
s,,.n, daha küçük şehirlere ve kasaba· Tevfık ~~·.~ ~ası~ K ırcde anlaşılmaktadır. oaracağı işlerden, alınan yeni ka-
!ara gittiğimiz znman b .. t'. n arazı Mısır hukumetını zıyaret ede- BAŞVEKiLiN BEY AN ATI rarlardan uzun uzadıya bahsede-
ıle kendini gösterir Heru ):rde bir ceği anla~ılmakta(br. Hariciye ve- Ankara, 3 (Telgraf) - Ba~ve- cek ve yapılacak itleri ıayacak-
faa)iyet dağınıklığı: bir zevksizlik ve k.ili'?izin bu r.e~mi ziyareti birin- kil hay ~~lal Bay~~·?, Büyük Mil- tı~. Hay~t pahalılığınva kartı ~e ~i
flhenksizlik göze çarpar. Öyle ki i:;.- cı kanun ayı ıçınde olacaktır. let Meclısınde, hukumet namına bı tedbırler ahnacagı, vergılerın 
B<ln bunlara bakınca belediyelerin Dr. Tevfik Rüttü Aras Mısırda yapacağı resmi beyanat hakkın- indirilmesi için neler dütünüldü
R~lişi güzel bir çalışma tarzına ken- dört gün kalarak Mısır hükümet da yeni haberler alınmıtbr. Baş- ğü Millet Vekillerine izah edile
dılerini kaptırdıklarına hükmedeceg~ i ricaliyle temaslar yapacaktır. Si- vekil, Kamutayda hükümetin ic- cektir. 

~::~~i~::::r~::itEÇ~~;.r~:~ ·····ıw·emıekeı······ ·11arıtasi········i·ç· .. 1n ...... 
aratıldığı görülür. Fakat bu bir kaç 

tser h . • 
t l 

0 şe rın umumı hayatında has- ---------------••••••••·---------------

)'~t :~rananahenkliinkişaf,ahenk- B. Fatı·n Uşak, Ku··tahya ve Balıkesı·r-s Rorunüşü yaratmağa kafi gelemez. 
~r~ bu yüzden şehirlerimizin çoğu 

::·•hbi~ çehre .. ar~et~İ~orlar. den sonra Manisaya gelmiştir 
lt . rn urıyet re1ımı c:fıkır ve hare-

J>~~t::~r yürüt:rekh~ he.r sahada B h • l • • el 
d·~ . ;ı: aga azamı e emmıyet ver- ...... u erım ...... . 
dıgıne göre, şehircilik mevzuunda şe ır ız e 
f>j ı:>lanlaşmak kat'i bir ihtiyacımız 
d 1~§tur. Bugünkü dağınıklık için
)): ıtçok teşebbüslerin cılız kalması
da se~biyet veren şey, gelir azlığın
~~k~ıyade bilgisizliktir; ihtiyaçların 
J:>}:< ıle kavranmamış olmasıdır; 
lJ ~?sız, programsız bir çalışmanın 
l'ıahcesidir. Bu vaziyetin bütün gü
la ını bugünkü belediyelerin omuz
"r ;ına yüklemek insafsızlık olur. 

81: tahsil etmemiş. doktorluk ihtisa
sa~1t1apnuımış olan bir adamdan ne 
tecı . koruması, ne de bir hastayı 
~ib~vı ~t~esi beklenemez. Bunun 
ol 1 §ehırcıJik bilgisi ve tecrübesi az 
ci:n belediye heyetlerinden bir mu
ediI· aranamaz. Onlar ancak İrşad 
k~n~!l t~nvir edilir, faaliyetlerinde Bav Fatin 

Miknatisiyet ve arz cazibeci tayin 
edilmiştir. Dört gün sonra he yet 
lzmirin arz cazibes ·ni tayin edecektir 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Yapılan çahşmı:ların memlaket haritas1rıd 1 

arandan sıhhati teminden başka zoolojik 
araştlrmalarda mühim faydaları olacaktır 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Memleketin en cok sismik tabiatı olan , 
lzmirde bir sismograf merkezine 
ihtiyac vardır. ' . •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bu sene kış çok mu olacük? Du suale 
cevap vermeğe kalkışmak falcıhk olur 

..................................................................................... eq • ~ erıne yol gösteren1er bulunur· - YAZISI OÇONCO SAH1FEDE -

kaırhirre~;:~~~:~e~~a caddelerin, so- E kekle şen kızla goo·ru·· ştu·· k ttı~b:ın , parkların tanzimi, fenni r 
lrik te~a.ve hallerin kurulması, elek-

~~~u~ i;~~l~~~rın~:~~~zi~a~:~~r~:~ ''Dog"" uşta kızım. Fakat hı·ssen erke-
§ehri 

1 ~~Yaçlar başta olmak üzere, 
tatbik?u~elleştirecek olan bir planın. 
sınd şuphe edilemez ki her nokta- "" • N • ı k • d • 
tere~ l?r~ b~r ''ukufa ihtiyaç gös- gım. ışan ımı ço sevıyorum,, ıyor 
bir fn~ı~r ıhtısas işidir. Ancak böyle ..... ı ....................................... ······································· tifnd 1Yet e bütün imkanlardan is-

\'ard~ k~ınek kabildir. Bir çok i~ler Bu mace'ra B. Kenan 
lrıeırıl k ~urulduğu zaman sadece 
tevnp e etın belli bnşlı bir ihtiyacına 
lrıand vbrrnekle kalmazlar. Ayni za
ğı olu~) elediyelere bir gelir kayna
lnutlak ar. ~elediyelerimizi, ekseriya 
dur Rel' dbır nez içinde çırpındıran 
Ye büt ır ~~ kurtarmak için. bclcdi-

:ı. an r.ksının .. devlet bütcesinde ya
~.tndır. 1 y g?re tanzim edilmesi ld.-

oru... anı denkli bir bütcenin 
h... h J ucu ku . : b" ·•ıa iy • _ rucu ve vcrıcı» ır 

lidir Dt ta .ırnasına ihtimam edilme-
lt d • c."V Jet b .. ' u ret utcesınin tasıdığı bu 
lleden nasıl devlet varidatının se-
~o seneye gel' . . . d" rsa b l d· ışmesını temın e ı-
Utet] he e ıyderimiz için d~ ayni 

e areket "h . .._ SON e ı tıyaç vnrdır. Mu-
U iKiNCi SAHiFEDE -
ŞEVKET .BiLCIN 

••••••••••••••••••••• 
Nasıl basladı? Na-.. 
sıl devam etti? Ele 
geçen aşk mektup
[ arı cok hararetli-, 
dir. A 1danan genç 
kız: davacı deği
lim diyor. 

............. , •...•...•.............•.•• 
Kemalpaşanın Armutlu köyünde baş-

lıyan, Istanbuldn Periye apartımanında 
olgunlaşan şu Bn . .Melek Şaziye veya 
B. Kenan macerası dün yep yeni ve me
raklı bir saflıaya dahil olmuştur. Bir B.Kenanın kızlık resmi .llani 1ıakiki §ekli 

••••••••••••••••••••• 
Hukuk talebesi ol
duğunu iddia edi
yor. Dün tesbiti 
hüviyet için bir 
polisin r.ef akatin
de İstanbula 
gönderildi. 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
lagarson tavriylc, cür'etkfir bir delikan-
lı rolü oynıyan B. Kenan, dün sabah 
saat dokuzda bir jandarma memunmun 
refakatinde Izmire getirilerek zabıtaya 

- SONU BF.ştNCi SAHiFEDE -

Antakvadan bir görünüş 
latanbal, 3 (Telefonla) - Halayda, yeni •eçim için hazırlık

lar ilerlemiştir. Yeni seçim Halayda Türk halkının dayanacağı 
ekseriyeti meydana çıkaracağı İfİn büyük bir ehemmiyet ta,-ı-
maktadır. · · 

l•kenderunda nufusun tesbiti etrafındaki faaliyet neticelen
miftir. Türk köylerinde kayıtlarını yaptırmam'f fazlaca nulus 
bulunduğu anlcqıldı. Yalnız Akarca köyünde 290 nuluaın, diğer 
köyde de 173 nulusun kaydedilmedikleri anla1ıldı ve ilaveten 
kayıtları yaptırıldı. 

Halayda TQfnalı ermenilaine karfı, diğer ermeniler arıuında 
memnuniyetsizlik ve galeyan vardır. Ta,nalıların huzur ve sükii-
na bozdukları kendi rJatandaşları tarafından da anltıfılmi,tır •••• 
Ermeniler, T a1naklara «fenalığı tahrik cemiyeti» innini veri
yorlar. 

----- ===ı 

Hava kurbanları 
Dün lzmitte hazin merasimle 

medf enlerine terke dildi ebedi 
lzmit, 3 (Hususi muhabirimizden) - Müeuif bir kazaya 

nğrıyan devlet hava yolları idaresinin uCan 5» adlı tayyaresin 
de bulunan pilot ve makinistin öldüğünü haber vermittim. Bu
gün, vazife baıpnda vefat eden tayyarecilerimizin cenazeleri 
lzmitte, halkın ittirakiyle ve merasimle kaldırılmıthr. Meraıi 
çok hazin olmuttur .. 

• ütün pıyasası 
Egenin bütün mınta

aÇılmıştır kalarında 
937 - 938 mahsul yılına ait tütün piya

sası, dün saat tam on iki sularında Ak
hisar, Muğla, Guvurköy, Manisa ve 
Seferihisarda Amerikan ve Türk alıcıla
rının iştirakiyle açılın!§, bu Mdisc bu
tün mıntakada derin bir memnuniyet 
uynndırtnl§br. Bu saatten itibaren baş
lıyan faaliyet akşama kadar bUtün di
ğer ınıntakalnra da teşmil edilmiştir. 

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

Satışlar 
Çok hararetlidir 
Bir günde bir bu
çuk milyonayakın 
tütün satıldı. Fiat
ler 70 ... 90 kuruş 
arasındadır. 

Bu sene piyasanın açılması, kumpan
yalar arasında müstahsil lehine tezahür 
eden güzel bir anlaşma ruhiyle tezahür 
etmiştir. Piyasanın açılmasını adım 
adım takip eden ve telgraf başında ken
di teşkilatından malumat isteyen Türko-
fis Izmir su besi, aı..~~ma kadar piyasayı ................... •••••••••••••n••n•• 

~ ~ Tütün müstahsilleri Akhisar merkc-
büyük bir hassasiyetle takip etmiş ve ::1.inde ve köylerde memw·ları sevinçle 
S<ıtışlnrı tescil etmiştir. karşılamışlar ve gece yarısından sonra 

EVVELKi GECE kendilerine ikramda bulunınuslardır. 
Diinkü sayımızda da haber vcrdıği- Köy kahvelerinde mcmurlnr köylüyle 

miz gibi başlıca ecnebi ve bilhassa Ame- birlikte sabahlam1şlnrdır. 
rikalı kumpanyalann mübayaa memur- ILK HABER 
)arı evvelki gece saat sekizde otomobil- Dün sabah snat onda ilk mübayaa ha· 
lcrle Izmirdan ayrılarak tütün mmtaka- beri Akhisardan gelmiştir. Bu habere 
larınn hareket etmişlerdi. Mübnyan göre, ufak bir parti üzerine satış yapıl· 
memurları gece yarısmdan sonra Akhi- dığı bildiriliyor, ancak piyasanın bil· 
sar, ödemiş ve diğer mıntakalara var- fül açılmış olduğu, bu muameleyle df!' 
mı~ardır. - SONU SEKIZtNCt SA.HiFEDE -



r.:;;;;, 
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:f"A.YFA :Z 

~ Şehircilik 
lılerinde pldnlı bir ŞEHİR RABIJ-RLB-~ Konuşma 

1 
faaliyete doğru _ •· - başkalıklarl 

BAZAN :r::.• 

J BUyUk ş;u:lr,aliarın- B e k 1 Hemen, hemen her vilayetimiz Jial• 
dan istifade edllecektlr Manı·sada 1 ç· a BJ uru uyor kının konuıma tarzlan, aöıleri ve ına" 

o 1 1 ne r ·I nalan batla batk.ıı,dtr. Bu da pnaarifsİ%" 
-BAŞTARAF'I BtRtNct SAHJFEDE- Iikten ileri geliyordu. Fakat artık yur-

~ hekkakbr ki, tehirlerimiiil) fuli- dumuzun her tarafında eski zamana na• 

yet makan~maaında hu J8Jlİ ~ilmi- Batan göçmenler Bakır ç-ayın t~mı·zıenınesı· hakkındakı· zaran bire n ni!\>etinde ok\!J)an, J1alk 
yeti haklın kılacağımız güne kadar m'iJ,stahsil hale ~ deraaneleri açıl~h ve e&ılm~tadır ki g&-

gelir darlıiınc:IAn R\Ütemııdiyen fi- reis hunun, ger k f!ft_i ~rfterin etfflİR" 
.kayet edildiğini itideceijiz. Beledi· geçtiler hazırlana' n proı·e tasdı·k edı.ldı· de konuşmada, yazmada, bilmede he-y bü·t--,

1
--' g "kten altın yagwar-'- pim.iz birle-ceg•iz .. Baltıruz sadece or• e ~ ı O ~ Mcınisa vilAycti:ne gelmiş olan bütün ,_,_ 

... engı"nl,. ___ ,._ de&tldir Bu zenginli" ta, garbi, cenubi Anadoludan 1'onuırn• ,.. -r-ce,g; o· • - göçmenler yerleştirilmiş ve hepsi müs-

ği bizzat yarabnanın yollarını bul- tahsil haJe gelm.Qlerdir. Bakır Çay sekiz yüz ym temizlenmesine ait proje tasdik edil· ı Nazilli pamuk istas- miaa.lleri söyliyeyim. Mesell : 
mak lazımdır. V ı· '--·· d 1- Lü' ~ .. v·_ d .. mi<>ti.r. Tutan 600 bin li.ra olan bu işin (Hasan. Nire giden, alWem latan• 

1 . belecl' • b b" '-- . a ı IXA7 oattor tru ~r ar goç· ~ J • Ü h • bul 1 k d b " h ba r Zm r ıy.-.<>ı UOUn lf KöÇ mı b • ı • f • l -•- d -L-il k J w I_ u •mır m sta sı a 0 ce , ne evine aga a f VC • l "" - men işleri ile vilayetin bütün itleriyle ın ıra sar ıy e ywı;ın a C&M bneye onu acagı ve .. lf yon ~ - ,, 
.safini vermiştir. En son kordon oto- olduğu gibi çok yakından alakadar ol- mev iminde faaliyete geçaeceği öğTenil- miyom, barahannda armut ta gotünell 
büaleri işi ayni mahiyettedir. Şehrin makta ve onların bütün ihtiyaçlarını biz- temizlenecek miştir. line tohum dağıtacak eyi iden biliyonğu.) 
hayatı ile alakadar olan büyük işlet- zat tetkik eylemektedir. ~ Nafaa vekaletinin ıulama i~leri prog• -o-- (Omar. Yuauh damda yatıpatın, ~et 
meleri §ehrin elinde bulundurmak ramına dahil bulunan Çine rAyı sulama lana--'- ve bu kısımda pamuk i.stihsala· galdır, yonksa baaarın zopayı .. Gelirken 

B 1 Manisanın lzmir cihetindeki metha- Bergama, Menemen ve Milnisv- ova- .,.... CAK; 

bir zarurettir. öy ece gelir kaynak- · ı · d 'k ı dil · · ç· kapuyı pekeL) 1. d b --'-" h b. 1 k k d · ·ı ış erı e ı ma e rnıştır. me çayı su• tı"• daha büyük bir ehemmiyet verile· farını normal şekilde artbrmayı ümit ın e azı CSKı ve arap ına arın yı - lannı sulama üzere mey ana getm e· d 'f d d"I k T" k' · ,_ (Emme de gostak avrat ha. NacaP. 
tınlarak yerlerine modern ve iki katlı cek t,.cı.kı'l~t pro1···inin pek yakında Na- yun an istı a e e ı ere ur ıyenın en celttir. Nazilli pamu1c İstasyonunun bu 

edebiliriz. -Y ~ ....,. büyük barajı kurulacaktır.. Bu i_şe gıvmyo, değel mi mem-met .. ) 
Şehirlerimizin büyük ekaeriyeti kiirgir göçmen evleri inşasına başlan- fıa vekaletince tasdik edileceği lzmire nltı milyon lira sarfedileceği anlaşılmak· yıl yeti§tireceği pamu1c tohumlan hem (Ben mümcreli kardı ncneyim. O 

bu bakımdan tenvire, irşada, klavuz- mı~tır. ebeden haberlerden öğrenilmiştir. Plan- tadır. Nazilü müstahsilinin ihtiyacına, hem de ~kri nmad oğarsın, sen de örğcn.. Ba--
lug"a muhtaçtırlar. Bu"yu"k -f yıllık Manisaya lzmir tarafından girilince ._L_ d 1.a nuz"' umu, mu'"zumu, mu"lu"'z:umu yokh.)' 

Y- lor Nafıa vekaleti fen heyetinde tetkik Bu barajın sularından istifade edi· f7.mir müstahsilinin ihtiyacına u:uuıis e i- ., 

~tu~rm&~n~~~i~~ed~~~~~e~~a~~ t~ed_~il;cr~e~k~m~u~v~a~h~k~g~b~·ru~-~lm~ü~~.u.~_s.~.ı.r.~-·~l.e.~-~T·b~'rak~~~~n~mhb_~h~u~a~u~~~i~s~u~·~l~~~k.t.~.·---------~-- (M~t~~~ ~I~ ~~~ ken: cıehircilik işlerinde teknik ve yapan bu met.hat de bu suretle mii- • • donğuz. Ne orüyon.) 

planlı esaslar dahilinde çalışmak, .kemmel bir bale cetirilmiş olacaktır. Manı· sa ka 1 d (Ulen Ahmet Hangıradan geliyon. 
lazımdır. Bunun için belediyeleri mi- Hususi surette öğrendiğimize göre 1 m a y o un a Antepli Ukknş seni bekleyo, ne duru-
zi türeli bir surette aydınlatmak, kla- Manisa da yeni göçmen köyü kurmak yon, hele yikin.) 
vuzlamak işiyle uğra§acnk merkez· için müsnit arıui olmadığı cihetle ye- (Mıstıva len surdan bene bi gayfc de--
de bir teknik büro kurulmnsım tav- niden köy kurulmıy cal: yalnız mev.cut b •• t • • h • ı • • •• yivi galan) 
siye ederim.> demi§lerdir. Bu işaret- göçmenler için birer mahalle ilnve edi- u un iZi 1 e yoruyor (Mümün, endee kaptaki kazı su ka· 
Je belediyelerimizin en büyük ihti- lecektir. zöz ~i~esine döküvi gali.} 
yacma cevap verilmiştir. [)evletin -=- (Ulen hana lrecep nirde, gelmemiyö-

bütün şuabat. tenvir edilmek ihtiya· Atatu"rku~n C h b b 1 d 1· h l 1 . d rü? var çuvallnrı sen ilet. bidene ço· cmı duydukları zaman merkezde üm uriyet ayramı u ıızın eğer 1 am e erın en ma.) 

baş vuracak aarih bir mercie bağlı- Manisada bir anıtı J o··rnekler W' vesı·ıe olmuştur (Havuz lpram bana çığırmıı :;imci. dırlar. Yalnız belediyelerimiz bun- CaO ) vermege vanyon emme o urda datlılan yiyo da 
dan mahrum bulunuyor, ihtisasa yapılacak --------------- beni bigmk vimiyo.). 

1 t la tek 'k · J d k d' Manisada cüınhuriyetin on dördüncü doktorlar tayin edilmiştir. tüphıınelerinde bulunan bir çok tarihi mu ı aç o n nı ış .er e en ı M • d B" ··k ö d At t .. k"' işte muhtelif kasabalarımızdaki muh· 1 dı la k d . .. . anısa a uyu n er n ur · .ın ld - b · 1 b' çok k B d b k ATA~fORK bul va k ti' rl d b 1 ... ı. yol arını ay n taca , aımı bır su- • • 1: .. • yı ünümü mune.ııe etıy e ır ıy- un an °1 a • ve ıyme ı ese er e uraya a ına ...... 11.- telif konuşmalar ve lugatlar. Hele bun· 
rette kendilerine rehberlik edecek bır anıtlannın yapılması ta ·ıırrur etmL'.}- metli eserlerin açılma törenleri ve ba- rının üzerinde aelı:ıen bin lira ıarfiy· tır. !arın içinde bir kelime vardır ki : fa• 
b. . .. · l d T k 'k tir. Anıtın mükemmel olarııl; yapılması zılapının temel atma törenleri candan le bir Kız Enstitüsü binası vücıı- ş· d'ki I Jalkevi bı'nasının yanı ba .1 I k . 'k H I ır meret goremıyor ar ı. e nı . . • A b' .. b ·, ım ı • - mı ya arı ço ınc:e ve nazı çe soy en• 
b .. . b "ht' tat • ed k ıçm vılnyet ır muan nka açmıştı. Bu b·ır ·.ev'ınr ·ır'ınde ve yapılo.n muntazam da getirilmi .. tir.. Burada Manisanını d • ..,. edı'lmek .. l Part' b" w .. • • O d (" k uro ışte U ı ıyacı mm ece - 0 

y .. .. tın a ın.,,- uıerc o an 1 ı· I mege musıuttır. a ınme ) masta• 
tir. Belediyelerimizin şehircilik bil- müsnbaka dün bitmif olduğundan gel- bir programın sır(lsiyle ynpılmıştır. ynrınki onnelerine elinin emeği ile nası da bir iki aya kadar ikmal edile-, rından ( incen mi, encenkmin, inmiyon, 
gilerini işlemeğe, faaliyetlerini en miş olan cevapların tetkiki için bir Dunlnrın en !Jnşında hUrmctle zikre mai,ctini temin yolları öğretilecek ve cektir. en no.zikçeıi de (inimicin) olup bunu 

· 1· 11 k .. l k heyet ayrılmı• ve '•e b l t fi l Manisaya eyrı bir varlık temin edile- Asfalt Atntu"rk h l ~ c·· h . t .. I (A b'l"d ko verım ı yo ara 80 maga ça ışaca • y ı,.. aş amı~ ır. değer ve 162 bin lira sar y c ya- u van, um urıye soy eyene - man ı a er, yava§ · • 
tır. Böylece tedricen genişliyecek bir -=-- pılıın, Manisanın en hüyiik bir ihtiyacı· cc1ctir. ve lnönü cAddeleri ile kaza, nl!lhiye ve 1 puvicin) dememek insanın elinden gel-
teşkilatın şeh. ir islerinde planlı bir o" Jemı·şte bı·r ha"'dt.Se Eski Türkocağının temelleri üzerine '-"ylerde yirmi k"dar mektep binasının 1 mez.. - • aı na cevap veren elli yataklı memlek~t bir umumi kütüphane kurulmasına baı- lUJ .. 

faaliyeti h~im kılması, zevksiz, ödemişin Camiikcbir mahallesinde hastanesi vardır. Memleket hastanesi, açılma töreni sonsuz tezahürat içinde Haydi bunların hepsi mazurdurlar .... 
nhenkaiz, dağınık çalıfmaların önü- Janmııtır. I b I k ~tu m-'-ta Ya o eski Edip ve muharrirlerin ldbıır-bir hndisc olmuştur. Bu mahallede otu- Manisa ovasının en havadar bir yerin- Manialldn dagwınık-bir halde bulunan ynpı mış ve u eser ere avu,, r ilK 
ne geçmesi beklenebilir. .. .. A • • lıklarma ne dersiniz. ( Blberi • buber, 

ŞEVKET BiLGiN ran on yedi yaşlarında Süleyman oğlu de inşa edilen bu modern tesisatlı ve bir çok kıymetli eserler buraya toplana- en buyuk amıl olan Manuıanın çok de· b . b . . . . ) d'yc 
eygır p argır, peynırı - penayır ı YC!§ar, Isıılar mahallesinde oturan Sö- yep yeni levazuniyle Ecenin en iyi b'}"r cak ve umumun istifadesine arzoluna- ğerli valisi bay doktpr Lütfü Kırdar da· k 
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Halkevi köşesi 
(~AJ:IQIVJ:?...z.i 7.;;%Z7.7.ZZZ; 

Motör 
idare kursu açıldı 

1 - Motör ve otomobil eevk ve ida
re kursları açılmıştır. Uk derse 8/ 11/9 37 
pazartesi günü saat yirmide Halkevi 

salonunda baılanacaktır. Dersler her 
haf ta pazartesi ve pef§Cmbe günleri oa
at yirmiden yirmi bire kadar sürecektir. 
Kayıtlı talebelerin ders saatlerinde ha· 
zır bulunmalan. 

2 - Halk dersanesi ve kuralar l.:o
mitesi ce:zaevinde üç derşane açmı,tır .• 
Bu dersanclerin ikisi erkeklere biri ka
dınlarn mahsustur. Derslere devam et· 
mekte olan cezalı vatnndn,ların sayıSt 
yüz dlidir. Bwılara aosyal yardım ko· 
mitesi tarafından kitap, defter ve ka
lem temin cdilmi~r. 

3 - Bugün saat on a1tıda köycülük 

ve 16.30 da kitapsarı:ıy :ve yayın k.o· 
mitelerinin haftalık toplantıları vardır. -=--
Sünnet edilen cocuklar 

' C. H. P. Gaziler ocağı tarafından 20 
yavru sünnet ettirilmiş ıve giydirilmif-

tir. Binlerce kqi. <bu merasimde hazır 
bulunmuştur. Çocuklar bu münasebet
le eğlerunişle.rdir. ----

Su baskınında 
9 bedewt boiuldu 

Kudüs, J (A.A) - Binassetin .cenu
bunda kfiln Siual çolünde t"ağan ~id
dctli ~wiar dolayısiyle ıtistl olan -su 
basikıru netioesin4e ~ bedevinin bo,iula
rak b1düğü söyleniyor. Bu bavalide :bu
lunan bedevi çadırlan tamami_yle suta
rın altında kalmışlı.r. IBir çok aile1ezo 
meskensiz knlm~. P,elc ~'k lıayna 
telef olınUJi.ur. Bıı ıhav.alqe ilü.k'-et, 
stiratle ii.laç Ye ~yccek g~ennektedir. 
Man- hududuna giden. ~l.a bnı ~ı
sı.lan geç.1emiyece1c lbk bite gelm:iş
tir.. 

Tetav.iv :şehrinin kenar ma1ıa1le1erini 
de sular .istila et~ort.ir. 

Vindaor Dii:kü 
ff.apagton, 3 (ÖJftt - Viadsot dül 

ve 4iişe.Si il.il JSOA ~ Vapngto8'a 

~au:.:r·A::~ -:=:J 
beyanatla balua.acaktır. 

ı o ur, yazar ar ı. un ann ÇOtsU a u 
keli Ismail oğlu Mehıncdi lab:ınca kur- hastanesi olmu"l"1r. Hnstnneyc değerli caktır. Hiılen 1"--nigir ve Muradiye kü- ima a1kış ve takdir mükafatı almaştır. · 'b' (O l h 1 h 1 ) d vru 

"' yq nım çı ı unzır n arı, ı arı og 
şuniylc sağ kolundan yarnlamıştır. Ya- Tu·· tuoo n o 1 Tehdı.tten sonra beceremezlerdi, 
ralı hastnnede t~avi altına alınmıştır. pıyasası - Ne ise zaman ve rejim her şeyimizi 
Carih yakalanmış, cvrakiyle birlikte ad- . Anlaştdar ve barı,tılar.. olduğu gibi dil ve konu~mamızdaki te-

liycye verilmiştir. - Bir halta evvel Laz Enver adında bir Umül ve ahengi de tell}İn etmi~. ola· --=--
Gramofon plaklarını 

kırmış Egenin bütün 
g,ahsın Kemerde Şamla Meleğin evine caktır. 

ödemişte yirmi beş yaşında Durmuş 
isminde bir delikanlı, sarhoş olarak ken-

disini kaybctmİi ve Mehmet Şen'in kah
vesine giderek yimıi gramofon plakını 

kırmıştır. Kendisi derhal meşhut cü
rümler kanununa göre adliyeye veril
mi§tir. 

Değirmen
dağındaki 
Yaralama hadiseai 

kalarında 
-BAŞT ARAFI BiR.iNCi SAHiFEDE-
kabul edılmiyordu. 

lLK YILDIRIM HABERİ 
Nihayet ilk yıldının telgraf habçrl 

şehrimizdeki Amerikan kumpanyalarm
dnn birine saat on iltiyi yirmi dakika 

geçe gelmişt.ir. Telgraf aynen şudur : 
c Akhisarda 90 kuru,ştan açıldı.> 

mınta

açılmıştır 
75 kurus - Manisa, Muğla, Milas ve 

Fethiye tiltünlcrl. 

70 kullJi - Bu mıntakalar haricinde 
kalan tütünler. 

Yukarıda raknmlı.ırdnn da anlaşıla

tecavüz ettiğini ve duvardan atJıyarak, 
Müzeyyen namındaki kadının burnunu 
kulağın'ı keamek tefj!bbüsünde bulundu
ğunu yazmıştık. 

Uz Enver, üç gün evye( hadise ma· 
hallinde yapılan keıif canuında, eve ne 
şekilde girdiğini ve Müzeyyen ile ara· 
lanndaki aamamiyeti olduğu gibi anlat
mr t1. 

Şamlı Meleğin dünkü duruşmada : 
- Enver öteden beri evime gelir, gi

der kötülüğünü görmedim. Hadise gece-
cağı iizere lütiin piyasasl 70 _ 00 kunt§ si evime girmiı, ortalığı altüst etmiş ise 

ıırnsında açılmış ve akşama doğru Ak- de, ben gimdi davamdan vaz geçiyo
rum f Deınigtir. 

hisar mıntak~ında iki kuruşluk bir Hakim Naci Erd : 
Bu haberi müteakip bütün tütün >'tıkselme kaydedilmistir. Amerikan 

,, - Demek ki barntınız.. Anlattınız. Degiirmendagiında Postacı Riza soka- mıntakalarında ınuoıınele devam etmiş kumpanyaları hu fiatlcr üzerine müba-
• - Bay pakim biz bunlann eayeain-

ğ~nda Osman, ~ustafa ve Köse Hüse-1 ve her yer~e ay~ saaıt: sa~~r bı:ış~- yaat yapmaktadırlar, Bazı bUyük tütün de geçiniriz.. Evimi de d~i§tiriyorum .. 
yın arnlarında bır münaka~adan çıkan ml§tır. Mustahsillere aıt tutun parti- .f J,wnpanyaları ise, bilhassa yerli firma- B' dah b 1 · 

1 ıraz a ra ıta ı eve ge~yorum ... 
yarala.nnuı bidisesüü yaz.mıştık. leri daha evvel lesbit edilmiş oldu;u isin tar bu fiatlcrin çok fcvkin~ki fiatlerlc Düşmanlarım çoktur. Evi değiştirin-
Osmanın yarası dikilmiş ve istintak piyasa kolaylıkla inki§af etmi,ştir. mübayaat yapmışlardır. Akhisarda bü- ce rahat edeceğimi umanm. 

balWni tarafından alınan ifadelerden FIAT NORMALDIR. ytik miUi firmalıınnu.zdan biri ~ par- - Bir daha buraya bir daha gelme-
sonra, Mustafnnın tevkifine karar veril- Diğer taraftan Tür~fis teşkilatından ti tütünü i08 _ 111 kuruştan satın al- menizi arzu ederim. 

miştir. da telgre!lar gclıneğe we satılan tütünle· ınıştır. BütUn Amerikalı finnaJarla Hakim hadiae,nin ınalµyeti .itibariyle 
A.,.._,. yapt1an tetkikata ""Öre. Mus- S k f' t' _ _ı· Lı. • t 
f ""- "' rin nev'i :ve fiati haber vcrJlıneğe baş- Hernlan ı>irer, Felemenk kumpanyası ey ıye ın -.ııye ceza ına11~emesuıe ev-

ta anın yaralamak suçlarından dolayı, dün gcnic:. faaliyet halın' de ı'diler. ou··n diine.ve. Laz E.nverin tahliyesine karar sııbikası olduğu tespit edilmiftir. lanmıştır. Piyasa fiatleri şunlardır: -Y t 
akşama kadar 1.273.000 kilo tütün satı- ver?1ış ır. 

90 kuru§ - Akhisar, Gavurköy, Tor- Alın. Enver bu karardan meoı.nıın olmu~. 
balı ve Sunaya tütünleri. şı oimuştur. anya ile tütün üzerine ,_ d' • d ·ı.ı!! • ,1_ 

1 
M ·· 

• ,.;.en ısın c,11 ıı~yetçı tuU unan u.zeyye-
80 kuruş - Bergama ve havalisi tü- yeni bir anlaşma yapılmak üzere oldu- nin .koluna girerek m®kemeden ayrıl-

tünleri. ğu anlaşılmaktadır. ,rmştır. 
• .. ) • ol • : :·.: " •• • • • i .. ' .- • • .. ~ • • • ~ ·~ ~ • : ;•' 1 • i.\"· . ~-· ... ;I' 

MARTHA EGGERTHIN iLK FRANSIZCA FiLMi iLAHi ıBIR SES... CAZiP BJR MEVZU ... 
MUSiKi FILIMLERlNIN EN GOU.U 

DEKOR ... iHTiŞAM .. ARTiST VE ifEMSJL fTıBARIYıLE DONYA FlLIMLERlNE öRNEK BtR FJLIM 

BUGÜN TAYYARE SiNEMASINDA 
SEVIMU iVE DiLBER MACAR Yıll.DJZI ..• 

MARTHA EGGERTHİN 
FRANSIZCA OLARAK TEMSiL ~1TlCl 

SARAY • 

H. OK. 

-----------------------~7~~iflaiiMiil2.Ulllltf,.. 

J~"Ok l ·················· ur arın,,,,,,,,, ........ . 
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Dilekleri 

Su derdi 
H alkınşikô:yetleri 

devam ediyor 
Malumdur ki memlekete hayat ve te· 

mizlik veren belli başlı iki bü~ ıu 
O}embaı var : Biri Halkapınar, diğeri 
Osman ağa :ıuyud.ur. 

Senede on bir lirayi ıveren Halkapı• 
nar suyuna kavµşabilir. Ona aöziimiiı 
yok.. Osnuın ağa suyuna sahip olma" 
için tapu sahibi plma.lı:: İcap e_der. Tapu• 
şq olan şuya sahiptir. O suyu ne btft' 
diye ne de her hangi .ba~h bir kuv~·eC 
~nez :ve azaJtamaı:. Tıpkı bir e.,, :.-": 
ya 111üJk şabwinin evini Yeya ın~u 
ahar bir kimse alamadığı gibi.. 

Fakat pizim Osman ağa ·~ ••• 
alesef bdediye "eyfi mayep alıyor 'l/O 

i.st.ediği gibi kullanıyor, ki Kültiirparlıı:ı 
ve da.ha hir takım yerleri auluyor. 

Suyun hak mülkiyetine sahip ~la~; 
lar susuz ıkalıyor. Fazla olarak taı:niı11 
tpütemadiye ücreti diye masura ba;ın.a 
senevi on dört küsür lira gibi fahi~ bıt 
para da. tahsil ediyor. Susuz: kaldığımı%• 
mı, suyumuz gdmedivi ıbaldc alınan bU 

. .. d' .. . ·, ya11a• 
tamıratı mutema ıye ucretıne ın b' 

ı• 

lım. Belediyenin suya ihtiyacı ~~~ ibİ 
:tün mıllımızı zapt,.tmcğe istedıgı G 

-ı ver• 
kullanmağa ne h ktc.ı var .. Para~~· ~a· 
ıin Halkapınar irketinden istedı~ı 

~ar eu alsın.. u• 
Ba tapu ıha'kkı tasarrufumuz: olan 6 

yu keyfi maye1a lkullanmamalı.. t•~ 
el mhuriyct devrinde mülkiyetin . 

• kıY" KONSER 1 
.FiLMiNDE SONSUZ ZEVK VE HER.CAMLA GöROU:CEKDR 

BU FIUMDE M A R 1' H A E G G E R T H T ARAFINDA!N SöYLENMESI Ç1N HillRLANAN H A T 1 R A. 
.Ş A iR K 1 .S J MUHTEREM MODA.V,tMLERIMIZ ı6.ZERINDE EMDi BiR HAt'fRA BIRAKACAKT.IR 
AVıRICA : P A R A M O U N I' 4 V R .N A L - M l K I E öCRET.fCI ıFWM 

SEANS SAATLERi : 2.05 - l.45 - G.tS - 6.35 DE.. CUMABlESJ ,AZAR tl.48 l>A ıtLAVE SEANSI VARDIL 

•ırrufun, tapu1arın her halde bı..r • 't• 

t 
nıeti vnr. Bcjediye bu ciheti ehe~ıyc:t• 
le görmeli.. ( Ôaha yüksek rn~aın:h• 
n1üracaate mecbur bırakmamalı.) 111 ·,i
tercm bcled1,Ye -.Zalariyle belediye 1e~ 

il 
nin .::,hemmıyellc öikkat naurlarını c 

beClel'lm. R 
ooKTO ~ 

~ tSMAIL 'HAKKI AKARÇA 

FıA1'LER 3Q.- .ı10 ___: SO Kuati$111JL 
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ispanya fic~ası ne halde? 
*Mi c M fi *$ Ş ae i ?frff 
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Uç motörlü isi tayyareler Levid~ şeh-
ri Üzerine cehennem J ağdırdıla.r 

Memleket 
Haritası 

• • 
l ClDt'" 

!it 

.. 

Turkıyem"zın d "erli ve lanı!lffiıc; he
yetşinası Bay Fatiıı ,.e b::!raberind:? ca
zibe muavini oldugu halde 1.fanisanm 
cnzıbc mıktarını ölçecek olan tcs~tı vü
cuda getirmek üzere Manisaya gelmiş
lcrdır. 

Di.in bir ınu~nrririnuz, Manisada Bay 
Fat"nle ~ apılacak işler hakkırnla bir 
mulfıl .. t yapmıştır. Bay Fatin muhar
ririmizin muhtelif suallerine cevaben I 
~·apılacak ~]er hak.kında şu ızahatı ver-

SAYFA 3 

~ON~. tt·ABER 
- ,... , - • jl~. ·.... . ~ . .. - ' 

Başvekil beyannameyi hazırlıyor 

Bu devrede Meclise mü
him layihalar verilecek 

istanbul, 3 (Yeni Asır - T clefonla) - Kamutayın um. günkü (>arın) 
toplantısında encümen seçimi ynpılncnktır. 

ı l3arseıun, 3 (ö.R) - Başvektilet mat
nuat b·· 
il ta urosu dün akşam matbuata şu 

ma karşı mücadelede yeni bir safha aça-ı uzak şehirlere karşı suikaStlnnna de..: miştir: 
cak \'C ekonomik faaliyetlerin de müc- eden Usi tayyareler öğleden sonra Ü~ - Uşakta bir harita nirengi merkezi 

Başvekil bay Celal Bnyar, programını pazartesi giınkü toplantıda oku
yacaktır. Programın okunuşunun bir saat süreceği tahmin edilmektedir. 

B. Celal Bayar, bugün köşkünde hüküınctin beyannamesini haıılramakla 
meşgul olmuştur. Başvekilin Kamutaydn okuyacağı beyannamede, Atntürkün 
"nutkunda işaret edilen direktiflerin tatbik tarzı geniş bir şelcilde iz.ah cdilect'k 
tahakkuku temin edilecek bazı işler hakkında Meclise la) ihalar ·verilecektir. 

l:~Yı tevdi etmiştir: Ciimhuriyct hü
llase et ?1erkezinin Barsclona nakli mü
lt beul le hükUmet büyük ~ehir hal
tn ıııa ve iş birligi en büyük bir ümit 
fte:n~i olan muhtariyet hükumetine 
ıe· ~arını bild rir. Katalonya eyalet 
leıısır_ıuı. hoş gelen sözleri şimdiki mese
t erın Inlistefit olacakları iş birliği hak
l!ıllıda İli bir işarettir. Bu iş birliği, 
-:;,cut ınüşkülleri iktihnm ederek hns-

essir bir şekilde bir nizama sokulmasına 1 motörlü dokuz tayyare vasıtasiyle Le- tesis ettikten sonra Kütahya ve Balı
yarıyacaktır. Bu münasebetle cümhu- vida şehrini bombardunan etmişlerdir. kesir tarikiyle Manisaya geldik. Ni
riyet hükumeti hak ve hürriyet pren- Snragostan gelen bu tayyareler biitün rengi memleket haritasının esaslarından 
siplcrine sadık kalmış olan mıntakalar bombnlarını ekserisi mektep ola~ u~u- 1 birini teşkil eder. Anadolunun garbin
arasındnki tam tesanüt dolayısiyle dev- mi binalar i.iıerine atmışlardır. Şıındıye de böyle daha üç nokta varoır ki, onlar 
let r.'.?isin"n memnuniyetini bildirir. Za- kadar 50 !:ocu\ c: •sedi çıkarılnuştır. Ö~ü-ı <la Söke, Balıkesir ve Korkutelindedir. 
ferin elzem !]artlarından b:ri ele işte bu lerin tam sayısı 120 dir. :arnlı!ar ıse I ~u ~oktnlar ve bunun emsali n~ktalar 
tesaniittiir. pek çoktur. Tayyareler dıger taraftan uzerındc memleket li:ırıtası tcessus ede-

Madrid, 8 (Ö.R) - Milli müdafaa ne- sivil ahali iizcrine mitralyöz ateşi açmış- ccktir. 

Bu layihalar arasında ticaret muhitini olduğu kndnr müstahsilleri de yakın
dan aliıkadar eden projeler mevcuttur. 

Tunceli suçlularının muhakeme
sine devam ediliyor zareti şu tebliği neşretmiştir: Cepheden ]ardır. Bu sene ::, apılan Uşak harita baz nok-

tasının rnsathane heyeti tarafından arz 

Alman görüşü şudur 
-----------------······ .. ·-----------------

Alman yanın müstemlekelerini zapt 
eden en büyük müstemlekeci 

lngiltere imiş ... 

lstanbul, 3 (Yeni Asır - Telefonla) - Eliızizdcn bildiriliyor : Tunceli mu
halif hareketi suçlularının muhakemesine bugün de ağırccza mahkemesind~ 

devam ccljlmiştir. Bugünkü celsede, muhalif harekete hazırlık hakkında ser· 
Eerde Seyit Rizanın bazı mcktuplnn okunmu§lur. Muhakemeye yann da de
vam olunacaktır. 

cazibesi miktarı ile arz mıknatıs anasırı 
tayin ~dilmiştir. Bu tayin edildikten 
.sonra Kütahya ve Balıkesirin de tayin 
edilmiştir. üç beş gün kadar sarfedi
lccek bir mesaiden sonra Manisanın da 
~in edilmiş olacaktır. ~fanisadan son- Tethişciliğin tenkili hakkındaki beynel-
ra Izmire gidQceğ~. Or~ da mıltna- ·ı f k 
tisjyet nrz cazibesi tayin edilecektir. Bu mı e ongre mesaisini bitirdi 
sahadaki ilmi tetkikat bundan ibarettir. Cenevre, 3 (ö.R) - T<!dhişçiliğin tenkili hakkındaki beynelmilel komite 

BU JŞIN FAYDALARI umumi münakaşasını bitirmiŞtir. Kongrc~c iki proje tevdi cdılmistir Bun
-Arz cnzibesi miktarının tayjıni ne lardan biri tcdhişçiliğe karşı teşrü sahada mücadelenin lıazırlnnmnsına di"e

ri de tcdhi§çilerc• beynelmilel bir ceza mahkemesinin tesisine dairdır. ' "' 
gibi istifadel r temin cdebHecektir ? 

- Arzın cazibesi bütiln medeni mem- ~::a1'!~ız dele?csi B .. Basd~_vant bu beynelmilel tesanüt ve sağlık işi teşch-
blisunwı Marsilya suıkastı uzerine Fransa tarafından ortayn atıldığını bahr· 

leketlcrin sık sık noktalarında tayin Jatmış ve kongreye tevdi edilen ıki projenin kabulü lehinde fikir beyan et
cdılml..crt.ir \'e bu şebeke günden güne miştir. 

Bu neşriyat Londrada sü kiinetle karşılandı sıka tırılm ldadır. Bunun faydası bir Madde madde tetkikine geçilecek olan umumi mukavele ise 1 dhişçüığin 
Ista . r. kerrc rekli arzın tayinioo yaradığın- ne olduflunu tayin etmekte ve tedh çilerc karşı sıgınak hakkınd istisnalar 

nbul, 3 (Hususi muhabirimizd~ n) imparator!..ı"un.1 s hip bulunan lngiltc- nın bu hakkı kendi kuvvetiyle, hatta d-. b"" . k 1 •1 ehcmmı· U d tesisini ve bu gibi vak'nlarda si::, a.sl mnhıycttc ciırilm için dahı ıad ihl m -._ J 1 .. n uyu ı m ye var ır r . lm 
•Uk~ric~ nazırının nutku~- red~ k~~ mütte~e~e bqı~tcltiğini bundanb~~birmc~~~hari~ın~ ·~m.ın~m•c•'•'~~t·o~ma~sam•ı~g~H•z•o•~.~.·.d·e~~-~~~~•dm~~-~~~~~~~~~~• 

r k. Bn 1 k R d d 1 Ct-rm n'a gaz t de 191!) da A!mr.ın- k t ·· ·· 1 ıh 1 b 1ı • ~ "r ın re oma a erın akis er nçı ·ça yazıyor. Bu gaze eye gore, mus- gayet s hatlı o n ı T esıni temin için o y h d '/ • • l k 
\i ilnd yadan c lınan mu temlekderin Alman- em1 k ibe "k Q U l eT SeVlnlT er en ırn11 tır. Yolkiıicr B obahter ga- temlekcler mevzuu etrafında en sonra nı e etın cazı mı tannı tayin et-
tet yayn iod cd lm~si ıcap cttıgıni ynzıyor. ek ı· d 

esi Edenin nutkunu tahlil ederken söz söylemesi icap eden makam Forayin m azını ır. dıyor ki : Romada çıkan Enformnsyon diploma- Cazibe miktarı tayin olunmamış A 1 d •e k A 
tık gaz tesi ise bu nutku tahlıl ederken Ofis ve onun şefi Mr. Edendir. memleketlerin nrzın cekline tabi olan rap ar . a arı na 

« Eden ~ani~ voldan uürüyor. Çünk Ü J ı d h B d ·· k.t'- tl k :t A JJ ~ _ ,, ,, ngı ter , , Fran • nın Lon ra mua e- u neşriyat Londra .1 su une e ar- sathı malı."ıın olamıyacağından 0 mcnı-

gÜ mUstcmlckelerini gasbeden, bu- desiyle Italy:.ıya karşı resmen müstem- şılanmış ve \.ız('rlcrine mütalaa bt>yan ll etin haritasında a'"~nılan sıhhat te- t b ki 
--..:. dün::,anın en müthiş müstemleke leke taahhüdü a1tına girdıklerini, Italya- edilmemiştir. min edilemez. ma e ayra arı a 

C 
!şte mesaimiz.in bir faydası da burnda-

u• • mıı ur• ı· p nyay !~kı~::ı~:::ı~::ıü::!ka=:~= 
bu cazibenin tayini usulü kullanılmak-
tadır ki biz bunun için de bir esas hazır-

Kudüs, 3 (ö.R) - Filistin yahudı' zalnrma si::, ah bayrnkl-r asmı lardu.. 
nhalisi dün Filistinde yahudilere bir mil- Camilerde arap milli davasının ınuvaf'
li yurt tesisini vadt'den Balfour be~an- j fakıyetc er· e i için dualar ynpılmış
nnmesinin 20 inci yıl dönümunü tesit j ur. Ynhu<lJt>r kar ı tcdh" çi hücum
etrnişlerdir. Buruı mukabil nrzp tüccar-, !arı ohnu tur. Bır ingiliz devriye ko
lar protesto işnreti olmak ili.ere mağn- lun:ı da hücum cdilm~tir. F r ansa dan hü;ü"k.~t{t~;d; siİih,t,op :::~~!:llro!~g:::~= 

\7e harp malzemesi göıideriliyormuş ::~:f~§g;;;;,; Harp hazırlığı 
.ıt~nıa, 3 (Ö.R) - Fransız hi.ikıimeti- ı karşı h,wa mitr~lyözleri gönderilmiştir. Fransız tayyarclerinde kullanılan ben- artık bu usullere terket.mi.şlerd.ir. Mem- K ı d ı •ht• ~-ıspanyol cümlıuriyetçilcrinc yardımı l Iki mil~on fiş~k d"' ayrıcn ispanya hu- zinlcrden 18,000 ton benzinle 17 bom- lekctimiz için ileride pek mühim olcak o or u arın ı ı yat 
"-il.kına-. v· d k ,__ kt bardıman t"'yy"resı·, bunl ... - ~"'hsus bu esasa da şı"mdidcn tcm"'l atmagva b:.... -~ u ıyana a mevsu A.'lynn an dudunu geçrnistır. 28 ilk tcsrinde tam ... .. .... .. ....... "' """" ~ 

,.u haberler neşredilmektedir : 1200 rus teşkilatlı dört batarya 155 mılıınetrelik büyük kudrette 15,000 bomba, son sis- byoruz. b J kt ı 
~ 3800 cc.koslovak, 20 ile 28 ilk teşrin topla 28 zabıt ,.e ; 200 humbara günde- tem 22 avcı tayyaresi de Fransanın son Bffi TEKk'10L SU ay arına me up arı 
asınd Fr h d d k I sevki ... ·atı "rasın.l-dır. ltalyan gazet""'- T_ayin ettiğimiz mıknatıs miktarlarınn 

p ' ansa u u WlU geçere s- rilıniştir. Istihktun inşaatında mütahas- "' .. w.ı "" ,,any Ya geçmişlerdir. Ayrıca cümhuri- leri bu ıfşaata dayancirnk fasistlerin gclınee; bunlar memleketin esaslı ta- Vaşington, 3 (A.A) -
.. et d sıs 5 istıhkfinı zabiti Barsclona hareket ıı: ülfıtı tab • R h b , 

1 
°r usunda hizmet görecek mütahas- Frnnkoya yardı~armın buna karşı mu- havv iıycsıöxr. Avnıpadn bir j _öyter ajansı mu a i-

ls ar da Parıste 15 gün kaldıktan sonra cttnişlerd r Hıırb.::, e nazırı B. ·Daladier vazen" tesis edecek bir unsurdan ve asırdan beri kullanılmakta olan bu usul- rınden : 
rı Panyaya gondt'rılm~lerdir. 24 ilk tes- bunlar.ı hu usi mi.i aad~ \'ermiştir. Ko- medeniyeti Asya barbarlığına karşı ko- Icrc biz cümhuriyet .d~vrinde kavu~.~ş 1 . Son zan:anlarda -:"mı: 
~d Barsclona 8 milimctr lık 32 mil- mimi t l.dcri Thor z. tarafından da 112 ruyacak bir fımilden ibaret olduğunu bulun~yo~. Eskı ıdare buna kiiçuk I rikan erkanı harbıyesı-

:>ôz V1e 13 mllunetrelık tayyarelere vagon tı.itJn ve .ıl.lç scvkcdilmiştir. kaydediyorlar. bu alnk_n- ~ostcrm k lüzumunu bile his- 1 nin harp zamanında as
setmemıştır. Bunun faydası ise yine .ker nlmağa müteallik bir 

• o 

Belcika ka ınesı 
' 

B. Piyerno'nun y eni kabiney i 
teshil etmesi muhtemeldir , 

n "k .tı ru sel, 3 (Ö R) - Kabine buhranı-
trı ın lııkisafında yeni bir vaziyet çıkına
~ ~ır. Kabıncyi tcşkıle memur edilen 
.tıı ~lık partisı lid ı-lerinden B. Pi~ u-no 
'au te]ıf gruplarla ınüzakcrelerıoe de
ta il'\ etmektedir. Katolik ayan azası sa
nı~ a gıderck müzakerelerin cereya
ll;:ıtı~~ kralı haberdar etın~lir. Katolik 
h. !"tısı toplannııs ve B. Piverno ile te-
·•ıas ı . . "' 
~ılındc kalmı tır. Buhranın netice; 

lenme.si şimdı sos::, alıstlerın verecekle
ri karara bağlıdır. Belçika işçi par
tisi umumi konseyinin bürosu sabah 
toplanarak B. Piyerno ile parti delege
leri arasmda ceı cynn eden ınlizakcrelcr 
hakkında vcrılcn iznhatı dinlemiştir. 

Sosyalistlerin \'erecekleri kat'i karar ve 
icabında B. Piyerno kabinesine miizahe
ret içl'n alacakları vaziyet bu akşam bel
li olncaktır. 

Müstemlekeler 
Italyan gazeteleri 

n Edene cevap verİ}I or 
1-'<(f '>?1, • 3 (A.A) Ita1yan matbuatı Eden eskiden ve muhafazası dünün sul
ı nın n kundan iki parçnyı tebarüz hunu ve müvaznnesini 1ehdit <'den hü
f 1'"!n ·k d r. Bunl.ırdan biri ingil.z - ! ktimlerin dcg:ştirıl:nesi hakkındaki Mil-

ı d n L. kontrolunun V, l..ms:ya hü- Jetler CC' n"yeti paktının 19 uncu mad-
11 ~m<' ınuhım miktarda silah ve cep- desini unutuyor. Versay muahedesiyle 

~ '"r <'ının eyledigine daır olan itiraf, Ingiltercnin ele geçirdiği milyon 
~ <le Alımın mi.ıı;teınleke taleplerin- nüfuslu iki buçuk milyon kilometrelik 

h "'-kıu olıninın aldıgı müsait \•aziyet ve Frnnsanın ele geçirdigi yedi milyon 
~e nd.ıkı fıkradır. nüfuslu b"r milyon kilometrelik müs-
td ssa ' ro dıy ı.. : tl'mleke ile uzun müzakere ve mümıka-

'4ı ..... enin Salam ı 'e Valaıısıya m:.ı- şnlardan sonra It.ılyaya \·erilen Cube 
••

1at1 d ~ ı ar.ısın .ı h ç hır fark gözetme- \•c Trablus hudut tazminatını mukayese 
::, anı ka::, ı tır Dig r taraftan etmek gi.ilünç bir ~eydir. 

Münhal 
meb'usluk!ar 

madeni tahtclUı z muhtefi bulunan maa-1 pltin hazırlamakta oldu
dinin ink. afında büyuk bir amil olaca-' gunn dair ortada bir ta
gı gıbi bilhassa h rit ları cihetine koy- 'ı kını şayialar deveran ct
ınak ve her hangi bir yerde bir pusula ıni.ştır. Şın1di öi:>TCnildi-

Jstanbul, 3 (Yeni Asır • Telefonla)- ile nı fınnelıar tnyin etmek, sahillcriıniz-j i;,1ne göre bazı kolorou
Münhal mebusluklara Partice gösterile- de seyredecek gemilerce limanlarım:wn ]arın ihtiyat zabitlerin"' 
cck namzetler arasında Afyon inhisar inbiraflnrını tayıne çok yanyacaktır. mektuplar gönderilerek 
müdürü B. Hamza O.smunın da buluna- S1SMOGRAF vaziyetin nezaket k h"t-
cağı söylenmektedir. - Izmir için h:r sişmograf meselesi mesi takdirınd-- orduda 

J • D f mevzuubahi.:; mid r? d . • b' f 
Zmıt e tera"ar n· . . aınu ır \'azı • 

- wın me 1 k •=-=-~ b" k . m e eı..uııu.ın ır ÇO ip etıniyeccklcri 

muavinliği :nınnatıkı sısmik nrazidir. Buna mukabil 1bususi işlerini ne k .. dar 

ı t b ı 3 (y . memlekette tek bir sismograf merkezi b'- ""dd l r d •~ R s an u , cnı Asır • Telefonla) - .u- mu e zar ın a ..... u..-vclı nutuk ederken 
Iznıiı· defterdar muavinliğine Divanı vardır ki 0 da Istnnbuldadır. Biz Izmir kip edecekleri sorulmuştur. 1 civarında bazı gemiler bulunmaktadır. 
Muhasebat müı·akiplerinden B. Baki ta- civannda olan küçük hareketi arzların Cenc öğrenildiğine göre, bahriye ne Marunafih iyi malı1mat almakta olan 
yin cdılmiştir. karakterlerini Istanbul sismografiyle ta- zarcti vapudnrın süratle hareketlerinin mahafil bnlıriyc ve hın"biyc nezareUerı-

1 
· ı L d d yin edemiyoruz. Binaenalt>yh memleke- zaruret halini alınası ihtimaline müte- nin riyascli cumhur dairesinin talimatı 

ŞÇl er OD ra a tiınizin en çok sismik tablati olan Izmir aµik olnrak btiyük Okyanus sahili ku- olınaksrzın kendiliklerinden bu gibi ha-

k 
mıntnkasının sismik karakteri tamamen mandanına da talimat vcr~tir. Zanno- zırlıklarda bulunabilecclderini beyan 

azanı yor tayin edilemiyor. Izmirde küçük bir lunduğuna göre, Alcouticnnes adaları etmektedir. 
sismograf merkezi tesis etmek ilmi bir 

Londra, 3 (ö.R) - Dün Jngilterede zaruret halindedir. 
ve Cal memleketinde ve Londranın 28 

d 
- Böyle bir sismograf merkezinin tesisi 

belediye aircsinde yapılan belediye 
ih b k 

, çok pahalıya mı mal olur? 
inf a atının ati neticesi her ne kndar 
henüz malUm değilse de Travayistlerin - Sismograf merkezi ittihaz oluna-

cak yer hariç olmak üzere 3000-3500 li
(işçilerin) Londrada mühim kazançlar raya tesisi mümkündür. 
elde ettikleri, buna muknbil vilayetlerde 
oldukça yer kaybettikleri anlaşılmakta- KIŞ NASIL OLACAK? 

Lo d 28 
- Ömimuzdeki kısın cok soüuk ola-

dır. n ranın belediye dairesinden • 0 

18 
· · ·ı htkim 1 kla d cagı hakkında ilmi ışaretler mevzuubahs 
ınc ışçı er u o aca r ır. Buna 1 b"l ? 

uk bil ·ır. 1 d I o a ı ır nu. m a vı ,ıyet er c ve bilhassa şimali 
Ingiltercde oldukça ciddi muvaffakıyet- - . Bu .. hususta ilmi bir şey sbylemck 
· l"kl ~ l d gayrı mumkündiir. Söylenirse yalan 

sız ı · ere ugramış ar ır. 1 o ur. 

Paragua yda is yan ıyi teşkilutıa anc .. k yirmi dört snat 
Londra, 3 (ö.R) - Bucnos - Ayrcs- evvelinden .ılıvnli havaiyeyi yüzde 95 

ten cTimes> gazetesine bildirildiğne gö- sıhhatle bildirmek, kırk sekiz snat ev
re Paraguay hükumeti hariciye nezarc- velinden de yüzde altmış do&"Tll olarak 
ti bu hükumetin merkezi olan Asompsi- öğrenmek ıkabildir. Ondan ötesi için hiç 
yonda hır isyan teşebbiisünün çıktığını bir şe~· süyliyemenı. 
bildirmektedır. Fakat mahalli garnizo- Bay Fatin ve muavini Bny Osman Nc
na mensup olan ôsiler çabuk htikiim al- cip dôrt gün sonra şehrimke gelerek 
:tına alımıbilmış\erdir. hmirin cazı be miktaı ını ölçeceklerdir. 

Şehir Gazinosunda 
Kış mevsimi için fevkalade ten

zilatlı tarife tatbik ediliyor 
Bol ve temiz meze ile birlikte 

us santi litre 
bir şişe rak ı 

100 
2s santl lltre 
b ir ,ışa rakı 

125 
Bir ,ı,e 

bira 

60 
Mezelerinin bolluğunu ve nefasetini bir 

kere deneyiniz. Ucuzluğuna hayran ka
lacaksınız. 
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4 -SON TEŞRiN Pt~EMBE _ 

Yazan: 
Kimyager Doktor 

Nuri Refet Korur 

Bu ıefer Avrupada üç ay 
kaldım. Asıl vazifemin yanın
da bilhaua gazdan korunma 
itleriyle mefgul oldum. Al
manya ve Franıa gibi bu iıte 
çok ilerlemit olan milletlerin 
gaza kartı korunma sahasında 
ne gibi yenilikler yapmakta ol
duklarını mahallinde aratbr• 
mağa fırsat buldum. 

Gaza kartı korunma itleri
nin en çok Almanyada inkişaf 
ettiğini gördüm. Tetkik etti
gım zaman bu itlerden çok 
mühim bir..-kısmman para ile 
hiç .alikuı olmayıp teşkilat ve 
intizam itleri olduğu gözüme 
~arptı. Ataiıda gördüklerimi 
mümkün olduğu kadar kısa bir 
surette anlatmağa çalışacağım. 
Gaz te,kilatını üzerine alanla
ra bir rehber olabilirse eme
ğim boşa gitti sayılmaz. 

. Almanlar gaza kar,ı korunma i,ini 

"'1-te mütalaa ediyorlar 
Birinciai : Ordunun korunma. işi ki bu 

gayet gizli tutulmaktadır, ve alelumum 
halk ile bir alakası yoktur. 

ikincisi : Alelumum halkın korunma 
.işidir ki benim de bahsedeceğim bun
lardan ibarettir. 

Alelade halkın korunma işinde Al
ınanlar şu noktalan göz önünde tut

maktadır : 
1 - Herkes yalnız başına ne yapa

bifir ~ 

2 - Herkes umwn çerçeve içerisinde 
~ gibi hizmet görebilir ? 

3 - Hükümet umum balc.ımından hal
ka nasıl yardım edebilir } 

Almanlara göre halkın yapabileceği 

.itfer şunlardır : 
1 - Gerek kendi ve gerek ailesi ef

~adı için maske tedarik etmek. 

2 - Evlerin tavan arasında bulunan 
biitün yanıcı maddeleri kaldırmalt ve 
banun yerine tavan arasında kum, top
nk. au veaair söndürücü maddeler bu
lundurmak. 

3 - Evin bütün pencerelerini Lir 
alann işareti verildiği zaman sür'atle si
yah perdelerle örtmek. 

4 - Evin bodrumunu bir gaz sığına
iı haline sokmak. (Bunun için Alman
lar çok basit çarelere baş vurmaktadır .. 

Bodrumun tavanı tahta kütüklerle tak
viye edilmekte, kapı aralıkları yağıh ka-
ğıtlar, yağlı boya, katran vesaire ile, 

bu da olmazsa una batırılmış gazete 
klğıtlariyle kapatılmakta, kapının iyice 
~panmaaını temin için kapı pervazları 

r;r7/.7/ZZZZ7ZZZ.LTL7Afi l?A* ? ld ıl W' 

~ GAZDAN KORUNMA iŞLERiNDE 
V..2@(~7~2 tik •Mi rTZ7777ZVX~XZZZZZ 

AVRUPADA 
Neler Yapılıyor? 

Almanyada 12 yaşından 
65 yaşına kadar herkes 
hava taarruzuna karşı 

vazife almıştır 

Bu yazılar 
Memleketimizde gaz teşkilatını üzerlerine 
almış olanlar için kıymetli bir rehber 

vazifesi görebilirler .. 
çuha şeritlerle takviye olunmaltta, pen- Almanyada her şahıs hava ve gaz 
cerelerin üzerlerine kenarı çuhalı ve bil· taarruzuna kar§l korunma işlerinde bir 
tün aralıkları kapatılmış sürgülü kapak- vazife almakla mükelleftir. Merkezi ha. 
lar geçirilmekte, yahut önlerine İçerisi va nezaretinde bulunan cSiva korun
kum dolu sandıklar konulmaktadu. Ba- ma umum müdürlüğü>, 12 yaşından 65 

zan pencereler iki katlı yapılarak. ara- yaşına kadar bütün Alman tebaasını yu
sına kireçli toprak yığılmaktadır.) 1 kandaki bakımdan tetkik ederek. on-

5 - Bir hava tehlikesi olduğu zaman lara lazım gelen vazifeyi vermektedir ... 
yapılacak bütün işleri evvelden öğren· Meseli madenciler, kuyumcular, bilhassa 
mek ve ailesi efradına öğretmek. oksijen cihazını kullanmak işlerinde 

Herkesin umum çerçeve bakımının (yani can kurtaran işlerinde) vazife gÖ· 

İçinde görebileceği işlere gelince : Bu rürler . 
husus Almanyada büyük bir dikkatle Genç çocuk ve kızlardan hilha:ssa bi
tanzim olunmuştur. Almanlar bir hava siklete binenler Ve bisiklet sahibi olan
hücumunda aşağıdaki insanlara ihtiyaç )ar haber verme teşkilatında kullanılı· 
olduğu kanaatindedirleT. : yarlar .. 

1 - Gözetleyiciler. . Genç tıp talebC3i tedavi işlerinde, kim· 
2 - Alarm işareti verenler. yagerler gaz aramak, maske muayene 
3 - Haber vericiler. etmek, fabrikalarda gazdan korunma 
6 - Can kurtaranlar. tertibatı almak ve gaz muallimliği yap-
7 - tık tıbbi muavenet yapanlar. makta, emekli subaylar sığınak amirlik-
8 - Gazlı ve yaralı taşıyıctlar. 
9 - Sığınak bekçileri. 

1 O - Ev bekçileri. 

11 - Tamirciler. 
12 - inzibat temin edenler. (Elde 

mevcut devlet teşkilatı bu hesaba dıı· 

hil değildir. Yani ayrıca yangın işleriyle 
uğraşan itfaiye, inzibat işleriyle uğraşan 
polis vardır. Fakat bunların bir harp 
zamanında ihtiyaca kafi gelmiyeceği ka
bul edilmektedir.) 

lerinde, emekli itfaiye memurlan yan· 
gın söndürme işlerinde, emekli polis ve 
jandarmalar inzibat i1;tlerinde kullaml· 
maktadırlar. 

Genç mektep talebesi bilhassa pro· 
pagandada da işe yaramaktadır. Apart· 
man kapıcıları bekçi vazifesini görmek· 
tedir. Bunlar ayni zamanda sığınak ha
zırlamak, sığınak noksanlarını gidermek 
işlerini de Üzerlerine almağa mecburdur~ 
lar. 

Aşağıda kısaca Almanların bu muh
telif teşkilattan bekledikleri gayeyi izah 
edelim : 

,ılll .. l•B&~"'~L.XJIZ'i'ıJOIDl"~~ıi!li.ı'IUlm•ıırJ 

l - Gözetleyiciler : Bunların vazi
fesi düşman tayyarelerinin gelip gelme
diğini gözetlemektir. 

1 Hacerin 
1 n- PFMLlleşı· Sıra 

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

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

•••••••••••••••••• 

2 - Alarm İşareti verenler : Bunlar 
bir düşman tayyare filosunun yaklaştığ1-
nı görünce o mahalde bulunan halkı ha
berdar ederler. 

3 - Haber vericiler : Bunlar şehrin 
her tarafına yayılarak her keSi ikaz eder
ler. Bundan başka, bir yerde yagın 

olursa sür" atle söndürme teşkilatına, gaz 
atılırsa gaz temizleme teşkilatına, yaralı 
veya gazlanmış olursa ilk imdat teşkila~ 
tına ve saire .. haber verilir. 

iv..,~ MVCADELEa.VlliiEiiD'.llM•A-C•ER-A•R•O-MmA
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Demek seviyorsunuz? 
4 - Yangın söndürücüler : Bunlar 

gaz altında dahi çalışabilecek bir tarzda 
hazırlanmış insanlardır. Gaz llltında hiz
met görebilirler.. Yangın söndürebilir
leı .. 

Mühendis gene kadının bu sualine ceoaP , . 
olarak daha fazla eğildi, dudakları birleştı 
Çölün ortasında ilk aşk pusesini teati ettiler 

5 - Gaz temizleyiciler : Gaz elbisesi - Susunuz .. Böyle şeyler düşünme· 1 Genç kadın. artılc bir adım ataını)'a· 
ve maskelerle mücehhezdirler. Gazlan- yiniz.. Bütün felaketlerinizin müsebbibi cak hale gelmişti. 
mı" olan sahaları temizlerler. Bunların b · ş d v f t y · ·· ri· " I enım.. im i yaptıgım ena lgl tanıır Langle onu yumuşak kumların u:z:e 
,güçlü kuvvetli insanlar olması lazım- etmek istiyorum. ne yatırdı ve müjdeledi.: 

dır. . . . l - Bu sözleriniz nedametinizi ispata - Uzakta bir iz .. Bir kaTVan izi .,ar· 
6 - Can kurtaranlar : OksıJen cıha- kafi .. Haydi geliniz .. Olan oldu bir ker· - O halde Hacer kabilesinin irndal 

Zl tatırlar. Maske ile gidilemiyecek ka-1 re.. T aliimizi yanyana ve beraber tec- işaretini veriniz. 
dar fazla gaz birikmiş olan yerlere, içi- 1 ru .. be edecegy iz.. · i)ol 

1 
Böyle söyliyerek mühendise P1 

ne patlam. a gazları dold. u_rulmuf sığı- _ Teşekkür ederim. Demek arttk be- k b b ad k d • biı om inezonunun ce i en çı ar ıgı 
naklara gırerler, oradakı ınsanlan kur-,n·ı du···man telakki etmiyorsunuz. ., brovning tabancasını uzattı. 
tarırlar. _Her şeyi unutuyorum .. Bir kadını ,t 

7 ilk bb• 1 - Araları birer dakika fasıla ile Ü 
- tı ı muavenet yapan ar : bu ölüm cehenneminden kurtarmak için 

B nl k t üste üç defa ikişer el ateş edeceksinİı··· 
u ar gazlara arşı mahfuz merkezler· maziyi de dü .. ünmiyorum istikbali de.. 1 

y Bu onlara işarettir. Eğer yardıma ge eıı de bulunurlar. Gazlanmış, yaraJanmı~ Elsa Ving birden ve hınçkırarak ken-
insanlara karşı ilk yardımı yaparlar. dini Langlenin göğsüne attı. Böylece bir 

8 - Gazlı ve yaralı taşıyıcılar : Bun- müddet, çölün namütenahiliği ile çev· 
lar gazlanmış ve yaralanmış olanları top-1 rili bir halde J..:aldılar. 
larlar, ilk imdat yerlerine götürürler... V 

Bunların motörlü vasıtalarla teçhiz edil- On iki saatten heri suları kalmamı~tı. 
miş olanları ilk imdat merkezinde ilk te· Langle ve genç kadın.. Nihayet va-
davisi yapılanlan hastanelere nakleder· sıl olabildikleri Haggar dağının etek

ler. 
1 
lcrinde yamaçları güçlükle tırmanıyor-

9 - Sığınak bekçileri : Bunlar ~az I d 
k 

ar ı. . 
sığına larındaki disiplini temin ederler. 1 G"" b "" t"" k 1 w •• d 

uneş, u un LZgın ıgı ıçm e, etra-
1 O - Ev bekçileri : Bunlar evlerin fı k d avuruyor u. 

tavan arasında her taran görecek bir . y ... ... . 
kild kı 1 h h 

. b" 1 ögleye dogru dagın sırtında hır ka-
ı;ıe e sa anır ar ve er angı ır ma- .. 

1 
· d l 

olursa onlara §UDU gösteriniz. 

Bunu söyledikten sonra yakasının al· 
tına iğnelediği fildişi bir el çıkardı. 

- Bu, dedi, «F atmanın eİi, dir. f-la· 
cer kabilesinin esrarengiz alametidir. 

F a.zla söyliyemedi.. Kendinden geçti. 
Langle bir kayalığın tt>pesine çıku ..... 

Genç kadının tarif ettiği gibi birer daki• 
ka fasıla ile üç defa ikişer el ateş etti. 

Silah sesleri, dağın kayalıklı uçurunı· 
ları arasmda derin akislerle uzanara• 
yayıldı. 

Uzaktan bu se9lere karabina sesJcrı 
haHe yagın bombası isabet ederse onu yanın go gesıne otur u ar. 

1 cevap verdi. 
söndürürler. Bunların gazdan müteessir - Elsa .. Acaba Hacer kabilesine da-

h k k "> Demek duymuşlardı. 
olmamaları için etraflannda kum torba- a ço uza mıyız 

atladı ..,e 
lan bulunur. 1 - Pek bilmiyorum.. Bu yollardan 

Kayanın üstünden sevinçle 
genç kadının yanına geldi. 

- Müjde .. Müjde .. El sa .. Ouydulıaf·· 
il - Tamirciler : Bunların vazifesi geçtiğimi hatırlıyorum. Zannedersem 

dü~manın hava bombardımanından son-ı' Tuareglerin geçtikleri yola yakın bu-
b 1 1 1 Cevap verdiler .. ra ozu an. pat ıyan su havagazı boru- unuyoruz · 

l · k k) h 11 · 1 C l El H h ld 1·urtu1a Fakat bu so··zıerı· genç kadın işitmedi. arını lamır etme . yı ı an ma a erı - esare · sa.. er a e ıı. -

yoluna koymak, bozulan şimendifer 1 cağız.. O, çoktan kendinden geçmişti. 
yolJannı düzeltmek ila .. dır.. j - Siz belki .. Fakat hende yürümeğe Lang!erun de takati kalmamıştı . 

12 - inzibat temin edenler : Bun- artık takat kalmadı. O da yavaş yavaş bütün damarları· 
!arın vazifesi polis teşkilatına yardım et- - Kurtulmak için yürümek lazım... nın çekildiğini, göz kapakll\nnın ağırlsr 
mektir. icap ederse sizi kucağımda taşırım. tığını hissediyordu. 

Şüphesiz halkın hepsini tavzif etme- Langle böyle söyliyerek genç kadını Nihayet 0 da bitap Elsa Vingin ya· 
nin imkanı yoktur. Çünkü halkın bü· kolları arasına alarak kaldırdı. nına uzandı ve gözleri kapandı. 
Y~k kısmı. askeT olacaktır. Bir kısmının 1 Fakat başı döndü .. Bacaklarının der
vucudu, bır kısmının da ruhi maluliyeti manı kesildi. Göz1eri karardı. Elsayı tek
çalışmağa müı1ait değildir. Meseli ,alkol I rar yere bıraktı. 
kullananlar, pek fazla asabi olanlar, lü-ı Genç kadın : 

** Kendine geldiği zaman bir takım i11• 
9anların etraflarında dolaştıklarını gör· 
dü .. 

Onu ve genç kadını beyaz burnozla• 
zum~uz telaş gösterenler, müteredditlerA - Anladınız ya .. Dedi .• Beni bırak
lc agır hastalık geçirmiş olanlar, bir' mak ve yolunuza yalnız devam etmek 

k 1 l 1 üzerine yanyana yatırmışlardı. uzvu !'la at o an ar bu hizmetten affo- )~ım. 
1 ak d Böyle ne kadar kalmışlardı 1 unm ta ır. - Asla, dedi. Sizi terketrniyeeeğim .. 

Bunların yanında bir harp zamanın· Talümiz ve hayatımıl: arbk birbirine Bu adamlar ne zaman gelmişlerdi. ) 

da dahi vazife alacak olan memurları bağlandı. Sonuna kadar birbirimizden Şafakın sökmek üzere olması ve et· 

hulunmaktadn. Bunlann da görecekleri aynlmıyacağız. rafın karanlığı geçen zamanı anlatmai• 
vazife böyle bir teşkilatta iş görmeleri- Sustu. Arkadaşının üzerine eğildi. ... . kafiydi. 

ne manidir. Fakat diğer bütün Alman Yüzüne ve gözlerine baktı. Söylediği Elııa Ving te gözlerini açmış, etraflıtrı
t~haası h~va ve gazdan korunma işle- sözlerin genç kadının üzerinde hasıl et-

1 
nı saran on iki T uarege dikkatle ha"'' 

nnde ~.azıfe almakla mükelleftiT. tiği büyük ve beklenmedik saadet onu ı' yordu., 

Bugun Al:nanyada sokaktan geçer- harikulade güzelleştirmişti. Yüzünde, gÖ• Evet .. işaretimiz sayesinde f-{ace• 

ken karşınıza çıkarak cBodrum katınızı I zünde, her şeyinde birden bire ilahi bir kabilesinin muharipleri bizi kurtannı~lıtf'· 
hazırladınız mı~ Tavan arasını bosalltl· cazibe .. Bir füsun vücut bulmuştu. F d · i1 « atmanın eli-.ni onlara göster inıı: 111 
nız mı? > diye soran mekteplilere rast· - Çok.. Çok bahtiyarım.. Diye mı· 
}arsınız.· rıldandı.. Beni seviyorsunuz.. Eğer sev· 

Şunu da ilave edelim ki; genç mek- mese idiniz böyle söylemezdiniz. 
teplilerin büyük bir kısmı Almanyada Mühendis cevap vermedi .. Fakat El-
baş gösteren maden buhranına karşı 
koymak için konserve kutusu, krem tü
pü, gaz tenekesi ve saire gibi bütün 

maden bakiyelerini toplamaktadır. Hat-
- SONU BE.ŞtNCt SAHtFEDE -

sanın üzerine daha fazla eğildi. Öpüştü• 
ler. Bu onların ilk aşk pusesi idi. 

Çölün kurlaşmış gÜneşinin yakıcı hüz· 
meleri altında zar zor bir kaç yüz met· 
re daha yürüyebildiler. 

- Bitmedi -

Tirede müessif bir 
hadise 

& -G"<"~/..2"'AZT~imc.ıa1' ki bu güzel ve sarışın, yirmi yaşındaki tan bir aşk duymakta idi. Hele bu ak• Yatacağı sırada birden şafmp kaldı ... 

Tirede müessif bir hadisenin cereyao 
ettiği öğren.ilmiştir. Tirade mukiın ıcah· 
veci Abdurrrahman ,vazife halinde keıı: 
d.isine kanuni ihtarda bulunan be1'çı 

Kırmızı =Sakallı 
kızla tanışmıştı . 1 şaın onu her vak.itlcinden daha güzel Göz:leri hayretle açıldı. 

Genç kız Sorbonda hukuk okuyordu. bulmuştu. - Bu da ne demek .. ? 

Onu ilk defa yemek yediği lokantada 

1
1 Uzak olmıyan odasına döndü. Diye bağırdı .. 

Emine hakaret ettiği gıbi saat on bird; 
sonra kahvesini açık tutmuştur. Her 
suçundan dolayı kahveci Abdurrrah~ ............................... 

ADAM 
ZABITA ROMANI 

2 -

Sıcak bir arkadaşlık 
Emin ol aşk kadar güzel ve aşktan daha tatlı 

ve kıymetlidir. Aşık olmıyalım 
-·--·~·-- Bianka.. Bianka beni dinle .. 

Genç kız başını salladı : 

- Hayır.. 1 la yır Rene.. Arkada~ça 
geçirdiğimiz bu güzel gecenin temiz ha
tırasını bozma.. ilanı aşka falan kalkı~-

- Evet .. 
Ayrıldılar. Bianka kapıyı çaldı. Açı

lan kapıdan kayboldu. 
Rene !IOkakta, kaldmm üstünde yal• 

nız kalmıştı. Bir müddet durdu. 

ma .. 

- Halbuki ı;İze aöyliyecek çok 

lerirn vardı. 

Gözlerini evin dördüncü kat pencere
şey- lerine dikti. 

- Başka bir zaman söyleuiniz. Şim
di uykusuzluktan ölüyorum. J\llahısmar
ladık. Yarın yine görütürüz. 

' nkantada .. 

Bir pancur 'arasından sızan elektrik 
ışığına dalgın dalgın baktı. 

Sonra ağır adımlarla uzaklaştı. 
Rene Vinyo, Ulerör de Pari gazete-

görmüştü. Yalnız kalmak ve düşünmek ihtiya- Evet .. Bu da ne demekti? 
Bu lokanta muhabirin her vakit gel· 'cında idi. Yatakta, kendi yatağında bir adam .. 

diği yerdi. Genç kız da buraya ilk de· Bu akta:~ onunla, sevdiği ile bir kaçıYabancı bir adam vardı. 
fa gelmişti. Ondan sonra sık sık burada,saat çok guzel vakit geçirmişler, Mont• Bu adam hiç sıkılmadan boylu boyu· 
birbirlerine rastladılar. ınarterde bir kaç meşhur ~rkıcıyı din· . na uzanmıs ve sanki ölü uykusuna yat• 

Bidayette bir tuzluk, bir sürahi ver• !emişler. baş haşa gece yemeği yemiş- 1 mıştı. 
mek suretiyle başlıyan münasebet gitgi- ler ve ay ışığının yıkadığı sessiz yollar· Deli mi idi .. Sarhoş mu idi, ne idi kn 
de samimileımişti.Muayyen saatlerde bu- da küçük bir gcz.inti yapıruılardı. Böyle bir hali ilk defa görüyor, ilk 
luşuyorlar, . konuşarak yemeklerini ye- Apartmanın kapısını çaldı. defa böyle bir şey başına geliyordu. 

yorlardı. Jçeri girdi. Oçüncil kata çıktı. Bura· Uyuyan adama yaklaştı .. 
Rene Vinyo onun adının Biyanka De- t da bir o~a, bir küçük salon ve bir tu- Omuzlarından tutarak şiddetle sars· 

veyron "alduğunu, dul bir bahası bu• valetten ıbaret küçük bir daire kiralı- t 

' 
\ .. 

lunduğunu kendinden öğrenmişti. yordu. Bu, oldukça yaşlı bir adamdı. 
Gazetecinin açık ve tatlı konuşmaları Salonda oturdu_ Bir sigara yaktı. Sa· Ç . k b" ak il . • . 1 .. enesı ırmızt ır s a a çevrili idi. 

genç kızın hoşuna gıtmıştı. Rene de Bi- j bah o mak uzere idi. Erkenden gazete- l-1 .f d 
· · b ı . erı uyanma ı. 

yankanın güzelhk ve neşesıne meftun de u unmak mecburiyeti vardı. Bıraz 
Daha kuvvetli sarstı .. 

olmuştu. uyumak faydalı olurdu. Gazetecilik bu .. 
Ancak bütün konuşmaları. görüııme- Bilinmez ki .. Belki yazı işleri müdürü- - Hey.. Burada .. Benim odamda ...• 

l . L d 1 k h d d d .. b " . .. d w• l Benim yatağımın içinde işin ne? .. en ar~a aş ı u u unu aşmıyor u. nun yorucu ır ışe gon erecegı tutar· 
Delikanlı bir kaç defa bu hududu his dı. Diye bağırdı .. 

vadisinde genişletmek İstemişse de her 1 Soyundu, pijamasını geydi. Muslukta O.iye bağırydı .. 
vakit genç kızın kahkahası ve ihtarı ile elini yüzünü yıkadı. Yatak odasına gir- Btrden bogazmdan boğuk bir küffü 
karşılaşmıştı. di. ve feryat çıktı .. 

- Hayır.. Diyordu. . Arkadaşlı.ğın Yatak odaaımn mobilyeJİ divan 11ek- J Elleri arasında tuttuğu herif in omuz-
aşktan dalıa az kuvvetli ve tatlı oldu- linde bir karyolası, bir kütüphane, or• I larını bıraktı. 
iunu mu sanıyorsunuz. Bilakis daha gü- tada üzeri kitap dolu bir masa. eski 1 Çünkü yatağındalü adam.. Kırmızı 

zeldlı.. Arkadaş ve dost kalalım. tarz bir garderop ve bir koltukt&n iba- 'sakallı adam bir ölü .. idi .. 

"'' hakkında kanun! muamele yapılm1' 
evrakiyle birlikte adliyeye verilmiştir· 

--------------------------~ Kirahk ev 
aranıyor 

Gazi bulvarı veya civarında 3ı 
4 odalı kiralık bir ev aran111aktıa" 
dır. 

Yeni Asır gazetesinde K~ş· 
leddin Şükrüye müracaatlert· 

s. 4 1 - 5 

Gayet ucuz 
satıhk ev 

• •"t.tl 
Göztepe tramvay cadde•• ~oır 

rinde 831 sayıla altı odalı ve lct•"· 
foru havi kargir bir ev satıh JıiJ' 

Görmek iıtiyenlerin ~e:ı: y o
hancye görü~mek istiyenlerıo aiti"' 
ni Asır idarehanesine saat 0 " 

dan sonra müracaatleri. 
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Yuvadan ... 
YENi ASIR 
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içtimai 
RÖPORTAJ 

<UJT[/;:;:::;;;,~:z;,~ Ag" 1 rceza·va 
U:ifZrZ7.Zr~~~;!~~ ••• 
Aşk ficialarının kahramanı olan kadınlar bu 

cinayetleri nasıl ·ve niçin yaparlar? •. 
Bir Fransız kadın gazetecisi ask .. .. 
Yuzünden cinayet işliyen kadın-
larla hapishanede görüşmüş-
tür. Onlarla yaptığı mülakat

ları cok enteresandır , 
•••••••••••••••••••••••• 

Niçin öldürmüşler 
•••••••••••••••••••••••• 

Çok derin bir kalp ve cemiyet ya

rasına temas eden bu röportajı 
bu günden itibaren kari/eri

mize naklediyoruz 

J.ıansanın tanınmış muhnrrirlerinden bayan Luc Valti 
tY 

U\adan a~ır cezaya> başlısı nlhnda çok enteresan bir 
tc;ıpo • 

rtaı terisi neşretmiştir. Bu yazılarda seven, haddinden 

Çok fazla Se\'Cn bazı kadınların ira~elerini selbeden bir qk 
)\i . 
l LUndcn nasıl cinayete sürüklendiklerini, tamir kabul etm 
L~!l karılı jestlerinin hesabını ne ;ıekilde ödediklerini canlı 

• r !lc.kilde tasvir edilmiş bulacaksınız. 

GAZETECiLiK HA:Y ATI 

_, ~ - -- -- -----

Erkekleşen kız 
"Dogusta kızım, ·fakat hissen erke
ğim. Nişanlımı çok seviyorum" diyor . -. -·--------
- ~BAŞTARAFI BllUNCt SAHiFEDE-! best bıraktılar, demiştir. 
teslim edilmiştir. , DON GELEN MEKTUP 

Bir muharrir arkadaşımız dün akşa- Dün sabah Kemeraltındaki otele, genç 
ma kadar bir gölge gibi bu cür'etkar kızın adresine şöyle bir mektup gelmiş
nişan kahraımınının peşi sıra dolaşarak tir: 
kendisi.l'le konuşmaya muvaffak olmuş Bay K<>nan Çinili, 
ve şayanı hayret cür'eli hakkında yeni Kemcraltı, « ......... > otcli, Jz.mir 
bazı notlar tcsbit etmiştir. Gönderen: Pangaltı, Zafer sokağı, Pe-

KENAN KIMDIR ? riye npartımanı, Bn. Samiye ..• 
Kenan yahut Bn. Mele1• 'lk defa 21 ~nç kız. mektubu açıyor. Zarfın için· 

ağustos tarihinde nişanlısı Bn. Keziban- den çıkan mektupla sekiz. lirayı aJıyor. 
la. birlikte J.zmire geliyor ve Kclllfil'altın- Mektubun muhteviyatı bittabü bizce 
dnki otellerden bir.ine yerleşiyor. Mah- meçhuldür. 
cup bir delikanlı tavriyle konuşan ve Bn. KEZ1BANIN DURUMU 
fazlaca konuşunca yüzü kızaran bu mo- Kenan hakkında Kemalpa.şada yapılan 
dem delikanlı otelde, nişnnlı.sındmı baş- tahkikatın enteresan saflıalan vardır. 

ka konuşmak istiyenlcrle fa:zlaca konuş- Meğer bu B. Kenan parasız' ve belki de 
maya r.12.ı olmuyor. Bir hafta kadar bu fakir bir kız, yahut erkekm~ .. Tahki
otelde kaldıktan sonra Armutluya gidi- kata göre Bn. Kezibandan 200 lira ka-
yor. Orada iki gün misafiretten sonra dar ödünç almış ... Parası olunca bu-
Istanbula dönüyor. nu ödeyecekmiş .. . 

1K1NC1 GELlŞl Iş meydana çıkınca, nişan bozuluncn 
Onun ikinci gelişi 11 cylul tarihinde- zabıta Bn. Kezibandan davacı olup ol

dir. Fuar günlerinde oteller dolu ol- madığını sormuştur. Bn. Keziban şu ce
duğu için ilk müracaat ettiği Kemeraltı ! vahı vermiştir: 
otelinde yer bulamıyor. Kendisine Gaf- c - Olan oldu, işi uzatmaya lüzum 
farzade oteline müracaati tavsiye edili- gönniiyorum. Kendisinden şahsen dava
yor. B. Kenan :filhakika bu otelde yer cı değilim.> 

buluyor ve iki gece kalıyor. Bu ikinci KENAN NELER SöYLüYOR? 
gelişinde ynlnızdı. Yanında nişanlısı Çok z.cki bir delikanlı olan Kenan mu· 
yoktu. harririmiz.i görünce: 

SON GELlŞt - Rica ederim, benimle mC§glll ol-
Kenanın Keıneroltındaki otele üçüncü mayınız. Bir iştir oldu. Gazetelerde 

gelişi gayet enteresandır. Bu defa da başkalarının macerasını okumak hoşu
yalnı.zdır. Fakat otel katibi Xenandan ma gider amma, kendi maceramı uzat. 
nüfus veya hüviyet tezkeresi gösterme- mamanızı rica ederim. Gazeteleri oku
sini isteyince Kcnan telaş ediyor. Ceple- masını severim. Nasıl siz. benim mace-
rini, sonra cşyalcınnı arıyor : ramı mühim bir şey mi sanıyorsunuz? 

c - :Eyvah, diyor. lsUınbu1dan gelir- - Hayır, bilakis pek tabü bir hadise 
ken almaya unutmuşwn.> olarak kabul ederiz.. 

Zeki bir delikanlı olan otel katibi, - Her kes böyle telakki etmiyor . 
delikanlıyı bu defa göz hapsi altında bu- Hele Armutlud.n görenler, yüzüme ye
lundunıyor. Çünkü onun tm•nndan, yecek gibi bakıyorlardı. Ayol, ben de 

Muharrir nnlntıyor : nımın telkinlerine tabi olarak yaptığım İşgal ediyor? Yalnız onu düşünmÜ§, Son zamanlarda bahtsız ve suçlu çocuk- yürüyüşünden, sesinden şüphe etmiş bir insan değil miyim? Benim de bir 
araştırmalarda ve etütlerden bu anket yalnız onu kaydetrni~?.. lar mevzuu üzerinde seri halinde yazı· bulunuyordu. kalbim yok mu? Elbette severim. Nişan-I - Cazetccilik hayatımda aşk facia-

llrının le h . . v a ramanı olan kadınların ıstıc- meydana çıktı. - F elsde lisansımı almak üzere lar yazdım. Belki okudunuz o yazılan.. AŞK MEKTUPLARI lıım hakikaten seviyorum. 
Cinayeti teıpitte her kes mutabıktır .. idim.. Ve kendisine kartımı uzattım. B. Kenan otel katibiyle arkadaşlığını - Fakat si1.in sevginiz, her kesin sev-

Fakat kadın oraya gelmek için hangi Dudaklanndan dökülen bu kısa cüm- Margerit kartı aldı. Dikkatle okudu. ilerletiyor. Kendisine gayet kibar ve gi olarnk tanıdığı şeyden biraz farklı 
yollardan geçmi§tİr ? Bunları anlamak leyi müteakip yine sustu. Onu söylet- - Siz bunu daha önceden söylemeli asil bir aileye mensup olduğunu söylü- galiba .. . Siz bir kız olduğunuz halde 

apla d )' rın a, muhakemelerinde bulundum. 

1 
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1Ptığırn diğer bazı anketler esnasında 
ır tah • lltlılt sı merakımı tatmin için, bir f;a· 

d. çılgınlıklarının cezasını çeken ka· 
) •rlları hapishanelerdeki hücrelerinde zj. 
.J •ret ettim. Onların hususi ha,.·ntlann-

istersiniz elbette .. Şimdi bir cinayet mah- mek için başka bir çareye baş vurdum. idiniz.. Belki siz beni anlıyacaksınız.. yor, otel katibinin de ni§an merasimine bir başka kızı sevebiliyorsunuz. , 
kumu olarak hapishanede bulunan fel· - Bilir misiniz. dedim. Bizim gibi Azarlanan bir çocuk gibi dudakları- gelmesini istiyor. - Neden hayret ediyorsunuz. Ben ilk 
sefc talebesinin hüereeine birlikte gire- tahrir me5leğinde olanlar için kalemi- nı büzerek ba~ını omuzlarıma dayadı.... Bu söz.1er wl katibinin merakını da- tahsilimi de orta tahsilimi de lise tah
lim. Onun kalbinde ı;aldadığı bir sırrı mizden dü§en bir aahif e kalbimizden içini çeke çeke ağladı. O bu haliyle ka- ha ziyade tahrik ederek kızın şüpbeli silimi de erkek elbisesi altında yaptım. \lilk' J 

öğrenmeğc çalışalım. çıkmış bir sahifedir. O başka bir kalbi natlan yolunmU§ bir kuşu ne kadar an· tavırlanna daha geniş surette mana Hem mektep arkadaş1anm benim bir kız 
MAHKOMLARIN HAY ATI bulur. Aramızda bir dostluk tesis eder. dırıyordu. Aramızda bir münasebet yer• vermeğc sevkelm~<rtir. Genç kız gece- olacağımı hatırlarına getirmediler. 

d. 
1 

1 .tayam hayret şeyleri gizliyen per-
t erı k d f ftJc ço e alar kaldırmağa muvaf-

t~ ol~um. O günkü ihtısaslarımla bu
'e ıı elırndc bulunan vesikaları mukaye
ıı.ı ederde şu neticeye varmış bulunuyo

Kendisini tanıtmak istediğimiz kızın Beşer ıstırabını tahlile çok zamanlar te- leşti, Bir kadın kalbinin diğer bir ka- lcri erkek elbisesini arkasından çıkar- - Şinıdi kız olduğunuzu itiraf edi-
nclı Margerittir .. O da diKer mahkumlar tchbüs ettim. Bu maksatla gizli randevu drın karşı merhametini ifade eden ha- dıktan sonra pijamasını giyiyor ve ag-ı yorsunuz şu halde ... 
gibi hnyntını dört duvar arasında geçir- evlerine bile sokularak bir tecrübe dev- luşlanm onl\ çoktan beri kaybettiği em- rafla taa ... boğazına kadar kitliyordu. - Ne yalan söyliyeyim. Elbette kı-

'd. Aık dramlannın ekseriya iki yüzii var· meğe mecburdur. Yalnız küçük bir de· resi geçirdim. Nihayet bu sosyal yaraya niyeti vermi~ti. GecC', yatağına gireceği sırada elektriği 2ım ... Amma hissen kız olmayı kabul 
rn : 

~r. Biri bizzat facianın taşıdı~ı haki- likten kendisini gözetliycn gardiyanları parmaİ(ımı koymak imkanını buldum.. - BtTMEDt - söndürüyor ve karanlıkta uyuyordu. edemem. Ben Istanbulda hukuka de-
t YÜzü o·w · ··d f "dd · .. b'l' Bazı geceler de otel katibinden temin vam ediyordum. Hala da kaydım var-

kh • .. ıgerı mu a aa ve mu eı gore 1 ır. f':l'////,G'//.A'/7Lz'77.D~A'.i"LZN7Jt7~KO~R .. Um •N'M"M~~A. 1~Ş%.ZLV~E~Rl.~N- ~D. 7.'AEV~ o'tuaı avukatlarının yığın yığın kelime Jşte o hücresindedir. iki seneden beri ettiği kağıt ve 1.arlları karalıyor, Ar- dır. Sıhhatim müsaade etmediği için 
)~;!.arı İçimle göstermeğe çalıştıkları orada miithiş bir hüzün ve elem için- j mutludaki nişanlısına ve Istanbuldaki seyahate çıktını. Izmire geldim, Armut-

ur, de yaııyor. Kanuni me5uliyet yaşına gir- iWS?l'.AZl!Ji!JliWWS & ltlliil:We'.'rt'Z./~ ailesine mektuplar gönderiyordu. Aşk ]uya geldim ve nişanlandım. 
t~hurıdan anlaıılabilir ki, bu kabil fa- diği gün mahkum olmuştu. ta diş macunu tiiplerinin üzerinde (Tü- hazırlık yapan bir adamın kendisini na· mektupları hararetli bir lisanla yazılı- - Şimdi ne yapacaksınız? 
._ ar ııahnenin tabi bulunduğu kanunla· On sekiz ıene bu ıııtıTaba katlanması pü atmayınız, memlekete zarar verecek· !'ti muvaffakıyetle koruyabileceğini, ha- yordu. Bir mektubunda aşağıdaki sa- Arkasındaki yeşil erkek elbisesinin 
'-h \l)rınak mecburiyetindedirler. Yani lizımdır. Çocuk kadar narin en müşkül· siniz!> kaydı vardır. Muhtelif madenler :ıırlık yapmıyan adamın ise başına neler tırlara rastlamak mümkün olmuştur: yakasını incecik parmaklariyle düzelten 
\it": aan'atı §U noktayı canlandırırken peaent erkclı.leri çıldırtacak kadar güzel için şehrin muhtelif yerlerinde toplama geleceğini gayet güzel göstermektedir. « - Şekerim, arlık her şey bitti. BW Bn. Melek - B. Kenan, lti elini yanak-
~hil:'ılta noktayı nasıl gölgede hıra- bir genç kızın, dü§Ünen, kuvvetle mu- yerleri bulunmaktadır. Genç mektepli· lıte bunun gibi bir çok cazip vasıta- bekliyen mesut günlere yakında kavu- larına çaprastlıyarak cevap verdi: 
~ ;r-e aşk facialarını takip ve tahkik hakeme edf'n, tahlillerini yapan bu se· lerin bu işi ne kadar bir hevesle yap· Ja .. dan istifade olunarak korunmaya da- şacağız. Ben evlenmekten fazla bir şey - Bu kadar sene erkek olarak yaşa
de ~ er de meydanda olan veya gölge- vimli bebeğin akibeti karşısında ayni bğını ıu ufak misalle anlatmak istiyo- ir propaganda yapılmaktadır. Bütün beklemiyorum. Seninle bir arada ol- j mıya alıştıktan sonra tekrar kız olmak 
~. 1 ''akılan kısımları görmeğe çalışma- eleme ortak olmamak imkansızdır. rum: mek~eplerde, duvarlarda hava, gaz. teh- dukta~ s~nra dünyanın öbUr ucuna ka-1 bana zor g~lecek ·:· Nih:~et hissen kn 

r ar, Onu hiicresinde ilk ziyaret ettiğim za· Misafiri bulunduğumuz profe!\Ör likesı olunca yapılacak işleri gösteren dar gıdcrım. > ı olmaktan zıyade hır erkegun. Bu kadar 
ı .. ~Utüne kadar yaptıgwım tetk'ıklerle (Veygand) ın on iki yaşındaki oğlu resimler vardır. Bu !':atırları yaz.an aşık, mektubuna erkek arkadaşım var. Ruhen o kadar 
.ıı:.,y man beni hütün insanlardan şüphe eden, l b d 1 k kl · k "etlen ka d büyii: ir iftiharla «Bugün bir konser- iŞ BöLüMO. aın ıyan mürekkep lekesini beyenme-j er e eşfun i, kız.lığa döndükten sonra 
l'a

11 
en naatime ayanarak be- tiksinen bir itimatsızlıkla karşıladı. - · l k 1 ğ de ~<İebilirim ki, her cinayet hadisesin- N . . . va kutusunu yanlışlıkla çöp tenekesine Yukarıda bahsolunduğu gibi her ke- mış o aca ki, mek1.ubu yırtmış, parça-,ı mesut o aca ırnı sanmıyorum. 

ellaer· - e ıstıyorsunuz benden? Ne dıye t b" k'" 1" ld K s'ın umum rerre\·cs· .. d d 1 lannı bir köseue atm•stır. - Askerliğinizi yaptıgwmızı Kemalpa-
lel\ . ıya en şaşılacak neticeleri ve- beni ıstırabımla yalnız bırakmıyor, be a an ır oy uye rast ge im. utuyu " " ı ıçın e gaz an -.o- • J ~ 
.... 1 l>eıkolojj nüanslnr, bazı hı"rler, gc''ıl- -,kurtardım ve köylüyü ikaz ettim.> di- runma işlerini ne suretle idare edecegwı·- ZABITAYA HABER şada söylemişsiniz? 
~.er, •Ydınlatılmamı" no,_·alar vardır.. yordu. Yaptığı işin büyük bir vatanper- ni hükümet tayin etmekte, her kese go··. nun. emer.atında. k.i otele son ge~il - Hayır, askerliğimi yaptığımı söyle-"'" ,.. nimle uğraşmak istiyorsunuz, dedi. Ben O K l 
""çu ,.- K'1 sizden bir şey aradım mı ? 24 31 Ik h ı rıu itir f d h verlik olduğuna emindi. recrgwi vazifeyi hu"k" t kt d' - ı tcşrın tan ıne rastlar. Otel ı medim. Orada bana sordular. Askerligwi-
.tı:eıı.-ı · . . a e en mütte em cinayete S il . ld w b ume verme e ır. • . . .. . 1 'l&Sın ua erıme a ıgım ccvnp undan iba· Al HALKIN )'APABILECECl tŞl katıbı, huvıyet varakasını ibraz etmiyen I min tecile tabi tutuldugunw u söyledim. 
1\

11111 
L 1 •.evkeden sebepleri gizler. • • man propagandn nezaretinin yap-

'-k 1 ı 11akıkatin meydandn zahiri bir ret olmuştu. Halbuki ben onunla bu tığı istatistiğe nazaran yalnız Bcrlin ııeh- öôRETMEK bu erkek - kız'ı zabıtaya haber vermiş 1 Kabul etseler ve erkekliğe kabul edile-
('etinden b k b' b k hücrede yalnız, başb.~şa g~rüşebilmck rinin bir senede sokağa attı[!ı teneke ku- Muntazam bir iş bölümünden sonra ve kanuni vazifesini tamamlamıştır. ceğimi temin etseler derhal askerlik ya-
~İaal • . as a ır şey ıra ·maz. için kapının eşiğini çıgnemış, kaç defa l . . h k Polis memurlnrından biri otele gele- parım. 
C rnı ıstcrsiniz ? . • . tu arı ve saırenın bedeli ile Almanya er ese yapacağı İş çok ameli kurslarla 

errnain D'A 1 merdıvenlerden ınmış, çıkmıştım. O bu 1 kendisine iki aylık h"'rp ge ı' . . d öğretilmektedir. Bu kurslar ancak bı'r rek kız.ı daireye davet etmi§, bu arada - Bn. Kezibanla nasıl tanıştınız? 
tii~el e ng emont namındaki h . . " n ısı ınşa e e- t 1 kat'b' · k 1m "mk" ld 
ile it Ve Zarif kadının Boyches. du-Rho- z.a metımı nazarı dikkate alacak değil- bilir. kaç gün devam etmektedir. Fakat çok o e ı ırun ız o ası mu un o u- - Vallahi kardeşçiğim bu uzun sürer. "'1 •:vrnakamını niçin öldürdüğü an· di elbette.. Hiikümetin gaz ve havaya karşı ko- istifadelidir. Her kes vazifesini öğren· ğu hakkındaki şüphesini de tahkik et- Sizi kınnak istemedim amma, şimdi ifa-
~ llııı ınıdır} Fıstanının kıvrımları ile oynıyor, yÜ· runmak için halka ynpaca~ı yardıı • 1 l:e· dikten sonra hükümet manevra yaparak miştir. Fakat uzayan tahkikat sonunda, de vereceğim. Bana gücenmediniz ya .. • 

u hus ' züme bakmadan çok hafif konuşuyor· 1· Al l b . bu teşkilatın nasıl ı·~ıedı·gwı·nı· tetkı'k erkek elbisesi giyen, kravat bağlıyan ve Kırılmayın bana rica ederim .. 
~ok 

1
·r Uata uir çok §eyler yazıldı. Bir ınce : man ar unu da şu kmmlara -ı et· k k "b' 1 b d lik l k ı laat du. ayırmaktadır : rnr.ktedir. Bu sa'-·ede aksayan ı'şler du·· - er e gı ı traş o an u e . an ının ız - Estağfurullah ' .. 

ıti b .. I tan bahsedildi. Hakikat şudur D d J oldu; hakk d k' " h 1 · · 1 KEN ı il "l'I arın h'ıç b' . . b' osyasın a yaptığım tetkiklerden zeltilmekte, noksanlar meydana çı1-aı ıl- gu ın a ı şup e erın yersız o - AN VAPURDA 
<ıa ırısı ıze muaı11mavı 1 - Tenvir, İrş~t. propaganda. "' · tt' w · ti ' l t tad d edecek h • •. _, onun güzideler sınıfına mensup olduğu- 2 - '" bölümu"... maktadır. ması ıcap e Jgı ne cesıne van mış ır. Zabı a ün sorgusu yapılan B. Ke 

Va tu fal na tarı veremedi. nu öğrenmiştim. Gözlerimizin karşılaş- ·ı HALKIN YAPAMIYACAôl IŞl-E- KARAKOLDAN DÖNÜNCE nan, hüviyetinin mahallen tahkiki için 
tel c sel t h ·ı d ·· · b 3 - YApacAvı i•i ö!!retmek. - - B Ke.,., ka k ld d" ·· Otel it e a sı e en genç, gu- maması içın üyük bir gayret sarf ettiği P .. - Ri DERUHTE ETMEK.. · .... n • ra 

0 
an onuyor. dün gece saat 20 de hareket eden Ana-

h:t i1:"11 n elini silahlandırarak bir cina· halinden belli idı', ı 4 - Malzeme için yardım. katibini gördüğü zaman : .~ rt . 1 l ..,, erıı } Halkın yapamıyacağı muazzam işler .ıa a vapurıy e Istanbula hareket et-
irıirı besine saik olan merhametsiz - Küçük b~yan ben ko"tu'"lu"r.u"nu"'zu"' 5 - lnlkın ) apamıyacağı büyük ış- h"k'' -Siz zabıtaya verdiğiniz karneye nü- m:c+ır Beraberind b d lis ~ 

1 
" ., u umet tarafından bir planla yapılmak- ':1- • e ir e po memu-

() p ep eri nedir ? . t' b" 1_ d d W•ı· s· . 1 k 1 )eri denıhte . fus tezkerem bulunmadığını kaydetmiş-b- arisin • ıs ıyen ır -.a ın egı ım. ızın e onuş- R J .. d . . . . • tadır. Bütün şehirlerin birbiriyle muha- ru vardır. B. Kenan dün akşam saat 18 
ır a..ı şımal istasyonunda zengin mama, zaman zaman sizi ziyaret etme- un .. r nn bırıncı•ı ı;:ok amelı sur~ttr. b b k siniz. Karakolda üademi aldılar ve ser- d t l 'd 'lam, ere şe e esiyle bağlanması, askeri (>Ö· e 0 e e gı erek hesabını kesmiş ve otel 

~eldi .• r-e 'Vurmuştu. ölen zengindi. Gü- me müsaade ettiler. Bu müsaadeyi al- ynpılmal:ındır. Artık uzun ''e can ıııkıcı ) katib' ı "' n.- k zet eme teşkilatı '-'npılması. itfaiyenin çagwından han'ç "erkek ve kadınları ta•. ıne veda etmlclir. 
a L .. 121 ö t h' •W• k k k 1 l d D konfernnslnr t~rı'h• k K' " ""' ";l· ~ Qı.ı .,.,_u nce es ır ettıgı, son- ma pe o ny o mıı ı. üşkünlere, ma- " r arışmıstır. ımse- t k · · h lığj ..• , aşakadan k • . . d l l ıı vıyesı, er yere alarm İşaretlerinin pit ederek bunlara düşecek vazifeyi ka- • 

Kızı zorla kacırmak . Sôylend' usanınca onu ter ct- 1 nevı ıstırap ıçın e o an ara yardım et· nin bunları dirl•meğe ne vakti ne de konulması, ve saı're gı'bı', )'eıae ı F' d f 1 b b 'I ğıt üıerine koyabilir. Bu hususta Hava 
dii . .' se e ta e esi undan ı meğe çalışan bir kadın cemiyetinin aza- takati vardır. Fakat mesr.la bir ııinema- Bundan ba~ka hu"ku"met gazdan a·· ıırııuş, cina t' . . 1 . s· . b f .. ko- komutanlığı rosasen kendisine yardım 

lıf\in b ye mı ış emış.. sıyım. ızı u sı atla ziyaret ediyorum. yl\ ı:;irdiğini7. Zl\man birden bire bir yazı nma · 1 · d k 'f f 1 l · k)'I Unlar h d d '-' ru ış erın e a tı vazi e a an Ara cd!!c:ektir. 
erdir. er znman uy u{;umuz ı ü~ümc yine bakmadan cevap ver- çıkıyor : <Y Ninizden ke.lkınaymı:r., kork- · d ıcap e en malzemeyi muntazam bir plan Göriiliiyor ki hava ve gaza karşı ko-

c di : mnyınız!) Bunun nrknsından (Ne ola- dahilinde yava11 yava" hazırlatmaktadır. b' ('.: ANiNiN MAZE v ,.- runma i~leri her zaman ır para mesele-
• aninin RET! -. ... Hiç bir şeye ihtiyaçları olmıyan, cak?) <li"e merakla heklerken sinema- ş· d" llerıd· . narnuslu · 

1 
d d 

1 
. . . d k 

1 
ım ıye kadar verilen ·izahat tetkik si de:ildir. Bilakis her §eyden evvel kuv-

bılillt~ınj hla:ı:.ur göst ınsan. a.r k~rası~ aı:~ ~t erını te_mın e ece şey ere bol 1;ın İç•ri•ini acı bir çırlılt doldııruvoT ... olunursa görülür ki bu teşkilatı kurmak vetli bir teşkilata ihtiyaç vardır. Bir ker-
tı f ıa dun ermesı ım ansız ır. o avuşan ve bu zevk içinde bnşkala- u, nla.rm isnretidir. Hnlka se::li filimle icin hiç bir par~ya ı'htı'yaç yoktur. Bu te•· k'I• 1 · 1 r h" Yanın en ahJ•k b" d b b " ~ re teş ı ut yapı ıp ı~ emeğe başladıktan 
.ı ır cin• u sız ır a ;:ımı, lrının ıstırn ına urunlannı sokmnğa ce- vö~tc-rilmn ·tadir. Bı'raz ~onr~ bu Acı ..... k'l"t · l 1 k d b "'~il 

1 
.. yet k b - .. ._., 1 11 nynıy e mem e etimiz e tat ik olu· sonra eldeki paraya göre malzemenı"n 

h Qİr •Ş h" e ur an gitmesi yüzün-,1en l:adınlardnn biri.. ketiliuor Fasılalı b'ır tak d"d"k '-'olt·· .. e ıt> gib' . . . . . "" · ım u u ses· nabilir. senelere ayrılmış bir programa göre te-
llı Ulen kan ı· 1 takdıs edılebılır... Cemıyet hakkındaki düşüncelerinin • !eri duyulmağa baslanıyor ki bu da Her bir val' k d' ·1· t' d d ı.ı·· asa onu d"'k · d k w 1 en 1 vı aye ın e gaz an mini lcolaydır. Daha ıimdiden mem1eke-
tL. ~dafaaya h" o enın a'·ası- ço sert oldııgunu anladım. Masası üze- (T<'hlikc ~eçti) İ'!arctidir. Kulaklarınız- korunma i11.)erinde kullanabilec.....-;i kim· ~ ızmet etm · t" 1 · d b' k' d d i ı -s -c timizin her tarafında, fakat bilhassa gaz 
'lrd Ya ~i:ı:.Ji kal . emış ır. şte rın e ır ıtap uruyor u. lk sahifele- <la hu r-sler çınlarken gözünüzün öniin- yager, doktor mühendis eczacı ma· h t_'L]''- • • d 

ını_t k a an cınayet sebeplerirıi rinden birine kendi eliyle cSihiu keli- deki )ftvhada da siz bunlann ne oldugw u- denci mak. . 't . ·ı' ,_I: vle ava ) eı_1 ıd&esıAnel en 7:!'il~ e mbaruz 

' 
istemiş 

ödemişin Topbaşı mahallesinde otu
ran Ayşe isminde bir kızı zorla kaçır
maya teşebbüs eden Mehmet yakalan- ' 
mış, adliyeye verilmiştir. 

r: 

Satılık ev 
Güzelyalıda, tramvay caddesin

de 102 7 numaralı ve alh odalı, de· 
niz.e lr.arşı, bütün konforlu ev eatt
lık tır. lıteklilerin mezldir eve mü-
racaatleri ilin olunur. rı.uau benı' b h . . 1 • ınıa ve saıre ı e eme& ı au-ı o an yer enn e man te,11. abna en-

u ususta mesını yn1.mı9.. k b T O d k b J · · l'•DnıaKa • le. • v· d 1 B k r b nu o uya ı ıyonunuz. n an sonra ısa j ay ar, emeklı doktorlar ve aaıreyi, vü- zer bir organizasyon yapılmasını bütün 
ev ettı. te a- u c ıme, u zenç km bu kadar. mı kısa filimler aörüyoraunuz. Bu filimler cutlanndaa iltifade .lıın•cak. uker•!L '--ft..imiz]• te---' 1 • 1-5 S.6 
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Oğlunu 
Yazan: Kemalettin Şükrü ...................................................... 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
•• balta ile öldürmüştü 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . ..................................................................................................... : 
Anne .. Anne .. Babamı ·buldum .• 

Kadın Va.ilin yüzüne hayretle bakh. Kulaklarına inanamıyordu 
bu kabil miydi. Hele Vasilin; babam baıvekildir •• 

Dimesi onu büsbütün şaşırtmıı tı 

On yedi sene oluyor. Onu höcrei münferide koy·~ 
duktan sonra evrakını bir okuyayım demiıf>.!m. i 
Tüylerim diken diken oluyordu. Bu kadın bir~ 

............... : yabancı kadın gibi geceleri evledının koynuna 
a giriyordu. Ve bir gün müthiş hakikat meydana 
~ çıkınca cinayetini belki daha hafif kalan 
i bir ikinci cinayetle 6rtmeğe çalışmışh. 

,Vuil bir müddet, ima bir müddet mq aaçlanm aynaam brpsmda hm Ana '" oiul .....,. ...-_. bine-
·..ta. dliultmelde mqcaldi. rek ~ koeajma aittiJer. 

Sonra annesinin göderi içine l;ab. Ah eski umanlar .. Saçları ne kadar Vasi ...,..ini ....W. IMnktı n ko. : .................................................................. ·-··································· 
rak : uzundu ve ba uzun •çlan topmr yap· naia plna Pcli. Gardiyan Hasan: 

- Anne.. Dedi .. Ben, babama bal· mucnı Sokolaris ne lıadar da çok sever· Sokolaria n Teoq.., cöd_. b,pıya - qte, ded1. AradıAınız kadın bu-
dum. eli.. dikmiPw, •Jn a;n M7ecu içinde bir dur. Onun hayatı çok: pyanı dikkatUr. 

thtiyar bdm oturddia yerden MÇ- Şimdi onun lcarp.aana Çlbrkee de yi- u soma~ ıir"eceık adama. Vasili bek .. Ihtiyarladılt halde gönlU hllA tazel.iti-
rada.. ne onan leVdiii gı"bi topm ,..pmak is- liyorlarda. ni muhafaza ediyor. . 

- Naal.. Blil.am mı baldaa. tiyor nmnffalr: Olamı,.ordu.. Jbtpdak... Vaail. bpt eNinde söriiDcl'L Kendiaiyle konuşmak isledim. Elleri-
- Evet.. Hem anne haham kim bili- bbrap yalnız saçlannı ~kal- Arkaunda. imp.atoran L3f mitam me ~nldı: 

y« mmun? Bizansm bapelüli. manllf, ayni zamanda onlann yaruından elbüeai varda. 1 -Ağabeyciğim. dedi. Ne olur, müdü-
Kadm kulaldanna ve göderiae ina- fazhwnı dökmüftü. tJkönce Teoayamn orada buhlnduiu- re söyle ... Bizi fU kapalı yerde hapset-

1WJU7ordu. Kadmcağm, büyük bir heyecan için- nu görmedi. mesin. Biraz hava alalını. Bakın erkek 
Kulaklanna. inanamıyordu, çünkü Va- de, tıpkı genç YllfUUD sevdalı anlan gi- Fahife.. Kö,eye çelWmifti.. mahkllmlar nasıl dışanda dol8§1yorlar •• 

ail, habrall kalbinde yqıyan ilk İlfda- bi telqla idi. Vasil, batvekilin karpsmcla. bükümet IhUyar kadın mahkfun, ışıltısını kay-
mn Bizansın batvelUli olduğunu söyle- Bütün çökmiif vaziyetine rağmen göz- reiıinin önünde yapdmaaa lôıa gelen res. ' betmiş olan açık mavi göı:lerinin bütUn 
ınifti. leri.. fri siyah göileri ilk körpe canldık mi hürmet ve tuün .elimau ifa etti. 1 ihtirası ile pençere ara1ıttından erkek 

Gözlerine inanamıyordu. Çünkü : ve tatlılığı muhafaza etmİftİ. Hele bu Betini öne yaran etmek suretiyle Soko- mahkumlan seyrediyordu. Konuşur-
- Anne .. Ben babanu buldum.. anda birdenbire kartılaıbğı se'f'İnç o l . . ·~-·-d 1 ken bile o kadar dalgındı kl, yanında 

ansı ae....... L. h k . k 'b' ka 1 DiJen oflu bu sözleri kin ve nefretle gözlere daha ziyade kuvvet ve letafet _ sm, deci' bö 1 erken bir aman.. iç ımse yo muş gı ı yıtsız ığmı 
cleiilt MYiDç ile söylemifti. vermİftİ. ı, 1 

e ettiiimd-. muhafaı.a ediyordu. Gardiyan söze ka-
te.dm. oiiu brfumda kalp uifmı ..,..,. da vakitaiz olarak rabatam rışlı: 

belli elnMMueie çallfb. MaamafiJl yine Vuil, ıece saraydan imparatonın has dolayı ~ dilerim. cidd' •• bınlr: 1 - Onun maksadı 1ıava almak değil, 
be~ içiade sont.. ahırına ait bir araba ile gefmit ve vakit Sokolarü. bat~ , "-::- : 1 erk.ekleri seyretmek .. • Şu ihtiyar hali-

- Süi mi söyliyonun Vasil.. geç olduiundan araba Vasilin konafın- rnadan, ~ güler bir yiiale v ..... , le hAIA gönlü aşkta ... Hala maksadı 
v..a H"ftine IU'a)'c!a. imparatonm da kalmq, arabaet ile a&yis te orada mi- le cenp 'Vereli : çapkınlık ''' 

yanında geçen teYleri olduğu cibi an- safir edilmitti. - Dün ceceki vak'adan aonra aİzİ 1 Kanun yoluyla hapsedilen bir mahkQ
lattı. Cümbüt içinde bat•elölin girdiği. Vuil, bqvekilin ilk defa gideceği bir in evvel yalnız ıörmek Ye ain, biı}nun hürriyetini elinden alırken, duy~
ni, hakaret gönlüiünii ve tokat mesele- evine imparatora ait araba ile gitmeği Bimı evladma yaklfır bir tekilde aail larını yok etmeğe hakkımız var mı, dı
sini söyledi. O gittikten IODl'a da Oçün- daha fıyakalı buldu. Haber verdi : hareketinizden dolayı tebrk ve te,ek- : ye düşünüyonnn. Orada daha faz.la kal
cü Mifelin sözlerini annesine aynen nak- - Saray arabasına haurlasmlıır. Bqve- kürlerimi bildirmek i~ordwn. Bu tallı mıyarıık koğu~tan ayrılıyor ve bahçe-
letti. kilin evine gideceğim.. i§i bu kadar çabuk yapabildiğime çok de, ceza evinin en eski elemanlarından 

- Anne •• Dedi.. Artık bunun ıüpbe Sonra annesinin oduuıa girdi. seviniyorum.. c Osman> 1 buluyorum. 
edilecek tarafı kalmadı. imparator onun - Haydi anne gidiyoruz. _ BiTME.Di _ Osman, ceza evinin zindnnlık zama-
r __ !_&___ •• ~ • ah ti • Erme nındnn şimdiye kadar geçirdiği bütün 
~ yapug• sey a en, -
nistand• bir kızı sevdiğini a1ma1c ni- Bulgaristan Soyadları safhnları birer birer snyacnk kadar ha-
kahlamak :..:.. -L t::~ b' ' b' _ {ııası kuvvetli bir adam .. . Çehresinde-

~ ~ urar e "O~.. ırer ı ]_· h ı.- l k h 'shan . 
rer anlatb. Demek babam • t rk _ ---o--- --o-- ~1 er ıw.t ve 1er ıvrım, apı enın 

• .1..x..... 0nu --'--~1ar aenHaı e .. b~ Jkı· kültür adamını Pek yaman.. Fakat yap.. muzlim havası iç.inde geçirdiği scnetc-
llllf ~u.. z ... UUUlf " tta ır tıkları iş ktilU · 'hn · • •t ed' O r. daha da Biuaat ~ - d nn mı etıru uşa ıyor. nun abrzın-

t • 1 um ama musaa e kaybettı• Dün asliye ikinci sulh ceza mahke· dan şu veya bu mesclc hakkında izahat 
emetDlf ••• . d b' .. d d • 1m k . ,_~ .b. b' .,_..JI .-ıı:.1 -::..a. b' a..-ı .... :1 L-'- B " ük' B 1 ed'b' y d y k f mcsın e ır tecavuz. avaamın urul'llla" a a 1Dl1W1llSlZ gı ı ır şey ... 
~•""~ana .. ...,...._ il'-~ a UA&· uy u gar ı ı or an ov o - d h~._,_ 1.ı • S 'V- kah ı rd b. · d il le-.. 1.. .. .. V l'd' ih . sı ıırasın a wum -.altnl ıdar suçlular· n.urşı ve e en ırın e narg e 

tı.. un o umunu arruı metrepo ı ı tıyar d b' . . d ..... !-r •-- lıkl "fü' rd t' ·'- k d' · 
- Demek .Jr(ı-._ ded... -~·- baban- s· . k' ,_.,_. . B . b la Bul an ıname sor u : 4Unu..ı .auırşı l pu e ırAen en ısıne 

-· ___, anıa uneon un ı WKtp ettı. u ıli ar - S d A d d. .. Uı' b' • t · ı d.ğ. d _L - oya ın } y ın a mu ış ır cınaye ış en ı ın-
an naret etmiyorsun.. Babana karp gar kültür hayalı şu günler zarfında iki Ef d b hsed ' Alı1ka .. t · 

bir ,_!..___ L--• . .. - · e.. en a ıyorum. to gos erıyor, 
ııun -.e1Dİ7onan.. bUyuk kayıp karşısında kaldı ve Bul- kul k k b rtı 

Ha Hakim diğer suçluya sordu n a a yor ve soruyor : 
- P arme.. Ve o kimbilir belki gar umumi efkan iki büyük acı ile inle- C d k L - Soy adın ) - inayet •.. Sen cinayetin anis a-

Ali sana kartı yaptJiı elinde olmıyan di. z b le sını hapishanede bulabilirsin. Orada ne-
hareketinin ubrabı ve UaLt içindedir. Vanıa metrcpolidi Sin1eon 9 şubnt - ey c " 

lh 
Oçüneü suçluya aoruldı.ı lcr, neler olmuştur. O karanlık duvar· 

tiyar kadm : 1840 senesinde Burgazda doğmuştur. la d 1 
- Soyadan > r i e gelse de anlatsa ... 

- Acaba.. Dedi.. Kim bilir aradan Tahsilini HcybeUadadaki Rum papas I:Iak'k - Yıldırım.. ı alte Aydında ne işlenmiş bir cl-
seneler ve 1eneler geçti.. Çoktan unut- mektebinde yaptıkdan ve zamanına lta- z bek Ef , nayct, ne de bir burun kanaması vardı. 
muttur. Hatta taıumu bile belki.. dar geçen bütün klasikleri çok iyi oku- - _ey · · · · e. · • Ve '\ ıldınm bir· 

leştikten ıonra, Seydtköyünün altını rıs- Maksadım kendisini söyletmekti.. 
- Anne.. Ben babama, babam oldu- duktan sonrn iyi yetişmiş bir kilise ada- Osman, Aydınlı kadının htk!yesini 

L-... L!l __ ..ı "-1 bir L---•- ı--·•- ha tıl ıo.u tüne getirmediğinize şükretmeli .• •- --en o7 .e ~ette bulun- mı o ar~ yata a mıştır. a- sene- şo"ylcce anlattı : 
.ı_ ı..! • •-- d rd ki u1g k b ' - Nereli iniz > .. _.. .. o eena unabnuf oaaa bile hir ba· sin e Fene e . B ar ınc te ıne mu- SENES1N1 HATIRLA y AMIY ACACIM 
relcetimi unut:mu. Çünkü aradan .:.-.: allim olarak yerleştiği sırnlarda Fener - Aydınlı .. 

,__ - Ne diye evlere t .. d bul - Senesini hatırlıyamıyacağım, diye 
dört aut bile geçmedi. Ben biraz aza- patrikliği üe Bulgar kilisesi arasındaki dunuz> ecavuz e un· ,söze başladı. Belki de 16, 17 sene olu-
DaJllL Yala,J1m.. Sen de bu:ırtanmaia mücadele başlamak üz.ere bulwıuyordu. yor. Bir ı..." günü, iz.mire lapa lapa kar 
'--·•- Beni L!.. !I..! d 1 ı d - Yalan biz namuslu adamlarız. ~ ~· IJllll' •• saat sonra uyandınr· Bilahara Slmeon bu müca e e er . e çok düşerken onu hapishanemize getirdiler. ..... 

- Nereye gideceiiz., 

- Babama gidec:etiz .. Baıvekil So-
kolaria cenaplannm evine gideceğiz. 

Vuil bunlan söyledikten sonra an
nesini yalnız bıraktı. Odaaana çekildi. 

Derin bir saadet rüyası içinde uyu
ran kansı Sofinin yanma uzandı. 

** Vasilin annesi, yandan failaa aldat-

fafıl bir rol oynamı tır. Bulgar kültür ta
rihine bu mücadeledeki hizmeUeriyle 

geçen ve 91 yıl süren hayatında, gözleri
ni yumuncıya kadar, milletinin kültürel 
yükselişi için çahşaıı ihtiyar Simeon, 
Bulgar politik Uırihine de Bulgarların 
cHal.AskAr çar> adını verdikleri Rus çan 
Niokola'ya Bulgar k:ınynzlığına prens Ba
temberg'in getirilmesini ricaya giAen he
yet arasında bulunması dolayısiyle geç-

Suçlular bir eve tecavüzden maznun- Hnlırlıyacaksınız. • .. Hani Izmire çok 
durlar. Tecavüz gece vakti olmuştur. Şa- kar düştUğU me,."1ıur sene ... Ben 0 gün 
hitlerin celplerine karar verilmiştir. faz.laca yorulduğmm için erkenden yat-
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
miş bulunuyor. mak niyetinde idim. Zindancı beni ça-

Muhtelif yabancı diller bilen mütcvcf• ğırdı: 
fa, bilhassa Yunanca ve Latinceyi çok iyi - Osman, dedi, şimdi bir mevcutlu 
bilen, münevver bir adamdı. 1yi blr ha- getirecekler • .. Aydın hapishanesinden 
tipti. Bulgar metrepolitlerinin en ihtiya- naklen geliYQr. Orta yaşlı bir kadın ... 
rı idi. Tam GS sene Vama lnetrepolitli-t Evrakınt teslim et .•• Kendisini münfe-
ği.ni idare etmiştir. ride koy ... 

ss 

.......... 
• 101 •••••••••• • • • 

~senelik mahkum~ 
: ...... : 
Cezası 20 St~neye ~ 
indiğinden bir E 
kaç sene sonra ' 
yine insanlar ara
sına karışacaktır. 
Münferid höcre
de onu sıkan bi-

• 
a ricik şey hala sön-: 
~ miyen ihtirasıdır i 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- Baş üstüne, dedim. 
Filh&kika yanm saat sonra çıka gel

di. Acuze mi ncuz.e . . • Yaşı ilerlem~ 

olmasına rağmen tazeliğini muhafaza 
ediyor, bir sorguma üç cevap veriyor
du. Usulen adını sordwn, hüviyetini 
tesbit eltim. Şu bizim kara kaplıya ğe
çirdiın . 

Kendisini münferide yerleştirdikten 
sonra gece vakU, şöyle bir cvralunı oku
yay ıu1, dedim. Ne evrak, ne evrak ... 
11~ maşallah malın gözü •.• 

Osman garsona seslendi : 
- Oğlum, Bayın nargilesini ateşle ... 
Osman garsona benim nargileyi göste-

rirken, inceliğini ortaya koyuyor ve 
ateşsiz kalan kendi nargüesinc mahzun 
mahzun bakıyordu. Devam etli: 

- Ne d~ordum ... Meğer bu kadın 
idamlık bir katilmiş, yüz bir seneye 
mahkfun olmuş, cürmU oğlunu balta ile 
öldUrmek ve kuyuya atmak ... Zabıta, 
ihbar üzerine şüphelenmiş .. • Evinde 
tnharriynt yapmış, 22 yaşındaki oğlu

nun cesedini evbıin bahçesindeki kör 
kuyuda bulmuş . . . Eski devrin mahke
meleri bu kadını 101 seneye mahkllm et
mişler • . . Sonra cezası 24 seneye tahvil 
edildi. Aftan beş sene istifade etti. 16 
seneden beri yattığına göre üç, dört se
ne sonra tahliye edilecek, demektir . 

SABIRSIZLANIYORDUM. 
Osman bir türlU mevzua yanaşmıyor, 

hadiseyi UstUn körU anlatıp duruyor
du: 

- Biraz tafsilat ver, dedim. Bilirsin 
ki ben meraklıyım.. . 

- Bilirim, bilirim ... Senin anlıyaca
ğın bu kadın Aydının bir köyünden
miş • .. Dul imiş . .. Yirmi iki yaşında 
bir delikanlısı varm~ ... 

OCLUNUN KOYNUNA 
GIREN ANA ... 

Ann, oğlunu kıskanıyor. 
Delikanlı evlenme çağına gelmiş 

Evlenmek istiyor. Fakat bu kalpsiz ana, 

HALK MASALLARI 
yukanya çekildi. Sara lcüçülc laza gel· ne çalcabilcain .. Dikkat et. Şayet siyah ve Naçara hücum etmek iate<!i. Fakat 
miıti. koçun üzerine atlarsan o zaman ye- yavrular işin iç yüzünü annelerine an-

Küçük kızla Naçar birbirlerini sev· di kat yerin dibine gaderain. tattılar ve onun aayClinde ölümden kur-
mitlerdi demiıtik ya, kız evvela Niiça· Naçar, küçük kızuı sözünü tuttu. Ev- tulduklannı ıöylecliler. 

rın çıkmuını. Naçar da kızın çdtmaaını nl& onu çdtardL Arkaaından da kendi Zümrüdüanka bundan sevindi. 

istiyordu. yerine İpe bir laf bağlayarak. üç defa - Adem oilu.. Dedi, söyle 'dileğin 
N8çar, kızı kuyuda bırakmamak isti- ipi salladL nedir > Evvel Zaman 

yor ve evveli. onun çıkmasını teklif edi· ip yukan çekilmeğe bqladL Fakat - Dileğim yer yÜz.ünc çıkmaktrr. 

içinde ••••••il'• yordu. yarı yolu geçince arbdqlan lc.üçük kı- _ Ah Adem oğlu .. ihtiyar olmuay· 
Kaz Niiçara ı zan dediği gibi api &e.tiler ve Naçan öl- dım ıeni yer yüzüne çtlc.anrdım. Maama-
- insan oğlu hilebazdır kim.ae bil· dürdük diyerek kızların taksimine ko- fih bana yedi koyun kuyruğu ve yedi 

mez fendini.. Her kime iyilik etmiı isen yuldular. tulum prap bulursan seni yer yüzüne çı-
sakın ondan kendini.. Bu 9ÖzÜJn kula· Nii~r. küçük kızın gösterdiği yoldan karınm. 

-4-

Biçclr ile Naçar iına küpe olaun .. Arbdqlann een çı- yürüdü. Havuzu buldu. Kenanna otur- Naçar, Zümrüdüankarun istediği ye

karlı::en yan yolda ipi keaecelder ve se- du. Koçlan gördü. Koçlar hücum ettiler. di koyun kuyruğu ile yedi tulum prabı 
Bu üç k12dan biri, cücenin kar•rdıg"ı Diye sordu. Büyük Lzi cevap ver r:'l' d ._. ·· ....... l d B f b' b . ..., • ni kuyuya ClüıHirerelc öldüreceklerdir.... c. ın eıu yuzugu ya a ı. u ıe er ır ır- t d . ._ · · l -'-t C't 'd b' h 

k ..ı D'"' ~ki · d ·· · '- d .___ K -'!L L___ d v- e aru; açın yo a çu; ı. ı gı e ır te -
ızyı. ıger 1 11 e cuçenın ıı;cn i ııuz· mcdi. ü .. ~ ~ eor u o.: feriyle kavgaya baıladılar. 

lan imİf. _ ikinci odada bir eandık. bu san· OnJan tecrübe etmek için evveli. ken· N re tesadüf etti. Bir hpı önünde ihtiyar 
din yerine ipe bir taı bagvla .. Eğer ipi açar derhal beyaz koçun üzerine b' k d ö dü Kaçırılan kız Naçan görünce hemen dıgvın M-inde tekrar bir sandık ve 'daha 1 _._ ır a m g r ı 

... k ( atam-. istedi. Fakat tesadüf ve acele V l'd Be • k koıaralc yanma geldi. Diğer iki kaz kor- içinde biri yeşil biri san ilci kurt var.- eser er ve lafı dütürürlcne sana fU yü· - a ı e.. nı tann misafiri a· 
1 F 1_ .. v.. ·· · p v ·-'- c: ile ı:vah ltoçun üzerı'oe atladı. Yedi kat karalc kaçmak istedi er. aıı;at kırk bük- Bu kurtlar ölüne babam da ölür. zugumu verıyorum. arma~ına ca&... ·.ıu v bul eder misin ) 

" 

-L b yerin dibine indi. Jüm saçlı kız onlara kor acı:uı;. ir teY ol- Naçar bunun üzerine ik.inci odaya yoldan git. Yolda güçlükle karıdaıır- ihtiyar kadın : 
madığını söyledi. Müsterih oldular. Ko- girdi. Sandaldan açtı. Kurtlan buldu ve san aldırma.. Yürü.. Ceç daha ileride Bir kavak ağacı gördü. Ağacın ko- _ Oğlum, dedi. Benim yeyecc!: ek 
nuımağa baıladJar. parmaklan aruıada ~de öldürdü •• aydınlık bir yere varacabuı .. Orada bir vuğuna girdi. Ağacın üstünde bir :züm· 

meğim, içecelc suyum. yatacak yata 
Küçüle Naçar birbirlerini sevm~lerdi. Böylece üç kant boylunun canı cdıen- havuz göreceksin. Havuzua lr.enanna rüdüanka kUflan ı.-e yavruları vıcır vıcll' 
Cücenin öldürüldüğü halde yine neme gitti. Şimdi kızlarla beraher yer otur .. iki koç bulacak.n.. Bunlu MDİa ötüıüyorlardL Nihayet büyük bir yılan ğım yolc .. Seni naad misafirliie kabul 
ild 1 1 ... L--L edeyim.? dir' iğini söy iyor ardL yüzüne,.,...._.. lizımdL Paıola mucibin- üzerine hücum edecek.lef'. Elindeki yü- ağaca bnnarunağa •e ,-anulan yemeğe 
Şu halde canı vücudunda deiil. bat- ce ilk en-el kırk düğüm aaçh klZll\ be- züiü göıterince l>u koçlar sana hücum- h.az.ırlandL Naçar hem. belindeki la- Naç&r cebinden bir lira çıkardı, kad ı 

b bir yerde saklı olmalı idi. Naçar bi.i- line ipi bağladı Ye üç defa aallMtı. Yu- dan vaz geçip birbirleri ile kavsa,.. ... ima ~ ,.ı.. iki ~ et& na verdi. Koca kan bunun üzerine iz.ı.c 
~le kıza : kandan ipi ç.dr.t.iler ve ~ardılar. tupc:aldard.. O nkit - lreediai lrot- lnsaa oila lrokw 41u7 .. .a..r&dG n ikramla Niçan nine bbul etti. 

- Babanaa cana nerede .akla >. ~ __... ciicenia ~ imi da lucla. ~... ' ı iM m lııi .- ,...... .-. -...- ı•rele ,_. a.&di - BiTMEDi ---- .. - --- -

r oğlunu yanından uzaklaştınnağa taısaıo
mül etmiyor .•. Onun kat'iyen evıenıne; 
sine razı değil • . . Kendisini bir ınüdde 
avutuyor : 

- Sana münasip birini bakıyorualt 
bulunca tez clden evlenirsin, diyor. 

Seneler geçtikçe. vbcller yer.ini bul" 
madılcça çocuk sız.lanmağa başlıyor : 

- Şu halde ben kendi başımın çarcsi-ı 
ne kendim bakanın, diyor. 

1§ bu yola dökülünce, kadın. hayalci 
bir delikanlı olan çocuğuna bir altşaJll 
diyor ki: 

- Müjde Hasan ... Sana müjdem vat· 
Bu gece yemeğini yeyince erkenden yst 

t.acaksın ... Be nrüyamda gö~üm. lJt& 
gece sana bir kız misafir gelecek ... /Jr 
!ahın emri böyledir. Sen kat'iyen bu k'" 
zın kim olduğuna merak etmiyeceksiJı.·· 

Hatta yatırken, emin olmak için gör.iİ' 
ne bir mendil bağlıyacabın ••• 

Delikanlı buna inanıyor: 
- Peki, bekliyorum ana, diyor. 

Delikanlı yatmağa giderken ruıasın.Jd. 
yanına geliyor : 

- lşlc mcndıl, sen onunla gözler~ 
bağla .. . 

Ve ana, mendili bağlıyor. 

Filhakika o gece delikanlının intizarı 
uzun sürmeyor. Blr kadın kapıyı aça· 
rak geliyor ... Sabahı bir arada getirİ" 
yorlar. 

Delikanlı memnun ... Misafir kadıJI 
ertesi gece daha erkenden geliyor. B\J" 
nu bir UçUncü, dördüncU ve beşinci gr 
celcr tnkip ediyor. 

ViCDAN AZABI··· 
Fnkat bu gUn gibi aydın bfıdiseff 

rnğmcn delikanlı bir: azap içinde lo~ 
nıyor. içinde bir şüphe var ... Bunu ~ 
kimseye anlatamıyor. 

Artık anasının yüzüne bakaınıyot• 
Akşam eve gelir gelmez derhal yata~ 
na giriyor. Bu vaziyet daha uzun bit 
zaman devam edemezdi. Delikanlı ~ 
saret ediyor. Köyde yakın tanıdığı bit 
berbere hadiseyi an1allyor : 

- Şüphe ediyorum, diyor. Sakın od-'I' 
ma giren kadın anam olmasın ... 

Berberin asabı geriliyor ve deJikaııll' 
ya bir akıl öğreüyor : 

c- Sana bir kutu mumlu kil>riı .,e-

' rcccğim. Bunu iyi~ saklars~ ~-~ 
kadın girince yavaş yavaş göWDd 
sargıyı ÇLkanrsın. Sonra kı'briti ~· 
merakını halledersin.• 

Bu akıl, iyi akıl ... Delikanlı berberi' 
tarifi veçhile hareket ediyor. Kibrit yf! 
nınca bir de ne görsün ? ti' 

- Anası .. • Kendisini dünyaya ge 
ren anası ... 

Delikanlı kendi kendinden i~Y~ 
Bir korku içindedir. Ana kıyafetind 
canavar acı bir çığlık koparıyor. ..it 

MOTlllŞ CINAYP' 

Kadın bu müthiş cinayeti belki de ~ 
ha hafif bir cinayetle örtbas ctıı' dJ' 
mecburiyetinde kalıyor. Sabaha ~ 
gözüne uyku ginniyor. Kapı aralal19' 
dan oğlwıun uyumasını bekliyor. ti 

Del.ikanlı uyuyunca eline bir. bJlgf)' 
alıyor. Odaya giriyor, baltayı bütiifl ı;J; 

ciyle oğlunun beynine indirerek oıı0 

dürüyor. ~oıı 
c.ESEDI smn. 

1
, 

Arlık her şey tamamdı. Cesedi 1,.e" 
~·or, bılhçedeki kör kuyuya atıyor:. eY 
rini topraklarla kapayarak taaffUJl 
mcsine ve bir sız.ıltıya mfini olu~ 

ZABITA FAAL \11 
O zaman kendisi zabıt.aya m~t"' 

çocuğunun tegayyüp ctUğini, bir b V' 
dan beri eve gelmediğini bild~yo~ tJıY 
bıta delikanlıyı arıyorsa da bıttab ,Jıl' 
!aınıyor. HAdıseden daha önce ı1l ti" 
malt.ar olan berber zabıtaya müra~ 
folikanlıdan dinlediklerini anlaLıY0r 

- Onu anası öldünnüştür, diyor~· 
Fılha.kıka zabıta bu cephoocn 1 , 

ıerek hadiseyi meydana çıkarıyo:;; 
Osman ağanın son cümlesi bu6 
- Nasıl, bundan daha büyük bir f~ 

ıay t işittin mi, işitmedin tabu • · pı V 

cat ben biz.im hapishanede b~~:e t-' 
ı~inl de gördüm. Daha müthlP ı.,atf 
Jedi. Adnan BI 
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.Saat : Erkek. .koridorda duraldadL 1 lalli& bir ku. Beni onunla tan&ftumaia 
12.30 • '2.50 M~telif .. Plik n~ati. Aralık kapıdaa yatak odasına bir vesileler buld~: Onunla candan ~daş 
ı 2.50 • U.a> Plak : Turk muikili .ve · göz atb. Pervini eobaam :ranmdeki ~ez- oldum ıve bu ıki cephcli bayatı böylece 

lı.ık ıprldan. longa uzanmış ki1ap obırlte:n giirdü. onwı uı:arm.. devam ettirdik. Ben de 

Son hafta içinde borsada üzüm ve 
incir sahşları normal şartlar altında 

inkişaf etmiş sayılıyor 

1J.1 S • 1 J.30 Da1Mli re ıbarici hal>erler Yavap odaya girdi. rctıia oLa.Ca çal•"1m.Acaba buadaa son-
Akpm ncıriyatı. Kad.m. onun geldiğini duymamıştı. ra daha uzun zaman ayni suretle çalııa-

t4.JI • (9.00 M +tdif plik *'fliJ•ta. A.rı&tanıta ucuna basaTak i\ertedi. bilecS. mi,.na? Çalqsam bile muvaffak: 
t9.0() - '9.30 T.-k musikiııi ve iıalk yaklaştı. olmaklığım inıklnsız. Biliyorum, beni 

PıiWan. (Mal&tııle Cüar Plnill.. bafUU kaldırdı ve bir çığllk .evdiğini, ölünceye kadar sevece!ini.U.. 
ve aı\.adaolan.) kopardı. tiyarb!ıa. pş U,.dınm aygi De allk• 

f9.30 - 19.45 Saat ayan ve Arapça - hfan! .. Ooolı koırktum. Beni kor- «maclığmı 3i:iJliyecek.sia. Fakat bütGll 
aepi;r-.t. 1mttwı r~. Sanld.dar. Owı1ar ~bu güııkü his ve diifiinceJe-

19 . 45 - 20.15 Tutk musikMıi ve halk Erkek, kadının. kolları arasından bir rin. Çünki daha gençsin .. Yarın hiç te 

Pamuk fiatında henüz istikrar temin edilmiş sayılmaz 
Yapılan muamele gündelik ihtiyacı kapayabilir 

ııarlulan. (Hikmet Riza ve sevin~ telAp içinde kendini istemiyerek böyle düfiinmiyeceksin. Bi& ~ye q.. 
. ukadatları., sıyırdı n cebiı:ulen çıkardığı ikl Uiıt dar gidi bir. hayat&, bir ap; macera-

20.15 - 20.30 Kazım Nami Duru: Ter- parçum& hanya kaldırarak scv.inÇle • yapdık. lfte J.ayatmuzda devam eden 

biye.. bağırdı: bu maceradır ki ~ygimiz.in on sene gibi 
20.30 - 21.00 Plak.la dans muaidai. - Pervin... Peninciğim, işte bilet-
2 1.00 - 21. 1 5 Ajans habederi. kf' . 

~ tic.uet ~ uWce bonw ta- mal lcalm•••ı oldui- tıdunia otundtıt- daa oa. bin kil°" .... mm ol.., vadet; 2 t • ı 5 • 2 1. 5 5 Stüdyo aaloa. orhılıtra& Ozerindeki karlan daha erimemif pal-

uzun bir aımaa sürmesi.ne sebep oldu_ 
Fakat yara .eıı biitün hayalını artık ih
tiyarlamış olduğunu göreceğin bir kadı-r-ı...._ -.=d'·;ı oba p.ddilr aa- iuft.da• fiaderia ~ b.uci IW talep kal'- olarak 3L7S tee .at.1 ...... Dii« 372 ISTANBUL RADYOSU ; tosunu sırluu:hn çıkardı. Pervini.n ayak 

~ Meleri.e eke Z7. 10 *' 9)7 tamıa• ..-oda 4edıal kur.,edi taeffültt cötıe- kilo.u P"Ad.ıc re 26 bnaftaıll muaıae- 4 te,riai .ani 1937 perıealbe ucuna bir çocuk gibi oturdu. na, bana bağ!.adığını anladığm zaman ne 
d- 2 __ ._ ı .. .. f ._ eı•~-· • olacak? lsl.ikbaldea :r.tnu b:aclt hesa-.... .. ı 1 - 9)7 akpu•e• bıcf. olaa reeeii • .....,..,.ktad.. Piyasa .. cmı.tır. e cömaüftur. öğle nqriratı : Kadmm u ak ye JWnupı1;. ~l ea-
eo _ı_ p; ---~- _,.,_a ~- Hazar mal bıma deiil, senin. hesabm.a da korkuyo--
1 

• OCK.Onorni haftıuı içinde aşağıda isim- MISJRDARI ,,._ -u.et nr~. - 12.3() Plakla Türk musikisi. leri içine aldı. ti itaretH ewadan hizalarında göeteri- Pi1aaada .mal azdır. F.iatlerde t<ıtikrar 1M üz.eriee bn-edi ifleria cereyaa et- 12.50 Ha..ıt.. ÖptÜ. öptü. öptü. rum. Eter a.tkımıu bu gün bir .aon ve-

l
e" Dtlltdannın karşılarında yazılı fiatter- w~dU'. rnemelcte oldup ...a..,.ı......-. 1 3.05 Mulıte\if p1itk neşriyatı. - Penin, -canım hayatım Pervin,söy- recek o\umk ondan giiı:et ve latlı bir 
e *&tıld.. ...'OHUT ·~·•0 14 o s 1 - ..... k .• ft ' •- d..s.., • battra kalabilir. Fak.at bir sene, üç sene. I:'__ ıgı anla.tılmııhr. '" aı-...n .O on. ar, ... ı .... ınamen ınesu .. un q;&& nıı 
~ Satılan Haf talık fiat Piyııısa .-a.U,,eti geçea baftakinin l\Y- Oimlw~et b•ranu dola,.uiYle boa-- Akıam neşriyall : bilsen bu neticeye varmak. bu günün. beş sene sonra bu aşk acı bir netice ile 
lıİlllleri nukdan Ar. Çok nldir. Fiaderde değişiklik yoktur. Pi- sa .son ekonomi Ufta. ıiçind.c üç gÜo 16.30 Plakla dans musikisi. bu dakikanın sıadelini ele geçirmek kapanacak. Bu muhakkak. Bu günkü 

çıuyal yasa sıcaktır. sıra ile kapalı Wuamut olduiuadaa 19.00 Çocuk tiyatrosu : Saz Ye neşe : için neler yapmadun. Ne sıkıntılar çek- sevifmemtt, saadetimiz, gözümUzün ö-
!~ay 8.502 4.621 6.37S FASULYA haftalık muamdlıt cüadclik itibariyte I" Kurt ve ku.z.u. medim.. Yaptığım harclcctc sonradan nilııe istikbalin korkunçluğunu göster-
-- SOi 3.8125 4.25 Mevsim dolayısiyle piyasada fazla mik- tekilde c:.ereyaa etmiftir : 19.JO Spo.. 1Dt1Ah•bderi ı f.trel Şefik pifmaa olmamak tçin lcalbimle. bfımda miyen bir perde çekiyor. Ben bu perde-
~ 12S fS.7S 16.00 darda if yapı1makta otması.na rağmen Tarihi Ç.Uyal Ar. Çok taraf'mdaa. vicdemmla ne miacaddder yapmaclwn yi bir in için yuttun ve arbsuıda sa'k-

30S 3.25 -i.125 borsa nqriyatmda kunedi tıılel' yapıl- 27 - IO - 9}7 2GJZ 4.00 ı 7.00 20.00 Bar Muzaffn n aıhcla,ları ta- Lir hayata lannak n yeni bir Larata Luuıa. ..maa aca Lakikati gönlüm. E.,et 
~- darı 6j 4.50 4.625 dığma daic byıtl,ra raetlnnmamalctadır. 28 c c 100 7.00 6.75 nf.edaa Türk mtaıiki.i w-e halk ablmak için ppbğun bu luu-$eue -- llCI hakibL.. Saç1anam ala lı:.anısmdaa 

cıl.ut 17 5.50 5.62S iyi matlar 12 - 1) kuruşa kadar mu- , 1 c C f 14& -4.00 16.00 ,..lulan. na bıJa olua aıkmun fiddetiae bdu çOk. suratmuı yanvnden fulw bunat-
F-..ı,., 40 350 11.00 amele görmektedir. Alıcı vardır. 2 c c 77S s.7s f 6.00 20 . .JO öm« Hiza tarafından Anpça büyük di!füa Penini. Mazi yok artık.. mue a.tiyu biır bdaa L.kilr.ati. Halbuki 
~ 21 4.Z5 4.2S BURÇAK Yddil. 46SS . ~· Maziaia bütün ..map&an bitti amk. .. 9eDia genç. gOıııel ..e RBi çok 9eftll. •· 
~ıui 3S9 S.SO 7.00 Mevrudat müşteri hutmaktadır. Müı~ l,b. yekGala bc&-abec mew'9Ull batan- 20 . .fS F ... .u heyeti. Şimdi ralmz aea vaıwn. ben vanm, llf" .na çok it.iımıd eclm Ye bütün bu mace--

e. p..._.. l l78 J6.ZS 46.00 ten1eri zahtreci esnafı tc~il etmekte dan bu taree bdM bor.ada mulatelif 21.f S Oıtte.tıa. kumz ....... tstikbal ve saadet bunclaa ,..,a bilmiyea bir bruı. var. trf.an..trfu.. 
I> c Çekir. k. 214000 2. 75 2.80 otup ihracat ~ İf yoktur. nevilerdea '64'7S çuval incir ut.ıtm., 2?. IS Aiam we bona h.abederi ve er- 90ftra bizimdiı-. Evine dön. bnıun. Neclinın yaıuna 
"l.~ut k~ ZS 4SO.OO 510.00 KUMOARl . . olduğu ~ır. teti güaüa progcamı.. Erkek. gözlerini metresinin yiizün(len dön. Mesut olabilmek.liğin için hiç bir 

'rtinrafa f0372 26.00 Jf.75 Kumdan irerinde l.>U fıııft.a ıçınde Buadan bir hafta e'n'dki atıf mikda- 22.30 Plakta .otolar Opera ve operet ayırmıyor ve giUikçe heyecanlapn ae- te,Yin eksa'k değil ve umanan çok!. 
1nc.tr rnuh. 4655 4.00 16.00 lbirnz hararet g"ôrü\müştür. Fiatlec rna- rı da 4260 çuvıııl olarek hesap olunmuı- puçalan. siyle denm ediyordu : hfan, göüerinden yaşlar bopnaralı;: 
<;e, O:cüm 3645 11.00 25.00 im kalitesine göre 55 - S kuru~ arasın- tu. Geçen senenin bu haftaaı .atıf yeku- 23.00 Son. _Bugün her fCYİ, bel' İJİ biticdim .•• mlcdi : 

So.. iıaha .atı,Iaruu bu ~retle topladık- da tehalüf etmektedir. nu ise 7717 cuYıJdan ibant l>ulunmu~ SE.NFONU..ER her ıey bazlr .. Banka hesaplan, seyahat - Haylr. .• Peıvin! yapamıyacağlm 
t~ sonra muhtelif mcvaddın ıwvi üze- SUSAM ve '936 maluulünde rneikur hafta ao· 2l,15 Bükret Senfonik knı.cr {Alek- plim. vapur biledcri hep, hep hazar.. şeyi benden isteme. Bu imkanaız. Ben 
~11flden hahal.dc satıf mikdar ve fiatleri Suiıım piyaşasında geçen haftaya ni&- nuna kadar ise l 6 I060 çuval muht.Clif sandreSkonun idaresinde. ) Yann akfam bet buçukta Kostantino- senden asli aynlamam. Böyle bir şeyi 

1
1 

e Piyasa vaziyetleri hakkında a1aka-1ar- bcıJe ~a7..ılmagva de~er yeni bir fCY yolc- incir aatltmlftı. HAFtf KONSERLER : ı· b. • K d · ·· •· ___ ı_ şimdiye kadar aklıma bile getirmedim. 
~ , ıı> b h po uı vapuru w ara enız.e gotür~. P . kın il . d t ll 

'llQdan yapbiunız tahkik.at neticelerini tur. Fiatler geçen haftaki seviyesinde Bu sene mevsim :..1ıından eri or- 6.45 Paris kasa dalgası plak konseri. Oradan ela evvela Balkanlar, sonra da eıvın, Aşı . m C crı ;:m a U ~-
'>"rı ayrı aııağıda gösteriyoruz ; kalmıj ise de i~ler nisoeten gevıern~- suda •atıldığını yulcarıda gösterdiğimiz 7 . 1 O Bertin kua dalgası Sabah konseri . . ·v. ğu başını kendıne doğru dırdı. Goz 

BU"" 1044 7c al • . 179 3 a1 Avrupa.. Pervm, Pcrvınc.ıgım .•• Artık l ·ı ul &ki d ~ ...,DA y tir. CI çuv incmn çuv ı ve ~e- ( 6. 15 devamı) 9 .20 Paria kua dalga91 lstanbuldan uzaklarda birbirimize daha yaı an ı e anmlf yan ann an ope-
Son haftaya ait buğday satıılannın PAMUK çen Bene satıldığını kaydeylediğinıiz Plak ko..-eri. 9.4S Keza. 10.30 Keza. yakın olacağız. Daha çok mes'ut olaca-lrck : _ . 

l~a Ü~indcn mile.dar ve fiatleri fÖY- Son ekonomi haftası içinde borsada 161065 çuval incirin de 3639 çuval 11 SO Keza 13 Keza 13 Bedin b.a . -· - trfancıgun, dedı, bunu yapacak· 
"\ltr : l \ hurda mallardan olarak hesaptanmı-+••. dal. baf'f. .._' ( 9 04 ı c de ...... ) 1 3 ğız. Daha çolı:: scvı.şeoegız. Iztırap acı sın. Yapmaklağm tazım. Beni seversen. cereyan etmit olan pamuk muame e e- s- ga11 ı muauu . J v-.... . öz anndan sonra loalmı acak . .. .. 

Fiat ri nevi, atıf ıeJdi. mikdar ve fiat nokta- Yaptığıma tat.kıbta göre süzme in- 1 O Bükrq orkestra f 4.30 devamL 14.15 g YBfl y y ... sevıyorsan böyle hareket etmelisin. 
~e"İ Çuval A7. çok lı..rından fU surette tasnif edilmi;ıtir: cirlerin 1 O - t 7, elle mel erin 6 - 1 O, pn- Paris kısa da1guı. Konser. A 5 Kcu. 17. Pervin bilsen seni ne kadar çok seviyo. - Peki sen, sen ne olacaksın! 
""11.ıfak mail 720 5 61 ıs 6 6 ı: F' t • 45 Berl' b.a dal C'ıı.a celi uai.ki rum. ve ne kadar çok raes'udum.. - Bana bakma. Biliyorsun ki vücu. ~ Ar • . 1 7:J ·ıa çalların 5 - 7 kuru, arasında ve nevJ.ne m C&ll ıwgıen m • Sustu. Gözlerinin önünde, Y'"-vauk- d .__ıL· '- ş· d' L-

-rı lnAllar 1590 ı:. 675 6 25 Nevi Balya A ole · r· ld ki h 11 · 16 co Bert' b.a dal vlencdi .,..,, um ve ıuuuım ço .. yorgun... mı 1 ,..,.. )( -,,, . z ç göre ıat a ı an ve urda mn arın ase ,J an g&111 eg mu- lan •Atlı bayatın g·u· .. .,.ı hayali canlanm•._ · · d Bu ,__ , ,_ ....... 
"'1fık al'- 56 ~ Ak l h 2'iC) 41 00 52 00 ik' 19 20 ı ~=- . ..ı_ • .... ..... --- - , z.ır nıevsımı e. nıaya, -...pııcauıca ı:.-.... m L4f 1 J S. l 2S 6 . .37S a a prese a. . . 4 - 4 2S kurut arasında aatddıktan an- • .. . a..aapZtg Ofl'.estra, sopran. pı- 'tın L ·sı· ,,.__ .. _ b' "'dd-6 

:;Yİ~ek c 29 6.00 6 .00 c c c va. 35} 42.00 42.00 la"ıln:ı§tır. yıı.no Brıdum, Schwnan, Regcr. 19.4S lt. ~~l e .. ıSoıyorumda. "~ ır mu Ç1' 

<;.tıgltl il Ak 1 ikinci ha. 1 1 38 00 38 00 . kau A Sevgilisinin yüz.üııde bir büzün sezer- - ınm. nra ... 
)'le illa ar 550 4.625 5.375 u a ' · incir piyaaasıııda son hafta içinde kay- Bedın dalgaa: ~~n konlCI'. ve gibi oldu. irfan, Peıvinln yüzüne ve gözlerine 
en: 8S02 Yerli bi. haz.ır 285 36.SO 37.50 de ~ayan yenilik yoktur. itler betaede konupna.Jar. 20.10 Uıpzıg Mandolın ve _Pervin, canım Pervin, söyle, .sen baktı. 

ttf•f ndan bir hafta evvel ise yine muh- c c c 3SO 36.25 37.50 hareket cbnekte ise de fiatlcrde pek te Bandonen orbetralan. 20.1 O Kolonya de mes'utsun değil mi? · l -~-_. ___ . 

il 
1 lllallından 996c ruv'"I bu~dav S « c c es. I 20 40 7S 46 00 ı~ ff k ··-"-'-' 21 • ~' · K.. - Pervin, dedi. Bun an .ö,,..~ 

e 6 ' " .. .. , · · göze çarpar tenezzül yoktur. a 1 a p.m m\llWWll. LAJpzıg : u- Pervin, ayak ucunda diz çöken Aşı- ml üzUlmiyorsun? Bak, gözlerin kup 
~D ~~5 kuru§ arasında fiatlerle satıl- Yekun 1376 ÇEKIRDEKStZ OZOM çük so1ist konseri. 23 Stokholm: hafif kının başını elleri arasına aldı. Söyliye- kuru. Sanki kendinle, kendimizle all-
6.50 geçen yılın bu haftasında 4.25 • Bundan Lir hafta evvel ise Borsada musiki. 2 3.1 O Bükref eğlenceli plak 
"•I bk .. uruı arasında fiatlerle 13007 çu- yine muhtelif ııckillerde, muhtelif nevi- Son h~fta içinde boı>ada ne:rcdilrniş nıuailciN. 23. 30 Stuttgart, Kolonya eğ- ccklerinlıı lrfanınhaf~flcrtindek .yapaooğı kalı olmıyan bıl·r şeyden bahsld ~iyormUJ 
.. tığd lcrden 24 j 6 lıalya pamuk sattlmıı ve fi- olan malwnata göre g.ündeli.k itibariyle lenceli halk musikisi. acı tesiri p~inen ı e me ister gibi gibi bu kadar ıissiz mi o un. 

et....: __ •• ay muamelesi borsada cereyan b d al 1 ı. d. . •. td ' =ı-· d -ilim· ~J-- Fa'-at v .... : 
~~ atJer a,ağı yukarı yine Lu haftaki radde- orsa a .yap an üzüm .otış arının mi"'- OPERALAR. OPERE11...ER. saçlarını okşadı. Ken ını guç zapte ıği - u.&.»lZ eg .lnlUl.. .. _.-

Ceçc d b 1 t dar ve f.ıatleri fÖyfedir : belli ve titrek bir sesle ağır ağır .söze Cemi yaparken hissimi çiğnemek lazım 
itirtı• n haftalci ncşriyatımızda ınzetti- e u unm~ u. Satı• tar'h. Çu 

1 
20 Peıte: Buttikayın (Cümüı martı) b 

1 
d geldiğini ogr"-endim. Haydi, haydi git.. 

~ gib• f • f 1 "kd da b w Ceren senenin hu lı .. ftasında yerli • 1 1 va Az Çok · ·mı· eti 2 f 15 B ·· p Op aşa 1• ~.. ı, znure aza mı ar ug- ~ .. 27 1 O 937 921 ısı ı oper . . runo, rag: e- lrfan 1J__ - b d es'udum Daha Cazla kalacak olursan dauanamı-
, itelın k 1 f 1 d mallardan 1961 balya pamuvgun 45 - - O- 9 11.00 25.00 .. .. 21 20 B M ik·ı · - ' n.aneıgım, en em , ~. ~ıne te o maat iat er üzerin e 26 I 37 760 ret revusu. . prag. rüno: us ı ı mini Se- yacqğun. Tahammülümün eridiğini his--
l'ini g" • b. h f I' 46.5 kuruı arasında fiatlerte muamele -

11 9
-

37 
14.00 19.50 radyo temsili. 21.25 Viyana, Craz: şar- çünküscninbenisevdiği.nee m. llİel>ctl oatcrmıı ve ır ata evve ıne 1 - - 151 t 11.50 19.00 vılmek, ne talll hır· saadet •. On sene bu .. sediyorum., Haydi İrfan, trfancığım, 

ı ..... ıı.. c liatl~rin g_.I> .. hafta iktisap ey- gördüğü borsanın o zamana ait neşriya- ka ve ope"ret musikisi. •t 
'"\ltgı v · -s-· 2 - 11 - 937 4S) 11.00 20 co gı ·· · 
e~ . az.ıyet bu hafta da aynen devam tmda görülmüotür. V eklin 

3645 
. .1 K - Bu on senenfu her günü benim için ye- _ Bir daha görüşemiyecek miyiz? 

Itır, Bugün için pamuk piyaaasında ıstik- i ralık ev ni ve tallı bir hayat oldu. Evet İrfan, bu Pervin? 
. A.lıcılar .. d'ğ ' ~b ._ _ .. .. 1 k d ' F ' k f" • J Bundan bir hafta evvelki aatı' yeku- on 8,. .... ı"çın· de b b ··ı·· L- at mı yoc. .. tt .. f· ın coster 1 •ı rag et IUlr"ıııın- rar goı·u mcn1e te ır. ·•at ey ıyetı e ~ en u un ıuıy ı ~- _ Go'"ru .. tu''ru" z. Fakat sonra Çok 

'" &ati " nu 9834 ve geçen senenin bu haftasın- G C ~ ·· · ' ~ .. , erin bu vaziyeti daha Liraz mu- piyasada görülen alacıların l.:cmiyetine öztepe ümburiyet Kız enıti- dun. Aşkın bana hayatın büUin çirkin- k .sonra 
.. ~ daki .sat11 mikduı iae 1 6464 çuval ola- ço · · • 

'V ... ı. etrneai ihtimali alakadarlarca. kuv- göre tehalüf etmektedir. tüıü yanmda gayet havadar bü- liklerini unutturdu. Evet, söylemesi di-
""' g" lil rak toplanmı~tı. b-L--I A. or · nıcktedir. PAMUK ÇEKIRDECI yiik ~ İ bütün konforu haiz le kolay .. On sene bu ... Seni on sene ev- lrfan gittikten sonra Pervin, çok bil· 
~PA Muameleler günden güne hararet .ke:J- Çekirdeksiz. üzüm piyasıuın'da •on hafta bir eT kiralıktır. Müracaat doktor vel tanıdım. O zaman sen çocuk denecek kin bir halde ve ayaklannı sürüyerek 

~ll:rı hafta içinde borsada kilosu 4.25 betmekle beraber fiatle.rde kuvvetli bir içinde gerek satı§ rnikdan ve gerek fiat Hulusi caddesi 64 numara .• Ve kadar gençsin. Ben ise geçlik zamanını telefon masasının başına geldi. Titriyen 
~Uru ttarı otuz. ton beyaz ve kilosu 3. 8 f 2 5 istikrar vardır. Son hafta içinde satıldı- noktasından epeyce deği§iklikler olmuş· Göztepede bakkal Ha.san, çoktan geçirmiş, ihtiyarlığa çok yaklaş- parmağı ile bir numara çevirdi. 
ltai itan 192 çuval çakır arpa muarne- ğını yukarıda iprctlediiimiz 43 bin ki- tur. Cüınburiyet bayramı dolaywyle bor- Telefon : 2256 mış bir kadındım. Bu a~k macerasını _ Allo .. AHo .. Necla, sen misin! 1r-
tılrtı ~•Pıldıia borsa nqriyatından anla- loıu vadeli olup 2.7S ve mütebalci.i ha- sa bir kaç gün kapalı kalm11 İle de ge- S.7 1 - 10 (1958) bir gün, nihayet bir kaç gün sürecek sa- fan geldi ıni? Nerde ise gelir. Kocanla 

C iftar. zır olarak 2.60 .kurupan muamele gör- çen teneııin bu .... alanndaki muamelele- - nıyordu.m. Halbuki on sene sürdü. Be- kon11•tum.. Yavrum. Şüphelerini an-
eçen L f .. .. re nazaran bu 9Cneki mn•--'~& ----'- 2 ..,, 

~t " na ta muhtelif nevilerdcn ha- muıtür. -·-"" ~ f 20.00 21.00 nimle geçirdiğin bu uzun zaman içinde latum.. Zannettiğin gibi temelli bir 
l.]5 cil 'Vadeli olarak 1577 çuval arpa PALAMUT bette bil' mikdanna tenezzül eylemit 1936 senai son tetrinin ikinci günü bana yapttığın mes'ut demlerin minnet rabıta dejtil. Gelip geçici bir şeymiş ... 
''tı)Ol:ıt e 4. l 2S kuruı arıuında fiatlerie Yukarıda haftalık satq olarak göılet'· bulunmaktadır. borsada üzüm fiatlerinin fU merkezde borcunu asli, asil ödeyemem. Rüyaları- Ondan aa vaz geçeceğine söz verdL 

C h. dijimiz palamutların on dört kentali Tetrinievvd ortalannda bqlayan fiat bulunduğu o zamana ait borsa netriya- mız o kadar tatlı ve sarho§ edici idi kl Nasıl! Hayır, haytr, hiç üzülme yav-
3.151;" senenin bu haftasında 3.625- tırnaktır ve beher kentali 510 kurut- tencz:zülleri 900 süne kadar tedric.en de- tının tetkik.inden anla,.tnuıtır : onları kuvvetlendirecek hayallere dal- rum. Bu gibi bAdiseler yuvanın saadeti-
l>ch~ ı.ıru, •raanda fiatlerle 640 cuval tan satalm11tır. Diier on bir çuvalı ka- vam etmekte bulunınuttur. No. 2/l t/937 dık. Serbest olmak, serbest sevişmek, ni bozmazlar. Bilakis kuvvetlendirirler. 

Atp arpa nıuamelesi olmuıtu. ba olup, 410 kuruıtan muamele sörmüı- 26 - l I - 937 tariLinde U:tpit edil- 1 12.S 13 tam manasile yalınız ve yalınız blrbirl- Yeter ki dönüş hakiki ve samiml olsun 
ltt.;crı ~Pİya.a.ı muamele noktasından tür. mİf olan fiatler 2 7 de 0.25 eantimlik ye- 6 13.S 1-4. mizin olmak istedik. Bu. muhitten kaç- Yok, yok. Hiç bana teşekkür etme. Dil-
de f~tl ftadan biraz geri bulunmuı ise Geçen hafta borsada palamut üze• ni bil' dü,k.ünlük arzetb"k.ten 90nra 1/11 9 15.5 16.S m.ak, cemiyet ile olan bütün bağlanmızı bassa bu işi çok gizli tut. Bana baş vur-
tlltki>-e erde deiifiklik olmamıı ve le- rine muamele olmanui ve geçen ydın bu 931 tarihine kadar ayni 8CYirede kalmıt 1 O 1 7. S 18 koparmak istedik. Sen evli idin. Ka- duğunu ve bu meselede benim oynadı-
tiıı örıiinı~eyiller biucdilmiıtir. Vaziye- haftasında ise ap.ğıda ip.l'etli palamut ve l I ve 12 numarııılar mü.tesna ol- 11 19.5 20.5 rmın mevcudiyeti bütün plAıllanmızı ğlm rolü İrfanın bilmemesi lazım. An-
tdeeeii ~~elti bafta içinde tavazzuh iıleri borsada cereyan eylemifti. malt üzere diier 'numaralarda 0.2S ~- 12 .21.5 22.5 istedigimiz. gibi tatbika mini oluyordu. ladın değil mi Necla? Adanı söylemedi 

nAl(l;leniyor. Piyuıı sağlamdır. Fiat tlınlik yeni bir tenezzül kaydedilmiftjr. Şu rakkarnların mukayesesinden an- Bunun karşısında aşkımızı daha ziyade amma ne ehemmiyeti var. Artık onun-
Sorı "-.r Nevi Kental Az çok Vaziyetin daha iyi ve kolay anlatd- laıdacaiı Üz.ere son hafta fiatleri bir kuvvetlendirdik. Ve kaçma kararını la elakasınt kesiyor. Yarın akpm mı! 

tıı h.ılc.,rl(I ~.zarfında borsada satıldığı- Tırnak mallar 1815 460 480 rnaaı için 26 - 1 O - 937 ve 2 - 11 - 937 hafta evvelkine nisbetle 0.25 - O.S ara- verdik. Nihayet işte bu kararın tatbik tmkiiı.~z ben yarın Bursaya gidiyorum. 
~Uhtcli( ı;~ lf&retlcdiiimiz 30S çuval Tırnaklı mallar 104 380 380 tarihlerinde bol"Allın tetıpit eylediği Jında yeni bir tenezzül göstermif ve bu edileceği gün de geldi. Bu gün her şey Belki bir kaç ay sonra dönüşte .. Haydi 
'~il\e en .'•ftln 179 çuvalı sıra ve ka- Kaba mallar 283S 310 390 üzüm fiatlerini afaitda aynen arzediyo- sene mevsim battndan beri geçen sene bitiyor, her şeyle alakamw kesecek ve Allahısmarladık. 

İte Sır, rn..fı'n nıallard•n ibarettir. Rüfüz mallar 170 260 260 ruz : aleyhine tet"ef(ü gösteren fiatler son ı.- kaçacağız. Muhitimizden, kann Necla. * 
3.ıs ku an 4.12S ten enıin mallar YckG.n 4924 No. 26/10/937 rihte bu vaziyeti kaybetmiıt.ir. dan, cemiyetten kaçacağız. Fakat trfan, Telefonu kapattı. 

~ Ce~ l\tttan rn~e gÖrmÜftür. Palamut piyuıuanda timdilik eükU..et 1 l 3.2S ,l 3. 7S Ozüm pİyasasında .kuTVetli bir dur- eyi düşünelim ... Bu gün, bu son gün,son Kırk beş yaşında olduğu halde hata 
~' r'-tl.rıhafta 4 - 4.0625 kurut aruın- mevcuttur. ihracat için mal mübayaa 8 f 4.00 14.50 gunluk mevcuttur. Bu itibarla fiatlerde dakika yapacağunrz hareketi eyi muha- seven bu kadın aile dostu NeclAya kar-

Uru e 16 79 t ~ 9 dil .. _ · "- A ba k f 'a.t '~ 4 çuva sara malı ve S.2, edilmemektedir. Bu itibarla cu.elı bir pi- 14. 7S 15.2S ,im a tstmrar görülmiyceeği .öyle- keme edelim. ca ÇO ena ve yani~ şı verdiği sözü tutmuş, genç kadının, 
1 )tlrrı't " Çuv..ı Pifltin balda bor1ada yasa takarrür etmemekte ve iıler ink.iıaf 1 O J 6. 7S 1 7.2S niyor. bir iş yapın~ olmuyonn muyuz? Hayır, vaziyeti bilmeden kendi.sine .kal'fl olan 
'İ 5 1ccarıa::~ aenenin bu hafta•ında eylememektedir. 11 18.ZS 19.25 UMUMi PlY ASA DURUMU hayır, itiraz etmeden beni dinle. Sen yalvarmalarına dayanamamlf, kendln.l 
~ı~ n 39 çuval balda muamele- ZEYTINY ACl 12 20.2S 2 l .2S Ozüm, incir ve pamuk gibi belli baı!ı ~imdi tam otuz yaşındasın. Ben ise kırk feda etml§, Necl~ın saadetini kurtar--
~ 't.c~ · Piyıuacla ıöze çarpacak kadar faali- No. 2/ 11 /9 J7 ihracat cwaaı piyıualarında durııunluk, beşini geçtim. Sen evleneli de beş sene mıştı. 
'9i.ı ll\iit ola~ eon_ıannda fiatlecde fıÖ· yet yoktur. lhracatçdal' henüz kuvvetli 7 12. 7S ,l 3.2S zehail', hububat piyasalarında ite tabü- oldu. Yani biz.im sevifmemizden beş .se.. Bu bUyUk fedakarlığının ağır yllkG 

t ~~ ta-__ ~ meyilleri bu hafta mübayaata batlamamqlardır.Bu itibarla 8 1 J.SO 14.00 lik val'dır. ne sonra ve bu gilnden de be§ sene ev- altında fazla dayanamadl. Masanm U--
'-1 1-~~ Wtitaf etmeaüt ol- yapdan itlere hemen hemen perakende 9 14.ZS 14.7S Bugün için kayCfe pyan bqltaea Eev- vel... Blliyonım. Bir aile vaziyeti ve ri.ne kapandl. Şimdi arlık hayal 01-

llle ..... olr >"lae 2.S paralalr. bir yijk- olarak ib"bar edilmekteclir. Yukancla bor- 10 16,ZS 16.7S bliddilt yoktur. mecburiyeti seni M'ecl.l ile evl~k zo.. saadet pefinden hmçkıra hınçklra 111-
"'"lbtt. Piy ... d. fazla sada aatdcltlım kqdettilimiz milutar- ' 1, . ı a.oo 19.00 ABDl SOICULLU nanda buüt&. Hecll bmı Jdlzel hem. de lama!a bqladL 

* 
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Anormal Tiplerden ~ 
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Erke i... Kadın ı ? 
ma~!iım~~mm::Ei:E!:z:zıı.ı:m'.ll:E&ıii~~~?:sı;~~-~~~~~aa~•Bltam!lemm~:mmm:maı11 .... m:11ımnamıı:::ımaitm1 

Tam On Se e F ran'!sda _bir Erkek kadın kı
VL/.TL7.77LZ7=7JZ:L/.LZ'T/ZZZZZ/.77Z"Y/L/X7Y.7///J yaf etıne gırerek kadınlar ara-
sında yaşamış, Barlarda numaralar yapmıştır 

Bu Erkek Kadın 
Kendi hayatını, 

muhitlerinde 
gördüklerini, 
kadın ruhunu 

içlerine girdiği kadın 
nasıl tahlil ettiğini 

bu '' Anormal ,, vaziyeti neden ve nihayet 
seçdiğini bizzat /anlatmaktadır ... 

yordu. 

Kurnaz .. Fettan ve aık aık yalan !IÖy

lemek suretiyle erkekleri avlıyan bir ka
dın tarafı .. 

W e kadınlık benim büviyctime o ka

dar tiddet]e hakim ve sahip olmuştu ki 
oimdi bunları anlatırken bile erkek mi· 

Dünkü sayımızda erkek kıy af e- me her fırsat geçişte istifade ediyor, kı
line giren bir genç kızın Armutla- yafetimi deği~tirerek aynanın karşısında 
Ja geçen garip vak' asını yazmış- saatlerce kendimi seyrediyordum. 

• yi.ın, kadın mıyım, erkek gibi mi ko
nuşuyorum kadın gibi mi .. 

Askerliğimi bitirdikten sonra hayata 
atıldım. 

'tık. Son Po.ta ile gelen Avrupa iÇiMDE BlR KURT VARDI Yaşamak için çalışmak lazundı. 
Ne iş yapacaktım .. gazetelerinden birinde bu garip Artık hiç bir şey beni oyalamaz ol-

Kafamda hep ayni arzunun.. Ayni ip
tilamn kurdu vardı. 

hadisenin tam terıini okuduk. Bir 
Fransız erkeği, kadın kıya/etine 
girmek ve bu kıya/ette on ıene
den beri yaşamak suretiyle geçir
'diği büyük maceraaını bizzat an· 
latıyor : 

Temiz ve asil bir aileye mensup ohı.n 
bu kadın kıyafetli erkek asıl hüviyetini 

hakiki ismini gazeteciye vermemiş fakat 
kadın kıyafeti ile resmini çektirmekten 

de çekinmemiştir. 

Diyor ki : 

- Temiz bir ailenin çocuğuyum. Ai
lem ve ebe· ... eynim ile alakamı keseli 

epey oldu. iyi büyütüldüm. İyi terbiye 
edildim. Bununla beraber daha küçük 
yaşta iken kadınlığa.. Kadın kıyafetine 

girmeğe karşı büyük iptila duyuyordum. 

Bu ilkönce nasıl başladı. Anlatayım. On 
dört yaşında idim. Benimle yaşıt am
camın kızı vardı. 

Bir gün evde ikimiz yalnızdık. 
ERKEK KIZ OYUNU 

Dışarıda yağmur yağıyordu. 

Bahçeye çıkıp oynıyamazdık. 
Birbirimizden başka konuşacak kim-

se de yoktu. 
Amcamın kızı : 

- Haydi, dedi, gel kıyafetlerimizi 
değiştirme oyunu oynıyalım. 

- Nasıl oluyor bu .. 

- Sen benim elbiselerimi gey .. Ben 

de senin .. 
- Olur mu ? 
- Olur .. 
- O benim kısa pantalonumu gey-

di .. Çiinkü ben daha o zaman hala kı
sa pantalonla geziyordum. Ben de onun 

penbe renkli robunu geydim. Aynanın 

karşısına geçip te kendime bakbğım za
man garip bir his duydum. Bu nasıl bir 

histi? .. Tahlil edemiyordum. Yalnız ken
dimi kadın kıyafeti ile daha güzel, da
ha sevimli bulmuştum. Adeta erkek ola-

rak yaratılmış 
bile .. 

olmaklığıma kızıyordum 

muştu. 

Okuduğum kitaplar can sıkıntısı veri
yordu. Çok sevdiğim oyun ve sporu 

düşünmiyordum. Hatta evvelce genç 
ve kendi yaşımdaki kızlarla beraber bu

lunmaktan hoşlanırdım. şimdi onlar da 

beni alakadar etmez olmuştu. Resmi, 
resim yapmağı hayatımdan çok sever

dim. Öyle zamanlarım olurdu ki beş, 

altı saat resim tahtasının başından kalk
mazdım. Resim bile beni meşgul ede

mez oldu. 

MOZJKHOL ART1STLIC.l 
Aklıma geldi .. 

Neden kadın kıyafe~:,e girerek mü
zikhol artistliği yapmıyayım) Güzel 
dans biliyordum. Sesim güzel ve tatlı 

idi. 

Hele bir tecrübe edeyim dedim. 

Kıyafetimi değiştirmek suretiyle yap

tığım ilk tecrübe ümidimin fevkinde 

muvaffakıyetle neticelendi. 

içimde hep genç kız kıyafetine 

mek arzusunun kurtu vardı. 

gir- Ondan sonra her akşam müzikhole gı

diyor, orada kadın kıyafetine girerek 

Amcamın kızı ile pek çabuk anlaştım. 

Onun elbiselerinden bir kaç takım al
dım. Tavan arasına büyük bir ayna koy
dum. imkan buldukça oraya çıkar, ken
dimi kız kıyafetine sokar, aynada seyYi

me dalardım. 

Bir kaç defa yakalandım. Ebevey-

mm : 

- Senin gibi artık delikanlı olmağa 

yaklaşmış biri için böyle oyunlar ya

kı,maz. 

Diye beni payladılar. 

- Yoksa aktör mü olacaksın. 
Diye çıkıştılar. 

KIŞLA HAYA Ti 'DA 
Büyümüştüm. Askerliğim gelmişti. 

nuımııalar yapıyordum. 

O derece nam aldım ki bir kaç mu
zikhole birden angaje edildim. 

Birinden çıkıp öbürüne gitmek için 

soyunmağa, geyinmeğe, tekrar soyunup 
tekrar geyinmeğe vaktim yoktu. 

Kadın kıyafeti ile sokağa çıkıyor, bir

birlerinden oldukça mesafeli müzikhol
lere bu kıyafetle gidiyordum. 

Otobüste biletçinin bana : 

- Bayan .. 
Demesi ve bir çok erkeklerin yan göz

le i,aret etmeleri çok hoşuma gidiyor

du. 
Bu ikinci tecrübe bana arasua gün

düzleri de kadın kıyafetinde sokaga 

Asker ocağında, ilk defa olarak gir- çıkmağa cesaret verdi. 

diğim zaman kendimi tamamen erkek- Bunda da muvaffak oldum. 
lerle çevrili buldum. Bumda tek bir ka- Benim artık iki garderobum olmuştu: 
dm olmadığı gibi kadın girmesinin cie Biri erkek elbiselerim biri de kadın d-
imkt.nı yoktu. biselerim için. 

Çatlıyacaktım. KENDi KENDiMLE KONUŞTUM 
izinli çıktığım bir gündü. Bir gün, kendi kendimi karşıma ala-

Tanıdığım bir kadının elbieelerini ~·- rak kendimle İstişare ettim .. Ben niçin 
yerek kışlaya geldim. böyleyim ? 

Girişim bir bomba gibi patlaması g'- Yaradılısta erkek olmakla beraber 

bi bütün askerleri. za bitleri telaşa dü
şürdü .. 

Bir kadın kı~laya girsin.. Nihayet 

kendimi tanıttım. 
ilk defa olarak kadın kıyafeti ile ba~

kalarının önüne çıkmıştım. Bıral.tığım 

cins:yetim ruhan kadındı. Bunu anla
dım. 

Erkek olarak yaratılmıştım. Kuvvetli 
idim. F:rkekliğin bütün ihtiyaçla1?Jlı his
sed;yordum. Kadınları ııeviyor. kadınla

ra karşı bir erkek hissi duyuyordum. 

Bir kerre genç kız kıyafetine girme- tesirin bana verdiği zevkr, saadeti 

nin tadını ve zevkini tattım. Artık clı- savvur edemezsiniz. 

ta- Bu benim cErkek> tara.fımdı. 

l lalbuki erkeklerle karşı karşıya 11:el-

,Kendim de farkında değilim. 

Nihayet erkekliğimi bir tarafa bırak
bm. Haftanın pek az gÜn}erinde, hazan 
on beş yirmi günde bi; defa erkeklikle 

dönüyor, diğer zamanlarımı hep kadın 
kıyafeti ile, kadın olarak geçiriyordum.. 
Ah bilemezsiniz neler öğrendim. Kadın
lar, en çok sevdikleri erkeklere bile dü

şüncelerini, hislerini, sırlarını söylemez

ler. Fakat laalettayin bir kadına, yeni 

tanıdıkları bir kadına bütün içlerini, 
dertlerini dökerler .. 

TAM ON SENE 
On sene ... Evet tam on sene kadın 

olarak kadınlar İçinde yaşadım. Onla· 

nn yaradılış bakımından meziyetlerini, 

~ı-• 
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Kadınlar ~ 
Çok sevdikleri Erkeklere bile içlerini 
açmazlar, dertlerini dökmezler, sırları
nı söylemezler, fakat tanımadıkları bir 
kadın da olsa içlerini boşaltırlar . 

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

Ben Onların 
.... ,'* • 

Tam on sene aralarında yaşadun. On-
~ ]arın meziyet, kusur, hususiyet ve za- b1 

aflarını ayrı ayrı tetkik ettim. ~ 
(77/7777/ZZLLLZLJCZZJY:AZ/.ZZL.Lr17JJL'L7/Z/YZ/'././/Y/7Z777L//JJ~ 

kusurlarını, hususiyet ve inceliklerini, za-ı dı. Onlarla erkek veya kadın kıyafe 
aflarını, erkeklere nisbeten hangi nok- ile de hep ayni hüviyet içinde konuşu 

ta1arda küçüldüklerini bir pedagok ve yordum. 
psikolog gibi tetkik ettim. Bunun da ayrı ve hususi bir zevW 

Bunları tetkik ede ede de kendim vardı. 
büsbütün bir çok hususlarda ve hususi- Zevk dedim de hatırıma geldi. Beni 

yetlerde onlara adam akıllı benzedim. kadın zannederek peşime Clüşenlcrin ve-
Mesela tuvalet mağazalarının önün- ya benimle çok sıkı ve mahrem arka• 

den geçerken gayri ihtiyari duruyor- daşlık etmek itiyen kadınlann son da· 

dum. Sansar derisi matşon benim kal- kikada hakiki hüviyetimi anlamaları :rı& 
bimde hakiki bir heyecan uyandırıyor- ticesi düştükleri hayret ve dehşeti görı 
du.. mek doyum olmaz bir zevkti. 

Artık benim için erkekliğe dönmek Bir moda mağazasında model vazif~ 
imkansız olmuştu. Erkek kıyafetine gir- sini yaptım. Satış memurluğu yaptım .. 

diğim zamanlar hu kıyafeti kendime i~- Ne işler görmedim ki .. Hatta delikanlı· 
renç buluyordum. larla safiyet hududunu aşmıyan aşk mıı• 

KlY AFET1Ml NASIL DEC.lŞTlRI- ceraları bile geçirdim. 
YORDUM ~ Kimse .. On sene zarfında kimse bv 

Sesim erkek sesi gibi kalın değildir... k!lık değiştirmemin farkında olmadı.··· 
Fakat pek İnce de değildi. Binaenaleyh Şüphe bile etmediler. 

bu bakımdan kimse şüphe edemezdi.... Uşaklarım .. Terzilerim .. Aşçım .. HeP' 
Meme meselesine gelince.. Düz göğüs- si beni kadın bilirler. Arasua erkek k>' 
lü kadınların çokluğu ve bunun adeta bir yafetine girdiğimi gördükçe gülerler. 

moda olması hu mahzuru da ortadan - Size erkek kıyafeti de yakışıycıı 
kaldırıyordu. Saçlarımı tabii uzatıyor- amma.. Kadın iken daha güzelsiniz.· 
dum. Kalçam yoktu amma uzun bo- Diyorlar .. 
yumla mütenasipti. Sakal ve bıyıklarım Yolda peşime düşen erkeklerdePf 

için traştan başka çare var mıydı} sinemada yanımda )af atan delika11IJ11r 
On senelik kadın taklidi yapmaklığım dan bahsedecek olursam ciltlerce eser 

yalnız herkesi değil, kendimi de aldata- meydana gelebilir. 
cak kadar beni değiştirmişti. Bir kerre bir tayyare mülazimile .e" 

Çok defa kendi kendime : viştim. Nişanlandık .. 

- Acaba ben kadın mıyım .. Erkek Alh ay nişanlılık hayatı içinde b 
miyim.. Diye soruyordum. gence saf, temiz ve heyecanlı bir a 

Yalnız benim kendime göre seçtiğim yaşattım. Sonra ona acıdım. Kendiıni 
bir kaç erkek ve kadın arkadaşım var- kaybettim. Hala nişanlım diye sevdiği, 
dı ki hakiki hüviyetimi onlar biliyorlar- yanıp tutuştuğu kimsenin bir kız değil. 
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Yenilen Favsta 
Z AY 1 EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 

935 yılında lzmir San'atlar mek- C.No. Yeri No. su Nevi Depozitosu T.L. 
tebinden aldığım 4ehadetnamemi T AKSIT 
kaybetim. Yenisini çıkaracağım- 238 Manisa Çaprazı Kebir mahallesinde 
dan eskisinin hükmü yoktur. 243 « Çarşı mahallesinde ................................... 27, 27 /1 

15, 21, 13 
113 

Otel ve kahve 1.240.-
240.-
50.-Yazan : Mlşel Zevako lzmir San'atlar mektebi 236 « Dereyolu Çayba•ı S. 

Otel, fırın, üç dükkan 
Dükkan 

935 yılı mezunlarından PAZARLIKLA 
14 MUSTAFA 46 « Yarhasanlar Mah. Karamızrak Mevkii 153 Ev ve dükkan 200.-

, .......... us~••---..:ııamı ............ ım::ıı ... ._ ... __ ı, 
- 13 

(1957) 124 « Dil,ikar M. Kasaba caddesi « 120.-
. - Bu hususta üç düşüncem var. Bi· revere ait olduğu dakikadan beri ken• .-.- 126 « Alaybey M. Hüsrev ağa sokak ye. 2 « 300.-
".n~isi mösyö G., kral olamıyacak . Di· disinden hiç bir haber almadım. TIREA SLIYE MAHKEMESi 109 « Sultan M. lbrahim Çelebi sokak 36 « 24'J.-
~ınıyerin önünde k•ndi•i ile karşılaştı- Pardayan sarardı. F avsta ifadelerini HUKUK HA.KiMLi CiNDEN : 128 « Gökta,lı M. lplikpazarı ba!ı 22 « 360.-
~ırn dakikadan beri onunla görülecek çok kat' i söyliyor şüphe uyandıracak en Tire kazası Evkaf idaresine iza. 133 « Kuyualan M. iki Lüleli aokak. ye 1 « 130.-
11,':"aplarımızın yekünu hayli kabardı.... küçük bir harekette bulunmıyordu. De· fetle vekili umumisi avukat Ah- 131/1 « İbrahim Çelebi Mahallesinde. 53/1 Dükkan 50.-

ıncıaı Moreveri öldüreceğim. Bu ar- mek ki Viyolettayı Favstadan değil Mo- met Rasim Aynur tarafından Ti- 141 « Bekta,kebir Mah. Yeni cami S. Ev 170.-
~~ nereden geldiğini kendisine •o- reverden sormak lazım geliyordu. Bu renin Çobanköy imamı Ahmet 144 « Gazipafa Mah. Muammer sokak iki yazıhaneyi mü~temil 1.000.-
1 ogrenebilininiz. Üçüncüsü mÖ3yC kanaatle Pardayan : l t 1 ..... o··ı_ D Zeki aleyhine ikame o unan ve ve o e 
1 u" angolem ile Viyolettanın ev- - Allahısmarladık madam, dedi..... 164 c Alaybey Mah. Hendekkahve sokak. 30/1 Ev 120 
:ndirilmesidir. Madam, ,u iki gence Gerçi burada sizden büyük. bir iltifat asliye hukuk mahkemesinin 537 171 •« Dere Mah. Mehmet Ali efendi çıkmazı 3 100.-
•C numaralı dosyasında mukayyet « .-__ ımıyor mUsunuz. Eğer Şarlın döktü- görmemiş isem de size hiç bir düşman· d 184 « Karahisar Mah. Alibey sokak 9/11 « 170.-
IN göz Yaşlarını görmü, olsaydınız gü- lığım dokunmadığı için kendimi bahti- vakıflar idaresinin müd eia:~yh 185 « « « « 9/11 « 130.-
~•l çingenenin elinden tutar ve onu Dü- yar sanıyorum. zimmetinde vakfa ait arazi he- 231 « Alaybey Mah. Çömlek ıokak 6 « 180.-
lt e teslim ederdiniz. Böyle bir saadeti Favsta mukabele etti deli icarından alacağı olan 340 233 « İsmetpafa Mah. Dervit Ali sokak Ye. 10 « 600.-
U?ınak k aJJ k Lk d h - Ben de düamanınız de!!....'.•=m. I' 'f' muhale k d nkull b d ' d ld h 1 k 1ıaJ r ı ve papa tacın an er ' "~ ıranın maa masarı ı eme lzahab yu arı a yazılı gayri me erin izaların a ışaret e i iği veç i e pefİn veya faizli ta • 
. de daha değerlidir. Haydi cevap ve· Bu cümle 0 kadar tatlı bir eda ile ve ücreti vekaletle birlikte tahsi- aitle satıtları 12 • 11 • 937 cuma gun" Ü saat on birde yapılacaktır. 
tın,. ş 'k' 
V· · u ı ı genci saadete kavufturunuz söylenmişti ki Pardayan durmağa mcc- !ine dair açtığı alacak davasının istekli olanların kartılarında gösterilen depozito akçesini Manisa ı, 

•• 
1
Yoletta nerededir) Eg"' er bunu bana bur oldu. 6 • • } 193 k · d thr J 1 ' 'l" 1 

Bankasına yatırarak Mınta-
22 - 4 3743 (1885) ao ı tayin o. lunan 2 tetnnıevve 7 a memurumuzun evın e ar maya geme erı ı an o unur. 

Y •mezaeniz çok •iddetlı' harele.ete Favota Şövalyeye yakla•arak. rn b • • onun tirihine müsadif salı günü saat 
~:C-. ur kalacağımdan emin olabilini- ellerini kolları Üzerine koydu ve büyük IZMIR BELEDiYESiNDEN •• 
'"" bir hass...,iyetle : onda Tire asliye hukuk mahke-

Pa d mesinde hazır bulunması veya 1 - Batkatiplikteki ••rtname "ilı;• r ayan ıustu. Kili.ede derin bir - Biraz durunuz Şövalye dedi. Şim· ..-
Unet hakim bulunuyordu. yalnız iki diye kadar siz söylediniz. Biraz da söy- tarafından musaddak . bir vekil ve nümunesi veçhile elli sekiz ta

~Ocuk Yanan mumları söndürüyorlardı. le.mek için bana izin veriniz. göndermesi İçin lzmirde münte- kım elbise yaptırılacaktır. Mu· 
~a etrafına bakındı. Yapa yalmzJı. Favsta birden bire sanki bunları söy- tir Yeni Asır gazetesiyle ilanen hammen bedeli beheri on sekiz 

a •u cevabı verdi : lediğine pişman olmu, gibi durakladı.. tebliırat ifa edildiği halde dave- I' d b' k k d"rt I' d A k 
B ıra an ın ır o ıra ır. çı 

.ı.;- ilmiyorum. Bu çocuk.la hiç bir Kadınlık hislerine tabi olarak gÖ•terdi- te ademi icabetle muayyen günde it 'ltm .
1 

'balesi 19 • l l • 1937 
IÖ 

1 
am yok.. Pariste aarayımda size ği zaaftan dolayı vicdaniyle mücadele gelmediği cihetle hakkında gıyap e 11 e 1 e 1 

• 

l/ •medim mi ? Hakikati gizlemekte halinde ı'di. Bütün hislerini yokladı. Ni- k 'ttib d'I k d cuma ırünü saat on altıdadır. ltb· 
:"'i b ararı ı a:z e ı ere uruşma- . k' b • 
~ir menfaatim yok.. Viyoletta Mo- hayet aşkın galebesini hisseyliyordu. ya devamla müddei Evkaf veki. rak İçin yetmıf ıe ız uçuk lıralık 
~· •tkek olduğunu bilmez, ve öğren- Biraz daha Pardayana yaklaştı. Eliyle linin hesap puslaaı ve alacak ve- muvakkat teminat makbuzu ile 
"n••ı' d · 1 Şövalyenin le.olunu bütün şiddetiyle sık- 'k d lb' • · " 1 gu"n ve --atte encu"mene e ıyi o ur. sı aıı ve icra osyaıının ce ı ıçın soy enen -
li TECROBE VE GöRGOLERIM b. Duygularını açıkça anlatınağa başla· mahkeme bat kitabetine müra. gelinir. 

p.,
0

•
1
,:

1
Y•re girip çıkbm. Her türlü kc- dı ' caatle müzekkere yazdırmasına 2 - Batkatiplikteki fartname 

' "' h - Beni dinle .. Kalbim parçalanıyor. h 1 
tan ,, •re şa it oldum. Buralarda ya,ı- ve durutmanın 25 tetrinisani 937 ve nümunesi veç i e seksen dört 
h ·•.1<a Yaşadıklarını •anan İnsanların Bugün kat't ifadelerde bulunacağım..... l'k d k t l aktır M 
er b' . . Bunları bas.kasının duymıyacag"ına emin çartamba günü saat ona ta ı a et aput yap ırı ac . U· 

d ırını ayrı ayrı tetkike imkan b l • 
um v . u • olarak söyliyorum .. Çünkü siz başkaları- edilmit olduğundan müddeialey. hammen bedeli yırmi liradan bin 
1 e nctıcede şu kanaati edindim: h 1 h 
nsanl d · h na benzemiyorsunuz.. Seni seviyorum, İn işbu yapılan muame eye u- altı yüz seksen liradır. Açık ek-h· I ar aıma ve er vakit için bir-

ıt •tine k 1 diyorsam, arzuma rağmen söyliyorum .. kuk usul. m.uhakemele. ri ka.nu. nu.
1 
sı'ltme ı'le ı'halesi 19 · 11 • 937 CU· T .. arşı anorma görünüyorlar. 

•ip ~c'.ubelerim, görgülerim bana pren- Zira aşkın ateşi içimi yakıyor. Acaba nun 402 ıncı maddesı mucıbınce ma günü saat on altıdadır. lttirak 
A~ıbı bir hakikati öğretti. 0 da tudur: seni ne ıçın seviyorum mu~ Bilmiyo- bet gün içinde itiraz etmesi ak. 1ı. . .. 'nni altı liralık muvak· 
"'§kt k rum, ve bilmek te istemiyorum .. Bildi- si takdirde itiraz etmediği suret· ıçın yuz yı l•t ,,. a adınlar cNormah i aevmiyor- k • t akbuzu ve b k 
· "-•tl ı b ğim bir şey varsa o da sevdiğim yalnız te bir daha mahkemeye kabul at .temına m . .. ya an .. a 1 kat} anıyor arsa ir çok sebeplerden k b 1 1 
•nıy0 ı D sensin 1... Sarayımda bunları çek.inme· edilmı'yeceg" ı'ne ayni kanunun 405 temınat me tu u ı e soy enen gun 

h~lı r ar. aima değişen , daima 
b;;•can veren bir aşk onlar için ideal den söyledim. Zira o zaman seni öldü- İnci maddesine tevfikan keyfiyet ve saatte encümene gelinir. 

B•şk, erkeklerde ise bu, aksidir. receğime emindim.. Bu sayede sevgim tebligat makamına kaim olmak 3 _ Başkatiplikteki tartname 
Yaf ılıyor mu•unuz ki yalnız Pariste kı· de ölecekti .. Seni öldürdüm diye ağlı- üzere illin olunur. ve nümunesi veçhile seksen dört 

etlerin· d .. · k k yordum .. Lakin bu sevinç ağlaması idi.. 3865 ( 1954) •e ı . 1 egışhrcn, er e iken .kadın ç'ft f t' yaptırılacaktır Muham 
"ldı .k k k - - •.. - - """' -- ---·~---- - 1 o ın . • 

b;, n • •n er e kıyafetine giren so IZMIR MiLLi EMLAK MODORLOöONDEN men bedeli beher çifti altı tira-
t ~lt~IJ bin kişi vardır. Yunan icar Lira 
ç erınde Lej" d·· .. . 236 Al k I . b b I . kak ' dan bet yüz dört liradır. Açık ek· 

t•nl· ıyon onor nışanı taşı· sanca zmır a çe erı so ev. 100 siltme ile ihalesi l9 • 11 _ 937 cu-
llıaruafr, h" gk~nçler, ihtiyarlar, avukatlar, 472 Darağaç tramvay caddesi 9 taj numaralı Depo 36 

a 1 b ı y k ma günü saat on altıdadır. ı,tirak ""mı ım er u unan bu tipler ak- u arıda yazılı Yunanlı emvalinin senelik icarına bidayeten 
•ı~d •rı evlerinde ve aynalarının kar,ı- ve temdiden talip çıkmadığından 1 - 11 • 937 tarihinden itibaren için otuz sekiz liralık muvakkat 
le .• muntazaman kıyafet değiştirmek- bir ay müddetle pazarlığa bırakılmı,tır. teminat makbuzu ile ıöylenen gün 
"'•it "0rmaı iptilalarının zevklerini tat- Taliplerin pazartesi ve Pertembe günleri Milli Emli.k müdür- ve saatte encümene gelinir. 
~•dırlar. lüğüne müracaatleri. 3872 (1953) 4 - 9 - 12 - 16 (1956)3876 

1 LAN 
•• .. "" .. ithalat iz mir 

ğünden: 
gumı'ugu 

Mevaddı tayyare Yüzde 8 Azami 
Rütubet Yüzde 3 Azami 
Kül Yüzde 14 Azami 
Kükdrt Yüzde 1 Azami 
Kaloro 6800 asgari 

rrıüdürlü-

1 - Şartnamedeki rütubetin yüzde 5 E kadar fazlası yerine 
kömür verilebilir. Yüzde 5 ten fazlası reddedilecektir. 

2 - Kömürün naklinde huıule gelen toz ve mıcır kısmı yüzde 
üı;ü geçmiyecektir. 

Maa mülhakat senelik ihtiyaç olan yukarıda evsafı yazılı sö
mikok maden kömüründen 18 ton alır.acaktır. Bu mikdardan 14 
tonu lzmir ithalat, 2 tonu Kuşadası, 1 tonu Karina ve bir tonu da 
Yenihisar gümrüklerine aittir. İzmire teslim olunacak mikdar 
ihale tarihinden on gün ve yukarıda isimleri yazılı ğümrülderin
ki de azami yirmi gün içinde teslim edilmek farliyle ve 2490 sa· 
yılı arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun 46 ıncı maddesinin 
A fıkrası hükmüne tevfikan pazarlık suretiyle mübayaa edilecek 
olan kömür yukarıda sözü edilen evsafa uygun bulunacaktır. İz· 
mir gümrüğüne ait mikdarın pazarlığı ayrı yapılacak ve alınacak 
kömür bittahlil evsafa uygun olmadığı takdirde kabul edilmiye
cektir •• 

Pazarlık eksiltmesinde takarrür edecek fiat üzerinden bu iti 
deruhte edecek müteahhidin yüzde on bet hesabiyle pey akçe
sini lzmir ithalat gümrüğü vezneıine yatırıldığına dair makbuz 
ibraz etmesi mecburidir. Taliplerden bu mübayaa işi hakkında 

fazla malümat öğrenmek istiyenler İzmir ithalat gümrüğü müdü
riyeti levazım ve ayniyat servisi 'efliğine müracaat etmeleri ilan 
olunur. 

Pazarlık eksiltmesi 12 - 11 - 937 cuma günü sa•t 14 te İzmir 
ithalat giimrüğü levazım ve ayniyat dairesinde yapılacaktır. 
. 3871 (1955) 

----------------------------------------------------------------------------------------YENi ASIR 
-~~-~----~ 

Memleket S?azetesidir 
'-

• ~YEN! ASIR> ın yarım aara yalı:laşan (Büyük neşir vazifesinde) ta.kip 
ltıgj ıre ,imdiye kadar aala pımadıit bir yol vardır: 
o .d. karilerini mahalli ve dünya neıriyat aleminin ve hidi.sclerinin her 

:lhaoiyle yakından alakadar etmektir. Bu bakımdan gazetemiz Türk.iye 
I ~tbuab içinde bir c Vilayet gazeteai'; olmaktan çoktan çıkmıJ bir cMem· 
•ıcet . 1 gazetesı> o muştur. 

~ liABER bakımından karilerine yerli ve yabancı bütün hadiseleri zama 
~nıa Ve en çabuk bildiren ve modern bir ( B ... kı ve dizme tesioatına) 
h ~Üt bulunan gazetemiz bu Jcı, mevsimi için neşriyabnı gcniıletme ve mu ... 
t il betlerini kazandığı karilerine bu suretle teşekkür borcunu ödemeğe ka.
lr Ver .. 

nuştır. 

8 
<Yf.Nı ASIR> ın kış programı, gazetemizin ciddiyet ve düzgünlüğünü 

t~nelerdenberi tecrübe ederek öğrenmiı karilerimiz için sürpriz olmıyacak .. 
ıZ~~Çünkü cYENI ASIR> ın karileri ... Kendi gazetelerinin k.endil,erini dü-

1( relc: nası] çalıştığını daima çok canlı örneklerle görmüşlerdir. 
c, 1~ Programımız, bu vadide atacağımız yeni adımları karilerimize sade· 

'"velden haber vermiş olacaktır. 

PAIMA YEN/ .. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

' DAiMA GüZEL 
lıte ' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
1( ne,rcyabmızın her sahasında takip ettiğimiz yol ve gaye budur. 

tiy 
11 Programımtzda yer alacalı:: yeniliklerin birkaçın1 şimdiden haber ve

on.~ .. • 

FIKRALARIMIZ 
alı~k~et:ıniz, yurd içi ve yurd dı•ı siyasi, içtimai, iktıaadi ve 
bı f h butün meselelere temas eden ince, nükteli, nezih ve ede
İiıe:· alara büyük ehemmiyet verecektir. Bu mühim mevzular 
biht~e memleketin tanınmı• kalem üstadları ile dünya ede
lıl!r ııil aleminin sayılı 'öhretlerinin imzalarını tafıyan fıkraları 

n «YENl ASIRıt da ok~yacak!ınız. ____ _ 

Büyük anketlerimiz 
c -

enç kızlarla 
Delikanlılar 

k . ' •ın<L, f b' lıtll •• aa ır rkadaşlık müm~ 

1 rnudür) 
't' 

) 
1rnaı b·· ··ı . 

~f)j U}'uK b,r dava etrafın .... 
ı,._ • Yal.an b" .,_ . 
,.._ \o cı U)'UK ılım adantla~ 

e ~cıtçJ.,.m· .. ..._. 1 . 
naır ~.n .. 

Hapishane 
Hayatı 

Bütün dünya hapishanelerini 
ayrı ayrı gezmit bir Tuhiyatçuun 

buralardaki hayat hakkında yaph• 
ih büyük totkik anketi ... 

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

IYENI ASIR 
Büyük Kışlık 
Programını 

• 

Karilerine Arzeder 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

TEFRIKALARIMIZ 
KADIN 

KORSANLAR 
Nakleden: N. Erdal 

Korsanlık larihine mal olmuş. ve 
ıimdiye kadar hiç yazılmaınJf bü
yük macera eseri... Senelerce bü .. 
yük denizlerde, gözü kanlı erkek 
haydutlara kum•nda etmiı kadın· 
ların hayatı ..• 

UGURSUZ 
KADINLAR 

Nakleden: ORBAY 
Öyle kadınlar vardır kt uğunu.ı

lulı: onlarla beraber gider. Meı'um· 
durlar. Ev yıkarlar .. , Hayat aÖn• 
dürüı-ler... C:rdikleri yerlerde bir 
baykuş gibi tünerler. Bu içtimai 
temsilli ve de"erli bir e.crdir. 

PiÇ KURUSU 
Yazan : Kemalettin Şükrü 

Bizanaın saray ve sefahat hayabnın iç yüzünü bütün çıplak. ve entrika .. 
lariyle detcn bu deiierli eser devam edecek.tir. 

LEYLAKLAR AÇARKEN .• 
Bu. milli bir roman daha doğrusu yakın zamanlarda yaşanmıt bir macera

nın hiki.yeısidir. Romanda, diğer romanlarda olmıyan huauaiyetler vardır .• 
Kııla hayat~ Tuncclinin ,imdiye kadar iılenmemiı muhit ve adetleri temiz 
bir aşk macerası içinde canlandırılmlfhr. (Leylaklar açarken) i ADNAN 
BILGET yazmıştır. . 

Bunlardan batka cHalk masalları> zabıta Ye aersiizctt romanlanmız, bir
birini takiben daima en ııüzcl ve ı...ırnüi mcvwlarda dnam edecektir. 

iŞTE VE DIŞTA 

Röportajlarımız 
Cihan matbuat aleminde kıymetli bir yer alm11 ve adı şöh

retler arasına karışmış büyük gazete röportajcılarının seyahat, 
sergÜZeft ve içtimai hadiseleri tetkik vadisinde yapmıf olduk
ları büyük röportajlar, dünyanın tanınmamı, ülkelerinin, ta
nınmamıf insanlarının bilinmiyen adetlerini belirten tetkik ya
zıları çok alaka uyandıracaktır. 

Memleket ve muhit röportajları, okurlarımıza içinde YQfa
dıkları hayatı daha yakından tanıtacvktır. 

«YEN/ ASIR» bütün Ege bölgesinde en çok okunan en e•ki 
bir gazetedir. Ve geniş bir kari kitlesine hitap etmektedir. Bu 
bakımdan memleketin soysal, ıo•yal ve ekonomik bütün dava 
ve hareketlerine, bu yolda yapılan ileri hamlelere, en uzak kö
fClerine varıncaya kadar yurdun bütün ihtiyaçlarına yerli 
etütler, tasvirler ve analizlerle ayrı bir yer vermi~tir. 

Kültiir, askerlik, ta yyare<•ilik, spor, 
çocuk sinema, kadın gençHk 

eğlence sahifeleriıniz .. 
Bu bahislerin her birini alakadar eden mevzuları lıaltanın 

muayyen günlerinde nefredeceğimiz ayrı sahilelerimizde en 
•alahiyetli kalemler id!!_~ edeceklerdir. _____ _ 

Gönül meseleleri 
Bugünün içtimai ve ailevi bayatı içinde, İçin ıçın kanayan bir yara «i-. 

ferman dinlemez gönül yarasıdır. Nice yuvalar iyi bir nas.ihatlen, yeri'!l·lc 
bir tavsiyeden mahrumiyet yüzünden bozulmakta, ne kadar gençler, dcrd
lcrini dökecek kinue bulamamıt ve devalarını bilememek yüzünden hayat 
istikametlerini kaybetmEkte ve ıaıırmaktadırlar. Gazetemiz bu mühim ha
yat yarasına da ayn bir yer verecek, dertlilerin mahrumiyetlerini muhafaza 
ederek en doğru yolun nasihliğini yapacakbr. 

-~~~~~-~~-

DOKTORUMUZ 
Size ayırdıii:ımız hu!\usi bir SÜ· 

tunda soracağınız ti.in hastalık 

suaUerinize doktorun tifa verici ... ..;. 
vaplarını bulacak~ ın1z.,. 

AVUKATIMIZ 
Kan .un tatbik ~eklllerinc t<"

maa eden her türi.. dertl'"rinizi 
kendisine ayırdığımız ~ütunda di,,

leyec~k ve !'!İZİ t~nvir edecektir. 

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

ata sözü, bir ninni, bir derd, bir •ikayet, bir temenni, bir tarih, 
bir tavsiye, bir yemek, bir sual, bir cevap v.s. 

Sil • aisi Mr ... iii:ı atici n tjleaclirici tekilde •'"·dar 
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•MEVSiMLiK HAVADiS: 

' • DiKKAT!! 
önümüzde kıt mevsimi var, düşüncemiz nedir? .• Yağmurdan ve g\İnctten formaıi bozulmaz ve 

cngi aolmıyacak bir fapka almakdcğil mi? Evet.. • 
Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHIA f abrıkaaının 

meydana getirdiği, 

.. ı- as Ta 

OKSURENLERE VE 
COOUS NEZLELER1NE 

snr c=-ız-aa z ' -- - · 

KATRAN HAKKI EKREM 

• 
KULA MENSUCAT 

F ABRiKASININ 
STETSON 

PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 
RI1"'TEN HOU SE 

• 

Yeni gelen mevsimlik sağlam, 
ucuz 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız m'!nf aatiniz iktizasıdır 

Her ölçü -
her renk 

Markalı şapkalar size bunları temin eder. 
ve en cazip desenlerde 

Lüks ISPARTA halıları 
SATIŞ MAHALLERi : başhca' tuhatlye mağazalarında arayınız ••• 

Birinci Kordonda ÇOLAKZADE ·--------------~------8ml--------&ıa-

ıs-;=;; 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel dişlerle 
Sağlam ve güzel dişler de 

RAD Y OLiN ile temin edilir 
))işlerinize çok dik kat ediniz 

Bazan en üstad doktorların bile sebep menteini bula
madıkları bir hastalığın, diş iltihabından ileri geldiği pek çok 

tecrübelerle anlaşılmıştır. 
Günde üç dcla dişlerinizi lırçalıyarak ve daima 

RADYOLiN 
Kullanarak di,lerinizi koruyabilirsiniz 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
· Maden kömürü 

Her c·ns kömür perakende suretiJe rekabet kabul et
mez fiatler dahilinde satılmaktadır. 

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

Halı Ltd. Şirketi 
Vitrinlerinde teşhir edilmektedir. Lütfen ziyaret ediniz. 

SATIŞ TOPTAN VE PERAKENDE 

gün bahar, bir gün kı~ 
ka;rarsız havalar 

hastalıkları ı en büyük 
yardımcı§ıd r. 

Vücudunuzun grip, nezle, bat ve dif ağrisı, kırıklık 
sinir, adele, bel ağrılarına karşı 

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

ı 
Kaşeleriyle korunmağa bugün her vakitten daha 

fazla . muhtaç olduğunuzu unutmayınız ! 

iN 
Mideyi bozmadan~ kalbi ve böbrekleri yormadan 
bütün ıstırapları dindirir .. 
iCABINDA GONDE 3 KAŞE ALINABiLiR.. 
l•im ve markaya dikkat .. Taklitlerinden sakınınız. 

1 inhisarlar Umum Müdürlüğünden: Jd • 
1 _ idaremizin ~a~altı tu~ıasında şartn~~~ .ve tablo ,emas1

• Karahısar Maden SuyU 
na uymak üzere yem hır elektrık santralı tesısı ışı kapalı zarf usu- . 
liyle eksiltmeye konmuştur. 

I1 - Bu tesisatın montajı da dahil olduğu halde muhammen 
bedeli sif lzmir 95000 lira ve muvakkat teminatı 6000 liradır. 

ili - Eksiltme 9/Xll/937 tarihine rastlıyan Pcr,embe günü 
saat 15 de Kabatasta levazım ve mübayaat tubesindeki alım lco· 
mi&yonundn yapıla

0

caktır. 
iV - Şartnameler 475 kurUf mukabilinde inhisarlar levazım 

ve mübayaat şubesiyle Ankara ve lzmir boşmüdürlüklerinden alı· 
nabilir. 

V - Islekli erin fenni ~rtnamede yazılı takatte bir gazojen 
tcciııatı yapmıs oldul.lnrma dair resmi vesikelarını ve şartname· 
ye uygun olm~k üzere ihzar olunmu~ fenni teklif projelerini tet
kik edilmek üzere el·siltme gününden en az 15 gün evveline kn· 
dar, inhisarlaı· tuz fen şubesi müdürlüğüne vermeleri münakasa· 
ya girebilmek için dnhi elcsiltmeden azami 2 gün evveline kadar, 
tekliflerini muvafık bulunduğuna dair mezkur şubeden vesika 
almaları lazımdır. 

V! - Mühürlü teklif mektubunun, kanuni vesaiki ve V inci 
maddede yazılı diğer vesikayı ve muvakkat teminat akçesi mak
buz veya mektubunu ihtiva edecek olan kapah zarflar ihale gü
nü en geç saat 14 de adar yukarı~a ~dı geçen alım komisyonu 
reisliğine makbuz mukabilinde verılmıt olmalıdır. 

16--.,23 4 16-26 3659 (1851) «B.» «6960» 
.• . 

lzmir Yün Mensucatı 
_Türk A. Şirketinin 
Halka-Pınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim dolayısile yeni çıkardığı kumaşlar : 

Saglam .Zarif 
VJ~ UCUZDUR 

Yeni yaptıracağımz elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

W/.f(f./J: SATIŞ YERLERi {f(~/~(~ 
Birinci Kordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş . ~ .............................. _. 
Burnova Belediyesinden: 
Mevcut müstamel buhar kazanı, dinamo ve bir motör açık 

artbrma ile satılığa çıkarılmı,tır. 
1 - Arttırma 1 • 11 • 937 pertembe günü saat 16 da Burnava 

b~Iediyesinde yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedel 305 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 23 liradır. 

28 - 1 - 4 - 8 3814 (1934) 

~ 'J'iirl<.i)'C 
Kızılay Kurunıu 

-
Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, hazımsızlığa karşı en jyi ve 

şifalı maden suyudu ·~ 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniı 

Tilkilik yeni bmir eczanesi TELEFON : 2067 
. . . . ,. ' 
t" :,_ .. \~-··~ ... •. · - .... · ....... ,,,.., .. 

·············: r········ ·····5;·lı·lı·;1····s~"ii·k·y~ğ~· ~ 
. . 

Norveçyanın halis Morina bahkyağıdır. iki 
defa süzülmüftür 

ŞERBET GiBi iÇiLEBiLiR 

Hamdi Nüzhet Çançar 
• 

Sıhhat eczanesı 

• • . 
" • 
" . . . 
• 
" . • • " • • 
" " .. • • 
" • • • • .. 

Büyük Salepçioglu Hanı karıuında Bqdurak • l:uvir J 
•••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 



HE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 

cSO G. m. b. H. BOYALB NmRLANDAIS 
la FlA. Vapuru 30 Blrhıcl tefrln- KUMPANYASI 

ıa...._ ~r. Botterdam. HambUl'll •• DUCALION vapuru 26/10/37 de 
-..... ICin yük alacaktır. 

AllftıcAN BXPORT LINBS Anvers, Rotterdam, Amaterdam ve 

.... ~ Bteemablp Corporaüon B.mburı llmu1arma ytlk alarak ha
~ Vapuru 2 ikinci teı- reket edecektir. 

...._'bekleniyor. New,ork Jıgln yük ala- HERME8 Yapuru 21/10/937 de be• 

..__ ı.u,.. 8ul'IU Vll'D& ve KHeteDce ll· 

~~ VIPUN 11 ildDol ~ mulanna ~ alarak hareket ecleoek· 
,._ ~. Nevyork içbı yük ala- tir. 

ebn SATURNUS vapuru 13/11/937 de 

~ ITO& v~ u ~ ıet- Rotterdma, Amllerclam " Hauıbarl 
~ ~. MflJotk itbı yO.k limanlarma y(lk alarak hareket ede-

~ oektir. 

it ~. ~'!':rk2Gi:~ ~ TlUTON npuru lS/U/937 de bek-
~. lenlyor. Burgu, Vama ve Köstence U-

~ Va&'U"l 28 ikinci tepin- manian i9in yük alacaktır. 
le ~. N"YJ)rk için )'tık ala- 8Vl!N8KA OIUENT IJN~ 
"'-· vtlONGLAND motörU 2/11/193'1 de 
'a.. ~ SWmehlp CorporaUoD Botterdam, Hamburs, Gdyniı, Dantzıg 

PIRB AltTARllASI Danimarka, laveç ve Baltık limanlanna 

sau Sll'BRLD hareket edecektir . 
.. -:.OCBoBD/u Vapul'\l 5 lkincl NORDLAND motöril 16/11/93'1 de 
....._ Plıec1en ao.on ve NeV)'Ol'k Rotte~-- Bambı.- Qdvnl• Dan'-' .. 
~-- "8oektir &Wl&Uf -·· ,_, -.. 

~UR> V~ 19 ikinci tef- Danimarka, tneo ve Baltık llmanlanna 
'llıııl. iııı.._ • n.--&- N ı... ı • hareket edecektir. 
'-..:_.. ~ uumı.u1& ve eY)'Ora. ıçuı 
~ edecektir. A A S N B Yapuru 2/12/193'1 de ..,_t mUdcletl: Rotte.rdam, Hamburs, Gdynla, Dantzlg 
"- • Bolton 

18 
liln Danimarka, hveç ve Baltık limanlarına 

hareket edecektir. 
• Nevyork ll gUn SERViCE MARlTlME ROUMAIN 

llARlTD4E ROUMAIN 
AREST SUCEA VA vapuru 4111/937 de Mal-

C>rıtJz. ~:uru 11 ikinci tqrinde ta ve Marallya limanlarına hareket eCle

....... Sullna. Galata ve Galatz ak- cektir. 
tıı...; 'l'ONA lhnın1an için yük ala- ZEGLUGA POLSKA S. A. 
...... LEV ANT motörU 8/11/937 dt An-

ll'lı ROYALB BONGROISB ven. Gdynla ve Dantzig llmanlarma 

DANUBB lılAlUTDIB hareket e4ece1ttlr. 

....... ~ Vepuru 28 birincl tefrlnde ıu...wd ._,, .. tarihl"le ......... 
_-...,_. Belsracle, Novlaad, Comar- IMdaki ~- acenta m...u,.t 
~ ~. 'Bratialava, Viyana ve lıaW ......_ Daha fasla tal.Dit İçİıl 
~ l9in yük alacaktır. ikinci Konloeda FRA TELLt SfERCO 

ı._ MORSKE MIDELHA VSUNJE yapar acentuma müracaat edilmeli ri-

0 S L O ca ohmm. 
~EIU motörü 13 ikinci teı- TELEFON : 4142/4221/2663 

~bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Diep- -il!!.ll!'~~~•IMlllll!'91!1!!'.!l!l!lll.a 
le Norveç Limanları için yük ala- o-tıuüYE UUTXHASSBI 
'· DOKTOR 

.\'l'ID NAVIGA'nON Co. HAIFA c 1 A 1 y k 
~7~~~~ e a ar m 

· lzmir Memleket hutaneai Da-
~i hareket tarihleriyle navlun." bili Hut•hldar Seıririyab Şefi 
~ deiifikl ld rcl suli Pazardan maada her gün hasta-
'- L . L • en acente me • lanm muayene ve tedavi eder. 

qbul e\mez. 
~ fazla tulllt almak için Birinci Mua1enehane: 2 inci Beyler 
~ IObiı No: 85. 
' da W. F. Henry Van Der Zee Telefon: 3966 
......._il. v. vapur acenteliğine müracaat EYi: Götepe tramvay cadde-
~ ""'""'tal rica olunur. ai No: 1018. Telef on: 2545. 

TELEFON No.: 2007/2008 

Olivier Ve Şü. Mmıltlcd hastanesı dış tabıbl 
LllllTET Mumtfer Eroğul 

~ apur acentası vE 
,....INct KORDON REES Kemal Çetindağ 

BINASI TEL. 24 43 Haatalannı her glln sabah 
~ Lllerman Uneı Ltd. Aat dolmadan bafhyarak 
::Al"~~ HATl't Beyler· Numan zade S. 21 
~-.. ~ vapuru 20 birinci ~ namarah muyeaehanelerinde 

9'lip rük Çlbracak •YDİ zamanda bbal ederler • 

BRISTOL 
Beyoğlunda" 

OSMANiYE 
Sirkecide 

Ba her Od oteliD mi.teciri Tirldyeain en em olelelai BA. 
IOlllUl LOTPO'•. 4.1 aenelik tecriibeli idareel. Mllla •-ı•• 
.-~aa kaaclWni 1nclirmittir. 

o..a.n..le mlMfbo h'-nle•, "-dl nı.m.leld rahata ....... 
Bireok h....Uyetlerine ili•eten fiatl• mlthit ucuzdur. 
lltanbul .. bltla Ese •e lzmirlller ha caline hahatwlar. ================· Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 

Nazarı dikkatine . 

Fabrikumın Namdar 
ÇIKRJICLARINI " bilcümle YEDEK AKSAMINI 

UMUM ACENTASINDAN bu aene t8ınin edebilininiz 
ADRES: 

G. D. GIRAS 
P .. temalcılar, Evren aolralr No. 3/1 

Sinıer dikit makinalan lnunpanya11 ka11ııında 
Telefon: 2413 Poata kutum : 234 IZMIR 

Balıkyağının halisi 

Hilil Eczanesindedir 
1937 rekoltesinin bat mahpıll 

Kemal Kan1il Aktaş Balıkyağ! 
Adıyle aablmaktadır. Od defa timik-an lkllmit 

.. h •• Wr ......... 

.._ H• için~ alacakm. T.W•: 3921 
~OF l..ANCASTER Yapunl 1S .. _miııiıliiiiıııilliııll--•·I 

'-iri.ele plip ~ çıkaracak •)'Dİı .. -~--~~~-~ .. 

~" HuU ~yük Ü. Göz Hekimi 
MİTAT OREL 

Adi. - .,... Numan wle 
eobia Ahenk ......... ,...... 
ela. N......: Z3 
... ,.. •lltllri ı 10-12, 

ll,30 - 17. Tıılıf•ı 3434 DiKKAT 
Dlapaia • • mltteeit n Tldd,.... twil .uıwı olaa ., .... 

HEIDENIA 
Mı .... ··at~......,_~., im-.. 
,. ~ MM• hu'm •• .., St. Kılcı•ı-1 all•'rıHe• 

...... TaklttmHhe-nr. 

HEIDENIANIN 

TURAN Fabrikalan mamallbdar. AJDI umanda Taru 
tu•alet •banlanm, trq Mbana •• kremi ile gheWk k,.. • 
lerini kullanım•. Her yerel• •tılmaktadar. Yalnız toptan aa
taılar icla lsmlrcle Gasl Bal•annda 25 numarada umum acen• 
telik Nef'I Akyaah •• J. C. Hemai1e mllracaat edinls. 

Poal8 KuL ••• Telefon .... 

Saç Eksiri 
Saçlana d6kilmeabıe ve kepeklemaeaiae mui olar. Komoj• 
~ kllderiai bv•tıtleadirir ve bealer. Komojen uçlana 
gıduadır. iabil reaklerİllİ bozmaz, lltif bir rayibuı •ardır. 
Komojoa Kumk uç eluiri muaf ecsaaelerle atri,.t matazala
nnda balanar. 

Radyo Meraklılanna 
GRAETZOR 



:SA'tFA : lZ TENi ASIR 

Japonların ·yeni , istila hazırlığı. .. .... -
................................................................................................................................................................................................................................................................... 

. Şanghay şehrinden Çin 1 Karışmazlık komitesinde 
askerleri çekilmi.ştir bir terakki adımı atılmış 

_. 

Şanghay. :3 ( ö.R) - Çin kuvvetle
ri Şanghay tehrinden tamamiyle çekil· 
mişlerdir. Burada yalnız bazı polis kuv
vetleri k.almııtır. Esasen ıehrin Japon
lar tarafından kuşatılması bitmiş gibi-.. 
dir. Japonlar Suçeu nehri üzerinde iki 
köprü bap tutmuşlardır. Bununla bera-

ber son günlerdelti yağmurlar yoJları 

çnmur deryua haline soktuğundan Ja
ponları ileri hareketi çok güçleşmekte· 

lan umum kumandanı general Çan-Kay 
Şckin kansı bayan Çan • Kay • Şek, 
Çindeki teceddüt ve kalkınma hareke

tinin en başında gelenlerden biri olan 
bu kültürlü Çin karısı, hududu teftişten 
dönerlı:en Şanghay - Nankin yolunda bir 

da, son fertlerine Yarıncaya 

uğruna ölmeğe karar vermişlerdir. 

gilizlerin, Hitnli askerlerin himayesinde 

istihkam haline 1'.oydukhirı binayı tah

liye ederek çı1'.ma1arı hakkındaki 
liflerini reddetmişlerdir. Bina beş 

otomobil kazası geçirmiştir. 
Yarası ağır olmamakla beraber ehem- lıdır. Yangın veya hava 

imha edilmesine uzun zaman mukave-miyetsiz de değildir. 
Japon kuvvetleri Suçeu nehrinin ce- met göaterebi1ir. 

Heyeti umumiye içtimaında fazla bir 
neticeye varılması beklenmiyor 

AstunJamn asiler eline geçmesi üzerine Gijondan kaçan lspmıyol gemisi askerleri t:e 1ıalk 

Londra, 3 (ö. R) - Ademi müdahale 1 - 14 tenunuz tarihli ingiliz plfının-, Roma, 3 (Ö.R) - c Petit Parisi:; 
komitesinin dün ak.,.c;am toplanan tali 1 daki esas hükümleri tekrar eden 26 ilk gazetesine göre ademi müdahale Jc Jit 
komitesinde yeni bir terakki adımı daha teşrin anl~masına Ispanyadaki muha- tesi yannki heyeti umumiye içtiınaı1l~ 
atılmıştır. Ispanyaya iki taraftaki gö- sım iki tarafın muvafakatini istihsal için pek. fazla b~ ne.ti.ceyc . varamıya~a1' ~ 
nüllülerin .sayımı için beynelmilel bir komite rdsine bu iki taraf nezdinde te- < Fıgaro > JSe tfıli komısyonun düD el' 
komisyon izamı meselesi hakkında cüm- şebbüste bulunmak salahiyetinin veril- şamki müzakerelerinde Sovyet del ))1" 

· huriyct hükumeti ve nasyonalistler nez- mesi. sinin pek az müdahale ettiğini ve ,ti' 
'1'"1" k · 'k. •- f nun B. Eden 1arafında,n Avam kaJ11 1., 

.Şanghayda beynelmilel mmtakada büyiik binaların ve ban.kalann 

Clir. Bazı yerlerde çamur aalr.erlerin be
line kada1' çıkmaktadır. Motörlü vası
talar da bu prtlar içinde ilerliyememek

tedirler. 

ı Anla~an Japonlar timdi hareketleri
ni genişletmek ve Şangbayın fimalinde
ki kalabalık Nantao merkezini de teh
'dit etmek niyetindedirler. Meıhur Çin 
antikacı dükkanlan bu merkezdedir .... 

Bunlar ıimdiden nadide eşyalarını bey
nelmilel imtiyazlı mıntakaya nakletmek
tedirler. imtiyazlı mıntakaya gelen Nan-

tao mültecilerine yardım için burada· 
ki ecnebi askerler eJlerinden geleni ya
pıyorlar. 

nup sahillerindeki Çin kuvvetlerine kar
ıı yapacakları taarruz hazırlıklarına de

vam ediyorlar. Bu hat üzerinde yapıla
cak taarruzun İngiliz kuvvetleri arasın
da kurban vereceğinden korkuluyor .... 
Japonlar Şapeide bir Çin taburu tara

fından müstahkem bir mevki haline ge
tirilmiş ve (Çin Alkazarı) adı verilmiş 
olan büyük bir ticaret müess~esini hü
cumla zapt ve işgal etmek istemiJlerse 
de şiddetli mitralyöz ateşleri karşısında 
geri çekilmeğe mecbur olmuşlardır. 

cÇin Alkazarı:rnın müdafilerinin ka
fi mikdarda erzak ve cephaneleri mev
cuttur. Onlar Çan - Kay - Şeke teslim 

Roma, 3 (A.A) - Komünistlik 

aleyhinde bir Japon • Alman • ltalyan 
paktının hazırlandığına ve yakında Ro· 
mada imzalanacağına dair Tokyodan 
gelen haberlere ıiyasi mahafilde büyük 
bir ehemmiyet verilmektedir. Maamafih 
bu muahedenin askeri ahkamı ihtiva et-
mediği tasrih olunmaktadır. 

850 TAYYAREYLE TAARRUZ 
Tokyo, 3 (AA) - Amirallıktan bil

dirildiğine göre, Şangh· J·daki Çin mev
zilerinin yalnız hava kuvvetleri tarafın· 

dan 25, 26 ve 2 7 ilk te§rin günlerinde
ki bombardımanlarında 850 deniz tay· 
yarcsi kullanılmı§ ve 164 ton sikletindc: 

Şanghay, 30 (P. S.) - Çin ordu· olmıyacaklarına yemin etmişler ve bura- 2526 bomba atılmı~tır. 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Brüksel konferansı için 
-----------------··················-----------------

Belçika hariciye nezaretinde mahdut 
mahiyette görüşmeler yapılmıştır 

Paris, 3 (Ö.R) - Fransa hariciye na

zırı B. Dclbos dün öğleden sonra saat 

2 de Brüksele vasıl olmuş ve Belçika 

hariciye nazırı B. Spaak tarafından kar

şılanmıştır. Sovyet mürne~illeri BB. 

L :tvinof ve Potemkin .saat 18 de Brük

sele varmışlardır. Saat 17 de hariciye 

n eznrntinde Belçika hariciye nazırı B. 

Spaakın riyaseti altında mahdut bir :iç

tima yapılnu.ştır. Buna BB. Norman 

Dnvis, Eden ve Delbos iştirak etmişler

dir. Dört devletin delegeleri arasında 

bir görüş ayrılığı olmadığı m~'>ahedc 

edilmiş ve a rnlannda miışj.erek bir ha

r eket hallı çizilmesi güç olmamıştır. BB. 

dinde bir teşebbüste bulunulması esası 2 - a ı omıteye, ı ı wra ın vere- sında son söylenen nutukta Ruslar~,;. 
iizerinde bir anlaşma elde edilmiş ve cckleri cevap beklenirken, bu hüküm- tıJtl" 

d ....ın~ı.,.. B lerın· fiJı'yat sahasına ıs· ali-.·le alakadar panyol cümhuriyetçilerine yap .ı .. bu noktada Htifak el e ~.~.ir. u J l ıtı"" 
d 

maddi yardım hakkında rakam ara. .Jo 
mesele, kontrol tedbirlerinin takviyesi maddi meselelerin tetkiki hususun a sa- 'lerı r... tenit olarak verdiği izahattan ı • -:.~ 
§8rtiylc Sovyetler Birliğinin müsbet rey lahiyet vt>rilmesi ve ispanyadaki iki ta- d'~ k d d' F 1 r;eY 

rafa muhariplik hakkının bahşına ait ıgini ay e ıyor. ransız 50 at' 
verebileceğini bildirdiği iki meseleden gazeteleri ise B. Ll_rod George ıar .}' 
biri idi. Bu anlaşmanın filiyat sahasına hükümler üzerinde komiteye dahil dev- dan Avam kamarasında söylenen not .t.' 

'---- d · ··.l-'--1 '- •t · letlerden birinin müstenkif kalmasından d h •--1". eWI". ÇIAll~ı için a emı mUuaılil e AOinl esı ta Fransanın a İspanyol ü~ ... ın ~--~" 
heyeti umumiyesi perşembe günü saat ileri gelen vaziyetin tetkikine de tali rine yardım ettiği hakkındaki fı1'P" 
15,30 da toplanacaktır. lçtima Forreign komisyonun memur edilmesi. nakletmekten kaçınmışlardır. . s-'J' 
Offic'te lord Plymouthun riyaseti altın- Tali komisyonun bu yeni içlimaının Londra, 3 (Ö.R) - lngiltcrcnırı 4tf 
da yapılacak ve dün akşamki tali komis- tarihi komite heyeti umumiyesi tarafın- manka ve Burgosa ticari ajanlar gö~ 
yon ıçtimaında elde edilen neticeler ko- dan tayin edilecektir. Bunun önümüz- mcsinin nasyonalist r.ejimini h~Jı' 
misyonun tasvibine arz.edilecektir. Bun- deki cuma veya cumartesi günü olması tanımak manasını mutazammın olrO 
]ar da şu esaslardan ibarettir: muhtemeldir. bildirilmektedir. ,,ti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yaş üzümlerimize karşı 
Londra piyasasında büyük rağbet 


