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Şarkta Yeni Demiryollarımız 

Diyarıbekir - Cezre - Irak hududu 
_ demi_!Yolunun temeli atılıyor ... 
la J Ankara, 4 (HuuıJ - BatTekil 
ıtıemur arımıza e. eeıaı Ba1ann Kamata11n .,.. 

zarteai celaeainde okuyacajı pros-
C • b • L ram etrafında htbGk bir alika 
enıı ır neTeS mcm:uttur. Büyük Şefin ilh•mla-

Alclırmak .zamanı rmdan kuvvet atarak ricut butan 
yeni proırramın memleketimizde 

'lelmiştir her aahada büyük -.e çok canlı bir 
---o- faaliyete en kuvvetli bir hız ve-

~nk bütçe, düzgün ödeme » receii kanaati hikimdir. 
1'a dayantln mali siyasetimiz HAY AT BAHALILICI 
ht.11\taffakıyetle inkipf ediyor. Ha- Ankara, 4 (HulUIİ muhabiri-
4'. ve istihaalatı ucuzlatmak yolun- mizden) - Yeni kabinenin faali
~ clevlet vergi ve resimlerinin bir yet programında bayat bahalılıiı
'-" .ında yapılan tenzilata rağmen nın izaleıi hakkında almacak ted
'-1. •ılat, bütçeye konulmuş olan birlerin mühim yer alacaiı mu-

mini rakamların üstüne çıkmak- hakkak görülmektedir. Pr0tr1"amm 
~.. Bu neticeden sevinmiyecek ana çizgileri bazırlanmıttır. 
"'iÇ hır fert tasavvur edilemez. YENi DEMIRYOLLARI 
.ı. Çünkü bunun manası, devletçe Ankara, 4 (Huıuıi) - Ayın on 
~mı, olan tedbirlerin müsbet ne- birinde Diyarıbekir • Cezre - Irak 
~le.r vermesi, vatandaşların tediye hududu demiryolunun temeli me
) • li!etlerinin artması, refah sevi- ruimle ahlacaktır. 
Ynın yükselmesi demektir. Meraıimde Nafıa -.ekili B. Ali 

• urdumuzda dilediğimiz refah Cetinkaya Wll' bulunacak, ye bu 
~Yeaini elde ed~bilmek için. daha münuebetle iradedeceii nutukta 
1ll yıllar çaL,maga, daha hır çok Cümhuriyetin demiıyol siyaseti 
q._~ee.eseler kurmağa, imar faaliye- üzerindeki büyük 111UTaffakıyetle-

ı artırmağa ihtiyacımız vardır. rini izah edecektir. 
..!!ütçemizi bir misil artırmak im- yeni demiryolu bütün Şark yj. 

'-k ınevcut olsa, bunu dahi yap- liyetlerimizi demir ailarla örme
!Giü tan çekinmemeliyiz. Lakin güt- ie azmetmit olan Cümhmiyetin 
it .. rnüz siyuet imkanlar dahilinde en süzel eserlerinden birini tetkil 
~k. imkanlan israf etmiyerek edecektir. .ŞcıT'kcı doğT'u uza1'Gn c:lemiryoUan ' 

!:::~e tahsis eylemektir. Bütçemizin •••••••••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••••••• •• .. ••••••••-•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~ı:ı:ı.:~:,~~~o~~n:;~i;~ Tu··tu··n mahsuıu·· hakkında 
~ e, onların tedıye kabılıyetlermı 
~ ~akta görüyoruz. Son beş yıl
~linlı çaLşma tecrübesi bu yolda 

~ Ve::1ı:~i~~:~::inisac:::; lktısat vekiletince alınan müessir 
~~ir. Bu tecrübeler bize istik-

~ :s::!i~~~ahmız için doğru tedbirlerin müsbet neticeleri 
~kiyede devi t vergi ve resim- ...................................... . 
'il diğer memleketlerden daha • ık • d 
~olduğu iddia edilemez. Ancak f gu" n e 
~ Ve cibayet usullerinin bozuklu-
~ vatandaşlara ağırlık verdiği ...................... .. 
~ aöylenebilir. Cümhuriyet re- On mil yon kilo ya . 
le ilin ıiarı hakikatleri samimiyet- k 
'rtaya atmaktır. Hakikatlerle ya ın tütün aatıl-
.._. adan karşılaştığımız zaman mıştır. Fiatler 104 ~~lan yenmek kolaylaşır. 
!'- ıt~kim vergilerin hafifletilmesi kuruşa kadar 'li fik.irler ileri sürüldüğü zaman, yu•kselmi§ltir • 
w: endişeli mütalaalar beyan Y' 
~ili d im r-_ b •••••••••••••••••• 
·~ er e o uştu. '-CSSUrane ir AJ ) 
!M· ~et.le tuz ve hayvan resimleri man arın 
fiİeildi. Buna rağmen tahsilatta .......... .. 

nen no1taanhk ümit edildiği gi- On beş mil yon 
~~adı. Resimlerjn indirilmesi 

• 

~b arbrda. Tenzilatın bir kıs- liralık tütün ala-
iL."! İetil)lak fazlalığı kapattı. Buna ki h Tütün ba1114 lamu• muayenesi 
~ neticeler vatandaş ve mem- ca an ta mi o tün piyuumın açdlflOda kenclİ8İJÜ .-- n tütün pİ)'aaaaına ittirak etmek auretiy-

'""'"" __ belumından çok faydalı- oldu. ed 1• ı1• yor tenniftİr. Şanu memnuni)'etJe haber Ye• le iki Pa İçinde mühim mikdarda tü-
.hareketin verdiği ceuretle ,e- rebiliriz ki ahaan tedbirlerin -.ı.etiai. tün miibayaa etmitlerdir. 

' ~ento, petrol, benzin, elek- ........................................ tütün yetiftiren mütaheilin yüslerinin lnhiearlar idueei dün ..bahtan iti-
'Ptidai maddeler üZerindeki re- Jkbsat 'Yekiletinin, tütün mab.Wünün1aülme9İJ'le çok maddi Mr flikilde mil- ren 'bütün mıntakalarda piyasaya it-

--:_Vergiler de hafifletildi. Bun- ihncı hakkında aldıjı acele ve müe.ir llphede etaait bal'8ftUJMW. tirak ederek iyi ve orta kaliteden mü· 
~ ilk tecrüheler tibi ayni ha- tedbirlerin müapet neticeleri daha tü- Bqltca .Amerikalı tlttin kum~ - SONU llWICI lt\HIFF.DE -
.Jıeticeleri "Ver~inde fÜJ>he ••r•••••••····~··••••••••••••••••••••••••r•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. •• •••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
'Yor. Şimdiye kadar .elde edi- ş he li O 

1ar her türlü ,üpheleri da- e ır . mec Si 
rrıahiyettedir. 
lik nutkunda bu mevzua te

~Jiyen Büyük Sefimiz Atatürk, 

muvazenesini bozmıyacak ııte- Kord tobu·~ si · • 
huhran ve muvazene vergile- on o ennın 
de hafifletilmesi ('.l\relerini ara-
t.\taiye huvunnuşlaıdır. t • f • 
eltika huh.-f'n ve muvaz~ne arı esı 
~~!n hafifletilme9 yalnız 
uaıtımmdan d~I. avpi za- B o 1 edalet noktasından da b;r za- re 
· Cünkü bu iki veminin en • 
•iırlığı m,."llurlar üzerinde 

edivor. Gerek umumi ve 

~hir ınediai, dün Uflllll saat on al· 
tı buçuk.ta, reis vekili bay Münir Bint:
lia riyasetinde bu devrenn ikinci toplan· 
tıamı yapmıtbr. Geçen celeeye ait zabıt 
muavin B. Suat Yuııdkoru tarafından 

okuauak kabol edilmittir. 

Kültür Parkta 
Antikiteler müzesi için 
bir bina yapılacakhr 

Belediye rei.i doktor 8. Behçet Uz, 
&.natib müzeaini bugün bul6nduğu 

P7J'İ müaait prtlarclan kurtanrak •e •· 
pa yerinden blduarak Kültürpark ci
YIUIDda :yeniden İDfa edilecek modern 
bir binaya nakledilmaini, Kültür Ba
bnUimdan rica etmift.i. F uann açılma· 
11111 miteakip tehrimiae aden Kültür 
bakana B. Saffet Ankan da bu mevzu 
ile allbdu olm ....... dL 

Şelaıünizııle bulUDaD müzeler umum 
midiirü bay Zübqir Kopy diin müze· 
ler midürii bay s.lihettin Kantarla bir· 
likte belediyeye gelerelı temularda bu· 
lanmapur. Belediye reis munini bay 
s..t Yurtkon. :yeni müzenin kuralaca
iı anayı l(Öetermiı Ye beraberce etiitler 
yapdlDlftlr. Bu ana Bumane 9 eyl6J 
.meydaaiyle Kültürpark arumda Ye Ka
zan öalp bulvan arumdadu . 

Asan Atikcı mü.ıeai diTektôrii 
B. Sal&hattin KantaT 

Bay Zübeyir Kop,y. Belediyece mü· 
ze 7apılmak üzere tahsis edilecek area
J'l çok elverifli bulmuttur. Müzenin bu
nda senit Ye aüzel bir park içinde, en meaafede, · büyük bir Kültür varlığı ya· 
yeni uaullere göre ve pavyon tarzında tatacaldardır. 
lı:urulmau mümkün olacakbr. Müzeler umum müdürü Ankaraya dö-

A.anatib müzai teaiaine bqlanır- nütünde bu il etrafındaki tetltikahnı ,.. 
ken, belediye Kültürpar1un 0 istikamet- belediyece bazarlanan krokiyi Kültür 
teki chnarlaruu kaldlJ'acalt Ye bu mü- Bakanlığına arzedecektir. 

ze de senit parkiyle Kfiltürparka ilhak lzmir Ye Ece için çok istifadeli olan 
edilecektir. ve bir çok kıymetli tarihi &aan hakikt 

Ba mretle Kültüıpark prOKf!mmda luymetleriyle mütenasip bir tekilde yük. 

mncat Atatürk. lakallp müzemi, Ese .ıtecek olan bu müzenin Lir in önce 
lıtlnleri müzeei, ba yal .:yapalmlf meydana getirilmesi faYanl temem)İdir. 
olan Nihk müze.i ile beraber lzmir Şehir müzeai adını alacak olan müze
iaanatib müzeü birbirine pek yakın nin anası 32119 metre murabbudır. 

Ağamemnun ılıcaları 

Burada modern 
tesisat yapılacak 
Vill)'et tehir lauct.da iciDe alman in· modem teeieat 79PdmUa. bmumm hir 

ciraltmı bir plij 'Ye °ban)'o -- haline banyo mteai haline ifraiı Ye )'almz biDa 
aetirmeie karar Yennİf Ye bu hususta ve oteli için 600 bin lin •rfedilmeei 
faaliyete geçıaİttir. Geçen eene villyet meyzuubahiati.. Bu İf bir kaç eene ~ 
mecli.iınin vazettiii )'iiz bin )in ile ite de tamamlanacaktı . 
batl•narak Ala memnun ahcalannm in- lnci.ıilbnm bu İfe daha müeait oldu-
ciraltma Dakli mevzuu bahistir. iu. kaynar llU)'Wl da borular YUltMİJ'• 

lzmirin aıbhat ka)'naklarmclan biri le lnciraltına naklinin mümkün olacair 
olan Aiamemnun abcalan mahallinde - SONU SEKIZINO SAHiFEDE -

Vindsor Dükü 
Amerjkaya 

l. hiitçelerden maas illan ve ge""-i .müeueşelerde çalı•.an 
~ı memur14r ve itçi-

Kaldırım paraları 
- meaeleaİ izerincle 

riyadin isaltat 
oer...ınl..,. 

R.- vekili bay Mlair Binel, seçen Vitldaor Düi N ~ Al,,...,.da B. Hiderie bnabeT. 

ı ... ~~ ~ -
-...ı..- OCAKOGW 

~e illifuma tıit ...W• okunan B. 'V..-.ıtoa. 3 (A.A) - Bı....,. ... ~ Hpincle. biw auhlk _,..eceii Ye 
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il A;a, Sır!!™ 
Raınazanda 

İzvestiya gaz.ete si diyor ki Karagöz 

Al 1 1 J 81 k 
Yc.:a'I\. Ec::an Kemal AKTAŞ 

man - ta yan - apon o u di~~n~~~~~~:rib~:~c1a'::=e~:!: 
ıh k e be ek rilir. Çocukluğumda lstanhulun en mq-s u a arşı yenı ır suı asttır hur karagözcüsli Ki.tip Salih idi, şiir 

1 Ömer Katip Salihten baskın' luml~Öz 
llo.ko,, oynntır .diye çocuklar arasında bugün-

teai ltaı, a, 4 (A.A) - lzvestiya gazc- de yapmakta oldugu harp dünyanın y - Ç,. a::-asında balık avı müzakerefori net:-, kü Galatasaray ile Fcnerbahçc mücadc-
tarı IJıııan azun .Yakında komünist aleyh- ni baştan taksimi için ikinci bir u nu- cclendiği zaman akdedilmişti. Bunwı leleri gibi münakaıalar olurdu. Surada 
"llae . • Japon paktına iştirak ede- mi harbin çıkmasında mühim bir amil neticesi olarak müzakereleri biten mu- burada kendilerine ki.tip lakabı~ı ta
~ dair ?lan haberleri mevzuu bahs olacaktır. işte bunun içindir ki, lta]ya kavele imza edilme~. . 1 kan, Rasimler, Salimler, Ramizler, Sa
~-~t_vuıofun Milletler cemiyeti mücadelede Japonyayı tabü bir mütte- Italyanm bu pakta iltihakı da tam yı- 1 )ihler karagöz oynatırlardı, karagözcü-
aioo& ., illin son toplantısında komü- fik add.::!tmcktcdir. Japonya dahi ko- ne Japonya balık avı muahedesinin im- Ju .. ı_ ·ı ._. t. }''- • · ı·~· 1 _, .aeyhtarl 

1 
ııı; ı e ııı:a ıp ıııı; ve pır ıgan yan yana ge -

a.ı._. ığının coğrafi, iktısadi \'C münist Asyadalti kendi düşmanlarına zasını istediği zaman vuku buluyor. 1937 mesinde bir mana bir maksat v el 
~ Dlaniların ık · h ım· l So .. 1 ' ar ı .... ~ ı aç ça ıza e ış o - Avrupada_.ve Afrikada hilcuma hazır de de bu keyfiyet japon • vyet mu~a- 1 Karagozcülük bir nevi eoytarıJık eayıl-

lt.Lu hatırlattıktan sonra diyor ki : bir devlet olarak gördüğü ltalyaya sım- sebatı üzerinde kendini her halde hıs- 1 _a c1· b b. ed d ·c1· K --ran · k · ••• sın ıye u ır ep per C91 ır. a· 
~ ı.... ~ ~apon omplosunu kuranlar sıkı yapısmaktadır. Binaenaleyh Ital- settirecektir. Japonyanın bu muahede- rag·· d · b. · b. ..,_ b. 

·~ı bilsin! ,_, k . . tl' v k -'- l 1 oz per esı ır ızmar, ır nuııı;te ır 
il> ~·- ~r a..ı, c omünıs ıge ar- yanın Alman - japon ittifakına iltihakı !erle uğradığı zararlar aDCCUL mese enin edeb · t __ L ·d· d k .. 

""'61111 Verdik} · Uzak• l · · l tü .. .. . . ed l ı ıya aannesı ır enme ıçm oyna-
>tıı. erı m ere erı ıta - bu it· akı daha tehlikeli kılmaktadır. kuçuk hır kısmını teşkil er. Aman- tanl K·b· 1 il · .... 1 .. d'" Japo al , . j arın a p o uşu erı auru ur u. 
ın,._., n - man ittifakının hakiki Bu askeri anlaşmaları imza edenler italyan - japon bloku harp isteyenlerın 0 ü '-"t' el k ı_ • 1. --..ası husu da h k ld g ne Jı;a ıp eme oııı;ur yazar, a ım, 
' sun iç imseyi a ata- şunu da göz önünde bulundurmalıdırlar mütearrız faaliyetlerini artıracaklarına fadıl _ı_ 1 b el 1. d' Za 

ltalyan 1 ak . . . . b. . ı , 11AJI aşın a manasına ge ır 1• -
ın a man - japon p tına ki, alman - japon muahedesinin tevsii bır delı1dır. Sulha karşı yenı ır sw- bit k. t• h··1t·· t il l~'- d 

ın sebe 1 · J ç· b h d . { 1 dı B'·t·· 1 • a ıp, memur u ume c a o.a.a ar 
.. . p erı aponyanın ıne u mua e enın meni netice erini de ar- kast mevzuu bahs olmakta r. u un in··-] ld •-ı . . . t' azl .b. "d' 

ıle -'.!!.'--d '-~d· le d k 936 d l .... d b l -·ar o uır;. arı açın ım ıy ı gı 1 ı ı-
~ tuClAa ar ı.lil ısc r e ara- tıraca tır. 1 a japon - a man mua- sulhseverler bunu göz onun e u un- ler T· f halk hat bo , 
......._ - ' Japon•-..ın Pasifik sahillerin- hedesi tam Japonua ile Sovı.·etler Bır· ıı·- d l d 1 ' uccar, eana ve 1 

%\üt 
--.... .,_. .J .J urma ı ır ar. d' ı h. .ı d A • k • · ı__ 

P 
•••••• a ıy e ıre say ır ı. nato raaırun &a-aSifik"'"k"o••• •n• • ••f•••e••• ••r• • •a• • ·n····s····ı··n·····d····a·············s······e····ı··ç····ı;;k .... ;d·····a ....... ~ö:::::~neb~:d::ti~ıç::: ~,.; 

teydi. ltanendelerin hafız olutu ayal 

J u / k b • b h duygunun eseridir. Karagöz oyununun 

aponyaya UZl3Şlfl3 teklif edilecek nd Ô Q ıne U ranı revac .. aııema bozdu. Bunun böyle ol
artlka zail olmadı J :a:n.a ~en Haceyvat .. çeleb~. ile ~a-

llııın d el, 4 (Ö.R) - Pasifik konferan- 1 miyecoktir. Bu tf1li kom.ile konferans Brüksel, 4 (ö.R) - Kabine buhranı-
1 

g zü lfl ~· buawıe gore aoy-
iı İlli Un sabah ve öğleden sonra yaptı- namına Japonya nezdinde bir uzfaştır- nın on birinci giinil olduğu halde hala • ~~ıaek az ~tiplık obmyacakbr. Kara· 
""' etlse ıneras· ah. ı· d kalm t bb·· .. - d ] ı . k b. ..~il edil . t' Kr 1 l goz aahne911Un Ruakı zadea buaiın bir ~ lllaııJı . un m ıye ın e 15 ma eşe usu yapınaga memur e ı c-, yenı a ıne te~ ememış ır. a 

0 
• • • • • •-. 

ti)~~ devletlerin mümessilleri va- cektir. Japonyanın tekrar konferansa B. Piyernonun yeni kabineyi teşkile ı:. .rcu bpıdar. Du~z Me~ıfı, Deli Be
lle )olda .1zah etmişlerdir. Konferansın davetinden vazgcçılmiştir, zira Tokyo-: muvaffak olmıyacağını anlayınca istişa- 1 ~~~ ar&ı1t Derebeylik temaıl ~.~ezl.er ... 
idi. J ınkişaf edeceği düşünü1mekte dan gelen telgraflar bu davetin kabulü 

1 
relerine yeniden başlamıştır. Sosyalist, 1 ok met ~yı .. ~~ı, ttalttoru. e)m~e 

,,Ponyaya yeni bir davet yapılma- imkanı hakkınd:ı limit bırakmamıştır. , katolik ve liberal partileri arasında bir 1 um~ b~ ko~!udur. ~epe Ruhiye hır 
bil' ta Veya hemen iki taraf nezdinde Ener Japonyanın bu teşebbüse vereceği anlaşma elzemdir. Kralın yeni kabine-! feY dıycmıyecegım. O yıne alb kulaçtır. 
l'ord \'iasut teşebbüsünden bahscdili- c:vap cesaret kırıcı mahiyette olmazsa : yi teşkil vazifesini şimdi hariciye nazı- ~~;ı fiti) ç~tre!.il T~rkçe eöyl~~~~:· 
~\l. Konferansın çalışma plfınını Çin ve J aponya nı·aı.ında b;r tavassut rı B. Spaaka tevdi edeceği anlaşılıyor.! k harıı ıle oz Turkçe ile flVeauu du
llitlllrılaınak için yarı resmi muh:n·erelcre teşebbüsü yapılacaktır. 1 B. Spaak sosyalisttir ve bitaraflık siya-• 

2;~t~İşl~r. ~iıonaçı (Ba~a.t ~p.ıs~ndan 
8-a hasıl oldu. Delegeler arasında hususi müzakere- setinin çok faz.la traftarıdır. ı g ~un ıçerı, Ya~udil~r dızılmış ıki ke-

~. S t lO. 30 da Belçika hariciye nazırı ler devam dmcktedir. B. Litvinof B. l Brüksel, 4 (ö.R) - Sosyalist partisi çeli) prk.ıaını syliyemıyecek. Çıktık açık 
l>.\':-k BB. Eden, Dclbos ve Norman F..den ~erefine Sovyct sefarethanesinde 1 meclisin en kalabalık parl'si olduğu için 1 alınla ile yola çıkacaktır. Bakırcı Laz 
~ kabul etti. Saat 11.30 da bu dört bir ziyaf .. t vermiştir. 1 yeni kabinenin bir katolik tarafından! Hüsamcttin ~ fİ~esiyle kemençesini 
liııi ~muhavere sekiz1i muhavere şek- Konferansın saat 14.30 da toplamın 

1 
teş..\ilini kabul etmemiştir. Bahusus ki, çekece~ hamsıden yıne dem vuracakhr. 

' ı Ve dokuz devlet muahedesini umumi celsesinde Italyan delegesinin 
1 
bu işe memur edilmiş olan B. Piyemo Feracclı, ya,maklı kadın.'ar fapkaJariy

trı~~ olan diğer hükumetlerin mi.i- ihtiraz. kayıtlarına rağmen Japonyanın katoliklerin en muhafazakar losmını , le dana edecekler .. Cengıler, kına gece
lat da :rı de buna iştirak ettiler. Bun- fikrini alımığa mrmur bir tali komite: temsil etmekte idi. B. Deman tarafın- le~i yerine balolar, tedanaanlar olacak .. 
)~ t.l~a, Portekiz, Hollanda ve Rus- teşkili ~rcı:sibi kabul edi.~miştir. ~imdi 

1 
dan kabineyi teşkil için yapılmış olan I Bılrnem karagöz i!firl~ğ~nı ~aıket: mi, 

)~ htıJ l.iuzakereler saat 12.40 da niha- bu )comılenın pasıl teşekkul cdecegı mc-, teşebbüsün liberaller tarafından aka-
1 
Yoksa. Lorel, H~.d~. gıba hır k~ıga .. ~ 

!fa du. selesi kalmaktadır. mete uğratılması sosyalistleri uysal dav-
1 
aokarclL ~~ra~ozun me,lıur hır aozu 

~"as aJansı muhabirinin bild~rdiğin Saat 16.15 te kral Leopöldun konft-- ranmağa teşvik ~lmemiştir. Kralın şiın- t vardı. mazıya yad ederlten cHey aic:li 
~ l922 Vasington muahede~ini imza rans namına bir d ·legasyonu kabul et- di kabineyi teşkilc memW' edeceği B. günl ..... Dcy gidi günler .. .> derdi.. 
~ de~Ietlerin mümessillerinden mü- mesi için müzakereler tatil edilıniştir. J Spaak'ın ne der.eceye kadar muvaffak 

1 =:----
~r tlU komite teşkili hakkında Saat 20 de Belçika hariciye nazırı dele- olacağı buhranın on ikinci günµ olan Memurlarımıza 
~-::-0 delegesi B. Nonnan Dnvis gel er s~ refinc bir gala suvaresi vermiş- 1 

yann belli olacaktır. 
~ yapılan teklif kabul edil- tir. --o--
~. Yalnız Çin ihtilafta alakadar B. D~lbos yarın sabah Parise, B. R L l Geniı bir nefea 

(oonlduğu içdin komitedeBtemsil eıdil- Edden.:' Wnd.aya l>areket ·:oekle.:•· I Çek:':t::ar:a~a .:::::.' amanı 
ra e e ıye seçımı s:e~!:::~"~~~~r~ ~=cı: :~ -MITARAFl-aS>JUFEDF-

~rn J • • k I J veliahd Mişel olduğu halde bugün öğ- Jer kazanç, buhran ve muvazene na-e e partJSI mer ez Ve eya et el• leden evvel saat dokuzda Budapeşte miyle aylıkJaruıın dörtte biri ile üç-d • • b d J k d• tarikiyle Çekoslovakya hududuna gel- te biri aruında vergiye tabidirler. e seçınıın aşın a ge me te ır mişlerdir. Çekoslova:kyanın büyük mi- Belki yiibck kazanç temin eyli-
londra · . . . . safirleri, hudutta, Çek cümhur riyaset yen vatandatlar i in bu vazi et bü-

~·- • 3 (AA) - Londra şehrınde yapılan beledıyt' ıntıhabl\tının ka· d'vanı ..,.n .. ölyesi t f dan · t"kb 1 ••L bi w J k Çk'I y ,.. • 
""""Ç '\'e ita l • ı y-- ara ın ıs ı a yuJL r asır ı teı ı etmez. Lakın 
"-• Yıp arı . edilm' lerdir • '---- la ··~fazaki ı . K 4 k s s ış · vasati .ıuszanç rı kırk elli lira ara-
~le h 1t r ar . azanç ayıp . Rumen kral ve veliahdi bu hafta so- sında toplanabilecek olan kısımlar 
l.a.. r ası : Kazanç S 7, kayıp 5. kadar Çeko l k d kalacak- · ' k v d 

MYFA: ~ 

s·oN HABER 

. Başvekalette yeni bir 
etüt büi-osu· kuruldu 

Ankara, 4 (Yeni Asır • Telefonla) - _&ıvekale~MUhtelif vekilet!er 
mümessillerinden mütetekkil bir büro kuruhnuıtur. Bu büro yarından itibaren 
çalışmalarına başlıyacakbr. Muhtelif vekale!-}eri alakadar eden mü terek iıJc. 
bu büroda tespit edilecek ve etütlerle meşgul olunacaktır. Vekaletlerin bu 
büro İçin memur edeceği zevat yarın anlaııİacaktır. 

Hükümetin. isteyeceği 
fevkcllide tahsisat 

Jıtanhul, 4 (yeni Asır - r elefonla) - 19 .38 mali yılı içinde • ve mali Yili
nın tamamlanmasına beş ay kal~,muhammen varidat bütçesinin fazla varidat 
ile kapanacağı kanaati kuvvetlenmektedir. • 

Umulan hu varidat karp)ık gösterilerek hükümet, yakında meclise vere
ceği layihada, fevkalade tahsisat istiyccektir. Bu tahsisat Milli Müdafaa işi• 
rimizc tahaiı olunacaktır. 

Yeni meb'us namzetleri 
Ankara, 4 (Yeni Aaır -Telefonla) -Münhal üç mebusluk için Parti nam

iıetleri yann aktam ilan edilecektir. intihabat pazar günü yapılacaktır. Dahi
liye vellleti, bu it için hazırlıkta bulunmaları hakkında alakadar vilayetlere 
tebliptta hulunmU§tur. 

Aldıiım malGınata söre münhal Bayezit aaylavlığına eski Erzurum mebıı
au ve halen latanbulda tarih öğretmenliği yapan B. Necati, Zong\ı1dak eay• 
Javlıima Sıhhat vekileti müatepn bay Hüaamettin, Kütahya aaylavlığına da 
Batvekllet aki huauai kalem müdürü bay Vedidin namzet gösterilmeleri 
kararlaıtınlmıttır. 

lngiltere aleyhinde 
Japonyada verilen kararlar 

Tokyo, 4 (ö.R) - Bugün içtima eden fevkalade bir komite lngiltere 
aleyhinde mühim kararlar vermiftir. Büyük Britanya Çindcki siyasetini de
ii§tirmez ve Çine rnüzaherette devam ederse Japonyanın bu devletle mün~ 
sebetlerini keamea.ni istiyen bir takrir ittifakla kabul cdilmiıtir. Korni~nin 

bu karanna büyüle ehemmiyet veriliyor. Zira bir çok parlamento azaaı ile 
orduda fail vazifesi olmıyan amiral ve generaller ve ticaret - sanayi alemi 
mümessilleri iıtirak etmiılerdir. Bunlann ekserisi liberal tanınmış ve şimdiye 
kadar Jngiliz muhibbi hissiyat göstermi~ kimselerdir. 

Alman-ltalyan paktını 
B. RibbentTop Romada imza edecek 

Berlin. 4 (ö.R) - D. N. B. ajanıı tarahndan şu resmi tebliğ neıredilmif
tir : Londra sefiri Von Ribhentrop bugün Rom aya hareket etmiştir. F evkala
de eefir ve tam salahiyetli elçi mfahnı hiiz olan Von Ribbentrop cumarteai 
aa.tl ltalya ile Almanya namma bir pakt imza edecektir. Bu pakt ile ltalya 
Kominteme kartı akdedilmit olan Japon • Alman paktına ittirak edec~. 

Yunan kralı S. M. Jorj 
Gelecek hafta içinde Londraya. gidecek 
BeJgrad, 4 (Hususi) - Yunan kralı Sa majeste Jorj, gcl-ccek hafta Lon· 

arayı ziyaret edecektir. Bu ziyaret aayri reunidir. Sa majeste ikinci Jorj ln
giliz ltralı Sa majeste altıncı Corcun miaafiri olarak Bultingham kasrında 
ikamet edecektir. 

Kudüste yeni tevkifler 
Kudüs, 4 ( ö.R) - Polis ve rni1M kuvvetlerine kartı yapı1an tethişçi teca

vüzler üzerine 17 kiti tevkif edilmiftir. Kudüs yolunda bir otomobil idare 
etmekte olan bir zabite neticeaiz •lef edilmiftir. Hayfa - Kudüs demiryolun
da patlıyan bomba haaarata 11ebep olmUflur. 

"TlllltaJt·ıı nuna s ova ya a ıçın ço agır ır. 
1C 1 er : Kazanç O, Kayıp 2. l d B' d 
J:' ~Üniıtler : Kazanç ı. kayıp o. ar ır. lız e b~emkr. sınıfının .geçinme y ah udiler B. Metaksas 
~ •ların kat'i vaziyeti. : Çocuk eelrg-- kurumu şaB rt .arı, laır çbo. ıcakplka~.•lfihtlıvad~er. 

ele fırltaaı •. 778. u ıcap .. r . ır ço u et er ogu- LJ kk J b "r k Ô .. .. -' k • h ft ..... - Ankara, 3 (A.A) - Çocuk F.sirgeme Muıtchl k fm L_ __ ! • • na ınua ı anun numu.zae ı a a 
:"~fazaltl 

1 
. 

5 9 8 
rur. ı aını eıuenyetinı 

~Ornürüstlerr :ar, . . kurumu genel merkezi tarafından 16/10 de bunlar teıkil eder. Binaenaleyh teklifi bir nutuk söyleyecek 
t:.)'.J /1937 tarihinden l/ll 937 tarihine ka- buh le.t etlerin başlıca merkezlerinde yapı1an bdediye intihabatmm netice· dar 15 gün zarfında 1088 çocuğa ~-ardım ran ve muvazene vergilerinc:le Ankara, 4 (Hususi) - Eski Ziraat Atina, 4 (Hususi) - Başvi!kil Gene· 

k....: vücuda getirilecek hafiflik ayni za· Vekili B. Sabri Toprak'm yabancı mem- ral Jan Metaksas bugun·· T-..:1terenin 
-~ edilmiştir. d 1 L -'- ~" 
Aıne ~karlar : Kazanç 89. kayıp 80. man a mem e•etin umumi _..,ve- lekederden gelecek yahudilerin memle- Atma bUyük elçisini kabul ederek \ızun 
.ı !I le fırkası : Kazanç ı 30, kayıp 96. F •- . ~ l rişi üzerinde de bir hareket uyandı- kete ısokulmaması hakkında Büyük Mil- nriillkatta bulunm~ur. 
-.ae...ı1e ransanın yenı oe - v nda ··ph edil r ___ _ ~ r : Kazanç 22, kayıp SO. racagl fU e · cmez. ~n let Meclisine tevdi ettiğini bildirdiğim G. Jan Metaksas gelecek pazar &Uuü 
~ ıller Kazanç 62. kayıp 7i. graJ sefiri bu iki verginin ihdasını icap ettiren kanwı teklifinde : c Yahudileri yalnız yapılacak bir halk toplantısında, hükn-

a Delgrad, 4 (Hususi) _ Fransanm sebepler de ortadan kalkmı§tır. kendi aralarında ecnebi lisanı kullana- metin fimdiye kadarki mesaisi ve alı-

F d 

Yapılacak mal"ı ısl~'-at ı'le tarh· ve r-~- Tü'rkler· tahkı'rle ka1
---

1
-- mem k Om 1 Bclgrad elçiliğine tayin edilen B. Roje an - 1 ~. - nan neticeler hakkında bir nutu söyli· 1 an ya 1 ransa a bugün başvekil Dr. Milim Stoyadinoviçi cibayet usulleri salim bir yola ko- lekete gelen ecnebileri de arkaları sıra ecektir. 

ziyaret ederek itimatnamesinin bir su- nulacak olursa hem vatandatlarin IUrilklerlen demektedir. Meclis Hari- _ ----~~~-~~~~ [l , --o- --o-- ı-etini vcrmi§tir. huzuru temin olunacak, ıikiyet dye mc:Umenmde tetkik edilen teklifin hudiler Türk vatandaşlığına kabul edı· 
enı.z ve Hava Maliye nazırının ma- --=- mem~r•.Y.okedilccekhemdedev- esa~a (dünyanın h~r ~.ye~in- lemez. ilimde, fende, gilzel sanatlarda 

11 J J let gelırlerını artırmak mümkün ola- den hicret edecek yahudileru: ~kıye- Jnelhur yahudiler hususi müsaade ile 
Gzırı R omaya i vaziyet hakkında apon cakbr. Bu vaziyet kar§lsında me- de yerJıeR> ~alar~ asla müsaade Türkiyede yerleşebilirler.> kayıtları var· 

izahatı murlanmıza geniı bir nefes aldır- edilem& F.cnebı tabııyette bulunan ya- dır. 

gidiyor Paris, 4 (Ö.R) - Maliye nazın B. Tonokai fırka reisi ma~, onların ~da yü~ünü hafif.~tmek '1ar d Bonnet maliye komisyonuna verdiği iza- 1 en one alacagımız ıılerclcn bın ol-
'"\'\o·ua ' 4 (Hususi) - Rumen ha\'a Almanyaya gı·dı·yor mak lizım gelir. Bunun da yapıla-

"' er hatta mali vaziyetin ve hazine vaziyeti- da ed 
!b...:... l ve bahrıye nazırı Irenesko Tokyo, .. (A.A) cağın ter düdümüz yoktur. Mc-
• ~H- • nin iyi olduğunu göstermiştir. Bütçenin -s - Domei ajansı, 1ar 
1' .. , ~ · -ıae bir kaç tayyare zabiti oldug· u mur ı geçim darlığından kurtar-
~ bugnn Bükr muvazenesi hak~kidir. Son aylarda ver- Tonokai fırkası reisi B. Seigo Nakano- mak, işlerin selametini temin eyle-
""et e•-· esten Romaya hare- gilerin tahsilatı tahminden fazla olmu§-

1 
nun bu ayın 11 inde Almanya ve Ital- ek b' 1 ~ 1 1 lt,.

1
, .. ıuştt;.. N h 

1 
ı yec ır vasıta o dugu da an aşı -

~tan so azır, Romada bir kaç gün tur. Hazine i liyaç arına gelince, Fran-. yaya gideceğini haber vermektedir. Bu mış hakikatlerdendir. 
nra avdet edecelttir. sa bankasından on beş milyar frank de-' 1eyahat komünizm aleyhindeki japon • HAKKI OCAKOOLU 

reccsinde avans almak hakkı verilen alına . k ta · · çal --o- .. . .. . n mısa ının rsınıne ışına ce- _:---
..,.. hukumct bu avansın ancak uç milyarı- . ti . te bb.. .. .. . lmak M 1 d 

e.:·:Qnya ana krali- nı alınıstır. s~nc sonuna kadar hazine =;· nın şe usu uzerıne yapı - ug"" a a 
.-~ı B l taahhütleri için yetecek kadar mevcuda n·· K . ··ı.llt..._ .. ,1 e gracla gitti maliktir. Gelecek seneye gelince hazine- un prens oııoye ile mu il&ada lla-

-.._ .:;~· 4 (Hususi) Romanya nin ihtiyacı on dokuz milyar kadar ola- lunmU§ olan Nakano bugün matbuat Tütün piyasası açıldı 
'-. ıçeaı M · cak ve istikraz tarikiyle bu meblağ te- milmessillerine beyanatta bulunarak Muğla, 4(A.A) - Tütiln piyasası açıl-

~"•- arı, hemşiresi Son Al-
L. _ -• EJ· min edilebilecektir. Fakat bu salih eser- kendisi ile başvekil aruında Almanya dı. Alış veriş hararetlidir. iyi tütünler 

~-.cl_e buı~~t ve amcaları oldu- leriinn devamı için frangın istikrar bul- ve halyaya karıı ııoktai nuar mutaba- 75 - 82 arasında satıbnaktadır. 24 saat 
~Bel den sonra 5,5 da Ro- ması icap eder. Bunun için şimdiye ka- katı mevcut okluiunu .söylemlftir. içinde 15 bin balyaya yakın tütün atıl-
..._--..-, ftıt;._ itada &elruişlerdir Misa- dar takip edilen ve iyi neticeleri görü- B. Nakano bu seyahatinde hükUnıell dığı tahmin edilmektedir. 

-.... :--Yonda So · l>aı -~ n Altes Ruvoyal len ihti~atlı mali siyueüe devam edil- 8rafmdaıı hWIUll hiç bir vazife ile taY- Milista da piyua açılmıştır. FWler 
metan. karfıl~rdır. me.sine Jüzu.m ,örUlmektedir. . :,.ı!!tis sif e411meımif eJıiuluau ilave e,.lıemıtı*. 75 kunqtur. 

-Viyana Orkestrası -
.Ege Palasın kışlık salonunda 

bugünden itibaren konser
lerine başlamıştır 

Yeni vakıt geçirmek, ucuz eğlenmek 
istiyenler behemehal bir akşam 

Ege Palasın kışlık salonunu 
ziyaret etmelidirler 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Bir H&I gDne 1&8der .. fehlr •••'•••••ti• .............. 
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Zehirli Gazlar Ankara Türkiyenin aynası 
insanlar için zararlı olduğu 

kadar da faydalıdır 
zehirli cazlardan bir kısmı. fakat biJ.. 

hassa Siynnidrik Asid, hap.rat öldürmclC 
&çin çok kullanılır. Siyanidrik Aaidin öl
aürdüğü hn~aratın en bıışmda fuclcr. 
tahtakurusu, tütün haşaratı, una anz olan 
böcek ve kelebekler (un güvesi) gelir. 
Bu sebepten dolayı Avrupadn gerek ce
milerde ve gerek evlerde fareleri öldür
mek, değirmenlerdeki ha§Aratı ortadan 
kaldırmak için büyük miktarda Siyanid

rik Asid kullnmlır. 
Siyanidrik Asid 29 derecede kaynayan 

renksiz bir mayidir. Çok uçucudur. Ko
kusu hafif ncı bademi nndmr. Bunu mu· 
hakkak çok soğuk yerlerde saklamak la-

Fareleri 
sosunda 

mizde 

bu gazlarla ö·Idürmek hu
ve ilk defa memleketi-
tatbik edilen usul • • 

ıyı 

neticeler vermiştir 

• ••••••••••••••••• 

Gazetesi diyor ki: 
• ••••••••••• 

"Atatürkün 100 
heykeli varsa bun
ların 99unukadın
lar diktirmiş 
olmalı idi.,, 

zımdır. Zira hemen tebahhur eder ve .. "'" ....... • •• ....................... . 

esasen kolayc bozularak rengi siyahin- Atinn, (ikinci Teşrin) - Yunnn ga-
rır. Mtıyi halinde iken bunu kullanmak zctclcri B. Metaksasın Ankara ziyaret 
hemen hemen imkansızdır. intibalannı yazmakta devam ediyorlar. 

Ha§'lratı öldürmek için bu maddeyi Tipos cAbideler> başlığı altında ve 
bnuka bir tarzda tat~ilt etmek lılzundar. kendine mahsus uslupln şu baımakale-
Eskiden bu iş için (fıçı usulü) denilen bir yi yazmaktadır: 

tarz tatbik olunurdu. Bu usulde gaye fU cBüyük lskcnder Snkaryayı geçerek' 

idi: Bir fıçının içerisine siyanür dö potas Jüpiter mabedindeki c.Kördüğümü> kes- Bunlardan daha büyüğünü bilmiyoruz. günkü ahalisi 12 S bini bulmuştur. Mııt· 
konulur ve bunun üzerine zaç yağı ila- ti. Bu sayede bütün Asyanın sahibi olu- K<-.malin 100 heykeli varsa bunlardan buat umum müdürü B. Vedat TörÜn de-
ve edilerek karıştırılırdı. Bu sayede hu- yordu. Frikyanın krııllnrı meyanında bir 99 unu kadınlar diktirmiş olmalıydı. diği gibi. Ankara küçük bir çocuk t•I" 

•ule gelen gaz halinde siyanidrik asid et- de Midas vardı. Efsaneye göre bu zat ltalya ile Almanya da mucizeler yn- zında büyümekte ve her sene dcği!froe"' 
nfa yayılmağa bıı:şlardı. Fakat hem çok eşek kulaklı idi. Kral Midas hususi bir ratmışlardır, foknt bunlardan hiçbirisi tedir. 
tehlikeli olmasından, hem de İçindeki 7.aç külah giydiğinden. berberinden ba~ka Türkiye gibi hiçten başlamamıştır. Yenişehire nazaran eski Ankara kİi' 
yaE;rının etrafa sıçrayıp eşyayı yakmasın· hiç kiınse ~ek kulaklı olduğunu bilmez- Yunan baıvekili bunlan gözüyle gör- rük bir mahalle gibi kalmıştır. On ~. 

•• • •• • •• • •• • •• •• • •• • •••• • ••••••••H•• • • • mahalde henüz gaz k~lıp kalmadığı ko- "' bif 
~an ötürü bu usul lcrkedilmiştir. : di. Fnknt berbcrbaşı bu sırn uzun müd· müştür. Ve hayret içine garkolmuş ola- sonra burası 300 bin nüfuslu büyük 

Şimdi tatbik edilen usul ba,kadır. : yazan: !aylıkla anla,ılır. det muhafaza edemediğinden, toprağa rnk Atinaya dönmü§tür. şehir olacaktır. Ankaralılar M. Me~· 
{rahminen nohut büyüklüğünde bir ta· : 3 - Ziklonla temizlik yapacak olan aöylcmio, topraktan bir kamış çıkmış ve Türkiyenin dostu, komşusu ve müttc- sası içten gelen bir sevinç ile karşıllldr 
kım sünger taşlarına siyanidrik asid cm- E Kimyager doktor kimseler bu iş için mükcnunel talim ve kamış bunu herkese yaymıştır.> fiki olan Yunanistan, bunu tesbit ctmi,- tar. Şehir baştanbap. donanmıştı. 
dirilir ve bu laflar konserve kutwıu gibi : terbiye görmeli. yan~~da ~aslteleri ve Bu hikaye sır eaklnma dersi vermekte· tir. Ankara seyahatinin mesut nclicele6 Yüksek devlet memurlarından nıutt' 
teneke kutulara doldurularak ağızlan le- : Nuri Refet Korur bu maskelerin aiyamdnk: ıwde .mahsus dir. Hakikatte Midas büyük bir kraldı. tinden biri de budur. şekkil büyük bir heyetin yaptığı istik~ 

H b• k : ·· 1 · bulunmalıdır. Bunlar ış esnn- A _ l I .1 1 _ı. ·..ti< himlenir. er ır utunun içindeki ıiya- ••• • ................................... • suzgeç en 1 Bu masalları ,.....,ya ı ar ı e a ay etmı:& 1 lSLAM ESERLERi programı, harfiyen tatbik cdilınıit·· ' 
1_ 1 B ı d ld ' a ·ymelidir. J(cndilerinc bir ' d I d I tı 11idrik asid miktarı ıı;utunun üzerinde va- maske ile içeri girilir. ütün pcnçerc er sın a e ıvcn .. ı . b için, Yunanlılar uy urmuı ar ır. Etniko diyor ki: Yeni neşrolunan bir Sultanlar Türle.iyesi ile hiçbir rabıta•. 

:ulıdır. Bu 81lyede bir mahalli gazlamak ve kapılar aç.ılır. En aşağı 6 sant kadar kimyager nezaret e~elı •.. unun da ya- Ankarayı Kral Midas yaptırmı~tır. irade ile, Yunanistandaki lslam eserleri, kalmamış olan Türkler. Calatya ıısaleU' 
. . '--d k 1· td·w· . h ha al d ld -'- t ı. • • runda siyanidrik asıdı gostcrcn müı'ir· öl" hk. d"l d k ta • 1 . • d"l . . n · h 1 "'- f b 1 dukl•· ıçın ne ..:a ar utu azımgc ıgını esap- v an ın u.:tıın sonra ar uı;; ıçerıye ume ma um e ı en yur unu ur r- tarihı anıt ar arasına ılave e 1 mıştır. Pi· nin er tür ü esrarına v<AKı u un 
lamıık kolaydır. maskesiz girilebilir. Serin havalarda gaz ler bulunmalıdır. maya karar veren Sclanikli Mustafa Ke- naenaleyh bu eserler harap olmaktan rını. bir defa daha isbat ctmi,Ierdir. 

Kutunun kapağı açılıp sünger taşlan daha uzun zaman kalabilir. O zaman o 4 - Yatnldar, kumaşlar, perdeler mal de, bu şehri merkez ittihaz etmiııtir. kurtulacaktır. Esasen ~ri payıtahtları da bunu roef~ 
),ir mahalle serilecek olursa· bunlar ai- mahalli wtmak veya havalandırmak aa- gazlandıktan sonra clııarıya çı~arJarak Kemal yenilen yurdunu darağacından Halk.is ve Larisada mükemmel birer dana koymaktadır, 1 lusule gctirdikle 
yanidrik aıidi yavaş yavaş etrafa neşret- yesindc gazı çabuk çıkartmak imltanı var açık havada yü"de maske oldugu hald~ indirmekle iktifa etmiycrek, büyük bir cami mevcuttur. Memleketin her köşe- güzide sosyetede, Atatürkün fevkal~ 
meğe b&J)arlar. Bu neşir keyfiyeti ya- dar. Her halde daha orada gnz kalıp bl- iyice dövülmelidir. . . _ • inkılap la yapmıştır. Türkiye teokrasi ile sinde çqme, mahzen, kale, hamam, ban ruhu göze çarpmaktadır. Yeni Türk n . 
va~ yavaş olduğundan etrafa ııerpildikleri madığı miyarlar ile tesbit olunmalıdır. S - Cnzlanan bır mahallın uzenne idare edilir, geri kalmış bir memleketti. v:s. gibi kıymetli eserler vardır. eski Türk adetlerini hiç bilmiyecektı" 
uman ilk önce husule gelen gaz lcsafcti Sünger ta_lım emdikleri siyanidriklbehcmehal (tehlike) lcvhaıu konulmalı · Hilafeti ve şeriatı ortadan kaldırarak, ye• Kadim Yunan eserlerini muhafaza et- Türk milleti önderine itaat etmekle b~ 
pek fazla değildir. Binaenaleyh süzgeç- asidi tamamiylc terlcctmiş oldultlanndan dır. rinc asri kanunlar vnzetti. Kadın, ser· tİKimiz gibi, her devrin eserlerini de ko- mertebeye vasıl olmu~tur. Türk mille 
lerle mücehhez olan insanlar kendilerini rtık zararsız bir hale gelmiılerdir. Bİ· 6 - Caz.lanacak mahalde yeyecelcler 1 bestliğini kazandı. Fes yerine şapka ika- ıumalıyız. Yunanistanda birçok tarihi Büyük Şefini tapınırcasına sevmekte v" 
'koruyabilirler. naenaleyh bunlar süpürülerek her hangi den kuru olanlar. (kuru fasuly.~ nohut, me ~dildi. Bunlar kolay iıılcr değildir. evler de vardır. Verdiği bu karardan yaratıcı ioinde ona son derece itaat el· 

Gazlanacak mahallin evvela her tarafı bir tarafa atılabilir. pirinç, un ve saırc) bırakılabılır. Tate - dolayı, hülcümctimizi alkışlarız. mektedir. Terakki işinde en çok çalışa' 
}yice kapatılır. En iyisi bütün delik deşi- Böyle süneer taşına emdirilmiş siya- sebze, yemek ve sulu maddeler dı~rı eı- düğü üzere, l:emilere yerleııerek müret- YE.NI ANKARA kadınlardır. Ankara Türkiyenin aynıtfl' 
ii nişastalı kağıtlarla yapı3brmaktır. Yeti- nidrik a"id (Ziklon) ismini alır. kanlır. tebatın başına bela kesilen, bundan baş· Akropolis şunları yazı)'ot: dır. Bu hususta başka başka yazılar d• 
ruz. bu mahallin içerisine aiyanidrik nsid . Fareleri öldürmek için bir metre mika- 7 - Havalandırılmağa başlanıldı~ı I ka tehlikeli hastalıkları nnkledcn, mal· Ankaradan yazılıyor: Bundan 1 5 yıl >-azacağım. 
li sünger taılarını koyacak olan kimsele· hı bir mahalde 2-3 gram, tahtakuruları zaman evvela aşağı kattan ba~lamalı ve zemeyi tahrip, yeyecckleri berbnd eden evvel 20 bin nüfmu olan bu 1ehrin, hu-
rin girip çıkması için bir kapı o.çık bıra· ru öldürmek için 5-6 gram, hıımam bö- bundan sonra yukan katlar havalandınl· ı1 fareler tamamiyle temizlendi. 

ıiılır. Bu kimseler dışarıda kutulann L:a- cd<leri için 8- 1 O gram, tütüne imz olan ml\lıdır. Karada da silolar, değirmenler, buz· y Unan kralı 
.t>ağını açarlar ve açık kutuların ağzına haşarat için 10-2 5 gram siyanidrilc asid Ziklon hiçbir maddeyi bozmaz, mn· i haneler, kışla ve nıekteplCT, hastaneler 
birer lutiK başlık. geçirirler. Ondan &On• bulunmalıdır. dcnlerİ paslandırmaz, eşyaya zarar ve.r· ı gibi binalarda hem fare ve hem de h~· p ariste 
ra bu kutuları dökülccekleri yerlere ka- Zildonln yapılacak temizlcmelcrde rİ· mez. Bunun için bugün dünyanın blitün lşarat öldü·rm·ck hususu. nda bu maddenın 

1 d '- f J • 'kl 1 k ti d b k 1 ba•la Paris, 4 (A.A) - Reiısicümhur bay Clar götürürler, orada başlıkları çıkararak ayet edilmesi l :ı.zımgclcn bazı mühim limnnlannda gemi er eıı;.i are crı zı on- mem e e mız c tat 1 0 unmaya " • 
• w •• • k · Lebrun ile refikası bugün Eliza saraym-lutu muhteviyatını kağıtların iizcrinc noktalar vardır : in öldürürler. nacagını umıt etme teyız . 

.iıerperlcr ve ıüratle dlfarı çıkarak kapı· 1 - Bu madde ile yalnız gemiler ve· Mcmlelı:ctimizde h:r sahada uri vası- Siyanidrik nsid çok §iddetli bir zehir 1 da. Yu~n~.~rı kralı i~~ Pre~ And.re ŞC· 
•-- kapatırlar. Bu ameliyeyi yapanl .. rın . .. f 'd b. 1 temizlenebilir. Bir talar kultanılmagwa bulandığuıdan ille olmakla beraber bunu bilenler tarafın-l refıne bır ogle yemegı vermışlcrdır. Bu 
un .. >• mun erı ına ar -... ile • • r h·ıh B p r · B ş 

!7Gi1erinde maskder ve ellerinde lastik evin yalnız bir odasını gazlayıp ta diğer defa olarak bu sene harp gemilerinde fa-
1
dnn kullanıldığında kat'iyyen tehi esı 'zıya ett.e ~ ~ · 0 ıtıs, · ota~, 

·-'dı'yenler bulunur. k. k~ k ı ··ıd ·· k l' • d ·1-1 tecru·· yoktur Champmchı, Pıer Kot, Jean Zay ve Rı-... odnlnrda oturma ım u.nı yo ·tur. ro o urmc nmc ıycsın c zıııt. on • · . 
1 Si 'd 'k 'd' "ldd 2 s· 'd 'k .d. k k ,_ b d'ld" ;\lb D M h 'I ga"' k;m· Alman~·ada ziklon kullanılmazdan ev- vıcre hazır bulunmuşlardır. yam rı ası ın cı en de geçtiği - ıynnı rı ası ın ·o usu peK e c ı ı. ay r. az ar ı c .. • J ) , 

,. __ L• d·J · ld w d il k h f"f ld w d b' d b dd · T w F k b t lmak uz·· e· vcl farelerin yaptı:7ı tahribat senede 30 ) emekten evvel bay Lebrun olduk-__,ıt e ı mı7 o ugun an e eri ·orumak a ı o ugun an ır yer e u ma e- yagcn egmen · aru il§ a o " , .. . .. .. .. .. 
'-·~ eder. · dah k 1 k 1 d w h' d bil ·ı · l 'Ik d fa tatbik milyon markı buluyormuş Bugün .ıu ça uzun muddet kral ılc goruşmuştur. - nın a ·n ıp a ma ıgını ısse e ı - re gcmı crın gaz anması -ı e ·· 

Dı§anya çıkılıp kapı kapatıldıll:tan 12 mek için mu~akkak zikl~nun t.erkibinde olun~uğu halde- ço~ ~üyük bir _intizam miktar hemen hemen zikre değmiyecek Brükselde gizli 
IZ-4 saat sonra arhk gaz tesirini tanıamiy- yüzde 4-6 goz yaşı getıren bır madde ve dıkkatle yapılabıldı. Elde edılen ne· kadar ehemmiyetsiz bir yekuna clüşmÜ~ · , • ,. 

Jo icra etmiıtir. O zaman kapı açılarak ilave edilmiı olmalıdır. Bu sayede bir tice çok parlaktır. Resimlerde de görül- tür. gızlı goJ üşme/er 

1 
BiR ŞIKA.YET ,VY..D'..Z7"J'J'zL'Xrhr..o".z.:ı;:r~uprıa.~"*1!2iilicax7.Zl'"~.., BiR MANt mi oluyor? 

r Izmirdc belediye otobüslerinin ~ı... H e r g u· • . n, Ettiğin yoksa naz mı> Ncvyoı·k, 4 (A.A) - N evyork Times 
~e l..--1a-'ı'-Iarından bcrı· halkın ı'kı' • Kavışalım olmaz mı ? k l 
-n ~ • K gazetesinin Brüksel muhabiri Brü sc -

Rir ı;pü~ünc bedel Iİkiyeti vardır. Biri otobüs duraklannın de toplanan bazı h eyeti murahhasalar 
Canımı versem az mı ? azaltılmıı olması. Diğeri de otobüSlerde arasında faşi~ tecavüzüne karşı dc-

L'-· zaman yer bulmanın ım· L~nsaz b"ır • ._,,,..,..,...,,.,,, r- ınokrasi devletler arasında bir blok teş-
_. ıı;.a ir..ll!JUSG!2!2'Jl"7.,,..JWM.WWW..ı:ırz.,..c•·=·5PKr.., .,,_,..,,_, , _, . .,.. BiR ÇILGINUK 
L9le gelmesidir. BiR FIKRA kili için gizli mü.7.akereler yapıldığını 

BtR CARIBE yazmaktadır. 
S. modern r.~akinalann Kordona ay

ri W medeat l>ir güzellik vermesi hal

kı memıum etmifse. de bu ilci jikayet 
halli liam gelen mesdclcrdenc:li:r. 

BtR Ol.MUŞ ŞEY 

Çok çocuklu aileler bugünkü cemi

vetin meşgul olduğu esaslı mcsclelcrd'!n 

biridir. Bu meseleye tcmaıı etmek bize 
Mevlayı !amalli ha.tulattı. 

1

1622 den 172 7 re ladnr F asta hü
küm sürmüı1 olan hu Arap sult :ı.nın tam 
1100 çocuğu vardı. 

BiR TORKO 

Evlerimin önü sokak dolaıır 
Kaldır şnlvarmı çamur bula~r 
Penbe kollarını boynumdan aşır. 

Ağlayıp çağlama bağrım yanıktır. 

Giremem koynuna el uyanıktır. 

Evlerimin önü yüksek: kaldırım 

Kaldırıma düıt:.im beni kaldınn 

Pembe ~alvar sılanış b~ya:z. b•ldırın 

Allayıp çailama bağrım yanlabr 

Ciremcm koynuna el uyanıktır. 

Tokyoda garip bir otomatik. maki
na varmış. Bu makina, tıpkı bir tarafına 
para atılıp deliğinden ıcker. çikulata 
alınan mak.inalnra benzcmt:kte fakat de
likten §eker. çikulata yerine evlenecek 
icaz ve dcliknnlılann listelerini dağıtmak

ta İmiş .• 

BiR SUAL 

Fen asrında yapyoruz.. Otomobilini&in 
en hurda tderriiabna ltadar bütün ak
samını bilirsiniz. Acaba kendi vücudu
nuzu bilir misini;ı; > Mektep aıra1arında 
bazı müphem §eyler öğrendiniz. Sikleti• 
niz.in 206, kafa tasınızın sekiz parça ol
duğunu, bu cihazı harekete getirmek 
için 328 adale kullandığımızı elbette bi
lirsiniz. 

Bir kadıncağıza. tren kazasına kurban 
giden kocasr için kumpanya 8 bin frank 
verir. Kadın memnundur. Aradan bir 
müddet geçince yine bir bll}ka tren ka-

uuında sağ ayaiı kesilen bir adama 
ayni kumpanyanın 18 bin frank tazmi· 
nat verdiğini haber alır. 

Hemen direktörün karşısına çıkar 

- Benim kocam öldü, Sekiz bin 
frank nrdiniz. Halbuki falanın kesilen 

bacağı için on 9Ck.İz bin frank vcrmipİ· 
niz.. Bu revayı hak mı .• Bir bacak demek 

sizin nazarınızda bir candan daha 
metli.. 

Kumpanya dire.it.törü şu cevabı 
rir : 

ve· 

- Madam .• Bizim verdi~imi:ı: on se· 
kiz bin frank o zavnllıyn bacağını iade 

Fak.at Lilmediğiniz şeyler de var. Kı
zılsnçlı bir adamın kafasında 90 bin ettiremez. Fakat siz s~iz bin franklll 

tel saç vardır. Kumralların kafasında ölen kocanızın yerine kolayca bir ba~-
140 bin tel s::ıç bulunur. Vücudunuzda- ka koca bulabilirsiniz. 
lci kana gelince bunu bulmak için sıklc

tinizi on altıya taksim ediniz. Seben 
kilo iseniz beş lcilo kanınız var demek-
tir. • 

BlR ATA SöZO 

Ortakla .. binilen ahn beli aaltat ~ur. 

BiR BiLMECE 

Bir aiacı oymuşlar 

içine tın tın koymuşlar 

Yanıl mı§. yalan söylemiı 
Kulağını bunnuşlar 

( Ccvabt yarın) ... -

Los Angclosla en orijinal bir elbise 
müsabakasında bu genç kız Havanın 

kılığına en yakın elbiseyi bulduğu için 

birinci gclmlıtir. Resimde gördüğünüz 

gibi mayoyu ;ındıran bu elbise büyüle 

yapraklardan yapılmıştır. 

- - =--
Kaplan deresinde 

Bizans devrine ait 
orijinal bir kiremit 

ocağı bulundu 
ödemişin Bozdağında Kaplan deresi 

mevkiinde asanatika incelemelerine git
tiğini haber verdiğimiz. lzmir asarıatika 
müzesi clircktörü bay Salihettin Kan· 
tar avdet etmiştir. 

Haber aldığımıza göre Kaplaodercsi 
mcvkiinde bulunan eser Bizans devıine 
ait çok gliı:el ve orijinal bir kiremit oca 
ğıdır. 

• 
Yeni Foçada 

Bir h8d&se olmu,ıur 

ve Hasanın taarruzuna uirllIDIJ ve sa· 
payla fena halde dö,,·ülmiıJtür. Muhar
reme indirilen ııiddetli darbelerden VÜ· 

1 
cudunll ağır yaralar açılmıotu. Yaralı

yanlar yakalaıuıuttc. 

T. ÇAKiRfD!--

lngiltere 
Frankoyu tanım.ağa 

karar mı verdi 
Londra, 4 (A.A) - İngiliz hükii':~ 

tinin Franlco nezdinde konsolosluk e;: 

dası hakkındaki kararını mevzuu bah~ 
den gazeteler bu tedbirin ne huk~ 
ve hatta ne de filen Nasyonalist hÜaı;· 

C"ı· 
metinin tanınmasını tazammun etın 

lnni ve maamafih Salamank.a mak_.,.,, •• t' 
Unın buna büyük bir ehemmiyet • . 
fettiğini çünkü diğer bir çok hükii~, 
l~rin bu işte İngilterenin önayak oldl I 
!llnt beklediklerini ya.tmaktadır. Şiiri' 

• fl1ıı 
de Frankonun kazandığı zafer nihııı ~~ 

vaffakıyetin de daha iİmdiden Frs". 
- · ıll tarafından kazanılmı ndd~dilecegı 

tibaı mevcuttur. Bu kararın mahdıJt t" 
mulünü göstermek için gösterilen iht~ 
ta rağmen işçi partisi gazeteleri ~dde' 
neşriyatta bülurunaktadır. f(çJ 

Daily l !erald gazetesi büyük hza~.ı'' 
le hükümet Franl..oyu tanımağa 
verdi bqlığı ahında diyor ki : , . 

lngiliz nazırları Frankonun ıcıaı-bİ' 
masına karar verdikleri için bu '~ ~ 
alınmıştır. Londradn Frank.oyu r~ 

11 f1' temsil edecek olan Alba Dukası t#1 
diye kadar da yarı resmi bir rnÜfl~ 
olarak tanınmı~ ve hatta hududu g. ti' 
kcn eşyaları muayene bile edilmeJt11

:,.. 

Alba Dukası şayet F ranko kendi ..,JJ"' 
tetiylc tanınırsa Faşist partisi alet .. fıl' 
olarak kralcı parti.sinin bü)'iiik bir "

11 ,ı 
kazanacağına lngiliz hükiimetini iko" 
miştir. 

Beş sene sonra 
lngiltere ınüthiş bif 

harp filosuna 
malik olacak ~ 

Londra, 4 (A.A) - Daily 'f ~efl ı 
gazetesinin yazdığına göre, ingılıı ıııct' 
programının ifası neticesinde ıng 11t 
nin 1942 de onu otuz beş biner to 
olmnk üzere 25 drıtmı vt, GO tan 
ıistcm ve on tane eski tipte kru~ ıı ,; 
9 buyük tayyare gemisi, 150 wn~ 
sim.em ve bu m iktardan çok dab:t 'f 
da eski tipte torpidosu ve nıhaY ısi 11" 
!:on sistem 70 i.ane dcniznllı geJ1l 

lunacaktır. 
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KOŞEMDEN 

r7.727L'~ --C!Jl!Jıi4Zlö!'.;ual 

~zy.,ır;;;;:;;:::~;;,:y~ Ag" ı rcezaya 
Luc Valti ~ ••• 

Hülasa... Hoppa bir kızdım ... Fakat bu benim 

Voleybol Macları 
• 

Oçok kulübünün tertip etiği voleybol 

maçlannın ilk haf tası müsabakası dün 

ak§am yapılmıştır. Adil Fahri takımı, 

birinci partide ) 4 • 15 ikinci partide 14 

15 yapmakla galip gelmiştir. Üçüncü 

partide 1 4 - 15 Adil takımı galip gel-

Aldanaduralım 
- Tatlı, ekşii 1 Kaymak bozam 1 Kay

mak! ... 
- Saalep .•• Sütlü, sanleppl... 
- Yafanın alası paıaml llk turfon· 

kabahatim değildi. na baba şefkatinden 

da, tatlı çıkmazsa paranı almam. Her },j. 
ri bir kilo 1 Şuna bnk 1 Şu mala baki Bu· 
na portakal derler, portnknl 1 Kokmaa 
bcdnvaf ..• 

miştir. ••"' 
Müsabakalara bu akşam dn Clcvam - Kasıma dahn bir ay var, bu soğuk: 

mahrum olarak büyümüştüm ... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

edilecektir. Galip tııkımn bir kupn ve· vakitli soğuk değil, nldntıcı •.• Sen bak· 

rilecektir. 
YUNANLI GOREŞÇILER GE.LDILER 

ma havaların soğumasına ••• lzmirdc da
ha iki ay sıcak vnr .. 

o •• gun 
Her sey, varhğamın 
biricik hazinesi ora

: da tükendi, bitti. 
: Hususi bir kabinede 
~ kr- Panmar.ın ne kadar 
: ihUyatsızhk olduğunu 
E anladım amma pek 
: Oeç olarak. 
•••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••• 

-2-
cı~ıhayet Parisi bir günde fethcdccc

• zannediyordu. -s·. lar ızın de elbette nkr::ıbalarınız, dost-
ln~ınız Vardır. Böyle bir sergüzeşte atıl-

nızn nasıl müsaade etmişlerdir ? 
~e; Akrabalarım mı? Artık hiç klııı
ti.ır Yoktur. Annem çoktan beri ölmiiş
İ3u · ~a~am benim ıçm bir yabancıdır. 
l'at Çırkın hır hikfıycdir. Anamın ha
:k la olduğu günlerde çılgın bir kıs
,;:çlık gösteren babam, benim kendi
cr •. en başka herkesin ço::uğu olabile-

n rn· • 
Ha ı. ıddia ediyordu. Bir akıl hast.'lsı. 

lcrı .kıkat nerededir ".' Çocuklar ::ınne
ill' ;:ın. hususi hayatını bütün tderrüalı 
bu •lırlcr mi ? Annesi öldüğıi zaman, 
bir genç kız o kadar gençti ki ..• Ona 
~Çocuk denebilirdi. 

~u :.ıbnsına gelince dul kalır kalmaz 
l'"' vayı terkederek metresiyle birlikte 

1;arnnğa başlamıştır. Metnık kızı bü
~ ıefkat duygularından mahrum ola
h\_ allsJ büyütmUştür. Mar~rit oku
-·"lyı s . d 
iı:tı evıyor u. Mektepte sınıfının da-
taı\ Par~akla gösterilen zeki, çal.i§kan 
v~/lerı.nden biri idi. Bakaloryasını 
11.>b ikten sonra yüksek muallim tnek
ltıa ille Cinnek emelinde jdi. Avni za
lıaynda hayali çok seven, sergü~eştli bir 
it.in atın rneçhulleri içinde geniş bir zev
la.rd S<ıklı bulunduğunu zanneden kız
hu tı~dı. Büyüdükçe karakter;nin bu 
"h·susıyetj daha açık bir surette beli-

.,otdu O 
tiııe • · n dokuz yaşına basınca Pa-
bıa giderek hayata ntılmak, bir sine
fl~·i al'.listi olmak sevdasını gönlünden 

.tınekte idi. 
- 1. lıiç çınde yaşadığım küçük şehirden 

tına ÇıkJnamıştun. Faknt Parisin haya
itin t;:ı~llCık eden her şeyi ihtırasla ta
gqın edıyordum. Parisin şenlikleri, mü
!)ıal e~Jeri, tiyatrolarının tanınmL~ si
:tu ~rı kadar beni ilgilendiren bir mev
te)e ;ha bulunamazdı. Gündelik gaze
~e r e en çok rnonaen hayata taalluk 
~n 11 fıkralıırı okuyordum. Dovili hiç 

11llad ~ fan-.
1 

•1g.ırn halde hayalden orada ya-
tına ş .gıbıydim. O şehrin hususi haya-
1\trn :ııt Şeyleri o kadar çok okumuş-
~· Sonra romanlara bayılırdım. 

teSi:;;Rerit bir dakika sustu. Müfekke-
1alti e Yaşadığı rüyanın son izlerini 
! ~~iyordu. Acı acı tebessüm etti: 

bıı b .uıns.ı hoppa bir kızdım.. Fakat 
~nn_ enırn kabahatim değildi. Ana baba 
"·•ıtar 
1Urn. ~den mahrum olnrak büyümüş-
~tnse bnyaıta bana kılavuzluk edecek 
tııı ulmadun. Halamın haşin, hır-
b Ulbiatinde k d ·· k ·· ı·· k" en k n o a ar ur muş um ı 

~. ~tıdi varlığım içinde hapsolmuş
~lrnı ayallerim, rüyalnrımla başba n 

()lla i ~ıın. Parisin cazibesine kapılarak 
hir e l"işnıek, onu fethetmekten başka 
b- tnelim k ıt it yo tu. Ruha knsvet veren 
llııtayış akşamında biriktirdiğim birkaç 
:til)ıe ı -alarak ve akrabamı bütün ma· 
11> d<l:irerek göz kamaştıran i~ikba
tırn. atıldım. Pnrise hareket et-

i Zenginl'k 
t·cQği h 1 ve. za!crin ayaklnrıma ge-
0le1Jeı-j ulyası ile Parisin en mütcva1.i 
_.aladırn ilden birinne ki.içlik bir oda ki

!)ıak İçi~ "Y <lŞarnak, sürprizleri kar ıla
f:atdel'Qb şık, 2..arif elbiselerle dolu bir 
_.ıs a ıht· o ba ıyaç vardı. Hıılbuki Pa-
lıah "' ar b·· · alı Jt· uyuk hayat o kadar çok 
~ ı ... 

'•J il.rgeritin od 
nı. b" a komşusu saçları ok-
a kaı~ sokak kızı idi. Sabahtan ak

'•ııua ar sigara içer, hiç bir r,t'Cc 
~ Yatrn d 11. • 
t onu p . az. ı. ~vıargerıllc tanışın-
ıık arısin h 

'-'ıı •. llluvaffak g~cc ::ıyatına alıcıtıra-
~•fesini d ıyctın sırlarını göstermek 

........ n eı-uhte etti . 
"lı.ı Urası ta . 
11\e ~arrak 

1 
şraya benzemez kızım ... 

tulı... l{ 
0 

rnak için iyi, güzel görün-
~'ıt \. er han . b. 

'talde ol gı ır muhıtc girebile-
rnalı c·· d"" l . b"J • un uz erın ve ı -

' .. \. 

' ' . 
';~~~- .. .+ 
~~~·- · .. ':.. . ·. 

-~:"~~ 
lıassa gecelerin ne sürprizler hazıxhya- şinde koşmak ne yorucu, ne hazin bir 
bileceği bilinemez. Hazırlıklı bulun- I iş .. Her gün başka başkn erkeklerin 
maz.san ayağına kadar gelen bir fırsatı 1 kollarında gezmek, ncr yerde görün
pek çabuk kaçırırsın.. mek, rncşum bir kadın rolü yapmak ... 

Kumral s:ıçlı sokak kızı böyle yaşı- Yorgun ve neşesiz olduğumuz zaman
yordu. Margerit te onu taklit etmek lardn dahi yorulmak, başkaları hesabı
mecburlyetin<le jdi. Oda yoldaşı ona na gülmek .. Bütiin gün kaldırimlar 
bütiin büyük san'at yıldızlarının haya- üzerinde dolaşmak... Hiç alışmadığı, 
ta bu yoldan girdiklerini, zenginliği ve hiç hazırlanmadığı bir hayata taham
zaferi böyle elde ettiklerini an1atma- rnül etmek.·· Erkekler ekseriya haşin 
mış mıydı '! M:ıgrerit bunları dinlerken olurlar. Ben diğ~r sokak kızlarının 
gözlerini dört açıyordu. Yalnız içinde manyerlerini yapamazdım. Parisin bul
bir şüphe ver<lı. Kendi kendine soru- varlarından taşan ıstıraba katl:ırunak
yordu : San'at karyeri ile bu hayat tanc:a burasını tercih ediyorum. öyle 
arasında ne münasebet olabilir ? dakikalarım oluyordu ki yorgunluktan 

Hayatı ve bilhassa Parisi çok iyi ta- bitkin bir halde odama dönüyordum ... 
nıy:ın sokak kızı onun içindeki nıuam- Yine öyle akşamlarım oluyordu ki Pa
mnyı çöz.mek ister gibi anlatıyordu : ri:stcn ve insanlarından tiksinerek in-

- Bu hayatla san'at arasında ne mü- san yüzü görmek istemiyordum. Bunun 
n:ısebct vardır değil mi ? Sihirc inan ne demek olduğunu bilir misiniz? Fa
kızım ... Senin kadar güzel olduktan kat ben bilirim. Tam bir burjuva ruhu 
sonra bir senede rüyalarının hakikat ile yapılan karanlık otellerin karmaka
olduğunu görebilirsin... Bütün Farisi rışık sakinlerini, sabah kahvealtılarını 
ayaklarınm dibinde bulabilirsin... Bir taşıyan tepsilerin fakirane manzarasını, 
snhne vazii, bir rejisör seni burada in- knpıların çatlaklarından sıuın eter es-

' cil okurken veya Notrdnm kilisesinde rar kokulariyle karışık müstekreh na-
dua ederken bulacak değil ya ... lşe vayı, hayasız oda komşularının iniltile
başlamak için her kesin yaptığını yap- rini, merdivenlerin parça parça olmuş 

mak, fırsatı gözetlemek lazımdır. ayaklıklarını, garsonların bir paçavra 
Margerit bu mukaddes fırsatı kaçır- haline gelen önlüklerini, çok kötü m:ık

mamak için biriktirdiği paraların bü- yjlanmış bahtsız sokak kızlarının mu
yük·bir kısmım terLiye verdi. Zarif gc- haverelerini ben bilirim. Hepsinin 
yinmemiş olan bir kadının yüzüne Ve- ümitleri telefonda.. Otel kapıcısının 
nüs dö Milo olsa bile kimse bakmaz- karşılaştığı sual hep aynidir : 

n.ış.. - Beni aradılar mı? Bana telefon 
Paralar tükenıneğe başlayınca Mar- eden var ını ? 

geritin düşünceleri arttı. Endi§cleri ara- Her hayır ce\'abını iç çekişleri takip 
sında bir tesellisi vardı. Aynnya ha- eder. Bu kızların günleri ve bilhnssa 
kınca bir Parisli kızdan farkı kalma- geceleri bir telefona bağlıdır. 
dığını görüyordu. Şayet altı ay içinde Margerit devam etti : 
hususi otomobili, inci gerdanlıkları ol- - Bu küçük şeylere ehemmiyet vc-
mazsa o kadar san"at ilahları yaratmış rilmcz madam .. Öyle değil mi ? Fakat 
olan Paristen yeise düşecekti. Marge- daha kötüsü var. İnsan taşranın temiz 
rit tc bütün güze) \'e mağrur kadınlar h:ıvasındruı, yuvasının intizamlı, ahenk
gibi <liişün'iiyordu.: li çevresinden Parise gelirken bunları 

- O kadar yıldızlann muvaffak ol- düşi.inemez. Gardan çıkınca bir hayal 
duJiları bu şehirde ben neden muvaf- kırıklığı ile karşılaşmak mukadderdir. 
fak o!mıyayım ? Fakat bu ser\'et pe- Benim için her günüm bir ıstıraptı. ?Ia-

Geçenlerde 1stanbuln gelen ve Mu· 
layim pehlivanla karşılaşan Yunanlı 

Cim Gnlntis ve Pnnagos serbest ı;üre!l· 

çileri, Alsancak idman yurdu tarnfın

dnn. bir knç güreş ynpmnk üzere ~ehri· 

mize getirilmişlerdir. 

- A birader. geçen yılı olsun bilm<!Z 
misin? Cümhuriyet bayramından sonra 
bir ay daha sıcak yüzü gördük .. 

- Palto, pardesü giymiyorum. Juı. 

valar fena... Vnkitsiz de soğuk geldi, 
yoksa bir pardesüye. hele paltoya ırtı· 

mı alıştrrırsnm, yarın havalar açılıp ta 

)aza dönünce al sana sunturlu bir bnsta· 
lık 1 

Yunanlı güreşçiler, şehrimizde. üç, 
dört güz.ide pehlivanımı:da pazar günü 
gi.ireşler yapacaklardır. 

- Yahu! Kı~ geldi çattı. Pnrn dı 
BU HAFTAKi RJfBOL MAÇLAR! yok, ne edeceğiz? 

Bu hafta pazar günü, Yamanlar spor - Soba kurl 

ile Dcmirspor. Alsancak idman yurdu - Bildim, bildim yel değirmeni ... 

ile At~ kulüpleri Alsancak eahacıında Suyu nereden gelir~ 

Razırhk maçları 
Pazar günü Alsancak stadında Alsan

cak ve Ateş takımları arasında bir fut
bol hazırlık müsabakası yapılacaktır. 

Haftaya pazar günü Jile devresine girile
cek ve ilk müsabakalar yapılacaktır. - ---------

teoRSAI 
OZOM 

149 Paterson ve şür. 13.50 

34 Beşikçi o. 

1 3 A. R. üzümcü 

9 j. Kohen 

205 Yeldin 
126430 ! 
126635 i 

iNCiR 
64 1 S. Remzi 
2 5 O Esnaf bankası 

36 R. Suhami 
26 F. Solari 

22 F_ R. Roditi 
1 8 Ş. Rizn hal. 

1 5 j. T aranto mnh. 
M. j. Tnrnnto 

6 P. Pnci 
1021 Yekun 

105302 
106323 

14. 
14.25 
14.SO 

6. 
6. 
8. 
6. 
6. 
6. 

10.75 
15. 

15. 

ZEYTiNYACI 

20000 kilo Yün. Men. fab. 29 
30 1 0000 kilo S. Ergas 

30000 Yek un F 
4/11/937 üzüm finıleri 

Çek. Oz. No. 7 12,25 
« < 8 13. 

yalimi okşıyan en tatlı rüyaların bu kö- « « 9 13.50 
tü yollardan geçmeyi :uıruri kıldığını « c: 1 O 15.50 
asla tasavvur etmemiştim. « c 11 17 .25 

c Hayatunın en tehlikeli uçurumları- < c 12 18. 75 

14.25 

14. 75 
14.25 

l 4.7S 

l<t.50 
6.25 

10. 
6. 

7.50 
14.SO 

10. 7S 
15. 

1 s. 

29 
30 

12.;5 
J 3.25 
l<t.00 

16.00 
18.2S 
19. 75 

na yuvarlanmadan monden çıkışlarımız ZAHiRE 
dansinglerde rastladığımız yabancıların 100 çuval buğday 6. 
ı;Javctlerine mi.inhasır kalıyordu. Bazan 50 çuval susam 16.25 16.625 
tecrübesiz bir taşra kızını iğfal etmesini 68 çuval fasulya 8.25 A.375 
çok iyi bilen yaşlı ve tecrübeli insanlnr- 782 kental palamut 390. 5 1 O. 
la knrşılaştım. Her biri büyük müna- 341633 kilo pamuk çek. 2.80 
scbetlerinden bahsederek önümde bin- 472 balya pamuk 35.SO 42. 

- Be adam 1 Çayı görmeden paçayı 
neden sıvarsın, dur bakalım, vakit var 
kışa! ... 

- Ah kardeşim 1 Daha bir hafta oldu 
şu robu yaptıralı... Biçimi güzd, bana 
da yakışmıştı ama ne dersin şu havnla
nn bozulmasına ... Dün böyle çıkayım 
dedim, sen misin çıkan... Göğsümden 

bir soğuk aldım. bir soğuk aldım, hala 
öksürüyorum. 

- Doğrusu soğuğun, Lşın geldiğine 

İnanmıyorum, baksana yazlıkla ge.ziyo· 
rum. 

Sahi 1 Sen çorap bile giymemişsinı 
Elbet! 

Elbisen de Eaz1n dekolte .•• 
Neden olmıısın, daha yaz ... 

- Pudram bozuldu .. 
- Havalar nemlendi de ondan 1 
- Ya al lığa ne dersin? 
- Kış geldi ynvrum kış! 
- Sus..4 f Hangi kış daha iki ay ya( 

vnrl 

- Sen bekliy e dur 1 

Ve aldana duralım; teselliye, hu ku· 
ru ıcsdlilerc ne hacet... Bunun arkruıl 
yaz değil kış, hem ndamalullı k~ ... Kog 
gündür sabahları iliklerimize kadar do· 
narak okağa çıkıyoruz.. Titremesi ca· 
bal ... 

Ey muhterem hayat müşterisi sen ~ı. 
dana dur ... Cebinde, sırtını Örtecek nes
nelere, odanı ısıtncak şeylere harcana
cak pulun yok galiba ..•. 

Vnr sen kanunlarda da: 
Daha sıcak göreceğiz 1 Diye dur. 

Ne diyorsunuz nllahaşkına 1 Kış geldi 
kı17l 

••··•··•· 
- Tatlı ekşiiil 

Sütlü salep! 

- (Nar) gibi kızarmış ateşi 
- Ateş gibi kırmızı portakallar! ••• 
Haydiiiil Mevsim para mevsimi'··• 

Fukara mevsimi çoktan geçti ... Bu teseJ. 
liler cZüğürtlüğün adı kibnrlıktrr> leh· 
vasıdır. 

TOKDtL 
b~ ümitkap~ı açttln~ ı~-.~.~~~.~~.~~.~~~~~~~.~.~~~~~~~~~~~~~~~~~a 

Nihayet bir akş k""t•• tal·· . b" lerını bana d.ikmış hır adam vardı. Goz- etmemişti. am o u ıımın ır 1 1 . 1 _..J 

I • · · k 1. 1 erıy e işaret ediyo1'Ju. Bu alışmadıgı~ m 
acıaya m ı ap edeceği saat gelmi§ti. . . .. 
Sarışın oda komşum bana bir müjde ge- ı hır l§kence oldu. Dunyayı fethetmek 
tirdi. isteyişime aldanmayınız. Ben yine ruhu-

- Margerit bu gece hayaline kavuşa- mun derinliğinde o saf taşralı kızdım. 
caksın. Ambassadör'de yetneğe davetli- Bu çeşit iltifatlara alışmamış bir kız ..• 
yim. Zayıf, şık ve çok zengin iki adam Ansızın metrdotel yanıma yaklaşarak 
tanıdım. Bir arkadaş daha buhnarnı is- elime bir kart sikıştırdı. Bana hayran
tcdiler, seni dü§ündüm. Arnbasadör'de lığını ve sevgisini ifade eden bu kart 
bir gala akşamı bulunmanın zevkini dü- üzerinde Hintli bir asilzadenin ismi var

şün · •· dı. Londrada en muhteşem palaslardan 
Onun sözlerine kandım. Sevinç için- birinde yaşıyormuş ..• Bir milyarderin 

de i<liın. Nihayet q kadar zamandan kurtizanlığına tahammül etmek lazımdı. 
beri beklediğim sa.fak söküyordu. Ay- HUSUSi KAB!NEDE 
dınlığa, saadete kavuşacaktım. Ambas- Bu sürprizli tanı:.~anın ferdası günü 
sadör, ne kadar güzel olduğumu göre- Parisin en muhteşem lokantalarından 
cekti. birinde, hususi bir kabinede bu)unuyo-

Büyük salona girince gözlerim kama- l'UZ. " 

şıyordu. Bu kadar çok ışıklı bir salona - Darlin.g, diyordu. Ne kadar bahH
ilk defa giriyordum. Enfes tuvaletlerüe yar olduğumu anlntamam size ... Bu ka
bir çok kadınlar masaları doldurmuş- dar güzel gözler, böyle bir ten, böyle bir 

Safdil bir taşa kızma bir prens aşıir 
olmuştu. !çimdeki sızıya, hayalime 
kuvvet vererek galebe etmcğe çal~nn. 
Endişelerim yavaş yavaş dağıldı. Reg
gie, (Aşıkım bu ismi taşıyordu) rüyala
runı hakikat yapmayı vadediyordu. 

- Artık hiç üzülmiyecek, muvaffakı. 
yet yollarını önünde çılmış bulacaksın 
diyordu. Ayrılma zamanı gelince sabah 

Londraya gideceğini, beni oraya aldır· 
tacağını, ingiliz stüdyolanndan birine 
tavsiye edeceğini söyledi. 

ümidimin fevkinde şeylere benziyor
du bunlar ... 

Reggie ayni zamanda kıskanç gözükü
yordu. Beni en yakın dostu Arnolda 
tavsiye etti. Onun himayesi altında bı
raktı. Tren hareket ettikten sonra Ar
nold'la kalmıştım. O derhal büyük bir 
nasihatçi tavrı takındı : 

lardı. Biz de bizi davet eden kavalye- cazibe şimdiye kadar görmedim. 
]erin masasına gittik. Ruhu gaşyeden Ben tecrübesiz kolejli bu muaşakanın - Küçük Margerit, ben Reggie'yl 
lıir miizikle sarhoş olmuştum. Kendimi platonik safhayı g~iyeceğini zannedi- çok iyi tanırım. Çok zengin ve kud· 
bir kraliçe sanıyordum. o kadar neşeli yordum. Minyonlanna güvenen şark rctlidir. Fakat Londrada bir çok met· 
idim. Bütün Paris, ayaklarımın altında Gotası etlerimin tadını alrnaR: istiyordu. resleri vardır. Bunların her birj Ingil· 
ı!Örmek istediğim bütün Faris orada idi. - Senin küçük lkocan olmak isterim, terenin en güzel kadınları sayılabilir. 
lki zengin bay konuşma sanatına pek de diyordu. Ondan bir şey bckliycmcz.sin. Fakat be
"f•kıf değillerdi. Ne zararı var, dedim. İncelikten, zarafetten ari bir konuşma nim Reggie üzerinde l>üyük nüfuzum 
Buraya entellcktüel bir zevki tatmin tarzı vardı. O zamnn böyle hususi bir var. işe müdahale edecek, size olan 
için değil. kendimizi gi.istermek için gel- kabinede kapanmanın ne kadar ihtiynt- vaadlarını hatırlatacağım. Aksi takdir· 
m~ik. Az sonra şık kavalyelerimiz, sızlık olduğunu anladım. Mukaveme- de o her şeyj pek çobuk unutabilir. 
bizden evvel çok içmiş olacaklar ki tiın beyhude oldu. O gün her şey, var- Arnold bu hizmetine mukabil ikinci 
uyuklamağa başladılar. Davetlilerini ta- lığımın biricik hazinesi orada tükendi 

1 

bir fedakarlığa dahn katlanmamı isti· 
mamen unutmuşlardı. 1 gitti. Bana saldıran adam en basit, en yordu. 
Karsımızdaki masalardan birinde ~ iptidai ihtiJıat tedbirlerine büe tevessül fBitmedi) 
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Utanılacak 
meçhul arkadaşımın kefil olması dolayı
siyle ve muhakeme karariyle 14 Birinci 
Teşrin 9 3 3 tarihinde serbest bırakıldım. .. ııaı .................. Ul 

Kara· Günlerim 
Nevyorlc yine eski.i gibi ... Hapishane.. 

de yattığım aylan ye mulıak.emede çek
tiğim buhranlı günleri düıünmiyerdt CY• 

vela ltendime bir iş bulmağa çalıştım ..• 
Çektiğim Mtıraplu vücudumu çok yap

ratmqtı. Cadaya ihtiyacım pek faila idi. 
Bereket vertrin 520 nci sokakta bir lo
kantada ortak olao. tanıdığım kadınlar
dan Lir isi heni oraya aldtrdı. Ve haft.a
da yedi dolara gardrop hizmeti ile anga
je etti. 

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

•••••••••••••••••• Peşi Sıra 
.................................................................. --............................................................................ __ 

Gözü bağlı atıldığım· hayat beni is
temediğim ·bir sukutla karşılaştırdı 

llOCADELE VE MACERA ROMANI 

14-

Sizi tecrübe ettim 
Ertesi sabah işe başladım. O aabah biç 

haberim olmadan F red beni görmeğe gel 
di. Birdenbire kollarımı açarak Üzerine 
atıldım ve sinirli sinirli haybrma.ğa ba;ı
ladım. O anda F red hayatımın o kısım 
için bana uzun müddet devam etıniye-
ceğini zannettiğim bir sembol gibi gö

Sevmediğiniz bir erkeğe en yüksek fedakar
lıkta bulundunuz. Cesaretinizi, cüretinizi 

gördüm. -Beni seviyorsunuz .. Bir erkek 
daha ~e isteyebilir ki .. -· -· -• • ründü .. O eski bir dosttu, öyle eski bir v hi.,. 

d ı.· •· k··ı · ti d ı. 1 Haycr... (verdiğiniz: söze nadim olaca.:ıntzı mı 
ost "'' en mu~ u v&%.tye er eo .. urtu - . 
_._ • · ı. d. . n1 h.,..--~'- b. · ·ı Ccnç kadan. arkasındaki elhıaeden sediyorsunuz} 

muı;;. ıçın "en mne sa a ıuecea; ınSt . . . w 

Bö l ı ki b b ı . ._. . . . t,Tuareglerin tefi olduğunu anladıgı ada-1 - Hayır .•. Diifünerek, bilerek. iate--
Y e o ma a era er oıroırınuzı sev- , ' 

· d k B ı. __ ._, d mı bir i.şaretle yanına çağırdL cFatma·
1
yerek yaptığım bir harekete ao1U'lldan 

mıyor u . u .. uÇll)Ua~ma esnasın a o 

da beni mukabeleten kollan arasında sJt.-' nın eli> nİ gösterdi. pişman olmak adetim değildir. Beni tİ• 
. .k. Adam eli cörünce derb.al tavrını de- b wl h·st D ı-r·· ·· '---na tı.. Konuşurlı:en ses& gayet nazı ane ve ze ag ayan ı er, an oyun Ju.P 

hafif devam ediyordu: ğitti~~i~ • h.. 1 wacli bağlayan b.i.sterden çok daha kuvvetlidir. 
- en, zava ı yavrucuı,"1.lm, uyu.. _ . . . . . d L. b ım ıye a ar u genç ızı nışan ı S 11 w _ b"" .. 1_ Buyük btr urmet e eg ış· d" k d b k · 1 te· 

. . Fıl dl}ı elı bornozunun ıçm e oır ce e 
hır tehlıke ntlattın.. . d . .. .. ah lakki ediyor, onunla beraber, onun ya· 

S ~ · ed"l d.k b. ·1- loydu. lkı evenın ustüne r at yer-onra unut ı me ı ır surette ı ave 
etti: l ler yaptılar .. 

Gel evlenelim!... iki Avrupalıyı üzerlerine oturttular. 

E l 1. t Mühendis aordu: :.v ene rm ••• 
Fred ıu anda bana s.öylemiş olduğu Nereye gidiyoruz> 

ti.izleriyle ne murad edebilirdi} Evlen- Hacer kabilesinin olduğu yere .. 
mek. bir yuva, ıııkırulacak bir yer ve bir Oraya gitmesek olmaz mı> 
kocanın hükmü, nüfuzu albn.a girmek Elsa Vinga, Langfenin niçin oraya git-

nıi L .. Eğer hunlara sahip olursak artık mek istemediğini anladL. Ona tatlı bir 

benim dünyada lıiçL:r korlcum k.almaz· ı' bakışla balw .. 

dı.. - Size eminim ••• Dedi. Bu son kalb 
Bir pazar günü idi. O öğleden sonra tecrübeniz olacak ... 

benimle konuşmağa tekrar geldi. ""'"' 
- Bugün bir apartırnan liralayacağız 

\'e salı günü de evlenme memurluğuna 
ciderek nikiıhımızı kıydıracağız. 

Diyordu. 
- Olur, dedim. 
Fcıluıt kendimi nlamıyıırnk: 
- Fakat salı gününe kadar apartı-

m:mda oturncaJt mıyız ya 1 
Diye sordum. 

Hacer kabilesi, çölün çokluk yabancı 
ayağı basmaz uzak bir yerinde yurd kur
muşlardı. Reisleri olan Beni Ekremin :a

lahiyet ve nüfuzu Libya hududuna kadar 
uzanıyordu. Fraruıız ve halyanlarla dcıi· 
ma hnrptn bulunan bu kabilenin reisi 

T orgi ile Elsa Vinga dosttu. Çünkü genç 
kadın. Afrikada kendi vazifesini kolay
laBlırınnk için yerli kuvvetlere dayan· 

- Ne fark var, neden oturmıyalım} 
- Pek ô.la, diyerek be.., de muvafo- mu ihtiyacında idi ve bu kabileyi dai-

kat ettim. ma ltalyan ve Fransa:lara karşı kışkırt· 

Şimdiye kadar hikaye şöyledir: duğunu hatırladım. Sarhoşa eğer odayı. çok elim vaziyette iken hiç ümit etmedik- O gün öğleden sonra Vest 534 deki mak, onlarla hemfikir görünm~k $İyase· 
Yirmi ya§ımda ve Amerikan ağırceza 1 terketmezse öldürürüm diye tehditte bu- leıi yerlerden b:ıkarsınız bir takım iyi· 124 Üncü aokakta bulunan üç odalı dö- tini gütmüştü. 

mahkemesinde cemiyete karşı büyük hir l lundum. O kapıya doğnı çekilirken bir, likler görürler, mcsda bu adamın bana şeli bir aparbmana gittik ve hemen yer- Kabilenin bUlunduğu yere geldikleri 
günahkar, bir fahişe ve bir sürü haydut· f denbire dönerek üzerime fırfadı. O es- 1 yapmış olduğu iyilik gibi ... Ayni zamaQ.- leştik. yeni geldiğimiz bu apartmanda zaman onları kalabalık bir b.tk ve biz
lann suç ortağı ve katil olmak suçlan ae nada tabanca ateı aldı ve onu ayakla-' da bu adam bana yapmı~ olduğu yar- akşam yemeğimizi yedikten sonra eldı.:- zat kabile reiai k.at'flJadt. 

mücrim mevkiinde bulunuyordum. lnmın altına serilmiş gördüm. ! dıma karşı benden hiçbir şey beldemi- triği söndürdük:. Oturduğumuz: mi.safir iyi bir kabul gördüler. 
Müsaa<Jenizle hikayemi baştan anlata- Dehşet ve korku içinde bir müddet : yordu. O benim mü~ül bir mevlcide ol oda&1nın tehi~tı sünük elektrik ı:iyası Reisin çadırnu~ yanı bD.Jtnda hazıda-

yım: hareketsiz ve düşüncesiz kaldım ... Son- 1 duğumu biliyor ve bu vaziyete bir tali- altmda çok. sade ve ca~İp görünüyordu. nan çadıra yerlqtiler. E1sa.. lıizmetlerine 
Ben, Na tali Corc isminde, küçük bir l ra bir taksi ile en yakın polis karakolu·~ sizlik eseri olarak düştüğüme taaccüp Yatak odaana giderek Fredin bana vü- balın ve adı Targi olan kadtna Oantröy 

oy e ogmuşum; eonra an annem na oş um ve ora a agırara : c ıyor u.. cuduma uygun bir surette almq olduğu k .. d d w ı ve k t d b w k l d' d ile kızının ne alemde olduldannı sordu. 

kardeşlerimle beraber babamın yanına - Bir adam vurdum, c;abuk bir ted- Büyiik kardeşlerim ziyaretime geldi· pijamamı giydim. Odaya döndüğüm za- Targi, Fraa.ız ma.afirterin rabatlan-
İ\meri.kaya ge1mişiz. Annem öldüğü :ı:a- ye koşturun!. .. Diyebildim. ler. çok müşfıktiler. Fakat yardımsızdı· man fred bir koltuğa gömülmüş radyo- nın pek iyi olduğunu ve hatta hhile ce-
man ben on beş ya§Ulld& idim ve İ~ Ri- Hikayem devam ediyor: lar. Babam bir kere gddi. Çünkü onun yu dinliyordu. Ağır bir daa. havasa oda-, isi Beni Ebemin birkaç defa onlan ça-
diyordum. Teli beni hep güler yüzle kar- Orada derhal bir sedye koşturdular. Ve Lir do.ha gelmesine meydan vermedim yı doldurmuş ve lıa{iflC§tirtniıti. dırına davet ettiğini söyledi. 
tılamıyordu: Birçok işlerde bulundum ve isticvap için beni tevkif ettiler.Adam öl- ki .. Babamı bir baba gibi sever ve onun y . . Bu son haber Elsa Vangsi hayrete dü-

1 d d k ld O b .. k. d f l b" .. ._ ._ I _._ d I . I k h.. avaı yavaı radyonun ses& kesilme- .. _ _... Çü ._,. , __ Lile • . . A birçok iş er en e ovu um. memişti. gece enı ı ·ı e a yara mm ıncu• ıı;ızı o mo.&e o a}'1Sly e ço ur- w b I d U k .. fUnaU. nıı;u o, -.au rcmuun vru-
Bir kere beni bir müesseseye yerleş- yatmış olduğu ( Polintika) hastanesine '. met ederdim. Halbuki o bu hareketim• ge aş a L yu lamaya başlıyaca"ınuzı palılara kartı olan kinini biliyorelu. Bu 

anlayarak Lcmen yataklanmıza yatbk. 
tirdiler. Fakat hırçın lcı7.lar gibi oradan götür~üler. Ve bas:.aya beni teşhis etme·~ den dolayı beni fena halde azarladı, ben O h fta L. • • • baJ idi." itibarla onlara karıJı gösterdiği bu &lcak 

ı a nın sonu ol%Un ıçm llJ'l 
kaçtım ve doğru Nevyorka geldim. si için sordular. O ilk defa (Ben onu se-l de kendisine beni bir daha ziyaretime B d t . . d ,_._ -L- .••. iltifata bir mana veremedi. Targiye daha 

b . u saa e .çeraın e aruıı; m~er gunu· • _ 
Şimdi size anlatacağım vak'a ile kar- viyoruml) ve sonr..ı da (Evet. enı vur- gelmemesini söyledim. nü de h.atırundan çJtarmq Amerika- bazı sualler sordu. Stkıfttrdı. Tafsilat ıs-

tılaştığını z.aman bir kulüpte garson ota- dut) diye cevap verdi. . . . . 1 Vurduğum adamdan bir mektup al- ya ilk. geldiğim günden d= kafctili ha- tedi. Ve nihayet kabile reisinin hakiki 
rak çalışıyordum. l Sabahleyin ise müddeıumurmlık daı- dım. Beni teselli etmeie çalışıyoT ve en mabadıru aezdi. 1 pishane kapaaıun arkama kapandığı gü-

K ulübe müdavim bütün gençler dai- resine parmak izlerime bakılmak ve is- sonunda da (tkimiz de hata yapbk) di- ı. d Meseleyi derhal Langlcye açmak, an-i ne &.a ar gcçirmiı olduğum maceralar 
ıma genç kadın garsonlara kar•ı müşfik I ticvap edilmek üzere götürüldüm. '.\le yerele. mektubunu bitiriyor. Acaba o mu ]atmak 18.zımdı. 

v- ı artık silin.mi~ bulunuyordu. 
bulunuyorlardı, yalnız içlerinden bir ta-· ı:orduklarmı ve benim de ne cevap ver- hata yaptı yoksa ben mi. şa~ırdım kal- Aktam mühendise: 

So ı d Salı eabahı Fred kah.vealtı'."lını yatağın- 5 ._ nesi çok münasebetsiz idi. Ondan her za- diğimi bilmiyorum. nra mahkemeye dım .. Hatanın bende olduğunu zanne i· d Sa - iz, dedi. ouraya geldi bickaç şa-
man çekinirdim. Her nasılsa o bir gece verildim. Hakim hillımdaki kararını~ yordu. ha Ylllptı. rdat I O da dışanya çıkmak için at olduğu halde bana daha doatlannız 
b 1 d v d k ul d 1 · ·ı · k 1 1-l • h ed Ak b · · 1 v ! azır anıyo u. L -k'---d b _ı u un ugum o aya zorla girdi. Ço sar- vur an a amm yara arı ıyı eşmceye a- 1 apıs an e a ı etunm ne o acagıııı' B _ • • • . na aun a irşey sormaaıntz:) 

hoştu, be.n de çok kork.uy.ordum. Hemen f dar tehir ett~. Ca~elelerde res.mimi ~~-, bekliyerek h~~atımm çok .~e~~anlı bir . değil mi;gun nikah daıresıne gidiyoruz - Bana tehlikede olmadtklaruu söy-
bu esnada evvelce lı:endisınden dana der-' ren tanımadıgun bar adam benı bu muş- I safhasını gec;:ırıyordum. Oçuncu ayın ao-ı o· rd lemiştiniz. .Şimdilik bu kadarınt öğren-
. 1 1__. w b L d. k··ı · k ak • · b. 1 d b. ·· b d L hl. ıye 80 um. 0 da~ -'- b · · · '-~ t· sı a mlJ o augum bir zatın ana 11e ıye ı u vazıyetten urtarm &çın ır avu- . nun a ır gun u a amın 11ayatı te ı- ı m~ enınl ıçın ıuuı .•• 
etmiı olduğu bir tabancanın üzerimde ol- katı yardımıma gönderdi. insanlar hazan keden kurtuldu. Zarar ziyan 1500 şiling - BITMEDi - - - Onlarla kaqJaşbğınız zaman bana 

;rirr'UZ~~ra·t:ırzz.ir/ırcz:c-q;vpw;<x·4waçM74«ZZ et a=a4 ' apartman.. hadiselerden değildi. ceğh .. 

Kırmızı Sakallı 
Telefonu kapattı. ..Aras_ı ç~k g~medcn polis komiseri,,} Kapıet kadı.n, Reneni.ıı -sö-zlcrini teyit 

- Pijam.asım çıkarttı, gitti.. nobelç1 muddeıumumisi ~ zabıta clo.'k- I etli. 
- Sonra birden lıatmna gelerek telefonu toru geldil~r. 1 &hahleyi.ı.ı erkeudea. Biankanm evi-•••••••••••••••••=•=• tekrar açll. Doktor, ilk m~enesin.in neticesini ne giden memudara genç kız. gaaet.e-

Ga7.eleyi istedi: büdinli : l cinin verdiği ifadenin ayniAi ıverdi. 

"ADAM -Allo .. Korben .. Sen misin .. Ben Re- - Cinayet .•. Bu ada.m bo!uUnak sıı-l Rene artık y.atııı.ağa lüzum gönne-

~~'?',77.'ZLLLAIUlll ............... .. 

ne .• Gevcziliği bırak ta şimdi beni dinle. reLiyle öldürülın~ür. f ntişli. Çünkü kahramana olduğu hAdi
Sana sansasyonel bir haber veriyorum.. Müddeiumumi Rene Vinyoyu sıkı bir seyi bizzat yazıp gazeteye götiinnek is

•w__. Bu akşam tiyatro dönü.şü eve geldiğim sorguya ~eıktL Gueteci her şeyi oldu- liyord11. 
m21.-mııı:•lilll••-a-mr 

ZABITA ROMANI zaman yatağımda ölmüş bir adam bul-ı ğu gibi. va eksiksi& anlattı : Telefon edilmiş, ölünün. oL.op.Wi ya-

3 
_ dum. Ne §aşması yahu .. Bal gibi haki- - Ben. dedi, akşam altı buçukta p1lmak üzere nakli için otomobil istcn-

kat ... Rüya da görmüyorum. Sarhoş da apariunand.an çıktun. Kapıda. kapıcı mitli. 

Y t '-" d b • •• ı • • d değilim ... Anladın mı sersem. Sana bir kadınla bir müddet gcvezeli:k etlikten Rene gazct.cye gitmek için koridora a agı n a 1 r o u var 1 ölü .. Yatağımda bir ölü buldum diyorum sonra Sen J ennen m~darunda Duval çıktığl zaman bir adamla kaıttlaştı. 
Evet, intihar mı cirulyet mi belli değil. lokantasına gittim. Bu lokanta benim - Nasıl Pilon sen? 

2-
Rene Vinyo bitgin bir halde kendisini 

koltuğa allı. 

Odasında ve yatağında ölLi bic adam .. 

Rüyamı görüyordu yoksa.. .. 
Birden aklı başına geldi. 
Telefona ko§tu: 

liği mi. çabuk buraya.. evime geliniz ... 
Eve şimdi geldim. Yatak odamda ve ya
tağımda ölü bir adam buldum. 

Polise telefon ettim. Zabıta ve adliye daiına yemek yediğim yerdi. Orada ran- - Evet .. Ben.. 'Nasılsın bak.alım .. 
doktoru gcün.ce iş anlaşılacak. Sen ga-; devum olan bayan Devcyron ile bul~- Pifon, polis müfcltişi idi Rene ·ile iyi 
Eetenin birinci sahifesinde yer hazırla.. tum. Beraber Montmartcre gitLik. cTh- arkadaştıla:r. Bir çok defalar bir çok r.a
Pol.is geldikten $Onca müt.eırunim mallı- ki Meleb haruıda biraz ~ı dinledik. bıta işlerini beraber takip etmişlerdi ... 
mat veririm. Ne ... Ne diyorsun ... He- Sonra Kli.şi meydanında geç vakit ye- Birbirlerinin biru da maktan altraba
rifl sakın ben oldürmü.ş olmıyayun mı? mck yedik. Yürüyerek: beraberce Vil-1 ları oluyorlardı. 
Apdal.. lerseksel sokağına gittik. Bayan De- l -Her iş b;,tti de iimdi havaJ.is kıtlığın-

Telefonu kapattı. veyronu burada evine bıraktım ve yi- da sansasyonel haber çıkarmağa ken-
Yeni bir düşünceye daldı. ne yürüyerek apartmaruma döndüm.. din mi ~ladın yahtt .•• 

Polis te arkadaşı gibi şüpheye düşer- I Buraya geldiğim vakit sabahın dördü - Vallahi hakltuı var.. Faıkat temin 
Adliyeye de haber veri.n.i:z.. Nasıl? se.. Böyle olacağı mu.hakıkaldı. öyle 

1 

vardı. ı ederim ki hali apdal gibiyim.. Rüyada 
Ben kiın miyim? evim nerede mi.. Aile- ya .. Bir adamın tanımadığı başka bir Müddeiumwni imişim gibi geliyor bana.. Kendimi bir 
dersiniz.. telaşımdan söylemcği unut adamın evine giderek, yatağına yata;ü - Geceyi. dı.şand.a ve nuıl geçiı-diği- bç kerre çimdilded.i.m.. Fakat n bu-

nında mesut bir hayat yaşayacağımı ~
nıyordum. Sizi görünce vcı:ıiyetim de· 

ğişti. Vakıa kendimle mücadele etme
dim değil ... Fakat sizin cesaretinizi. cÜ· 
retinizi. tevekkülünüzü ve aizi aevmiyen 

bir adama karşı gösterdiğiniz: fedakarlı·, 
ğı tecrübe ettim. Bir erkek daha ne i&tet· 
Ann' ın yanında beni sakin, asude bir ba• 

yat bekliyor. Siz ise gözümde esrarı. 

meçhulleri ve macerayı temsil ediyorşu• 
nuz. Beni Afrikada, müstemleke1erde 

büyük bir aşkla çalı~mağa aevkeden şev. 
küçiik yaştan beri benliğimi saran nııı.• 

cera a~kıdır. Ayni aşkı sizde de bulduıı•· 
Yanınızda daha çok mesut olacağımı '-'e 
mesut edeceğimi umuyorum. 

Elsa Vings bu sözleri büyük bir sevinÇ 

ve ihtiras içinde <!inliyordu. 
- Artık. dedi, size büsbütün itimnt 

edebilirim. Şimdi gidinİL.: dostunuz O.an· 
lröy ile kızını görünüz. 

- Benim için üzüntülü olacak bu şe 
yi neden teklif ediyorsunuz} 

- Çünkü ltı.zım... Çünkü DantrÖ)'C: 
klZl üzerinde dikkatli olmuını söyleme· 

!isin~. 
- Dikkatli olmilk mı> Kime karşı? 

- Kabile reisine kar~ ..• 
Beni Ekreme mi 1 
E O Ann'a .e.-.t. oianut' vet... ..• ~ 

tur. 

-Bitmedi-
-o-

Bir katil ağırcezada 
mevki.in.de Şevki oğlu Ahmetli öldür" 

mekte nsuçlu Süleyman. oğlu ~ 
Karakuş, 448 inci maddeyle ağıroer.I 
ınah kemes ine .sev kedilm iştir. 

Cümhuriyet bayramı mü.o.uebetiYI• 
Ç-Ocuk Esirgeme kurumu, 699 fakir tşle
beyi giydirmiş ve aynca 45G lira kıy• 

tru!tinde ewa vermek suretiyle yarJuıl'" 
da bulunmuştur. 

---------------Kiralık ev 
aranıyor 

Gazi bulvarı veya c.İYarmb 3t 
4 odalı kiralık bir eT arannıakt•" 
dır. 

Yeni Asır gazetesinde Keıss•· 
leddin Şükrüye müracaatleri. 

s. 4 t -5 -
~t· - Ali.. Beraber çalışınz.. Bu 2"P-

le belki daha kolayca bir netice e.ld' 
edebiliriz. Yahu .. Bu herif anki ~ 
yer bulamadı <la. kendini bo~dur•c ul' 
bcnic" odamı, ben.im yatağunı sıaı b 
du. Çok garip bir şey .. 

- Evet.. Garip olmasrna garip· 
Yatak odasına girdiler ... 
Polis müfettişi yatağa y~·· c# 
- Şimdi, her şeyden evvel anllf~ 

ğımız bir nokta, eledi. Bu adanı b ı;Jd 
da mt öldUrülmüşlür, yoksa buraY• 
olarak mı getirilmiş\ic. et' 

Bu sözleri duyan doktor cev<ıP v 
di : 

- ölü olarak geUriJmiştir. ue@ 
- işte mühim bir noktayı ~ 

dcmOık •• 
Telof'on çaldı. e#' 
Pilon telefonu aldı.. Rencye ~ 

di : 
Gazeteci telef onu eline aldı. . l'~ 
- Allo .. Evet be.nim.. pd.L raırı'll 

Birazdan geleceğim. Size son mal 
veriyorum. Not ed:ııil:. . [il# 

Rene .son rnalUınatı da ve~ 
ra Pitona döndü : rl' 

- Bi&inı istihbacat f(?ii. · • D~, 
ı;aman sansasyonel bir h,aber 
kaduı gibi 5inirlenir. 

- Allo •• kapıcı .• bana çabuk polt,a ko
miserini ver .• Allo nere.si, Polis komiser-

tum. Ben. Rene Vinyoywn. Eklerör dö ~~ ö~dü~csi ~e. yahut her h:aıı.-f n.iz.e da~ ve~ old~~uz luhat ~k rada ne arıyorsu~.. . 
Pari gazetesinin şehir muhabiriyim. gı bır katilin cınayetint başka.vıun oda- nvvetli ve sı&ı.n lehinizde .. Maamafih Bıı mesele uzerıne memur odil-

Evim Jnol 30kaJiı.nd.a 7 nwnaralı sında iılemesi öyle her vakit &öriilen I yine wAZi!~ icabt bir ben tahkik ede- el.im.. 

Kapı. wruldu. • 
- WTMEI>ttdcr. 
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il~ > 
YENi ASIR 

::uz -.:: ı .az ·- , m 
• 

Yeni intihap kanunu ile 
BUigar partilerine ideolojilerini pro

paganda salihiyetleri verildi 
Sof,.a (ikinci tetrin) - Yeni iotilıap ....................................... inkılap gotirdi,fini yannalcta 7eni kama-

• kanunu dolayıliyle bumda hararetli N ı nun açacağı yeni devir karıısmda bütün 
ak.islere tesadüf edilmektedir. Mtılıtelif orma Bulgar milletinin kanuna uysun bir •· 
muharrirler tarafından yazılan yazılarda rette inti.haplara iıtirak:ini dilemektedir. 
tebariiıı: ettirilen noktalar, hemen hemen Cueteye töre. Fenİ kanunun BWtari.. 
birbirinin aynidir. Umumiyetle mü.tak· Hayata ve parla- tan için lıaiz bulunduiu bazı hUIWi1et· 

bel parlamentoyu tetkil edecclc. olan &.za men•o USUiüne aV• ICI' vardır ve bunlann batmda mebus 
adedi üzerinde duran mub.arrirlerden ha· I.' adedinin 300 den 160 a indin1mea ile 

1 • '- 160 d' ahd' Jete Jox,ru mühı·m evine ve dolayaaiyle yurduna bağlı; Ç&• 

b·ır • • ecl bil" zı an, yeru K:anunun ıyc t ıt et· Ut Ut 5 Yaail: kızı ile Sokolaris araamda geçen Eski lıatamı tamır. e ';eml ne • tiği bu sayıyı, az. bulmamakla beraber, J l l&Jkan: tuanuf etmeeini ve çok i1i bir 
- Bapekil bazretleri, dedi. Ben si- maceradan bahsedeceğim.. mutlu .. Ve o .• Sana bır anne e 0 ur. ana yasa hükümlerine aykm telakki et- bir a tm atı mıf ana olmasını bilen Bulgar kadınına da 

;:._.~ yapbğan o hareketten tefekkür BatYekil dayanamadı ve sordu : Tcosya biç sesini ~yordu. rnektedir. Eski nazırlardan Atanu D. sayılı"or. Gazete- intihap etmek hakkının bahtedilmit ol-
---niyonmı. Dün ıece .m brpmda - ~iz o Ermeni kaztnl tanıyor musu- Kı-~--ında oğultular vama. 'J mast tetkil etmelttedir • 
.... __ 1 ed d•w• b" b' • • d • d' Buroff, Mir de nCfTettiği makalesinde J k .. •d 
-..-ıe bir batYekil olarak telildô et.ey. DUZ ? Tahlil eme agı G" u ıçm e l .. 1 ,, k .. ..ı_ h b k ... er anunu musat Basında gördüğümüz tenkitlere rağ-
.. L • K• b led•w• öJ• d::....-ek · t d•w• V agırlak mer ezını nemcn emen u no -
-:-' llnp&ratonm venliii emri yerine ge- - Evet.. ın es ıgı, 111 u 11 15 e ıgı a· : k l d l men yeni intihap kanunu, bütün basan 
~e Ye tatbikte tereddiit etmezdim. - Sağ mıdır ? sil biraz evvel brşısında iken ona kar •. tayKa topladmıştır. 1 _,_. l d .. . : arşı a ı ar. • tarafından Bulgariatanı normal bir haya-

._,. w b .. - f h. 1 b' d •-- 1 an un a yapı an te~ıt er e uzcnn• ••••••••••••••••••••••••••••••• .. n••••• 
~olariain U,lan çablda. - EYet.. ~' duydugu ulun ena ili er ır en u.ay- ta parlamentoya doğru götürmelt eme• 
Biraz aettçe sonla : - Nerededir ? bolmUflu • 1 de duyulan diğer bir nokta da namzetle· Slovo ve Kamban' bilhassa bu nokta liyle çalıpnlann ilk ad uru olarak alklf' 

.-Pelri niçin yaptma öyleyse 0 hareke- - Pek yalanda.. Ve eğer tönnck Kendinde.. Kanand. bu adama bir re propaganda hakkının verilmemiı ol- üzerinde çok büyük bir ısrarla dunnakta !anmakta ve ( 9 Mayıs 9 34 denberi Jca• 
~·. ~onm emrine karp eeJmeie istiyoraamz bu derbal kabildir. yr.lanlık duyuyordu. muı cihetidir. Gazetelere göre bütün İn· ve intibaplarda bütün namzetlerin kendi raran Bulgar politik uflJınun ilk yıldw 
illi ~en demek daha bafka kuvvet ._ - Benim muide geçen ve hatırası Teoaya zeki idi. tihapların ruhunu te~kil eden bu cihetin ıahsiyct ve hüviyetlerini değil, mediıte şeklinde lr.arıJanmaktadır. Kanunun ba· 
~.. hali kalbimde y~ıyan bir noktaya te- Vasilin otuz senelik bir maziyi baba- bilhassa mebus inti.haplannda bertaraf müdafaa edecekleri ideolojileri ve bun• zı maddeleri üzerinde duranlar, bU 

- ETet.. mas ettiniz. tçimdeki bu yarayı neden sına lıatırlatmaaı.. &menistandan, Er. 
1 cdilmeşi. ideolojik programların ortaya lardan doğan programlan propaganda önemli ciheti eaaı ıtlliari)'le tebarüz. et· 

Bu arahk Vasilin gözüne kötede du- dettiniz? Bunu naad öğrendiniz? Bwı-1 menistandaki kadmdan bahsetmesi, son-
1 

ntılmıyarak namzetlere eadece kendi ev- eylemeleri imkarunın kendilerine veril· tirdikten sonra tcnlcitlerini bulc.uk but-
.-.._ Teosya İl.İftİ. lan her halde bilmek izlerim •• Fckat da- ra .• Sonra dtı bu kad1J1J bcnıber atıp saf ve ·meziyetlerinden bahsetmelerini mcsini iatcmektedir. mından yaptıklannı; maabaza yeni par• 

0..u derhal tanıdı. ba evvel o kadınla karplaşmnk istiyo· cetİrmİft.İ. • • j ve bunun ise çok iyi insanlardan mütc- 1-tükümetin organlığını yapan Dnes ga· lamentonun, Bulgar hayab için bir inla· 
Fabite.. Bizansın mqbur fahİ§esİ. ba11· rum .• Yakında dediniz .. Nerede ? Şu halde bu kadın, Sokolarisı:n Er- şekkil ve fakat ideolojiden mahrum pro- z.ete&i de intihaplara tahsis ettiği bir ya· lap Ayılan bu kanunda bilabara icap 
~ odasmcla ve onunla bafba!a.. _ Burada.. K3pının önünde.. Onu mcnistanda sevdiği bu kadın Vasilin Yll- gramsız bir parlamento. doğurmasını mu- z.wnda yeni intihap kanununun. Bu1ga· eden tadillere ve tashihleri de yapaca• 

Derin bir hayrete d~tü. görmekle memnun olacağmw tahmin bancısı değildi. 1 cip olacaktır. Böyle bir parlamento, hiç ristanın içinde bulunduğu uunan ve tc· ğının tabii olduğunu istitraden ileri SÜ· 

~ ihtiyari bf1arı çatıldı. ettiğim için beraber getirdim. Ve Vuil de piç old~u evvelce şüphesiz. bütün Bulgar milletinin bekle· raiti ihtiva eden: ayni zamanda Bulgar rüyorlar. 
Teosya burada ne arıyordu? Baıvela1 büyük bir heyecan içinde söyle~ söre belki.. ~. ~e 0 •• 1 diği yeni ideolojilere uygun bir surette milletinin bütün psikolojik temayüllerine Hülasa; yeni intihap kanunu, Bulgaı 
Vasilin bayt"et ve aükUnunu gören bq- idi. Bu ihtimal Teosyaya büabütun Plll'l· çalıomaktan mahrum kalacak ve belki uygun bulunan ve yeni anlamlara göre umumi eMn tarafmdan -BUigar basını-
~: - ÇabUk •• Çabuk diye bnğırdı.. O tL. i J de, vaziyet. dünkü kötü meclisin diril· hazırlanan bir kanun olduğunu ve bun· ntn ifadesiyle- bütün lcusurfanna rağmen 

- Devam ediniz.. Dedi. Sözlerinizi kad bul'. • • • - BiTME.O - · · · ed kf nunun Bulgar politik hayatına büyük bir eevinçle kartılanmıftar. 

~~D.~ed •• ı·.7=~duy- b .. ::::::~y~;:. ~-WV:J.~ mucaını ıfntaçu~kta bulutlar dag-ılmadı 
-..qqı ~s - T eosya .. Dedi .. Senin önünde olan d 1 d 8 de 102 7 numaralı ve altı o a ı, e-
l,ı..._ llfvekil, lmı ile bir göz i}aret.i yap· bu heyecruumı aflet .. Anneni ne kadar • k b. k f ı 
-uuı nıze ·arşı, ütün on or u ev sntı-

SölOnra: ısevmiı İsem bu kadını dn o kadar sev- ~ lıktır. isteklilerin mezkur eve mü- ·ı· f ·ı 1 ş kAı ve G rbAı 
- ··~erinizi, dedi. Bu bayan. bat· miıtim. Tali annen cibi bu kadının da ng iZ ı o arı ar a 
~ kadar dinlemeğe salahiyetlidir. O ı' bo. ynunu büktü.. Annen öldü.. O §İm- N rncaatlcri ilan olunur. 
--anın 1-5 S.6 

.. :- 0Ia~~~~=:~b::rC:aa=~: dı sae.. "~X:OZTX7/7.ZT/J k nı•zde ltalyayı gözetliyorlar ee 
t11rn ~an zaten birbirinize yabancı ol- t c 
llııldığuıızı sczmİJtİm.. Fakat ben bnıvc- id a a gı U f ·•••••••••••••••••••••••••••••••• .. •••••: !söylemiyoruz.> kilt Sofya. (M. H.) - tro, pro esör : 

e değil •• Sokolarisle ltonuımak İstiyo· Cenoffun clngiltere ve Akdeniz> bq- E R • 1 iÇ YOZ DIŞ YOZ OLMIYOR .. 
~· Söyliyecek1cl'im bat.ekili değil, 

1 
d e laklı bir yazıSlm nşediyor. Makale sa· •••••• oma 1 e Cospodin profesöre göre. Edenin ifa· 

1'olarisi alakadar edecektir Hem bu b 8 • d Ed • tk de tanına nazaran lngilterenin Akdenix 

Riİrtkii bqvekil olan Sokolaris
0

değil, o~ e e ıye reısı :!:!il b:tr::::ir~ Mu:=:r;o;ö~~ ~~ : .. ,············:····b•HU hakkındaki fikri. ltalyan noktai nazara-
~ enelki Sokolaris.. nin 800 nutku üzerine beynelmilel poli- : Jngi terenın ütün na uygundur ve nitekim Mmeolininin 1 

.. ::. ~vekil göderini hayret için4e Va- : ....................................... : tik durum halr.kında bir hüküm verinek ! -Arü•me/eri sukuta; iUttctrin 19 36 tarihinde söylediği nutuk 
~ d:t-..!_ • T Londra. 31 (r. S) - Falmouth be- • • • 5" ~ ta bu ciheti tebariiz ettirmektedir. Bu 1trin -.ıı:utti. eoaya ela onun söyledik- lediye reisi ölümü çok yakından cörmü~ : s ı : icap edene. politik ufuktaki karanlık : lak 

,,/ ~Üyülc bir heyecanla dinliyordu. tür. Bir siyasi suikasta uğradığını veya E u arın : bulutlar hala bertaraf cdilmit değildir ve : ma um mu ile. ille nazarda bu iki devlet arannd• 
aai1 denm etti: • :. durum, bütün ciddiyetini muhafaza et- • bulunuyor? Akdeniz hakkında bir anlatma olacağa.. intikam kasdiyle yapılmı~ bir taanu7.a : 

~- Efer mahzur gönnezseniz, yaban· k ld w H • • • lmcktedir. Eden bu nutkunda lapanya it- na delAlet eden bir keyfiyettir. Fakat 
maruz a ıgını ~annetmeyiniz. avır. •••••••••••••••••• b--L d n __ . olınadığmı söylediğiniz, fakat be- " D b J lerinden uzun uzadıya b-L--1-:.+:.... meselenin iç yüz.ü ...-.a ır. D4nfla bu 

......_ ·~ten mütevellit bir kua az kalsın be- ı· •• nde CU.UÇT """'wr-6 Profesör Gen of' un 
-~q Pek • • dığ b ba • - 1 B kabil ··--'- Şar'- ·-• · --L deniz bütün devleUerin ticaret gemileri-de ayı tanı un u yanın onun- tediye reisinin hayatına mal o1acaktı. una mu Uz.il&. ~ ı11enne 'l"'A- .......... .. 

...... otuz sene evvelki Sokotarise hitap F 
1 

h b 
1 

d. . . b 
1 

d . d ......... az temas etmiıtir. Demek oluyor ki. in- Beynelmilel durum:. ne açıktır. Halbuki maksat bu denizde-
~'Q-;... a moul e c ıye reısı. c c ıye a· B • kö k b [ A ._. L f-:L:.. •• !.:ıı:_ B d · d h -.:r-.,. f r pe a ığı• giltcrc, vrupadaki ihtilatlar huebiy(e, • iti K.UVVet auureuuu. U eruz e eı 

CitQ --~-' b. --L=- -'• b iresinde bulunmakla mükellef olduğu Japonya itlerine •-- .... , bı·raz müsamaha· hakkında biryazısıi devlet kendisine kuV'•etli deniE üsleri 
~. çe ~l U' •U<UüTet aıAll U l h • ' d l v• 1 d l -' v t ...a.,, • 
~'"!tne SOkolarüin bir taraftan mera- saat er arıcın ~. mcş eı::ı o an . a gı..,.ı.g~ nın aarru.zuna kir olmak zorunda bulunmaktadır ve ...................................... .: bulmakla mqguldür. halya. Akdeniz 

bir taraftan da enci" •• m • olu- yapmaktadır. Dun de beledıye reıaı uğra Jı. Canavar • Cl&8CD bu ciheti çok iyi aczen Japonya, eden amele partisine. atqİ körükliycrek aahilleriode daha bazı yerler itgal et• 
)-... lfeSUU UC1p •• b d.. k' .d "b b. Uı 1 ._ ~L ~-.ıa. murette atı ort ışı en ı arct ır ge- (ngilte.renin bu sükutundan cesaret. ala- Avrupayı yeni bir uçuruma .ürUklemek· me11; huauaundaki emellerini gizlememc:t1.• 
"-Ot. -.ıe eVYel.~ Yani ırença; zaına. mi ile hareket ederek on metre derin· halatı kesti• Bele- ıak Çfo topraklannda ilerlemektedar.... ten aakınmasıD& ihtar etmektedir. tedir. 

likte dalgıçlık yapmakta idi. Ansrun Buradu çakan netice ıudur : INCILlZ SiL.AHLANMASl MISlR VE iNCiLTERE 

~~ne demek istiyordu? dalgıcı gemiye bağlayan halat kesildi... diye reisi hayattan lngiltere, ispanya i~ini tasfiye ederek Muharrir, bundan sonra Edenin lngi· Yazının alt tarafım aynen okuyalım: 
·..,-. kaacied.iyorda? Gemiciler korlmnç bir vaziyetle karşı· ümidini kesmi•fi. Avrupayı aükWıa kavuıtwduktan .eon· tiz silWanmaaanan ltalyada uyandardtğı _ Cebelüttanlc. Malta. Kabru. Hay· 
~e.. Ne aöyliyec:eldi. laştılar. Bin bir zorlulda belediye reisi- Y ra kendi menafüni baltalıyan diğer bü- hoınubuZluğu gidenndc için lngilterenin (a limana Kudüs. lslr.cnderiye dahil ol-
~ - .Evet.. Otus lene eVYelki Sokola- ni denizin yüzüne çıkararak gemiye al- Fakat kurtarıldı. tün bldiaclere yetitcbilmck için eerbeat bunu Altdenizde bir revanı olsun diye mak üzere Mıaar lngilte.renin dindedir .. 
lı:a.... ~ edeceğim •• Ome Biaanstan ~ dılar. O ağır libasını çıkardı!;tan aonra ........................................ kalmak arzu.aundadar. Fakat büyük Bri· yapmadığını ve böyle bir karakterin in· Buna mukabil ltalya. kendi yarım ada· 
... :~. lhaldara.. Çok uzaklara .• ~unu anlattı : . d.b. tanyanın bu itte muvaffak olacağı fÜP- gilizlere yabanca yolu kalacak olan Ak· _ .. , .. ••hillerın· e, Sardinya ve Sicilva 
·~ it"~ denizın ı ıne gittiltten eonra mii§ldi- ........ - " 
o.-..~.-ıtaeniatana kadar götüreceiim ve - Apğıda çalışırken imsmn bir tor· helidir. Çünkü. devletler arasında göze denizde (ngiltere ve.ıütinin serbest geç- adalanna, prki Akdenizde de Anado· -s:::· . pil gibi koskoca bir balığın yanıma yak- lada tatlık kasma çıktım. Köp~k balığı (.Arpan ni.bi bazı anlaeınalara rağmen. mcsini korumaktan ibaret olduğunu lu sahillerine yaltan bulunan on iki ada 

ol...q hayretle bağırdı : 11a~ığm1 gördüm. Beş metre uzunluğun· Leni yirmi metre kadar iple sürükledik· durum. esası itibariyle, bütün gergin~ söylediğini yazarak Edenin ıu sözlerini ile Tobrulı:: müstahkem mevltiine malik· 
)o;- F'alcat ıiz banlan nereden bili- da idi. Yanımdan bir kaç defa geçti... ten sonra İp kopmuıtu. Bu kötü intı'ba ğini muhafaza, etmektedir. Esuen Eden alıyor : tir. Son zanıanlarda (ngiliz harp gemi· 
~~ ? Sonra katın halatı dişleriyle kopardı .. şimdilik bir hahradır. Fakat canavann 

1
de bu ciheti müdrik bulunduğu içindir cAlcdcniz yolunun münhasıran faliıı lcri Boğazlardan gelip geçenleri ve on 

4l&il aldr.ş etmeden devamla : Bana aS&rlar kadar uzun dakikalarda yann ayni taarruzu tekrarlamayacağını ki. muhafazaklr Chambcrlain kal>inesini devlete ait olduğunu hiç bir zaman 9Ö)'· iki adada ftalyamn yaptıklarını anlamak 
-. \'e ...... da genç güzel bir &meni müthiş bir fırtına içindeydim. Oç defa umarım.> 1 nıütereddit ve kararsız olmakla itham lemit değiliz. Bugün de böyle bir fe7 için Türkiyenin Boğazlara yakan olan 

-- - " m-.o;aa;:cz;,v.aeı&;:Ql'Jli1lllll Vak.ta ki cuma günü geldi. SZP yeyi;;e ~in liz~ine hücuma katbnca ==H; kim ejderi öldünnüı iac mID- Çcpne eulannda dolaşıyorlar .. 
öğle vakti herkes düWnını hpaya· kaçmağa baofıyacaltam.. küm. memleketim. ı.cun. tahtım ve kı· Bugün ing~tere Ak.deniz itini ludlet· 

rak eYine çekildi. - Sonra ne olacak> zım onundur. Herkes sarayımın önün- mele İçİQ bpanya W--.U bertaraf et· 
Hükümdaran icazı, elinde bir leğen hel- - Sonraa ben yeti,eeeğim. Ejderi den geçecek.. Kwm ejderi öldüreni ta- mck İltemcktedir. ltalya da billkia bu 

va gözüktü.. öldüreceğim. Seni lturtaracağun. K.ua· nıyacak.. mcaelenia uzamua dilePadedir. 
Kadın: baya da *Uya hvutturacağun. Hükiiındar, bıma üç elma v«di. tici memlelı:et araanda akdoclilen 
- fıte oilum kız gelqor. Bak... Kız. Naçann dediğini yaptı. - Seni kurtaranı görünce clmalan cCeatil.....,. muabedcai• müepet bU ne.-
Dedi. Naçar hemen yerinden kalktı. Ejder delikten bapıu uzattı. Helvaya üzerine atanan .. Aruanz.. tice ve1111eımittir. Çünkü. bu bapta da 

Yazan: Kemalettin ,Şükr:ü 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

BiZANS SARAYININ iÇ YUZÜ 
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nereden öğrendiniz 
--------------------------8 aş vekil otuz sene evelki aşk macerasından kendi-

bahseden Vasile hayretle bakıyordu 
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Siz bunları 

• 
sıne 

HALK MASALLARI 

Evvel Zaman 
1 • d Beline lcdancmı takb. Kwn pefİne düttü. yedi. Tarn lta:a ..ıdu~ sırada Na- Dedi. N~r. misafir olduğu evde problemler sarih ve kat'i bic ifade ile 

Ç l n e ••mmm-# Ka. Çctmeye Yülatmea artdt bir da· ç.ar belindeki le.dancı çekti, ejderin batuıı uyuyordu. Bütün tcfıir halita birer birer w:e bütüa teferrüatiyle göaterilmemİf, 
ha dünyayı görın.iycedr; olan gözlerini gövdesinden ayırdı. aarayan önünde geçtilec. umuaıi baza fonnüller tebarüz ettiril-

- 5 - ark.asma çevirdi. Naçann geldiğini gör· Çctrnenin oluğundan ejderin kanı ile Kaz elmaları bunlardan hiç birinin üze.. melde iktifa olunmuştur. HalWki bu-

8 ~ 
dü.. kartflic ve oluk gibi au akmağa bqladı, rine atmadı. sün bcynClmilCI poliul.a meyanancla bu 

le çar ı• ıe ~ açar - Aman kardq. • • Dedi, aende ıni Kız elini bu kanlı auya batırdı. Naça· - Ceçecek batla ki™ kalmadı mı> cihet önemli bir yara halinde kaıuunak-
ı · geliyonun) Anam !babam. beni l>u ej· nn arkaana bu kanlı elinin bet parma· Dediler. tadır. Bütün muvaflakıyebi.dildcrin ve 

~"et•. dere fikir olarak gönderdiler. Tek ita- ğına tatbik etti. Nihayet filanca mahallede falanu ka· aalapnazl&Jann batlaca llChebi budur .. 
._ Vırlnce Naçar: - Hükümdann kızı ejdere ne günü saba auauz fulrnum diye .•• Bak lıcrkes N~r. misafir olduğu eve. bi da ba- dının t:Yinde bir yabanca miaalir oldu· Her hangi bü görütmeden kati ve müa-
"~ ~~~· dedi. Bana biraz .u gidecdc) evlerine çekildi. Sen de ait •.• Sonra ae- buuun earayına gitti. ğunu haber v«dier. Bu. Naçardı. Onu pet netice. bu yüzden alanamamaktadar. 
~Ilı: - Cuma günü .cideeek.. ni yer... - Vıllde ••• Bak... Kasabayı suya da u,.kudaa. ltaldmp ır•diler ve arayın Bütü• •taıya - fogiltere mür.aktteleri. 
-.. Oğf - Bugün ne> NAçar, genç k12:a: ıadtettim.. önünden geçirdiLer. timdiye kadar. bu yüzdea aukaat etmif· 

1\ı~ ~um, dedi. her fCYİmiı: var, yal· - Salı... - Hemtire. • • Dedi. Leieoi yere koy. Kadın ~a d.u etti: Kız uzaktaa Naçan görünce: tir. 
-.. N uz Yolı:.. - Şa halde önümüzde daha üç gün Batına geçip ~etle helnyı :yeyel.im. - An.la 8Cftden razı olM&D .• Ne uiur· - ffte ,e.lcedu babam beni kurta- ••••••••••••••••••••••••••••••••••--••• 

~ Su°!:: b • . var demek... karnmuzı doyuralmı. Soma.na Allah. ke- lu .,-ağıra ••nmt··· Dedi. ran budur ..• Dedi. Kiralık ev 
~~ ~•r aım kaaabada tek l>r - Evet oilum... rim.. Kız da babasına olan bi.ten iılcıi an· Hükiimdar: 
". ~ oİd ~enin aizına bir ejder - Kuzum nlde... Kız ejdere gi- Naçar, leğenin bafİıaa geçti. Afiyetle lattı. - Aman kızım. dedi. o böyle INr it Göztepe Cü..huriJet 1'az _. 
~"it. Bu "- Ona l.cr hafta bir kız ve- derken bana haber verin olmaz mı) helvadan yedi. F~at kızın hoiaz:ındao Hükümdar sevindi. K&ZJna: yapacak adama benzemiyor. tiilti J'UllDcla sa,.et laaYadar ba-
~-- '-::~ gönlü olarak su baf'n• - Olm oğlum. O güa zaten Lerkes geçmiyordu. Çünkü biraz sonra dü.nya· - Sen, acn.i kurtaran adamı göraen - Ben arkasına beı parmağmun izi. ,.ak bahceli bütiin konforu biiz 
~' ~ ·~·Akar suyu kimimiz ala- öile üzeri dülcUmnı kapayarak eYine r,.e- ya veda edecekti. tanar mı.aan) ni barakmı~tım. Bir lcere bakın.. E.ier bir ey kirahktar. Miracaat doktor 
~ ~ ~~ alamaJ'IZ. Bu haf- kilir. ~ eYiaia luıpa we ~ Naçar: Dedi. Kız: !parmaklarımın izi arkastnda do odur. h Huta.i caclcleei 64 ---.. Ve 
.. _ ·~e gi -...Z laldtm. Da Laf. bile m 8lilu bıper. Ka: zaten ıidedcea - itte iltamrm doydu.. Oecli. Şimdi - Elbet tanının, dedi. Hem arka- yoksa o değildir. Cödepecle haldral Hua-. 

l'ıtıı" le~ ~ ..,.... yer altı IWltüm· burad .. geçecelttit'. Onu sana gÖateR· çqnae b&fllla gideceğiz. 5eD kalan bel- sanda bet pannağunan izi var.. Naçarın arkasına balr.tılar. Telefoa : 2111 
1
" a.. rin1.. vaya delilbee u&atac~.:. Ejder hefnyı Ertesi a6A bülilmdar fermaa etti: . -Bilı •- S.7 t - 10 (ltll) 
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SAYFA: h 

Resimli Dünya Haberleri Cüretkir kızın macerası 
rolünde aşk 
bulunuyor .. Haftanın 

En ıuiihiın bazı ha
diseleı·ini resimle 
ta kip c'dt>liın 

• 

Mısır kralının nişanlısı Türk kanından 
olan Bayan Safınaz "2iilfikar önümiizcle

ki kanunusaniden sonra Mısır l:raliçesi 
üm:anını alacaktU". KTalın düğünü ka
nunusanide yapılacaktır. Mısır bu hli.
diseyi büyük §C1ılik1erle kut1u1amağa 

hazırlanıyOT. Mısır kralı önümiizdcki 
temmuzda 19 yaşına basacaktır. Evlen
me törenini müteakip kTat tıe 1-.-,.aliçe
nin bütün Mısır şe1ıir1crini ziyaret et

meleri muhtemeldir. 

Ingilı:: lı<inedanınclan Dii.şes do Kent 
c DoktOT es miizik > füıvanmı almıştır. 
Dii:-esc bu ünvanı Swansea iinivcrsitesi 
şansölyesi olan kocası Diik dö Kent vcr
nıi§tir. Diişes şapkasında bu iinı·anın 
alametini tm:ıınaktadır. 

Amerika hariciye nazırı COTdell Hull 
dii.nyanın gWişini Jıiç beğenmiyOT. O 
son bir nutkunda aynen şunlan 3öyle
mi§tir : cDünyanın hatıgi noktasında 
olursa olsun vuku bulan taarruzlann 
akislerinden hiç bir millet kendisini ma
sun sayama::. ,. 

Amen1ca bu hitabı rlikkatle dinlemiş
tir. Onun şimdi l>üyük hazırlıkları hep 
bu endi§clerin bir netice$idir. 

Romanya veliahdinin arleğmen tayini münasebetiyle Romanyada askeri 
ren yapıldığını yazmı~tık. Fotoğrafımız 'bu töreni gösteriyor. 

Şaziye Melek'in 
serisi oldukça 

---c~--

Sinema 
Seansında garip bir 
ilanı aşk, Bayan 
Seniha kendisine 
delikanlı süsü veren 

erkek 
yüklü 

1 

cüretkcir kızın oyna-
Avrupa giizellik 111iss'i seçilen Fen- Bütiin clünya gazeteleri asherl tayya- Jıg" l role adamakıllı 

landiya giizcli kumral saçlı koyu mavi j recimiz Bn. Sabiha Gökçen ·in havacı-
gözliidür. Çehresi çekici bir sevimliliğe ltkta muvaffakıyetlerine siitunlar tahsis inanmıstı 
nıaliktir. Avnıpalı bazı stii.clyolar Fen- ediyorlar. Yugoslav gazeteleri üniiıniiz- Bu sabah I~tanbula varacak olan B. 
landiya giizeline sinema arfüti olmasını de1:i ilk balıarcla Atatiirk kı=nım Balkan I Kenan, yahut Bn. Şazive Melek, orada 
teklif etmişlerse de o ev kadını olmayı payıtahtlarım ziyaret edeceğini yeniclen hüviveti tesbit edildikte~ sonra belki de 
tercih ettiğini söylemiştir. ya.::m1 şlarcl1r. çar~nıba akşamı tekrar şehrimize dö-

f necek ,.e Kemalpaşaya gidecektir. 
Dün bir tesadüf, önümüze Bn. Şazi

ye Melekin yakın tanıdıklarından bir 
zatı çıkarmıştır. Bu zat Bn. Şaziye Me-

1 lek'in bir çok fotoğraflarını ve bu anı
da bir kaç mektubunu da göstermiştir. 

1 
ı Bu modern ve cüretkar delikanlı, 

' mektuplannı arap harflcrıyle yazmakta ~ 
ve kelimelerin uçlarını daimi surette İt\~ 
kıvırarak yazısına başkalarından ayn- f.~ 
lan bir hususi.ret vermektedir. Mektup- ft(fffıj. 

1 
~· _ !arına başlarken hitapları •Şekerim, ~~ 1~ 

ı ~· ~ cancnğızım, karde~ciğim, cicim> gibi if- ~fi/ y • 

' 
1 rat derecede samimiyet ve yakınlık ifa- ~ ~ .. . .. l de etmekted~. Ifa~esi düzgün. ~eğildir. :$Z0J{i · 

Telsiz telgrafın baba8ı sayılan PTOfe- ~u.~~~n ııahılleri~de yerleşen Kudu3jFakat aşka aıt b:ıhıslerde çok ıyı kalem f.,· ""'"~-ru;''··, ... )X,'·,1 
.. ~·:·:·"·" 

ııör Edouard Branly doksan iiçiincü yıl muf.tusu _me~leketınde ~eıeyan ed~n kullanmakta ve karşısındakini kendi MJ ·: 
dönümüne basmıştır. Yaşının bir a a h4dıselen dıkkatle takıp etmektedır.1 fikrine imale edecek bir ~kil bulmakta- <;,"'t · ·.;,, 

AŞK SERlSt 

yakla§nıasına rağmen Oiitün zindcgisini Müftü siyasetle uğraşmamağa söz ver- dır. 
muhafaza eden biiyük alim katolik ens- miş ise de arap alemhıdeki niimayi§ler
titü.~indeki laboratuvarında Tadyo cl- de ve Filistinin akıbeti hakkındaki en B. Kennnın Armutluda ibda ettiği l1~ffi1~~ 
hazları ilzerindeki arll§tırmalarında ve 
tecriibelerinde devam etmektedir. 

di§elerde biiyiik alakası "olc1uğıı kanaati aşk, yeni ve münferit bir hadise değil-
uardır. dir. O mektep sıralarında iken bir çok 

Hollywood'da esraTengiz faaliyetleri ile zabıtanın zevkli takibatını tahrik 
eden gang3terlerdcıı Aleksandr Strakoş nihayet tevkil t>dilmi§tir. 

Amerikacla çocıık vefiyatımıı fazlnlığına karşı 1ıii7dimetin miıclahalesini isti
ycn 11iimayisler yııpılmıştır. Bu nüma yişlcrin orijinal tarafı ( çocııklar için 
öliinı mtıkadclcr olduğuna göre fazla doğurmakta 11e jayda vardır?) esasma da
yanıyor. Niimayi§çilcr doğan çocukların yaşatılma3mı istiyorlar. 

KaÇm rıiodaları bu kı§ bir yenilik arzcdiyor. Moda. yaratıcılarından Ger
ınaine Lecomte bu zarif apremidi robu nÜ hazırlamı§tır. Siyah maroken üze
rine laMe i§lı!melidir. Rob gibi §tıpka da orijinal bir giiıellik taşımaktadır. 

kızlarla tanış~ış ve. ~endilerine aşk j BlR TESADÜF 
mektupları gondermıştır. Bazı genç ı S K b" . 'b. tc-eans arası enan, ır artıst gı ı 
kızlara da hayat arkadaşı olmayı, csa- ı .. . . . da 

k
. b. k.. kl k .. • b. h essur ifade eden nazarlarıyle sıneına 
ın ır oye çe ere , munzevı ır a- ,_ d v k b k kt d t • tir 

. . kl'f t . . B.T l klnı ıgı ıza :ı ma a evam e mış · 
:}b·at h~cdç.ırml eyı > te ı .. el.~dstırk." ukukn Bu defa oyun başladığı zaman Kenan, 

u u ıse er onun gon un e ı er c h 1 k b. 1 dU ·• dil· 
v •• meç u ıı.ın vere ır şey er şur 

coşkunlugunu ne kadar guzel anlatacak v •• •• f :k tın"~ b . t ... rn-k . • . . . gunu ar: c ış. unu nıme say .. 
vesıleler ve hadıseciklerdır. d.. ~- k ld takd. et• 

BlR SlNEMA SEANSINDA ~şc.n çanwıyı a ırmış ve 1111 

miştır. 
B. Kenan 935 senesi içinde, bir ak- Bu tcsc.düf, aralarında geçen soğuklu· 

şam vakti Istanbulda Mell'k sinemasına ğun ortadan kalkmasına vesile olmuş• 
gidiyor. Maksadı filhn SC'yret:ı:ekten tur. Bu defa tanışmışlar, konmmus1nı 
ziyade, çocuk gönlüne yeni bir meşgale 

ve anlaşnnslardır. 
bulmaktı. Filhakıka şaru:ı orada kendi- !YI GüNLERDEı~ SONRA 
sine yardım ediyor. B. Kenanın tanıştığı Bn. Senihn Js• 

Sinema gayet tenha olduğundan, yal-
nız başma filim seyretmekte olan bir kı- tanbu1un maruf ailelerinden birinin kt• 
za yaklaşan ı<~mm yakınına oturuyor. zıydı. Bu sinemada tnnışmadan s~~:ı 
Maksadı kendisiyle tanışmnk ve görüş- onlar. sevişmişkr ve aralarınd:ı guz 
mek olduğu için orada da ınalüm olan dakikalar geçirmişlerdir. Hatta yaptık• 
cüretini gösteriyor : ları pik nik eğlencelerinden birinde J3. 

- Affedersiniz, diyor. insanlar bir- Kenan kazaen düştüğü bir duvardıııt 
biriyle tanışmak için mutlaka bir tanış- ayağı zedelenmiştir. 
tırıcının aracılığına ihtiyaç hissederler Bn. Seniha B. Kenanı ailesinden giz• 
amma, biz birbirimizden hoşlandıktan li evine almış, onu t;davi etmiş, B. J{C" 

sonra buna ne lüzum var. Böyle tanış- nan tam iki gece sevdiği kızın evind• 
mış oluyoruz. kalmıştır. 

Her zaman, daima müsait bir çehre BU HAY ALI DECILDlft 
ile karşılaşmaya alışkın olan B. Kenan l B. Kcnnnın bu vak'asını bize anlat~tl 
bu defo ters bir cevapla karşılaşıyor. zat, bunl::ırın hayali olmadığını tcvsı~ 
Karanlıkta cereyan c elen bu muhavere için bir kaç mektupla Bn. Senihayn a.ı 
Kenanın cesaretini kırmıyor. Büyük bir 

1 

imzalı bir de fotoğraf göstermiştir. f<Y 
sük(ınetlc perdedeki oyunun neticesini toğrnfın arkasında cKenanıma >, .J3e" 
bekliyor. ni hatırlaman için > ciimlesi yazılıdır· 

-=-----=--=ınmaımı:ıa:::ıı----=-=---=---------------------Ağamemnun ılıcaları 
-BAŞTARAFI BtRJNCl SAHtFEDE- ye 750 lirn, üçüncüye de 250 lira "eri• 

anlaşıldığından hem plaj, hem de ban

yo ısiteııi olarak lnciraltının tercih edile

bileceği anlaşılmıştır. 

Ağamemnun ılıcasiyle burada mevd:ı· 

na getirilecek modern tesisatın derhal 
yaptırılması için bir proje hazırlana<'.ak

lır. Bunun için de bir müsabaka açı!

mı~tır. Müsabakada projesi birinciliği 

kazanacak ıan'atkara 2000 lira. ikinci· ,_ 

lccl"ktir. 
lzmirde bir de -hir hastanesi y•' 

y- •t 
pılması mevzuubahiatir. Ancak buna "~ı 
bir tipin nkaletten gc:ldiği hakkınd• • 

kfı}ell 
haber yanlıştır. Vilayet, Nafıa ve 

yapı işleri müdürliiğünden bir tip göOn~ 
d ·ı · · · · · B h 4 
erı mesını a.temı,tır. u astane ,, 

1 ş,.• 

yataklı olacak ve pavyonlara ayrı &C 
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Yenilen F avsta 
. .. r.:ı, CI d O 

Daimon. 
IZMtR BIRlNCt iCRA ME

MURLUl»UNDAN: 

ANKARA RADYOSU 
Öğle neıriyab 

, ......................... aıı: .. .-..... Saat 

Bay Muharremin Emlak ve Ey
tam bankasından ödünç aldığı 
paraya mukabil bankaya İpotek 
eylediği Izrnirde Karataş mahal
lesinin Ihsaniye sokağında 16 es
ki numaralı taj 20 numaralı iki 
katlı olup alt kabn 20 A sayılı ka
pısından İçeri girilince bir oda 
karşıda mutbak hela ve Halkapı
nar suyunu ve bir mikdar da bah
çesi mevcuttur. 

Yazan: Mlşel Zevako 12.30- 12.50 Muhtelif plak neşriyatı 

'-----··--~---------~-----a# 12.50-13.lSP~:n~ m~k~ ~ -14 -

Çiinku nefsirne nihayet galip geldiğime,, Gö7leri parıl panl yanıyor ve titriyordu. 
seviniyordum. Binaenaleyh ağlamağa Pardayan içini çekerek şunları düşün-
lıakkım vardı. St"n ise §İmdi hayattasın .. dü: · 
Senden nefret eylediğimi bağırmak iste· - Acaba §U kadın yüzünden ne gi
d~irn halde dudakalarınm bir türlü bu bi fenalıklara maruz kalncağun .•. Of ... 
•~uma itnat ebniyor, seni sevdiğimi ik· Lüiz. benim sevgili Lüizim ... Senin böy
rar eyliyor .. Anlıyor musun Pardayan}. le nutuklar söylemek ıçın kabiliyetin 

- Maatteessüf madam.. yoktu. Fakat mavi cözlerinin bir bakı~ı 
- Ben de, genç, güzel olduğum hal· bu parlak sözlerden daha fazla yürei:i· 

de kendi kendime: Sevmiyecek misiıı? .. mi yakıyordu. Şimdi şu kara ve güzel 
Gençlik hayatında sana ekilen çiçekler· gözler içimi bulandırıyor ve beni titretİ· 
~n koparrnıyacak mısın? diyorum. Sonra yor. 

Yır, hayır diğer kadınlar gibi se-vmi· Şövalye sc ini yükseltti, Fnvsta}'n ce· 
)CCeksin, şen yükseklere, semaların üstü· vop verdi: 

ne çıkarak bekaret şerefi ile insanlara - Mndam, benim r,ibi bir serseri ısi-
bakacak!!ın . .. Cevabını veriyorum. zin yükııek sözlerinize nasıl cevap vere· 

işte bc.-n kendi kendime bunlan söy- bilir? Ben yüksek söz söylemek kabili
lcıniyordum Pnrdaynn.. I..alc:in seni gÖ· yetinden mahrumum. Size verebilecet!İm 
:ilce her şey altüst oldu. Sen beni 8ema· cevap evvelce söylediklerimden başka 

rdan Yerle~e indirdin.. birşey olamaz. Biliyorsunuz ki benim U.i-

halk şarkıları 
13. 15 • 13 . .30 Dahili ve harici haberler. 

Akşam n~l'İyab 

Saat 
18. 30 - 18.40 Plak neşriyatı 
18.40 - 19.00 lngilizce ders: (Azime 

ipek) 
19.00 - 19.30 Türk musikisi ve halk ;ıar· 

kılan 

(M. Kımndq ve arkoda!I· 

lıırı) 

19.30 - 19.45 Saat ayarı ve Arapça ne~· 
riyat 

19.45 - 20. 15 Türk musikisi ve halk şar· 
kıları 

(Servet Adnan ve arka
daşları) 

20. 15 - 20.45 Saksofon solo:Nihat Eserı-
gin (Piyanoda Marsel Bi) 

20.45 - 21 .00 Plükla dans musikisi 
2 1. 00 - 2 1. 15 Ajans haberleri 
21.15 - 21.55 Stüdyo salon orkestrası 

tST ANBUL RADYOSU 

No. 9248 No. 9280 
D A 1 M O N markalı bu fenerler iki pillidir. Ayarlıdır .. Şuleyi 

uzaltır, dağıtır ve toplar .. 
iki yüz elli metre mesafeyi tamamen aydınlatır. Kat'iyyen bo

zulmaz .. Kontak yapmaz. 
Yalnız DAIMON markalı olmasına, Pil ve ampullerinin de 

DAIMON marka olmasına dikkat ediniz. 

' Doyçe Oriyantbank~ 
ORESDNER BANK ŞURESI 

IZnliB 

Yukarıya çıkılınca bir sofa üze
rinde bir odası vardır. Ost kısmı· 
mn lhsaniye sokağına ayrıca ka
pısı mevcuttur ve 20 numara taj
lıdır. 

Evde elektrik tesisatı da mev· 
cuttur ••. « 800 > lira kıymetinde 
olan bu evin yan hisse~inin 
Mülkiyeti açık artbrma suretiyle 
ve 844 numaralı Emlak ve Eytam 
bankası kanunu mucibince bir 
defaya mahsus olmak üzere art
tırması 6 - 12 - 937 pazartesi gü
nü saat 14 le ıcra dairemiz 
içinde yapılmak üzere bir 'lJ 
müddetle satılığa konuldu. 

- Ben yolumun Üstüne çıkan şeyleri iz namında Lir sevgilim vardı. O da öl
lopJı.Yarak geçen bir yolcuyum. Ben ha· dü ••. O öldü ... Fakat onu hala seviyo· öğle neıriyab 
Jatı çok. sade ve bazı insanların çok ka- Tum ve daima seveceğim. Saat 

rışık bir vaziyete getirmek istemel.rfoc Favsta kukuletasını ba~na geçirdi. Bir t 2.30 Plllkla Türk musikisi 

MRRK~:zl : HEIU ... JN 
Almangada 175 Şubcıfl Mevcuiiar 

Sermaye ve ihtiyat akçesi 

Bu arttırma neticesinde satı, 
bedeli her ne olursa olsun borcun 
ödenmesi tarihi 2280 numaralı 
kanunun mer'iyete girdiği tarihten 
sonraya müsadif olması hasebiy. 
le kıymetine bakılmıyarak en çok 
artllranın üzerine ihalesi yapıla
caktır. Satı, 844 numaralı Emlak 
ve Eytam bankası kanunu hüküm
lerine göre yapılacağ;ndan ikinci 
arttırma yoktur. Sabf pe,in para 
ile olup müşteriden yalnız yüzde 
iki buçuk delliliye masarifi alı-

~"Krnen Pek lıitif buluyorum. Ne için mn- kelime söylemeden çekildi gitti. 'Birk:ıç 12.50 Havadis 
•rn, etrafınızda bu kadar saadet mev· adım attıktan sonra arkasına dönüp bak- 13.1)5 Muhtelif plak ne;Jriyatı 

;ı.ıt iken onlara kavuşmıyor da yüksek· tığı zııman Pdrdayanı ağlıyor gördü. öl- Akpm nep-İyah 
ere Ye uzaklara gidiyorsunuz) Saat 

F müı kadına karşı knlbinde şiddetli bir 
avıta bunlan işitmemiş gibi davra· nefret hissi duydu.Evet Pardayan Favsta l 8.3p Plakla dans musikisi 

165,000,000 H.aylısmark 
Tlirkiyede ._ nbeleri : fSl'.ANBUL ve J Zl\11 H 

:Mısırtla Şubeleri: J{AHlRE ve lSKENUEHlYfı: 

Her tnrlii hanka mnıuoelAtm ifa '"e kabul effor 
l\a.ralr; Ümitsiz sözlerine devam etti: 19.00 Piyano solo: Cemal Reşit tarafın-

p y1 unutmuştu. HatHl Gizi, Üçüncü Hanri· 
J - udayan, şimdi sen herkesten faz· yi, Moroveri bile hatırından çıkarmıştı.. dan IZMIR BiRiNCi iCRA ME- ıkanunun mer'iyete girdiği tarihten 
~ diitüncelerimi biliyonıun. O halde be- 19.30 Radyo foniJı: dram: Eazi MURLUOUNDAN: sonraya müsadif olması hasebiy-

~'.. dinle: Sen, eğer bcteriyete tahakküm Tek başına kilisenin içinde göz yaşlan 20.00 Cemal Kimil ve arkadaşları ta- Emli.k E l k . bak l ak k nır. 
llul döküyordu. Belki de F avstanın parlak .k. · b \k Bay Alinin Ye ytam e ıymetıne t mı yar en ço I t-'- __ L .b. I _ '-l I J d. . Yılsından vazgeçecek olursam. saade- rafından Türk musı m ve a d öd' .. ld _ .. . 'h I . 1 po ca aaaı ı a acAK ı ar a ı· 
tı h ,ı_ • bankasın an unç a ıgı paraya arttıranın uzerıne ı a esı yapı a- w ı-k d l .rt.f k L_ı_ etrafımda bulacagıv mı söylü•or ve tek· sözleri onun lıassasiyctini ta r.ur. etmış, "'"rkıları . k __ ._ S 

844 
l E ı-k ger a a a ar arın ve ı ı a n&&• 

raır -..ı· " ,.... mukabil ban aya ipotek eylediöi. Ul&tır. atıf numara ı m a kı sah"ıpler·ını·n . k l .. ~•Yorsun .. Pardayan bu hayallerden cesaretini lurmı~. gözlerinin önünde Lü- 20. 30 Ömer Rı.za tarafından Arapça söy- b. . . K h ti" E b k k hüküm- gayrı men u uze-
~CÇİyorum. Şu daltikada ben. etra· izin hayalini canlandırmıştı. O, ölmüş lev lzmird~ ırıncı aralaf ma a e~ ve. Y~ an ası • ... nudu iki . rindeki haklannı hususiyle faiz 
ltrıda dolan diğer insanlar gibi bir insa· Lüizin hayali karşısında ağlıyordu. Fava· 20.45 Nedime ve arkadatlan tarafından si lcadıye sokak 24-26 ve 24 aı lerıne gore yapılacagm a~ ncı ve masarife dair olan iddialarını 

t'lltrı. Giili idareden vazgeçiyorum. ta. ortadan kayboldu. DoğTU Pardayan· Türk mue.ilci.ai ve hatlı: prkılan (Sa- numaralı ve tapunun 17-4-934 ta- ~ttırma y~tu~. Sabf pefın ~ra itbu ilan tarihinden itibaren yir-
Şövalye tiz ve genİJ bir nefes aldı. la Şarlın oturdul:lan otelin karşısındaki at ayarı) rih, 607 ada, 4 parsel, 1 cilt. 7 sı- ıl~ olup mutt~ı~en yalnız .yuf• zde mi gün içinde evrakı mfubiteİeri 

y 40 tr bb d ki ikı buçuk dellalıye masarı ı alı- ·ı b. l'k . . . b"l d .. - ava, yava~ düıündüğüm, huırla- esrarengiz ltonağa döndü. 2 1. 1 S Orkestra ra, me e mura aın a ar- ı e ır ı te memurayetımıze ı • 
,~ıın bütün' emellerden vazgeçİyoTum. Favstanın müthiş heyecanının biç bir 22.15 Ajans ve borsa haberleri sa üzerine kain eYe harap bir ka· nı;· k ah .b. l ki l I d. dirmcleri icap eder. 
ı: •rın Fransadan ayrılacağını ••• Fakat ... kimse farkında değildi. Hatta kendisi 22.30 Plakla sololar, opera ve operet pıdan içeri girilince ufak bir bah- w pot~ s 1 1 a aca. ~ara t Aksi halde hakları tapu sicifüı. 

' _,•lat b_eni oraya sen götüreceksin .. Ora· parçalan çe ve içinde bir hela, bahçeden ger al~ad~.ların v~ ırhf ak ~.a.<- ce malum olmadıkea paylasma-
,...... ı. . bile bu heyecandan bir eser hisseylemi- k h pler ın gay k 1 d h k J ] 25 , •- ~nırn cml&kim ve çiftliklerim var... -------------- bir kapı ile eve girilince afaiı- .1 sa ı. m rı m~n u uz~ an ariç a ır ar. - 11 - 1937 ~Y yordu. Odaya girer girmez şu lı:aran ver- d k h kları h l f ·h d • ·h 
. •tımız gayet güzel geçecektir. F..ğer di: nuz.) da bir ve yukarıda bir odalı ve rın e ı .a ~ı usu~ıy ~ aız tarı in en ıb aren şartname her 
ısteı.en Yarın hareket edelim. Pardayan ŞAN DOKOK OTE.U 150 lira kıymetinde olan bu evin, v. e ma. ı ... arıfe d. a.ır olan .. ıddıaları_nı kese acıktır. Talip olanların yüz. 
•an - Peki!.. Mücadele devam etsin... -L 1 •-..,;h d t b d 
L • aöyledilderim, ne sana, ne de biaf· üçüncü Hanri kiliseden konağına dön. Mülkiyeti açık arttırma suretiyle •llM. U .ı. an. .uu • ın en ı ı .a. re'? yır: de ye i buçuk teminat akçesi Ye-~ 7.aferin bende kalacağından eminim... d k h t l 11 b b 
it 11\a aöylcnmiyecek teYlerdir. Şu da- dükten sonra arkasındaki gömleği çı'lca- ve 844 numaralı Eı:Dlik ve Eytam ~t ~n. ıçın e ew~ 1 ~~· 1 e e_rı ya mi i ir anka itibar mektubu 
it ika kayhedilmiyecdt bir fırsattır. (Ku- l'.ckrar iı bqına .•• Sefil, hain papası rarak. çok zarif bir ~ilde giyinerek !'8· bankası kanunu mucibince bir ıl~ hırlı~t~ memurıyetımıze bıl- ve 37 /5291 dosya numarasiyle 
.ı.ıletasını söltüp çıkardıktan sonra daha öldürmekle işe baılıyacağım. mimi dostbriyle birlikte yemeğe otur- def aya mahsus olmak üzere art- dırmelen ıcap eder. Birinci icra memur}uiuna müra-

:ddctle bağırdı.) Bana bakt Gözlerim- Favsta eline kalemi alarak üçüncü du. Sofradıı Sent Malin. Kaleber ve Mont brmuı 6 • 12. 937 pazartesi gü- Aksi halde hakları tapu sicilin· caatleri ilan olunur. 676 
de iline kal'fl duyduğum büyüle ve sid- Hanriye şu mektubu gönderdi: Seri de bulunuyordu. Çok nep:li görü$· nü aaat 14.30 da ıcra dairemiz ce malfun olmadıkça paylaama- 3891 (1965) 

etli sevgiyi okul... (Haşmetlim, Jak Kleman ismindeki meler yapıldı. Nefis şaraplaı- içildi. Be- içinde yapılmak üzere bir ay dan hariç kalırlar. 25 - 11 - 1937 • ısa JdWWWW 

l-t Fav~ta cidden çok güzel bir kadındı. bir popas sizi öldürmek için Şartere gel· lediye dairesindeki vak'alar kahkahalar müddetle satılığa konuldu. tarihinden itibaren ,artname her ve 37 /3119 dosya numarasiyle 
~~ t•mdi ı.tırap, ümit ve aşk onu büe· miı olduğunu bildirmekle şere.f duyuyo· aruında tekrar edildi. Kaleberden Bas- Bu arttırma neticesinde sahf kese açıktır. Talip olanların yijz. Birinci icra memurluiuna müra-
~n ~üzdle~tinniı. çehresinde evvelki rum. Tanrının bir mucizesi olar:ık hu· tilde geçirilen ömür soruldu. Bu sırada bedeli her ne olursa olsun borcun 'de yedi buçuk teminat akçesi ve- caatleri ilin olunur. 672 
....... ctlı düfiincelerin izleri lcalmamıstL günkü alaydan sağ ve salim kurtuldu- - Bitmedi - ödenmesi tarihi 2280 numaralı ya milli bir banka itibar mektubu 3890 (1964) 

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

Memleket ~azetesidir -
cYFNI ASIR.> ın yarım asra yaklapn (Büyük n~r vazifesinde) takip 

ettiği ve şimdiye kadar asla tııımadıiı bir yol vardır: 
o da karilerini mahalli ve dünya ncıriyat aleminin ve hiidiselerinin he! 

••fhaaiyle yakından alakadar etme.ittir. Bu bakım~an gazetemiz: Türkiye 
matbuatı içinde bir cVilayet gazetC8i> olmaktan çoktan çıkmı~ bir c:Mem· 
lckct gazetesi> olmuştur. 

HABER bakımından karilerine yerli ve yabancı bütün hadiseleri zanu& 
nında ve en çabuk bildiren ve modern bir (Baskı ve dizme tesisatına) 
tnalik bulunan gazetemiz bu kış mevsimi İçin neııriyatını genişletme ve mu
habbetlerini kazandığı karilerine bu suretle teşekkür borcunu ödemeğe ka
f!lr Veı miştir. 

~YENi ASIR> ın kış programı. gazetemizin ciddiyet ve düzgünlüğünü 
•enelerdenberi tecrübe ederek öğrenmİ§ kariledmiz için aürpriz olmıyacak-' 
t~~· Çünkü cYENI ASIR:. ın karileri ..• Kendi gazetelerinin kendilerini dü· 
lllnerck nasıl çalıştığını daima çok canlı örneklerle görmüılerdir. 

Kış Programımız. bu vadide atacağımız yeni adımlan lcarilerimize sade· 
ce evvelden haber vermiş olacaktır. 

DAiMA YENi .. 
~ ... 4··~···~······························. 

DAiMA GüZEL 
J ~ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ı.e ııcşrıyııtımızın her sa.\asında takip ettiğimiz yol ve gaye budur. 

. K,. Procramımıula yer alacak yeniliklerin birkaçını ıimdiden haber ve• 
rı.Yoru~ .• • 

FIKRALARIM iZ 
llh~a~et~miz, yW"d içi ve yurd dıtı siyasi, içtima., iktıaadi ve 
hi ~ butün meselelere temas eden İnce, nükteli, nezih ve ~de
~· alara büyµJc ehemmiyet verecektir. Bu mühim mevzular 
bi 111~e memleketin tanınmıt kalem üstadları ile dünya ede
ı.ı!lll .~leıninin sayılı töhretlerinin imzalarını tafıyan fıkraları 

Rlin « YENi ASIR» da okuyacaksınız. 

Büyük anketlerimiz 
Genç kızlar-la ____ Hapishane 

A Delikanlılar Hayatı 
lı:iin ra~n~a saf bir ar'lcadaşlık müm- Bütün dünya hapishanelerini 

tnudur} 
1 ayrı ayrı gezmiş bir ruhiyatçının çtirnai b" .::ı_ 

~erı· u~ ua: bir dava etrafın_ buralardaki hayat hakkında yaptı· 
ı, Ycbanc b'• -ı. il" d 1 tıl\ın 1 Uyu&; 111\ a am a- ğı hüyük tetkilc anketi.., 

'"Ve t':cnı:Jerin fikirleri .•. 

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

• 

YENi ASIR 
Büyük Kışlık 
Programını· 

Karilerirİe Arzeder 

. 
• . . . . 
• . 
• . . . . . . . 

,. . . . . . . .•................................•..•.•.•...........•..........•......•.•.•.••••••. : 

TEFRIKALARIMIZ 
KADIN 

KORSANLAR 
· Nakleden: N. Erdal 

Korıanlllt tarihine mal olmuı ve 
ıimdiye kadar hiç 

0

)'1lZı}marnıı bü-
. yük macera eseri .•• Senelerce bü

yük denizlerde, gözü kanlı erkek 
haydutlara kumanda etmif kadın
lann hayatı .... 

UGURSlJZ 
KADINLAR 

Nakleden: ORBAY 
Ö)·le kadınlar vardır ki, uğursuz· 

luk onlarla beraber gider. Meiwn· 
eforlar. Ev yıkarlar... Hayat .Ön· 

dürürler ..• Girdikleri yerlerde bir 
baykuş gibi tü~crler. Bu içtimai 
temsilli ve de~erli bir eserdir. 

· pıç KURUSU 
Yazan: Kemalettin Şükrü 

Bizansın ıaray ve sefahat hayatının iç yüzünü bütün çıplak ve entrika· 
lariyle d~en bu değ'erli eser devam edecektir. 

LEYLAKLAR AÇARKEN .. 
Bu. milli bir roman daha doğrusu yakın zamanlarda yaıantnı§ bir macera· 

mn hikayesidir. Romanda, diğer romanlarda olmıyan hususiyetler vardır .. 
Kııla hayatı, Tuncelinin oimdiye kadar itlenmenü, muhit ve adetleri temiz 
bir atk macerası İçinde canlandırılmııtır. (Leylaklar açaTken) i ADNAN 
BILGET yazınııtır. 

Bunlardan ba,lta cHallt mau.llan• zabıta ve scrıüzett romanlarımız, bir
birini takiben da~ en 1i.izel Ye kuvvetli mevzularda devam edecektir. • 

iŞTE VE DIŞTA 

Röportajlarımız 
Cihan matbuat aleminde lııymetli bir yer alml.f ve adı fÖh

retla CD'tUına lıarıpnıf büyiilr gazele röportajcılarının •eyahat, 
sagÜUfl ve içtimai hiidi.eleri tetkik vadUinde yapmıf olduk
ları biiyült röportajlar, Jiinyanın lanr.nmamıı ülkelerinin, ta
nınmamlf iıuanlarının bilinmiyen adetlerini belirten tetkik ya
zıları ~lı alaka uyandıracalıtır. 

Memleket rJe muhit röportajlatı, okurlarımıza içinde yafa
dıkları hayatı daha yakından tanıtacvktır. 

« YENi ASIR-. bütün Ege bölge•inde en çok okunan en ulri 
bir g~tedir. Ve geniş bir kari kitlesine hitap etmektedir. Bu 
bakımdan memleketin soy•ol, aoayal ve ekonomik biitiin dava 
ve hareketlerine, bu yolda yapılan ileri hamlelere, en u~ kö
ıelerine varıncaya kadar yurdun bütün ihtiyaçlarına yerli 
etütler, tasvirler ve analizlerle ayrı bir yer vermiftir . 

Kiiltiir, askerlik., tayyarecilik, spor, 
çocuk -~in ... ına, kadın g•~nçlik 

tı. µı e ı; ce ~u hif Pleri nıiz .• 
Bu ' -hislerin her birini alakadar eden mevzuları ha/tanın 

muayyen günlerinde nefredeceğimiz ayrı sahilelerimi~e en 
•alahiyetli kalemi!! _idare ed~elılerdir. _____ _ 

Gönül meseleleri 
Bugünün içt.imai ve ailevi bayati .içinde, için İçin kanayan bir yara d:l 

ferman dinlemez .:önül yarasıdır. Nice yuvalar İyi bir nasihatten, yerinde 
bir tavsiyeden mahrumiyet yüzünden bozUlmakta, ne kadar gençler, derd
lerini dökeçek lcimsc bulamamıt ,.e devalannı bilememek yüzünden bayat 
istikametlerini kaybetmekte ve ppnnaktadll"lar. Gazetemiz bu mühim ha· 
yat yara11na da ayn bir yer verecek, dertlilerin mahrumiyetlerini muhafaza 
ederek en doğru yolun nasihliğini yapacaktır. 

DOKTORUMUZ 
Size ayırdığımız hususi bir sü

tunda 8oracağınız .ün hastalık 

suallerinize doktorun şifa verici .... 
vaplarını bulacaksınız .. , 

1 A VUKA TiMiZ 

1 
Kan un tatbik şekillerine k

mas eden her tür: l dcrtlerini:ri 
1 kendİıline ayırdığımız sütunda din· 

leyecek ve aizi tenvir edecektir. 

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

ata sözü, bir ninni, bir derd, bir fİkiyet, bir temenni, bir tarih, 
bir tavsiye, bir yemek, bir sual, bir cevap v.a. 

SWmamua aiai IMr sün öiretici w ejlwlirici ~ alüadw eclecieldir. 



SAYFA: 10 

Sıhhat ve güzellik 

Sağlam ve güzel 
Sağlam ve güzel 

dişlerle 

dişler de 

RADYOLiN ileteminedilir 
Dişlerinize çok dikkat c~diniz 

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

YENIA.!IR b M>N lEŞktN CUMA 937 
;-=;#' =rr·--z m rrr [Jps SEZ 

• !=;,~:~:1::'.
0

~ı..ıu-1• M EV S 1ML1 K HAVA D 1 S~-
ra bedeli muhammenli Pqtemalcı- 1 
)arda 104 sayılı deponun bir sene-; D ı K K A T 
lik kirası bat katiplikteki p.rtname , • ' • ' • ' • veçhile 12/11/1937 cuma·günü sa
at on altıda açık artırma ile ihale 
edilecektir. IJtirak için altı buçuk 
liralık muvakkat teminat makbuzu 
ile aöylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

2 - Senelik kirası üÇ yüz beı li
ra bedeli muhammenli Hurdevatçı
larda 8 sayılı mağc.zanm bir senelik 
kirası ba§ katipliktel:i §arbıame veç
hile 12/11 /1937 cuma günü saat 
on nltıda açık artırma ile ihale edile
cektir. J~tirak için yirmi üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen gün ve saatte encümene 
gelinir. 

28-2-5-9 3822 ( 1935) 
Beher tenekesi iki yüz altmı§ bet 

kuruştan üç hin yedi yüz kırk do

kuz lira yetmiı beı kurıq bedeli 

Önümüzde kıf mevsimi var, düıüncemiz nedir? .. Yağmurdan ve güneıten forması bozulmaz v 
rengi ıolmıyacak bir f&pka almakdeğil mi? Evet.. 

Hep bu aranılan teminatı ancak JOHN B. STETSON COMPANY, PHILADELPHJA fabrikasının 
meydana getirdiği, 

Markalı 

STETSON 
PENN-GRAFT 
KENSINGTON 

VALRIDGE 

RITTEN HOUSE 

şapkalar size bunları temin eder. 
muhammenle bq katiplikteki ıart- SATIŞ MAHALLERi : ba,hca tuhafiye mağazalarında arayınız ••• 

name veçhile bin dört yüz on bq ·---cm---------------------• •---------•• teneke dökme benzin alınacaktır. • 
Açık eksiltme ile ihalesi 9/11/937 
salı günü aaat 16 dadır. 

tıtirak için iki yüz seluen bir lira tecrübelerle anlatılmıştır. 
Günde üç defa dişlerinizi lırçalıyarak l)C daima 

RADYOLiN 
, yirmi bq kurufluk muvakkat temi

nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen güıı ve aaatte 
encümene gelinir. 

22-26-2-S '(3734)° 1888 
Beher metre murabbaı üç yüz. 

kuruttan bin üç yür yetmİt iki li
f!im&!Dl!il!Ea~a._ ra elli kuruş bedeli rnuhammenle 

~ 61 sayılı adanm.-467,5 metre mu-

Kullanarak diflerinizi koruyabilirsiniz 

Her işte k u J farı ı lan rabbaındaki 12 -.yıli arsasının 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömür perakende suretile rekabet kabul et
mez fiatJcr dahilinde satılmaktadır. 

Adres : Kestane Bardakçılar sokak numara l 2 
PERPlNYAN 

Yazın insan 
kolaylıkla 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

kendini 
üşütür! 

daha 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZJN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mini olmakla beraber bütün ıstırapları da dindirir. 

icabında günde 3 kaşe alınabilir 

•mc AJ n ,..,, 

1 LAN 

Hl j 

lzmir Tramvay 
tinden: 

ve Elektrik şirke-

Atağıdaki sektörlerde cereyan 7 son letrinden itibaren her on 
bet günde bir saat 9 dan 15 e kadar kesilebilecektir. 

No. 1. Darağaç. 
No. il. Tepecik 
No. ili. Alsancak 
No. IV. Basmanc 
No. IX. Esrefpa,a 
No. XV. Kültürpark 
Kar~\sıyaka - Buca ve Burnava 

Bu ayın 14 ünden itibaren her on bet günde bir afağıdaki sek-

Çartı 
Bahri baba 

Karantina 
Güzel yalı 

Konak 

satı(lı baş katiplikteki tartnamc 
veçhilc 16 - 11 • 937 salı günü sa
~t 16 da açık arttırma ile ihale 
edilecektir. htirak için yüz üç li
ralık muvakkat teminat makbuzu 
veya banka teminat mektubu ile 
söylenen gün ve aaatte encümene 
gelinir. 

2-5-10 - 13 (1943) 3846 
1 - Mezarlık baf mda Hayret

tin paşn sokağındaki 5 sayılı ha· 
ııın enkazı müteahhide ait olmak 
üzere yıkılması işinin açık arttır
ma ile ihalesi baş katiplikteki ~art
name veçhilc 12 - 11 - 937 cuma 
gününe temdit edilmiştir. Keşif 
bedeli yüz altmıf sekiz lira altı 
kurutlur. lttirak için on üç liralık 
muvakkat teminat makbuzu ile 
söylenen günde ve saat oa altıda 
encümene gelinir. 

2 - Senelik kirası dört yüz el
li lira bedeli muhammenli Bahri-
baba park methali kenarındaki 
benzin ıatıf yerinin bir senelik 
kirasının açık arttırma ile ihalesi 
baş katiplikteki fartname veçhilc 
12 - 11 • 937 cuma gününe temdit 
edilmittir. ltirak için otuz dört li-
ralık muvakkat teminat makbuzu 
ile söylenen günde ve saat on ~i
tada encümene gelinir. 

3 - Setılik kiraaı iki yüz lira 
muham!JMJft Dedelli Beyler soka-
ğında 50 sayılı garajın bir senelik 
kirasının açık arttırma ile ihale-
si bat kfıtiplikteki famame veç
hile 12 - 11 - 937 cuma gününe 
temdit edilmiştir. iştirak için on 
bef liralık muvakkat teminat 
makbuzuyle söylenen günde ve 
saat on altıda encümene gelinir. 

38 95 (1962) 

Z AY 1 
lzmir Esnaf ve Ahali bankası 

Alaşehir şubesinin 7591 defter 
sıra numarasında kayıtlı bulundu
ğum Yirmi liralık hissemin mu
k&bili aldığım 18 - 5 - 930 ve 17-
1 - 931 tarih ve 312 numaralı mu-

·-· KULA MENSUCAT 

- Yeni 
F ABRiKASININ 

gelen mevsimlik sağlam, 
ucuz .. 
en yeni renklerdeki 

Kumaşlarını görmeden elbise yapmamanız menfaatiniz iktizasıdır 

Her ölçü 
her renk 

ve en cazip desenlerde 

Lüks ISP AR·r A . halıları 
Birinci Kordonda ÇOLAKZADE 

Halı Ltd. · Şirketi 
Vitrinlerinde teshir edilmektedir. 

~ 
Lütfen ziyaret ediniz. 
PERAKENDE SATIŞ TOPTAN VE 

;:ı:~tz~~·::d:a~~:~::ilm:ı::~: LJ~~~o~~~cı ıcR~~ii~R-j Devlet Demiryollarından: 
ğım gaip makbuzlarımın hüküm- Bir borçtan dolayı ıatıtına ka- 10 • 11 - 937 tarihinden itibaren ikinci bir it'ara kadar 54 "~ 
süz olduğu ilan olunur. rar verilen bir adet İzmir Beledi- 59 numaralı Burnava havali trenleri hareket saatleri afağıdak1 

Alaşehir Y etilkavak köyün- yeıine bağlı ve memurlar koope- tekilde değittirilecektir. 
de Hasan oğlu M. EMiN ratifine ait Şevrole marka kam- 54 numaralı katar Burnavadan 7.28 yerine 7.20 de ve 59 nu· 
5 - 6 - 7 3889(1960) yon 1300 lira kıymetinde ve Oı.- maralı tren de Baımaneden 12.I 7 yerine 12.25 te kl\lkacaktır···· 

--------------~ terdai marka Oniversal büyük Sayın halkın malumu olmak üzere ilan olunur. 

Z • · d• k mikyasta bir adet para kasası 150 3893 (1961) ,-
ayı ,tas 1 na~e liukı~cl~d~i ~ ~ adcl-~--------~·--------~-~ 

K t l kt b . . lt : ( Radner) marka vasati mikyasta tini bulmadığı takdirde satış üç T L • h 
ara aş or a me e ının a ın· 75 1• k . d k .. . b k 1 k .k. . 3S!l1 . ıra ıymetın e para asası gun gerı ıra 1 aca ı ıncı arttır- • 1 ()o 

cı Junıfından 1935 ıeneıınde aldı- menkul malların açık arttırma ıu- ması 13 - 11 - 937 gününe müsa- Burnava belediyesinin 28 : de 

törlerde 
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Gazi bulvarı 
Mezarlıkbafı 
Asansör 
Gazi bulvarı 

Gümrük 

iım tasdiknamemi zayi eyledim .. retiyle ve birinci arttırması 9-11- dif cuma günü saat 12 de ayni 937 ve 2 - 4 - 11 - 937 tarihleı:'"_ı• 
Yenisini alacaiımdan eıkiıinin 937 aününe müaadif pazartesi 5a- yerde ve ayni tekilde ıatı41 icra gazetemizde çıkan ilanında '!et 
hükmü kalmad~~ıni ]lan ederim. at 14 te ~eni müzayede bedeıt~- edilecekti~. isteklilerin o gün ve tari~i 11 - 11 - 937 olacak ıJ,jıtY' 

. Eyup oılu AHMET DJnda aatıfı yapılacaktır. Tahmın saatte yem müzayede bedestanın- tertıp hatası 1 - 11 - 937 çı 
---...v.._v ' - ..t..' J1963) - •. Ji olun&!l kıymetin yüzde yetmit be- da hazır bulunmaları ilin olunur. dan tashih olunur. 

, 
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1>EUTSCHE LEVAN- Fratelli Sperco 
TE LINIE Vapur Acentası 
G. m. b. H. 

, cSOFIA• Vapuru 30 Birinci teşrin- ROYALE NEERLANDAIS 
de bekl KUMP Aı'\TY ASI 

eniyor. Rotterdam, Hamburg ve 
Brernea . . "'k 

1 
ak DUCALION vapuru 26/ 10/ 37 de 

ıçın yu a ne tır. 
AMEluCAN EXPORT LINES Anvers, Rotterdam, Amsterdam ve 

'l'he Export St msh" C t' Hamburg limanlarına yük a1arak ha-ea ıp orpora ıon 
. cElO.flNSTElb Vapuru 2 ikinci teş- reket edecektir. 

~-bekleniyor. Newyork için yük ala- HERMES vapuru 27/ 10/ 937 de bek-
~ leniyor. Burgu Varna ve Köstence li-

. cJCtTAVIA> Vapuru 11 ikinci teş- manlarma yük alarak hareket edecek-
linde bekJen·ı N k · · ''k ı t ' cak yor. evyor ıçın yu a a- ır. 

tar. SATURNUS vapuru 13/11/937 de 
tin~.EJonaITOıu Vapuru 19 ikinci teş- Rotterdam, Amsterdam ve Hamburg 
.ı e bekleniyor. Nevyork için yük limanlarına yük alarak hareket ede
leaktır. 
cEXp cektir. 

de bek!~• Vapuru 26 ikinci teşrin- TR1TON vapuru 13/ 11/ 937 de bek-
enıyor. Nevyork için yil!c ala-

caktı,., leniyor. Burgas, Varna ve Köstence li-

de cOGoNTL. Vapuru 2S ikinci teşrin- manları için yük alacaktır. 
bekleniyor. Nevyork için yük ala- SVENSKA ORlENT LlNlEN 

caktır. VtKlNGLAND motörü 2/11/1937 de 

'l'he Export Steamship Corporation Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
PiRE AKTARMASI Danimarka, İsveç ve Baltık liman1arına 
SERi SEFERLER hareket edecektir. 

~OCHORDA> Vapuru 5 ikinci NORDLAND motörü 16/11/937 de 

• 

Eczacı Kemal Ka
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeralb caddeai 
Beyler Sobiı kötesi 

Büyük Hilal 
• 

eczanesı 
lzmirden götfiriilecek 
en tık en ince ve en 
m•lcbul hediyeniz ec
. zaa Kemal Kimi1in 

Bahar çiçeği 
kolonyası 

olacakbr. lzmirde HilAI eczanesi 
kokuculuk üzerine ciddi yürüyen 
bir müesseae olmuı. kokuculuk 
alemini taftrtmıı bulunmaktadır. 
Hilal eczanesini, eczacı Kemal 

Kamili iıindeki ciddiyeti, kolon
yalannı lzmirlilere sorunuz. 
Y ebı ye ben:rer isimlere •ldenma

mum için fileler üzerinde Kemal 
Kimil adan ıönneliainiz. 

w._ e Pireden Boston ve N evyork Rotte da Ha b Gd · l"'l....c-tzlg -..ıııa hareket . r m, m urg, ynıa, .IJilll ______ _, ________________ _ 

c!:XCALme;J~kVtır. 
19 

'k' . Danimarka, İsveç ve Baltık limanlanna il u'""" apuru ı mcı teş-
riade Pireci Bo to N k . . hareket edecektir. 
ı.._ • en s n ve evyor ıçın 
~et edecektir. A ('ı. S N E vapuru 2/ 12/1937 de 

Se1abat milddeti: Rotterdam, Hamburg, Gdynia, Dantzig 
Pire _ Boston 

16 
gün Danimarka, İsveç ve Baltık limanlanna 

tı.. hareket edecektir. 
41l'e - Nevyork 18 gün 
SJi!aVICE MARITIME ROUMAIN SERV1CE MARlTtME ROUMAIN 

SUCEA VA vapuru 4/11/937 de Mal-
BUCAREST 

ta ve Marsilya limanlarına hareket ede

cektir. 
ZEGLUGA POLSKA S. A. 

k~rruz .. Vapuru ıı ikinci teşrinde 
-.ıence, Sulina, Galatz ve Galatz ak

~ı TUNA limanlan için yük ala-
"kttr. LEV ANT motörü 6/11/937 de AD-

S'n: ROYALE HONGROISE vers, Gdynia ve Dantzig limanlaruuı 
DANUBE MARITIME hareket edecektir. 

be cl:>tJNA> Vapuru 28 birinci teşrinde tıindaki hareket tarihleriyle navlım-
ltıeniyor. Belgrade, Novisad, Comar- lardaki deiifikliklenlen acenta mesulİyet 

llo, Buda"""'le Bratislava Viyana ve kabul etmez. Daha fazla tafsilat için t· . r"-ıi' • • 

tnı ıçln yük alacaktır. tkinci Kordonda FRA TELU SPERCO 

l>ttf MORSKE MIDELHA VSLINJE vapur acentasma müracaat edilmesi ri-

0 S L O ca olunm. 
cBAALBEK> motörU 13 ikinci teş- TELEFON : 4142/4221/2663 

!inde bekleniyor. Beyrut, Hayfa, Diep
l>e 

ve Norveç Limanları için yük ala-
~tır. 

"-'l'ID NAVIGATION Co. HAIFA 

«A.'l'Ilh Motörü ikinci teşrin iptidala

~a bekleniyor. Galatz ve Galatz ak

--rnası TUNA limanlarına hareket ede
cektir. 

ı...~~ki hareket tarihleriyle navlun
-..caaıcı değişikliklerden acente mesuli
)et kabul etmez. 

ltol>aha faz.la tasilat almak için Birinci 

Co rdonda W. F. Henry Van Der Zee 

d.' n. v. vapur acenteliğine müracaat 
e ılrnesi rica olunur. 

TELEFON No.: 2007/2008 

Olivier Ve Şü. 
LıMITET 

Vapur acentası 
BlRtNci KORDON REES 

BiNASI TEL. 24 43 
to Lllerman Linea Ltd. 
~RA HA'ITt 

lilad Al..c.ERIAN vapuru 20 birinci tq· 

~ telip yük çıkaracak ayni zamanda c.;., !e Hull için yük alacaltm. 

DOKTOR 
DAHlUYE MVTAHASSISI 

Celal Yar~m 
İzmir Memleket hastanesi Da
hili Hastalıklar Seririyab Şefi 
Pazardan maada her gün hasta
larını muayene ve tedavi eder. 
Muayenehane: 2 inci Beyler 
sokağı No: 6~. 
Telefon: 3956 
Evi: Götepe tra mvay cadde
si No: 1018. Telefon: 2545. 

aria akü lesin en diplomah 
oı, tablplerl 

Mtmleket hastantsı dlş tabibi 

MumHer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haıtalanm her gün sabah 

saat dokuzdan başhyarak 

Beyler - Numan zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 
~ OF LANCASTER vapuru 15 

~etrinde gelip yük çıkaracak ayni -----------.. 

<ol~-~~:::w::: ~- Go·z HeLı'mı· 
<\]) NA VICA TION CO. L TD. 1 

~ J\JrA .. ,.,.. S .,_, • • • 
'te tet· ~" 1 vapuru uuncı lefrin- MITAT OREL 
()~ndra için yülc alacalcbr. 

tJıi HE LEVANTE LINlE Adres - Beyler Numan zade 
'AICA 'Yapuru ikinci te,rin ipti- solraiı Ahenk matbaa11 yuun-
~tel~ Ha.nburg Bremen ve Anvers- da. Numara: 23 
'r~tp )'\iJt çıkaracakbr. Mmyme 1aatleri : 1~12, 
~ •cen"e na,,Junlardak:i değifiklikler- .ı;.30 __ •1•7._~•e•W-on•:-34.14-

ta nıeauliyet kabul etmez. 

&OiQ, eunm ""•""-
[) lan 111Gteha11111 

0 ktor Operatör 

~miKulatçı 
tf.: -~=Birinci Beyler 

t9i. Telefon 2310 
'i .__ Cö.tepe lramva1 cadde-

Telefon: 3668 
ı--as .( 481) 

Diş Hekimi 

~~ulla~ Naci 
HORTAÇSU 

Hutalannı Birinci Be1ler 
aobk 36 n......da bbul eder. 

S.W.9-12 
öileclen ° IOlll'& 3;30 - 6 
Rwlmi için tellfan edini& 

"TELEFON: 2948 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE • 

Sirkecide 
Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eaki otelcisi BA 

MER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idareaiyle bitiln 
lkına kendiıini aevdirmittir. 
Otellerinde misafir kalanlar,· kendi evlerindeki rahab b 

lurlar. 
Birçok huauıiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 

• 
lıtanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluturlar. - ~ 

---~--_..---------------------· Umum Pamuk Fabrikatörlerinin 
dikkatine . 

• 

Nazarı 

~' l';< :.~.:Z · ~. 

PLATT 
F abrikaamın Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENT ASINDAN bu ıene temin edebilininiz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pettemalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Sinıer dikit makinaları kumpanyası kartumda 
Telefon: 2413 Poeta kutusu : 234 IZMIR 

İstanbul defterdarlığından: 
• 

Ketif bedeli 44752 lira 65 kanaftan ibaret bulunan Sirkecide 
Hadavendiıir caddesinde Kalan Mustafaaia meclreaesi anuı 
üzerinde yapılacak Hocapqa maliye tubeai intaab kapalı zarf 
uaaliyle ebiltmeye konubnuttur· Mukavele, eksiltme, baJmclır
bk itleri ıenel özel ve fenni ,.rtnameleri ile proje ketif huliaaıı 
ve buna müteferri diiw evrak 225 kunıt bedel mukabilinde milli 
Ollllik miidGrlQüııden verilecektir. lıteldilerin 3356 lira 45 ku
ntluk teminat mektuplariyle teldifnamelerini ve bu ite benzer 
en az 25000 liralık it yaptıklarına dair nafaa vekiletinden almıt 
olduiu müteahhitlik ve Ticaret oclaaı Yesikalannı 8-11-9-17 pa
zarteai aiinü saat on d&-de kadar milli emlik müdürlüiünde to~ 
lanan komiıyon bafkanlığına vermeleri ve 1Ut on bette mektup. 
lar açılacaiından komiayonda hazar bulunmaları. M. c7191» 

24 28 1--6 3772 (1912) 

IZMiR 
PamukMensucab Tür 

Anonim Şirketi 
Şirketin Merku Ye Fabrikua: lzmirde Halkap1nardachr. 
Yerll Paınutundan At. T•rr•re. Kllpellb ... 

Dellrnt•n, Oe~k ve Lerlak markalanm baYi benai 
Kabot beai imal eylemekte olup mallan Avrapuun aJllİ tip 
menmcabna faUdir. 

Telefon No. 2211 ve 3097 
Tel raf adresi ı 8a rak lzmir 

-~ -- --

•• 

TURAN Fabrikalan mamallbdar. AJnı zamanda Taran 

tuvalet aabunlarım, traı tabunu Ye kremi ile gtl&ellik krem• 
)erini kullanınız. Her yerde ıatılmaktadar. Y alnıı: toptan aa
hılar için lı:mlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum acen .. 

lelik Nef'i Akyazılı Ye j. C. Hemıiye mOracaat odinfL 

Poala Kut. ••• Telefon a••• 

Dima sabit daima tabii 

7· 
juvantin saç boy~an 

INGIUZ KANZUK eczaneai laboratuarlanada huarlanan Ju
ftlltin MÇ boyalan mazar ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini babteder. · 

JUYantin aaç boyalan kumral ve ıi1ala olarak iki tabii renk 
Gzerine tertip edilmiftir. Ga1et tabii ve eabit olarak temin edi
len TeDk yıkanmak, terlemek hatti deniae sirmek suretiyle de 
çdnnaz. F.a ciddi ve emniyetli markadır. 

Eczanelerde ve ıtnyat majazalannda arayınız. 

~~·········~-.:~··~~~i·~~~~~··~··--
• • • • • • • • • . 
• • • • • 

Noneçyamn haliı Morina balık,aiad1r. iki 
defa ıüzülmüftir 

ŞERBET GiBi IÇILEBIUR 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat eczanesi • • • • • • Biiyük Salepçioila 11.m luıl; 1 .......... - ....... : 
: : ....................................................................... 
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SAYFA: 12 5 SON TEŞRiN CUMA 937 
~~ 

Cin ordusu kurmay başkanı diyor ki 
........................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Japon ordusunun hedefi Pa~ifik konferansı açıldı 
......................................................... 

Muayyen bir Çin müdafaa hattının lngiltere-Fransa-Amerika-Sovyetler 
zaptı olmayıp Çin ordusunu harp ltalya -Portekiz -Holanda ve Çin 
edemiyecek bir hale koymaktır... konferansa iştirak etmişlerdi 

\ 

&.._ \.• ~ Brüksel, 4 (ö.R) - Pasüik konferan-

~ • sına i§tirdk için burada U>pla.nan dele-t . ,. seler arasında temaslar devam ediyor. 
1 • ~ li'ransa hericiyıe nazırı B. Delbos bu sa-

f ' ~, \ be.h Sovyet hariciye nnzırı B. Litvinofla 
• ''.!(~ eöriipnüştür. Snat 11 de B. Spaakın 

kabinesinde BB. Eden, Nonnan Davis, 
, Pclbos, Litv'inof ve lta.lya, Hollanda ve 

Portekiz mümessillerinin :iştira.kiyle bir 
jçtima olmuştur. Bu içtimada öğleden 
sonra saat 14.30 da yapılacak konferans 
oelsesi hazırlanmıştır. 

Brüksel, 4 (Ö.R) - Brükselde topla
nan Pasifik konferansı Belçika hariciye 
nazın B. Spaak tarafından açılmıştır. 

B. Spaak delogeleri Belçika kralı ve hü
kCımeti namına sclamlıyarak kon!eran
sm verimli bir iş göreceği ümidini iz
har etmiş ve de~<rlir ki : •Konferansa 
misafirperverlik göstcTınekle Belçika, 
lspanyadaki dahili harple ve bundan 
faz.la olarak da Çin harbiyle ortalıi:'lll 

karışmış olduğu bir sırada sulha hiz

met etmi§ olduğu kanaatindedir. Böyle
ce dünyanın iki noktasında başlamış 

olmı yangın hemen sön<lürülmezse öy
le bir mikyas alabilir ki bunun yanında 

191-1 - 1918 relakcti bile bir çocuk oyun
cağı gibi kalacaktır. Bunun İçin her 
devletin bu işte mcsuliyetini tckabbill 
etmesi icap eder. Dünya sulhu büyük 

Brükscldc kralm sarnyı 
varacağı n~ticeler platonik (nazari ve 1 hal sureti dokuz devlet muahedesine uy• 
tesirsiz) ıka1acah1ır. B:z ancak iki ala- mak şartiyle her hnrcket tarzına i§tir!i
kadar devlete onları birbirleriyle tema- kc hazır bulunmaktadır. 
sa sokmak için müracaat edebiliriz. Yn- Konferansın muvaffakıycti için başlı
pılacak başka hiç bir i§imiz ve müdaha- en güçlük Japonyanın hazır bulunma• 
lemiz yoktur. Diğer delegelere karşı masından ilcrıi gelmektedir. Bu scbeP"· 
yapıldığı gibi sÖ7.lerimin gösterişli al- lcdir ki Amerika Tokyoya yeni bir da
kışlarla karşılanmasını istemiyorum. Fa- vet gönderilmesi hususunda ısrar ct
kat eminim ki realıtcnin bundan ibaret mektcdir. Fakat ekser devletler ~olc 
olduğunu içinizden hepiniz takdir ede- kat'i şekilde yapılacak bir davetin kon .. 
ceksiniz.> fcransı yeni bir rcd cevabı kar ısında 

Italyan delegesinin beyanatından son- bulu!ldurmasından endişe etmukteclir-

Briikselin umumi gö-riiniişii 
devletlerin beynelmilel siyasete vcrile-ı ra celse öğleden sonraya talik edilmiştir. 
cek istikamet hak.kında anlaşmalarınn Bu sırada başlıca delegeler arasında ya
bağlıdır. Küçük devletler de anlayış pılan hususi bir içtimada Japonyamn 

Çinde kadm hatipler halkı mukavl'mete davet eden nutuklar irat ediy.orlar. göstererek uzlaşma yolundaki hareket- konferansa iştiraki için yeni bir davet 

Tiyen • Çin, 4 (ö.R) - Şimali Çin Tiençin, 3 (AA) - Japon umumi Zira istikşaf tayyareleri Çinlilerin Hain- lcri tasvip ederek manevi kuvvetlerini yapılmasına karar verilmi§tir. 
ordusu erkanıharbiye Teisi bir mülakat- karargahı, Japonların bu gece Hsinkou· kouchenin cenubunda müteaddit mü- I müşterek cemiyetin hizmeti altına koy- Tokyo, 4 (Ö.R) - Domey ajansı ta
ta demiştir ki : cheni zaptetmiş olduklannı bildirmekte· dafaa hatlarına malik olduklarını bil· mnktadırlar. Fakat unutmamak icap rafından bildirildiğine göre Japonya 

c - Japon ordusunun hedefi mu- dir. dirmektedirler. eder ki bu konferans beynelmilel bir Brüksel konferansına iştiraki için ikinc,i 
ayyen bir Çin müdafaa hattının zaptı ol- Oç haftadan beri Japon kuvvetleri General Kaxago Hn· -~ ajansı mu- mahkeme değildir. Dir uz.laşma teşcb- defa olarak yapılacak daveti yine re<ldc-
mayıp Çin kuvvetleriyle her hareketi dağlarda kuvvetle tahassun etmiş bu- h~birine beyanatta bulunarak şimali 1 büsüdür.> Son söz olarak B. Spaak _J~- dec<.'kt.ir. Bu red cevabının dayanacağı 
terkedecekleri ana kadaT muharebe et- lunan düşmana karşı çetin muharebeler Çındc vukua gelen muharebelerde alt- ponya ve Almanyanın konferansa ıştı- sebepler şunlardır : 
mekten ibarettir. Çin mevkilerinden bir yapıyorlardı. Dü::ıman bu dağlardaki dn- mış b'.n maktul vermiş olduklarını fa.

1
1 rak. e_tmemeleri sebebiyle onun .~hem~i- . 1- Konferans lngiltcre, Fransa, Ame

çoğunun ele geçirilmesine ve Çinlilerin imi istihkiimlara ve Betoidcn derin mel· kat Çın ordusunun ancak bir kısmının yctının az.alını§ olmasınn teessüf etmış- rıka, Italya Ye Sovyet Rusya arasında 
ıimdiye kadar altmış bin kişi kaybede- celerin gerilerine sığınabiliyordu. hezimete uğramış olduğunu beyan et- tir. beş taraflı bir müzakere halini bile al
rek Şanghay cephesinden geri çekilmiş Japonların Chansinin şimalindeki ta· miştir. 1 T Bundc:ın so~ Am~rikan delegcsi B. sa Cenevreye bağlı bir teşekkül olmak-
olmalanna rağmen harekatın öyle ça· arruzlan hali hazırda Tniyunnın seksen Şanghay, 3 (A.A) _ Japon kıt"ntı 1 Norman Davıs Amerikanın konferansa tan kurtulamaz. 
Luk bitmemesi muhtemeldir. Çin teslim kilometre şimalinde cereyan etmektedir. bilhassa Çin hatları üzerine yü.z pare ı iştirak suretiyle takip etliği gayeyi tas- 2 - Japonya ihtilafın bulunduğu mın
c.lmadıkça muharebe devam edecektir. Ancak erkiinı harbiye seri bir terakki top endaht etmek suretiyle İmparatorun rih etmiş ve Birleşik Devletlerin Uz.ak taka için en elverisli olan mahalli ve va-
Fakat Nankin alınmadıkça ve Japon elde edileceğini tahmin eylemektedir.. yıldöniimünü kutlamışlardır. Şark ilitHaiının sulh yoluyla halline iş- sıtasız müzakere h ısusunda ısrar et-
ordulnrı Çinin kalbine kadar ilerleme· tirak etmek istediğini bildirmiştir. In- mektcdir. 
dikçe Çinin teslimiyet göstermesine pek Ademi müdahale komitesinde giliz delegesi B. Norman Davisin beya- 3 - Diğer devletlerin müdahalesi va-
ihtimal verilemez. Ancak bu harekette natına iştirak etmiştir. B. Edenden son- ziyeti ancak daha ziyade karıştırabilir. 

Japonyanın gayesi şimali Çini bir müs- Go·· nu·· ıı u·· ıer meselesı· ra B. Dclbos Fransa namına ayni temi- Brüksel, 4 (Ö.R) - Pasifik konfcran-
temleke haline sokmak değildir. nah vermiştir. sının ilk içtima günü sonunda bcynel-

iNGIUZLER MI ATEŞ EITILER ? Bundan sonra söz alan Italyan delege- milel mahfıllerin kanaati şudur ki sulh-

Tokyo, 3 (AA) - Gazeteler Şang- • h t h ı ı 1 k ? si konferansın zecri bir tedbir almıyaca- çu bir züıniyetle müzakerelerin inkişafı-
haydan Domei ajansına gelen bir Ja- Dl aye a o aca mı. ğı fikriyle Italyanın bu içtimaa iştirak na mani olacak hiç bir karar verilme-
pon tayyaresinin uğramı~ olduğu ha- <davetini kabul ettiğini tasrih etmiş ve miştir. B. Litvinof tarafından söyle~n 

sarlıırı Chapei yakınındaki mıntakayı Londra, 4 (Ö.R) _ Ademi müdahale ı tir. Böylece, bunca milnakaşalardan demiştir ki : umumi mahiyetteki nutuk da bir diplo-
müdafaaya memur lngiliz garnizonunun 1komitcsine iştirak eden 27 devletin de- sonra İspanyadan gönlillUl~rin geri alın- < Konrerans Uzak Şarkta ihtilaf ha- masi felsefesi şeklinde olup tecavüz.kar 
tnyyıırelere karşı yapmış oldukları en· Jcgeleri bugiln umumi içtima halinde ması hakkında fili bir hareket başlamış }inde olan iki taraftan biri veya diğeri hiç bir noktayı ihtiva etmemektedir. 
<lahtlara atfeden habere büyük bir toplanarak tali komisyonun tekliflerin- olacaktır. aleyhinde bir hüküm vercme7~ Bu ihti- Portekiz delegesinin lngiltere, Fransa 
ehemmiyet atfetmektedirler. den haberdar olmuştur. Bunlar şöyle B. Corbin Fransa namına bu neticeden lrıfta alakadar olan birbirleriyle anlaş- ve Amerika delegeleriyle ayni şekilde 

Gazeteler bilhnssa Kokumi gazetesi hu'"lasa edilebı'lı"r .. d 1 unl ma•a ve dost olması mukadder iki mem- vazh•et aldıg';ı dikkntc çarpmaktadır. o ayı memn uğunu bildirmiş ve gö- J 

Jngilizlerin hattı hareketi hakkında sert ı _ Ispan."adan ecnebi gönüllülerin lekettir. Konferans çarpışmanın ne vn- Bundan anlaşılıyor ki Portekizin Ispan-
nüllülerin geri alınması işinin mutlak 

mütalunlarda bulunmaktadır. tahliyesini haz.ırlamak üzere beynelml- kit veya nasıl başladığını tayin etmeğe ya me~lesindc ltalyaya bağlı olan va2.İ-
bir zaruret olduğu noktası üzerinde ıs-

Şanghay, 3 (AA) - Peihsing yn- Icl bir komisuon iznmına Barselon hü- çalışmalıdır. Zira Mançuri ve Şako ih- yeti bu meselede tekerrür etmemiştir. 
J rar eylemiştir. Fransız delegesinin fik-

kınında Soutcheou nehrinin cenup sa- kumetiyle general Frankonun müzahe- tüafları isbat e~tir ki, ilk kursunun lspanya meselesindePortekiz.in aldığı va-
/ k h • ı k b 1 rince külliyetli miktarda ecnebi lspan- d k hilinde \ ou ic ayı 1!1ga etme te 11 u· retini elde etmek üzere Barselon ve Sa- nere e ''e imin tarafından atıldıgını ziyetin dahili sebeplerden ve coğrafi va-

1 h d·ı · · yada her iki tarafa mii7.aheret ettikçe 1 nin Jnpon kuvvet eri i ata e ı mıştır... lamankada teşebbüs yapılması tayin" as fı imkan yoktur. ziyetinden ileri geldiği, yoksa diğer bey-
Şiddetli bir çarpışma esnasında Çinli hir 2 - ispanyada iki tarafa muhariplik beynelmilel karışıklıklar çıkması korku- < Anlaşmaları icap eden iki memleket nelmilel meselelerde bu devletin Ingil-
miralay telef olmuş, diğer ikisi de ya- hakkının 14 temmuz. tarihli ingiliz nota- su baki kalacaktır. GönülHilerin geri arasındaki ihtilafın sebepleri dahili ve iere ile ayni yolda yürümekten ıbaret 
ralanmıştır. sında tasrih edilen e!;a.c!' şarta, yani gö- alınması 14 temmuz tarihli ingiliz plfı- haricidir. Dahili sebepler muhtariyetçi olan an'ane halindeki siyasetine devam 

Sentral Nevs ajansı, Muşlara binmiş nü11ülerin esaslı bir mikyasta tahliye nında tasrih edilrn bazı şartlar altında ve an'nneci unsurlarda aranabilir. Çin eylediği iznh cdılmektedir. Esasen Por-
olan Japon kıt"atının Jessfielddeki in· edilmiş olmasına dayanması hakkındaki bir takım muhariplik haklarının iki ta- cemaati esas itibarile aile müessesesine tekiz kendisine. ait oLm Makado yarım 
giliz mıntnkası önünden geçmek suretiy- sonu gelmez münakaşaya devam edil- 1 ralwvQrilmesine imkan ver~cektir. Fran- :ve şahsi mülkiyete bağlıdır. Bu esas- adşsına hakiın Intin adasının japonlar 
lr. Soutcheou nehrinin cenubunda kam· mesi. sa bu neticenin en kısa bir müddet ların hilafına hare.ketler orada şuriş se- tarafından işgalini endişe 11e karşıla-
ya çıkmak teşebbüsünde bulunmu~ ol- Tahmin edildiği gibi komite bu tek- zarfında elde edilmesini şart olarak ile- bebi olmuştur. Harici sebepler ise bey- ınıştır. 
duklarını bildirmelctedir. lngiliz 'kıt\ıtı lifleri kabul etm.iştir. Komite reisi ri si:irmektedir. Aksi takdirde Fransa nelmi1E'1 ahengi boz.mağa çalışan propa- Çin delegesi B. Vellington Koo tara
J•pon kuvvetlerini geri dönmeğe iı~hn Lôrd Plymouth yarın8an itibaren Bar- Pirene hudutları üzerinde kontrolun gandalardır. Burası arilaşılmai. ve bu fuıdan söylenen" nuttak da meııfi bır şe
ehnİftU. seıon ve saıamanKa ile temasa Eirecek- devamını kabul edemiyecektir. noktalar hesaba katılmazsa konferansın kilde tefsir edilmemektedir. Cin nihai 

ler. 
Umumi temnyül Tokyodan konferan

sa bir mümessil göndermese bile clerhn1 

kabul roebileceği şartları uz.la.şm:ı imka
nı verecek bir ş~kilde iz.ah etmesini el
de etmek merkez.indedir. Konferans 
yarın mahdut bir komiteyi bu maksatL'l 
Japonya nezdinde bir teşebbüste bıı
lunmağa memur edecektir. 

Hülfısa, BB. Eden 'V<! Dclbos konfe-' 
ransın aldığı şl'kiluen pek gayri meJll' 
nun değillerdir. lngiliz. hariciye naz.ırı 
konferansın nihai neticeleri hakkındtt 
bedbin görünmemektedir. 

Brüksel, 4 (ö.R) - Zannedildiğin° 
göre dün BB. Eden ve :J)elbos nrasındıı 
yapılan miilfıkatfa Italyanın Trablu5• 

garba yığın ha1iııde yı•ni ıkuvvet1E'r goıı
dcrmesinden ileri gelen vaziyet de tet

kik edilmiştir. 
Brüksel, 4 (Ö.R) - Amerikan dele• 

~esi B. Normnn Davis tarafından yapı .. 
lan teklife göre Japony.aya yeni bir 0~: 
vet yapmak üzere teşkil edilecek kofl11 

te dokuz devl<'t muahedPsini imz..ı ('(lef' 
devletlerin mümessillerini ihti,•a cdC' 
cektir. 
Yalnız Çin delegesi dahil olmıyaca~t~ 
Komitenin Tokyo hükCımeti nezdııt 

11 
vapacag~ı teşebbüsün neticesine intiznrC 
- .. 1ıı· 

konferansın umumi müzakerclcrını l3· 
til etmesi muhtemeldir. E.5aı::en a 

tı• 

Eden ve Delbos yarın Brükseldt'n :ı'f 
lacaklardır. ıı-

Brükscl, 4 (ö.R) - Pasüik konfet:I ~ 
sının mesaisi haricinde BB. Eden Jııf 
Delbos arasında yapılrm uz.un tcmz ır· 
hususi bir ehemmiyet iktisap ctıl1 t e• 
Bunlarda bilhassa ademi müdnhal~il 
selesi ile t.l\li komisyonun salı g r' 

. 1 . nzııke celsesi ve bunun nctıce erı m ıbD' 

mevzuu olmuştur. BB. Eden v~ ~c ti• 
elde edilen terakkileri memnunıYe 

1
, 

m~hede etmişlerdir. Bunlar Ispılfl'f9el· 
ecnebi gönüllülerin tadadı için be)';t' 
milel bir komisyon gönderilmesin~ jSlil>' 
selon ve Salamankın muvafakatini dit>-' 
sal etmek üzere derhal iki taraf rıez prıı· 
de teşebbüste bulunulmasına ai~. i)ıl' 
tik tedbirlerdir. Bu meselenin öJl ;Jı• 
gcçilemiyecek engellere çarpırıas~t ).i 
timal verilmemektedir. Intıba şıı \1 oıı-
Ispanyaya beynelmilel koınisyo~ııı> ~1ıe 
iki taraf bazı teminat verilınesı şal rdif· 

· celt e derilmesine muhalefot ctmıye eeJe et· 
Diğer taraftan §Unu da ınUşah ıJl t#J 

mek lazımdır ki, Sov~et R"'syan ıJa$1cJ 
komisyondaki vaziyeti de dah~ ~ t~ 

. 
1 

_.:ı3 ıkı .. 
bir şekil almıştır. spanyau • if1 tP' 
muhasımlık hakkının tanınmas1

1~1ıı· 
nülliilerin son neferine kadar d 50~· 
dnn çıkarılmış olması hususun :\te <1 

yet hükumeti artık ısrnr etmeJTl ak )' 
Ingıliz - Fnınsız planına yakl~~,_1ct.ıt1 
nız esaslı bır gönullü tahliyesı tatafll' 
koymaktadır. Şimd karşılıklı 80 

·ı · olan 
arasında mün kasa vcsı esı . ·fadc 
Sovyet delegE'sinin nutkundaki ~ ı;t" 
zıdır. B Delbosun bu sabah okta üs"' 
nofla yaptığı miilakatta bu n "" 0~ 

. · · ,.elttıı .... 
rine onun nazan dıkkatını 3' 

iu lahmin 'edrlme'ktedir. 


