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Bankalar 
Faizin en yüksek haddini 

12 den sekiz buçuğa 
indirecekler 

imparatorluğu 
ltususi şekilde konuşulacaktır. 

'Büyük limanlarımız ıslah edilecek, yeni limanlar 
yapı cak ve elektrik işlerile fabrikalarımızın 

inkişafı için krediler temin olunacaktır. 

-

Anlcaradan bir manzara 
lıtınhul, 11 (Buıud) - Eıki 1 fııııa riy11etiude mllhim bir m••i 

lııgilıa Jıluıtomlokeler Nuın B. Mı· hıyot gelmit ,.. duhıl Anbrıyı ha• 

Manifaturacılardan iste-
nen munzam resim 

0,000 liradan fazla tutuyor. 
itirazları tedkik ediliyor. 

lımir gümrilk bıımlldllrlOğü, İs· 
mirdeki manifatura itbalitçılonndan 

937 1eaeııi.ııde iıhıl ettikleri pamuklu 

rııenıocııtaa mühim bir yekdnı bılig 
otan munı:am bir gümrük reımi iı· 
ıtınektedir. Bu rüıum, iki yüz e Ji 
biıı liradır. 

1 temmuz 937 ıarihindeıı itihı· 
ren memlekete ithal edilen pamuklu 
meneucakıan gilmrlllı: tarifeoinin 377 
numıruı delUetile 379 uııcu aumı· 
rıtına gör• Te bu mensucatın meuot:· 
lorine görı hllkdmetimizle mllıı'ıkid 
muahedelere göre gümrük reımi 

ılıamııtt. Sonradııı gelea bir emirde 
memlekete ithal edilen bu pamuklu 
dokumalordın muıızam gümrilk roı• 
mi •luııcağıaı bildirmiıtir, Mınifı. 

toracılar birligi idore heyeti ıliikadar 
mıkamlıora baıvurarak itiraa et• 
mittir. 

Bu itirıu göre ıonrıdao itbılit• 
çılırdan iıtenen munıam gllmrü.k. 
reıminin f .. lıhğı yü•üuden bazı it• 
halliıçılarımız mütkül •ıziyıte dilıe· 
bilirler. 

Fıkaı gümrOk umum müdürlü· 
ğOnden dı yeni bir emir gelmiıtir. 

Bu emirde, meselenin İktıııd V eki· 
lııincı tetkik edilmekte oldu&u için 
ıimdilik tıhıiUtı giriıilmemeıi, yıJ. 
nız müruru samana mani olmak için 
tedbir ılınmak lıizımıı tedbir ohu. 
mıoı bildirilmiıtir. l'tloımafih mele• 
lede mdroru ıamaıı vaziyeti me•cud 
olmadığı için gOmrük idareıi ıimdi 

gelecek emri beı..Jemoktedir. 

Sovyet meclisini_!l_açılması 

Başkan muavinlerinden 

rtket etmiııir. Bu heyet, Ankarıda 
hnkdmetimide ıemaalaH bıılıya• 
cakıır. 

J,oııdradın gelen bir telgrafta; 
banka direktörlerimizin, ıuhaıın yir• 
mi beıinde Loııdrayı gidecekleri Te 
o nmını kadar Londraya donmllt 
bulunacak olııı lngiltere dnlet ban• 
k111 umum müdürü m•ıhur maliye
cilırden Mıntku ilı mOhiııı tımular• 
da bulunıcıldın bildirilmektedir. 

Bınka direktörlerimizin; Londra· 
dı bozı 11nayi n maden i1let111elerilı 
mGsakerelere giriıecekleri va Kıl'I• 
bük çelik fabrikılnile elektrik iılni, 
limanlı nmıuıı ıolahı "" yeııi liman• 
lır in1111 için lhımgılın kndilerin 
ıçılmaoı için ınlaımılır yıpacıklın 

tahmin olunuyor. 
Aııkaraya giden İngilia heyeti, 

ricılimiılı mllbim koauımalarda bn• 
luoacık Te ba1.ı müeıaeeeler.imizi de 
ziyırat edecektir. 

Alakadarlar, bu heyoıla geliıine 

bOyilk ehemmiyet atfediyorlar. 

Hariciye 
Vekilimiz 
Mısırdan sonra Afga. 

nİ4'tana gidecek 
Bılgrıd, 13 (Radyo) - Ankara• 

dan bildirildiğine göre, Türkiye Hı· 
riciyı Vekili Dr. Tevfik Rüıdll 

Aroı, marttı .Mıoırı gidecek, Kahire• 
den Afgıoiıtıııı geçecektor. 

B. Rütdii Ara• 1".ibilde, S.iadı• 
bat pılı.tını imulıyın devletlerin ilk 
Barieiye :\azırları konıoyi içtimaını 

ittirak edecektir. 

Şamda. arbede 
Elli kişi yaralanmıştır 

Şam, 13 (Radyo) - Suriye 
parlamentosu azasından bir he· 
yet, bu gün Şimali Suriyeye 
gitmiş ve bundan evel orada 
çıkan isyanın sebeblerini tet· 
kike bilşlamıştır. 
Ş1m, 13 (Radyo) - Suriye 

Millıyetperverlerile Suriye itti· 
hadı taraftar:arı arasında çıkan 
arbedede elli kişi yaralanmıştır. 
Ağır yaralılar, tedavi için has· 
tanelere yatırılmışiardır. 

Fransada faşizm 
aleyhtarltfı 

Sollar 
Hükumetten neler 

istiyorlar? 
Parie, 13 (AA.) - Tokif edil· 

miı olan bütün Cagulardlar mefıah 

faıiıt birlikleriue rnenıub buluanıık• 
udırlır. Bunl•nn tedhiı fıaliyetlori 

halkı ıou dere~e heyecana düıOr• 

müıtür. 

~ol cenah fırkalarının bilkılmel• 

ten fııiıtleriıı faaliyetlerine bir ni• 
hıyet vorm~sini tıleb aden bir tıkım 
karar ıoreti kabul etmi,lerdir. Sığ 
cenah grublın iıe tevkif edilmiı olan 
müh•udiılerin tedhit hırekeıleriı.ilea 
mücrm olabilmelerine imkfln olmadı· 
~ını beyan etmektedirler. 

Leh;stan nüfusunun fazlasını Fransız müs. 
temlekelerine yerleştirecek. 

Lehistanla Rus ve Çekler 
münasebatı bozuktur. 

biri, Türk bir kadındır. Lehistan Hariciye Nazırı, her iki 
Parlamentonun açılışı, bütün Rus

yada tezahüratla karşılandı. 

Moıkon, 18 (A.A.) - DOakG 
echedı ınecliı tarıfındaa haruııl• 
alkıılınan &TyeılH birliği ilim ak•• 
demloi ızuıa4aa nıeboı Oıto Şmit 
pırlak bir nutuk ıöylımit n bir 
gruh adını verdiği bir takrirle Dil• 

yonaliıelor Sovyetlır meclilincle 9 
aradan mtlrekkeb bir barici7• lı.O• 

al•7oııa ıeıkiliai teklif etmiıtir. 
Bu teklif ittifakla kabul edilerek 

koınlsyoa reiıllAine R. S. F. S. R. 
halk komiler.leri reiıi mehuı Bulgı• 
nia ..,çilmiıtır. 

MoıkoH, 13 (A.A.) - SoTyeıler 
birliği ıeadikalır merkez konoeyi 

- Sonu 8 inci ıa/ai/ede -

-- . ~"u" nkli japonıar mektir, • 

devlete tarizde bulunuyor. 
Vırıon, 13 {A.A.) - Diyet 

mccliıi hariciye komiıyononda iıtİ• 

zıblara ce•ah Yere o Hıriciye Nazın 

B. Bek ekılliyeıler, muhaceret, l\fıl· 

Jetler cemiyeti ve Danzig me1eleleri 
hakkında uzun beyanatta bulunmuıtur. 

B. Bek yabıııcı memlek~tlerdeki 
Leh elı:ailiyetlerinden hahıederken 
geçen 5 teşriuiıanide Almıııya ile 
tatbik edilen yeni uıulüa müıbet 

ııeticeler vcrdiliııi "" bu iki taraflı 
deklaraıyou uıuhlnün diğer devletle-
re de teımil edileceğini hildirmittir. 

N11ır Çekoılonkyıdıki Lehler 
haklr.ıadı ıu ıözleri ıöylemittir: 

- Çıkoılovakya hllkdmetinia 
hattı haroketiai büyllk bir dikkatle 
tıkib etmık llzımdır. Zira bu mem• 
leketia azh&ımıu karp takib ıtıiği 

ıiyuetin doıtaae olmıyın mahiyeti 
biıi Prag htıkAmetiae karıı boyük 
bir ihtiyatla hareket etme&e mecbur 
etmıktedir. Bilha111 hu hdkdmet 
keadi toprıldanadı mncud •alıklar· 
dan biri hıkkıııdı bazı kot.yloklır 
kabul eder ve bunları Leh ıılığını 

tatbik eımeue buııu Lehiıtaııı kartı 

dooıane o\mıyan bir kareket olarak 

tel~ ·••01ıaıı. 

So•y•tler birliğindelı.i Leh azlı· 
A•aı gılince, l\foıkonnıa Sovyetler 
birliğindeki milli ••lıklıra huıuıl 
bir killtürel me•cudiyet hakkı tanı· 
mımau bu hükdmetle münuehetleri• 
mbi kolıylıttıracık "mahiyette de· 
gildir. 

8. Bek Lebiıtan ntıfuıonaa faz. 
luını Franuz mOıtomlekelerinden 

birine Madıgıagara yerl~ştirmek için 
J'ranıa ile müzakere cereyıu etmekte 
bulunduğunu ve pek yakında hu 
huıullı ıaüıbet neticeler alıuacıgı 

llmidindı holuadugunu ıöyleıniıtir. 
Dınıig meoeleıiadt"D bıbıeden Jlek 
Lehi•tan kamoyu bu buıuıtıki le• 
liı verfoi haberlere kırıı ihtiyatlı 
danınmığı davet eylemiıtir. --=---
Otobüs tahkikatı bitti 

l•tanbul, 13 (Hususi) - Mü· 
fettişler, otobüs tahkikatını ik· 
mal ettiler. 

Haber al ndığına göre, tahki· 
kat hakkındaki fezleke, bu gün 
Dahıliye Vekaletine gönderil· 
ıniıtir. 

lngiltere Habeş fütuhatını 
tanıyacak mı? -M. Çemberi yn, son Amerika ha-

reketinin tesiri albndadır. 
\ 

Habeş imparatora Necaşi 
Loodrı, 13 (A.A.) - Diplomasi 

mehafili 1tılyın impıratorlu~uaun 

r iilen tan1nuı•ıı mcMleıinin A •rup• 
dnlet ıdamlın ıruında Cenenede 
huıuıt ıoubı,ereoler esnaıındı müzı• 

kere ıdilece~ini beyau etmektedir. 

Bu mehafil Oılo mukneleuıme
lini imza eımiı olan devletlerin Ro· 
maya bir elçi tayin etmit ve f•lut 
hıınu yıpnııklı beraber Hıbeıiıtın 
flltuhatıaı hukokıu tınımıyıcak bir 
formül lınsim etmiı olduklınnı ill• 
H ııınektedir!er. Bu dnl.ıler Millet• 
ler cemi,eti koaoeyi ıçılmad•n eHI 
bu bobdoki kararl&mıı bildirmek ni· 
yetiudı de~i\dirler. Zira bu formQlüa 
metni hoııllı kat'f olarak teıbit ıdiJ. 

mımittir. 

Diğer taraftan Bodapeıte konre
rıaıının netiC"eJeri bu roeıtlıde a:ııü• 

him bir amil olabilir. Şimdiki baldı 

Necışiuio etrafıudıkiler Haheoistın 
fethinin ıanınmasına mani olmık 

için Londrıda faaliyet oarfetmekle· 
dider. 

Haboı elçiıi B. l\lartin dün B. 
Cadoganı nıüraC"aıt ederek Haile 
S.Jbııeoin İngiltereoin H•beı fütu. 

hıtınıa tauınmuını mllnaaaat i~ 
vermiı oldujtıı kararı olaa itimad ... 
h;Jılirmiıtir. 

Siyaof mebıfil B. Çemlıort.yaı• 
etrafındaki. •evotıo, B. Edenin etra• 
fındakilerdıo ziyade, lıılyıuıu İagil· 
tereye karıı daba ziyade aılıım•ı• 

mıil <>lmuı ııı tile lıalyı ile bir ıa· 
lıımı yopılınaeıoa taraftar olduktan 
mOtalıaıındadar. Mıamıf ib ayai m•· 
hıfil B. Çemberlaya 1tılyaa0Ameri· 
kın ticırat mOnkereleri mcı.uelıetlo 
le Vaıingtonun Rılıoı flltııhaıııu .., 
aımıktıo imtinaı keyfiyetiaia ıealri 

altı dı lulmıı oldatıı•• •• .... 
tedirler. 

(;ene bu me lıaf il bu imıiam• 
lıolyı lehindeki bi11iyıtlın •1116• 
olao cenubi Amerika hllkftmeıleri 

üzerinde de tuir icra edebileceğial 

ilhe etm•lı.tedorler. 

Kabin•niu Cenevredeki milme .. 
ıilioe sarjh mı itimat •ermiyeceği Yf! 

mümellıilia hattı bıreketioiu vaıi 

mikyaeıı abT•l ve ıeraite ve C.an• 
rede icraıı mula!!lav•er huıaıi görClt
melere bağlı olıcap tıbmiu edil, 
mektedir. 

Cumhuriyetçiler, ihtilalci
lerin hava kuvvetlerini 

ricat ettirdiler 
. --~~~~~-

/ n gi li z işci saylav/arından yedi kişilik bir 
heyet daha Barselona hareket ~lti · 

Barselon, 13 (Radyo) - Curn· 
huriyetçi lspan)•a Harbiye Neza· 
retinin neşrettiği resmi bir teb· 
!iğde, ihtilalcilerin, cumhuriyetçi 
ispanya bazı köyleri bombardı
maa ettikleri ve cumhuriyetçi 
ispanyada hava kuvvetleri tarafın· 
dan takip olunan ihtilalci tayya· 
relerin ric'ate mecbdr bırakıl· 
kıldıkları bildirilmektedir. 

Salamanka, 11 (Rddyo) - lh· 
tilalciluin resmi tebliğinde Te
ruel cephesinde cumhuriyetçile· 

r 
Nasraddın hocadan 

r n taarcuz ettiklerı haber veril· 
mekte ve pıiskürtüldükleri kay• 
dolunmaktadır. Bu tebliğe göre, 
iht la:ciler, cumlıuriyetcilerin iki 
tayyaresini d işürmüşlerdir. 

Stokholm, 13 fRad o)- lsveç 
ı>mele scnd.kası, Cumhuriyetçi 
lspa'lyaya yardım içın bir iane 
defteri açm ştır. Toplanan iaae, 
yüz bin kuronu bulmuştur. Bu 
paralarla bir vapur doıusu erzak 
hazırlanmıştır. 

- Sonu 8 inci sahifede -

Ahiretten mek tuhlar 
Bu enteressan eserin tefrikasına yarından itibaren başlıyoruz. 

Eserin birinci faslı, Şeyh Küşterin ' n tarihten ıki bin sene evel 
nasıl öldüğünü musavvirdir. Çok alaka ve 1ezzetle takib edecek 
okurken gülmekten katılacaks ntz. 

RAMAZAN SOFTASI 
Üstad Şeyh Küşterinin gazetemize hediye ettiği bu koıııik 

1 
eserin de yakında tefrikasına başlıyacağız. 

Yarınki nüshamızdan itibaren "Ahiretten Mektub/ar,, ya· 
zııınt ta ki be başlayınız. 

ıı,·--------~~---..... ~~"'1!!!11-~ 
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iF" Ü K R A ' ) Kitaplar iç.nde 

1 Şehir dahili haber eri Süzme •. sözler Yeni imanlar 
iri an Hl:ızar 

Küçüklüğümün muhim bir kmm, A111dolunua ank köylerinden birinde 
geçmicti. Ben, bfltan Uinatı yalnız bu kdçiik köyden ibaret sanırdım. Evi· Kız lisesi talebesı Palamut ihracatının mura

kabesi nizamnamesi mizio önünde akan A.bıu, beace düayauııı ea hüyilk 1Uyu, Ma~athktaki A.IQ '-ı•. V•Q•S•l•t:Zsı bula. 
KaaalJtepe de dünyanın en yftkııek da#Jydı. l~ı R • 

Zengin köy imamının oturduğu iki katlı muazzam ev, Jıer zaman gözleri· mı "arak her qün cad-
mi kamaşttnrdı. Acaba böyle binalanıı aayıu arın.mızda kaç teoeydı?. Ya, o .T 

lıinamn içinde yaeıyan uzun boylu, beyH eanklJ, osun cübbeli adam, köy de üzerin "e bekle. 
imamından ziyade, hallı muhlia bir peygambere benscmiyor muydu? • l 

Her nkit, onun oğlu İlyaala (Terıbaba) tGrbeainin avlueuncla oynardık. ŞlyOr ar•• 
Bir gün İlyaı beni dürttü: Karataşta Kız lisesi önünde 

_ Sakın ba; dedi. (Baba) ma pncerelindea içeriye tlkfireyim dem•! her akşam husule gelen talebe 
Soara eeai tereler. Ağzını burnunun yerine, bıırouau da ağzı oın yerine lc:'I 
getirir! izd hamını görüp te, na ı vası· 

Çooaklok lnı ya! •• TecrClbeye kalkbm. tlyann dalgınlıAtndao bilistifade talarımızın intizamsızhğına hü· 
Mtnııı demir parmaklıktan içeriye soktum. Türbeye küc;ük bir tükrilk küm etmemek mümkün değil· 
tak6rdöm. Sen miain, o küçük ıühAAü türbenin içiae tüktıren!.. dir .. 

Bapmı.cı illide demir çemberler içiae alandığım, kulaklarımın mütems• Talebe, evlerine g(tmek için 
diyen aonkladığını, ağzıDWI Te buaumu n hakikaten yerleioi değiıtirdiğioi ne otobüs ve ne de tramvay 
suapr zangır titriycrek Jaieaediyor, n avazım çıktı&ı kadar, 

_ İlyu! tıyn! diye haybrıyordıtm... bulabil yorlar, k:ime halinde, 
Bayılmıpm; en aaaıl getirildiğimi bilemiyorum. Babamın; bazen de yağmur altında saat-
- Ne eldan, ne nr? Bir yerden mi dii§tün? lerce beldeşiyorlar. Halbuki; 
Suallerile bir az ayılır gibi oldum. Llliu ellerim, b81'11amdan •e ~rıı· gerek tramvay şirketi ve gerek· 

den bir 16rlii gitmiyordu. Sabiden ağzımla hamnm yerlenni deıitlirmieler se otobüs. iş1etenler, talebenin 
miydi? .. Ba nk'anm teıirile tam on bet giln yatakta kaldığımı hatırhyorum. okuldan çıkacakları zamana 

İtte biz, b6)1• menfi •e uhrevi ·fakat barikulide nilfosa malik· bir 
'- mahsu3 olmak üzere her gün tHbiyenin çoe11k.1arıydık. Dini ve gitgide içtimai akidelerin de top atmaa.ta 

oldll#,a umanımızd11. yeni noale müabet imanlar telkia etmek mecburiyeti bir iki araba fazla bulundurmak 
karfııladayız. Yelli neıil, ba yeııi imanlara, bizim e1ki •• maaleaef meali suretile talebenin çektiği bu ezi· 
imaalara Terdi~imiz plyeyi ft otoriteyi Hrcliii gia, .. hayırlı bir yola yeti pek alA bertaraf edebi-
gir•it bula11acaktır. lirler. B:ınun için zannetm\yo· 

Bu yeni imanlar neler olmahdır? ruz ki büyük bir külfete ihti· 
Fı ltakikr aııl metelcı, banlann derli toplu izahı; •e geııçliğe feragat Te 

be,run dola kap ar içinde ıanalmaa keyfivetidir. yıç olıun_ .• ___ _ 
~~--

Elektrik saatleri 
Ayarlanmış/arla 
değişti'riliyo " 

~~~~~-~~~$W~~~~~~~~~~~~~~~~~-· lzm'r tram~y ~ ele~rik 
Kedi memurlarl balıkları bu miiddwt içinde hiç şirketi, abonmanlar nın ku lan· 

H.lyret etmeyjniz. Kadroda bir şey yemezler. dıkları elektrik saati erini değ ş· 
yer almış kedilerden bahsedi~ Amerlkaya bir az acıyahmt tirmekte ve eski, resmi ayarsız 
yoruz. Birleşık Amerika, dolarlar saatler yerine Ege mıntakası 

Londr& liman idaresi. maaşlı memleketi denilen bu d iyar, hiç ölçüler ve ayarlar başmüfettiş. 
memurlar arasında 35 cins ve şüphesiz parama ve kazancın en liği tarafından ayarlanmış, mü-
azılı kediler de vardır. Her ke- çok olduğu bir yerd r. Fakat hürlenmiş saatler koydurmak· 
dinin aylığı 2 aterlin ve S ıilin Amerikada vaziyet bozuluyor· tadır. Ô lçiiler müfettişliA"i, şe-
ve 6 peanidirl muş. Çünkü, geçen sene Ame- birdeki bütün abonemanların 

&. kec:blerin vazifeleri, li· rikada senede bir milyondan elektrik saatlerin n
1 

mühürlü ve 
manda zuhur eden fareleri im- fazla kazanan 41 kişi varmış; ayarlanmış saatlerle d ğiştirit. 
laadul bu sene iae bu miktar 33 ade- meslnı şirket Clıre1ctörlufüne 

Vah vah!.. dine Giifıaiştür. bildirmiştir. Bu ayın sonuna 
aten gazetesi •Kaybolan Vah .zavallı Amerikaya vahi kadar şirket müdürlüğü, abone· 

kitik itler. aerlevhuile BeJçi- Bir nevrasteni faciası manlarmm eski ve mühürsüz 
lra-FIWlll'Z budaclandan tütün Nevrasteni bizatihi bir facia· elektrik saatlerini tamamen ...,..le imkinı blmadıtından dır; fakat ıu hidise çok fec· dirt değiştirecekt r. 
bahsediyor. Pariste 48 yaşında ve askeri -----

Vah, vahi .• dedik, haksız de- mahfel aşçı başısı olan Dezire Kadif ekalesi ve m~r 
tilız. Kaça1'çılık ta bir it, bir Lejaoder iamiade bir.adamı ka· zar, .. ıklar bu yıl tama-
1an'at addedilirıe halimiz neye rısı gene 48 yaşmda Berta bir 
varır. nevrasteni nöbetinde öldürmeğe m!?n tefcir ediliyor 
160 ev kiracı bulamıyor teşebbüs etmiştir. Şehrin caddelerinin teşcirioe 
Londrada kırlık bir kısımda Berta, yan deli bir halde ko· ehemmiyetle devam edilmekte-

eıki ve tarihi bir kule vardır. casının kafatasını bir tabanca dır. Belediye reisi doktor B. 
Bu kulenin civaraodalci 150 ka· kabzasile kırmıı ve eve de atet Behcet Uz, dün Kadife kalesinin 
dar büyük ve küçük ev epeyce Yererek kaçmıştır. teşciri işlerini ve Asansör civa· 
zamaad• beri kiracı bulama· .. [ı • rında devam eden sokakların 
makbr. Sebebi de balkan bu Otretme~ tayin erı numaralama faaliyetini t~ftiş et. 
evleri tekinsiz addetmesidir. Ôdem·ş Cumhuriyet okulu mittir. Bütün sokaklara isim 
~ivayete göre, bu evleri her öğretmenlerinden Bn. Mediha yerine numara levhaları asılmak· 
ak,am •beyaz kadın. adı veri· Atalay Kocaeli vilayeti emrine tadır. Eşrefpaşada eski mezar· 
len b:r hayalet ziyaret edi· verilmiş, İzmir Kız öğretmen lıkların da ağaçlandırılması faa· 
7oraıuıl okulu mezunlanndan Bn. Beyda liyctine geçilmek: üzeredir. 

AçlaOa ta-harnmUll Acarlar Ôdemit Cumhuri~t Kad ıfekalesine dört sene evel 
Hayvaalar açlığa ne kadar okulu öğretmenlitine, lstanbul dikilen çam ağaçları iyiden iyiye 

Kız ötretmCG okulu mezunların· 
tallammül ederter? Bu suale ce· dan Bu. Fahrünnisa Kaı11opon yetişmiştir. Bu yıl bir çok fidan-
valt verm.J.e çalıpcağtz: Yılan lar daha d kilecek, lcalenİA iize-va Menemenin F.miralem okulu öğ· 
halıklan açlıta tahammülde en retmuljğine tayin edilmlflerd,r. rinde bulunduğu tepe baştan 
batta gelirler. Malum olduta başa ağaçlandınlacaktır. 
üzere yılan balıklan Merkezi Hırsı~lı/ı O ..ı d . 
Amıpa nehirlerinde yumurta· ôdemişin Zeytinlik köyünde aa a aeçı m 
dn ~ıkarak denizlere inerler oturan Mehmed oğlu Mebmedin lzaıir Tıcaret ve Sanayi oda· 
ve ı~,600 'kilometre uzaklarda parasını çalan Nazillili Sadık sı meclisi azalarının seçimi 1 
uti şekillerini alarlar. Bu mesa· oğlu Murad tutulmuş. Adliyeye Şubatta yapılacaktır. Daha ev.e~ 
fevi 240 günde kateden yılan verilmiştir. k 1nc· müntP.h"bler seçilecektir. 

Küçük Şaban 
••••• 

Soğuktan nasıl 
donmuş? 

Geçen haftakı soğuklar esna· 
sında Tıre kazasında bir ihtiyar 
adamla bir çocuk soğuktan do· 
narak ölmüştü. Gelen malumata 
göre, donan çocuk 14 yaşmda 
ve Aydınlıdır. Bir senenberi 
Tirede hammallık ve hazan da 
dilencilik ya,pmakta imiş. Şaban 
ıadJnı taşıyaq kimses olmadığı 

için himaye görm yen zavallı; 
istiklal mahallesinde sokakta bir 
köşede yatarken oradan geçen 
Çelebi -0ğlu Mustafa kendis ini 
görmüş, evme alıp götürmüştür. 
if akat Şaban esasen soğuktan 
yara donmuş vaziyette olduğu 

için birdenbire düşerek kaskab 
kes m ş ve ölmüttür. 

Adli )1eye verildi 
Türkiyede Türk vatandaşla

rına tahsis edilen sanat ve hiz· 
metler hakkındaki 2007 sayılı 
k•ınuna aykın olarak Uzunku· 
yuda amelelik eden ve bu itte 
çalışmak için resmi bir müsaade 
almamış olan Yugoslavya teba· 
asından Arnavud Muslih oğlu 
ı;f amid hatulmuı, adliyeye veril
miştir. 

''Ulus,, 
Ulas ref ıkim z 19 yaşına rir

miştir. Kuruldu kumlalı inkılip 
ve meslek yolunda ideal bir 
varlak otarak olarak lcend'sini 
gösteren refikimizi tebrik eder, 
muvaffakayetlerinia teıaadiaini 
dileriz. 

Metresin marifeti 
'()demişin Cedid mahalleıinde 

oturan Mebmed oğlu Mustafanın 
ev odea bazı eşya çalan metresi 
23 yaşlarında Süleyman kızı 

Bugün bütün Musiki ve Sinema mer1ıklıları Hatice tutulmuş, Adliyeye veril· 

TAVVARE SINEMASDNDA .• ,._nı ..... iştr. ____ 
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Gösteri en (2) Güzel fi mi görmek üzere kotacak ve candan alkışlıyacaklardır 

Büyük Fr~nsız p";"r";;·~n;.-... G~~~·:·;·"v·; ... j;;~· .. A~·b·:;ı·;;~ çe~~~~i ··e a-ır·Dr·-·s"'EN .... F ... o N i 
Caz .b ve mukemmel f iminde gösterdikleri harikulade muvaffabyot. büyüte takdirlerle 

karşı anacaktır .. Giizel Mutki • Kayas .kabul etmez tatlı bır mevzu 

A Y RJC A : Kuçükl.erin sevditi. Küçüle ŞIRLEY TEMPLE Tıerafd1gdan y~pyen!lebir 
büyüklerın takdir cttığı arz a temsıl edı n 

C 1 N C l N Fevka ıade g_üze ı Komediainde Çince ,arkılar .. Heyecanlı 
1 • sahneler .. Eğlenceli ve neş'eli nuın:ıralar görülecektır. 

l avaten P A R A M O U N T O U R N A L 

Alakamız 

Yoktur .. 
(Ege Tecim ve Endüstri Kıla

vuzu) adile çıkanlan k bapla 
Anadolu guete ve 111üesae1e· 
sinin maddi ve manevi biç bir 
alakası otmadı~ı nı gördüğümüz 
lüzum üzer ne bildıririz. 

(Anadolu azetf" ) 

10 hırsızlık 
••••• 

Ahmed zabıtaca 
yakalandı 

Meşhur sabıkal ı lardan Kay
seri1i Ömer oğlu Ahmed, Me
zar lıkbaıında Abdülkad rpaşa 
hanısıda yatan amele Alıain 
odasından yedi lira çaldığından 
tutu lmuşttll'. Yap lan tah <ikatta 
Ahmedin şımdiye kadar on hır
.sızl k vak' aıı ile alikadar ol· 
dqiy esbit edilpıiıtir. 

B. Asım Tuncay 
Ankarada bulunan tehrimiz 

Cumhuriyet Müddeiumumisi B. 
Asım Tuncay Pazartesi günü 
lstanbuldan lzmir vapurile ıeh· 
rim.ze gelecektir. 

Polislere ~ a.z kursu 
lzmirdeki polis memurları için 

bir zehirli gaz kursu açılması 
kararlaştırılmışbr. Kurs için gu 
maskeleri temin edilmiıtir. 

Hıf zıssıha mecl iıi 
Vilayet Umumi hıfzıssıhha 

meclisi bu gün aaat onda sıla· 
hat ve içtimai muavenet mü· 
dürlüğünde toplanacak, viliye· 
tin sıhhat işleri üzerinde müza· 
kerede bulunarak kararlar ala
caktır. 

Sulh için 
Yeni meto4lar derpiş 

olunacalı •• 
Londra, 13 (Radyo) - Deyli 

Herald 111otesıne aöre; bu ayın 
17 sinde Cenevrede buluşacak 
olan lngiltere ve Fraaaa Hari

ciye Nanrlan B. Eden ve B. 
Delboı, Amıpa salbu için yeni 

bazı metodlar üzerinde mutabık 
kalacaklardır. 

iki Hariciye Nuınam derpiı 
edcceji metodun neticeaine u· 
zaran Frana Hariciye Naz1n B. 
Delbo111n Berline bir seyahat 
yapıaa11 mevzubaba olacakhr. 

Franaa da ,eni ge. 
miler yapacalı 

Paria, 13 ( Radyo ) - Hikt
met; Deniz Bakanı B. Kapel\gi
nin teklifi üzerine deniz büdoe
sine beıyiiE milyon frank kom1· 
larak yeni harb gemileri yapı1-
ması keyfiyetini kabul etmiı ve 
bu ı.~sutaki liyilaayı parJ.._. 
toy& le'YkeJlem•ıtir. 

Bu gün masamın üu rini ka· 
r·ştırırken ö nüme ıki kitap çıktı. 

&anlar Raif Necdet Kestelli 
merhumun •Süzme Sözler., simli 
iki cildlık en son eserl eri jdi. 
Vıcdanımda bı.iyük bir eza 

duydum. Raif Necdeti, ben daha 
mektep sıralarında iken tanı~ 
mıştı m. O zaman, cevval, aly2'· 
naklı ve bembeyaz saçlı genç 

•bir mülazimdi. Tıbbiye e bizım 
kitabet hocamızdı. Kalemi g ibi 
sohbeti de tatlı idi. Adeta ağ
zından bal akardı. Bundan ki· 
naye olacak ki talebe kendis'ne 
Şeker oğlaıı ismini vermişti . 

Gel zaman, git zaman; ben 
mektebi bıtird 'm, h~w'l muh· 
telif safhahrma Raif 
Necdet te asker ı Ç" · dı. 
Kendisine daha çu ,. yakıştığı 
için muallimlikte ve muharrir
likte devam ett . 

Mütareke z manı idi, gene 
karşılaştık. Ben, bir temsil hey• 
etinin edebi heyetinde bulunu· 
yordum. Bir gün dudaklarından 
biç eksik olmıyan te!>essümü ile 
onu gen karşımda buldum. 
Elinde kendi eseri olan Tıraje 
ismindeki piyesi vardt. 

Vakıa teknik sebep rden do
layı bu eseri kabul edemedik. 
Fakat ben mektep sıralarında 
iken başlamış o arı karşılıkli 
sevgi ve sayg larımız yeniden te• 
essüs eder g b devam etti. 

O gündenberi Raif Necdet 
ne zaman yenı b r eser neşretse 
bunlardan bir nüshasını mutlaka 
b1na göndermeğt unutmaz, eski 
ta!ebeaiae kartı 01.1 lu ufki ce
mileyı hiç ihmal etm zd . 

Bana gelince; be , ona karşı 

büyük bir güaah ı şled m. E m
de kalem, önümde ANAD~LU •bi bir n~r vasıt~• ... ,.._, 
l)wıa rağmen b ir defa bı e 

metli ltıtap ar naklCın velev 
ufacık olaun bir Kontrandü ya• 

:zam adım. 
işte bu gün Raıf Necdetın ölü

münün üstünden aylar g çtıkten 
sonra en son kitaplarını masa• 
man üzerinde bulunc bu daa 
dolayı vicdanımda bı r eza duy• 
dum. Merhumun biıyıilc ve asil 
ruhuna iltica eder, her zaman 
yaphğı gıbi eski talebesini gene 
affetmesini nıyaz ederım. 

Raif Necdet bu giin artık ~ 
kimiş telakki edılea edebıyata 
cedide mektebine mensuptu. 
Neşredilmiı on beş kadar eseri 
vardı. Bu eserleri baştan aşağı 

okuyunuz, göreceksiniz ki ha• 
yatında olduğu gibi eserlerinde 
de Raıf Necdetin yegane hakim 
fikri fazilet olmuıtur. O, adet.a 
faziletin anadan doğma bir işıkı 
iibi yaşadı. hem faziletli oldu, 
bem de sadece ve sadece fazi· 
leti telkin etti. Edebi kıymetini 
bir tarafa bırakın z, bir cemiyet 
hayabnda bu gibi şahsiyetlerin 
yalnız telkiae çalııtıkları buyik 
fikir itibarile sonsuz bir kıymet· 
!eri vardır. Cem ayakta tu
tan bu gibi mümtaz nsanlardır. 
Kaldı ki Raif Necdet edebiyatı· 
mıza orijinal bir eser ibda etme 
mif olmakla beraber edebi kıy
meti ye t•hsi üsliiba itibarile de 
yiibek bir kıymetti. 

En son eseri Süzme Sözlerdi. 
isminden de anlaşılacağı g"bi 
Süzme Sözler eski tabiri ile ha· 
yat vecizeleridir. B r ed p olgun· 
lqmadan, üslup ve fık r itibarile 
kemalinin en yüksek derecesini 
bulmadan böyle tecrübelere g i· 
ritemez. Girişfrse mutlaka eski 
kıymetiai de beraber sürükliye• 
relr: dii,er. Halbuki merhum bu 
tecrübede de muvaffak olmuş· 
tur. Bir kaç misal vereyim. Ra
if Neodetin bu çok zor ve nan
kör •hada. ıe g üze m vaffak 

• ..S.11a 8 inci salıif ede • 
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Stalinin riyasetinde askeri 
bir kon erans toplanıyor. 

~~~---------~~-
Rusya, Uzak Şarktaki ordusu için silah, cepane ve 

·harp tayyareleri gönderiyor. 
Moskova, 13 (Radyo) - Bu günlerde B. Stalinin riyasetinde askeri bir konferans toplanacaktır. 

Bu konferansa, Uzak şark Ruı ordusu kumundını Mareşal Bloşerle Mareşal Voroşilof ve Dahiliye 
Nazın Kamarat Yejof iıtirak edeceklerdir. 

Konferanı, Çin· Japon harbine Rusyanın iştiraki !talinde alınacak tedbirJeri, müzakere edecektir. 
Rus ordusu için Uzak şarka külliyetli miktarda silah, mühimmat, cephane ve harp tayyareleri 
s'evkedilmektedir. 

Alakadarlar, askeri konferansın vereceği kararların cok mühim olacağı kanaatindedirler. 

Fransız frangı müdhiş 
: rette düşüyor 

.. 
su· 

·-·-· B. (Şotan) kabinesinin iıtifası bekleniyor, parlamento, gece 
yarısından aonraya kadar müzakerelerde bulundu 

' 

rimi Şunu bilmeliyiz ki, devlet, 
kendisini tehlikeden kurtarmağa 
- Sonu 1 O uncu sahifede -

Büyük Şef 
Mısır Kralına hedi
yeler gönderiyorlar 

fstanbul, 13 (Hususi) - Bü· 
yük Şef Atatüı k, Mısır Kralı 
Farukun dükününde hazır bu
lunmak üzere Bolu sayjavı Ce· 
vad Abbası Mısıra gönderecek· 
lerdir. Biiyük Şef, Krala mühim 
hediyeler hazırlamışlard ır. 

Ereğli 
acıklarında 

' Karaya oturan ikı 
vapurumuz kurtarıldı 

lstanbul, 13 (Hususi) - Fır· 
tınadan Ereğli açıklarında karaya 
oturan Sinop ve Tavilzade 
vapurları kurtarılmıştır. 

1 Bmilyon ne olacak? 
lstanbul, 13 (Hususi) - lstan· 

bul elektrik şirketi murahhasları 
Nafıa Vekaletinin 18 milyon lira 
hakkındaki talebine . cevap ver· 
mişlerdir. 

Nafıa Vekaletinin istediği bu 
para, ş' rket~e alman ve hılka 
iadesi lazımgelen fazla ücrettir. 

S n'• '\ 

llmi Bahisler __ __. ..... __ _ 
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu ...................... 
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Cinsi heyecanlarımız 
~~~-----------.!~ 

Uzviyette aksülamel/er yaratır ve 
bunlar iki türlüdür 

Cinsi heyecanların nakil yol
ları fle alıcı m erkezler 
Havas azasında başlıyan İ n· 

tibalar basar asabı, semi' asaba 
gibi havas sinirlerile doğrudan 
doğruya d imağa naklo'unur, te· 
mas ihtisasl a rı bir az karışık 
yollardan naklolunur, z"ra ek· 
serisi murda r il ğ .! uğradıktan 
sonra dimağ merkezlerine ge· 
lirler. 

Tenasüli ahşadan kalkan de· 
rin hisler evve'a aczi muhaa 
(bel zincir kemiklerinin nihayet 
kısımlar .) naklolunur ve orada 
intiaza kumanda eden hususi 
bir asabi merkezde nihayet bu· 
lur. Bu merkezin yukarısında 
katani nuha seviyesinde tena· 
süli şevki merkez bulunur. 

Bu iki merkez beynin iştiraki 
olmaksızın başlıbaşına iş göre· 
bilirler. Fakat ekseriya tenasüli 
şevki merkeze gelen intiba nu· 
ha vasıtasile dimağa naklolunur 
ve idrak ve heyecan d mağında 
hasıl olur. 

Tenasüli şevki merkez dima· 

ğın kontcolu altına konmuştur. 

Tamam"le ruhi olan aşk intıba· 
ları doğrudan doğruya beyinde 
doğarlar ve intiazı idare eden 
mıntakaların tenebbühü olm · 
dan intiaz ı tahrik edebilirler. 
Ten~süli vazifelerin husulünde 
dımağ faal ~ol oynadığı gıbi 
ekseriya da menfi , nehyede"n 
rol d~ oynar. Buna şükretme· 
lidir, z ra yukarı kısmın (yani 
dimağın) kontro\u olmıy rak 
murdar ilik o~omatik bir surette 
harici münebbihlere cevab ver· 
meğe kalksa idi daimi b:r te· 
nasül ,uzvu gergin liği ins anı ne
lere sevketmezdi. 
Cinsi heyecanın uzvi ak sül

amelleri. 
Cinsi heyecan şahıslara göre 

az çok şiddetli uzvi aksülamel· 
leri mucib olur. Fakat şehvet 
münhanisi namı altında said \'\! 

nazil - artan, azalan safhalar 
kaydedilm ştir. 

1 - Nauzi uzuvların kabar· 
masına tevafuk eden, yükselen 
bır safha. - Sonu var -

-

Prenseslerle Prensler 
'Y_unani~tan~a Bul~ariıt".n.~u~ahhas gönder. memleketlerine dÖnÜyO 
dıler, bır Tutünofıs teşkılı ıçın konuşulacak __ • -· 

Fransız reisicumlıuru M. Leb1un, Başvekil M. :joiafl 
o• Hariciye l./azırı M. Dolbos bir arada 

Paris, 1 (Radyo) - Fransız 
parlamcnt~su, bu gün saat 
15,30 da en ihtiyar saylavlar· 
dan B. Salenin riyasetinde top· 
lanmış ve altıncı reis vekilini 
seçmi ;..tir. 

Altmcı reis vekilliğine komü· 
nist saylavlardan B. Doklo tek· 
rar seçildikten sonra parlamen· 
ta reisi B. Heriyo r iyaı~t ma· 
kamını işgal etmiş ve kendisini 
tekrar reis seçen parlamentoya 
tesekkür ettıkten sonra bir 
söylev vererek, bu içtima 
devresinde Fransız Parlamento· 
sunun, daha çetin işlerle uğra· 
oacağını, Fransız frangının, bu 
tıünkü vaziyette Frıı.nsız milletine 

bir hüzün ve ıstırap verdiğini, 
grevlerin, Fransayı müşkül bir 
hale sokmakta olduğunu, kapi· 
talin, memlekete olan vazifesini 
bihakk n yapması lazımgeldi· 
ğin i , aksi taktirde bu giinkü 
anormal vaz yetin fazla devam 
edemiycceği ni söylemiş ve sö· 
z'" nü, Fransanm harici siyasetine 
çevire rek; Frans a nın, sulh yo· 
lund rı muhte if devletler için 
f~d ka lı k y;,ptığını ve fakat 
buna r ğmen bütün devlet· 
leıi n si iıh la ndıkları nı, bu 
ya ra ş içh günde bir milyar 
fra'lk sarf<.d d ği ıi , bu halin 
önü ıe geçılm si ç n Uluslar 
1>osyetesi ı i ı s, v ye ,ı lazım gel· 

di§'ini ilave eylemiştir. 
B. Heryo, şiddetle alkıştan· 

mış ve sözü Başvekil Şotana 
varmiştir. 

Başvekil, B. Heryonun sözle· 
rini tesdik ettikten sonra, par· 
lamentorıun kapalı buJunduğu 
müddetçe cereyan eden hadise· 
ler hakkında izahat vermış ve 
şunları söylemiştir: 

- Parlamentonun son içti· 
maında vaziyet iyi idi. Bu gün 
ise tehlikeli bir şekil al mıştır. 
Faangın sukutu, büsbütün yer· 
sizdir. Zıra büdcemiz müteva· 
zindir. Binaenaleyh mali hiç bir 
sıkıntımız yoktur. Buna rağmen 
frank sukut ediyor. Hükumet, 
bu vaıiyetten mesuliyet kabul 
etmemekted r. 

Fabrikalarımızın son vaziyeti, 
hükumeti müşkülata düşürdü. 
Binbir fedakarlık la kanlı hadi
selerin önüne geçtik. Grev ilan 
eden amele ile patronlar uzla· 
şamıyorsa, hü ( Cımet buradadır. 

Ve her zaman hakemliği ifaya 
muktedirdır. 

Şayed asayiş ve emniyet ih· 
151 edilirse, lıükii'.llet bütün kud
retini göstermeğe hazırdır. 

Miizakerelere ara verildikten 
sonra, parti gruplarının topla
narak, kat'i kararlar alma! rı n, 
sıırıh ve aç k olmalarını r c.ı ede· 

lstanbul, 13 (Hususi) - Yarın Tophanede toplanacak olan Veliahdin düğünü bitli fakat Atinr. 
Şark tütünleri konferansına Yunanistanla Bulgaristan da iştirak ı l'- . • • d d• 
ediyorlar. Murahhaslar, bu akşam geldiler. Konferans, Pazartesi ua rcının sevıncı evam e ıyor 
günü Trabzon Saylavı B. Hasan Sakanın riyasetinde ve Boğazlar 
komisyonu binasında toplanacaktır. 

Konferansta bir 'ütünofis teşkili için müzakereler cereyan 
edeceği söyleniyor. 

---------------------Norveç vapuru yakalandı 
ve haciz altına alındı 

~~~~--,~~~~ 

(Yekta) vapurunu batırarı Norveç vapuru, 
hadiseden sonra kcı çmıştı 

lstanbul, 13 (Hususi) - Köstence açıklarında (Yekta) vapurunu 
batırdıktan sonra ortadan kaybolan Norveç vapuru, bu gün lima· 
nımıza gelmiş ve limım riyasetince yakalanarak haciz altına alın· 

~ mışhr. Vapurun kaptanı hakkında Müddeiumumilikce kanuni taki· 
~ bata başland ğınJan, ilk duruşmanın yarın yapılması muhtemeldir. 

Milan Stoyadinoviç dün 
gece Berline hareket etti 
Yugoslavya matbuatı, Yugoslavya. Alman. 

ya dostluğunun takviyesini istiyor. 
8elgrad, 13 (Radyo) - Yu· seylemekte ve bu hususta mil· 

goslavya Başvekili Bay Milan letin Başbekile tezahüratta bu· 
Stoyadinoviçin Berlin seyahati, lunmasını tavsiye etmektedir. 
bu günlerde vukubulacaktır. Al· Bertin, 13 (Radyo) - Bel· 
manyanın Belgrad elçisi, başve· graddan alınan haberlere göre, 
kilin Almanya seyahati müna· Yugoslavya Baş ve Dış B~kanı 

b t ·ı b ·· B ı· "t · Milan Stoyadinoviç, Berlınden se e 1 e u gun er ı ne gı mış· p . . k v· 
t' sonra raga gıtm1yec.;e , ıyana 

ır. yolu ile doğruca Belgrada dö· 
Gazeteler, Yugoslav · Alman necekt;r. 

dostluğu etrafında uzun maka· Belgrad, 13 (Radyo) - Milan 
leler neşretmekte, Almanya ile .Stoyadinoviç, gece yarısından . 
Yugoslavya arasındaki dostlu· sonra hususi trenle Bcrline ha· 
ğun takv;yesi lüzumundan bah· reket etmiştir. 

' - ELHAMRA idaresinde Milli Kütüphane 
Sineması 

Bu gün matinelerden itibaren 
Güzel ve sevimli yıldız 

DAN/ELLE DARRIEUX 
(Par.s sergrsinde birinci mükafatı kazanan) 

suliSTİMAL DA VASi 
Şahane bir güzellikte temsil ottiği senenin 
en mükemmel ve büyük Frans z filminde 
san'at hayatının en şaşaalı zirvesine yükseldi 

Seans ar: 3 5 7 9 da ............ ~ ............................... . 

/" 

Prenses FreJsrik Luiz gelinlik elbisesile 
Atina, 13 (Radyo) - Yunan Veliahdinin düğününde hazır bu· 

•..ınmak üzere gelen ecnebi devletler prenseslerile prensleri ve 
husu&i heyetleri, peyderpey meınleketlerine dönüyorlar. 

Veliahdin düğünü, senclerdenbcri görülmemiş derecede mutan· 
hın olmuştur. Umumi sürur, hala devam ediyor. 

Prenses Frederik Lüizin, düğün elbisesi, beş bin İngiliz lirası 
kıy.rnefınded ir. lngiltere Kraliçesi, Prenıeı Lüize gayet kıymett r 
bir hotoz göndermiştir. Bunun da, binlerce lngiliz lira Gı kıyme· 
tinde olduju söyleniyor. 
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Venedik, Türkiye ile ticari münasebatta bulu
nan devletlerin başında bulunuyordu 

Bir arılık kulaktan kulata 
bir şayia dolaıtı: 

- Galiba Sultan Beyazıd 
zehirlenerek ölmüş •• 

Bu şayiaya Yahudi tabiinin 
inıi de lcanşmuştı. Suttan Selim 
ftfat haberini duyunca babası· 
nın cenazeıin·n lstanbula nak· 
liai emretti. Cenaze getirildi ve 
büyük merasimle topraklara 
verıldı. 

Padişah artık faaliyetine ser
bestçe devamdaydı. Şöyle clü
tünüyordü: 

- Dahilde ıslahat llzım. 86-
yük harblere girişecetiL Bu da 
para itidir. Halbuki hazinede 
para yok. Binaenaleyh yeni bir 
verg tarhına mecburn. 

Pad ıahın huzurunda yapılan 
bir içtima ile derhal Tilrk, Ma· 
ıevi, H ristiyan bütin tebaaya 
hır vergi tarbedildi. O günlerde 
Dobro, Venedık, Draıoza m~ 
l>uslan da gelmiılerdi. 

Paclişab onları hazanına ka
bul etti ve bol bol iltifatlarda 
bulunda. Mebuılar hazardan 
ç kttklan vakit IMa iltifattan 
mahzuz ve u.earur g&üniiyor
la dı. Bunu, yeni pul ııhın Ve· 
cıediie kartı b·r teveccübi o!a
rak te:lkki etmiılerdi. 

Mebuslar çıktıktan 10ora Se
l m güldü: 

- Hele hele.. Gümrük va· 
r dalını niç"n unuttuk. Oraclm 
da mühimce bir para temin 
ed lir. 

Hemen irade çıkardı ve yeni 
ıçt ma ,.paldı, 

._ Güınrük tarifuiae yi&cle 
nm .. 

e 1edak; TütkiJe ile ticari 
m n•'9batta bulunu dnletleria 
bafıoda bul11nuyorda. M•Q. 
w ar bıınu du1'1H9 ok ... clık
tan sonra tokat yi,.,- PflNll 
çocuklara beazemitl.-di. Fakat 
~alacak bir PJ yokta. Çüaldl 

ltend ~eriqe: 
- Ne ppalam, mıalalaat 

durüğimizf. 
C vahı verilecekti-
Pad ıab; biraderleri Korbd 

i e Ahmedin harekibm t.dldk 
ed yordu. Ahmed, Karama.cl.,dl. 
Pad ph ODUG haldaada mle 
duş !.anüyoı !la: 

- Abmedin tek dmacatmı 
zannetmem. M.amafih JiJeceli 
da be de o nf ıbette atır olur. 

Korkud laalduDdaki fikri ele 
lıuaa yakındı: 

- 811 cibette• Aciz. fakat 
ultanat ilatıru ....,...._ .. 
Ş mdılak de teblikaiz.. 

K JrDIZ padif~ biraderi ..... 
ıade Ahmedia ara •• k11ml
dadıtını anlıyorda. Ala••• 
otlu Alieddia 4e ......._ıa ,.. 

····-Yazan: M. Aglıan 
-S7-

0 giin~erde lstanbulda bftyülc 
b:r şen ik hazırlıtı vardı. Padi· 
şahın oğlu ıebzade Süleyman; 
babas na biat için Kefeden ts
tan bula gelecekti. 

Pad.ıah, oğlunun parlak me
rasimle istikbalini emretm ,ti. 
Çtlnkü oğlundan başka otlu 
yoktu. Ona emindi, onu sevi· 
yordu. O da babasına ka11ı ay· • 
ni udakat ve merbutiyeti du-
yuyordu. 

Şehzadenin lstanbula giriıi 
hakıkaten çok emsa s z bir ıe
bir dütününü andırm•fb .• 

Padiıab yeni sarayda otlunu 
huzuruna kabul etmiı, onu öp
müş, ta.bhnın yanına oturtmuştu. 
Sileyman da babuı gibi zeki, 
kudretli bir padiph olacaktı. 
Selim; bu Clhetten de mağ'rurdu. 

O tarihte mevcut ıehzadeler 
ıunlardı: 

Sultanm müteveffa biraderi 
Şehinıabın otla Mahmud, pne 
müteveffa Mabmudun otullan 
Muu ile Orhan ve Emin, gene 
miteveffllardan Alemphın otlu 
Oıman •.• 

Bunlardan bqka Abmedin 
de dört otla vardı: . Aliecldin, 
Murad, Süleyman ve Osman .• 

Saltan Selim; tam bir aafia
kat aöaterdikleri takdirde bep
IİAİ bir eyalete, b r eanMta 
bey tt)'İD etmek iıtiyordu. Fakat 
YUiyet, bir q aeara iDi .. kilde 
tebeddül etti •• 

• •• 
latubul tehri, ıehzacle Sii-

leymanıa ıerefine muazzam ten· 
likler içinde yanıp tututurkea. 
ayni pcelerden birinde Ama.. 
,acla ıehzade Alameclin otwdutu 
wde iki k ıi bqb... Yenli• 
sislice konu..,.._da: 

Alamed Ye otla A ieddia.. 
$elazade Ahmed ıeiylüyot, otla 

Alieddia di•liyordu: 
- Silrat lhım.. Selim, fi .. 

diki laalde lataııbuU. fala • .,. 
pi.. Elç leriu, mebaalma, bey
leria biatlerini bbal ell9eldwll, 
otlanan laabnm oktamaktaa ba
IJD• kapyacak walrıtte detiJ, IDi 
bir hamle ile .... ak ••• 

arruza reçt ğini işittirmiyecebia 
Şehzad~ Alaeddin hesap etti: 
- Az mi oo bet ıünde Bur· 

sayı tutarım. 

- Duydun mu Alieddinl 
- Evet, pederimi. 
Baba, oğul daha bir müddet 

görü~tüler. Gece yarısından son· 
raydı. Alieddin, batını eğerek 
babasıoan oduandan çıkb. 

Ertesi gün Şehzade Alieddin 
Bursa üzerine yürüdü. 

Alieddi11 de kuvvetli, cenr, 
zeki bir gençti. Orta Anadolu 
halkı; vazıyeti kat'i olarak bil
mediti için ba Şehzadeler ve 
ordu gelip zeçmelerine karıı 
aldırıı etmiyordu. Çünkü bir ta· 
rafa temayül ettiği takdirde ya• 
rın öbür aün fena vaziyette k.
labilecetini düıünüyordu. Sui· 
yen halk, artık isyanlara, Şeb· 
zade botuşmalarına, mezhep 
bayraktarlaruun kalkınmalanna 
alışmıştı. 

Alieddin, biç bir mukavemet 
ıörmeden ve batta biç sczdir· 
meden Bursayı tutmuıtu. 

Bursa S..batııı, bu iai ı.ar· 
ruzdan ta1ırmı1b. Aliecldin; te· 
birle l.tanbalaa irtibatım kesmiş 
Ye Bursayı muhasara altını al• 
mışb. 

latanbalan, Sultan Selimin 
bunlardan haberi yoktu. Yalnız 
brdeılerine br11 duydup şilp· 
t.elerJe iktifa edirordu. 

Suba11: 
- Belki Sul'*-claa imdat aellrl 
Difiaee1ile f8bfli miiclafaaya 

batlada. Fakat Alieddio, şiddetli 
bir tazyikle Buruya ele geçir· 
met• muvaffa ol4llu. Genç Şeb· 
zade, tehre girince ilk olarak 
S..bqıyı aratb. 

Slab-. btmıfb. Fakat Şela
zadenia aipahileri onu ayni gün 
ıebir barıonde yakalamıtl•cla. 

Alie din, Subaşıyı hlWll'UD& 
çajtrU11 

- babacan!. işi becereaıedin. - .... 
- o·ısiz gibi ne duruyorsun? 

Saltanın llahraın.._ Selım nere· 
de? Sana ııiçin yardım etmedı? - . . . .. 

- Sus bakalım, sus, Lir az. 
presi... - ifie bir ... ram ki, bir 

- labcl..ı.tleri H ıfltW• daha •tz n açılmaı. 
JOl'18DU. babacatam? Alilnldin ı zl1 bir işaret fır. 

Ahmed, ayata blda. O..· la tr, 1abaşı yakalandı ve tOrGk· 
• mcak bir riizpr -,.,d.. lendi. Beş dakika ıonra ıubafl, 
~~~ .... et. ,.. iaee bir ipi~ betuhnuştu. All· 

Ah-.d. ıöz1er ai ti ... 'r a eddin, bltlı ı d4etini ele al· 
4otr• dikerek ceftb ftftii: ••· Seliae taraft• ol1111lar 

- ilk laedef ....... ,-ı .. .,.... eaka"'-da aldiirfi. 
Allecldi9 lamdcladı: lüyor w lıllfleri ıeae '°kaktardı 
- Bur• •? blNlcıllJOrd& 
Allmed, .--nni ......_ _... "~-.. ----Sı11o11•_fltll' ___ _ . ....... ... D ndaydı.. 

~,.---------' - Ent ta -. ... .. 
ANADOLU - ..... 

1 - Halkevi, geçen .. ~ el
dı.p pbi bı .... de ... top
ı .... a.n.. b..._ıftlt. Oyeleri· 
mt& a. \ePtaablara kendilsine 
evelce verilmiş olu dai.U da
_.,.,.. f9141tek..... Bu 
•ile topa.w.aı ller w~ , ... 
pnü saat 17 de batf*t. 

2 - 14111938 Cuma günii 
Mat 17 ele 1'ıı liu direktörü 
B. ftecl8eltia tarafıadan ('rltk 
•cteWr.taMa Vata) mevzuu 
~ bir koaf.ana •erile-

J - 1411/931 Cuma sW 
.- 16 • eYimi• Dil, Tarih. 
tctebiJat bmıtesının umumi 
toplantt11 ve aaat 17 ,30 da yöw 
kurul toplanb11 vardıı. 

Mısır hadiseleri 

bah·sıeri 
Dahili lıutalıkl mliteba1111uıw 

Df'. M. Şevki U ur diyM kl: 

Vıicud makinesindaki 
Kral Faruk, lngiltereden Dispozisyon ve 

yardım beklemiyor mu? Konsti:üsyon 
• - • - • Şi11Dan tipte olanlar çok defa 

Vefd, bu defa memleketin kurtula- tüccardarlar. Tcarette muvaffak 
olurlar, sulhseverd.rler. Az çok 

şunda olduğu gibi halkın milli his· yüksek mevki ışgaline de mu-

l 
vaffak olurlar. Bu tiplerin bünye 

erinden istifade edemiyormuı. itibarile iğtidai mübadele ve ib· 
-----• • tiyarlık hastalıklarına dispozis-

Fransız matbuab Mısırdaki teessüs edeceğini tahmin ettiği yonlan çoktur. Bunların roma· 
kabine tebeddülü ve krahn şahsi rejimın İtalyan ideoloji tizma ve gut bastahklarına şeker 
cezri hareketi etrafında müta- ve usullerinin cazibesine kapı· illetine ve yağlılık, kan daman 
lealar beyan eylemekte, Rumen lacağı zannandadar. Yeşil göm• katılaşma11na istıdat ve kabili· 
bidueleri kadar buna da ebem· le idiler kara gömleklileri takli· yetleri pek çok olduğu için bu 
miyet vermektedirler. den tesis olunmuşlardır. Mah· hastalıklara çabuk uğrarlar. Bil· 
Sağdan • Journal deı Debata. mud Muhammed paıa İngiliz bana ekseriya bu tipler ıbtiyar-

gazetesi ıöyle yazıyor: Hariciye Nezaretine kafi temi· lık hastalıklarının tehlikeai al· 
•Yeni Mısır kabinesinin baş· nat vermiştir. Fakat bu teminat tında kalırlar. Bundan başka iyi 

lıca vesfa Vefd haricinde aeçilmiı ile, Mıısr ile mevcut ittifaka bir tıp bulmak pek azdır. İnsan· 
adamlardan mürekkep olması imparatorluğur\ bqhca unsurla- ların çoğu muhtelıf bir tiptedir· 
teşkil eder .. Genç kralın hususi nndao biri gözüyle bakan in· ler. Bu tıpin de bünye ve ka
müıaviri olarak Ali Mahir pa· gikere Hariciye Nezaretinin dık- rakterleri buna göre karışık olur. 
ıayı intihap etmesi, şöhreti çok katiai uyutturmuı olamaz. Şunu da bilmelidır ki, sayılan 
büyük olan ve hakimi mutlak • * • bu iki tipin aras1nda orta bir 
teıiriai yapan Batvekil Nahas Mutedil BOidan •Ere Noavelle. tip vardır; bu tıpte bulunan in· 
paıaya karp kendi iradesini ıazetesine göre, İngiltere, her sanlar çok defa hastalık d spo
tebarüz ettirmek istediği tesi· ihtimale karşı, halihazırda Mı· zisyonu göstermezler. Bünyele
rini yapmııtır. Genç krala, Mus- sırda bulunan lngiliz ordusunu rinde hastalıklara karşı istidat 
tafa Kemal tarafından feshedilen kuvvetlendirmektedir. Bitaraf yok gibidir. Şııman olan insan
bilifeti ihya etmek emelini izafe bir vaziyet almakta berdevam lar en ziyade istıdat göı erdik 
eylemek mGbaletalı bir ıey olmakla beraber lngiliz diplo- lerinden, ihti1arlık haıtalıklanna 
olar; fabt kralın Müslüman ele- muiıi berbanfi bir ıürpriz brıı lizımgelen • hbı tedbirleri 
manlara ve Müaliimanlık hisle- kar1111Dda kalmak iıteme- almaları, 1ağlaklan noktuından 
riDo dayum.k iltediti ıiphe- miftir. Mı111 mueleai dahili çok önemlidir. 
den beridir.. mahiyette bir me1ele olarak Bu tipler irsiyette dahi pek 

Gene •tdan •Echo de Pariı. devam edegelmektedir. Fakat naGlaim Ye büyiik roller oyaa• 
pzeteaine pe; müteveffa kral dahili çarpıımalana Mı11ra, Mı· maktadırlar. Kendılerıne intikal 
Fuad Vafde karp bir kaç tlefa aar hiildlmetiıiin bütln kuwet• eden eden veyahut tq dıklan 
kafa tutmap muvaffak olmuttu. Jeıine bakim olmuıaı icap iatidat ve bb liyetler doğan 
Maamafib neticede vafd daima ettirecek bir vaziyete aokma• yavrulara da ıeçmiı olur. 
muvaffak olmqtur. Vafdia ....,. flndan brqlar. Mı•tr hld... w HtJenlft b.r-t.d 
halefete geçtiti zaman kullan- dCJiradari clotr..,a, 1925 tetki- ~oziayoo.un--ir.siyctte vıırlılda
dığı metodlar ihtililcuyanedir. llb euıiye kanunu ile hukuka nm kaybetmek içın yaşama )'01-
Şimdı kral VafdiD dizginlerini tabdid edilmiı olu krahta lannda yapacaklara fedakirllk 
kı•ak Ye onu haiz bulundutu ıabıt idaresiDi teai1e mataf ft ahhi yollarda yürümeleri&. 
inhi•rclaa mahnam etmekle if. olan bir devlet darbaidir. Kra- lcabildır. Bu auretle hem kencli
tihar etmekted r. Vafd şimdi, lıa ilk iıi, ötedenberi feabiai !erini, hem de yavrulanna ba 
nktile meraleketinin kurtarılma• taleb ett ti paramilit• teıkilit• belldan kurtarm ş olur ar. 
il mevzuu bahsoldutu zaman lana lityi olmuıtur. lnpliı ma- Yoku bünyelerinde tatıdıldan 
fevkalade istifade ettıti ıeyden kamab, ıizli taraftan henb ba dilpoz ıyon cezasını hayat
yani, halkın 1ovünizm hislerin- tamamile mal4m o mıyan ve lannda büyük acılar ve 11tırap. 
~n iatıfade edememektedir. yabanca devletlerin müdahale- lar, ioiltıler ıçinde yıllarca çea 
V afdi bizzat kendi muvaffalcı,.ti ıine ..&ne oldutu muhtemel kerler. Müteha111s bir doktora 
darbelem ıtir. lngiltere • Mııır bulunan Mııar mtilifından Ulak milracaat ederek hangi tipte 
ıttifakaaın imzalandıtı zaman- kalmaktadır. olduğunu takdir ettirmek ve 
danberi Vafd lngiltere kaltine- Mıaarın, biltüo Arab memle• icap eden tedbirleri öğrenmekle 
sile iyi geçinmektedir. Maıır ketleri gibi ltalya propagandası kuvvetli bir nelil yetiştireceğini 
kralı da bundan sonra zor 18• tarafından itleailon vo Müalü· herkes bilmelid 
maalarda lnı ltere silnplerine man hareketinin başına geçmesi - BiTTi -
istinad ~dem yeacktir. Maam f b kendiaanden .def'aatlo taleb edil· ı 30 l ) 
lıalk ırasanda bar mill•t telinin m' bulunan bir memleket ol- J. e '(l ec.z.ı w !r 
parllmentonun temin edecetf dutu wautulmarnalıdır. B 
iyililderclen daha büyük iyilikler nap,. u gece 
temin edebileceği ve genç kralın r1 u Kemeraltında lttıhad, Güzel-

ara6p1hlc d'!'!yasının b ve hatta B. Vatanla Delbosa ydalıdAa ~üzleklyçalı. lrkgtadpalzk~ın· 
nı ı üman 111eminin ış1na geç· yı a s ı, eşme ı e ıçeş· 
mete named bulunduğu bak· nişanlar . gönderdi melik, Alsancakta B. Fuad ec· 
kında, urib olmamakla beraber Pari1, 13 (Radyo) _ Vatikan zabanelera nöbetçidırler. 
bir iman mevcuttur... aefiri Valeryo Daleri, bu ıün Hıfzıaaıhh2 tekdmtJl 

Bir çok kimseler ltalyanın Hariciye N~ıaretiae gitmiı ve kursu 
yaptıta entrikalarla bu günkil Papanıa, Baıvekil B. Şotanla 
Mtııt buhranını taeil etmiı oJ. Hariciye Naz111 B. Delbosa rörı· 
dutunu zannetmektedirler. Sali· derdiii nişaalan teilim etmiıtir. 

ı.ıy.tt• mota1ı1t1ere g1re ltalya, Romanyanııılaareketi 
(.ibyada ltalya11ları11 tatbik et-
alıaif oldukları latfi• JD•todlan proteato ediliyor 
•tmamıı olaa Mılll' milleti Paris, 13 (Radyo) - R~ 
üsdihde dofrudab dotruya te- yanın, yahudiler al6yhiae aldığı 
s rde bulunmak ıuretile bldise· tedbirleri protesto etmek üzere 
leri• cerqaaı taraına İltediği dün gece (Salvagram) da büyük 
istikameti veremez, fakat ltalya, büyük bir toplanb yapılmııbr. 
ötedeaberi Mııthft ıe~tlerine Bu toplantıda, mabtelif unıur· 
lftitak eden ecnebilere, yani ların mümc11illeri haz11 bulun· 
frıan11z Ye lnıiliılere katı• halk muılardar. 
arasında mevcut basmane biı· M l 
leri t91vilc etmekte veyahut bun· uf anın bir senede 
lara yardam eylemektedir. yedili balık 

Ankarada Hıfzıss hha mekte
binde açılacak tekamül kursuna 
şehrimiz hüldlmet doktoru Bay 
Mubliı Özden İftİJ'ak edecektir. 
Kurıta Şuba batlanııcında 
derslere baş anacaktır 

TAKVJ1l'1 
Rllllli • ll~J 1 Arabi •• Jjo 
ltbua11ıani 1 Zilkade l 2 

Kdnunıııcıni 

; 14 
8 

ı 
9 
3 
8 

ltaı,. Kabiredeki eloilitiai Mutia. 13 (A.A.) - 1937 
lıkltabarda büyük elçilik haline yıla içinde Mutlaya 16 bin kilo , .......................... - ..... lml!!ll-.. 

ıetirıaeti vadetaiştir. Bundu balık relmiş ve iıtihlik edil· 
IDakaat kralın ıızeti uefaıai ok· mışt r. B 1klar Köycetiz dalya· 

maktat. ltalya Mıııı"- eııeç. mle cıv•nD~ ıelmaftır. 
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Ç. Abcı K. S. K. S. 

- 60 - Yasan:AleksonJr Düma ............ 
416 Alye>ti .,;ra. 13 2S 17 2 
407 lob sar ada. 6 50 13 5 
186 A. R. Oıüm. 13 25 15 7 
158 O. K.-u 12 25 Mukatlde• lıitaplar:ı oe Tevrata göre 

Oa dakika okuduktan ve on saniye düşündükten 
sonra Kardinal iıi kavramışb 

89 Patenon 13 
81 Esnaf Ban. 13 75 
64 Vatel 11 75 
54 M. z. Atımet 13 

Kiinat ve hayat 
------

- Bonuyö ba mudur? 

- Ewt •·••z. Di1• .. 

di, efeedimız. 
- K.1t11 kimin bçwdıpu 

b 'liyor m uauouı'l 

- Asla, efe.1dimiz; sokak ka
pauncla beklerdim. 

49 Ş. Remzi 11 
47 Şıalak o. 12 S0 Nas il meydana geldi? 

hit cnap vereli. 
- Pek 111. Şu kltatlan bana 

Yer, bizi yalnız barak. 
Zabit. mua izeriade p.te

rllail olan kltıtlan alarak bn
dillM verdikten aonra yerlere 
bclar ililiP •llmlıyarak çıkıp 

- fi2yır, efendimiz. 
- Fakat, ıüphe ettiğiniz kim· 

aeler va? 

- Yalnız g rmek için De be
bane göaterirdı? 

- Hiç bir bebane gülterıo 
mezdi. Y aJmı belde, dereli. ben 
de beklerdim. 

3S Akteki Ban. 13 7S 
21 M. J. Taran. 12 25 
ıs ş. Rıza H. ıs so 
10 o. Ardıti 14 15 

Günetten eve) gece ve gündüz
yaraclılml§. Canavarlar, İn&anlar 

- Evet, ancak ba ıüphele
ri• komiaer n boıuna fitmedili 
için vazıeçi)'Onlm. 

- Çok geniı yürekli bir ko
ca11n z, az"zim mösyö Bonaqö. 

8 T. Erman 13 
1640 Yekin 

201604.5 Eski ••ht 

albncı gün halk edilmiş. 
203244.S Umum yeldha 

incir aabtlaPI 

E11Wl• ..,-, ogdınlılı. luıranlılc, sonra ıölc, sonra icara 
• ••t., tim sonrtı ti.il ı••ı, ag yıldızlar garadıldı • Gu· 
.,.,. _, .. ,. ... ılıul• fltll'mıı - beşinci aün balıklar aittL - Kanam kurtulmut; laaberi

niz var mı? a...,a, ba kltıtlarm Kalede 
ifaW aptedilmit balaau ka
tidir ...... tammıtb. Şömi
..... 111 Dclee ara aıra ıözle
Mi .........,._ kaldırarak bu-

- Hayar, efendimis; bana 
bap'llaaaede ıkea haber aldım. 
Komi.er efendi öy e ıöyliyor
du.... Ne merlaametli bır zat. 

Dıye Kard' nal alay e ti. 
KumılÇI kendi kendine aöy

IGyordu: 
- Bana, uizim möıyö, di-

1or. Ehi lı er yolunda deaekl. 
- O kaplan fimdi ele bıli-

ç. AllCI K. s. K. s. 
150 Ş. R za H. 6 75 6 7 
83 O. Kuruma 7 50 8 

" lııı,l• p••tl• oltlalfll' • eanavarlarla insanlor altıncı 
,.,..,. •""-'. i111lfe 

~ tib• ...ıı. b•wıaua kal
W. AiyorcN.. 

o. tlaldb ........ -
••• ,. ~ilkte• .... Kar-
ctiMI .......... Keacli ... 
.. llJl••h 

- Bu adamın iıte alaka11 
JOkt.; fakat beiı yok; her hal-
• tlir JOlclamalı.. 

iaal ,.ftK& dedi leh 
- Vatan balni olarak mltte

laem bataluyonmnml. 
lc...,a. mubmbma iııaWlin --· eld• ,.,. ile .. ,... ..... 
- ....... ıa,lediler de-

.. , ... ,. .. ederim ki bir 
fl7d• ....,erim Jok. 

Kar4haal sGtüm.ecliı 
- ıc.a..-. 1ıı1a. .ıa Şev

ı...d Bwki ••••• ........... ,.ı., ......... 
- Dotnıdw, .ı..c1m~ -. 

rımdan bu isimleri duymqtum. 
--- müwebetle? 
-o-·~ göre. 

"-... clö Rifelrö, Dük dö 
a.kiapamı PariM lrmuzldı:la 

• ide hem ona n hemde 
•11mın· mahvetmek iatiyormUf. 

iaal &Om ile bqırdı: 
- Janu o ma aöylecli? 
- r..t., efendimiz; fakat bea 

bDclilİDe ıa. fikrinin y•ht ol
d ... a IÖJletlim; buaclaa b.,b. 
........ o bari. pylerclea 
beri llalaadujun•.-

X.diaal söıiaii baerek de· 
dilda 

- DiliDi .... Alt•ak laerif-
- Kenm _.. böyle ıöyle-

Kardi..t tekrar rii iauedi: 
- De.- bnnız kaçtaktaa 

.,.. ne olclata hakkancla 
haberiniz yak? 

- Kat'IJJH, efendimiz; ba
aaala beraber Luw urayıaa 
gıtmit olacak ... 

- Bu ıabah saat bire kadar 
oraya gitmemlf. 

- Aman Atlabımt O halde 
ne oldu? 

- Şüpbesiı öt eneeetir; Ka.
dinate bu şey rııla bluaar. 
Kardüaa: her '911 6ğrenir .. 

- Şu halde, efendımiı, ka
nma ne olclut11H Kardinalin 
bana aöylemek IGthlftda bul• 
nacat•nı umar MuHRıı? 

- Belki; fakat ilkiace brı
DIZ Mm. di Şcwröz ile olu 
m&naaebeti baklanda biklilde
rinizl kardmale dotraaaa 16yle
menfı tlzımcLr. 

- F akl\t, efendimiz, bu hu
fUfta ,hiç bar ıey bilmiyorum, 
ben ona hiç ıcwmedııa. 

- Kannızı Luw"8n almata 
gfttitintz tımaft dotru moise 
mi geldiniz? 

- Hemen hi~ bir zaman; 
çaaa11rcılarla iti oturdu ve lcen
diıiDi oalarıa menae götiriif. 
dam. 

- Bu çamaprcılar kaç ta· 
neydi? 

- 1ki, efendimiz. 
- ~de oturuyorl.r? 
- Biri Vuiirar aokatıada ve 

diteri de Harp ıokat ada. 
- Kendiai ile berabs ba 

evlere girer miydataa? 

JOI' ma•n? 
- Ewet. 
- Nedr? 
- Vujırar aokatnclald No. 

25, Hup lok tındakı 75. 
- Pek ruzel •• 
Ba .azJ• üzerine eline bir 

gümüı çıngırak alarak çalmıştı. 
içeriye zabıt gırd • Emir şek· 
linde dedi ki: 

- Git Boşeforu bul; eğer ıel
mişıe hemen yamma eelsin .. 

Zabit cevap verdı: 
- Kont burada ve efendi· 

mizle hemen ıöriişmek ist yor. 
- Ôy eyae söyle gelsin; ça· 

bu1c gelıinl. 
Zabit, bütün Kardinal hizmet· 

çilerinin emirberlifi atikliti ile 
dışara7a fırladı. 

Bonasyö hayretle etrafına ba
kınarak dedı ki~ 

- Efendımizel. 
Zabitin odadan çıkışından 

b~ saniye aeçmeden kapa açıl· 
m't ve içeriye yeni bır şahıs 
girm şti •. 

Bonasyö onu gorünce batardı: 
- Bu, odur!... 
Kardinal sordu: 
- O mu? Kim?. 
- Karamı kaçıran adım!. .. 
KArdanal tekrar çıtıg rağı çal· 

dı. Zabıt g&ründ6. 
- Bu adamı muhafızlara tem· 

lim el Kend1s ni çağırancıya 
kadar beldesin.. 

Bonasyö atlar gıbi bir halde 
ıöy.enmeğe b11şladı: 

- Hayır. tfendım'zl Hayarl 
H yar. Hata ett m; bu büsbutün 

23 Emaf Ban. 6 50 6 Ha,at naal bqlamıt mevzuu 
256 YekGn heniz tamamen a1dınlan1D1f, 

124fi91 Eaki llbt kat'iletmif aayala•aı.. lnau 
124947 Umum ,.kGn ... ı yaraclalmt veya meydaM 

Piyasa flattePI . plaif? Babai ile sene pek ih-
13-1-938 çekırclebiz hiim or- tiliflt, pek kanfak, pek müb-

tı fia eri: bemdir. !iki 1n8Mlar, eski 
No. 7 12 25 ilials ve, clialer, elki a1·m1er 
" 8 13 25 w abaidio, ba_.. iauala be-" 9 13 75 , ... 
.. 10 15 25 raber olmuı fanedsl•, ba11t-
" ı ı 17 25 taa ziyade in1Ua kı,.aet" ebem-
• t 2 Mal •ipt verirlsdi. N tekim ana ela 

Z.hlra •llflal'I kli•abD ea ebem .. ,.ıU bir 
r Omı K. s. K. s. parçua auuile bakahr batta 
"'" claha ellci clewirMrde kli=lt 
BS Ton BatdaJ S 50 

SSS Arpa 4 062S 4 12 .ndu ibaret •Jllarcla. Mubd-
100 Ton Arpa 4 0625 4 12 del ldtaplana birincilİ ol• 

96 Nohgt S 125 s S7 Tewat ft wia•- Be.t &.rail 
77 K. D. 8 ile Lacil ve K.- ve baalera 
S Bu pr 10 iaanan ...,_m.cı ı ... alM', yiiz-

92 Ton P. çekir. 2 40 2 S0 lerce yallar, dUnyayı, hayatı, in-
173 8. Pamttk 32 ~ .-ı .. --eailtı .-..ıa alb giin• ---------1 de fUktM .... .atitiM bmp batka bir adam, benaıa bilditia iman ettiler. 
adama biç bememiyor. S. efee. Ba ,..._. fikirleri TeVNllD lıek-
di eminim ki, çok iyi bir &attır. viniilaalılGbl (MaWOldmD..,. 

Kanllllal t*at e.ur wrdi: daaa .ı.-, ,,.,.t' de) be-
- Bu aptalt götürüail.. Lr •on 1a.-.. Clls.S ..wedelill: 
Zabıt BonaayÖ)'Ü kolwıdaa 

tutta ve beldeme oduıaa p. (Vı h .. ~ J1ri ,.atta ki, 
türerek iki muhafıza tulim 0 Wcie ...... laer ..,.&en lılW 
etti. •• hali 0-oabot) idı. Bun• iile-

Yeni gelen pbıı Bonaayö rİM _.ba laak ay-.ıık alma
odadan çıkmcıya kadar merakla 11nı ferman buyurdakta düaJ• 
arkaaıncl.n baktı ve kapı ka- ela a,9nlak la.....a. aeWİ. Alab 
pandıktan aonra iıtabh bir bal- •Jcil.laim a&l•ı •Giaclii&. koy. 
de Kardinalin yaoına ıokularak et. ve bacWMI m..a.k ol8ua• 
ıöylemeJı.e baıladı: emredip, Tannnın emir w int-

5 clui dainliade branlak dahi 
- Bir birlerini gördiilerL 
- Kim? Diye Hqmetli aorcla. ıae,dMa ıeldi. Oa• adıaa ela 
- Onlarl •Gece. ko,dtı. Ve Rab, ba İl-
- Kraliçe ilk Dnk mü? leri bir günde ikmal etti.) 

• Arlcaı fitil' • G&lliyor ki kiinatm •h .n 
.-,a ,_dir. Diz, dümdfız, uca-

89 lnkılib a ıralarında 
lelinikte kurulan cemiyet, o vakte kadar Y.Bpılan biitün 

ü:a~lil~~ bir~ birer tetkik etmeğe karar rennişti 
,5s0 lıteli Hail oeai)'eti bır u bariblar prattıktan aonra vermiyordu. S beb malüm in· latitrad bbiliaden ollrak 

P .._.. olmıyu bir aha. Ka• 
ranlak ile a,tlaahtm da yer ile 
beraber ,....d.Wtanı va bepai· 
nia Wr günde bitirildipıi da 
il)lr• Tftftlt, &ç Wyük f9n 
1aatu1111 bird• ,.,... ....,.. 
Da ... ecWim: 

( Buncla .-ra Yala•a 
bir rakii ( Seme ) J&rat••tı 
mlll'ad ba,....p t.n4aa ••il 
İla ..ı.ı tefrik .. lakNI .-ek 
idi. imdi T1UH'lmll b.,..at-
9'1'1D olarak ifba rakii cWai 
yanddck ve .... T•n Fk 
U,chı. Bu pk alt tarahcla 
baha.- ealara ilt tarafı.ta ol• 
......... ,.rch "' ba ... ,. 
cWü llir P.de ppıltp YaJn. 
balkettilderini kendiai bet9DCliP 

sok •~ plafM bir çolc c~ meputiyet iliAııu miiteakıb anı· lcılipç kuvvet orduyu ele ala· arzettitimız bu vak'a lftlllda 
~tler ~l11t1dujunu ve böyle- vatana avdet etmiştı. mamııta. hürriyet için pb......_ avala-
lilde henıı .orada (fol yok, yu· Se iuikte kurulaa cemiyet o lran inkı ibı da böyle idi. bini göaterir feci bir miaalclir. 
murta 1 .. •kea) fikirlerin da ta· vakte kıdar ~apılaa .inlq.lipla Zavalh ıhtili c ler az ın1 kan Y apıl~k ialalibta orclUDUn 
nıkbtmı _ roateren bu halin pek bir« birer tedkik etmifli. T.. dökm6t ertlı. Muıaffereddin şah elde edilm•Iİ ve ilk 11fta ba
ıe.aa aeticeler verecetini düfii... ri.bte d-iny&4Ua ıözünü apa ~e 1~man bir kaçar idi. Tuttup lunaaa. mutlak .....ıfalmpti 
•it ve en nı1aayet Paristeki te- f,.anı·z büyük inkılibı v•dtr. ınt&al~arı topun atıma bat- intıı edec:ejindea rırifilu bu 
181dciilünü harici bır tubesi imif Bir çok kanların dökil .. •iae lam ba,lece pan;alaltlrır<h. IOD mreketimi.ade de lıer ,,.,. 
sili göstere~lc lth1aad ve Te- ve ipa uzapap .P.et• aik ~zrm Ömer Naci l~a i~ den evel ele ordunUD allQlllUı 
ratdd cemiyetıle birleımete b- arduHD Joi •iiHUA lmwe- kılipeı ~d..a-;le birlikte bar buauai karar .ıtına .W.arak o 
rar wrmiı ve karar &zerine tİll ele aLmna ... ı idi. ree bar J>'llllJa. ~trı~ak ~ yolda ite airiıilm ıti. 
lHllll> adını da (lttıbıd ve Te- Bundan bqb ı<iK eaa.da k.Gmct kuvvetlerıAaa elme dii· Gene bu ııralarda befinci 
nldci) cemiyetine çevrimifti. cereyan eclea RU8 ilttiJili vardı eler. . T.ı, i bu :r.k muv.af· ordu merkezi olan Şamctu aa· 

er.iti Ye İttit.ad) adı tOTem· •Nehlist. &er Çar iduemne ~ ak.yeli teJıralla ıa a yazarlar kil auretile Erklnıbarb ko~ 
._ 1324 tarila 

1 
__ d d a.z lv1': ve relen cevapta yakalananların Maıtafa Kemal Bey ( Atatürk ) 

... • ıne ~ ar evam il •aD91Z v'll' • ete ~ hepsinin topun a11..ına bax.Jan- l • t' M f K --• Be 

... .., ve inkıl .. bt • ı d G.!t "k bfi...& f .ı-L.L. 5• a pımq ı. uıta a e..... 1 
a n .sonra ana- mq er ı. DUJU 1- e~· mak ıaretile parça1anmaları Selinikte bqlayan inkallb laaıe-

• avdet. etmuile yabancı 1 ldır yapıyorlardı. Kadınlan ve emredilir. kibna büyük bir kuvvet ı t 
!'i:a ne bır t.,..ıdcilü ve ne erlı:elderi elele vermit horib- O gün de bizde mqruti1"t Şamda ilteıı •Vatan.,, ~o:;;"'~ 
fııuı.; ferd kalmam111 üzerine ı.. yoratıyorlardt. Fabt ma- ilin edilıııiı. Emırumda bir çok adında bir cemiyet to,,.,1t1tl et
tıbl el •• Teraldci) ye inblib vaffalcıyet elde edılemiyordu. bürriyetperverlerle temuta bu- mitti, bu cemiyetin Şam taraf. 

iti. Her hareket hemen baatanhyor luaan Tebriz tehbeaderiiniz bu !anada eldukça efrada .ardı. 
••ıı •bNa: Bey_~!r~e yapıl- aka~ kan .. y~rini ~lamıyordu. arb.dqlınndan aldıtı telgrafla Muatafa Kemal Bey ip ba oe
.. it e en Yu;ueyı yapmıı Sibırya çollen, Sıbalın maden- keyfiyete muttali olur ve ılk iı m yeti (Terakki ve lttihad) a 

ar •11ddet aonra 1 arıa geç- len bir çok vatanaeverleıta me- olarak Omer NICİJİ bu zali. ilhak etti. 
oralarda bır çok vak'alar un ol.Utan baıka bir Detice mane ıdamcl•n kurtanr. -SonaNP-

r_..t • .-t..u 111ema 
• •ıaa ae cleria ve • p •ç ....... cliltiror• ...... ,..._,... 

Okuyalım: 111p-. jlli 9İll 
g&lnea .... t9e•llli ... .,.. ..... . 

{Oçünd g6n Tann ~ 
ıölin alt kısmında ıu-
larm bir yere toplan ka-
ralar bir tarafta Warak den1z. 
lerin ıneydaaa ptme;lai fernıaa 
edip bu dahi vüc:ude pld1kte 
Cenebı , 19rlere (kara) ve 

ıulara ( deniz) adını verdi. Yer 
lwe (otlar bitiriniz, ağaçlar v 
meyvalar meydana get riniıl) 
emrini vsd • T opcak tohumlu, 
tohumsuz her nevi otları ve 
•taçları husule get ridı ve bu 
amel yat dahi bir giode tamam 
oldu. 

Jeo1ojiye, neb&tata b ç u mı· 
yu. masalltirl Günetio, ayan, 
yıldızlana yaradılııı iae dörduncil 
giindedir. Demek oluyor ki gü· 
Def yarebl .. dan aydınlık ve 
braollk yar..tı l maı. Böyle şey 
~ olabilır mt'I d"ye pımayan z. 
f.- Tevrabo dördüocü gin Tan
nam yapbj't itler ha)u:ındaki 
Rtarlan: 

[Bundan aonra dördiincü güo 
geldi. Rab, fiinü ıecedea ayır• 
..U. vakitleri. umanları belirt· 
mek İÇİG gikte pnq. ay ve 
ydclazı.ta wn...ı kiffei ectaau 
---İ• (yani biitiia parlak 
yıldızlaraa) ..... ..,ı emretti 
va bmlar clalai meyclau p&di. 
ı.. lçleriaclea ikili bqkalana• 
clla bi,ik idi. T•n .,_._ 
&ekil ........ Ea biyiitiei 
...... fiteriıli, Mir küçük 
11w..Mrla berabs pceye talaıil 
e~ ~• a&emia bu suretle 
aiialeDmeli, Taammn dahi tak· 
dir aam:ıaa celb ve davet 
elti.] 

Dördüncü IÜD bu IUl'etlo ~ 
pandaktaa IODra betiaci güıı. 
bakalım neler olmuf: 

[ Dördüncü giiıa içinde fU 
itler dahi biterek befinci güııde 
Tann. ıular içinde yüzü Ü%erlııe 
IİİrİİDÜp rüzen ve gezen ha,. 
vanların var olmaauu ve gök 
ile yerler aruında kUf)ar U9" 
masam marad etti. Bwıl• dahi 
meydana çaktılar. Tanrı bunlara 
bereket verdi, ootalmalana 
ferman etti.) 

Henüz bre lıayvuları v.e ia 
...W meydanda yok. Bu İl 
alhno sWaiA· Alboca gWı Tev
rata före CD mühim pndiir: 
[Albacı pa içiade dahi dünya· 
lara o·.zam ~en Tanrı hazret• 
leri 1el'1ÜIÜnde pen hqerat 
ve canavarlar .. yaratılma&1111 fer
IUD etti. Bunlar laaııl o dular. 
Oadan ıonra kendi vaa flanndaa 
u bir miktara malak olmak ım
tiyaz ve kudr.ta1e inuna halk 
.tti. Ve İDADID bu vasıflardan 
•olayı dünyaya •usallat olma
llDı 4Qi arzu am11tL Ba iıler 
da1aı bir günde tamamlandı. Bu 
itlerin cüml• de pelc ruzel, 
pek uypn oJaoştu. Bunu ken
diai dam itü9f buyurdu.) 

Haftanan tamamlaamaıı açın 
hır p bhyor. Tevrat ona da 
töylece an1-byor: 

tTann diinyayı ve mafıbaya 
böyle alh g11n ıçinde cat ve 
ihtara buyurduktan aonra yed ne 
rGn içande ışleri tatil ederek 
iatirabıt buyurdu!] 

Yevmaaept Cumartesı günü, 
- Sona 8 iancl •alıi/ed• -



ANADOLU 14 lCtıauauıani 

EnteLL. ... na SeroiM ıdre, M. Hitler beya2 ırka ihanet etmiftir Diutyanın en uıın u~ak Şark, beyas ırk için 

Uzak Şarkın en büyük, es- BUDA adamı ebediyen kaybolmuştur. 

rarengiz, kudretli -~~~~i: 20~~~a~:~':nıka· ŞAN G HAY D 
1,200,000,000. Asyall 400 der1.~~!z? 3 milyon Çi.iii, 30 bin B 

milyon Avrupallya düşman s:c;.:;:~":/:;:;0~'- yaz, Japor:ı!~!J" esiridir! 
Maamaf Budalar, ya lngilizlerin Ve Japonya, Beyazlara şunusö3 

r' yahud da Rusların! liyecektir: Buralardan gidiniz! eseri ...... 
M. Stalin 

Çin ihti ! ali i .. in ne 
istiyormuf? 

-2-
Şef bana bu miralayın adresi 

ile beraber bir de tavsiye verdi. 
Bu zatı bulduğum zaman bir 
-Garplı veya Asy~lı karşısında 
mıy.m; şası dım, k~ldım. 

M ralay;:: ~ ha ıle girerek: 
- Vaz Y-. Dedi. 

Arz üzerinde otr uulyar iki yüz 
b n Asyalı 400, 00,000 Avru· 
palının karşısında diş bilemek· 
ted rl Beyliz ırka 200,000,000 
Amerikalıyı da katarsak, Asyalı 
o anlar beyaz ırkın gene iki 
m slidir. Yapılacak en büyük i~ 
ve bir milyar ıki yüz bin Asya• 
lmın ııyni bayrak ve kumanda 
a't nda ve ayni hedef için ha· 
re ... ete geçmes ne meydan ver• 
memektir. Çünki bu kuvvet, 
beyaz ırkı ezecek, mahvedecek 
bir kuvvet dem ktir. 

Sün· Yat·Sen, bu gün Japon 
militaristlerinin hedefı olan Av· 
rupaya karşı koymak ve yürü· 
mek hulyası peşinde çok koş• 
muıtur. Fakat, biz onu hedefe 
varmaktan menedebildik •• 

Ben Tibetteki M nu kanun• 
larına mahsus mukaddes mü· 
esseselerin kapılarını kend me 
açtırabı!mek iç.in tam on sene 
sarı ırktan oldum. Bu müesse
se erde 90,000 senelik Asyaf 
bir ruh ve felsefe yaşamaktadır. 

•Lhasada 200,0)0,000 Brab· 
manı temsil eden büyük ruhani 
ve mukaddes meclis, çok bü· 
yük ve a yasi bir kuvvet ve nü· 
fuza sahiptir. Bu meclis, Avru
pa ve garb haramı yıkmak için 
çalışan ve binlerce ıenelilc As· 
ya harsını da tem!il eder. Bu 
meclis, nlhai zaferınden emin· 
diri hareket tarihleri bile onlar· 
ca malumdur. 

11Lhasanın canlı 'budasa olan 
Dalay Lamı, Londranın sulhpcr· 
verane siyasetini kabul etmişti. 
Ve bu suretle de sarı tehlikenin 
önüne geçildiği sanılmış idi. 
fakat sarı ırkca kelimenin tam 
manaıile mabud addedilen Da· 
lay Lama ölmekten kendisini kur· 
taramamışhr. Bu suretle kaza. 
nılan netice birden hiçe indı. 
Ali meclis Dalay L9manın ye· 
rine geçecek çocuğu aramak ve 
bulmakla mükelleftır. 

· Esas itibarıle Moskova, Dalay 
Lamanın ölümünü bile bekleme· 
den faaliyete geçm;şti. Ç~nkü 
Sovyet Rusya, Dalay Lamayı 
lngiliz emeller nin mürevvici 
added yordu. Bunun için de 
ikinci bir canlı buda ihd sına 
kalkışmış idi. Ve işte Sün·Yat· 
Sen böy ece meydana çıkmıştı. 

Sün· Yat· Sen Dalay Lamanın 
kuzeni idı. Ailenin iki kolu ara· 
ıında esasen b r rekabet ve 
geçimsizlik vardı. Sovyetler Sü:ı
Y t·Senle birlikte Lamalardan 
bır kaçını da elde etmeğe rnu· 
vaffak ve Mongolistanda yenı 
bir manastır kurulır.asına iınkan 
vermişti. 

işte bu s ıretle avni zamanda 
ve tar hte em als z ol rak ik 
canlı buda hü11.üm sürnıeğe baş· 

İki numaralı Buda oe Mareıal Şan-Kag-Şek 
lamıştı. ikinci canlı budanın adı: • Y at•Sen elindeki fark ve garb 
•Lama Pan Çen. oldu. bilgilerinden mükemmelen isti· 

Sovyet Rusya bu tedbir ve fade edebil ~i. Hu 1g mutaassıp· 
netıce ile Asyanın bir kısmında larından mürekkep korkunç gizli 
me .. kiini tahltim ettiğine inandı. bir cemiyet kurdu; Hunglar 
Fakat iki numaralı canlı Buda esasen beş bin senelik maziye 
ans zan ve çok esrarlı bir şekil malik tedhiş cemiyeti idi. 
altında öldü; Rusyanın kazan· •1914 senesinde Sün·Yat·Sen 
dığı mevkide iskambil kağıdın· müfrit mili y1:tperverlik eı1asına 
dan kurulmuş bir şato gibi yı· müstenid ihtilal partisini, Şung 
kıldı! Huako Müntagi kurdu. Bu par· 

Vaziyetin fecaatini ve bilhas· tinin bir mi lyon azası vardı. 
sa iki {numaralı canlı Budanın Lt:nin resi kara geçince Sün· Yat. 
esrarengiz ölümü, beni çok dü· Senin yanına hususi katibi Mel· 
şündürdü. hini ve sonra da Brodini gön· 

Mıralay, belki de vaziyeti da· derdi. Bu sonuncu, Çin ordusu 
ha iyi kavramak için susmuş erkanı harbiye reisi olmuştu. 
idi. Bu sükut az sürdü ve gene Bundan sorıra Kari Radek ve 
ıöze başladı: Bubarin i~lcrini idareye başla· 

- Bu iki Budanın mücade· dalar. Nihayc:t bunlara Stalin de 

lesi, cihan:n gizli tarihinin en 
dikkate layık bir babı demektir. 

Size söyl yebi leceğim şudur: 
Eski Ç n hakan hanedanının 

son ferdi ve varisi olan genç 
prens Pu· Yi [Hsuan Tengi] yı 
Mançuri hükümdarı yapabild k. 
Bu prens, menf ası olan Japon· 
yada bir lng.l z, hem de bizim 
A.S.S. ile alakadar bir İngiliz 
tarafından terbiye edilm ştir. 

Şi mdilik, Rusyan n nüfuzu al· 
tında görünen Mango\ stan Man· 
çuri hü ıimetın n nüfuzu alt n· 
dadır. iki numaralı canlı Buda, 
şimdi Mançuri hükümdarı 11ın ba· 
sit bir mctbuunda'l başka bir 
şey olamaz! Fakat Japonya, son 
zamanlarda oyun bozanl ğa baş· 
lamışhr. 

"Sün·Yat·Sen işi ile meşgul 
olurken Asya ve Çin şlerini 
gayet iyi batta herk~stcn ıyı 
anlamış bir k mse buldum; bu 
da b zzat Stafindir. 

" Harbden bir kaç sene evel 
Londra Çinde yeni b r peygam· 
berin yet şmeıtte olduğunu ha· 
ber almıştı. Bu yet işen adam 
ş yanı dıkkat id; ihmal edilmi· 
vecek bir o;ıevcud iyet deınekti. 
Ş k kadar garb ı ım ve irfanı· 
la da hakiındı. Çın ımpa ato i
çe~i, bu gençt n korkmuş ve 
onu Jaı onyaya ndyetmişti . Stin 

katıldı. 
Stalin Çin ihtilalinin sosyal 

değil, nasyonal olmasını muva· 
fık gö müştür. l~te Çin bu aa· 
yede şimdiye kadar bilmediği 
bir şeyi, vatanperverliği öğren· 
miştir. Hem de garb imperya· 
lizme karşı koyacak bir vata l • 

perverlikl 
N ha yet Sün· Yat Sen öldü. 

Fakat bu iki numaralı canlı 
buda! .. Eğer Pan Asyanın 
kanunu bir gün meriyet mev· 
ki ine g· rer se, bu Avrupanın 
h'mmetile olacaktır. Ç nde 400, 
H ndde 350, Bermanya, Hindı· 
çini ve Siyamda bir çok, Japon· 
y da da bir çok mılyonlar in· 
san vıır. B z Asyalılar, beşeri· 
yet n dö te üçüyüz ve sılaha 
sarıld ığımız gün vaziyet tama· 
men lehim ze o .acaktır." Demiş· 
tir. Ve bu da göstirir ki (S r. 
tehlike) ma ıas•z bır tehl" ke de· 
ğildır, buna mukabil, Hitler 
Avrupadaki Kan misakını boz· 
makta zerrece tereddud göster· 
mcmiştir. --D.;ıJmek 

Ôdemiıin Topbaşı • mahalle· 
sinde oturan lımirli Murad kızı 
H mide, Saoiy ve Nuriye, ayn 
mahallede A i R za karısı Emint: 
Nayımı dövdüklerinden zabıtac 
adlıyeyc venlmişlerdir. 

Dünganın en uzun adamı an 
nesı 11e kardeıi ile bir arada 

Dünyanın en uzun edamı, in· 
gilterenin Alton kasabasında bu· 
lunuyor. Roler Vadloğ adını 
taş yan ve henüz: 19 yaşlarında 
olan bu genci bir az dinliyelim: 

- Babam mühendistir. Ken· 
disinin, üç metreyi bulacağıma 
ümidı var sa da, anam buna ina· 
namamaktadır. Maamafih üç 
metreyi bulduğum takdirde Al· 
tonun en zengin adamı olacağım 
için, üç metreyi bulmata gayret 
ediyorum. Sabahları, üç buçuk 
metre uzunluğunda olan karyo· 
lamda mütemadiyen hareketler 
yapmakta ve uzamaklığım için 
lazımgelen teşebbüslerden geri 
kalmamaktayım. 

Beş çocuklu bir aileye men· 
subum. Dünyaya geldiğim za· 
man 8 litre ağırlığında idim. 
Alh aylık iken ağırlığım 30 
litreye çıktı. O zaman altı ya· 
şındaki çocukla aramda bir fark 
yoktu, ebeveynim, gayri tabii· 
liğımi anladılar. Altı yaşlarında 
uzun pantalon giyiyordum. 9 
yaş na vardığım zaman, boyum 
bir metre 78 santim idi, o vakit 
82 kola idim. 

1929 tarihinde tali beni Xar· 
nera ile karşıiaştıırdı. Menajet ., 
Karnera ile b" r boks yapmak. 
lığımı teklif etti, bu aralık mu· 
vafakat eder gibi oldum. Fakat 
ben çocuk olduğum için böyle 
b:r maç yapmama imkan yok· 
tu. Gazeteler, Kamera ile bir 
arada resimlerimizi bastılar. 
Evimizde mangal başında gaze
teleri okurken kendı kendime 
gülerdim. Zira ben o zaman da
ha küçük bir çocuk ve talebe 
idim. Hatta mektep idaresi, bo· 
yumun uzunluğu dolayısile bana 
kendime göre bir rahle yap· 
mağa karar ve dı, babam pa· 
zarları bizi gezdirirken şehir 
halkı beni hayretle seyrederdi •• 

Doktor V.lgravs benim için 
çifte beyinli ve çifte mideli di· 
orl Bu, gerçi beni alakadar 

etmiyor. Fakat, c ğerlerimin iki 
misli büyük olduğun·.ı zannedi· 
yorum .. 

Sıhhat'm tamdır. sabahları 
banyo aldıktan sonra bir az 
jimnastik yaparım. ÜrJiversitede 
mümk5n olduğu kadar ayakta 
kalmamağa çalışırım. Çünkü 

yakta durmak, insanın uzama· 
sına manidir. Çok koşmaktan 
sakmırurı. Benim için yegaıı t 

spor, yüzmektir. 
Üç metreyi bulduğum takd r 

Je 20 milyon frank alacağım. 

İngiliz muhaırırlerinden bey· 
nelmilel şöhreti haiz H.K. Knır· 
ker Bocker; Çın • Japon har• 
binden bahiıle (Uzak Şark, be· 
yaz ırk için ebediyen kaybolu· 
yor) başlığı altında yazdığı mü· 
him bir makalede diyor ki: 

"Şanghay şehri, artık beyaz 
ırkın elinden kaçıyor. Lüks ve 
muhteşem otcllerile, geniş ve 
asfalt caddelerile, muazzam 
f abrikalarile ve dünyanın en 
muazzam şehirlerinde bile misli 
bulunmıyan büyük binaları ve 
geniş depolarile bütün bu güzel 
şehir, şimdi Japonların elin· 
dedir. 

Şanghay şehri, üç milyondan 
fazla olan Çin ahalisi ve otuz 
bin Avrupalı sakini, artık Ja· 
ponların esiridir. 

Avrupalılarla Amerikalıların, 
yalnız Şanghay şehrinde iki yüz 
mi lyon lngiliz lirası kıymetinde 
malları vardır. Bu malların kıy-
meti, bundan sonra Japonların 
takdirine kalmıştır. 

Japon milleti, milli menfaat· 
lerini çok iyi yürüten insanlar· 
dır. Ellerine gcc;irdikleri mem· 
lektlerde bulunan beyazları, sis· 
tematik bir şekilde kendi top· 
raklarmdan uzaklaştırmak yolu· 
nu pek iyi bilirler. 

Japonlar, bundan sonra Şan· 
ghayda oturan Avrupalılarla 
Amerikalılara ikide bir bin bir 
çeşit tazyikte bulunacaklar. Ya· 
pacakları son teklif, • başka 
yerlerde yaptıkları gibi- şu ola· 
caktı r: 

"Gayri menkul emvalin"ze şu 
kadar kıymet takdir ettik. Alın 
parayı ve buradan gidin. Hal· 
buki onlarm takd r ettikleri, 
kıymet, devede kulak kabilin· 
den bir şeydir. Tabii, bu tek· 
lifa rıza göstermek budalalıktır. 
Fakat, ne olacak zannedersiniz? 
Böyle bir tekliften sonra şu ih· 
tar vardır: 

- Buradan gidiniz. Malınıza 
takdir edılen parayı kabul et· 
mediğin ızden artık para alma· 
nıza imkan yoktur.,. 

· Bu vaziyet karşısında Japon 
topraklar nda beyaz ırk için 

Çünkü hem bir sigorta şırketi 

le mukavelem vardır, hem de 
u hususta bahse girm"ş bulu· 

nuyorum. Bu paralara nail ol· 
mak, az bir mazhariyet de· 
~ıldir. 

Avukat olmak ı stediğ'im çın 
derslerime çok çalışıyorum, bu· 
na muvaffak olmazsam, boyum· 
..ıan istı ade etmeğe ç.alışaca· 

ğ m .• 

siperde 
oturmanın imkanı yoktur. Zir 
tazyik siyaseti, olanca kuvvetil 
ve her gün tesirıni göstermek 
ten hali değildir. 

Şimdi tahmin 
Şanghay şehrinde bulunan Av• 
rupalılarla Amerilcalıların emvali 
yok pahasına Japonlara kala• 
caktır. Zira bundan ıonra ne 
bir Amerikalı ve ne de bir in· 
giliz Şanghayda oturabilir. 

Şangbaydaki ecnebiler, Çin • 
Japon harbinden sonra Japon• 

ların, Şanghayı bırakıp gidecek· 
lerini zannediyorlar, bu bir ba· 
yaldir. Çünkü Japonya; m .. laar 
dört yüz milyon Çinli ilo deı-tAI, 

bitip tükenmek bilmiyen bir 
servet hazinesi Çin topraldarile 
alakadardır. 

Binaenaleyh, Çin, artık bey'ı 
ırk için ebediyen kaybolmuş bit 
gölge sayılabilir. 

japoayanın Çine sabib ol• 
mıkla elde edeceği istifadeler, 
iasanın havsalasına sığmı yacak 
kadar büyüktür. Bu sebeple, 
Çin· Japon harbi, doğrudan dot· 
ruya bir istila harbidir. Bunan 
başka tiirlü tefsir ve teviline 

}mkan yoktur .• 

Fransada hü:kd
meti devirmek 

istiyenler 
Ayni zamanda Anti 
F aşistl ~ri de ortadan 

kaldırryorlardı 
Paris, 13 (Radyo) - Dahiliye 

Nazırı B. Maks Dormoa mat· 
buat mümessillerini kabul etmiş 
ve ihtilal teşebbüsü tahkikatına 
dair izahat vermiştir. 

B. Maks Dormoa, ihtilal te
şebbüsüne dahil olanlardan 
Filyol, Jakubye, Biro\ ve Körö 

adındaki Fransızların; Fransada 
bulunan Faşist aleyhdarlanndan 
Rozel, Karlo ve Neloyu öldür· 
düklerini bildirmiştir. 

Çekoslovakya istikldl 
bayramı, Fransada 
merasim:e kuılula. 

nacak 
Belgrad, 13 ( Radyo ) - 30 

Hazıran 938 de Çekoslovakya 
ıst klalının yirmincı yıl dönümü 
bütün F ansada parlak mera· 
s m1e kut u anacaktır. Barney 
şehrinde Çek istiklal abıdesi 

d k.lecektir. 
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Dilber kadın korsan Bu kadın vaktile Petr 

lt K.anunuaani 

- Aşktan başka kuvvete başeğı:;yen deniz kızının maceraları •.• ~gu yerinden oynatan 
Ceymis Meriye: "Senin bu sözlerinden kız oglan - . -

kız olduğunu anlıyorum.,, dedi Cephede ölen Rus zabitlerinin göğü 
de değildi~ÇÜ~kü •böyle yap· Karasakal, bir sürü kazı bir kadının birer fotoğrafı ~UIUD - Papazı mı görelim? Fakat 

böyle yaparsak her ~ey,meyda
na çıkacaktır. 

- Hayır, hayır.. Kendisini 
ölümle tehdit edeceğim. Benim 
ne kafada bir korsan olduğumu 
Papaz çok iyi biHr. Korkacak 
ve hiç bir kimseye bir şey söy
lemiyecektir. Dahası var; biz onu 
şimdi bulursak, kör kütük sar· 
hoş olarak bulacağız. Dini me
rasimi yapacak, fakat aklında 
hiç bir şey kalmıyacaktır. Haydi 
Papaza gidelim. 

Geminin Papazı, geminin ye· 
mek pişirilen kısmının yanındaki 
bir kamarada bulunuyordu. 

Meri ile Ceymis papazı, sar· 
hoş ve sızmak üzere iken bul· 
dular. Meri, papazı sarsa, sarsa 
macerasını anlattı. Papaz, yarı 
sızmış, yarı ayık bunları dinledi. 
Ona, korsan Edvar Ridin hem· 
şiresi Meri Rid ile Ceymis Klif
fordun evleneceğini söylediler 
ve takdis istediler, Meriye guya 
kardeşi Edvar vekalet edecekti. 

Papaz homurdanarak: 

- Gümrükten mal mı kaçırı· 
yorsunuz, be insanlar? Bu ge· 
cenin bir de yannı yok mu? 
Diye söylenmek istedi. 

Meri, yani gemide ismi ve 
kıyafeti ile Edvar Rid: 

- Senden nasihat istemiyo· 
rum. Elbet bir bildij'im var ki, 
senden hemen istiyorum. Beni 
hançerle söyletme, AUah aşkına! 
Pir,e bir tehdid savurdu. 

Ve, bu tehdid hemen tesirini 
gösterdi ve papaz, yarım ya· 
malak bir nikah kıydı ve daha 
fazla durmata imkan yoktu. 
Hemen sızdı. 

Şimdi kan ve koca vaziye· 
tine geçen iki genç, papazın 
nefesi ve alkol kokan pis ka· 
marasmdan çıktılar, kendi ka· 
maralarına ·adeta koşar gibi· 
yürüdüler. 

Meri, Ceymise: 
- Sen hiç merak etme, de· 

di. Papaz yarın hiç bir şey ha
tırlamıyacaktır. Hatta rüya gör· 
düğüne bile hükmedemiyecektir. 
Ne olursa olsun, bizim işimiz 
oldu ya.. Bize bu yeter •• 

Dedi. 
- iyi .. Fakat neden bu ka· 

dar acele ettin. Bir az bekliye· 
mez miydik? Yoksa.. Senden 
bıkacağımı mı sanıyorsun? 

tığın anda seni öldüreceğimi çıkmazda kıstıran kaz çobanı 
Fakat.. Sen beni rasgelen er· gibi bir sevinçle: 
lceğin kucağına atılan bir ma· - Oo.. Maaşallahl Dedi. 
cera kadını sanıyorsan, çok al· Portekizlilerin aklı gibi şans· 
danıyorsun. Ben bu haydudlar ları da yok! Herifler iyi insan· 
arasında kız kalmış, elime er· lara benziyorlar, bizi fazla zah-
kek eli değdirmemiş bir insa· mete sokmıyacaklar sanıyoruml 
nım, hayatımda da ilk sevdi· Gemi, körfezdeki Portekiz 
ğim erkek ancak sen oluyorsun, gemilerinden birisine yaklaştı 
seni seviyorum, fakat hayvanlar ve ayni zamanda da, geminin 
gibi dini merasimi yapmadan büyük direği ne Karasakalan ma· 
zevk te istemem! hud ve korkunç s·yah bayrağı 

- Meri, bu sözlerinden senin çekildi. 
kız oğlan kız olduğunu anlı· Karasakalın yaveri Rişar, kor· 
yorum. san gemısının güvertesinden 

Meri Ceymisin bu sözlerinden Portekiz gemisi kaptanına ses· 
müteessir oldu ve: lendi: 

- Tabii. Buna şüphe mi edi- - Hey.. Portekizliler sızın 
yorsun?. kösemen kim? Bir aı benimle 
• • • • .. • • • • • • gör~şüııl Diye bağırdı. 

* * * Hayret ve dehşet içinde bu· 
Karasakalın gemisi Sen Padu lunan Portekiz gemisi içinden 

körfezine doğru ilerliyordu. bir adam ilerledi. Bu adam 
Korsan gemisi bu körfezde korkudan sapsarı kesilmiş ve 

kırk iki Portekiz ticaret gem:- titriyordu. 
sile karşılaştı. - Sonu flar-

Budapeşte konferanSında 
imza edilen protokol 

Avusturya ve Macariatan, Almanya, İtalya ve 
Japonya arasındaki pakta iştirak etmediler 

dapeşte · konferansı hakkında 
gazetecilere beyanatta bulunmuş 
ve Avusturyanın, hiç bir zaman 
Almanya aleyh.ne bir tedbir 
düşünmeöiğinl, Budapeş e kon· 

"Toskır,, piyesinin .üçüncü 
perdesi kapandığı zaman, se· 
yircilerin gösterdiği heyecan o 
kadar büyük oldu ki, Suzan 
Münte tamam on üç defa sah· 
neye çıkmak mecburiyetinde 
kalmıştı. Buna rağmen halkın 
ve seyircilerin alkışları nihayet 
bulmuyordu. 

Suzan Münte mevzun endam· 
lı, güzel ve bol kıvırcık saçlı 
bir aktris idi. Sen Petresbur· 
gun çarlık zamanının en maruf 
tiyatrosu olan Mişel tiyatrosun· 
da da ayni güzel kadın gran· 
dükler, prensler hatta bizzat 
çar ikinci Nikola tarafından 
ayni heyecan ve şiddetle alkış· 
lanmıştı. Hem de Suzanı sah· 
neye yedi defa ç kartmak ıu

retilel 
Suzan Münte bundan sonra, 

Sen Petresburgun zevk ve fesad 
mabudesi olmuştur. O kadar ki 
1897 de Sen Petresburgtan ay· 
rılmak istediği zaman impara· 
torun annesi kendisini yanına 
çağırtmış ve azimetine mani 
olmak istemiştir. 

Bundan bir kaç sene sonra 
Rus • japorı harbi çıkmış, Por· 
artor önünde ölen Rus zabit· 
lerinin göğüslerinde bu kadımn 
birer fotoğrafı • mukaddes bir 
şey gibi • bulunmuştu. 

Suzan bu sırada üç senelik 
bir turne yapmıştı. Amerikada 
bile ayni şöhreti ve mevkii ka· 

feransında Avrupanın iki bloka zanmıştı. 

tıyorum, Suzana vermek üzere 
en kıymetli neyiniz varsa bunun 
içine atınız! Dedi. 

B risi çok mükemmel ve kıy
metli murassa bir siğara taba
kası ·hem imparatorun hediyesi 
olan bir şeyi· kasketin ıçıne 
attı. 

Diğerleri de ayni şekilde ha· 
reket ettiler. Kasket yüz bin· 
lerle ifade edilen kıymetli bedi· 
yelerle doldu. imparatorun bi le 
bu kadımn ayakları altına m 1 

Ölen aktris 
yonlar attığı vakidir. 

Suzan, meşhur Teşrinievel ih· 
tilali üzerine Parise dönmeğe 
mecbur kaldı, bir müddet Am· 
bigü, Odeunda 'oynadı; sonuncu 
defa olarak Mussolininin .. Yüz· 
gün" piyesinde rol aldığı gö· 
rüldü. 

Budapeşte, 13 (Radyo} - · 
Avusturya Başvekili Şuşing ile 
Avusturya Haric:ye Nazırı Gido 
Smit, Macaristan Başvekilı B. 
Darani ve Hariciye Nazm B. 
Dekanya, dün gece İtalya Ha· 
riciye Nazırı Kont Ciano ile bir 
·protokol imzalamışlar ve ltalya 
Başvekili B. Musolini ye gönder· 

ayrılmaması için tedbirler alın· Rusyaya avdetinde şerefine 
dığını ve çünkü, böyle bir hal verilen bir ziyafette solunda 
karşıs · nda Avrupanın çok zarar Grandük Aleksi yer alm1ştı. * * * 
göreceğini söyiemiştir. Yemeğ"n sonlarında Grandük Bundan üç ay kadar evel dikleri bir telgrafta, her suretle 

mutabık olduklarını bildirm ış· 
lerdir. 

Budapeşte, 13 (Radyo)- İta\. 
ya Hariciye Nazın Kont Ciyano 

bu gün Romaya hareket etmiş· 
tir. Ayrılmadan evci Romanya 
Yugoslavya ve ihtilalcı ispanya 
sefirlerini kabul etmiş ve Buda
peşte konferansının net;celeri 
hakkında kendilerine izahat ver· 

Hariciye Nazırı Gido Sm"t te Nikola ayağa kalkmış ve kas· fakirlere mahsus b:r hastanenin 
ayrıca beyanatta bulunmus, Bu· ketini uzatarak: idare odasına çirkin, fak ir ve 
dapeştede Avrupayı alakadar - Mösyöler, kasketimi uza· hasta bır kndm müracaat etti, 
eden butün siyasi meselelerin •- idarecilt:r bu kadına bir kağıt 

ltalyan • Japon anlaşmasına gir· 
gözden geçirildiğini söylemiştir. verdiler ve: 

memekle beraber, memleketleri 
Macar matbuatı; Buda peşte dahlinde komünizmle mücade· - Bu kağ dı doldurunuz, ki 

konferans·nın, Tuna ile alakadar leyi kabul etmişler; Nasyonalıst sizi hast.ııneye kabul edebilelim, 
devletler arasında tam bir teş· lspanyol ' hükumetini meşru hü· Dedıler. 
rikimesai sistemi temin eyledi· kumet olarak tanımağı teahhüt Bu kadın titrek bir elle ka-
ğini ve Avrupa için faydalı eylemişlerdir. ğıda şunları yazdı: Suzan Münte 

miştir. neticeler verdığini kaydetmek· Milletler Cemiyeti hakkında 70 yaşmda .. 
Budapeşt~, 13 (Radyo) - tedir. verilen kararda, bu cemiyetin Zavallı dünün yıldızı. Haş· 

Avusturya Başvekili Şuşing, re· Belgrad, 13 (Radyo) -Peşte ltalya ve Almanyanın çekilme· met ve saltanat devrinden ka· 
f katinde Hariciye Nazırı Gıdo konferansını müteakıb neşredi· sinden sonra zaafa duçar oldu· lan servetinin son kısımlan da 
Smit olduğu halde saat 8 de len resmi tehliğ, Paris ile Lon· ğunu ve bazı devletlerin e 'inde tamamile tükenmişti; dılenecek 
Vıyanaya müteveccihen buradan drada iyi tesir bırakmamıştır. oyuncak halinde kaldığı, bu kadar parasızdı; fakat buna ce· 
harel.:t etmiştir. Konferansta verilen kararlara meselenin tetkik edılerek bil· saret edem yordu. On seneden· 

Roma, 13 (Radyo) - Avus- göre; Avusturya ve Macaristan ahare bir hattı hareket tayin beri, hiç bir sahnede yer bula· 
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- Hayır, Ceymis, hayır! Beni 
terke karar vermek senin elin· tarya Başvekili B. Şuşning, Bu- komünizm aleyhindeki Alman· edileceği şeklindedir. mamış, elindekileri yiyip bitir· 
............................................ ııııiiiiİI ................................... . 

Dönme 
mahke 

acırdım. Evet ona acırdım. Ma· lığının cezası olarak çektiği dım. Bundan da an ıaşılır ki vakit 
amafih karısına karş ı ; kocasının vicdan azabına kıskançlık ta in· geçmiş ve uyku zamanı gel· 
bizi böyle takib etmesini guru· zimam ediyor, diyordum. Bel· miştir. Amma her halde son 
runun yaralanmış olmasına haml· ki de aldanıyordum. Fakat ne kadehlerin sonuncusunu da ıç· kapısı 
}etmekten de geri kalmazdım. yapayım başkalarınm elemine mek lazım. lar o!ur 
Başka türlü de idareikelam ede· yabancı kalmak elimden gel- Ben size giiya seyahatlerim· adımlar] 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~•• mezdim yal Ne yapalım ~vda m~o~ denbahsclm~ecektiml Görilyo~ meden ~ 
Dilimize çeviren: Yazan: ve doğruluk her vakit birleş· Maamafih kocası hakkmda sunuz ya efendim seyyahlar da Fikrin 

Şükrü Kaya__________ Hanri Bero miyor. iki yüz günlük zahmetten, duyduğum bu merhamet, beni tıbkı avcılar ve eski askerler belediye 
derdden, beladan sonra kalkıb ta kendisinin başına zaid bir takım gibidir. Onlara çok yüz ver· Erken o 24 

kasasını soymuş hırsız bir san· 
dıkemini hali vermişti. 

Payitahtların kaldırımlarını em· 
niyetsiz adımlar ve mütecessis 
n~zarlarla dalgın dalgın çiğner· 
dık. Yoldaşım daimi bir heye· 
can içindeydi. Fakat yorulmak 
bilmiyen o kafir, muakkibimizin 
yolunu daima şaşırtmaktan bir 
nevi zevk duyardı. Bana gelince; 
bu sinema sürati beni hidde
timden kudurturdu. Belki günde 
on defa: 

Derdim. Bu sözlerin yegane 
tesiri zavallı çocuğu bir az daha 
fazla korkutmak ve üzmek olur· 
du. Günlerce sokağa çıkmazdık. 
Güya bitmez tükenmez yağmur 
haftaları 'geçiriyormuşuz gibi 
burnumuzu pencerelerin camla
rma yapıştırır gelen geçene ba· 
kardık. 

Nasıl anlatayım? Bir memle
ketten sonra öbürüne, ondan 
sonra da başka birine, bir baş· 

sevg"lime: tezyinat ilave etmek kararından meğe ve onları çok dinlemeğe lar da ' 
-Hanım efendi kocanız size da vazgeçirmiyordu! gelmez. dayanır, 

tapmıyor. Ben lstokholmden Ah, insanların kalbi haki· Küçük bir Frans z şehrinde camları 
Portsaide kadar sırf sizi barış· katen ruhiyat ulemastnın şayanı sahah ! arı yapılacak en iyi şey, rahat ra 
tırmak, sizin karşılıklı münase· ~ayret bir surette izah ettikleri bir takım alıkların veya mukav· Ben 1 
betsizliklerinizi örtbas etmek tezzadlarla malamaldir. Maama· va kaplı delillerin ve rehberlerın Başıma 
göz yaşları dökerek sevdanızı fıh ruhiyatçılar zamanlarını, m•· iddiaları üzere fevkalade b r kulesini 
takdis etmek, baş ucunuz-da lumatlarını boşuboşuna l öyle mahalde kain bir şatoyu ve· dönerke 
heyecanlı, helecanlı nefesleri· izahlara sarfediyorlar. Çünkü yahud on yedinci asır tarzı in· yanında' 
nizle ziyasını ihtizaza getirece· insanların manasızlaklarının es· şasında cebhes olan on üçüncü çapla b 
~iniz mumu tutmak için taban babıoı öğrenmeğe zerre kadar asrın nısfı ahirinde inşa edilmış ona baı 
teptim! ehemmiyet bile verdikleri yok. n:1Ühim dedik'eri bir l iliseyi Karşılaş 
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Hu p,ü 1kü program 
Senfoniler: 

12, 10 Roma kısa dalgası: 

Sr-nfon k konser, 21 Belgrad: 
Senfo ı k snray bandoı;u, 21 
Varşova: Sen<on k orkestra kon· 
seri, 2 ~ Mı.ano, Tor no ve kısa 
da'galı Roma senfonik caz 
kons"rİ. 
Hafif konserler: 

7,10 Berlin kısa d lgas•: Neşeli 
seda ar, (d,15 devamı), 9,20 Par.s 
Kolonyal: Pıak, 9,30 Berlin 
kısa dalgası: Macar mus.kisi, 13 

Berlin kısa dalgası: Hafıf musiki, 
( 14,15 devamı), 13, 10 Bükreş: 
Radyo orkeslras , (14,30 devama), 
14,45 Roma kısa dalgası: Haf f 
musiki, 15, 15 Berlin kısa dalgası: 
Av ve aşk şarkı1arı vesair~, 17 
Laypz;g: Hans Bu'ich orlestrası, 
17,10 Prag: Fok orkestrası, 

17, 15 Roma kısa dalgası: Karışık 
musiki, 17, 15 Var şova: Radyo 
sa on orkestrası, 18,02 Bükreş: 
Stanesko orkestrası, 18,20 Graz 
Viyana: Konser saati, 19., 10 
Varşova: Sesli fılm musikisi 
(plak), 20, 1 S Brüno, Prag: Or· 
kestra, 20,25 Viyana; Graz: as· 
keri konser, 21,30 Flor~ns, Na
poli: Sahne musikisi, 21,30 
Roma, Bari: Karışık musiki, 
22 Viyana: lngiliz musikisi, 22,30 
Kolonya: Plakla hafif musiki, 23 
Bükreş: Eklenceli plak musikisi. 
Operalar, operetler: 

13,lS Roma kısa dalgası:Gior· 
danonun (Fedora) operası, 20,30 
Pette: Operada verilecek piyesi 
nakil, 20,35 Bükreş: Opera ak· 
şamı. 

Otla musikisi: 
17,40 P!ag: Yaylı sazlar ku· 

arteti. 
Re~italler: 

--ı2QZ"Q_. ... c:::---
- Başı 5 ine· sa 'ıifede -

ha:a Yahud 1eıi.1 tatil günü 
budur. 

Beni İsrailin bütün beşeriye· 
tin zih"n!erıne soktuğu hilkat 
ha'·kınd:\ki yanlış tevehhümleri 
işte bunl r. Tevratın yaııcıları 
ka · natı böyle yanlış ile mey da· 
na getiriverdiklerine memnun, 
pek memnun o abilirler. Pey· 
gamberler, kitaplar, şeytanlar, 
cennetler, cehennemler artık 

sıra sıra masaaar halinde tevali 
ediyor. Binlerce yıl insanları 
oyalıyan, şaşırtan bu masallar 
bu gün en basit b lgili insanları 
bıle güldürüverir. Bunlar Tan· 
rıyı hatta gözümüzde küçülte· 
bilecek bilgılerdir. Tevfik F.k
retin Tarihi kadimdeki isyanıl"l 
muhakkak ki bu güıünç masallar 
bazıladı. 

Ben size bu hulasayı Hacei
evvel Ahmed Mitat merhumun 
Kainat adlı tarihinin mukadde· 
mesinden aldım. Bu kitap alt· 
mış iki veya üç yıl evel basıl· 
mıştır. Bu malumatın Kuranın 
ahkamına da uygun olduğunu 
yazmaktadır: [Kainat mukadde- • 
mesi. Sahife-Y.C] Mitat Efendi, 
bundan sonra filozof ve alim· 
lerin o zamanki fikirlerini de 
hula38 edib ikisini birib.rile 
kaynatmağa gayret ediyor. Sa
hifelerle yazı yazıyor. Mızrak 
çuvala sığar mı? O v~ktin ılım 
ve felsefe görüşleri bile bu ma· 
liimatı yıpratmağa kafi.. Nıte· 
kim bu dindar müverrih, hula· 
sasını yazdığım bu yedi günlük 
mesaiyi az çok kitaba uydurub 
teviller yapabildiğı halde Tekvi· 
nülmahlukat babının ikinci fas
lındaki nehirler hakkındaki efsa· 
nede tamamen bucalıyor. Bu 

efsane, cennetten2bir ırmak çıkartıp 
Dicle, Ceyhun, Nil ve Fıratın 
bu ırmaktan membalarını aldık· 

Ki aplar içi tde 
süzme sözler 

I 

- Başı 2 ı nci sahifede -
olduğunu bu b"r iki misal çok 
iyi gösterir. İşte laalettayin seç· 
tiğim misaller: 

Kadınlar belki sevgisiz, hatta 
belki tuvaletsiz yaşıynbilirler, fa
kat yalansız asla .•. 

Dünyada en korkunç uçurum 
karı ile koca arasındaki duygu 
ve düşünce ayrılığıdır. 
Şuh ve zeki bir hicap kadar 

bir kadım güzelleştiren, güzel· 
liğine şiir ve f ı.isun serpen bir 
kudret yoktur. 

Felaket zamanlarında göste
rilen gurur bir fazilettir. 

Misalleri çoğaltmaya lüzum 
görmüyorum. Çünkü o takClirde 
bütün kitabı buraya nakletmek 
lazım. K'içük, k sa cümleler için· 
de büyük hak katler bulmak is
tiyen karilerim mutlaka .Süzme 
Sözleri okumalıdırlar. 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Bir arbede 
S ölü, 1 O ağır 30 ha. 

fif yaralı var!. 
Belgrad, 13 (A.A.) - p, ıje· 

dor mıntakasında Emarska ka· 
sabasında bir borç meselesin· 
den dolayı iki kişi arasında 
kavga çıkmış'ır. iki tarafın dost
ları ise karışmış olduklarından 
kavga umumi bjr arbede halini 
almıştır. 1ki taraf yekdiğerleri· 
ne ateş etm ştir. B~ş kişi öl
müş, 10 kışi ağ r ve 30 kişi de 
hafif surette yaralanmıştır. 

Mareşal Blamberg 
tekrar evlendi 

Berlin, 13 (Radyo) - Al· 
manya Harbiye Nazırı mareşal 
Blomberg, ikinci defa olarak 
madmazel Grimle evlenm ştır. 
Düğün fevkalade merasimle ya· 
pılmıştır. 

11 Berlin kısa dalgası: Asker 
şarkıları, 11, 1 S Haydnnin eser· 
.Jerinden piyano konseri, 16,30 

rlin laıa dalgası: Alman piya· 
no romanslari, 18 Peşte: Piyano larını bıldirir. Bizım sayın adaş, bin yıl, bazan bir günü on iki 

Beni lsrail başka türlüsüne ina- 1 f d ' refakatile viyolonsel konseri, veya a tı saat arze iyorıar. 
18, lS Milino, Torino: Keman namazdı, çok cahildi deyib Tevratın Ademin çamurdan 
konıeri, 17,30 Roma kısa dal· geçıyor. meleklere yaptırılıp, ruh veril· 
gası: Halk şarkıları, 19,20 Liyp· Hocamaz [Gün manasına ge- diğini, Cennette canı sıkıldığı 
zig: Muhtelif sololar, 19,30 Bel- len yevm] lafzını da tefsir ede· için oyluk kemiğinden, habbin· 
g:ad: Rus romansları, 20,lOKo- rek bu günler bizim bild'ğimiz den, Havvanın yaratıldığını her 
lonya: Solo aletler refakatile or· günler değildir. Uzundur. O ka· ikisinin Cennetten nas.I çıkarıl· 
kestra konseri, 20, 10 Bükreş: dar uzundur ki, bir veya iki ta· dıklarını herkes bildıği için ar-
Rumen halk şarkıları, 21,35 nesi bizim, ieolojinin devirle· tık orasını yazmıyacağım. Hl· 
Prag: Sopran, bartion, koro, rine ·binlerce yıllardan mürek· keti ve hayatı biribirine bağlı-
22,30 Belgrad: Halk şarkıları. kep· te tekabül edebilir. Diyor. yan semavi kitaplar hemen aşağı 
D11ns mıuikisi: Halbuki bir az aşağıda gene yukarı kamilen bu malumatı 

14,4S Bcrlin ıkısa dalgası: Tevratta Ademin ve Nuha ka- sıralıyorlar. Bu gün dahi hilkat 
18,45 Peşte: (Plakla), 23,15 Bel· dar gelen peygamberlerin biner, ve hayat hakkında tam ve sarih 
grıd, 23,30 FJorans, Napoli, beş yüzer, yedıyüzer sene yaşa· bir bilgimiz yok. Fakat siz de 
Liypzig (şarkılı), Viyana. dıklarını yazar. Bu mümkün de· itiraf edersiniz ve herkes de 
Mahteli/: ğ;Jdir deyince, canım o günler şüphe etmez ki: 

19,21 Roma kısa dalgası: bizim bildiğimiz günler değildir ilimlerin verdikleri net:celer, 
Arapça musikili neşriyat, 20,35 daha azdır, belkı de yarım gün· tahminler, bilgiler bu gülünç 
Bari: Türkçe musahabe, 21,15 dür veya altı saattir derler. efsanelerin pek çok, amma pek 
Bari: Rumca sözlü ve musikili Görülüyor ki: Zavallı müfes- çok fevkindedir. 
nqriyat. sir müverrihler hazan bir günü Mitat Oksan~ak 
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YAZAN: 
Sax Rohnar 

Ç EV lıff N: 
Sezai Yaşd 
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BiRiNCi KISIM 

;.... Akrebin korkacağı bir 
iaUD varaa o da si:uiniz doktorl 

Tabii "Kızılalueb,, te evvela 
~kinditi insanı dünya yüzün· 
d• kaldırmak iıtiyecekti. Sıra 
lı:eadiıinde demekti! 

Hava çok sıcaklı. Pencereye 
ıiderek camlan açtı. U.k bir 
ri1zıir odayı doldurdu. Dlfal'lıı 
zifiri karanhkb. Gök yüzünde 
bir tele yıldız bile yoktu. Bir az 
dıprıya bakdıktan sonra tekrar 
JUı maıaıına döndü. Piposunu 
doldurarak tüttürmeğe başladı. 
Bu sırada yavaş yavaş yaklaşan 
bir otomobıl gürültüsü duyuldu. 
Gürültü gittikçe büyüdü. Sonra 
birdenbire kesildi. Oda kapısı 

vuruldu. Harton heyecanla ayaka 
fırladı: 

- Giriniz! Dedi. 
Heyecanı boşa çıktı. Gelen 

madam Gregor idi. 
- Bir şey istiyor musunuz, 

diye sordu? Yatmağa çıkıyo· 
rum da. 

- Yok teşekkür ederim. Za· 
ten bir az sonra ben de kalka· 
cağlm. 

- Hava ıoğumağa başladı. 
Arzu ederseniz camlarınızı ka· 
pıyayım. 

- Zahmet etmeyin. Zaten 
oda tütün dumanı ile dolu. Ben 
çıkarken kaparım. 

- Siz bilırsin z doktor. Allah 

' 

rahatlık versin. 
- Size de madam Gregor. 

Madam Gregor kapıyı ka· 
par kapamaz Harton tekrar 
kanapeye çöktü. Kalkıp pence· 
renin camlarını ve şimdiye kadar 
hiç kapamadığı kanadlarını ka· 
pamak istiyordu. Fakat yerinden 
kıpırdayamadı. Korkuyordu! Göz. 
lerini açık pencereden karanlığa 
dikerek olduğu yerde kaldı. 

Aradan on dakika geçme· 
mişti, telefon çaldı. Har~on 
daldığı düşünceden uyanarak 
ileriye doğru uzandı. Tam bu 
anda yanağında, şiddetli bir 
tokat yemiş gibi bir aoı ve 
müdhiş bir hararet hissetti. Açık 
pencerenin dışındaki zifiri ka
ranlıktan odaya parmak kalın
lığında fevkalade parlak mavi 
bir ışık giriyordu. Işığın ucu 
mükemme ell hesab edilerek 
doktor f-lartonun yüzüne tutul
muştu. Fakat telefonun ç.almasile 
do~torun eiılnıeiİ net ceıi ışık 

Sovyet Meclisinin lspanyadaki 
~çzlması dahili harp 

--&Qa-. .... ~--
- Başı 1 inci sahifede -

ıekreteri B. ikolnı Mihnlloviç nns
yonaliteltr Sot"yet meclisi baekanlı· 
~ma seçilmişıir. Bııkü kadın mual· 
limlerinden Ali kızı mebus Aelooova 
ile beyaz Rusya komOoist parıiıi 

merkez komıtesl ıekreteri Ale ki 
Levitzki başkan muninli~crine 6C· 

çilmitilerdir. 
l\loekova, 13 (A.A.) - Sovyetler 

birli~i yüksek Sovyet meclisinin 
açılması lıfilüo memlekette hilyilk 
halk oenliklerine vesile olmuıtur. 

.l\1oakovada bütün gün sokaklarda ve 
spor meydanlarında on binlerce hal· 
kın iıtirakile eğlenceler tertib ve 
merkez park: ile meydanlarda on 
binleace halkın İftir.ııkile eğlenceler 

tertib edilmiştir. Uer tarafta büyOk 
mitinsl r ve tezabflrler yapıldığı bil· 
diriliyor. 

Moskova, 13 (A.A.) - Ko· 
münist fırkanın merkezi komi· 
tesi umumi katibi Andre And· 
rovitch, Sovyet Rusya yüksek 
şurasına re s mtihap edilmiş· 
tir. Hiç bir fırkaya mensup ol· 
mıyan zıraat profesörü U.um 
akademesi azasından Trophime 
Demissov tch Lyssenko ve halk 
komiseri ve Özbek cumhuriyeti 
reisi Keguizbaiev de reis ve• 
killiklerine intihap edilmişlerdir. 

B. Gaga 
Kabinesinin ecnebi 
dü:şm:ını olmadığını 

söylüyor 
Bükreş, 13 (Radyo) - Ro· 

manya Başvekili B. Oktavyan 
Goga, dün matbuat mümessil· 
!erine beyanatta bulunmuş ve 
kabinesinin, ecnebi düşmanı ol· 
mamakla beraber müsamahakar 
dahi davranmak ıstemediğini 

söylemiş ve siyasi uhudata sa· 
dık kaldığım ilave eylemiştir. 

Yugoslavya 
Deniz inşaatı prog. 
T.:Jmı tatbik mevkiine 

girdi 
Belgrad, 13 (Radyo) - Yu· 

goslavya deniz inşaatı hakkın· 
daki program tatbik mevkiine 
kunmuştur. 

Hükumet, Alman fabrikala· 
rına sekiz torpito daha ısmar· 

lamağa karar vermiştir. 
Yugoslavyanın; umumi harbi 

müteakıb Avusturyadan aldığı 

eski sistem harb gemileri de 
tadil ve yeni bir şekle ifrağ 
edecektir. 

•• 
- Başı 1 inci sahifede 
Londra, 13 ( Radyo) - işçi 

saylav!ardan yedi kişilik bir 
heyet, tedkikat yapmak üzere 
bu gün cumhuriyetçi lspayaya 
hareket etmişlerdir. 

Salamanka, 13 (Radyo) -
Havas Ajansının Saragosa muha· 
birine göre; ihtila.cıler, cumhu
riyetçiler tarafından vukubulan 
taarruzları tar de tmişlerdir. 

Teruel şehrinin kenarlarında, 
bala mukavemet eden ihtilalci 
kuvvetler vardır. 

Londra, 13 (Radyo)- Royter 
Ajansınin Madrid muhabiri bıl· 
diriyor: 

Madridin yeraltı şümendifer· 
lerinde vukuagelen infilak, bir 
suikasd için konmuş olan dina· 
mitlerin patlamasından olmuş· 

tur. Bu feci had se, yüzlerce in· 
sanın hayatına mal o.muştur. 

infilak neticesinde ölenlerin 
cesetleri enkaz alt ndan çıkarıl· 

makta devam olunuyor. Yara· 
lananların hepsi hastanelere ya· 
tırılmıştlr. 

lrlanda milli 
lideri 

Lonirada neler 
konuşacak 

Londra, 13 (A.A.) - B. Dö 
Valera ve bir çok arkadaşları· 
nın 17 Sonkanunda Başvekalet 
daitesinde B. Çemberlayn ile 
arkadaşlarına mülaki olacakları 
resmen bildırilmektedır. Bu top· 
lantıya büyük bir ehemmiyet at
fedilmektedir. Bu toplantı 1932 
senesi llkteşrininde akdedilen 
ve akamete uğramış olan lngıl
tere • hlanda konferansından
beri akdedilecek olan ilk kon· 
feransbr. Mesele B. Dö Valera· 
nın bir takım metalibat derme· 
yan etmek için mi? Yoksa la. 
giltere ile tesviye sureti araştır

mak için mi? Londraya gelmek· 
te olduğudur. 

Bedihidir ki lngiltere hüku· 
meti Uısterin lrlanda ile bırleş· 
mesini derpiş etmekten imtina 
edecektir. Müzakereler.n mev· 
zuları her halde aşağıdaki hu· 
susat olacaktır: 

Senelik arazi taksitleri, ticari 
münasebetler, imparatorluğun 
müdafaası. 

Lüzumlu 
TRENLER: 
1ımirdeu hn 1'1 kıılka 1 tren. 

lcrin lıorektt s:ı:ıtI • ı .. 

Agdm hatlı; Alsancak: 
Jzmir.Karakuyu·Ankara: P zar• 

tesi, çarearoba., cum:ı, ıı zar günleri 
saat 21,liS de. 

1zmir • Nozilli: H ,r (!ÜO saııt 
15,40 da 

lzmİr·D<!nizli: S3lı, perşembe, 
cumartcei ,;ünleri sa:ıt 6,30 <la 

lzmir0Tirc0ÖJemİi: Hersnbrıh eııat 
5,35 de bir kotar; her akşam eant 
l 7,30 da otoray. 

Af gon haltı; Basmaneden: 
Jzmir·İetanbul0Ank:ara: 'El r gna 

eaat 7 de {pıur, cuma. çarşamb 

gunlf'ri yataklı \ngon-büfe bulunur) 
lzmir • Alıışelıir: Her guo saat 

15,28 lle 

f zmir.Dandırma: Pazar, salı, per· 
şembc ve cumartesi günlerı Ybahl • 

· viı: saat 7,20 de muhtelit katar; , 
pozarte&i, c;arş:ımb:ı, cuma günleri 
ekspre saat 12 de 

İzmi:·Soma: Pazar ve pazartesi 
günleri IWlt 15.28 dP. 

Her zaman lazım olan tele
f on numaralar 

Yangın ihbarı: 2222 • eehir tele
fonu mfirae:ıat numara ı: 22oa • ve
hirleraruı telefon müracaat ncıma• 
raeı: 2150 • elektrik şirketi: 2091 • 
havagazı: 2326 • pofö: 2163 • iaıdnilı 
sılıhi: 20 LO • Hnsmnne istasyonu: 
3638 • Alsancak i ta yono: 213ıJı • 
Pasaport ,·apur iskele i: 2851 

Şehir nakil \neıtnlıınnın snbab• 
leyio ilk ve gece sun hareket 
nııtleri: 

Tramvaylar: 
Her eabah GOzelynlıdaa saat 

beşte bir tıamvaf baıekot eder. 
Bunu saat albdıı hareket eden ikin· 
ci tramvay takib eder. Bundan 
sonra her dört dakikada bir trıım· 
vay vardır. 

Gece eon tramvay Güzelyalıdıın 

24,5 dedir. 
Konaktan Güzelyalıya ilJı: tram• 

vay sabahleyin 5,26 dadır. İkinci 
tramvay bir saat aoııra, 6,26 da ha· 
reket eder. 

Kooaktan Gnzclyalıya gece aon 
tramvay eaat birde harek.oı ed4w. 

Bundan e d ir tramvay 
vardır. 

Vapurlar: 
hmirden Karşıyakaya ilk vııpat 

Pasaporttan kalkar. Gece r.on vapur 
saat 11,30 da Konaktan hareket 

eder. 
Karşıyakadıın bmire ilk vapıır 

ıaat 6,20 dedir. Soıı \'apur da gece 
uat 24 dedir. 

Gündüz her yıınm saatto bir 
vapur \.arllır. Akşum sekizden sonra 
seferler r.aaue birdir. 

Ziynet altınları piyasası 
Zıynet altıolarınıo alıQ \e eaııı 

Holleri: 

Beşibiryerdeler: 

Dublinde sorulan bir suale 
cevaben Dö Valera Londra ve 
Cenevrede B. Melkolm. Makdo· 
nald ile geçen ay müteaddid 
defalar görüşmüş olduğunu ha· 

AT /(: l [ Reşadiye JYfOTVeç Ta l par Q. tırlatmıştır. Hamidiye 

Alı, 
58j0 
5550 

Satış 
5900 
5600 
5300 mentovu açtı Londra görüşmesi hakkındaki Vobdcuin 

J haber Dublinde şevk ile karşı- Armalı Ueşad 
5250 
6400 
6i00 

6;,ıOO 
6800 Oslo, 13 (Radyo) - Norveç lanmıştır. Oradaki siyasi meha· •• Hamid 

Kralı, bu gün parlamentoyu aç· fil ile iş adamları bu görüşme· Tek altınlar: 
mış ve bir söylev vererek, hal· nin lngiltere ile lrlanda arasın- Tek Reşad 
yanın Uluslar ·Sosyetesinden da ki uzun ıktısadi mücadeleye .. Hamid 

1125 
1300 

1150 
1350 
1225 k 1 " Vahdettin çe i meıi keyfiyetini ehemmi· nihayet vereceğini ümid etmek· 

" Cumhuriyet 

1200 
1200 1225 

yetle kaydeylemiştir. tedirler. 
-:.,._-• •• ,.,w.,.._,..-:,, .. .=-.~·-:-,.,w-e--e-•r •!"' .. ,w,. .. w ... •• •ew•• ~~:~=-::-.:;:-:ı::;,..:~..::-.::-.. :-..;..:-.-:;:._:~.~-~~~ .. ~==..:;:"";.f;. 

on beş, yirmi santim kadar 
geriye düşmüştü. 

Telefon tekrar çaldı. Fakat 
Harton telefonu filin düıünecek 
vaziyette değildi. Hemen ken· 
disini iskemleden yere, halının 
üstüne fırlattı. Mavi ışık ilk 
önce yazıhanenin üstünde duran 
kalın bir JQgat kitabına değdi. 
Oradan telefona gitti. Sonra 
ocaktaki sönmüş odunların Üs· 

tünde dolaştı. 
O anda odanın içinde bir 

takım şiddetli çatırtılar oldu. 
Bir saniye içinde odanın havası 

•tahammül edilmez derecede kız· 
mıştı. Müdhiş bir patlayış! ..• 
Arkasmdan korkunç bir ölµml 
Ve mavi ışık birdenbire kay· 
boldu. O sırada Harton pen· 
ce~enin dışında çimenlerin üze· 
rinde bir karaltı görür iibi 
oldu. Her tarafı örtülü bir 
adamın hayali, Kızalakrebin ha· 
yalı!.. 

Airıyan yanaaını uj"u§turarak 

yerden kalktı. Odanın içi du· 
mania dolmuştu. Etrafta yanık 
bir maden kokusu vardı. Ma· 
sanın üzerine bakınca korkudan 
gözleri dört açıldı. Düşmemek 
için sandalyenin arkasına da· 
yandı. 

- Allabıml Diye inledi. 
Mavi ışığın değdiği kocaman 

lugaatin tam ortasında, beş 

kuruş genişlığinde bir delık açıl· 
mış, dumanlar çıkıyordu. Tele
fonun ağızlığı yok olmuştu. 
Ocakdaki akşamdan sönmüş 
odunlar alev alev yanıyorlardı! 

Harton bir otomobilin hareket 
ettiğini duydu. Hafifliyen motör 
gürültüsü gittikçe uzaklaştı. 

Birisi eve doğru koşuyordu. 

Parmakiıklardan atladı. Ayak 
ıesi yaklaıtı. Çımenlıği geçti. 
Pencereden içeri atladı. Bu orta 
boylu, tıknazca kırk yaşlarında 
kadar biri idi. Keskin bakışları, 
sert bir yüzü vardı. Çok ıık 
iİ)'ı nmiıti. 

Jçeri girer girmez hemen et· 
rafına bakındı. 

- Çabuk telefonu dıye ba• 
ğırdı. Fakat o anda telefonu 
görmüştü. 

- Bu ne demek? Bu odada 
ne oldu? 

Harton dudaklarını büktü. 
- Ne olacak, kasırgayn tu· 

tulduk. 
- Ah, desenize bu sefer de 

elim dert kurtuldu. Telefon ye• 
gane ümidim idi. Şimdi ne halt 
etmelı? 

Kend'ni bir koltuğa attı. Ba
şından şapkas nı çıkar rak ter
lerini sildı. Hem telefona bakı· 
yor hem de kendı kendine 
söyleniyordu: 

- Bende de amma şans var 
hal Her seferde elimden ka· 
çıyor. 

Doktor Harton yavaş yavaş 
kendını top 1adı: 

Affedersiniz, nereden gel· 
·Arkası 11ar• 
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, ... /ki günlük hikdye 
~a.Jıifa 11 

ngiltere - Uzak Şark 
~---~ ...... ~.~~ ...... Knid Afroditi 
ere kuvve ·-feneceği günü bekliye· 

rek adım adım geri çekiliyor' 

lngilterenin iki 
silahı var! 
--~·---

Donar.m s; V .:! Birle
şik Devletler 
L'örop Nuvelden 

Yazan: Pol Drelmiger 

Çin-Japon harbi garb devle t· 
!eri çin bır sıra davalar ortaya 
çıkardı, Bunların b1şında bir 
prens bin idamesi vardır: M I· 
!etler cemiyeti azası .ıdan bir 
dev!etin arazi ve tamamiyet ne 
hc'.rmet edi '. mesi. Fakat bu, Ha· 
be i starı tec ·übesindenberi, an
cak maneıi kıymeti kalmış bir 
meseledir. J ıponyaya karşı bir 
cezai mdırma s . feri ne girişmeği 
bir daki\...a bile aklından geç·r· 
med ·. 

ikinci dava, garb devletleri· 
nin Uzak Şarktaki itibarları 

mesdes' ydi. Daha hususi ma
l iye: teki üçüncü dava da, garb 
de Ylet '. erinin dünyanın bu kı '.· 

Bir /ngiliz ıemisi 
mındaki maddi menfaatlerini 
alakadar ediyordu. Kollektif 
emniyet nasyonu bir kere orta· 
dan kalktıktan sonra garb dev· 
letlerinin itibarını devam ettir· 
menin mümkün olup olmıyacağı 
ıorulmağa değer bir keyfiyetti. 
Maddi menfaatler notalarla de· 
ğil, ancak kuvvetle müdafaa 
edilebil ir. Çindeki istila harbin· 
de, garb devletlerinin ve bil· 
hassıı. lngilterenin menfaatlerine 
büyük darbeler vuruldu. Japon· 

lyanın büyük kuvveti, Avrupa 
devletleri arasındaki ihtilaflar· 
dır. Milletler cemiyetinin 1931 
deki :ı:aafı, Mançurinin ilhakını 
mümkiln kıldı. F akıt bir Av· 
rupa topluluğunun mevcud olu· 
ıu Japonları, Avrupalıların 
menfaatlerine aaygı göstermeğe 
mebur ediyordu. 1937 de ise 
Milletler Cemiyeti büsbütün 
zayıflamıştır ve ltalyan-Alman• 
Japon paktı, Tokyo hükumetine 
daha uzun bir zaman için Av· 
rupa denilen kuvveti karşısında 
bulamıyacağını ispat etmiştir. 
Hakiki kuvveti ne olursa olsun, 
hedefi ne olursa olsun, bu pakt 
garbın bir ihanetidir ve lngi· 
!izlerin hatası onu layık olduğu 
ciddiyetle kırş,:amamık ol· 
ıııuştur. 

Birleşik devletler •icabında, 
Çindeki aermayelerimize kaybol· 
muş na:ı:arile bakarak silaha mü· 
racaat etmeden geri çekiliriz, 
istikbalimiz burada değildir,, di· 
yebilirler, lngiltere imparator· 
luğu bunu yapamaz. lngiltere, 
n_e :ı:aman, dünyanın bir köşe· 
sınde bir emri vai..i karşııında 
ge~ileıniıse, yeni kuvvet darbe. 
lerıne, Yeni şantajlara zemin ha. 
zırlamıştır. Şanghayda lngili:ı: 
me?faatlerinin yağma edilme· 
sını, ~a.rekcte geçmeden kabul 
etmesını, Hong-Kongun tehdid 
ed ı l~esine ıneydan vermek de· 
aıektır, çünkü Japonlar dikta· 

M. Çemberlagn, M. Eden 
törlüklerin metodu mucibince, bulun~yordu. Otokrasilerle de-
ilerleyişlerini adım adım ve mu· mokrasiler arasında gizlı cidal· 
kavemet imkanlarına göre yap· de demokrasilerin mukavemet 
maktadırlar. Hong· Kongda mu· noktası Uzak Şarkta bulunıbi· 
kavemeti gevşetme k, büyük Sin- lirdi. Böyle b ır hareketle yalnız 
gapur stratej ik zincirini zayıf· Japonyaya ders verilmiş olmaz, 
latm ık :demektir. Uzak Şarkta ayni zamanda diğer otoriter 
zay f amaksa, Avustra lyayı yar· devletler ihtiyatlı hare:..ete mec· 
dıms :ı:, Hindistanı tehl ı keye bur edilmiş olurdu. 
maruz bırakmaya muadıldir. Ja· Bu projeye karşı, stratejik 
ponyanın muvaffıyet ler; ni baş· ve te1<nik kuvvetli itiraz sebeb· 
kalarının taklide kalkışmamaları leri vardır ve bilhassa lngiliz 
için de sebep yoktur. a~irallığının gösterdıği deliller, 

Bu hakikatlerin lngiltere dev· şimdilik üstünlüğü elde etmiş 
let adamlarının z:h~ini ne ka· görünmektedir. J~ponyaya karşı 
dar kuvvetle ışgal ettiğini söy- harekete geçmek için Akdenizi 
!emek lüzu suzdur. Fakat da- boş bırakmak lazımdı. Fakat 
vayı düşünmek kafı deği ldir, burada asayişi kim muhafaza 
halletmek lazımdır. Kollektif edecekti? Fransanın bu vazifeyi 
bır harekete ümid bağlamak üzerine alabileceği söylenecek. 
nafileydi. Bu müşkülden zarars ız Fakat amirıllık Fransız donan· 
çıkmayı ummak nafileydi. Dün· masının, bu günkü vaziyetinde 
ya kamoyuna itimat etmek na· Akden zi muhafaza edecek ka-
fileydi. biliyette olduğundan şüphelidir. 

lngilterenin iki silahı vardı: Bundan başka teknisiyenlerin 
lngiliz donanması, birleşik dev· söylediğine göre, dört zırhlısı 
!etler. Fakat ikincisinden istifa· tamirde olduğu ıçın bu gün 
de kolay iş değildi. lngi !tere lng. lterenin hizmet halinde olan 
hükumeti bir çok defalar Ame- zırhlıları ancak on bir tanedir, 
rikaya bir deniz nümayiş yap· halbuki kendisini saydırmak için 
rnak teklifinde bulundu. Fakat Uzak Şarka sekiz dokuz zırhlı 
bu fikir tahakkuk etmedi. Ame· ve lüzumu kadar torpito fılosu 
rikan kamoyu müşterek bir ha· gön dermesi lazım dır, ve üsle
rekette bulunmak için lüzumu r ı nden binlerce kılometre me~a· 
kadar olgunlaşmış değildir ve fede bu donanmanın teçhiz ve 
B. Corden Hul gibi Amerikan iaşesi de ayrı bir mesele teşkil 
devlet adamları "muvazi bir etmektedir. Bu, ancak, pek bü· 
hareket hattı. ndan bahseder· yük bir zaruret karşısında dü· 
lerken son derece ihtiıatlı dav· şünillebJecek kadar müşkül bir 
ranmaya mecbur olmaktadırlar. hareketti. 
Bu itibarla, lngiltere, Japon Bu vaziyet karşıs ı nda, lngil· 
tahriklerini önlemek iç n yakın tere, Çindeki menfaatlerini say· 
bir zamanda Amerika ile müş· dırmak için ne yapmağı düşün· 

mektedir? Benzeri ınaceralar terek bir harekete girişmek ih-
timalini hesaba' katamazdı. için bir ıbret dersi teşkil ede· 

Geriye lngiliz donanması ka· cek büyük bir muzafferiyet ka· 
zanmak üzere bü ün kuvvetle· lıyor. Söylendiğine göre, İngil-
rini bir noktada teksif atmeli 

terenin Çin sularına iki zırhlı m ydi? Bu usul kabul edilme· 
ile lüzumu kadar yardımcı gemi miştir. Fakat mesele bu suretle 
göndermesinde bir mahzur yok· halledilm iş olmuyor. Asıl hal 
tur. Fakat Çindeki donanmasını şekli istikbaldedir, üç sene 
bu mikdarda arttırmak, Jspon· 

sonra lngiltere, herhangi bir yaya karşı müdafaa tedbirleri 
devletler grubuna kıyaslanamı· almak manasına gelecek ve her 
yacak kadar üstün, müdhiş bir hangi b ır mağlubiyet halinde 
deniz kuvveti haline gelecektır. 

onu mazeretsiz bırakacaktı.,Hal- Esas"n iki sene sonra da kafi 
buki, bir çarpışma ihtimalinde derecede kuvvetli olacaktır. O 
bu ayarda bir lngillz donanma· zamana kadar, bütün mahzur· 
sının Japoılara karşı koyabil- !arına rağmen bir bekleme ve 
mesi içın az imkan vardı. Şu gec ktirme politikası takib et· 
halde böyle yarım bir tedbir mek lazımdır. Uzak Şarkta ka· 
almayı düşünmek doğru olmı- yıpların şimdiden milyarlara 
yacaktı. Bütün mesele, lngilte· varmış olması mümkündür. in· 
renin, mesela Akdeniz filosunu giltere, düşmanlarının ilerleme· 
Çin sularına göndermeği haklı sine kat'i bir nihayet vereceği 
gösterecek kadar vahim bir va· günü bekliyerek, şimdi adım adım 
ziyet karşısında bulunup bulun- gerılemeği tercı h etmektedır. 
madığını tayin etmekte idi. in· Gerçi bu politika pek şerefli 
giltere, böyle bir donanma ile, değıldir. Fakat başka bir hal 
bütün kuvvetlerini Çınde harbe şekli mevcud olmadığı için 0 1: 
sokmuş olan Japonyaya kolay· duğu gibi kabul edilmesi la· 
!ıkla üstünlük elde edebilirdi. zınıdır. 
Vıziyetın vahim olduğu ise mu
hakkaktı. Uzak Şıırktaki lngiliz 
menfaatleri bir yana, b zz lt 
Hong·Kong bile, Kantonda ha
rekete geçecek Japonların doğ· 
rudan doA"ruya tehdidi aitında 

Para cezası 
Yere tüküren 17 kişi ve fazla 

müşteri ala11 bir sinema, bele· 
dıyece p.ıra cezasına çırptırıl· 
ın şiardır. 

Halikarnas 
Balıkcısı 

Dünyanın meçhul yeri kalma· 
dı, derler. Anadoluda Knid 
(Cnyd) adlı bir yer vardır. Ora· 
sını malum telakki etmek bir 
az da mübaleğalı olur. Knide 
arısıra balıkçılar gıderlermiş. 
Ben bir tanesini yakaladım. 
Adaın anlatıyorduı 

- Kendi hava ve hevesimizi 
klavuz ittihaz eder, balığa g i· 
deri7. Su değirmeni dönerken 
suları köpürte köpürte arkaya 
savurduğu gibi, biz de deniz· 
leri, kıyıları, şehirleri görenek· 
!eri her günkü usandırıcı hayatı 
hep arkamıza fırlatırız, prova· 
mızı Egenin ufuklarına, dümeni 
makadderata terkederiz. 

Bu denize Arşipel derler. Çün· 
kü altı yedi bin yıl eve! kayığı 
ilk yüzdüren dalgalar ve dalga· 
!ara binen ilk kayıklar hep bu
ralı idiler. Nasıl Arşipel olma· 
sın ki acıyib sebaai alemin dör· 
dü, beşi hep Egeli idi. iklim 
o kadar tatlıdır ki ne palto ve 
soba ile, ne de yelpaze ve buda 
tashihine ihtiyaç görülmez. Bu· 
ralarda peydalanmış eşkalin, ge· 
rek fıkri, gerek mimari vasfı 
doğruluk, çıplaklık ve riya 'ci· 
cibicisile örtülmeği kabul etme· 
mezliğidir. Bunun da bir nümu• 
nesi Kniddir. 

Anadolu bir yere bakar ta· 
savvur edersek, onu ancak Ak· 
denize bakıyor, diye kabul ede· 
biliriz. Sanki Anadolu denize 
ışkından, Ege köpüklerine atıl· 
mış, ve elli mil uzanan Dadça 
yarım adasını yaratırken Kriyo 
burnunda: 

•işte bak Arşipell Ben koy· 
nuna geldim. Çünkü ben senin 
Knid'iniml. 

Diye bağırmıştır. Bundan do
layı D.ıdça yarımadası Anadolu· 
nun Knid' e lisana gelen bir 
dilidir. 

Burun pek uzun ve yalnızdır. 
Burada karalar denizlerle baş· 
baş'a kalmışlardır. Rüzgarına 
göre, Cebelüttarıktan, Garb 
Trablustan, veyahud Mataban 
burnundan gelen dalgalar, gö· 
nü 1leri yettiği kadar kabarıp 

hızlanmak fırsatını bulduktan 
sonra, nihayet Anadolunun bu 
heybetli burnuna gelirler ve 
taşkın sevgiden patlıyan bir 
yürek gibi Knidosu bembeyaz 
ve yupyumuşak köpüklerile sa. 
rarlar. Ve böylece Ege Knide 
ve Knid de Egeye kavuşur. 

Knid Kriyo burnunun tam 
ucunda ve burnun sağlı 
dik iki sathı maillerindedir. Ora· 
ya kayıkla ilk vardığım, ve göz· 
!erimi etrafıma gezdirdiğim za· 
man hayretim pek büyüktü. Fa· 
kat oranın güzelliği batta bay. 
retimden de daha büyüktü. 

Harabenin yirmi otuz mil ya. 
kinine kadar ne bir insan, ne 
bina vardır. Tam kervan geç· 
mez bir yer. Harabenin çatlak 
duvarlarının, kalelerinin, çök· 
müş surlarının, devrilmiş sütun· 
!arının üzerinde güzellik guru· 
runun yalnızlığın nuru parlıyor. 
Kalabalık ev harabeleri arasın· 
dan bembeyaz yollar ağara ağa· 
ra yukarıya Akropole doğru 
çıkıyorl1r. Mermerler, sanki bin· 
lerce yılın gurub ve şefaklarının 
pembesini içe içe utanan gelin 
yanağı gibi kızarmışlar. işte bu· 
radaki mermerlerin en ıyılerini 

sultan Aziz vapurlar dolusile 
taşıtıp Dolmab"hçe sarayını yap· 
tırtmıştı 

Devı r. r g" ı µ g~çm . ş, dı!V· 
lctler yuı;.ıo.ıp yıkılmış, harbler 

kaybedilip kaza· 
nılmış, fakat Knld 
hep sükiituna bü· 
rünmüş. Burada 
ne H ayyamı n 
kumrusu, Krodes· 
tin bayk u ş i 1 e 
örümceği var. 
Ancak bı-rnbeyaz 
Knid ve sükuti. 

* * * Lucien, • De 
Ameribus~ unda 
Kniddeki Venus 
mabedine ziya· 
retini şöyle anla· 
tıyor: 

" Mukaddes 
bahçenin yanına 
gelmiştik, güzel 
kokuları b izi 
sarhoş etti. Avlu 
(Afrodit) in mor· 
kadine yakışır 
güzel k o k u 1 u 
ağaçlarla dolu 
"!P! Daima çiçek 
açan ve meyva 
veren m e r s i n 
ağaçları mabude· 
yı ızaz ediyor· 
lırdı. Defneler 
veserviler vardı. 

Burada ağaçların 
hiç birisi ıhtiyar· 
lımaz, d a i m a 
gençtirler, daima 
dallar sürerler .• 

Harabede şim· 
di biten çalılar 
iki bin sene evel 
Lucienin bahs· 
ettiği defnelerin, 
mersinlerin yav· 
ruları, torunları· 
dır ve iki bin 
ıene evel Lucie· 
nin koklamış ol• 
duğu kokuların 
hatırasını, tarihi 
kadımi n kokus· 
unu ve sesini 
bana ulaştırıyor. Zaten def· 
nenin asıl vatanı K~iddir. Bu· 
radan dünyaya yayılmıştır. 

insan hayalinin insan oğlunun 
tasavvur edebildiği en güzel 
Afrodit Praxitelin şaheseri 
Knid Afroditı idi. Milo, et ve 
kemikten dolguncana ve tombul· 
cana bir kadındır. Güzel bir 
kadın heykelidir. Milo Afroditi 
canlansaydı. Otuz senede cada· 
lozlaşırdı. Knid Afrodıti ise gü· 
zelliğin taşla bir ifadesidir. Gü· 
zellikse başlanamaz. Milo Ve• 
nusu güzel bir kadındır. Knid 

Venusu kadının güzelliğidir.Knid 
Afroditi ifade :ettiği şeylerden 
çok öte şeyler ima eder. Di· 
mağa bir musiki çizgisi, uçuşu 
verir. Onun için tekamüle doğ· 
ru bir harekettir. Bir ÜnQiddir. 
Knid Afroditi imparator Theo· 
dosius tarafından lstanbuf.a gö· 
türtülmüştü. Lausus saı•ayına 
konulmuştu. Orada sarayla be· 
raber yandı. Vatican ve Mu· 
nich müzelerindeki Knid Afro
ditileri; Knid sikkelerine basıl· 
mış Afroditin taklidinin tak· 
lididir. 

Cicero bütün dünyanın Knid 
Afroditine meftun kaldığını ya· 
zıyor. Pline ilaheyi görmek içın 
dünyanın her tarafından Knide 
gidilmekte olduğunu yazıyor, 
Gene Lucier Kriyo burnonun 
güzelliklerini saydıkt.ın sonra 
Afroditten bahsedarken bayağı 
cezbeye tutuluyor: 

"Mabede girdik. Ortada Paros 
mermerinden mabudenin pek 
Parlak bir timsali duruyordu. 
Dudaklarında bir az çekingen, 
bir az utangaç bir gülümseıne 
Vardı. Güzelliğini hiç bir şey 
örtınemiş, mabedin her vanında 
kapıla•ı var. Bj s .ıretle ' mabu· 
deye her tauftan bakmak miıın· 
kün o!u; or. Maoedııı bekç sı 

YAZAN: 

kapıyı bize açtığı vakit birden· 
bire şaheserin tesirile vuruld 
Hayretimizi bir kaç kere izh • 
dan kendimizi menedemedı .• , 
Diyor. 

* • • 
Gece ortası olunca yeryilzilnll 

tuhaf ve esrarengiz bir ruh dO: 
!aşır. Horozlar uyanır, öterler.:: 
Sığırlar uyanırlar, veziyet değiı: 
tirirler. Her mahlukta bir hare· 
ket görülür. Açıkta yatanlar bu 
hali mutlaka sezmişlerdir. Tayfa 
kayıkta uyandı. 

-Saat kaç, paraketalarımızı 
atmak zamanı geldi mi?,, Diye 
sordu. 

- Hayır!. Mesud gece de. 
vam ediyor .• 

Dedim. Gene uyudular. Ben 
kalktım. Kayıktan çıktım. 

Harabenin sokaklarına da.· 
dım. Knid Afrodit nin mabe
dine gidecektim. Yürürken bir 
adımda bir asrı birden arşınlı· 
yormuşum gibi bir duygu duy
dum. Adımlarımın trakl trakl 
edişini harabenin sokakları ak· 
settirıyorlardı . Yıllar, asırlar, 
kurumuş yapraklar gıbi buraya 
dökülmüş!erdi, fakat Knid Af· 
rooitinin bu yere sinen güzelli· 
ğioi bir türlü örtemem·şlerdi. 

Onun güzelliği bu yer.n iize~ 
rine parlıyan ay gibi Knd'n 
bir heykeli değil ruhu olmuştu. 
Yokuş yukarı çıkıyordum. 

A~oradan Dionysius mabedın• 
deo şimali şarkideki Akropo . 
doğra yollanıyorum. Bir az so ı· 
ra Afroditin mabedine varın · 

tı~. Ta tepedeydim, sağım e-
1\İ~ solum deniz, önü . d n ı. 
Sin ün Arşipel altımd;,. engin:e e 

• 1 

vaırnn bir nurani çarşaf gıbı y.ı· 
'1 

y lu~ ordu. BJ ış .d·yan z . -n 
üzb inde tanı ônümde , , 11 

hia fa~ 'iv·t'· o , ~, N • 
- Lütfen _r,e" ri11ız .-
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J ponya, mareşal (Şau-Kay
Şek) in cevabını bekliyor 

~~~---~--..·4-~------~~ ç·n tayyareleri, iki Japo gambotana 
b:ıtırm·şla .. , :·k; flfvyare rie <•üşürmü~lerdir 

Bankalar 
kanunu 

Faiz, 12 den sekiz 
buçuğ ı i ru1-"riliyDr EN GÜZEL 

~1MAR 
~RDMOR 

Londra, 13 (Radyo ) - Ç n ıt.oar.:t almağ1 ve kaf •. eler teı· 
scf r tbıneainia Defl'f"ttiji re1mi kiline müsaıie etmcğe amade 
bir tebl j-de; Ç'o tayyselerinio, olduJuou k .ydetmt-kted.ı. 
(Nansiaı)de iki Japon bypre- Japoo beyanatı btırada Ja
sini d fÜ"dilcleri ft iki Japon ponlann Yangtze 11elırini dıle· 
rambotuna bomba atarak bun- clikJeri zama l aç p kapamak 
lan batudıklan bilclrilmekteclir. Uldam tal"p etmekte oldtlkları 

Tokyo, 13 (Radyo) - ÇiDli· -.tttiode t~f ir ectitmelct~ir. 
leria, Çincleki japoa mieae- lnıf iz ı-yr s~fa;a ;dareleri bu 
aboa yapbldan tallribat. bir talebe tiddetle itiraz etmekte-
• lyar yeıas clerec1:1illdecl r. dirler. 

Tokyo, 13 (Radyo) - AıaW, Royter Ajansının iyi bir mem• 
pıetesaae pe. l..,....tor18 badaa ötrendığioe göre Y •gtze 
koaferaa•ncla ftrilee br•lar. nelwiaia bpatılıusı balduDda 
yana ilie edılec:ektir. Tokyocl• em'r.ltt Y«Üiftir. 

Japonya Hmiciye Nezsreti, Ancak •alaal i Japon makamatı 
Muepl Şan·KaJ-Şeae cevabım lor l z kuapan,a4anm · tatmın 
bekl•mektedir. etmek •nsund8dt·1•r. 

T olc,o, 13 (RadJO> - ıc.,ze 
mectaaUI, 1udıtı bir eelcalede 
Ahrqal Şıa Ka, Şekia attık 
ikt dar mtvk i•cle ka_,...._ 
w hüku.cti Pekiacle t111"'1 il 
eden yeni Ç D C-hwi~ 
dev etmeıi lizı•plclipai lrar 
4etmıolc e 1 r. 
~- ba1. 1~ J-poa· 

lar, Taatao wehriade &fi -.. 
ilin etm·perdir. 

Franaız frangı. 

mil.dhiş surette 
dilfiJyor 

- S. J inai Hhıl-la -
.. 1ttedcrclir .• 

lstanbul, 13 (H~susi) - Ma
l:ye v~kiiri;, bankalar kanunu. 
na ek olarak bir unun layi
hası tanz!m eylemiş ve Vekiller 
Heyetine göoderm4ıtil'. Bu kı
nuola f aiz:a en yüksek haddi, 
yüzde 12 dea :1elci& baçuj-a in· 
diri 1 ecekti.r. 

Seraeri aeyya-
re mi? 

Hacer i •em :ı ı;i mi? 
lstanbw, 13 (Hususi) - Ra

sadaane müdWii B. Fatie, Kür
remize doj'ro ,J".eliı'bo •eyrini 
dej'4"1eg_ •Ol'.eri 5et'Y•re bak· 
luoda beyanatı. bulun111111 ve 
bG.un. ~IJJMe değil, bır haceri 
seaaavi olduğuau, A .. ,. pa rasad
baaeJ.~ia i.krin d°'ru btalma
dığını ıöyleaip. 

Şehinşah 
/r:uı Maarif Nazırınl 

tev ih etti 

l 

-Şı pay, 13 (A.A.)-J...
.t ret namma IÖ& ~ 
.. ih yettar bir .. IÖJle ... 
mıştir: 

-Bütia lnıiliz ... ileri ile ~ 
bitaraf re•aler v .,ae nelari 
iizeriadekı Çia banjlan _.. 11-

S.,vek lia bu a\eri, "-i
Diatler aezcliade fena te1ider 
.,..c1.msttar. BtmiM"t•, bibiue

ye NJ "·-* btemiyecekieri 

~-
P...ıa.e..to. ıece prasıııdan 

p ..,..,. kadar içtima ba
lillde kalaıp. 

1.tanbul, 13 (Husuai) - Tas 
Ajan1ı1na göre, A manya gençlik 
tt>şki1ab ıefi Baldor Von Şirazııı 
Tabranı ziyareti esDasında lcen· 
d ıÜlı fev1'alide mutantan bir 
surelte karıılamış olan 1ran 
M.aarif Nazın, Şebinşab tarafın· 
dan tevbıh edJm..§tir. 

fürkiyıl •a11bıı. 
cla açalmlf olaa aeçidi PÇlleF 
tıeıebbib ebaoclea nel japoa 
dOGMm .. 111n _....... i8-
tibal etmlidirllr. 

Şanıt-yclaki japoa ı•..a 
kon-.-.. tan&o._.._.._ 
uuılli ._......._ ••• 
.............. ,Ht ..,..--. .J ..... ····70111 

çünkl böy!e bir laalia Ja· 
ukeri ....... itkll 

..tecepu WldinoiP· 
Maaaaafila bu DOta Japon do

aaomuının Yap nehrindeki 
ecnebi gemilerin aeyrii 1eferi 
meıeleıini sempati .ile .oazan 

ro• adası. S.aımda Stankly. 
So umda Kalkıya, Tel0t, Aatit· 
eloı, Ka'1e!iasa, Yali, Ro4o., 
Sömbeki adalarile onlann bir 
airi yavruları •ralanıyorclu. 

A.y ve yılclıı1ar ~ illeri
nin par1ak ay ve YJldızlan. 

Kelaketan b~tüa pceDİD MJ• 
luboyunca savrulmuı pınlda7u 
bir cimaı toz. 

Gökls derin mavi. Ay bı· 
najındao bani '-ani akan nur 
aeliteıi, Aflodit mabedinden 
arta kalan, mermer avltrı yıkı• 
yor. Taılar karlar pi apnyor. 
inan, yüzünde ay •ı+aın ıerin 
Ye isiri buseı:ni duyayormuJ 
gibi oluyordu. Denizin 1esi me
ahhTin de, nrlana da, tari1d 
mBumrmn de, kum..ıt.nn .. •• 
lerine kmp tanp tl bahmft. 
tına tepeye pliyor n: onda 
Mnbir His ayaactınyoıdu. 

Amnfa merm"'l'e unnm'ftl•. 
H.rabeyie b3kt1 ve .uktn 1iınm· 

ela lconUfUJIOrdak. u,ba ptdi. 
Da4m11ım. Bir az 10nra 11y111u!ım. 
Karşımda yan Tüy.i, ynı baki
lcatmit ıiM •boa Kaid Afro
ditin n .,atcta iard+Dtl sör· 
düm. Tepes'.nclen "'-im• b
.S. at.enle .ozaiiyar, -.fında 
bir'91\e ,....tıyorda. "Sö)fi,arda: 

fnaaam --Mi .,,.. 
ile senia -.ıza p. 

. lmn '*'llıai .,._ 
ince haşlcıt.\ daftft. Du.atm 
arlcnınia ıezihm ,&züaiin 
b r güzdliği, bir ım&mıemesi 
Tardır. J~ ben her yüzde ,.ayal 
meyal 'JÖrlnen o riizetlit n, o 
'lö umsccn~:o ta kendısiJ'im. 

-s~- g11nn • 

P•liaae ato grubları ar aaında 
bir miat•• laas 1 olmazsa, Bat· 
ftlcilİll alNlaa kartt Reiıicaın
.... _,..,. vermesi .kuvvetle 

Mii.•lüman lzmif memleket 

-'•h•ıldir. 
Soa ...._ler, para boru•· 

-. llika-tin emrile yarın 
8Cllwpaiw bildwmekted r. 

HaiMlfler hastanesi baştabip· 
Filistin Arapları için liğinden: 

iane top 'u~rlar lzmir Memleket bastaaeıinde 
Rom., 13 (Radyo) _ Hahe- ın 1931 tarihinden 30/9/937 ta· 

.--.- MiaWim...a. FiMtia ribine kadar hutanede vefat 
AnD k it .;., mderilmek edea OJhqıD eıyalan 5/1/938 
ünre .~ •,: bia frank tarihinden 25/1/938 tarihine b· 

Fnuuı: '-gı, Loacha hona
_.. • idait bir Ak.ta upa
........ liır J.aili& lir... 1Sl. 132 
Fn-ı frupıa a101alli&tea 

Pn. ıs CRadfe) - G.oe.a
'-· kAtle llal.nde bir niimayiı 
yapmak iıtemiıler ve (Seıvarl 
razeteai idar~ ban esinin önünde 
batırıımıı~arsa da zabıtaca men 
edilaıterdir. 

toplamıılardır. dar 20 pa müddetle açık ar· 
brmaya çıkaiılmıtbr. 

Bodrumda Arttırma aünü olan 2S/1/9S8 

Zeytin bulama 
Aa 10ıları 

tarihine rulıyan çe11amba p 
nü ... t 9 dan 12 ye kadar 
Memleket butaneainde heyet 
huzurunda satılacaktır. isteklile
rin mezk6r gün ve saatte bu
taneye müracaatlan ilin olu· 
nur. 8 11 14 18 42 

ParİI, 13 (A.A.) - Radibl 
Sosyalist farkaoı bürosu ıtlıfak 
ite bir takrjr 1tabu1 etmiftir. Bu 
takrirde fırkamn halkçılar te
cemmüü programına olan aada· 
katinden babae6ı1me1cte ve •Par
laıaentoya miUe~in bOtü ' müı· 
t:-Jısil "-uwetterinin tetriki me
•ili için zaruri o1an kanun1arı 

teklif etme suretinde yapmış 
oldutu ceiurane teşebbüsle iç· 
timai ıulbu tenıilc etmiş olan. 
B.. Şotana itimat beyan o1uıı· 
maktachr. 

Mut'-. 13 'A.A) - Bodrum
da ·zeytin mütebassııınan ıdaNıi 
albnda açılaa zey.tia hada•• 
kurslarıDm birincisi beş aüo 
devam ettikten .sonra bitmiştir. ı----------

Zayi 

Meılaad suçlar 
AJliya Velıüiaiz te. 
p.\.ilrlerini lıiltlirdi 

Mqhud nçlarıo mu'bake me 
matine dair ~ sayıh 'kamı· 

Bu kursa Bodrum ve mülhak• 
tıftdan 92 löŞi itfu'a'k etmiştir. 
Mwnlak olanlara "Zeytin buda· 
ma elatiyetaamesi ver.ibniftir. 

Aclemi miıdalaale 
komile•i toplandı 

Lolldr., 13 ( Rad)G ) - .... 
J>Mra İflıerıM adımi mid'*8Je 
lco•i•ni, dJn toplauııı ve ll&tlD 

müzakerelerde. saor• -itil' reaıni 
teblit D"'fl'Cdeır~k, lııpıan,.,.a 
gönderilecek olu busuai 'ko-
miıyonların tefriki .hmu11111c'8 
hi' bir ıhtı1aJ ~ikmadıjını il.ive 
eylemiştir. 

Lord Belia 
nan, pyeye uyıun bır •ure'tte Şima.."i 
memleketin her taraftnc!a 'tatb.\ 
elftmekte -otduto Aal ye Vekl- J ·. nday• fiJiyM 
ltlince yapıbn 1etklkierc!eo an· LolHlre, 13 (R•dyo) - fnri!· 
lqllmıfhr. Dan Ac!fiye Ve\i e- tte1m Har bipe Naz et Lord Bdiı, 
t'nden ,ehrim z cumhuriyet mü· be via .... ıt llfen4eya müte
cUe•m-ititi.. ~ ttir ta· -veGcilaea ._.. hanıbt at• 

.. lı 1DtlL 
mim iM ...... gOMrlea Lwd Bel-il ...... Lı's kdatö 
ı..aliy11t we ,...afWayettıea .ordu,. tefı.lt .eci~r. 
tı.,eld"'r •ılJlae\teatr. AlliJe ·ı .. ----·----• V*ilimilin t.. let*küaıi, Mi&. ._ _ t. 
cleia lildwa Wtüa .-.iu1en Bal oaaçe tiitfi 
w ımldclıliu•zmHetle •••iao1e- ~· 
n.. 1t11dialkıittir. K im y evi 

Tralc IJOplUU Gübreler 
NiHrwlıı gefecelı vs 
1ıtanbdl, t! tffuıuıi) - De- Ziraat aletleri 

aizyo1ları idaresinin Alman,Y•Y• Haca Da.at zade 
ıımarladıtı vapurlarda• illr;ae a'. 
(Trak) adı v.erilmiftir. Bu vapur, RaAllJi p.Gl'a4ruJutl 
N.sanda lıtanbqla gelecek ve Halimıta Çarıııı 31 
derhıl aeyrüsefere baı.ıya~r. - 1 Z M l R 

Trajanuı vapuru ile namımlZA 
A. Bredt ve kumpanyası A.-D. 
Rubr firma11ndan gelen ve Fra
telli Sperko acentesi tarafından 
verilen 157 demet kürete aid 
C. B. markalt. 3 no. la konçi· 
mentoya aid 3425 sayılı, 936, 86 
E. M. lık ordino· zayi olmuşt.&r. 
Yenisini alacağımw:lao eskisi· 
ııin biikmü olmadığı Hin olu· 
ııur. 158 

Cemal Ataker, 
S. Pel Nl, H. Bakar 

Kuşaclaıı asliye bubk hikim
liğiedee: 

Jzmirde Karş,yalcada Kupdalı 
Hal it lbrabim le zı Duriye vekili 
ıavabt Cavid Alp tar afından 
Kaşadab olup balen ikametglhı 
meçhul Makraliki lbrabim oğlu 
H6aeyin aleyhine açılan 1336 
rılında uıüvekkili ile dava olu
nan Hüseyınin nikahları akde· 
d.haiı i.e de birlikte bayat teıiı 
edilmeden nikibao akdıDde. 
bir kaçay ıODJ'• dava olunaa 

auaaanki arı ve mer'i olaa bii:ia 
lerc ıöıe ıaüek kilini bopyarak 
"ukuab dahi maıat.rbk tarafJAe 
dao niif• memurlutaııa verilditi 
lıalde her auılu nüfus sicilline 
iı1eameq oldutu cihetle tara
feyn evli olarak görülmekte ol· 
.duklanndan ftkİ boşanmanın 
teıbi ti ile aüfUI kutiitüoe tescili 
davaanua yapıl•akta olaa du· 
nıım•nda: Dava olunaoın yer -
tltD belli olmama• itibuıle ıliaı 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar 1'DID8' Fabrik1181 

Tsafmdm •eVlila dolajlıiile ymi ~datı tm="llan 

Sağlam Zarif 
VE UCUZDUR 

Y eai ,apbrdatnnz elbieeler için bu maaaulitı tercih ediniz 

SA11Ş YERLERi 
Birinca'lwrdonda 186 nmarada 

ŞARK BALI T. A. Ş. 

eserret 
Otelicaizia bütüa mobilyua ~did edılmiş soğuk ve sıcak 1111 

banyo daireleri iliwe edilmiftir. Otel yeniden te1vin ve tefrit 
edilmiı ve miifterilerimizio her türlü istirahatleri teman olun· 
muıtur. Fiatler mt1tedil ve her keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddeli karakol karşısında No. 7 ) lzmir 

lzmir Defterdarlığından: 
icar .ı.. 

296 B11ca Atat• M. iasyoa C. 38 - 26 No. lı diikkin .. O 
298 Develıköyüade 26 döaüm bat. 225 

Vukanda yazdt et9'Yal rı seneme icarlan 15 güa müddetle açek 
artanaaya kocwlmuttıar. hıs4esı 1.7/1/938 tarh nde perşe be güni 
aut tS tecir. Taiıplerfo MıUi Em ak müJür.ıi~4iıe müracaatları. 

15 21 120 

TiJrlı Hava Kurumu 

Biiyük piyangosu 
4 tincti kepde 11 Şubn 1931 dedir 

Büyiik ikramiye 50,000liradır 
Bundan betka: 15,000, 12,000, 10,000 ral k tkramiye-

lerle (20,000 ve 10,000) liralak ıki adet mikafat vard r. 
Ayra; (2,000) liradanbathyarak (20) l raya kadar DiJik 

ve küçük birçok ikrı11aiyeler.le ıuuorti er· havı o an bu zengia 
plandan Utifade etmek içio bir b 1 alma~ an çek nmeyioiz. 

yolile teblipt ifaaıoa ve şbıı 

davaya ustaJuo 195 nci madde
sine göre t.ribı ı iadan ıtıbaren 
on gün 1c;mde c v p v ~

IHlO e..a.ar V«•ier~. Q\&fU'Ul u 1 

31·1 .. 938 P zarte11 günu saat on 
1re bır k lmış o d11ğu adı ge

çen ka ı1111un 141 ve 142 nci 
m dde crıne dayaıı !arak bilc:li-

'''"'· 140 



F ratel i ~perco 

Vapur A centası 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
••SATURNUS,. vapu·u lima· 

nım zda oiup ROTTERD · M. 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük almaktadır. 

"OBERON,, vapuru 18 Ka· 
nunusanic e beklenmekte olup 
BURGAS, VARNA ve KÖS· 
TENCE lımanları için yük ala· 
caktır. 

"TRiTON,, vapuru 24 Kamı· 
nusanide bek e'lmekte olup 
ROTTEDAM, AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları iç n 
yü.k alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"ISA,, vapuru 24 Kanunusani 
de beklenm kte ol p ROTTER· 
DAM, HAMBURG, GDYNIA, 
DANZIG, DANMARK ve İS· 
VEÇ ve BAL 1 fK limanları içın 
y:ik a aca t r. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LECHISTAN,, motörü 13 

Karı11 ıus"ni tarıh.nde gelip 
GDYr IA ve DANZIG liman· 
' 'Da ı n ı .çin yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

11ALBA JULIA,, vapuru 25-
Ki rn.ıusan d ~ limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA limanları 
içın yük ve yo!cu kabul eder. 

1 andaki hareket tarihlerile 
DavJun ardaki değişikliklerden 
acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fı zla tafsilat için ikinci 
1 ordonda FRATELLİ SPER
CO vapur acentalığtna müra
caat edılmesi rica olunur. 
Te'e'on: 4111/424~/~ 663/4221 

DOKTOR 
M. Şevki Uğur 

İt ,,..,.lılcları ıniitelıassHı 

Muayenehıne: ikinci Beyler 
sokağ.nda 82 numarada 
hutalarmı her gün ka· 

bul eder. 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapur Acentaaı 
Birincilcorclon Reeı bi~ 

Tel 2443 
LONDRA HATii 

"ALGERIAN .. vapuru 20 Son 
kanunda ge ip LONDRA, HULL 
ve ANVERSten yük ç karacak 
ve ayn zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alr caktır. 

.. HERON,, vapuru Son ka· 
nun aonund :t ve Şubat ibtida· 
aında ge.ip LONDRA için yük 
alacaktır. 

.. POLO. vapuru Şubat orta· 
•n 'a LONDRA, HUU.. ve 
ANVERSten gelip yük çıka· 
rıcak ve ayni zamanda LON
DRA v~ HULL ıçın yük ala
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDlNtAN,, vapuru Şu

bat ibt dasında LIVERPOOL 
•e SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracak ve aynı zamanda LJ. 
VERPOOL ve GLASGOW için 
yük alacaktır. 

.. LESBIAN,, vapuru Şubat 
ortasında LlVERPOOL ve SW· 
ANSEADAN gelip yük çıkara· 
ca.c ve ayni zamanda LIVER· 
pOOL ve GLASGOW için 
yilk alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE- LlNlE 
.. iLSE L. M. RUSS,. v3pur1J 

Sl Son kanunda HAMBURG· 
TAN gelip yük çıkaracak. 

Göz·a;kimi-
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 2 ~ 

Kabul 5 atleri: Oğleden evel 
aaat lO·l:l öğleden sonra 

15,30 • l 7 Tele. 3434 

flr~l·T~<:I-lf: IJ~:

\ Al\1 E - lJINIE 
G. m. it. IJ. 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVANTE

LINIE, HAMBURG, A. G. 
HAMBURG 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
l:REMEN 

"ERNST L. M. RUSS,, va
p· ru 5 ikincikanunda bek\f"nİ· 

yor. ROTTERDAM ve BRE
MEN 'çin yük alacaktır. 

. "KONYA,, vı:puru 19 kinci 
ka unda beklrn"yor. ROTTER· 
DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük a acaktır. 
AMERICAN EXPORT LINES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXECUTIVE,, vapuru 12 

ikinc ~anunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yükalacakhr. 
STE ROYALE EONGROlSE 

DANUBE MARITIME 
•TJSZA,, motörü 11 ikinci 

kanunda beklen yor. FORT·SA· 
ID ve ISKENDERIYE için yük· 
liyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR,, vapuru 16 

ikinci kanunda KOSTENCE, 
için hareket edecektir. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 
OSLO 

•BACHDAD. motörü 14 
ikincikanu!lda bekleniyor. IS
K ENDERIYE DIEPPE ve NOR
VEÇ umum limanlarına yük ka· 
bul eder. 
ARMEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
"NORBURG. vapuru 10 ikin· 

cikanunda bekleniyor. ANVERS 
(doğru) HAMBURG ve BRE· 
MEN çin yükl yecektir. 

1linlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki defjtiklik· 
lerden acenta mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 2007/2008 

Dr. Behçet Uz 
Çocuk hastalıkları 

mütehass!sı 
Hastalarını 11,30 dan bire ka· 
dar Beyler aokatında Ahenk 
matbaası yanında kabul eder. 
Muagenelıane telefona 3990 

Eu tele/onu 2261 

ilan 
lzmir Eşrefpaşa 

hastanesi hattabip· 
liğinden: 

lımir Eşrefptışa hastanesi için 
alınacak olan ve listeleri ayn 
ayrı tanzim edilen (2260) lira 
muhammen kıymetli (40) kalem 
ve (1399) lira muhammen kıy. 
metli (13) kalem ki ceman 
(3659) lira muhammen kıymetli 
(S3) kalem alit ve edevatı tıb· 
biyenin evelce yapılan eksiltm~ 
sine istekli çıkmadığından lzmir 
vilayet encümenin n olbaptaki ka· 
rarıarı veçhile yeniden 14-1·938 
günlemecinden itibaren on beş 
gün müddetle ebiltaıeye çıka
rılmıştır. lzmirde çıkacak talip
lerin nüınuneleri görmek ve şe· 
raiti anlamak üzere her gün 
hastane settab:ıbetine muracaat· 
ları, İstanbulda çıkacak taliple
rin listeleri ve şaı tnameyi ıör· 
meleri iç'n İstanbul sağlık ve 
ıosyal yardım direktörlüiüno 
müracaatıarı ve taliplerin ihale 
günü olan 31·1·938 Pazartesi 
günü saat do;< ızdan on ikiye 
kadar lzmir vi ayet encümen:ne 
müracaatları ilin olunur. 

14 18 22 26 139 

ANADOLU 

1'. 1. V. z. 8. " 

YILO üzi.im kurumu 
Limited şirketi 

incir, tabiatın, en 
r:.ef is olarak y :ılnız 

bölgemize ve -:·o ·ayı. 
si~·e yur_.umuza b:.h. 
ş yiş ·d:r. Tar iş in • 
c.'rleri ter temizdir. 
işlenmeden evel f ü
mize edilmişt ·r. Tarif incirlerini her za. 
man tercih ediniz. 
Çocuklarınıza çukulata veleceğinize enfeı 
inrirlerim:zi yediriniz. incir 
hem gıda, hem devadır. Tariş 
incirleri bütün dünya piyasa· 
l:ırında temizliği ve nef asetile 
tanınmış fır. 

Saman iskelesi - iş Han lzmir 

., Doktor ~• 
Kemal Tahsin Soydam 
Cild ve tenas'/il hastalıkları mütehassuı 
fzmir Belediyesi Zührevi hastalıklar ve tedavi evi doktor(g. 

ğundan çekilerek yenidea açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenehanesinde hastalannı Pazardan maada hergün 
ubabtan aktama kadar kabul ve tedavi eder. 

- Muayenehane Tele. No. 3416 Evi 5164 -

S. Ferid Eczacıhaşı 
Kolonya, Esans, Krem 

ve Podraları 

Eczacıbafı 
Yalnız lzmirin detil 

KOLONYA bütün Türkiyenin 

VE ESANSLARI tercihan kullandığı 

en litif en zarif 

şaheserlerdir. 

Alırken S. Ferid Eczacı 

baıı isim ve etiketine 

• dikkat ediniz. 

M. S. Ferid Şifa Eczanesi 

Hara~~· kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZM1R ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temi.z bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salona. 
rahat yqayacak qyaya mubtaçbr. iyi bir mobilya içinde kendinim 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin e.,yas& bayab· 
oızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye mııame. 
lesi yapılır .. 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atöiyesı 

Paris, Londra, Vi}'an 1 mo
dalarının yüksek model le. 
ri takib ve tatbik edilir 

•Dikiş atölvemiz zarif ve şı ·, 

giyinen Bayan.ar ıçindir. 

M. Etiman ·e 

Saim= Ôzgören 

Paris Dıkiş Akad .!misinden 
Diplomalı 

Hükumet caddesi Şamlı 

(ÜçiJncü Beyler) sokak 
No. 28 

iZ MIR 
Telefon: 2535 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettin caddesi Akseki bankasl karşısında No. 35 

Garod Otomatik Radyoları 
En tabii ses, en kolay kullanlf, en flk moble, en hassas aparey 

Kalorifer Tesisatı 
En büyüle müeıseselerdea itibaren bir kaç odaL evlere 

kadar bilhassa apartmanlar için kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
Fennin en ıon hediyesi, pratik, kuvvetli ve emin aletler 

Neon tdpleri ile tenvirat 
Matazalannııa ve müeıseaeleriaize güzellik verecek bu 

tf'sisat ayni zamanda ıiıe büyük bir rek· 
lim vasıtuı da olacaktır 

/zmir Levıuım amirliii ilanları 
Bornova aı~eri ıabn alma komiıyonundan: 

Madde 
1 - Tiredeki katanın yedi aylık ihtiyacı için 60000 kilo yulaf 

açık eksiltme ıuretile münakauya konulmuştur. 
2 - Açık eksiltmeli 31·1·938 Puartelİ güaii ıaat on beşte ya· 

pılacakbr. 
3 - Umum tahmin tutarı 30004 lira olup muvakkat teminatı 

225 liradır. 
4 - Sartnameai her gün komisyonda ıörülebilir. 
S - fıteklilerin muayyen vaktinde Bornovadaki askeri sah1t 

alma komisyonuna ıelmeleri. 14 19 25 29 127 

İzmir Lv. amirliği Sat. AL Ko. Rs. den: 
Askeri liıe ve orta okullar içia ahaacak (77996) metre pijama· 

lık bez 26-1-938 Çarpmba günii 1Ut 15 de Tophanede lstanbul 
Lv. imirliti ubn alma komiayonunda kapalı zarfla eksiltmesi 
yapılacaktır. Tahmin bedeli (18719) lira dört kurut ilk teminatı 
(1403) lira 93 kuruştur. Şartname ve nümunelİ komisyonda görü· 
lebilir. isteklilerin kanuni belgolerile teklif mektuplaraoı ihale ıaa· 
tinden bir •at eveline kadar komiqoaa vermeleri • 

9 14 19 23 69 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
idareleri lıtanbul Lv. imirlitine batlı mUessesat için (120) ton 

pirinç 26-1-938 Çarıamba günü saat lS,30 da Tophanede sabn 
alma komisyonunda kapalı zarfla eksiltmesi yapılacakbr. Tahmin 
bedeli (26400) lira ilk teminatı (1980) · Jiradır. Şartname ve nü mu· 
nesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgeler:e teklıf 
mektuplarını ihale uatınden b r saat evetine kadar komısyona 
vermeleri. 9 14 19 23 71 -

Sağlık Eczahanesi 
Fuat Gnlergio 

Alsancak Meıucliye caddesi No. 127 

/E$/ci JOLYEN eczaJuıneaiJ 
Toz•. t•m;s, ""'tız /,; .. 

iç hastalıkları miJ.telaaısı.u 

Dr. Celil Yarkın 
Izmir. Memleket hıstaneıı ~ahıli hastalıklar: serıriyy.ıt şefi 
İk ncı Beylıın sokağında lnhuıarlar tütiin sataf deposu kar• 
ş111nda 65 No. lı mua enebaneıaodt haıtalarını kabul etnı~1'· 
tedir. Teieforı: 3~5o· 

Efli: Göztepe tramuaq catld~ıi G6ztepe u1Jm·~mtevı• 
karıı~ında No. 10/lJ 1 e,e. :l.54J • ' J; ':- ......... • 



Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsii yumuşatır, balgar.n söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Sözverilen gnnde 

i EHM 
M • . . h a .zn:? tam ır ;;· 
n~•inde yapılır 

lzmir Kestane pazarı demircilJr 
No. 16. 18 

Telef on: 3993 
•:ıııııııııuıııııııııııııııııııııı.. Doktor .111111111111111111111111111111111 .u 

A. Kemal Tonay 
Balcterigoloı .,. 611l111ıcı, salfın hastalıkları mütehesıısı 

=: (Verem va saire l _ = llaımahu• l11uyo11a karpauıdlki Dibelı: ookak boıpnıla 30 urıla 
_ n ft mu,..ııehHmtdo oabah uaı 8 don alqam ... ı of' 

1 bdar haıaluuıı kabul edar ı 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ilil!111 !1111 Telef on: 4115 11111111 

Diş Macunlarının en 
mükemmeli!. 

• 

SEPTOLIN 
Diıler Beyazlatan, inci gibi parlatan, 
Diı etlerine kırmızılık kuvv t veren: 

SEP TO'LIN 
Diş Macununu Kullannı•z! 

-• 
Sizde M ETALLU M "D tt Lambalarını 

alırsanız 

Hem bol ııık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem amha 
dea-iıtirmekten kurtu lur, hem de sarfıya tınızın eksıld ı ı{ını 

ilk faturada ırörürsıinıiz. 

LLU 
Cevfik Baykent 

Elektrik • telefon vemalzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peşetmalcılar 77 • 79 telefon 3332 - Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf ahit 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okııyacak reıim ve atrandism~nl~r, senedat ve evrak 

istinsahlan ve kopyaları kemalı dıkkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
JZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, ) 

~ ıhhat Balılivağı 
· Norveçyanın halis Morina balıkyağıdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan'.;ar 

Sıhhat Eczalıanesi 
Büyük Salepçio lu hanı karşısında Başdurak 

HAYllE'/TiM 
ç:lu11 

TÜRKİYE . 
CUMHU RİVETI 

rtB 

FotoOr 
i N 0 N Ü Cad. Na. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler sokak Na. 6S 
Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire tah-

lilleri yapılır 
Müracaat yeri: 

İkincibeyler ~okak 

Telefon 3869 

-Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğlıı 

Cilt ve Tenasül hastalık· 
ları va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sakatı 
Elhamra Sineması arkasında 

T f'le on : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

ikinci Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 

ı•---------·-Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, İngilizce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay
rıca Orta mekteh talebelerino 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantına Köprüsü tramvay 
caddesınde Na. 685 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri ., 

Kuv,·eti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

V e<dl e ık IP)a ır~a o aı ır lfilil eve lUI <dl <dl lLll ır 

Oldsmobil otomobilleri de her türlü evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

Telefon: • 675 Tel~raf: Rüstem hmir - ~~!'!!!! 


