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ızmirde bayram var! 
ıda mad eleri en sonra Alay birliklerine merasimle 
Hükümetim1.zin, hayatı uru .,.latma tedbirleri yüriiyor 

giyecek eşya__ a ucuzluyor sancak verilecek! 
Başvekilimiz B. Celal Bayar, bizzat bu hayırlı işle ·m şgul olu--~----,----

yo lar, hükumetin ald ğı te birler çok geniştir Mısır kralı 
--------- 1 

Kapı d·şarı! Yarın evleniyor, dü. 
Bir kaç gllndeuberıdir lımirde tün mutantan olacak 

ve hober aldıgımıu gör• Ego n Ça· Kahire. 19 (Radyo) - Kral 
kuron bölgelerinde (Yıldıı) u Faruğun düğünü, yarın fe\'ka· 
(' h iet) adlı gn telor ııatılmaktıdır. lide ıautantan olacaktır. Ha-
Bo ,,azeıeler, c&•r Arab harf lerile b 

c d zırlıklar, hummalı ir surette bu lmıf olmau 0dı Qıılariao &iır• i· 
lhn"z ıeTgUi (Batu) dan l»ise ba. devam ediyor. N.lcab merasimi 

er 'fermiı olmılara bılumından Zülfikar sarayında cereyan ede· 
b Jan hia da ıue ... .: alır, ok.ur cektir. 
ve ıevioç duyardık. Gerek Kahiredc ve gerekse 

F.kaı ne yıpalur ld kimler ta• lskenderi)tede dört gün ve dört 
rafından çıkarılın• tıkarıhın •• için· gece şeni kler yapılacaktır. 
d ı yazılarda ıııe çeıid ıösl•r ıöyl•· Zülfikar sarayında vukubula-
n r e ıöylcnıin, bu gazeteler kanua· cak nikah merasiminde bütiin 
ları ula meneıtigimıa Aub harf· 
l nle dizilmı, ,.e baaılmı~ bulunu• M sır prenseı ve prcn!leri ile 
yo lar. Buna inLıliblarımı:u ne pa· hükumet r cali ve ulema hazır 
ha u olun• olıun yapan bu günkü ~ bulunacaklardır. Merasime, Ca· 
nj mio haıı.. .••rlığı tahammül Başvekilimiz B. Celal Bayar miulezher rektöru riyaset ede· 

d lıtanbul, 19 (Hu ur.i) - Hükd· eıy• a~eriııde de eualı •• 1Gmulla ı K l 
e e es. L ce!<tir. Nıkah mukave.csi, ra Denebilir ki: illetimizin, bıyatı ucuzlatmak huıu· uir ucuz f iaı Camioiae karar nril· 

ı ... UDdaki tedbirleri, ilndea güne miı ve bunuıı içiıı timdıdea tedbir· Faruk ve kraliçe namına _ Bu memleket• ngiliac , Fran• t 
eı c , Arabça gaaateler eerbeetç• gi· geoitlemek.te Te bu tedbirler ilze· ler alınmı ıır. da babası Zülfikar paşa ara· 

rinde durulank eeub tertibat alın. AIAk:ııdarlana Tcrdi•i maldmata f d · 1 na ktır rı) or utılıyor Te okoauycr; bunlara e ın an ımza a c • 
maktadır. göre, ~iyecek eıyanın derhal ucuzla. 0 .... d d mu" kat ı göı.tuileo ıcrLeetiyi Türk dilil• uğun en sonra saray a • 

Baınkilimiz B. CellU Bayarın tılwaaa için iptidai maddelerin ucuz• k 
konu•ur, fakat Arıb haıflaril• dizi. kellef bir ziyafet verilece ve 

~ bizıat m•ıgul olduğu lıu mllbim me• c.ı temini dütünülmfit ve hu it t• 
lır ve b11ılır g•••telordea niçin •ıir· bu zı'yafetı· bı"r ıüvare takib Hlenia bir an evel halli •c umumi mu•ıffıkayet 1ahaeıua girmi111r. 
ıiyorauuuı? 11bbat (berinde büyllk: 'cııri ~örülc. İktıaı 1 Yet..ilcuuiu. ucuzluk hık• edecektir. 

Eveı bö7le bir IOl'p 'farid ola. cak. olan gula maddelerjnia ucuıla· kında a l dı~ı ıcrlhirler, çök (ff'Di,tir. Nil üzer"nde işliyen küçük 
bilir. Fakat b1111ıın cnabı da iaıdır. t ı L f' · · h lı,.L L bil G d dd · d b ı maaı -.ey ıyetıaıa ta a a.UıLu, • ı a ma alenn e oldu~u gi i, vapurlarla, dı.iğün g ecesi büyük 
O da ew kömctimiı için artık bir umde ol· halkın muhtaç olduğu diğer cıya f b d l k · 

·- e • ·- do- B _ _. .ı.: d b ir n yı t ti e i ece tır. 
,,_ - '.6A!" ••ftur. u iıibarlsurr -.i, yiye lw.rın • de umum bir ucuUıı .. gua 

hayırlı oldulıana iaımarak yaptıtımıı maddelerinde oldu~o gibi, g•}f!Cek meıı eııı1ir. AbıCI n sarayı önünde yapıla· 
iı kıl LlarıD berlıangı bir dfitünce •e cak geç d ı esmıne bütün Mıa r 

m .ııu h• il• zed eııoıe,ioe dto:ğil. Bursa da g·zıı· edr·sat _ ordusu işt rak edecektir. 
lıır ılakika Lıle ak amaaıoa tıham· Bed ev !erden mürekkcb yüz· 
an edememek: •uzifcıilo uıllkcllef 1 • ı d • lerce heye' ler, M s rın en uzak 
b ' n~m.. Çanıı.a bu oeeil bu inlı.ı· p an• ar . a em e Ver 1 1 kö< lerinden Kahır c:ye akm edi· 
J&l ları ioınarak, bılerelt yapmıe Ye " 

hu u urda ber ıedakirlığı göze al· .. -- • yorlar. Bunlar, düğün geces 
aıı~ur • .Böyle lıir est're dokun11lmık de· Uç Museı} ev:nde giz ice ders a an ÇOC!lk- saray önünde tezahürat yapa· 

ğıl, yan göz. ba almak dııbi o netli lar, kar o al arı '1 ltı d n rı/ıar ldı caklar, mil:i oyunlar oynıya· 
tA c:ınevrndco varu muea ddudurfir. 'l. caklardır. 

İnkılGbları ve oolııno meyd1nı lstanbul, J9 (Husu i} - B arsada Ma r ıt m üfettış eri tarafından b d 
Bu gün, ütün Avrupa ev· getırdiğı nr.iyctleri ve e~rleri büyük yapılan tetkikatta, üç Muse\ i evinde g "zli tedr s t yap.ldığı lct reislerıle krallarınd in çok 

hır k19kaoçlıkha muhafaıa etmekte aıılaşı m ş ve bu evlerde araşt rmalat icra edilerek, gizli de s alan değerli hed yeler gelmiştir. He-
bir aıı bile mfl1amaba göıte.riraek. k 

çoc1 !arın, karyola ar atında sakla ır ş o :duk ar görülmüştür. d ye eri getiren heyetler, H ri· iıın ıoou neye vıuır?. 
Kül ür d rektörlliğü, çocuklara g izli ders verenleri mahkemeye c ye Nezaretı protokol müdürü Bu gün Arab b.rf lerila budmıı 

1'tırkçe gazeıeleriıı yeni Türk harf· sevkt tm ştir. Sonu 7 inci sahifede 

Yeni Fran~ız k (lbine•i 

ızmir, Pazartesi günü, kah
raman Melımedciğin bir bay
ramını görecek oe ona tekrar 
alkışlamak vesile ve saade
tini bulacaktır: 
Öğleden evel saat 11 de, 

İzmirdeki alag birliklerine 
merasimle sancak t1erile· 
cektir. 

Bu merasim, Cumhuriyet 
alanında yapılacaktır ue İz
mir için, şüphesiz ki, mesud, 
şerefli bir hadise teıkil ede
cektir. Çünkü şimdiye kadar. 
lzmirde alag birliklerine san
ca'Jc levdiı merasimi gapıl
mamıştır 

· Merasim, Türk ordusunun 
şe,efi ve Türk mi llefinin, 
Melımedciie karşı olan son· 
suz sevgi ve icimadınr tebıı

rüz ettirecek muhteşem bil' 
parlaklık içinde geçecektir. 

Boy,aklar, bizzat ordu mü
fettişle ·im izden Orgeneral 
lzzeddin Çalışlar tarafından 
'llerilecektir. Orgeneralin iz, 
bir kaç güne kadar ıehrimize 
gelecektir. 

Program, büyük bir dikkat
le hazırlanmaktadır. 

Sancak verilme merasimi· 
ni, tarihin en büyük kah a· 

manı Melımedcifin parlak 
bir geçid resmi takib edecek
tir. lzmir Lise ve Orta mek
teblerinin bütün izci teşkilô.· 
it da bu merasimde ger ala
caktır. 

Bütün lzmir, hu bagrtuna 
davetlidir. 

Altın ticareti 
Kanunu mer'iyet 

mev ':ti ine girdi 
utanbnl, 19 (Huıud) --- Alua 

ticareti hU.kındaki kaaaa. • ..,,.. 

me•kiine girmiıtir. abJiye v~ 
bfitün Tillyetler def terdarlakwıaa 
liıımgel•n talimatı •ermiıdr. 

18 Amerikan tayya. 
resi (0 ıolol) a vardı •• 

Onolol, 19 (Radyo) - San 
Diy ego istasyonundan hareket 
eden 18 harb tayyaresi, durma· 

dan yirmi saatte burayll muva· 
salat et mıştir. 

A lman şçileri 
Nap<!tlide 

N~po\i, 19 (Radyo) - ltaı. 
yada tetkik seyaha i için 2500 
A man işçisi buraya gelmiıtir. 

leruıı kabul etmiı •• oouo ıonıua 
fıydal•nnı görmoı olan bir diynda, 
tek, tük bıle olea, ııatılıh~ıa• alduıt 
etmt zeek yana; bıelarıoa r .. •e ••• 
rık gıyerek dolaımıık ieıiyenlerin İf• 

taWarını artırmıı olınu mıyıa? 
Yeni 

t 
abine, frangı düşmek· Kaf!adada ~a~az mekte-

n kurtarabilecek m·? bınde fecı bır yangın : B'ri (Beyruı) ta, öteki (Antakya) 
da ç kaa bu tar.eteler. A.rab harf le· 
rde buılmakta olduklarına ouluda· 
ki Turklerio yeni barf1erimiıi bil. 
ıol'dılı.lcriai mazeret olarak ileri ın. 
rebılirlar, Ba mazeret ıimdilik, o da 
ancak kendi mubitlerioo Dnlnbaur 
olmak üıerc bellı..i de makbul aayı· 
Jabılir. Fakat bu kabil gueteleria 
lıızım alkcıniıa alıcın etmemeli ıarıile .. 

Gerçi bu akıll temelleri çok 
knvYetli olaa T• bekviai bütün bir 
mille:& buluoao inkılib "'erlerimize 
t:arar 'ferecek bir mabiyelle de&ildir 
Ye olamaa da.. 

Fakat ha hakilclıi bilmekle ba. 
ralıer biz 111 iddiadayız ki yaptıgımıı 
her inlı.ıllb ~11riııin bir kılula dahi 
dolı:uoulmuı dıbi cais değildir. He· 
llÜz on yaeını idrak etmİf bir yuru• 
yu haıin ellerle ok.oaamık o ynruyu 
nıe dana geıırealeria kolay kolay 
Loı görecekleri bir iı değildir. 

Ve oiba1et diyebiliris ki: Eıer 
b zden ayrı raıamakta bulunan ku· 
de ler, derdlarini, 11kuııılarıoı biıe 
duyurmak iniyorlana ·ki bis saten 
du) makta •• bilmektayu· bise bidm 
ok uyabilece~imis •• aalıyabilecetimiı 
bar ynı Ha bit.b etainler. 

Böyle 1•pılmad ıtı t11kd1rcle biaim 
16yliy~~mia ıöa '" olacaktır: 

- Arab harfJerile baulan Tftrk• 
çe gaaoıe ar, kapa dıtarıl 

H. R. Ôkt•m 

M. Şot n müh~m beyanatta bulundu. lngiliz 
matbuatı yeni kabineden memnuu göıünüyor 

Pars, 19 ( dyo} - B. Şo· 
tan, bu g j n Başv kalet daire· 
sine gelın ş ve hükumetin be· 

yannamesini hazırlamağa başlı· 
mıştır. 

Beyanname, yarın El ize sıua· 
yında Cumhurreisi B. Lebrunun 
riyasetinde toplanacak olan Na· 
zırlar Meclisinde tekrar tetkik 
ve tasdik edilecek ve parla· 
mentonun ilk i çtimaında oku· 
nacaktır. 

Paris, 19 (A.A.) - B. Şotan 
Elize sarayına g itmeden önce 
ıazetccileri Matignonda toplıya· 
rak şu beyanatı yapmıştır: 

-Bu uzun ve nazik buhrana 
nihayet vermcğe muvaffak oldu· 

tumdan dolayı bahtiyartm •• Azı 
ımı Cıımurbaşkanına takdim 
etmek üzere oldutum hükumet, 
ıılahata ve sosyal adalete oldu· 
ku kadar ıivıl bınşa' ve emni· 
yete de ıuıımış olan bir mem· 
leketin ümit ve intizarlarını ye· 

, 

Parl•t•n 6ir 16rllnliı 
rıne ıetirmete çalııacaktır Ken· milli aelimet icaplarile telif et• 
diıinİ atır vazifeler bekliyor Ve mek faycıilo ifa edecektir. 
bu vazifeleri hem milletin ıe· Finansımızın aaj-laınlıtını mu· 
çimde gösterdiği arzuları yerine bafaza, aermaye ile jıin P•ıifik 
r•tirmelc heın da b&& arıuları Sona 1 inci •alai/ıde 

30 talebe yanarak öldü, . yir.mi 
ikisi de ağır yaralı · ·-------------Montre,ı, 19 (Kınada·Rildyo) - Monıreal civarında an~körde bir ~ 

pn mektebi yanmıe. bina tamamen bnab olmuştur.' E'llı:az •hında -.111 

haliade ot az ceıed c,:ıkarılmııtır. 2 2 ağır yarah vard:r ki, banlar yaagıa 
"aHıoda p•!1cerelerden athyan ,.. asaları , kırılan kimselerdir. 

Yangının bir infilak.tan tıktığı aalaıalmı~ea da, infi ' aluo nuıl vakua 
geldiği teıbit diJem,.miıtir. Yangın erna11ıoda bir dama çıkan mekteb çocuk· 
lan, bu damın "ökmHi ile ıt•ı• yuvarlıomıılar. acı feryadlarla did 41iri 
7uım11Jardır .. Kalın kar tabakuı ,.. 'iddeıli EoAuk .. urıırma İfiDi gOçlctlİr• 
mittir. 

r ' ANADOLU DA 
Süleyman Pey

gamberin aşkı 
A.rkadaıımız Adetn Haıib Adamoilunun ANADOLU 

j l~in 'lıazırladılı 6ir tefrika .. 

Bu heyecanlı ve güzel tefrikayı 
bu günlerde neşre başlıyacağız 



l 
ak 

~lır. Biç bir "ma ı , ra le a eliyelenn Te 

barelu t e.cı 11 ten o alır , f ura z çırpım lın ıl muvaffak olama:r. 
Orııııı ıç·n kendı ıoi okuma yolu ile imale azwctını~ olnn iıısao, kendi kov• 
ı •) ıı kalı ı ctleriıu teni i iıtıka etl ı Te t a il ı atılan a ,. ona 
goıe k ı j ine bir mecra açmak meeburıyeıWdedır. Fa 

"unu yapabi en kaç kıfi var. 

Kirli çıkı 
Liyon ehr ndc 75 yaş arınd 

bulunan ihtiyar b r kadın, ha
yatını dılcnmekle temin etme te 
iken bir giin yol u erınde an· 
ıızın ölmüştür. 

Zab ta, htiyar lcad nın elb se· 
leri ve yama rı arasında tam 
200,000 frank bu muştur. 

Bu kadın, bu kadar para ıa· 
bibi olmuma rağmen dilenci· 
liktt-n vazgcçmemış ve s n g -
lerde sadaka az a d ğı iç n de 
aç lcalm ştar. 

En iyi Ucret alan uharrirl 
Muhartırlerin ço u, hele b · 

zim dıyardakilerm hepsi az 
para alırlar. Fakat çok para 
alan bahtiyar muharrir er de 
yok değildir. 

En çok yazı parası alan mu· 
harrir, İngılız Somer set Munyam 
olsa ge;ekf r. Bu muh rrır, ln
ı.lterede kitap arından pek çok 
para kazandığı ha de, Ameri· 
kadan da hemen bu derecede 
para kazanmaktadır. Bu bahti
yar adam her kelime çin 35 
frank almaktadır. Eserleri de 
vauti o ar k .4000-50 O keli· 
medir; şu halde bir k tabı için 
140-175 bm frank almaktadır. 

Cazband kralı! 
Çingeneler kralı, yoksa caz

band kralı mı daha yüksek 
mevkie maliktir? Diye soranlar, 
bu hususta tatmin edici bir ce· 
vah aıamamışlarôırl 

Ç ogeneler kralının mevkiinin 
11r1ıldığından haberdar o dugu· 
muz için biz, cazband kra mm 
daha yuksek mevlcıe sahib ol· 
duğuoa inanıyoruz! 

Haşmetli cazband kralı Tedi 
Sinkler henüz 38 yaşında; güç· 
lü, kuvvetli, güzel bır aJamdır. 
Cazband sayesinde de Londra· 
da 40 haremli Ağahan gibi 
yqıyabilmek d r. Haremleri 
arHında Jozefin Beylcer bile 
varm ş. 

Şu halde? Her fin yakında 
ktndis ni a tın tartt rmıyaca· 
ğına bü medeb 1 r mıyiz? 

lngiliz ·Amerikan dişleri 
lng l ere aha ıs nın hemen on 

Bahri Savcı 

birisinin 
Bu ük Brı tan ya an r t p ve so· 
ğuk ik ·mi dış re çok f n te· 
s Jer y pmakt d r. f l m n bu 
pe~ t bıı o an esırın n önüne 

de ld r. Fa 
dı 1 rın b men 

r kan mamulatı 
o du nu yJ rs havret ctm • 
mek eden gehne-z. 
Allah lngilizleri cezalan

dı maoıl 
br 
br 
an· 

ra ar n bu k dar 
ag tim kaz nan bu b t 

"A ah lng l z erı cez andırın ş 
G d st f En l ndln d ye b ş-
1 yan b ste di. Bu beste iç n 
besteka Almanya impar()toru 
ve hükumeti büyük takdırler ve 
hediyeler vermişti. 

19 8 mağ ubiyet ve mütare
kes· üzerine bestekar cezala • 
mak korkus le kaçmış ve sak· 
lanmış ve n hay t tam bir met· 
rukiyet içinde can verm · şt r. 
Doğ usu ara ırsa, A 'ah ln

g 1 z ere ceza v rme i, A m n
lar mağ uh oldu r; beste ar do 
20 sene metruk yet cehennemi 
ıçıode yaşaciıl ------

Su, e ektrik 
Komisyonlar faali. 

yete geçiyor 
Elektrik kilovat t rifesini ye

niden tesbit edecek olan ko · -
yon ilk içtimaını bu gün Naf 
komiseri B. Halidin r y setinde 
yapacaktı • Kilovat ücretinde, 
az da olsa tenzilat beklenmek· 
ted r. Nafıa komiserliği; komis
yonun mesaisine esas teşkıl ede· 
cek bütün mevzuları hazırlam ş
tır. Veka etın emr ne göre, bu 
kom syonu mütea;cıp su tarife 
kom syonu toplanacalct r. 

A""AOOLU • 

r 

c ·men .. o güm ük 
res ·m ri ·nd'ril .. 

P m k p ki ri ve ç m n o 
gum iık resi ler nde tenz· at 
yap ın s nn dur hü iimet ~e ıt

t haz o un n kararların tasd k 
nd B"yük M let M c i-

c k bul olunan k u eh· 
r.nı zJ ki alak darlara tebl ğ 
cd lmı ı . Bu kanun gö e, 22~4 
say 1 k nun n birıncı maddcsıne 

tevf kan hukum tçP u u ni tha-
a tar fes·n 366, 367, 368, 
36~. 370 ve 469 A numarala· 
r nda yazılı pamuk ipi kleri ve 
ç ınento gümrük re.s mler icra 
Vcıci ler heyet nce ittıh z olu-
n n uç kararla tenzıl olun
muş trr. 

Memleket dah linde imal 
edi mekt.! ol n iı:,lıklerin ihti
yaca kafi gel ed ği on aşılm ş
tır. ip ık buhra ın önlemek için 
10 numa aya kadar olan arın 
(10 umnra dah ) m v:.ı:u gün
ruk resmın n yüzd 60 ve 10 
dan 20 numaray k dar olan~ 
arına (20 d h 1) m vz~ gum-
ruk re ın n n y zd 25 v~ 20 
den y k rı olanlara mevzuu 
gü'llrük res n nm yuzde 20 nis· 
bet nde tenzilı muvaf k görül· 
mü tür. 

Gümrük tarif s·nin ( A366 ) 
v (B.) maddelerine g·ren ıplik
lcrı 10 numar ya ka ar ol n
rına (10 dahı ) meHu tenzi· 

!attan eve kı g mrü r sm in 
:fe 90 ve erle ın"rı yuz e 

30-50 nisbe- de tenzıli de ka· 
tar ştırı 

Ç mento uhranı ı da onle· 
meıc için yab ne memleke r· 
den ıdhal ed lec k 40,000 ton 
çimentoya munhas r olma - Ü7 e 

ü.ın k ta fe mı ( 46 ) a-
mar sı a g"re 1 ç mento mev· 
zu gümruk resm n in yuz k !osu 
30kuru a ı d r m si onanm ştır. 

Muallim erın 
h u i d rs ver. 

~ler: ş r a ta idir 
B zı · r tm nl ri ücr t mu· 

k bıl ndc ta eb ye hu u i ders 
v rdikler· ôru m ~ Ür. Kultur 

ak n ğın emrine göre bır 
o re m n, ke d ta ebes ne ders 
ve mez. Ku tur ti rektör üğünun 
bır tam mıne gore, ta ebeye hu-
s ısi d rs verecek ög tmenlerın 
talebe velıler le muşterek b r 
ıst da verme ri ve mu..,aade al
nı arı lazımd r. 

D Zıraat işlet. 
m eri /,urumu 

Her tü lü z raat ış er ve 
san'atlsrile iştiğal etmek ve 
m rkez" Ankar da o mak uzere 
z raat v aletı e bağlı ve hük
mi şahs yetı ha z b r (DCNlet 
Z r a İş etm le i Kurum ) teş· 
k li h ı ela B M.M taraf nd n 
kabu edi en kanun şeh imiz
dek; alakadarlara tebl ğ olun· 
mu ur. 

• • a 1 1 r er • 1 
Bir Yôrd 
kanlısı m e-

z m ihr c tının 
murakabesi 

ürakabe ek • • n zamnamesıne 
mad e eri ave edi di 

Çek rdeıcs z ku u üzüm ıh a· lk nci uvakkat madde 
c tı mura ab ııe d ir Bu n z mnam nin altıncı mad-
7-8-937 tar hlı n zıımnameye ek desinın b rincı fı rasile 7 ıncı 
nızamn me, lkt sad VeKa et n- m Jdesı h ikuml r, 1938 senesı 
den şehrim zdeki alakadar.ara agustosundan itıbaren mt:r' o a

cakbr. 
tebliğ olunmuş u • E c nizam· 

Üçuncü muvakkat ;madde -name şudur: 937 • 1938 ıhraç yı ı a mün-
Madde 1 -Ç kirdeksiz kuru has r 0 mak üzere ıhraç ed le· 

ÜzJm ihracatının murakabesıne cek kuru üzümlerde aşağıda 
dair nizamnameye aş ğ da iki göst ril n nısb t er dairesinde 
muvakkat madde ek enmıştir: yab ne m dd er bulunabıl r: 

Taş tolerans nisb tleri 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

7 
8 
9 

de 0 o O 1,5 "Bi d bir buçuk,, 
de 0 o O 1,5 "B nde bir buçuk,, 
da 9o O 1 •s·nde b rn 

10 
11 
12 

da 0o O 0,4 •Binde arım,, 
de 0o O 0,25 "O b nde k. buçuk,, 
de oO O 0,25 "On binde ikı buçuk,, 

ine standartlarda 
No. 
No. 
No. 
No. 
No. 

17 
18 
19 
20 
21 

de 
de 
da 
de 
de 

% o 1,5 " inde b·r buçuk,, 
"Bmde bir buçuk~ 
•Binde b r., 

o o 1,5 
0o o 1 
0 o O O,S "Bnl yrmn 
0 o o 0,25 "0 ı binde iki buçuk,, 

•Binde bir buçu ~ .. ol-Hu usi t p erde de le!umum o O 1,5 
malıdır. 

M dde 2 - Şiir yı D vl tçe örülmuş olan bu nizamname hü
küm) r Re mi gaz tede bas ldığı tarihten ıtab ren yür . 

fadde 3 - B.ı zamname hükümlerini icra ve 
yürütür. 

Köylü ka ın ve 
kızlarımız --...... ·-··----

Kı rsa alaka göteriyo 

--··~· ... ·"---imar sahasında 
kurulacak 

lzml im r sahasın yu 
Kızı ç lu kôy o re n oku· b ı b ir ma iye ·na için 

Junda koy ız ve k d r&., lÇ defe ar '8. N f rk a 
ç l ku , yüks bı 8 "ka tarafın n tetkıkler y p n 

ile kar laıı 1 '"ır. B aına köy· dır. Bınanın arsası beledıyeden 
!erinden g len eş kadmd istenecektır. Y .ıngın yer nde 
haşka Ç ş e ve U la köylerın· deft darl ğa at baz arsaların 
d n ve d ğer kazal rd n b·r çok bonolar vardır. Bcledıyeden 
kad r ge mış, kur ta dersl re 

ver le ek ars , bu bonoların 
brı" a ı 1 rd r. karş lık gö terı m s düşünü üyo . 

Bu k d nların ders gördükleri 
ve ylttıklan yerler J ayrı Bu bına, v a etın bu•ün ma· 
bir hınadatlır. K di erme dik ş, l"ye t şk latını ıç ne alac klır. 
bıçk. v ıdar i, okuyup yaz· Ya. dımcı mu l.im-
ıı ad n baş a yoğurt, peyn r [ • d.J • 
y pma usullerı, makine ile civ- erın mü aetı 
c v ye işt rme ve cıns tavuk el· O ta tahsil mektep erınde yar· 
d etme ·ş ri de öğretilmek- dımcı muallim çal ştırılması hak· 
tedir. Gazetelerde kurs hakkın- kındaKi 2624 rnmaralı kanunun 
da çıkan yaz lan okuyup ders- birine maddesinde yazılı müd-
ler takibe g len köy kadınları det, Büyük Mi let Meclisince 
b 1 vard r. kabul edilen bir kanunla üç 

Ô 
---- sene ol rak kabul c:dilm ştır. 

çü er n z mnamesi ·-------·----
0 çule nızamnamesioın 9 A laka nı iZ 

z ncu maddesi şu şekılde de-
ğ ş i ılmiştir: 

·M meketc getirilecek ölçü, Yoktur •• tart ve a e ler alıuz Ankara, 
lstanbu , lzm r, Mcrs·n, Sam· 
son, Trab on ve Zonguldak 
g mrukler·nden geç rilebıleceı-.:t r. 

Ziyaret 
Defterdar B. N fı Demirlcaya, 

dün belediye reisi Dr. B. Beh· 
cet Uzu ziyaret etmiştir. 

(Ege Tecim ve Endüstri Kıla
vuzu) adile çıkarılan k tapla 
Anadolu gazete ve müessese
sinin maddi ve manevi hiç bır 
alakası olmad ğı nı gördüğümüz 
lüzum üzer ne bildıririz. 

(Anadolu j!'&zetes) 
________________________ .._ .. 

D n, m 
zay g tır 

kanlısı i 
şu enteresan 
etti: 

m r 
Hç 

diyorum? 
- Şer 
Ha m hıdd 1 nd : 
- Adam 

çıktın mı? 

• , 
• 

u 

grp 

S;ıçlu bu'.ldan d bır ş an 
lama ı. Ba nı ar ya çev rdi 
ve samiine h taben: 

- Ne diyo ki bu mi 
Diye sordu. s·r dınley . koy• 

lü erin öyl d k er ve 1 : 
- Dama gırd m ? 
Dıye soruyor, d j c u 

hemen baş ıı h A 

- D ma her v 
karızl D mda h v 

Suçu bunu da 
Ac o ar k 

B na ba y 1 
Baktın ? 
Bn 

diyon se
- Sana 

Avuk 

Mahkiımi et 
izm r • Me emen 

rinde bir kaza n t c s 
darına B. Mustaf 
sebebiyet vernı 

för Alman M h 

N 
I 

dı-

SOi 

bitmi tır. r s ne 
dört ay hapse ve 133 ıra ağ r 
para cezasına mahkum dılmiş· 

1 tır. Soför A man M ·hme , suçu 
sabıt olmadığından ber et et· 
miştir. ......................................................................................... , 

21 Birincikinun Cumadan itibaren 
Siııemanan en hilyOk ve De bakar ar i leri M ARLEN DIETRICH ve CHARLES BOYER in Muhteşem Tem illeri 

ALLAHIN BAH<;ELERi 
1000,000 Dolara nıal olan muazzam film tamaınile renkli 

Güzel/iğ.ne - Z rafetine • Azametine payan olmıyan aşk ve heyecan fi mi 
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Ş .. rley ~ mpley 

Bugiln ve yarıııki ~eaıı tarda 

1 
Çin Çin 

Fernand Gravey 
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Ebedi Senfoni 
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Japonya bütün Cenubi Çine lngiltere - ırıand~ 
' Konf •tansı sona erdı 

taarruz etmeğe karar verdi .... ·~··-·~--------
lmparatorlrılı konl•rı•• ncla verilen kararlar. Prena Konoye bir 

beyanname Mfrecl.._ ek. OnkonJa her şeyi tahrip edilecek 
Hirota lnıiliz w/irine bir 

mıılıtıra Vflrdi 
Tokyo, 19 ( Radyo ) - Ja· 

ponya Haric"ye Nazın B. Hi· 
rota, bu gün lnriliz sefirine bir 
muhtıra vermiş ve bu muhtıra· 
mo, Onkon viliyotlet-ine bildi
rilmesini rica etmittir. Bu muh· 
hrada, Jıponyanm, bütün On· 
kon yollarile köprülerini ve bü
yük binalarını yıkmağa karar 
verdiii kaydedilmekte, ecnebi 
tebaalarınm, ona göre tahaffuz 
çarelerine baş vurmaları zikrolun· 
maktadır. 

imparatorluk lcon/eraMındtı 
flerilen karar 

Tokyo, 19 (Radyo) - lmpa· 
ratorluk konferansında verilen 
kararlar, bir dereceye kadar an· 
laşılmışt r. Bu kararlara göre; 
siyasi münasebat kesildikten 
sonra, Fokin limanı ile bütün 
sahiller işgal ed lece'k ve abluka 
vazolunacalcbr. Bundan başka, 
cenubi Çin, beş yüz bin kişilik 
bir Japon ordusu tarafından 
zabtedilecek ve işgal olunacak 
yerler, doğrudan doğruya yeni 
Pelc n hükumetine ilhak edile· 
cektir. 

J apon ordusunun işgal ede· 
r"'(Ji .s11hir ve kasabalarda mu· 
kim ecnebilere daha evel 
malumat verilecek ve harb 
aabaaı haricine çıkmaları kcn· 
dılerine bildirilecektir. 

Yeni teşekkül eden müstakil 
Pekin hükumeti, derhal komü· 
nistlik aleyhindeki pakta dahil 
olacaktır. 

Prens Konoge bir beganname 
neşredecek 

Tokyo, 19 (Radyo) - Jıpon· 
ya Başvekili Prens Konoye, ya· 
ran bir beyanname neşredecek 
ve japonyanın Çinde başladığı 
askeri harekat etrafında izahat 
vererek umumi efkin tenvir 
eyliyecektir. 

Kanlı muharebeler 6eklenigor 
Hankov, 19 (Radyo) - Çin 

Ajansı, Şankonun cenubunda 
çok kanla bir harbe intizar olun· 
dutunu bildirmektedir. Bu ~ın
takada her ilci taraf mühim kuv
vetler tahş"d etmiıierdir. Çin· 
liler, mütemadiyen takviye kıt'a· 
ları almaktadırlar. Mukabil ta· 
arruz için hazırhk vardır. 

Japonganın ilicenabane sullı 
telci i/l eril 

Tokyo, 19 (Radyo) - Japon 
hariciyesi namına söz söylem~ğe 
salahiyettar bir zat, Alman elçisi 
tarafından vaki tavassutun biç 
bir netıce vermediğini beyan 
etmiş: 

- • Çin, ne ujaponyanın 
ilicenabane tekliflerini, ne de 
Almanyanın dostane müdahale
sini nazarı dikkate almamış, 
yalnız sükiitla mukabelede bu· 
lunmuştur .• 
Demiş ve sözlerini şöyle bi

tirm"ştir: 

- •Bu şartlar içinde Japon 
hükumeti Çinle olan münaseba· 
tını kesmeğe ve kat'i tedbirler 
almağa mecburdur!. 
T aarraz haberi tahakkuk 

etmedi 
Londra, 19 (Radyo) - Japon· 

ların Hong Koni • Kanton yo-

luna taarruz edecekleri haberi 
tahakkuk etmemiştir. Harekat 
Çin araz"sinde devam etmekte· 
dir. Maamafih İngiltere harbiye 
ve bahriye nezaretleri her ihti
male karıı hazır bulunmalarını 

Kanton makamatına bildirmiş
lerdir. 
Almanya artık korışmıgacak 

Berlin, 19 (Radyo) - Al· 
manyanın resmi iazetesi olan 
( Doyçe Nahreten Biro ), Çin· 
Japon harbi münasebetile yaz· 
dığı son bir makalede ıunları 
kaydetmektedir: 

"Almanya, barış maksadile 
bir kaç defa Çin hükumeti nez· 
dinde tavassutta bulunmuştur. 
Fakat, ikincikanunun 16 sında 
intişar eden Japonya resmi teb
liğinden sonra, Japonyanın Uzak 
Şark işlerine ne suretle olursa 
olsun müdahale etmesine imkan 
kaim mıştır. Zıra, Çin • Japon 
harbi, artık büsbütün yeni bir 
safhaya girmiştir. 

Şanghay, 18 (A.A.) - Çın 

menabiinden bild rild ğine göre, 
üç bin Japon p:yadesi Şangha· 
yın 30 kilometre şarkmda kain 
Nanhui ve Cuancayı ıstirdat et· 
mış olan yedi bin kişilik Çin 
çele kuvvetlerine bu sabah tay· 
yarelerin yardımı ile hücum ey· 
Jemiştir. Çin çete kuvvetleri 
derhal mukabil taarruza geç· 
mişler, 20J Japon esir almışlar 
ve ilci zırhlı otomobil elde et· 
mişlerdir. Japonlar geri püs· 
kürtülmüşlerd r. 

Şanghay ile Uangpunun sağ 
kıyıları arasında her türlü mü· 
nakale iki gü ıdenberi kesilm ş 
bulunmaktadır. 

Londra, 18 (A.A.) - Japon· 
ya ıle Ç n arasında diplomatik 
münasebetlerin kesilmesi Lon• 
drada Tokyo hükiimetin.n Şan· 
Kay·Şeki ezmek husundaki kat'i 
kararını dünyaya ilin etmek 
istemesi ve Japonya için büyük 
ihtilaflara sebebiyet verecek 
olan bir ilanı harb hadisesıne 
meydan vermeden Çin Maraşa• 
linin otoritesinı azaltmek arzu. 
sunda bulunmasından ileri gel· 
diği şeklinde tefsir edilmektedir. 

Gazeteler Horıkong civarında 
bulunan Tangohiavana asker 
çıkarmalarına büyük bir ehem· 
miyet atfetmekted ı rler. lngiliz 
hükumetinin ve efkarı umumiye· 
sinın dıkkatı bu mıntakadaki 
Japon kıt'alarmın harekatı üze· 
rinde tebarüz etmektedir. 

Çin ordusunun planı tatbik 
olanugor 

Şanghay, 18 (A.A.) - Çin 
kıt'aları Nankinden geçen neh· 
rin mansabına dotru 80 kilo· 
metrel k bir mesafede bulunan 
arızalı bir araziye Japonları çe· 
kerek harbe tutuşmuşlardır. Ş.m• 
di doğrudan doğruya Vuhuya 
taarruz etmektedirler. 

Çin menabiinden gelen ha· 
berlere göre iki J ıpon harb 
gemisi nehrin mansabına doğru 
ilerliyerek Vuhuya yapılan taz· 
yika mani olmak için Çin kuv· 
vetlerini şiddetle bombardıman 
etmişlerdir. 

Diğer c"hetten bildirild ğıne 
atire, Tientain·Lukov şimendıfer 

merkezi Çinin akıbetini tayin 
edecek mahiyettedir. Çünkü bu· 
rada vukubulacak bir boırun 
Çin kuvvetlerinin memleketin 
içine doğru çekilmelerini intaç 
edecektir. 

Şimalden gelen bir Japon 
müfrezesi bir kaç kere elden 
ele geçen Chovsbieni zaptetmit· 
tir. Üç yürüyüı kolu garbe 
doğru ilerlemektedir. Diter bir 
yürüyüş kolu Nankinio 80 kilo· 
metre ıimalinde kain Mingvangi 
zaptetmittir. 
Çin, bir deklarasyon neşretti 

Hankeu, 19 (A.A.) - Çın hü
kumeti siyasi mahfellerde Japon 
beyannamesine cevab olarak 
addedilen bir deklarasyon neı· 
retm"ştir. Bu deklarasyonda; 
ezcümle ıu satırlar okunmak
tadır: 

"Çinin müteaddit vesilelerle 
gösterditi banş arzusu detiı· 
memiştir. Çinin; silahlı muka· 
vemetinin tek hedefi Japonya 
tarafından tehdit edilen mevcu· 
diyetini koruma:.:br. Çin ha· 
kimiyet hukukuna ve toprak bü· 
tünlüğüne riayet eden bütün 
barıı şartlarını elde edinciye 
kadar mukavemete devam ede
cekf r . ., 
İngiliz gemicileri müdafaa 

derderi alacaklar 
Hongkong, 19 (A.A)-lngiliz 

deniz kuvvetleinin başkuman· 
danı bütün ingiliz ticaret vapur· 
larının zabitlerin deniz müdafaa 
derslerini takibe davet etmiştir. 
Bunlar umumi tab ye, işAret, de· 
nizaltı hücumlarına karşı müda· 
faa, bava hücumuna karşı mü· 
daf aa, gaza karşı korunma ve 
topçu ateşi dersleridir. 

Bu tedbır burada Japon Da· 
hıliye Nazırı Amiral Suyetsunun 
beyanatı sebeb.le heyecan uyan· 
dırmıştır. 

Hatırlardadır ki Japon hüku· 
meti bu beyanatı reddetmiıti. 

Tokyo, 19 (Radyo) - Japon· 
ya Başvekili prens Konoye, bu 
gün matbuat mümessillerine be· 
yanalla bulunmuş ve artık, Çın 
hü~ümetile Japonya hükumeti 
arasında biç bir temas ve mü· 
nasebet kalmadıtını söylemiştir. 

Tütün konferansı 
lstanbul, 19 (Hususi) - Bal· 

kan tütün konferansına iştirak 
eden mümessilleri Perıembe 
sabahı Maltepedeki tütün enı• 
titüsünü gezeceklerdir. Konferanı 
Cuma sabahı mesaisine bqh· 
yacaktır. 

Tütün ofisi hakkında Bulgar 
tez ne hiç bir murabbaı itiraz 
etmemiştir. 

B. Sadullah 
Denizbank idare mec. 

liıi reiıi oldu 
lıtanbul, 19 (Hususi) - lktı

sat Vekaleti deniz müsteşarı 8. 
Sadullah, Denizb·ank idare mec· 
l si riyasetine tayin edilmiştir. 

Metakıaa ltalyaıeliri 
ile konuştu 

Atina, 19 (Radyo) - Başvekil 
General Metaksas, İtalya sefirini 
kabul ederek bir müddet görüı· 
müştür. 

Londrı, 19 (Radyo) - lngil· 
tere • irfanda konferansı muvaf
fakıyetle devam etmektedir. iki 
memleket arasındaki ticari me• 
aelelerde tam bir mutabakat 
basıl olduğundan, teferrüatın 
tedkikiae başlanmıştır. 

lrlanda hükumeti reisi 8. Va· 
lera ve refakatindeki naz1rlar, 
yann lrlandaya dönecekler ve 
burada bir eksper heyeti bıra· 
kacaklardır. Bu heyet, tanzim 
olunacak muahedeyi lılanda na· 
mına imza ettikten sonra avdet 
edecektir. 

Konferans, ıimali lrlandanın, 
serbest lrlandaya i lbaka bak· 
kındaki talebi müzakereye lü
zum görmemiştir. 

B. Van Zeland 
,Şubatta Londraya 

gidecek 
Londra, 19 (Radyo) - Bel

çika sabık Bqvekiii B. Van 
Zeland, Şubatın ortalarında bu
raya gelecek ve ecnebi matbuat 
birliği tarafından şerefine veri· 
lecek ziyafette hazır buluna· 
caktır. 

B. Van Zeland, bu ziyafet 
esnasında b'r söylev verecek ve 
dünya iktısadiyatının düzeltil· 
mesi için bundan evel Avrupa 
ve Amerikada yaptığı tetkikatı 
izah edecektir. 

Stokholmde 
Bir casus şebekeıi 
meydana çıkarıldı 
Stokholm, 19 (Radyo) - Hü-

kumet, geniş mikyasta teşlcilab 
bulunan ve Sovyet R ııya lehine 
çalışan bir casus şebekesini ya· 
kalamıştir. 

Sebeke; Moskovaya kaçmak 
üzere iken zabıtaca tutulan iki 
kişinin itirafatı neticesinde mey· 
dana çtkmıştır. 

Şebekeye mensub olanlar, Is· 
veç hükumetinin mahrem evra• 
kını elde ederek bu evrakın 
kopyalarmı almışlardır. 

Çocuk esirgeme 
• 
'kurumu 

Faaliyetini her gün 
artırm :ık tadır 

Ankara, 19 (Radyo) - Ço
cuk esirgeme kurumu tarafm· 
dan 1· 16 lkincikinun zarfında 
2294 çocuğa yardımda bulunul· 
muı, 164 hasta çocuk ve anne 
kurum pol kliniklerinde tedavi 
edilm"ş, dit balamevinde 654 
çocuğun diıleri muayene olun· 
muıtur. 1214 çocuk ve anneye 
ayrıca muhtelif yardımlarda 
bulunulmuş, kurum aşhaneainde 
540 mektepli yoksul çocuğa her 
gün sıcak öğle yemeği tevzi 
edilmiş-, fakir iki aileye 40 kilo 
bulğur verilmiıtir. 

Uzak şarkta 
balık avı 

Japonya~ Rusya ile 
anlaımak iatiyor •• 
Tokyo, 19 (Radyo) - Japon 

hükumeti; Uzak şark denizle· 
rinde balık avı için Sovyet Rusya 
hükiimetile bir muahede akdi 
hususunda teşebbüste bulunmak 
üzere Moskova Japon aef irine 
talimat vermiıtir. Yeni muahede, 
eskisine nazaran daha esasla ve 
ıeniı olacaktar. 

.. ............... _, . 

-Dmi Bahisler 
---.••+1••---

Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad H•tibollu ..................... 
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Karısının odasına giren ahmak 
veya filezof mudur? 

Kadınlar, şöhret sahibi olanların 
etrafında toplanırlar --O, meyelinlaranın sonunda ıeh· 

vet arar. Kadın bu yolda bir az 
geri kaldıtı için sosyal noktai· 
nazardan yüksek olan tenasül 
vazifesi ruhunun en esaslı umde
sini teıkil euer. Kadın aşkın bü
tün şekillerini anahk aşkile ka· 
rıştınr. Anılık aşkı kadında do· 
ğuştandır. 

Evli kadın daima analık \h· 
tiyacına serbest bir cereyan ve
remez. Fakat bundan dolayı ka· 
dını değil, bizi idare eden ab
lak ve adetleri, iktısadi hayatıo 
zorluklarını itham etmek lizım· 
dır. Kaldmm sürten kadınlarda 
bile analık hissi daima kaybol· 
muş detildir. Dansözlerden, ak· 
trislerden güzel kızların intihar· 
larınıo sebeplerini aile yuvasının 
emniyet ve huzuru içinde analık 
saadetinden mahrumiyetlerinde 
ar•malıdır. Bu zavallılar beyhude 
yere adali zevkler ve se:-semle· 
ten lüks hayat ile bu mahrumi· 
yeti telafiye çalışırlar. Ruhlarının 
derinliğınde ana olmak mahru· 
miyeitnin acısı vardır. 

•Sıfat tesviyesinden feragat 
etmiş bütün kadınların kalble· 
rinde her türlü mahrumiyetlerin 
gözyaşları sükut edebilir. Fa
kat bunlardan biri, validelikten 
mahrum kalmış olmak acısı, 
daima zebirnak bir katre ile 
damlıyan iltiyam nıpezir bir 
cerihadır. Zannolur ki, tabiat 
kadınların sinci ruhuna boş kal· 
mağa tahammül edemiyen bir 
beşik koymuştur .• - Aşkt mem· 
nu, Uşakki zade Halid Zıya. 

Kadın güzelliğinin kemali ilk 
hamilin birinci ayma tevafuk 
eder. Hamil igtidayı faaliyete 
getirir. Metabolisme artar, deri 
daha parlaktır. Guddelerin ifra· 
zatı, bilhassa dereki gudde if· 
razı, arttıtından bakış daha 
parlak ve ıefkatle doludur. Bu 
inkişaf karnın fazlaca büyüyerek 
eıkilin tenasübünü bozduğu 
zamana kadar devam eder. 

Fakat hami, tabiatin bir mu· 
cizesi, kadında yalnız derin fi. 
zile değiıiklikler yapmakla kal· 

rebe kadın, cinsi arzulara umu· 
miyet itibarile likayd kalamaz. 
Analık iç güdüsü hamil ilerle· 
dikçe artar. 

Hamilin ilk aylarında analığa 
lcayıdsızlık gösteren kadında 
dördüncü aydan itibaren kar• 
nındaki yavrusuna büyük bir 
alika hasıl olur. Ve bu aydan 
sonra· çocuk düşürmeler, ilk 
haftalarla ınukayese edilirse, 
yok gibidir. 

Bazı kadınlar zevceden ziya· 
de iyi anne olur ve zevcelerinin 
bütün ıefkatlerinin çocuklan 
üzerinde tebellür ettitini göre
rek kıskanan kocalar da aı de· 
ğildir. Bu noksanlara rağmen 
şefkat heyecanı aıka devam 
kabiliyetini verir. Zaten cinsi 
iç giidü kuvveti üzerine olan 
tefevvuku da bundandır. Hayz· 
dan lceıilme yaklaşınca c;nsi 
iç güdü yavaş yavaş zail olur. 
Şüpheı:z ıefkat heyecanı da bu 
devrede ekıilır. Kadınların ço· 
ğunda kalp ihtiyarlamaz. 

Şefkat ekseriya son nefese 
kadar zevce ıadakal, analık, 
büyük annelik ıekli altında baki 
kalır. 

- Sonu ""' -

Dürziler 
Filiatin laadudların. 

dan girdiler 
Kudüs, 19 (Radyo) - Dü,.. 

zilerden bir çete, Filistin Aral> 
larına iltihak etmek üzere hu· 
dudlardan geçmiıtir. lngiliz za· 
bıtaıı, hududları takviye ıçm 
geniş tertibat almıştır. 

Adis- Ababada 
Pek az H ~beı kalmıı 

Adiı·Ababa, 19 (Radyo) -
Alakadar makamların anketine 
göre Adis-Ababada 891 i kadın 
ve 1497 si erkek olmak üzere 
2387 Habeş vardır. Bu şehir
deki dıter sakinler ecnebı te
baalıdır ve bu11lırm en çoğu 
Ermenidir. 12319 ltalyan vardır. 

maz, hususi ruhi ve beyecani • • 
aksülimellere de sebeb olur. reısı 

Hind parlqmentosu 

Ruhi faaliyet uzvi vazifelere mu- Londra, 19 (Radyo) - Hind 
vazi olarak artar. Hamlin be- Parlimentoıu riyasetine Soyhes 
den ve akıl kuvveti üzerine hızla Eboyi seçilmiıtir. Halen Londra· 
tesiri vardır. Hami eaoasında da bulun~n yeni Parlamento re· 
bazı marazi teıayyürat dolaya· iıi, derhal Hindiıtana hareketle 
ıile kadında rörülen bir çok vaıifeıine baılıyacaktır. 
arazlar bbbe aiddir. Bazı ka· .~tokholmde grev 
dmlarda hamlin ilk aylarında Stokbolm, 19 ( Radyo ) -
cinsi arzu ıiddetle artar. Otelcilerle lokantacıların gre· 

Hayvanlarda böyle detildir. vini, bazı resmi dairelerdeki 
Gebe kalan dişi erketin her müıtabdimlerin grevi takib et· 
teklifini ıiddetle reddeder. Fa- miştir. 
kat insanlarda atkın gayesi Hükumet, ırevin büyümemesi 
yalnız tenasül olmadıtına. göre için tertibat almııtır. _! ................................ ~~ 

Elhamra idaresinde Milli Kütüphane 

SiNEMASI 

Yarın Matinelerden itıbaren _,_ 
Çıplak Melek 

iki ' muazzam film birden 
-2-

Aşıklar Yolu 
Franıızca Franı zca 

Başrollerde : Marlen Dıtrich· Baırollerde : D k Povel • Made· 
len Karol ve Amerikanın 

Herbert Marcbal • Melvin =D=u=g=la:sı -~===3=J;omitı RlTZ kardeşler 
Bugün son defa olarak Dani•ll• Darrieux'nun şahane temsili 

s u I J s T J M A L o A v A s I Fransızca söz u 



ANADOLU 

···.•·.:~.,.,. ......... . 

o muştu ki, u ôf ecibaşı, mut a a 
görmek iç·n ısrar edip ruyor u 

1 

Mustafa pilşa bu sözlerde 
kendisine bir ima oldufunu an· 
hyamamıştı. 

- Am syaya Davud paşanın 
oğlu Mustafa beyi tayin etmiş· 
t k değil mı? 

- Evet hakanım .• 
- Bize ud katinden tabii 

emmsın. Ne o ur, ne o'maz, 
Ahmed, Amasyayı da e:e g~ 
ç rır. 

- Eminim padişahım, eminim. 
Bursa lio!caklarında kafile 

kafile dolaşan askerler; son 

bahş ş ve mezuniyet sevinçleri 
içinde: 

- Padişahım çok yaşat 
O ~e bağ r şıyorlıırdı. Sultan 

b"r müddet bu sesleri zevkli 
~vkli dınledi: 

- Askerlik zevk'i bir ıeyl 
D ye mırıldandı. Sadrıazam, 

•uzuru terk için ferman iıtedi. 

Pad şah: 
Peki, dedi, lstanbula 

hareket ediyoruz. Ha:ıırlığı da 
bitirl 

Gece olmuştu ki, ulufecibaşı, 
mutlaka pad şahı görmek için 
ısrar ediyordu. Padişah ise, 
eğleniyordu. Kafayı tütsüle· 
mişt • U .ufec baş , kapıcı baş ya: 

- Canım, dedi, çok mühim 
bir İş iç'n maruzatta bulunaca· 
ğ m. Buna mü&aade etmcZJen 
kafanın uçacağını düşünl 

Nihayet ulufecibaşı; bu teh· 
didclen sonra sabahleyin çok 
erken. padişahın huzuruna gır· 
meğe muvaffak olmu~tu. 

Sel m: 
- Çabuk söyle, dedi, ça· 

bukf. Mustafa paşaya a.d de· 
ğil mi? 

U.üfeci başı uykusuzluktan 
kızarmış gözlerini bayreUe açtı: 

- Evet pad şahım!. 
Selim güldü. 
- B' raderim Abmede, zev· 

cesini Amasyadan kald~rmak 
için müfreze gönderdiğim zi bit· 
dırdi. 

.... ·~ ... ~,---....._.....,........_..__ 
Yaza:ı: Af. Ayhan Halk; c1ddcnin iki tarafınl 

- 61 - doJdurm ıştu Y cnıçerile ; s p h • 
dişab, elindeki çııbuğu çekiş· Jer1 U ufc:ciler, y ya'ar )Ckd ğf'· 
tirdi. rini tak ben geçt .er. Sel m; as· 

- E e e e!.. Artık Mustafa 1 eri mütern~ dı) en elam lıyordu. 
paşanın meras m zanunı geldi. Geçit resmi b tmişti. Hak n 
Onu dancah ıime yolla.nak cabı tahtında., ind ve s .. lam dur n 
maslahat oldu.. s .. ay mıh ıfız ·anın arasından 

P Jdişah, o gün, Bur,:;a suba· yürüdü, .s ray gırdi. Ya ında 
ş sını çığırdı: oıtu ) ürüyordu. 

- lraJem sadır o!uncaya s drıazam •a diker üç vezir 
kadar y.:ğen'e: m Ş·hzadder ve eıkanı d vlet geriden yürü· 
burada ka ac1k .. Amcaları Ko,.· yor la ·dı. Bırıncı av u tle ik nci 
kud ve Ah-netle teın~s etmeme· iç avlu aras nJa .. i intizar ma· 
leri lazım. Hln ani yo·sun yıı?. hail ne gel.niş erdi. Burada ira-
Kimse ile s kı, f kı ko ı:.ışın k h de)e intızar edılecekti. B..ı met· 
yok. Kimler:e münuscbatta bu-
lunduklarına di!,kat ed C;!ksin. hal; küçü < bir bina hlll n· 

O gün, dnha\ ls•a:ıbula ha· d:-~d. Oraya var ıl ınc \ an aş.l· 
reket edı!di. Mustafa pıtşa, ken. dı k; h l' .ıt !ahire giydir lecek. 
d s ni beki yen aıtıbettco haber· Hıı' tıfah re; padişah! nın "t mat 
dar değ idi. ed.p sevdi~i ınun ara böy e 
Pad işah ls~a'lb ılı muvasa!a· d va ı gün.ennd<! g ydırılen bir 

tımn ertesi günü bı r irade çıktı. elb seyd ı. 
- Divan topl nsml.. Vrzırler, ayrı ayrı odalar da-
Vezirler ve dc:v.et erkanı dü· vd edıldder. S rtlarında h l'at· 

şünüyorla~dı: ]ar olduğu hal :ie mü ebes im "e 
- Buna sebeb ne ola? Aca· mağrur bir halde çıkt lar. 

ba padişah yeni bir sefere mi Bu a a lık sadr ·zam Mustafa 
çı ·acak?. p 'Şanın girdiğı odad,rn, baş an 

H:ç bir kimse, keyf"yeti sor· nynıdarına kad.ır s yah göm.ek 
mağa ces ret edem yorJu. Şeb· g ydir im ş b rısi çıktı: 
zade Süleyınnnın bife bu d va ı 
toplantısında ci r.laksaltan haberi Ç h se.ps r ıd • Gö7leri 
yoktu. BJndan fü; kiş nin malu- hıdek ı.. dan fırına şt. E eri, 
mııtı vardı k ; onlar da c ılad· ayaıeları ti rivordu. Sai{alı kar• 
lardı. içler nden yalnız saJrıa· m~ k r şıktı. 
zam: O ıu gören1er: 

- Bir fırtına kopacak amma, - A... Ar .. 
bakalım kimın başına?. D yem rıldandılar ve onlar da 

Oıye düşünüyordu. E tesı gün; sapsarı kPS idiler. 
divandan evel büyüıe bir resrııi Bu s Y"h gömlekli adam. sad· 
geçıt tertibi mukarrerdi. Su tal rıf zam Muo;tafo p şa idi. 
Selim; padişah' arın fevkalade Vez rleri ı ve dıger zevatın 
günlere mahsus elb seleıi ı g y- ka a·ar nJ.t Lir ş mşek çaktı: 
miştı. Yeni saray kap sı Ö'llİnde - (dam edılec•kl. 

geçıt resmi başa Jl. Sa.) ıda oğ· Herkes ba-şm• eğmişti. C 1 ad· 
lu Süleyman, 50} mdn da fi.fos· ar·n k·s·, MJ tara p şayı ko ı· 

taf .:ı Paşa duruyordu. D.ğer ve- la nda'l tutarak ç smıt doğru 
zi•ler ve ileri gelenler, dan yan sür ... klem'şle d. K mse bÖZ söy· 
ve arka cihetlerınde bulunuyor· liyemiyordu. 
lardı. - Sonu var -

- Ayni keramet efendimizi • - - - u. .. - ...... _ ~~ w.;.. ...... -- --
ARADA SIRADA 

- Sen de bunu işittin. 
Ulufecibaşı; padişahın bu işi 

nasıl olup ta öğrend ğine hala 
merak edıyordu. Sultan Selim, 
olur şey değildi. Uiufec başı, 
aptal aptal düşünüyordu: 

- Ne padişah bu, ne padi· 
şah!. Bayazıd gibi aakalma ba· 
karak uyumuyor. 

Selim sordu: 
- Müfreze gitti mi? 
- G tti Hakanım .• 
- Mustafa paşanın adamı da 

gitti mi? 
- Evet, o da gitti! 
- Zarar yok .• Git Hazinedarı 

gör, selamımı tebliğ eti 
Ulufeci başı, kekeledi, eğildi, 

du lar mırıldandı ve ç ktı. Pa· 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

~ahıb ve IJa~muhıırrui 
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ŞEN FIKRALAR 
Köylü kız: 
Qjzd b r k z, eşeği :e bera· 

ber köye giderken yotda bir 
delikanlıya tesadı.if eder. Eş ·k 
o esnada huy anarak bır az .sür· 
atle koşmağa başlar, delıkaoh 
der ki: 

- Senin köyde benim bir ni· 
şanlım var, ş'mdi ben, seni 
öpeyim de, sen bu busemi gö
tür, kend sine ver! 

Kız şu cevabı ver·r: 
- Acele etme, eşek köye 

benden evel var c1k, on J öp te 
buıeni daha ç buk götü. ı;inl 

* ııı. 

Cin Ahmet mahkemede: 
Hakim - Bu g •lıba beşinci 

defadır ki seni karşımda görü· 
yorum. 

Cin Ahmet - Ne yapayım 
bayım .• Çalıştık mı (h1rsızl) di· 
ye yakal yorlar. Çalışmadık mı 
(seuerı) diye enselıyorlar. Ben 
de şaş rdım, kaldım. 

• • • iki memur arasında: 
- Bak cala, kasaba ve ek· 

mekçiye elli lira borcJm biriktı. 
Ee ne yapacaks•n? 

- Mahalleyı değ".ştıreceğiml 
• • • 

Tenzilat istemiş: 
Hak m beş sabıkası o!an bir 

krpıı~a. bu 1abıkılarından do
layı azami cezayı verince, ko· 

puk ha~ırmış: 

- B z ~sk müşteriy z, Bayım! 
B ze tcnzı at yap nalısml 

* * * 
Cenaze masrll/ı: 
Hııy Burharı dört defa evlen· 

d;, Dört zevcesi oe izd vaç arın· 

dan peknz sonra ö dii 1er. Bsy 
Burhan bu dört matemın tes. 
rile ı ·ss z bir b y.at geçırmeğe 

başladı. B r gün arkadaşların
dan biri kendis ne: 

- Birad r, senin yaşında 
b r adam bekar y ışayamaz. Ev· 
len melisin. 

Deyince Burhan telaşla: 

- Aman, böyle demeyin; hem 
düğün masrafı, hem cenaze mas· 
rafı .• D.:ıyanılır şey değili 

Cevabını verdi. 

* *. 
Lokantacının matemi: 
Bir lokantacının güzel ve genç 

zevcesi ölmüştü. Lokantacı mü
tussirane aklıyordu. Tazıyede 
bubnanlar ona dediler ki: 

- Kend ni nafile üzüyorsun, 
karın seni da aıa nıüşterilerınle 
aldahrdıl 

Lokantacı şu cevabı verdi: 
- Karıl11 yalnız beni değil, 

yanlış bes•P1•rla nıü,terilerl de 
aldahrdı. işte b n de ona ya· 
nıyoruD>r 

B!r 

Haneye tecavüz sucu ıle m hkeme· , 
ye ver~li!n Be ri neler anla~ı ·o ? 
lkinc· Su'hceza mah cemesinde 

bir meskene .tt cavüz davas nın 
duruşm1sı s ras oda hak.m suç· 
luya so du: 

İsmin.z? 
Bedri. 
S.Jy.:ıdınız? 
SoyaJımı söyJ .. mekten utcı· 

nıyorumI 

s~bep? 

- Sebebi şudur, soyad al· 
m k üzere l.ur kiiğıda çeşitli 
is mler yazmış ve kaydettirmek 
uzere müracaa~ e miştim. Bu 
ç.:ş ti soyadlarının hepsinin de 
bnşke•a·ı tırafından al·ndığını 
söyıcdıler. Bu vaz yet karşısında 
oen de: 

Mad1m ki, hepsi alının ştır. 
O ha'de gari Lalsın, dedim. 
Mem ırlar garı alsın, k mse ta· 
rnfınd n al nm1mıştır. Kaydede· 
l nı, ded"ler. B"•ıim maksadım 
çekııip gitmek ve başım adlar 
uamaktı. Memurların bu h ıli 
l n. bır ernr vaki karşısında 
bırakt·. Z le ı benım b :lac:ı~.ııı 
ı:ıd ar geııe ba)kela ı tar.tf odan 
alırım ş ol-c O.ı ü üne sıle, kay· 

edi ı z, dey ver ı • Ş mdı soy· 
El ım G rıka sındır. 

P('k a ' ? 
- N..!ıesı 

Benim bir bin aşı kardeşim 
vardır. Soyadım lslanbul kü· 
t ':-Jne g ç r im k ü ere gönde· 
ııl ı. Knrd ş m bu münase et· 
siz isme cam sıkılar k buraya 
... 1 r geld Şımdi bu adı de· 
ğ ştırmPk üzere ugı aşıp duru· 
}Oruz, bakalım ne vakit mu· 
vaffak olacağ zl 

- Ş.mdi ga krllsın değil mi? 
- Evet, eve 1 
- O da kaldı, gitti, biz de 

zabıta geçirdik. Fakat ı; bu 
müştekin n hanesine, ya u mrs· 
ken ne tecavüz etm şsiniz, sıze 
yakışır mı? 

- Bu da bir mesele. Hem 
de soyaclından daha mühım bir 
rneese' 1 

- Ne me eles? 
- E ısıo..'ln t rık: e b ze ve· 

r.lmiştı. T .. pusunu a1d.k. Sır 
başkası ayni ev iç·., ta u gös· 
terdi. D.ınlı old k. Bir Üçun· 
cüsü çıktı, elinde bir apu. B 
ev benimrl.r d mc"Te ka.kı:;;tı. 
O da dava,n k rıştı. 

A t J ları 

gÖrliycuuz. 
luku mnhkemcs"nden bu 

d va netıcrsinın sorulm.ısına ve 
d.ıruşm ının başka bir güne ta. 
l ı k ne karar verıldi. 

adi 

Ramazan, Şaban' Menderes kena
vel üt eder. Bro t ve Bron• 
kop nomiler, a c g r m f hı 
vukuagelır. Bun n ba.,.ka sinir 
c mlesi de bo u ur. H va e nô• 
betlerı ve sn ' y nz r ıhti• 
latlar da az de ı d r. h rn 

ve Mestan 
_ ......... IQı> ...... -· ...... --

Kokar ççilet mahke
m ,Jcle de türkü 
öyiiyece erdi 

Ramaza ı, Şııban ve Mestan 
adında üç kokoreççi sarhoşluk 
suç it! dün nöbetçı mahkemeye 
\'e ı miş erdir. 

Ü.;ü de Arnavud o!an bu suç· 
l ılar, geçen gece ka aları iyıce 
t~tsült:m'şler v~ kend.lerinden 
geçerek Tep d elenli Ali Pa~a 
tJnüsü ıü av zhırı çıktığı kadar 
l ağ rarak söy•emişler, ho a tep· 
mı~ler, herkesın rnhatmı kaç r· 
mışlardır. 

Hakım, suçlulardan Ramazana 
sordu: 

Sarhoş olmuşsunuz? 

- Vallab olduk ef .;;ndı ml. 
- Ne kadar ıçm'ş• niz? 
Ramazan yan ndaki Şııhanla 

Arnavutça görüştü ve derhalı 
Po more... lçdik on sekiz 

şişe! 

Bravo size! Fıçı m sınız 
siz? B&ğırıp çağırmışsınız? 

RAmazan iki ellerini yukarıya 
ka.dırdı. Adeta hora tepecek 
bir vaziyet aldı. Hakim sordu: 

- Ne oluyorsun, hora mı te· 
pcccks.n? 

- Yok vallahi ef ndım, Te· 
pedelen!i Ali p3şa çok güzel 
bir lürküdürl 

- Türkü mü söylıyeceksin? 
- Yok vallahi efendım, bız 

yalnız Tepedeıenli Ali p şa 
söyledik! 

Suç.ularm üçünün de sabıka· 
lannın sorulmasına ka ar veri· 
lerek duruşm başka bır güne 
talık edildi. ------Ticaret Od &ında 

Tıcaret Odasl idare heyeti, 
dün odada toplanmış, bazı ka· 
rarlar almıştır. 

. .. 
rın a ı c naye ---..... ·---Ku ad:\s il n Se1çuk nahıyesi 

cıvatında Küçük M nd •res neh· 
rinın kenar il la ç yır nıeseles n· 

den çubarı R c b ö durme le 
maznun Çet H sa un Ağırcez • 
ddk durıkü muhake ııe cels sın· 
de şahit ve m k ul Recebin 
arkadaşı ç.>ben Aıı ~unları söy· 
lemişt r: 

- S ıbahleyin Recebin ve 
b,.n.m koyuularım z mer'ada ka· 
rışı', bir halde otu arlardı. Suç· 
lu Ç te H1s n ge.d, mer'anın 
bır ke ıarı J.ı ç ıı, çırpı topla· 
dı ve bunla ı ateşi :d . Ben eK· 
mek s tın almaL içın dağın ar· 
ka taraf nda <i koy gittim. Ara· 
dan yarım a t geçt, köye şu 
haber geldi: 

Ç te H san, Recebi vurmuş. 
Hemen koyunla:m başın 

koş um, Rcceb yaralanın ş, yer
de ) ıt yordu. Etraf tı'lki çoban· 
larda toplanana !ardı. Ne o du
ğunu Recebe surdum: 

- Ben' çe e Hasan vurdu. 
Koyunları meı 'adan çıkarmak 
is edi, bırakmadım, altalta, 
üs uste bo1:'uşbk, başı ç·kamı· 
yacığ nı anladı, çekildi. Men· 
deres kenarmda oturm "ğa var· 
mlştım. Uzakt n tabancas n 
at ·ş ederek arkcımd n yaraladı. 

Dedi. Kend•s:ni aldık, b r 
hayvana yükıedik, jandarma 
kar&ko:una götürdük onra 
öıdü. 

B zı şah dler gelmemişti, on· 

htilatlardan b rı e ka bte yap• 
tığ bozu Iuklar ır. Kulaklar da 
iltıhab yapnakta ır. 

Bu .has a ık üç dö t yaşından 
şağl olan arda d ıim 

tehi kelı ve Jndan 
çocukları bu }aş g l c ye ka• 
dar çok ıyı korum eder. 
Çocukları yi b:lk ı esi~ 
mek kcyf ıyeti ço 

Soğuktan v rtu 
faza etmt: k çok 
z fe olma d r. 

Bu gec 
Kem,.ra.tı d1 H , G z ya· 

lada G ız ·lya ı, T kı ı t 
E rdpaşada E fp ş czane· 
leri nöbetç d ı . 

Bayr klı 
her n evi 

B ra 

a t ağ cın enı e- ı 

h k ·mda hakık t 

bıt varaknsı tut 
be ec ye z ı u 
Muharrem ve Hı eyın, suç rı 
gö ülmedığ nde raet etmiş· 

lerdır. 

ların celbi için mı.ıhakeme baş· Rumi· l JJ 
k bir güne bır kıldı. Klliluno aui 7 

Ur. 
cmıı!lft::::x=;~~a .. ~ı ....-

z 
talıkları 

Has.a lttrını L ,30 ~an bire ka· 
dnr Beyler SOKD~ııı..ıa AhenK 
matl:aası yanımJn ·aöul eder. 

Mua91;,n •hane telefonu 399() 
Ev tel fonu 2261 

t 

' J 
8 

-
..u !J. J...ı, ~61 

l" u 1,J6 .ı.J,,:U 
... - j ) 
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- 65 - Ya.zan: Aleksamlr Diima ....... ,_~·------
Kral tahliye emırini imza adı ve M. dö Trevil de 

bu emri hemen alıp gitti 
Af ancak mücrimler 

hakkında tatb le o'unur. Halbuki 
hellim si ihşorl ram masumd.ır. 
Şu halde efendim zin ırade bu· 
yaraC3tı af değıldir; ada'ettir. 

Kral sordu: 
- O Lövek zındanında mı 

dediniz? 
- Evet, en şeni bir cani g·· 

toı lar kumandanı daha kapıdan ne de ben başaramay:zl.. 
çıkar çık:naz kardinal krala: Kral çok hiddetle b~ğırdı: 

- Şımdi ikimiz kaldık, efen- - L1 Marşel D nkr baklan· 
dim"z a zu b • urulursa, c.ddi da nas l yapılmıştı? Evveli bütün 
konuş i z. Ef ndim"z, Buking· do;aplan ve çekmece'eri aranıl· 
bam P e beş gün lcalmıı ve dı. Sonra da kendi üzeri .. 
bu ı ah gitmiştir. - Mareş.,I Dankr, Feloranth 

XVI 
bi ihtilit an menedilere · tele ba- Mülıilrlar S3gge, ölim çanını 

ıt-rgüzeştçi bir kadından başka 
bir şey det td;r. F2ka muh,e
rem zevcen z Avu~turyah An, 
Fı ansa kı al çesi, yani, d nyanıo 
en haşmeti bir prensesid r. 

şına b"r zındana kapatılmış .. 
- Hay kör şeytani diye kral 

kendi kend ne man.da;ıdı; ı mdi 
ne yapalam ? .. 

Kardinal c~vap verdi: 
- Tahliyesi için bir emir 

imza buyurmanız her şeyi biti· 
rir; ben de efendim "z & bi Tre· 
vilin kefaletini kafi buluyorum. 

Trevil korku ile karışık b r 
sevinçle çok ve bürmetklr bir 
tavll'la başını ildi. O, kardinal· 
dea 'bu ani teslimiyet yerine 
inatçı bir mukavemet bekliyor
du-

Kral tahliye emrini i111zaladı 
ve Trevil de bu emri hemen 
alıp gitti. 

Odadaa çıkacağı sırada kar 
dinal onun yüzüne bakıp doıt· 
ça gülümsiyerek dedi ki: 

- Efendim, ailahşorlar~ız -ve 
imirlerile askerleri arasında sıkı 
bir ahenk görüyorum ki, bu hal 
gerek hizmet ve gerek iat.fade 
1auaualannda çok iyidir. 

Trevil aiderken dü,W.üyordu: 
- O bua bir oyua oyna• 

JBCAktır. Böyle bir adamla söz 
bifrmenin ihtımali yoktur. Her 
neyse acele etmeliyim, zira lCra
ha fa1crini detiştirmesiııe ihtimal 
vardır. Evet Eındandaa yahut 
kaleden çıkarılmış bir adamı 
tebar içeriye tıkmak içerde 
iken alıkoymalctaıı her halde 
daha glçtilr. 

Trevil Lövek kalesine muzaf. 
Jer bir adam gibi girdi ve sa· 
kin kayıtsızlıAını hiç detiıtirme
miı olan ailihforu alıp çıkardı. 

Dartaoyan ilk görünüıte ona: 
- Bu iıten kolayca ııyrıldı· 

nız ve bu da Jussakın yediği 
la~ darbeai ile ödendi. Ş mdi 
Bernaju meselesi kahyor; fakat 
keadinize pek emin olmaıaal .. 
llDIL 

Bununla beraber Trevil kar
dinale inınamamakta ve her şe· 
yİD bitiverilmiş oldutuou düşün· 
memekte hıklıydı. Çünkü ıilib· 

telcrar ça m ğa lı.ang lıu
Hula . izam gör ü?-

Bu b r kaç kelımenin 13 Ün· 
CÜ Lui üzerıode h ı ett ği te· 
sir hakkında bir fıkir edhmeK 
mümkün detildır. Anca,, Kar
dınal kaybetmiş bu' unduğu za· 
feri bir hamlede tekrar kazan· 
dığmı görüyordu. 

Kral batırdı: 
- Bukingham Parise mi g~l

miş? Ne yapmaıc ıçin gelmiş? 
- Şüphesiz, düşmanlanmız 

olan Hugnolar ve lspanyollarla 
gizli ittifak akdi için .. 

- Hayır! Vallahi bıyırl Be
nim namusum aleyhine Mm. dö 
ŞevrÖ%, Madam dö Longvil ve 
Kontes ile fesat kurmata gel
miştir. 

- Ohl Efendimiz, bu nasıl 
ctOşunccl Kraliçe altıllidrT ve 
efendimizi çok sever. 

- Kadınlar zayıf kalplidir. 
M. lö Kardinal! Beni çok ıev· 
mesine geJince, bu sevgisi hak· 
kında benim de b ld klerim var. 

- Döle dö Bukingbam·n Pa· 
rise gelı ini a·yasi bir malcsal· 
tan başka hiç bir şeye ham!e· 
demem .• 

- Ben onun tamaanle belkı 
mab•tla reldi§ine eminim. Fa
kat bal"çe bir kabahat işlediyse 
titremeli diri.. 

- Böyle bir denaeti dü,ün
meti aklımdan bile reç:rmek 
iıtemediğ rn halde, efendımiz bu 
hustnta ısrar buyaruyorı~nuı. 
Ancak < fend rniz n iradelf'rİ mu· 
cib·~e daima ist fttak mekte 
bulandatum Mm. dö Lannoy bu 
gü11 bana kra çenin dün rece 
ptk geç yatt tını ve bir.ün gün 
yazı yazd ğını soyledi. 

- Gördün yal Şüphesiz ona 
yazmıştar. Knrdinal, kraliçenin 
kat tlarını mutlak ele geçirmek 
iıter m ..• 

- F11kat, efendim z, onlar 
nas,ı ele g çebilir? Bana kalırsa 
bll' işt ne ş Vı\.etlı ef ... ndimiz ve 

- Fakat k b hatı tteh'.t az 
değ dir. M. lö D~k! Bundan 
başka, bu un utu zamt:t i va· 
ziyetini unilhrak en adi bır 
mertebeye inmiştir. D ha sonra, 
onun bu si} asi ve aşki entrika
lanna nıhayet vermeA"i ço:d:an 
kurmuş ımdur. B r de, ma yet n• 
de La Rort denılen bir adam 
var .. 

- Bu adamın bu işleri idare 
eden f esa başı olduğuna şüphe 
etmed ğ mı it raf ederim. 

- Şu halde s z de benim 
1f b onun benı iğfal etmekte bu· 
lunduğuna kanısiniz?. 

- Efendimize kral çenin ken· 
di şeref ve azameti aleyh.ne ha· 
reket ettiğ"ni çok kere söyle
m şsem de namusu aleyhine bir 
şey aöylemed ğıme eminim. 

- Ben... Ben ılciıi aleyhine 
de aöy üyorumf Kraliçenin beni 
sevmed ğini ııze itiraf ediyorum! 
Onun o menhus Buki •ghamı 
sevd tini ıöyliiyoruml O, Pariıte 
iken niçin tevkif ettirmediniz? 

- Dükü tevkıf ettirmek bal 
Kral Birinci Şarlın bsşvekilini 
tevkıf ettirmek haf O şlinünüz 
efendim"zl Ne büyük bir cüretl 
Bundan başka, bence sabit bu
lunmı} an kı alıçe hakkındaki 
şüphelerinizi buna bir sebep te· 
liic:ki etmek n<" müth ş bir ce
saret o'urJ ıl Ne tehlikeli bir 
düret olurdul. 

- Fal.at o bur da b:r ser· 
seri yshut hırsız gıbi sı:.kland • 
tına gö e... BunJan başka .•• 

Kral Lui ıöyl"~eceği sözden 
çekinmiş gib4 bır d nhire sus· 
tuğu halde Rişelyö al"' kralın 
dudakia ı arasında öı n keli· 
meyi beyhude yere bekliyordu. 

- Evet, bundan başka?· 

- Bir şey deA" l, b"r şey de-
til. F~ıcat o Par iste bulıı ıdukç, 
elbette kendısini gözden k•çır 
mam1şsan zdır? 

Tefrika No. 
84 lnkılab hatıra arında 

lktısad 1 
Tii.tünümüz 

40 miiyon kilo tahmin edilen 
937 tütün rekoltem "zin 34 mil
yon kilo1U119D aataldıtı ve elde 
5·6 milyon kilo kadar tütün 
kaldığı beıap:anmalc.tadır. At· 
manyan·n bu yıl bizden idha· 
litım mümkün oldutu kadar 
kıamauoa ratmell utışlarua bu 
yekuna çıkışı gene bizi mem· 
nun edici bit durum aayılma
lı dır. 

Rekoltenin mühim bir kısmını 
-bir çok müıkülat ve zorlulcJar 
için e- 1atbktan sonra ıöz1eri· 
mizi rakipler:mize çevirel.ua ve 
bir de onların tütün durumla· 
rını te1kık eJe im. 

Şark tütu Ü namile tütiin ye· 
tişt ren r b z m Yunaoi•tandan 
ıo ra rııakıbim z olan Bu'garıs· 
tarıın 937 tütı.ın rekoltesi 42 
milyon ki.toya varmıştu'. Varmış· 
mıştır, çünkü 936 yıla tütün re· 
ku tesi 36 m lyoıı kilo idi. 

937 y lı reko teı·n·n bu mile· 
tara çıkış•nm sebebi havaların 
müaaid ıeçmit o m111dar. Ha
valar o kadar müsaid gec;mıt
tir ki, dekar başına ••••ti ola· 
rak 98 kilo tütün elde edil· 
miştir. 

B lgar·stanın 936 yıla rekol· 
tesinin 30 milyo'l ki108u iyi f ıat· 
lerle aattlmıı ve 6 m ayon kilo
su da dahilde, ı tara imalinde 
kullanılmııtar. 

MacariatandaD Balpriatau 
giden bir bey tin malaim mık• 
tarda tütün alacıtı ötreoılmek
ted.r. Fransaaıa da diter Bal
kan dev etlerinden baıka yalaız 
Bulıariıta.adan 12,S milyon le
valık tütaa mübayaa ecleceti 
duyulmaktadır. 

Bulrariıtanın Makedonya mab
•ılü tamamen utıhmı Ye "laraç 
ediimittir. 

A manya, Bu1gariıtanın en iyi 
müşterisi olmuıtur. Şimali Ame
rika da Balpriatanıa ıkiaci de
rece tütün abcılıtını yapmak
tadır. 

Kavalada Yanın tiitinleri ko
ruma ofııinin Detrettiti bir i1-
tatistıte ıöre, Bulıariltanıa 937 
yılı içınde mubtelıf •emlek~t· 
lere yapbtı tütüa ilaruata ıadurı 

Almanya 
Polonya 
Çekoeloyakya 
balya 
A•aıtralya 

Şim 1t Amerika 
M .&telif yerler 

-

~ !Aft 
11.000.000 660.
ı.ıso,ooo ıso.ıoo 
1,200,000 16%.000 
ı,40J.ooo ıos.ooo 
ı.•oo.ooo 1os ooo 
2,000,000 210,000 
3,500,000 245.000 

23,JS0,000 l.Y06,JOO 
N. B. 

Hayu, deodimiz. 
- Nerede otuımuı? 
- Harp ıokaiı, No. 75 te. 
- Bu aokak ae tarafta? 

Sonıı var -

Sarayın önünde toplanan yüz binlerce halkı, Abdülhamid.in 
ba.kondan uzatbğı kuru eli selamlıyordu 

Diye acele olarak raporuna durak yerinde rümrük aralıtm· mabvo1ması icab eder. Ve ol· kir olmadıldan aibi tecrübeli 
ya. pderirdi. Bu adamna daki ufak camide cenazesi mak da lirtm. dahi detillerdi. Her fe)' Jerinde 
nporunu gördukten aonra ölü- yıkanmıı WJ namazı kıhnch aa Selinik, Manastır batınyor: duruyordu. 
aiin zömülmesine irade çıkardı. ~nr~ ~~t•.? M ıhmud türbesine -Mahvolsao iltibdadl Kızıl Sultan yerinde, Yıldıı 

Saltan Murad, mabpaa olduğa goaaülmiiştu: Kabu_abl d~ Bütün Rumeli ve Aaadola sarayının bütün teıkilib yerin· 
Çırax..n sarayında ölmüştü. Ce- .90ltan Hamıdın ıuhım ve olum bağ•rsyor: de Yal k. . _ _ -

•• makanizmaaı demekti. -Mabv-•--- ı'st bda..ı• .. ··I nfızk ı. uıcı ve uçun~u 
aueıin·n kalkması mutlaka ita· uaauu w gun er u a b kımıldama or 

11-Temma-1324 giinii bütün A abistan bağarıyor: ar 
büabhn vereceği iarnıla müte- m ilet bir ağızdan bağırıyor: M muşta ... Şcyh Ebüibüda. ve buar• 
•akkıftı, dokto arın vereceği ra- - abvo ıun iatibdadl A b d h b L-- ba -Yapsın hürriyet, J&fUıo ada- Y1~ız saraym1n önüne top. ~ ga ve a a. ır ..,, • 
por para etmezdi. let, yaıasın ordul lana 1 yüz binlerce balkı, Ab- frye !>aşalar Harbıye Nezaretine 

Kabasalral Çıraj-an ıarayına Gene bütün atız birden ba· dülbam din ba kondao uzattıtı gel rilerek itfaiye kıtl.ıaaoda 
gidib ıu&tan Muradı yattata yer· tınyor: kuru el selimlarken, yüz buı bapsedilmiflerdi. 
de yüzünü açıp tetkik ettikten -Mahvolsun iatibdadl atız birden baiırıyor: Kabaaak&l lracmlf Kiraıaati 
sonra Hamide ıönderditi ıki latibdad ne demek? Eter zu· _ Mahvolsun iıtibdad.. cibetlerinde yakalanarak orada 
satır yuıdan aonra ıusal ve lümlerle dola bir idare demek Abdü.hamid de bu utultuyu ikamete memur olmuı .. Buraada 
defnine irade çıkm11tı. Saltan iıe çok· iyi mahvol un. Fakat tebessümle ve başını 18 ıyaralc ı&rgÜD olan Fehim paşa da Bur· 
Murad da bu çıkan irade üze- zulüm kenJilitinden hiç bir it lcarşıhyor. Bu ne demelct? Evet; aadan firar edorkeo ya"ayı ele 
rine gizlice Eminöııüne ıetiri- görmez. Vıcdanlara taşkınhlc ve- bu 0 demekti ki, mevut.iyeli vererek laalk tarafından liıaç 
lerek Paıa karakolunun arkas nda ren fena ıcların zulüm olmau idare içın çalışanlar umumi edilmiıti. 
timd ki Sırk ... c de tramvaylann için mutlaka onu iıtiyenlerin idareyi ele alacak tcadar cüret· - Sana vor -

~ 1 t • , 

NASREODJN HOCADAN.-.. t 
ahirer Yazan: 

eKtupıaı-ı_ 
Şeyh 

KUşterl 

Salih peygamberin devesi ihtiyar bir 
kadın kıyafetinde id;, ona yaklaştım 

-5-
,------------... tiştirmiş devesile kah çılı dıp

Velespit Hocayı 
kaybettik 

' .. 
Ba gl\u ft1 yn1mı hHırl.rken 

hıhf'r ıııJım kı. kuagöıı: ;perderai• 
ıı: n. hnua bu menuaa ea mülai• 

iarnl rından olun Veletpid Unca, 
M wle~et hut ne•İu e bayata n ta 
e rn tir, Bu;ıu dan uı ca ıöz.leri• 

fıardı. yılı: ,anı .. , g .. ç rmiı, l er 
denio en İIUİ, ~D müuener Ümit• 
lara ile tanı•mıı •e daıaa ea •8•· 
et fikirl~r tıfnıralı:, herk~ ldtıb 

Uıt tmıı ulao merhum, bir bakı•· 
.da • aklı kaıapbıneye, •u bqka 
bakımdan ela kahraman im fi&Heta 
"'12e • •· 

Ltıbd•d .teniede ,. ~en sidi 
bir Df'11riyatı, keu iıı ı•e de ı .. 
tubuı, Ankara paeteierild llayaıı 
pab-.ma da&ıtard • O, lsmiria ... 
ruf bir tipi idi. .... __ ~ ... 

de bilnaetJe ejiliyora& Oou sa••· 
Dl ge hı~ ,_. elfeelaamda y•fA" 
laetı&am. 

Ş. K. 

Bu yo lardan biri ceaaete 
Bırı cebe neme 
Bıri de Arifa miiotchi ola

yordu .. 

Ôbı1r JIJnyada 
it fenalatmııb. Batımızda bu

laaaa muhafız meleklerin ka· 
mandam Atmabil hazretleri, 
elindeki listeye aauran, bizi 
yollara taksi• ediyordu. Abdi
lciz, hiç fiplaeıiz. cenaet JOI• 
na ayrılacak detildim. Ba ka
a•t" mia en blJlk delili, bor 
Damda aallaaaa titelerdi. 
Takıim müauebetile ortalıkta 

dehptli vaveyWar kopar ve 
bi••a•• YalMKI ler OJak. ayak 
betmfarkea •acaba ~ 
bWlmi. diye ,öyle bir etrafa· 
• balandım. E.Ui metre kadar 
aatam ıcla yetmif betlik bir 
kocakan çorap örüyordu. Boy· 
aumdaki ı· ıeleri oldutum yere 
bnkarak ua:alcacak ipi kırdım. 

Kocakarının yanma reluıce 
dlnyadaki tecribelerimdea bili .. 
tifade: 

- Ala benim pi yanaklı, 
kiraz dudaklı, elmas parçaaa 
c cim; dedım, böyle naz içinde 
tebesaümüne caniar dayanmaz. 

Sen kimsio ey duh•eri naz k eda? 
Acuze ı rttı, tek d.ıli atımı 

fırın gibi açtı: 
- Sen kimsi ı? burada tek· 

baş na ne itin var?. 
- Nevcivanım; ben cehen

nemlik bir kulum. Şimdi cebeo· 
neme aevkedilirken kartıdan 
1enı ıördiim, hüınücemaline bay· 
ran oldum. 

- Mabadın nedir? 
- Hi~ sevgilim; mademki 

billürio aeaioi ititt.a. bana ka
fidir. Şimdi ıüle, ıile ceben· 
nemlere ıiderim. 

Kocakan bayp1, baysın yii
IÜ•• baktı ve yıllaamıı ba* 
dolabı NIİae bemer bir gıC11ta 
ile •t•eDnümuaz. oldta: 

- Ben hazreti Salih J>enam
beriD deveaiyim. Cennetten teb
dili kıyafetle çıkıp Mralara ,_. 
mete ı•lmiftim. Sa .. acıdaa. 
Gel. Allalıua la...,..da .... 
... t edeyim, beıld affi .... 
finte mazhar oı ........ 

Ve beni etep.ia albna .._. 
yürümete baflac:IL 

Firanmı llaber alan At•+il 
aleylaiuella derW takib ... 
resellli çıka,...e.. He,.t ele 
yılcllrl• ıibı ,. •• ,... fetti&er 
w karıyı aelimlachlar. 

l(ocakanc.ida, daha dotnıau 
Sa,ib pe7ıamberia kıyafet de-

lerinde, lcib ahirete mahsus nur· 
dan nehirlerin kenarında müte· 
madiyeo otura, kalka g"diyorduk. 
Cehennemden kurtulmak üm"d·, 

beni bu yutulmaz lokmanın ide· 
ta işıkı etmiıti. 

Böylece rüle, eğolen"; günün 
birinde cennete yaklaşmışız. 
Kocakarı: 

- Muhterem koc!!lcığım, sen 
burada bekle, ben cennete gi-
dip ı hibim Salih peygambere 
meaeleyi anlatayım, elbette Nna 
yardımım dokunur. 

Diyerek çıkıp fitti. 
Meter ahiretteki telefon ter

tibatı dünyadakinden çok daha 

mükemmelmiş; ben o~ada cana
nım koc:akarryı bekler en seyyar 

jandarma müfrezelerinden biri Iİ 
beni yakaladı, oracıkta hemen 
peyda oluveren rakı ı"ıelerinl 
yeniden boynuma taktılar ve 

beni, geJd;tim iıtil:amette, ge
ria a reriJe götürme te bqla
dalar. 

Ahiret jandarmalarının muh .. 
fazua albnda kaçhtam yere 
tekrar geldim. Aı tık Atmabıl 
aleyhiuelimdaki aurab an at• 
mata hacet yok sanarım. 

Beni derhal prangabend ede
rek bir zındana altılar. 

iki giln ıonra zandanan lcapıaa 
açıldı. Zıplanla iki ifritin muJıa. 

fazaaa atında bizzat Zülkarneya 
hazretlerinin riyaset buyurd&ak
ları mahkemeye ıötürüldüm. 

Ba11ma gelecok feliketin deb
teti ile, daba ıinadid• buram 

buram terliyordum. Satı•daki 
Arabta burnuna bakbm, çama-

1 r tokmatı rıbi bir teY·· He
rifte iki tane de dudak var ki, 
dört aç köpetin karıııaı doyu• 
rur .• 

Dizlerim kcıiliyordu .• Arabın 
biri, dat devrilir gibi gürül· 
dedi: 

- Ula yurul .. 
- Yürüyorum amma Arab 

day:cıtım •• 

- Sus ula ıuı, ben senın 
dayiai olmam v.allab... Seni 
kefere •• 

içimden m:rıldandı• 
- Sen de fecere .. 
Sonra ıliYe ettim: 

- Aylt•nızın türabı olayım 
yım maht•em ve asaletli efen· 
dilerim •• 

Araplann hoş~rıa gitmiş ola. 
caktı •• Sert ıurt1tla ada, bir ha· 
fıf yumaşakhk gozüdü.. Ben 
dünya adamıydım. Çcmbe ler· 
den çıkaıelmiıtim. Elbette ki, 
ihiretin arabını, çorabına atlat• 
maklttırn liıımdı .. 

- u,ı ıen ne d ·yo? • 

- Şey, diyorum, bani, sızan 
vicdanınız biiyüktür .. Ben .dünya 

1üzündeyken yalnız sizden bah· 
sederlerdi. Faz let, ilıcenapı k, 

•erdik, merlaamet. lmwet, gi
ullik laer ae7, laer ,ey yaloız 
IİZdeJmit-

Araplar biribirine baktılar • 
Tam bu •rada uaktan, arkam
dan bir ,.aiti koptu. Şişe ıın
ptıl.rile kantalc ney, ıırkı ıeı· 
t.ri •• Le•• çevirip baktım; ne 
ıöreyiaa: 

Bizi• .,.,. T..a ve ini' 
kal le dalaaf il •.ı.z arapla la 
berabet bir •tıcın altına otur· 
•utlar, ba.m ılar feryadı.: 

- Sona flar -



kuşu ilber Feride, 
t • atran n 

enç l{ra aruliun 

Kleop t:-2nın tahtına oturmak 
~ ... efı, her güzele nasib olacak 
bir şey değildir. Bütün düny 
güze leri bu $erefi tebcil ettik· 
Ierı uman kalblerınin ç rpb· 
ğını, harikulade renklermin sol· 
duğunu, yüzlerinin kızardığını 
hissederler. Lakin, artık bu bir 
vakıadır. Kıeop tranm tahtına 
bu gün güzel bir kadın tevarü 
ed }Or. Bu bir prenses değ ldir. 
B r "sıre de h ç!.. 

Ol altı yaşında küçük bir 
kız; 1skenderiye hak mle inden 
bir nin kız L Bu ürkek bak şl •, 
la e y nııklı gi:zel, Klcopatranm 
ıhtıra dolu makam nı işgal 
e cek. Mısır t rıhinin gjrme· 
d ği muazzam bir düğünle kar· 
şı aşacağız. Kr \ F uadın oğ u 
Farukun çocukluğu uzlet içinde 
geçmiştir. On beş yaşın k dar 
onun terb'yes'ne Mrs. 1na N y· 
lor b kmıştır. Bundan onra 
Londray tahsile gönderilen 
Faruk, orada askeri mektı:be 
devam etm"şt'r. Faruk çok ba • 
as bir çocuktu. Babası, bu 

h ssasiyetini gidermek iç' n onu 
ku,.vetli bir a keri terbiyeye 
sokmak istiyordu. Bunun için· 
dir ki Azizel Mısri paşayı onun 
mürebbisi yaptı. Tuhaf bir te· 
adüfdür ki bu pa~a ayni za· 

manda güzel Safm :zın amcası 
bulunuyordu. 

Faruk; bu sert terbiyeye hiç 
te alışamadı, her akşam Kahi· 
redeki annesine telefon ediyor, 
aatlerce telefon başından ayrı • 
mı) ordu. Genç prens; mektepte 
iyi bir süvari oldu. Dersine ça· 
lış yo~ ve talimlerde muvaffak 
oluyordu. Eski lcitaplan seven 
Faruk daima kütüphaneleri ge· 
ziyordu. 

akşam kral·çe namzedine dediler ki: ''Artık 
k "ciiklerle oynamamalısın Safinaz! •. , 

1 
' 

ali~e aşındadır 
Kral onu al asaydı Sinci Edvar gibi ha
. reket edece~ ·. Ani şekil e karar verdi 

Safinaz, Fransızcayı yi konu· 
konuşuyor; lngil zceyi becere· 
miyordu. Güzel Safinazı, genç 
arkadaşlara •Çalıkuşu .. diye ça· 
ğırıyorludı. 

On iki yıldanberidir ki biri· 
birlerini görmem şlerdi. Küçük· 
ken bahçede Kral F arukla be· 
raber narlarda. Bakınız :z man, 
onlan ne ,apmıştıl Birisi J ~ 

Knı1içe, kral flB kralın fJaliJe "~ lıemrireleri 
Bir gün, Kahi reden gelen le· yaş nda güzel bir genç kız, di· 

lefon haberi; prestiş cderces • e ğeri de on yedı yaş nda güzel 
sevd ğı habas nan ö üm haberini bır delikanlı olmuştul. 
getirdi. Prens Fa uk; bundan B r akşam güzel Safınaza 
dehşetli müteess r oldu, hemen şöyle bir teklif yapıldı: 
P rise ve oradan d tay are - Arbk k5çütlerle oynamayı 
ile Kah reye dö ı dü. Kah rede bırakınız. Büyüklerin yanına gc· 
ilk defadır ki, ciddi bir surette linizl Onlarla meşgul olunuzl. 
memleket işler.le meşgul olm · Bı:ından sonradır ki Saf ınaz 
ğa başladı. Farukla daha mahrem o'muş, 

Bir gün, genç kral; kitapla onunla bol bol dans etmek 
meşgulken, dışardan akseden fıısahnı bulmuştur. 
akseden kahk h larl mutalea· işaret edelim ki sekizinci Ed· 
ım durdurdu. Bunl r; hemşire· varla kral Faruk orasınd kuv· 

lerile dostlarının gülüşmeleriydi. vetli dost.uk bağları vardır. Bu 
Hemşiresinin bu dostları ara· bağlara aşk hakkındaki hür dü-
smda yalnız bir tane i Farukun şüncelerini ilave etmeği de unut· 
nazan dikkatini celbettı. Bu, mıyalım. 
çok mütevazı, çok ca:zip, güzel Eğer Faruka, Safinaz dola· 
Safinazdı. yısile ebeveyni ve mukarribini 

mümanaat etmiş olsa idi, o da 
ekizinci Edvarın yapt ğını ya· 

pacaktı. Bir gün fıkrini aıles ı ne 
1 ve mub.tine açtı ve izdivaç ta· 
J ıebini birden yaydı. Kızın ba· 
l bası Yusuf bın Zülf kar, bu 

müracaat önünde aşırdı. Aileyi 
büyük bir meserret kapladı. Ve 

divaç teklif• sevinçle kabul 
edildi. 

ğın hürriyeti mevzuu ile yürü· 
lüyor; fakat bütün bunlara rağ· 
men Safinazı bir dakika bile 
terkedemi yordu. 

Genç kral, Safinaz ismini de
ğiştirdi. Bunun yerine Ar bca 
bir kelime olan (Feride) ismini 
mışukasına verdi. (F) harfi ba· 
bası tarafıııdan da uğur telakki 
ediliyordu. 

Kral Faruk. modern olmasına 
rağmen bütün dini ananelere 
arkasını çevirmedi. Düğün me· 
rasiminin Jslam adetlerine tev· 
fikan yapılması emrini verdi. 
Düğün levazımının heyeti umu· 

miyesi Pariste hazırlanmıştır. 

Vassel ismindeki memuru mah
susu Parisin en nadide, en san•· 
atkirane işlerini Kahireye gö
türmüştür. Yirmi sekiz işçi bu 
harikulade levazımı hazırla· 
mıştır. 

Parisin en zengin mücevhe· 
ratçısı, en 7.engin kolltksiyonile 
Kahireye geçmiştir. Fakat, kral 
ailesinin malik olduku göz ka· 
maştırıcı mücevherler önünde, 
bu zengin Parislinin bütün Av· 
rupa merkezlerini tayyare ile 
dolaş'lla!c mecburiyetinde kal· 
dığrnı söyliyeb.liriz. Bu seyahat, 
ddba mükem :nel ve daha na· 
dide mucevnerler bulabilmek 
iç nd r. 

Safınaz, yahud Feride henüz 
Damdosyondan mezundur. Sı· 
gar" içmez, afif, ince, harikulade 
güzel bir mahluktur. 

Genç kral on yedi yaşında
dır. Ve tahtanı Feride gibi gö· 
rülmemiş bir inci ile süsledıği 
için muhakkak ki mesudlırm 
mesududur. 

Portsmot 
hadiseleri. 

Deniz makamatının 
nazarı dikkatini 

celbetti •. 
Londra, 19 (Radyo) - Port· 

smotta on :zamanlarda vukua 
gelen hadiseler, deniz makama· 
tının nazarı dikkatini cclbetmiş. 
Amiralhk tahkikata başlanma· 
sına bildirmiştir. Malum olduğu 
ü:zere Portsmoltaki Berpingam 
ve Küin Elizabet :zırhlılarında çı· 
kau yangınların sebebi henüz 
anlaşılamamıştır. 

ltalyan gazetecile
rine z ·yafet verild ""· 
Bükreş. 19 ( Radyo ) - Ro· 

manya H riciye nezareti müs· 
teşarı; burada bulunmakta olan 
Uurnale Di~ılya) ve (Mesacero) 
gazetei~ri müdürleri ( Vircino 
Gayda) ve (Françes'<o) şerefle· 
rine bir ziyafet vermiştir. 

Romada 
Japon Amiralı 

R.ral talıtuttla 

Safinazın ailesi asil bir Çer• 
keı ailesine aıenıuptur. Mahmud 
Said paı•• aı~e~i tarafından ya· 
kan •krab••• ıdı. Faruk, bir ta· 
raftan ınernleket işlerile uğraşı· 
)'Or; dı~cr taraftan da kadınlı• 

Roma, 19 (R d)'o) - Japon 
Amir la Yamako meçhul asker 
abıdc ine çct~nk ko1muıtur. 

Asi topçular 
Barselon, 19 (Radyo) - As:· hükumeti arasında cereyan eden 

lerin Teruel üzerine mukabil ta· görüşmeler ilerlemektedir. Mü· 
orruzları çok şiddetli olmuş~ur. zakereleri kord iplomatik adına· 
Bu taarruz; şima" i şarkiden ya· Brezilya büyük elçisi B. Pachıne 
pılmış, Saragos, Korya yolu ile idare ediyor-. 
Valans • Kalako şimendifer hattı Fransa büyük elçiliği ayrı bir 
kesilmeğc çalışılmıştır. anlaşma yapmış ve kadın, ço-

300 den fazla top, cumhuri· cuk, ihtiyarların şimal Fransa• 
yctçi mevziler üzerine tayyare· sına nakli için icab eden ted· 
lerjn de iştirakile obüs yağdır· birleri almış bulunmaktadır. 
mışlardır. Kıtaabn, Saragos te· 
pelerinden inen düşman hücum 
datga\arını bu şartlar altınd 
karşılamakta müşkülata uğramış, 

s"perlerine çekilmeğe mecbur 
kalmıştır. Bu suretle geri hat· 
fara düzeltilmiş, taarruz da 
gerilerde durdurulmuştur. 

Aded itibarile faik olan isi 
tayy reler, cumhuriyetçi tayyare
lerle Orla üzerinde büyük bir 
hav muharebes ne tutuşmuşlar· 
d r. Cumhuriyetçılerin avc• • w· 
yareleri, asilerin Lombardıman 

tayyarelerinden bir kaçını dü
şürmüşler, diğerlerini de kaç· 
mağa mecbur etmişlerdir. 

As tayyareler, Akdeniz seva· 
hilindeki şeh rleri ve kasabaları· 
da bombardımana başlamışlar
dar. Sabahleyin saat on a Al· 
meriya, öğleden sonra da Ca· 
ledaris bombardıman cdi ım ştir. 

Salamanga, 19(Radyo)- Nas· 
yonalis umumi karargahının 
tebl ği: 

Teruel cephesinde Celadis ve 
Moleson dağiarında cumhuriyet 
kuvvetlerine hücum eden milli 
kuvvetler 8 tepe zaptetmişler, 
600 esir almışlar ve 140 lık 
bır batarya, külliyetli mühim· 
mat iğtinam eylemişlerdir. Se· 
k z tayyare düşürülmüştür. B r 
Sovyet tayyareci paraşütle yere 
inmiş, esir edilm ştir. 

Barselon, 19 (Radyo) - De· 
nizden gelen otuzaltı tayyare, 
bu gün Barselon şehrini bom· 
bardıman elmışlerdir. insanca 
zayiat büyüktür. 

Tayyareler, büyük bombalarla 
hava torpilleri atmışlardır. Bir· 
çok binalar harab olmuştur. 

Valansiya §ebrinin de, diğer 
iki tayyare tarafındın bombar
dıman edildiği bildiriliyor. 

Paris, 19 (Radyo) - Saragos· 
da başlayan muharebe devam 
ediyor. 

Salamankadan verilen haber
lere göre; i htılalciler, cumhuri· 
zetçilerin bazı istihkamlarına zap· 
tetmışler ve ilerliyerek Molton 
tepelerini ışgal eylemişlerdı r. 

Cumhuriyetçiler, ihtilalcilerle 
muannidane bir surette harb 
ediyorlar. 

Madrid, 19 (A.A.) - Royter 
Ajansından: 

Elçılılclerde bulunan 
bin kadar mültecınin 
ıçio kordıploma\akle 

djt beş 
tanliyesi 
l&pan)'ol 

ltalya 
Cenubi Amerikada 
imtiyazlar elde et. 

mek hevesinde 
Vaşington, 19 (Radyo)- ita)· 

yanın, Cenubi Amerikada bir 
Faşizm hareketi uyandırmak 
istediğı söyleniyor. Bunun delili, 
lta.yadan Cenubi Amerika 
yapılan si ah, mühımmat ve tay
yare satışlarının. mühim l>ır 
tt:s r yapmış o uı 1 sıdır. 

Son zaıucııı ı.. Nıkaraauaya 
500 ton harb levazımı HtıJmıı· 
tır. 

Nikaragua, Cenubi Amerikada 
stratezi bakımından çok mühım 
bir yerd r. 

balya. Akvanor hükGınetiae 
de mühimmat ve Parıguıya 

tayyare göndermektedir. 
Gönderilen mühimmat ve tay· 

yttre bedellerinin. cenubi Am .. 
rika hükumetlerince ne suretle 
tediye edildiği henüz malGuı 
değ.ldir. 

Bazı meh ,filde dolaşan ha· 
berlere göre, İtalya, cenubi 
Amerikada imtiyazlar elde et· 
mek hevesindedir. 

Amerika 
Çin • Japon işine 
karışmıyacak 

Vaşington, 19 ( Radyo ) -
Amerika Hariciye Nazıra Kordol 
Hull, gazetecilere beyanatt• bu· 
lunmuş ve japonyanm, Çinde 
aldığı vaziyetten dolayı Amcri· 
kanın menafiine halel gelmedi· 
ğ"ni, bu itibarla Amerikanın. 
Çin • Japon hadiselerinde bi· 
taraf kalacağını söylemiştir. 

Letonya Hari-
ciye Nazırı 

Maçhul asker abide. 
ıine çelenk koydu 

Roma, 19 ( Radyo ) - Dün 
buraya gelen Lei.onya Hariciye 
Na:zın B. Monter, bu ıün il· 
raya gitmiş ve ismini bu uıi 
deftere kı ydetmiştir. 

B. Monter, öj-leden ıonra da 
meçhul asker abidesine çelenk 
koymuıtur. 

Ankaraya kar yaftlı 
An;cara, 19 (R1dyo) - Dün 

gece şehre kar y .tQ'm ştır. o .. 
recı da ima ıdmD altu~daclir. 

' 
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--· ·Mıor kralı ·Yeni kabine, frangı düşmekten Yunan kralı 

Korkun~ rüya 
Nasıl doğru çıktı? 

Rüya da değil, bir telepati hadi
sesi ki, lngilterede çok 

alika uyandırdı? 

ı 

RiJgagı ıören kız 

Londra ve lnr'lterenin büyük lırdır. 
ıehirlerinde aizlı ilimlere, ruh· Genç kız; bundan sekiz ay 
lara taallQk eden feylere alilca kadar evel Con Kl•rlcson adlı 
çok fazlalaımıltır. Bir çok akıllı, genç bir makinistle nişanlan· 
uslu ve mevkii yüksele lngilizler mıştır ve kızın endişeleri de 
-----~miyet eri -kurmuşlar ve bütün bu delikanlının sıhhat ve 

ruhlarla temas ve ruhları ıra· bayatı üzerinedir. 

kurtarabilecek mi? 
• 

yarın evtenıyor • 
Başı 1 inci sahifede -

taraf odan karşılanmışlar \'e mi
safir edılmışlerdir. 

Kahire,, 19(Radyo) - Düğün 
şenlikleri bu geceden başlamış· 
tır. Sudandan gelen heyetler, 
şenliklere iştirak etmişlerdir. 
G~celeyin 60 bin kişilik bir kı· 
!abalık, sarayın önünde toplan· 

B. Ş~tan müh:m beyanatta bulundu. İngiliz 
matbuatı yeni kabineden memnun görünüyor 

mış ve tezahüratta bulunmuştur. 
Kral Faruk, bir kaç defa bal· 

kona çıkıp halkı selamlamak 
lüzumunu h. ssetmiştir. 

Fransız sefiri, bu gün saraya 
giderek Fransa cumhurre si B. 
Lebrunun hed ıyelerini vermiştir. 

B. Lebrun, porslenden yapıl· 
mış bir mutbah takımı ile kra· 
liçeye elmas taşlarile süslenmiş 
bir ayna gör,dermiştir. 

Mançuri hükumeti 
ita/yaya sefir 

gönderiyor 
Romı, 19 (Radyo) - Man· 

~uri hükumeti, Roma ya bir elçi 
göndermeğe karar vMmiştir. 

Mançuri sefiri, bu günlerde Ro· 
maya müteveccihen hareket ede· 
cektir. 

Menemen sorgu 
hakimliği 

Menemen sorgu hakim vekili 
B. Behçet Akb1y, terfian ayni 
yer sorgu hakimliğine tayin 
edilm · ştir. 

ı ....... ı ...... , ......... , 
muvaffak olamamışlardır. 

Adanın nezdinde bu hadise· 
!erin geçtiği sırndı, uzakta .. 
Bııka bir takım hidiıeler olu• 
yormuı: 

Adanın nişanlısı Con Klark· 
11 bir Pazartesi günü • yani 
Adının rüya gördüğü gecenin 
sabahı· işi başına 39 dereceye 
yakın bir h uaret altındı gitmiı 
ve orada doktor tarafınd 1n mu· 

Boşı 1 inci sahifede 
teşriki mesaisini veyahut yurdun 
emniyet ve istiklalini müdafaa 
edecek kanunlar hazırıamak 
mevzuu bahsolunca bütün mev· 
cudiyetimizi bu büyük vazifelere 
hasredeceğiz. 

Başvekalet hizmetlerinin ehem· 
miyetle organize edilmesi eko
nomik ve finansal icraatın telıf 
ve tanzim ve canlandırılması ve 
yabancılar üzerınde şiddetli bir 
kontrol tatbiki ışlerine verdiğim 
ehemmiyet dikkati çekecektir. 

Diğer taraftan dostum Dala· 
dier ile birlikte Milli Müdafaa 
Nazırlarını biribirine bağ~aması 
icab eden münasebetlerin tekrar 
organize edilmesi için çıkan 
fırsattan istıfadeye karar verd m. 
Bu reformu kolaylaştırmak için 
arkadaşlarım Cot ve Campinechi 
Bakanlıkları bıraktılar. Ve tabi 
olarak kendilerinden başka Ba
kanlıkların idaresini kabul et· 
melerini rica ettim. 

Bu muhtel ı f değ:şikliklerden 
sonra kabinenin kuvvetli bir su· 
rette teşekkül ettiğini söyliyebi· 
lirim. Mekanizma hazırdır. Ve 
sağlamdır. Şimdi çalışmağa ko
yulacağım. Ve bütün vatandaş· 
tarıma aziz yurdumuzun yalnız 
bizim sakın arzu ve idaremize, 
inzıbıt ve sosyal müs:ılemet hı s· 
!erimize bağlı bulunan istikba· 
!ine derin inanımı bildirmek is• 
terim. 

riyeti tarafından gösterilen 
arzuya uygun ve halk cephesi 
umdesini idame ett i ği takdırde 

iş başında kalabi leceğini yazı· 
yor. 

Varşova, 19 (Radyo) - Po
lonya matbuatı, Şotan kabinesi 
hakkında uzun makaleler yaz· 
maktad ı r. 

(Gazete Polska), ikın ci Şotan 
kabinesinin, Fransada halk cep· 
besini yardığını kaydetmekte, 
(Koryer Poranı) gaze tesı de; 
yeni kabinenin, bır köprü ka· 
binesi o lduğunu ileri sürmek· 
ted ı r. 

Paris, 19 ~(Radyo) - Başve· 
k,l B. Şotan, matbuata ş ı be
yanatta bulunmuştur: 

- Bu uzun ve nazik buhra· 
na nihayet verebi ld ı ğ mden balı· 
fya •ım. rslahata, so~ya l ada 'ete 
o • ..ıuğu kadar s vi! barışa ve 
dahili emniyete de susamış olan 
memıeketin ümid ve intizarlarını 
yerine getirmeğe çalış acağı z. 

Memleket bizden ağır vaz fe
ler leklıyor. Finansımızın sağ

lamlığın ı muhafaza, s ermaye ile 
işi n pas . fık teşriki mesais i, yur· 
dun müdafusı kanunlarına ge· 
lince, bütün mevcudiyet.m zi 
bunlara hasredeceğ'z . 
Yabancılar üzerinde şiddetli 

kontrol işlerine bilhassa ehem· 
miyet veriyorum. Dostum Dala· 
diye ile görüşerek deniz, kara, 
hava milli mü :lafaa işlerini bi· 
ribirine bağladık. Bu suretle 
daha iyi çalışabileceğimizi tah· 
min ediyoruz. 

Umumi vazıyetten 
haberd:ır edildi 

Atina, 19 (Radyo) - Kral 
ikinci Jo ı j, bu gün öğleden son· 
ra Başvekil general Metaksası 

kabul etmiş ve ikı saat konuş
muştur. 

G eneral Metaksas, umumi va· 
ziyet hakkında izahat vermiştir. 

lsv.çreye akın eden 
Fransız altınları 
Bern, 19 ( Radyo ) - Son 

h ı fta za f nda Fra ısadın lsvıç· 
reye mühim m ktarda altın ge· 
tir mişt ı . Bu y zderı lsv çre 
milli ban .ıs ı dak alt ı n m k arı 
100 mi ıı o ı fr nk artmıştır. 

İtalyan m .... frezesi yo. 
/unu ş :: şıra rak Fran. 
s ;z .oprak .:ır ı n:ı girdi 

Rom a, 9 (Radyo) - Gene
ral Ya, bani, Frans ,z hududla· 
rın da hüküm suren kar fırtınası 
yüz ııo d ~ıı yolun 1' ş~ş rarak F. an· 
•ız t opra" ı ar na g rerı ıtalyan 
müfrezesine ı y i muamele yapıl· 

dığından u olayı Fransız Hubiye 
Nt:zaretine telgratla teşekkür 

etm ştir. 

İngiliz say/avları 
İ parıya .a bir ka:z:ı. 
a .: lattıla • 

Va a ısıya , 19 (Rı Jyo)- l ıi· 
liz iş çı mebusları cepheyi tet· 
kike g. der ken ın lliyetperverlere 
aıt bır tayyare taraf ı ndan atılın 

bomba, ınebus.arırı bindiklerı 
otome b ı l erde ıı birin ı n yakınını 
düşmü ~ ve otomobil harap ol· 
m .ı ştur. İç i nd ,kı.ere b ı r ş 'y ol• 
m am ıştır. 

mıkla iıtigal etmektedirler! Bu hali fazla sevdaya ve koca 
ayene ed imiş hemen hastaha· 
neye kıldırılmısına karar veril· 
miştir. 

Londra, 19 (A.A.) - Fransız 
buhranının hallini memnuniyetle 
karşılıyan gazeteler B. Şotanı 
olan sempatilerini teyid etmek· 
tedirler. Ekseri gazeteler yeni 
kabineye muvaffa <ıyet temenni 
ve Şotanın azimkar davranarak 
programını tatbik edeceğini 
ümit ediyorlar. 

Kabinem, muhtelıf değişiklik· 
!erden sonra kuvvetlı bir şekilde 
teşekkül etmişti r. Makan ızma 
hazır ve sağlamdır. Şi md çal ı ş· 

mağa koyulacağız .• 

Viyana, 19 (Radyo) - Fran· 
s ız buh anının ııih ıyet bulması 
ve B ışved ete tekrar B. Şota· 
nın geçınes Vıya:ıa s.yasi ınab· 

fellerınd e meınnurıiyet . e karşı· 

lanmıştır. lngilterede, ruhlarla muhavere düşkünlüğüne hamledenler de 
için harikulade bir takım ilet· olmuştur. 

lerin de icıd edilditi söylen· Con, iş i~abı olarak dışarıda 
mektedir. çalışmaktadır. Bundan beş on 

Son haftanın Londra gazete· güıı evel Mis Ada bir rüya 
!eri de çok garip bir hidiıeden, görmaştür. Bu rüyAya göre, Con 
fec şekilde tahakkuk eden bir Klarkson birdenbire çok ağır 
riiyadan uzun uzad,ya bahset• hastalanmış ve Londranın has· 
mektedirler, tahanelerinden birisine kaldırıl· 
Yükıek İngiliz ailelerinden bi· mış ve Ada da nişanlısını gör· 

ris ne menıub bulunan Mis Ada· mele üzere hastahaneye g taıişiir. 
L•Jizı Ovenı adlı genç, 18 yaş· Ada, rüya gördiiğiine kani 
!arındı ve henüz bekar, fakat değildır. Onun file ince, karyo· 
nişanlı bir kız, son zamanlarda fasında uyan k olduğu ha de 
garip bir endişeye kapılmıştır. bu hadiseyi görmüştür. Ve ni· 
Kend.ıinde daimi bir iç sıkın· şanlısı da hakiki olarak çok ağır 
tısı hissetmekte ve iıt kbılin bir halde hastahaneye yatmak· 
perdesinin gözünün önünden 
kalkmak üzere olduğ..ınu san· 
maktadır. Buna rağmen sinir 
doktorları genç kız n bünye ve 
asabında nazarı dikkati celbe
decek bir bozukluk bulmamış· 

tadır! 

Kızın anne. ve babası rüyayı 

inanan vey•hud telepltıyi bılen 
ve k~bul eden kimseler değil· 

dirler. Bu s~beble kızları ıı tes• 
kine çalışın ş fakat b:r türlü 

Con bu suretle tehlikeli bir 
akciğer iltihabı ile tedavi altına 
alınmış, fakat hastalık azami bir 
sür'atle vehamet göstermiştir. 

Conun vaziyetinin çok fena· 
!aşması üzerine hastahane idaresi 
ailesin h1berdar etm' ş ve has· 
tayı z yaret etmelerini istemiştir. 

Con Klarkın annesi, n ı şan· 
lısı Ada ve Adanın anne ve 
babası hastaneye büyük bir 
endişe ile gitmişler ve ... hasta· 
neye girdikleri zaman da Conun 
beş dakika evci öldüğii haberi 
ile kaşılaşmışlardır. 

Adanın rüyasında gördüğü 

ecı şeyler işte bu suretle tama· 
men tahakkuk etmiştir. 

Ada ş mdi büyük b r matem 
içinde olmakla beraber lngiliz 
ruh meraklılarının şayanı dıkkat 
bir tetebb 'j mevzuu olmuştur. 

Daily Telgraf And Morning 
Post gazetesi yazıyor: 

"Fransanın ahval ve şeraitini 
istediği kuvvetli ve mastekar bir 
hükumete malik olması arzu 
edıliyor. Ve bu tecrü:>enin ne· 
ticeleri endişe ile bekleniyor. 
Sununla beraber itımat yerin· 
dedir. Fransanın bü ün parti· 
!erini toplıyan bir kabinenin 
teşkili akim kalmış olmakla be
raber soldan sağa efkarın lü
zumlu bir birliğe doğru gittiği 
aşikardır. 

Daily Mail yeni h ci ku'llet için 
muvaffakıyet temenn sinde bu· 
lundu ktan sonra Fransayı kuv
vetlendıreçek olan birliği başar· 

mağa muvalfak olacağını kayd· 
etmektedir .• 

Nevs Chronicle, yeni hükumetin 
ancak Fransız milletinin ekse-

Yeni kabıne, Cuma günü öğ
leden sonra meclise gelecektir. 

Paris, 19 (Radyo) - D vlet 
Nazırı B. Jorj Bone, Tıcaret ve 
Sanayi odası tarafı ndan ver ı len 
bir ziyafette hazır bulunmuş 

ve yeni hükumetin, kambiyoya 
kontrol koymıyacağını söyliye· 
ıek, Şotan kabines nin frangı 
sukuttan kurtarmak için her 
tedbire başvuracağını ilave ey· 
!emektedir. 

Londra, 19 (Radyo) - İngi· 
liz matbuatı, Şotan kabinesin· 
den bahisle uzun makaleler yaz· 
mak~a ve memnuniyet göster· 
mektedir. 

lngiliz gazeteler i; yeni kabi
nenin, kambiyoya kontrol koy
mamak hususundaki kararını 
alkış lamakta ve say programını 
çok muvafık bulmaktadır. 

Avusturgada 

Al mangada 
Berl ı n, 19 (R.ı. dyo) - Şo '.an 

kab:nesinin t ~ ş < ili haber, Ber 
line geç geld ğı için gazeteler, 
bu huust.ı. m u talealard.ı bulun• 
m:ım akta, yaln ı z hüku netin ko· 
mün st tahakkümünden kurtul· 
muş ol duğunu k ı yd ~tmektedirler. 

Am~rikada 
Va ş ngloo, 19 ( Rıdyo ) -

Yenı F r~ns z kabines ı , Amerika 
sıya si mahf"llerinde memnuni· 
yet le kırşı ı anmışt r. Bilhassa B. 
Bo ıe ~ ın g"ne Mal ye Nezaretine 
alınm ı ş olmast takdır edilmek· 
ted r. 

ita/yada 
Roma, 19 (Radyo) - Fransıı 

kabine buhraoı İta l yada alika 
ıle takib ee lm · şt r. Halk cep• 
hesin in muvaff akıyetsizlikleri, 
memuniyet uyandırmıştır • ................................... ._ ... _.._._._ ...... _. ..... , .... ~ ....... ._ ........ .__. .. _..__. .................................. .. 

Dıyt: cevab v rdi. rede sın "Sueton.,? Yetış koca koparır, şairle r i dırı d rı ateşe nas·l sü ükledıiderıni anlattım. 

Dilimize çeviren: Yazan: 

Şükrü Koga----,:------
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Hanri Bera 

'1'uvarlak kolunu masaya bırak· 
mış, bir az yorgun dinliyordu. 
O da, tıb.cı sizin gibi kışlarını 
kaldırmış, bıkıyor ve nereye 
varmak istediğimi anlımığa ça· 
lıtıyordu. 

Ah görseniz ne kadı.ır güzeHil 
Bizi karı koca zanneden diğer 
müşteriler, onu malul bir ada· 
mın münhal kansı imiı gibi 
icaba bir emniyetle karışık aç 
gözlülükle bayg.n baygın siizüyor
lardı. 

Orkestra baş ağrıtıcı bir de
ğirmen gibi bir düziye dans 
havaları öjıütüyordu. Şampanya 

ş "şeleri başlıırını buz1u kuvala· 
rın kenarlarına dayamış bak.
yordu. 

O, pek da·gın ve hulyalıydı. 
B r kaç dakıka sonra aldım, 
odasının kapısına kadar götür
düm, ke11dim de yatağıma uzan• 
dım. Baş parmaklarımı oynak 
bir hava fırıldağ g b i karnımın 
mesud kubbesi üzer.nde çevire 
çevire uyudum. 

Ertesi sabah ehemmiyetsiz bir 
tavırla: 

- "Kapitol., müzesini gezer· 
sek nasıl olur? Dedim. 

'o 
- Nasıl isterseniz? 

~ --· .. 
... .. ,_ ..--.... 

Arabadan inerken heyecan muharrir imd.ıdal Yetişti; ben atardı. Karılarını boğazlamakta Bol bol söylüyor, taze ve 
içerısinde idim. Z lten büyük bir de her heykelin önünde kısa dünyaya onun bir eşi daha gel· dumanı üstünde malumatımı pek 
hırsın en bariz hassası ümitlere fakat mühim bir konferans ver· memıştir. parlak bir tarzda satıyordum. 
bile büyük bir ehemmiyet ver· meğe başladım. "Domisyen.,in "Ceman;güs.,ün, Vaktıle korkunç ve meşhur olan 
dirmes dir. "Neron,.un kaba suratını gös- ' 'Dalba,,nın, "Afrikalı Gordiye· bu ölülerin şişman:ıklarına sizin 

Ha ıkaten haris bir adımın terere <: n,,in, "Tiberi.,n "Mark Orel., de tahmin edebileceğiniz usta• 
hayatı olm:y cak şeylerı bıle - işte, eski zamanların en ve "Ardiyen.,in üç katlı mermer lıklı kinaye ve telmihler yıp-
olac3k gibı gö.teren malihul· güzel kadınları olan gjzcl Suri· gerdanları önünde söyled ğim mad m değil. 
1a arla do!udur. Müzeye g ld k, yel lerın çıldırası sevdikleri Ne- güzel şeyler : n tekrarından s zi Fakat hiç kar etmedi, bir 
kıv .netli h t ralar:a ağzı ıa kadar ronl vikaye edeceğim. Fakat o koca paralık bile faydası olmadı. Ha· 
do'u salonları geçtık. Aksılik O güzel kad.nlar gelirler. "Vı elyJs., bana pek munis, pek nımcağız çok dalğındı, adeta 
bu ya, bızim hanıınıı her şeyle "Neron,, . ın çadırının eteklerine sevimli sözler i ı ham etmiştı: orada yokmuş g:bi idi. 
a akadar o'ac1ğı tuttu. Ben ise sokulurlar. B ıse d lenirlerm ş. "V.telyus,,un askerler tarafın- Yandan görünüşüm epeyce 
sab · rıız ' anıyordum. N hayet yak· "Neron., rah be "Roberya.,nın dan nasıl imparator yapıld.ğını belli olsun dıye Sezarlar içinde 
!aştık. Kalbım çarpıyor .•.. Beş zorla kız ığına s hib olduğu ve cüsses.ne rağmen askerlerin en çok benzed ğim "Vitelyuı.,e 
numaralı salonun o meşhur ka· gün, kadınlar vücudüne hem nasıl onu el üstünde taş yarak soku duın ve pencereden gelen 
pısından girdık. Roma lmpara· destilerle gül suları dökerler, karargahı gezdird klerini, sonra ışığı yana alarak durdum. 
tarları b r sıraya dizilm ş; oyuk hem de kıskançlıklarından ağlar• da başına neler geldiğini, neler Benzediğimin farkını vardı. 
gözleri e bakıyorlardı. Ah ne !armış. çektiğini, !'Roma.,nın bütün za· - Tuhaf şeyi Dedi; ıiz ne 
heyecan, ne heyecan! Kendim- Bır adım ilerliyerek: yıf ve c ı lız hemşehrılerinin onun kadar da "V,telyus,.e benziyor-
den bahsediyorum. Çünkü yo· -Şu gördüğün hqkelde "Ga· o şanlı ve koc1man karnını muşunuz. Yalnız siz bir az daha 
rulmağa başlıyan arkadaşım ligola.,nındır. Öyle sakin sakın kamalarla sa l d ı rarak o güzel im gevşeksiniz. 
lınparatoclar divanına ehem· durduğuna bak b ta sakın aldan· göbeğ' ni nasıl delik teşik ettik· Sonra ağzını kapamak iç n 
miyets z ve dalgın bir göz mayın! H~rif yaman ve yı r t ıcı lerini ve "Tiber,. ırmağına at· eldivenli elini manşonundao 
gezdirmekle ı ktifa etm işti. Ne· b.r müsteb tti. hsanların dılinı madan eve! o koca leşi yerlerde - Sonu var -



L 
ryu ,..,. .... 

l,tanbul ra"yosu: 
Ôgl..! n r.y tı : 

P.ate a Tü K mu "k s, 12,.50 
H vadis, 13,0;> P · la Tü .. : mu· 
s k.si, 13,30 .i t .ıf p.ak neş· 
riyatı, 14 Son. 
Akşam ne rıya~ı: Saat 18,30 

Çoc..ık ti tros : T ltıl ve M til 
ist kı.. h hçes nde, 19 Raife ve Borsa sat$ arı, b 1 h f da kuruştur. M ame e erin g •'ecek Palamut: 

a 

:.rkad şiar t r f n an T r', m 1· ql uktll h l d i r ç:n ş ır. B 1- 1 aı a arda in işı,f edeceğ .ca· Fı tlerd~ hnfif bir düşüklük 
sıkisı ve hu ıc .ır ıl rı, 19,30 h s a üzüm uz ~ u satış arda n ati vardır. Yemtk'"k yerli gö Ü müştür. Haft nın satışı 
Spor musahabe! rı: E f Ş ı c, f z lı 1• il bc- r f At y "kscl- yaglar 32-32,:51 ye-nıek k Ay· 1483 ke'.lta dir FıatJer cinslere 
19,55 Borsa h ber er, 20 Cemal m s de n üş , de ed lmışt r. v:ılık 38-39, beş as tlı yağlar 2-10-480 k ruş rasında tebcd· 
Kamı! ve arkad ş'ar ta af ndan Pamuk, v·y ny:ıy ı, buğdcıy Vi! 30-30,5, "ahun uk hazır mallar dü cim ştir. 
Türk mus kısı ve halk şa ı ra, d yer z h re sat şl rı da fazla 31, nbu u şubat ve mart Zahireler: 
20, O H va raporu, 20,33 B. o muş, iner p"y sasında görülen t slim a ivre mallar da 30 ku· Bu haftanın zahire s1tışları 
Ônıer RıL tarafından arapça ha rket evam etmıştir. ruştur. fhıacat kısmen başla· yckilnlnrı ve orta fiatleri şöyle· 
söy!ev, • 0,45 F sıl saz beyet: Üzüm: mışt r. d r: 5,125 kuruştan 228 çuv ı 
jbralum Aıi, Küç k S f ye, k - Haf ta.ık satış 6549 çuvaldır. Bl!:fr/aq: nohut; 5 • 8,50 kumşt~n 240 
nun Mı mmer, klari'let Ha ıdi, M ~vs m bidavet ndenben ise Buğday s t ş1 arı epey fazl çuval kumdarı; 1 O kuruştan 5 
t~nlıur Sa ahetfn, ut Cevdet Ko. 2 6906 çuval üzüm satılmıştır. olmuştur. Fıat erde 25 santim ç val bu gur; 15,50-16 kuruştan 
z u , kema ı Cevdet, (S.ıat ayarı) Geçen h-tfta uzüm fıatlerind"' kadar tenezzül vardır. 2852 çu· 21 çuval susam; 4,875 kuruştan 
2 , · 5 Ş.m Bedriye Tüzun: Ür· görülen tenezzül b J h ... f a bila- val ve 105 ton buğday, 6,37,5 50 ton, 80 çuval çavdar; 7,875-
k,.s ra rt fdl at le, 21,45 Or .. es· kis yıikselmeğe ka bolmuştu. den mn n~le görmüştür. 8 kuruştan 46 çuval fasu:ye; 
tra: 1 - Gouııod: Fa ıst, fanta· Haftanın ilk günlerinde 10 nu- Pamuk: 4,125 kuruştan 6çuval mısırdarı; 
s e 2 - D go. V se lcnte. mara üzerinde eHı sJnf m, mü· Bu "ıaftaki p mulc satışları 3,75 kuruştan 20 çuval burçak; 
3- G rnne: Les S4ıtimbanques. teakib g"folerde de bütün nu· hararetlı geçmiş~·r. Fıatler bir 10 kuruşta11 12 çuval börü ce. 
A - Kulmann: Fedora, valse. maralar üzerinde 25 şer santim az düşüktür. Bır haftauk salış • •' 
22, 15 Aians haberleri, 22,30 tereffu kayded im ştir. Pıyaslda 1618 balyaya baliğ olmuştur ki Beynelmilel 
r lakıa sololar, opera ve operet 12 n•ım ıral mal k-ılm dığınd~n, bu mikd~mn mühim bir k sın 
p ırçalar, 22,50 son haberler bu cin-; üz ·rine mua;nele cere- 33 kuruştan satılmıştır. M hsu· Buğday piyasası 
ve ertesı günün programı, 23 yan etmemic;tir. P yasa s cık ve lün bir kısmı da 24·37 kuruş- Muhtel f ülkeler tarafından 
So 1 • isteklidir. F.atlerin bu h fta t ıt k yded.lm ştır. beyııelm lel p yasaya çıkarılacak 

Avr ıpa istasyonlarmm prog· ı:Çinde b"r mi tar daJ.ıa yı ksel· Pamuk çe rde1i satışları her buğday m ktarı hakkında şu 
ram özü: mfts re intiz:ır olu m ktnd r: mutad 2 50 kµr ştanJır. H fta· tahminJ .. r yapı'maktadır: 
Senfoniler: Numara üıerınden vası ti f;at lak sat şı da 557 toru Lul· Bırl şık Amer ka devletleri 

cetv li şöyledir; muş ur. 41,600, 00 kental, Kanada 24 
21 Laypzig: Dresdenl fı!har· 

sa 
19-1-938 

uzum satışları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

186 Eo;naf ban. 13 75 16 
419 Alyoti bi. 11 18 
356 Y. i. Talat 13 17 50 
160 lobisar ıd . 12 50 14 25 
120 J. Taranto 13 15 15 SU 
85 A bayrak 14 14 50 
78 Vitel 14 15 25 
34 C. Alanyalı 13 75 14 50 
29 T. Eman 13 13 75 
29 M.J Taranto 14 25 14 25 
23 Pa nson 13 50 13 50 
21 M. B .. ş kci 14 125 14 125 
17 Akseki ban. 13 13 

7 A.R.Üzümcü 13 13 
1863 

2 8376 
210239 

Piyasa fiatl al"i 
19-1-938 çekırdeksız üzüm or· 

ta fiatleri: 
No. 7 12 75 

" 

,, 
" 
" 

. Ç. 
260 

3 
169 

4 

8 13 50 
9 14 00 

10 15 25 
11 17 5J 
12 - - mal yok 

Zahira satışları 
Cinsi K. S. K. S . 
.Buğday 5 50 6 25 
Nohut 5 25 
Susam 16 15 50 
K. D. 5 50 

1

25 Baka 
10 Bu gur 

217 B. P muk 24 

4 50 
10 
36 50 

alkevi köşesi 
. b M No. 7 12 50 Arpa: m iyon kenta, Arj1nt n 20,300,000 

mon s , p yano, as ozart, k ı A · 8 13 25 H ftamn arpa satış1 arı da enta, vustralya 36 milyon 1 .. F k · d 
Hugo, Volf, 21, 15 B kreş: Fıl· " - ' ırıer .. cJerg mız e 
harmon k takımın konseri. ., 9 13 75 müh m bir yeku:ıa balığ olmuş· kental, Rusya 10,90J,OOO kental, gençlığe b"r sahıfe açtık. Mak· 

,, 10 15 25 tur. Fi· tle de de yukselme gö- Tuna ülkeleri 18,500,000 kental, 
Haj;f kon$erler: ,, 11 17 25 rülm ış ür. 555 çuval, 450 ton, diğer ülkeler 5,500,000 kental sadımız bu giinün kapasitelerini 

7,10 Berlin kısa dnlgası:neşeli incir: hır va 01 arpa 4·4,125 kuruş- yani ceman 166,800,000 kental. yarına kuvveti bir şekilde ha· 
musıki, ( 8,15 devamı ), 9,20 Geçen h ftaki hareket devam tan mu mele görmüştür. Birleşik Amerika devletlerin· zırlamaktır. Yazı vermek istiyen 
Paris Kolonyal: PJak konseri, 12 etmiş, bu hafta da 1680 çuval de 15,000 000 kua terlik rezerv gençler yazıl rını: Halkevinde 
Berl:n kısa dalgası: Kar şık kon· ma. 5 tı ~nışt r. Fıatler 4,25.8 Yeni ticaret an- teşkilı ıhtimali ve ayl!İ zamanda- Fuad Edip adresine yoılamala-
ser, 13 Berlin kısa dalgası:Hafif kuruş arasında.d r.· da Kanadada mev~ m sonuna 

l l rını bildiririz. 
musiki, ( 11,15: D ... vam1), l3,10 Zegtingag~ı: Cı.Şma, QTl doğru satışlnr için 3 milyon ku· 
B-k G' .ı~ t (1,. 30 2 - 20/1/938 Perşembe gÜ· ;ı re : ıurg3 o 'K s r3sr, "t, Satış attamn bir gü'Jüııc in· • arterlik b r stok mevcudu nazarı 
devamı) 1 4,15 Parıs Ko onyal: h s:ır etmış olm kla beraber 40 /sveç tıcaret anlaş. ıtibara alınmıştır. nü .saat 16,30 da Evimiz kitap· 

Ko s .. r na • ı.s Keza, 16,30 b n kılodur. Bunun 20 bin ki- masında n ler var Buğday ıht ynçlarına gelince; saray ve Y yın komitesinin ve 
B .. rlın kısa dalgas :Hal musi "si, Iosunu Ş. R z , 20 bin kilo· Is eç ı e bir sene ınüddetle Avrup iılkt:lerın n 111 milyon saat 16 da köycüler komitesinin 
17 Uypzig: Hafıf mus ki, f üt, sunu C. Al8ıyeli ,a 11D1şlard r. me 'i olmak uzere yenı bir ve dığer ülkelerın de 24 mılyon haftalık toplantıları vardır. 
O buya, orkestra, 17• 15 Varşova: Fiştlcr g ·çen haftaki satış· tıc ret ve kliring anlaşmnsı kental van ceman 135 mılyon 
Mandal n orkst rası tarafından lardan bir kl ruş fazl!is le 30 imzal nmıştır. kental ıtba a la bulunacakları Türk şarabı ve halıları ihracı 
milli danslar, 19 Peşte: Bulgar ' lsv çten gelecek olan mallar tahmin edılmekted r. suretile tasfiye edilecektir. 
halk mus kisi, 20 Bükreş: Man· Varşova: Oda musikisı konseri, ıçin aş ğıda yazılı platonlar ka· Arjantin.n bu yılki rekoltesi Bununla beraber yukarıda 
dolin ko:ıseri, 20,30 Peşte: As· Respighi, Brahms. bul edıım"ştir. ise 52,3 0,000 kental ve ayni 

mezkur Danimarka alacaklarının 
i...eri bendo A Lalo, F g.::dy, 21 Resitalle,.: Kliring mekanizmasına yeni mevsım zartmdaki ihracatı da 

B tasfiyesini teminen işbu proto· 
Belgrad: Populet neşriyat, 21 9,30 Bt;rlın Lısn dalgası: Ka· b r suples v rnıe...- üzere hususi 21, no,o O kental tutmuştur. 

K k k F k 1 Ş kolun imzasından mukaJdem Var.şova: arışı onser, ( ucik, r ş k ş r r. 11.15 rb:ar: tak.ıs suretıle plafon ar fevkin· 
Fall, Plcssov, Gabel vs.), 2 ,25 Brahms, 15, 15 Varşova: Pıyano de de i.halat y pılmas; temin Danimarka ile başlanmış olan taka mtJamelatı, 
V yana: Konser, sonra şarkı, refakati.e kema"l konseri, 15,45 edimi tır. Şimnl mem eket mar· B ·r pr fo. bu muamelatın baş adığı zaman 
22,05 Prng, BNno: Fok orkes· Berfin k1sa d 1 ası: R c rn d Stra· şe erıne pamuk ve yünlerimızın mer'i bulunan ahkama tevfikan 
trAsı, 23 Bükreş: pak kons 0 ri, ussu 1 şarkılar nd n, 20,30 Var· s tışını •esh ı etmek maksadıle ROi imzaladık.. bif rilecektir. 
23,10 Peşte: Orkstra, koro, şova: Şarkl res· a i Cba,.oentier, gümrük tarifemız n 10, 11 ve T. C. Merk~z bankasında Da- iki memleket arasında bir 
şarkı. B zet, D.ıpırc, 21,50 Vıynna, 39, 40, 43 numaralı fas farına niınarka ıhracntçılarına aıd birik-

v 1 ticaret ve klırina anl şroası akdi 
Operalar, operetler: Gra : Ş rkı resitali, 23,30 i· gıren ylin "plik ve yün mensu at, m o an paraların tasfıvesini 0 

TRENLE& 
1zmırdeo h r r. !l k Ilc -ı tren. 

Jerin hareket &aatlcrı • 

Aydın halt ; Als ncak: 
1z ıir·K raku Anka .ı: Puar• 

lesi, çarşamh~ cum~ p r gunleri 
eaat 21, ~; efe. 

İzmir • Nıuilli: Her gtlıı e:ıat 
15,40 da 

fzmir-D nizti: Salı, perş mbe. 
cum rte i 'ü 1 i f\ at 6,30 dıı 

1ımir-Tıre.Ôrf iş: II r ab:ıb e at 
5,35 d bir kat r; hu ııkşa aaat 
17,30 da ot y. 

Af gon hattı; Basmaned n: 
l.ımir.fstanbu ·Ankar · 

1zmir0Bnndırm:ı: Pazar, ah, p r· 
şembe ve cumartesi s l ri la-
} İt'. at 7,20 de muhte • 
pıız rıes·, çar ıı.mb:ı, cum 
ekepres E:ıat 12 de 

İzmi:..Som : Pazar ve p:ı.za?l • 
ginl rı ea t 13,28 rl 

Her zaman l~zım olan tele· 
fon nu 

Ya u ibb : .. _ı • ş "r te o. 
fonu milr ca t nu a .ı : 2- 1 • tOo 
hirlerarım tel fon mur e t nu a• 
rı:sı: 2150 • elektrik 'ir ti: 09 ı 
hnvngazı: 2326 • po h: 2 ıuJ • imd 11 
e hhA: 2oıo • B tt ist 
3638 • Al an k: 2131 • 

be te hır tramvav 
Bunu saat altıda reke ikiıı
ci tramvay tak b e r. Bundan 
sonra her dört d kika bir trauı• 
uy "iardır. 

Gece eon tramvay Güzelyalıdaa 

2i,S d dir. 
Konaktan Güzelyalıya ilk tram• 

vay sabahleyin 5,26 dadır. İkincl 
tram ay bir eııat onra, 6,26 d hıs
reket eder. 

Konaktan Giizelyahy:ı 
tramvay L bırd 

Bundao eve 2 ac 
vardır. 

Vapurla,.: 
İzınirJeo Karpyakııya ilk v par 

sıınt 5,45 te Pasaporttan ka ı;.;ar. Gece 
&on apur eaat 11,30 da Konak. 
tan hareket eder. 

Kıırşıyakaclan İzmire ilk vııpnr 
unt 6,20 dedir. Şon vapur da geco 
eaat 24 dedir. 

G!indfit h r ynnm att6 bir 
vapur vardır. Ak m sekizden sonra 
seferler ıınattc hırdir. 

Ziynet altınları pi3a ası 
Zı) t ııluulı&ı.ıı o alıi ve satı~ 

f iallerı: 

Beşibiryerdeler: 

Reşadiye 

H11mid1ye 
Vahd ttin 
Armalı Revad 

" Ilamid 

Alı, 
58»0 
S.>:>O 
52.:ıO 

6100 
6700 

s h~ 
5 00 
5600 
5300 
6..ıOO 
6800 

23,20 Laypzig: Çocuk ve ars· yand, Graz: Yeni ~a kılar. pamuk ipi ği ve pamuk m n· ko aylaşhrmak üzere l .ıkiime i· hakkında cereyan ed n müza· 
lan isimli r dyo O,">ereti. Dans musikisi: .sucat ve jüt mensucat nıuks J. mizle Danimarka krallı ı hüku· kereler ilerlemiştir. Da umarka Tek Ue;ııd 1125 150 

Oda musikisi: 18 Buıcreş, ( 19, 15 Devamı ) lerınde lsveçe pamuk ve yün met' arn ınJa b r protoKol masaahatguza mm Yunanistan· " Hamid 3 O 1350 

Tek altınla,.: 

V d l 00 22S 18, 10 Prag, Brü o:Yayh saz· 23,20 B lgrad, 21 V"ycına: Eskı ihracı suretile ithal ol nabıle- ımzalanmıstır. dan avdetinde müzakerelere " ab e tiu 
B " Cııru hurivl'lt 1200 1225 

mıı;ıla•rm:1u•a~rmte•t•imF~r~a•n~zaS~c~h•uzb~AErt~,~2=3::::::t~v:;:..:Iy::=~::ı:::d5r::::n::Z~m~·ı::::ı::ik~s~.::::<:~~:::a::::J1cemk1m1er~d:n:ır ..... rımıo:m.-•9lllll~~~~u~p~ro~t~o:k~o~.;~.;~~~~~d~e:va~m~~ol~u~n~a~ca~k~t~ır~.ımzı1E11D11111:!mll.:!;;;;~;;~;;~~~;;~~;; 
rında au du. Dansöz ınerek lemişti. Beş on dım ılerisınde mazel Zara: - Şandaial, bıratc artı 1 O.ye 

l'AZA : Çt<;\ IH1' N! 
Sax Rohner Sezai Yaşıt 
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genç dansözün ve Hintli şo örün 
"Akreb,, denilen meçhul şahsın 
birer aleti oldukları idi. o gece 
Dukü tarassudn memur olan 
arkadaşlara yeni bir ş~y o!ub 
olmadığını sordum. O g-n Grand 
Dük ın meşhilr mücevhercıler
den bir gerdanlık .. ıp Mısırlı 

dansöze yo lamış fakat iade 
edilmiş. 

Ertesi sabah K zmiri her gün 
çıktığı kahv .. de bu dJm. Bır az 
hoşbeşten sonra ögrend m ki 
efcnd s madmazel Zar n n her 
gün Bo onv orm nında gez· 
mr~ .. çık ığı tı duyn uş ve o 
EÜ ö•, ed n sonr o da ormann 
" ~ıdib g aıç kad n! kon şmağn 

k ar verm şl 

H men ~ve giderek bir işçi 
kıyafctıne g r im. Kuçük bir 
sep t İçme f k r ışi bir öile 
yen eg ve ıcuçu.c ır şışe ş ab 
ko)du • .ı. H .. ınen o mana gide· 
rek Mıs rlı dansozün her zaman 
g z ud ği malıaıle s klandım. 

1 k öııce Slhneye Grand Dük:e 
uşağı Kazmır geldılcr. Bir az 
do şd 1 tan so ra çeki.ib git· 
tiler. Her halde cıva da b"r 
yerde g nç kız bekliyorlardı. 
Ben de bir Bğac n altına otura· 
rak sep timden ycm~~imi ~ıkar· 
dım. Yav11ş y v ş > emf'ğe 
b şlad pı. Sa:ıt i Ç"' dc.ğ. u oto· 
nıo ı g")ıü dü. Orına ıt la~na· 

şofö le bir kaç kelime konuştu, b r ağacın arkasında Grand Dük - Teşekkür ederim, dedi. bağırdı. 
sonra ormana g rd . Etr"f nı bekliyordu. Dansöz ağacın hıza· Yardımınıza hacet yok. Uşağım Hintlı Düku erbest b r ktı. 

yrederek yürüyord:ı. Bazan sın ge'diğı z man hemen mey- bur dı. O anda Şandalal ye· Elile ormanın haricini gôste-
yere e yor, y ban b r ot ko- dana çıktı ve kızın önünde tişmışt. Hemen Dükün üzerine rerek, Küfreder g bi: 
parıyor, parmak( rrnın arasında eğildi. Geç kız geıi çekilmek atılda. Altalta, üs.üste yuvarlan- - Git! Dıye homurdandı. 
oyn yordu. B z n da bir ağaca istedi. Fakat Dük daha atik dılar. Bir ıki saniye sonra Şanda Asilzade hiddetinden titriyor· 
vaslanarak kuşların cıvıltılarını davranarak dansözün eline sa· liste çık.ı. Ayağını Dukün sır· du. Yumruklarım sıkt. Fakat 
cıhnliyordu. Peçesini açın ştı. rıldı. Öpmek içip dudaklarına tına dayamış ellerile gırtlağını bir şey yı:pamıyaçağmı aklı 
Yarabbi o ne yüz! G"ize lığini gotürdü. Ayni zamanda bozuk sıkm ğa çalışıyordu. Genç kız kesmişti. Omuzlarına sılkti. Ce· 
t r fe dilim v rmıyor. Sahnede Fransızcıısile aşıkane cümleler bağ rdı: binden ipek mendılini çıkararak 
bin türlü maky j n aıhnda kay· mırıldanıyordu. Madmazel Zara - Şandalall yüıünü gözünü sildi. S..>nra men· 
bolnn tabi guzelliği burada kurtulamıyacağmı anlayınca ne· Hintli başını kaldırıp hanı· dilı yere atarak uzaklaştı. Men· 
biıtiı azaınetile parlıyordu! resinden çıkardığını görmediğim mına baktı. O anda ben de dıle baktım. Üzerind bir d mta 

Bi denbire beni gördül küçük bir düdüğü dudaklarına korktum. Şandamn gözleri kan· kan vardı. Kavga esnasında bir 
Ş bhe ile durdu. Geri dön· gö ürerek öttü dü. B r 8yak çanağına dönmüştü. Yuzü bir yeri kan m ş olac k diye dü· 

mek ıstedi, fakat vazgeçerek gürültüsü ışitt m, Hıntli geli· J...atil suratından daha korkunçtu. şündüm. O s rada ark mda 
yoıuna devam etti. Yanımdan yordu. Ondan evel hareket Ellerinı asilzadt.nin boğ zından sadık uşa yln 1.>erabcr g nç 
geçerken selaın verdim. etmeli idım. Hemen atıldım, çekti. Safr kolunu yakaladı, kız da uzaklaştı. 

- Hava güzel değil mi mad- geı\ç k z a Dükün arasına gir- büktü. Dük kıpırdamıyacak bir O akşam meyhanenın te'efon 
mazel? dım. hale gelmişti. Boş elı e omu· h t ına Hınd ı nını bılen b r 

- Evet çok güzel. - Madmazel, bu efendı sizi zundan yaka ıyarak zavallı adam· arkadaşı yerıeştird m. Ben de 
Y meğ ın · yımcğe devam et· rahatsız m t•diyor? cağızı ~yağa kaldırdı. Bu sırada mac.lm zel Zarııyı gö mek İç n 

tim, o d ge-çıb g t'ı. B r az - V y domuz h .. r f, çek 1 Hıntlinin avucu çinde pc1rlak tiyat oya gıttım. S on lı ne • 
~o ra ş 11 ııı ıçnıek beh nesi e önümder.I Bu la !arı söyl yerek bir şey görür gıbı oldum. Genç hınç ka ab ık idı. Az z ma da 
b ş m "n d r .... ını. G r.ç kız .er· D .. k bcnı btr ken:ıra ıttı. Mad· kız tekrar: ... onu ,. -
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RIHTEN ~'vAPRAKLAR.') Cihanın en üyu deniz {T 
harbi yakın mı? Müsbet ilimlere, jeolojiye, biyolojiye göre: 

HILKA T· ·;e HAYAT 
başlaması icab edece ti düşünü· 

• 
1 
lürsc, en az yirmi milyon sene 

r Auıerika ve Japonya donanmaları Okyanus 

evel bıtladıtında kırar kılın· 
malc İcab eder. 

j. ortasında çarpışmak üzeredirler . 
1 == 

Bu gunun ilmile, mukaddes 
kitapların ve dinlerin ayrılıkları, 
hayat nasıl olmuş mevzuuna da· 
ha girilmeden, evvela: Kainat 
ve arz tela kkilerinden başlar : 

Arz esas, kainat ferı değil; kai· 
nat ve tabiat esas, arz feridir. 
Ka nat iç nde arz bir zerred "r. 
Hatta güneş bir zerre olduğuna 
göre a rz, tabi rı caizse, 1.,ir zer· 
ı e ı in milyon larcil küçük bir 
cüıüdJr. Ona zerre demek bıJe 
doğru değ ı l.. Hayata gelince; 
b üt 1.1 n nevilerı ve şekillerile ha· 
yat, o zerre parçasının üzerin· 
dekı bir nevi kurtlanma!.. 

Kainat ve tabiatin, kainat ve 
tab atten ayrı b r haliki olsa da, 
olmasa da; bu kurtlanmayı mey· 
da'"na getirebilmek üzere, onun 
ayrıca gün ' erce uğraşması şöyle 
durs:.ın, hatta bir an bile meşgul 
olmasına ımkan ve ihtimal yok· 
tur. Nerede kaldı ki tabiat· ka· 
nunlarından ayrı, onları k.rarak, 
bozarak bu zerre cüzü üzerin· 
deki bır nev'in bir kaç şahısla 
[Mc::sela N Jh, lbrahim, Musa, 
lsa .•. gib ı] o kudret alakadar 
olacak? Gökleri g ezdirmek, ora· 
ya çıkarmak, kendini gÖit~rmek, 
sesini duyurmak, kitap vermek, 
m c zeler yaptırmak g ibi kanun· 
)arda ayrı, o:ı lara asla uymıyan 
tecdlıler; cilveler... Bunlar bü· 
tün bütün kale alınamaz nok· 
talar ... 

O halde hayat, yeryüzünde 
tabia tin haricinde bir kudretin 
eseri değildir. G ene o halde ha· 
yat, hiç bir zaman, tabiat ka
nunlarından ayrı onlara uymıyan 
bır şekilde meydana gelme· 
miştir. 

Bu hüküm, bu hakikat bütün 
beşeriyeti bihuzur eder. Hatta 
şu d akikada bu satırları yazar· 
ken topumuzun birden hiçliğine, 
o kadar ehemmiyetsiz, o kadar 
zavallı oluşumuza [bütün mede· 
niyetimize, tarı l •. mize, ilim ve 
fen ler im ize, kütüphanelerimize, 
hayret verici binbir eserlerimize 
rağmen] benim de yüreğim sız
Jıyor. Sizler de yanıp yakılabi· 
lirsin izi. 

Bu g ünün ilmi, bizi bu biça· 
reliğe adeta mahkum etmiştir. 
Evet, ne kadar yazık, müsbet 
il ı m, bizim bütün kuruotuları-

mızı, felsefelerimizi, gurur larama zı 
böylece perişan etti. Keşke: 

Kainatın hudutsuzluğunu an· 
lamasaydıkl Keşke: 

- Dünyaları biz senin iç:n 
yarattı ki 

- Biz seni, ancak alemlere 
rahmet olsun d iye gönderdik. 
Hiı ap1arının tebliğ ed ı ldiği 

asırlarda yaşasaydık! 
Beşeriyet dünyadıı kendini 

duyduğu demlerdenberi haki· 
kati araştırmak, etrafını alan 
esrar perdelerini s ıyırıp, vırtmak 
kaygısındadır. Hepim z ıt . raf 
ederiz k. a s rlarda .ıber i bu vol· 
da en büyük adım, (bu muvaf· 

fakiyet nisbidir) müsbet ilimle
rin kurulduğu ve kuvvetlendiği 
son zamanlarda attık! Müsbet 
i. me inanmamak, bu günün mü· 
nevver adamı için imkansız. Onu 
asla inkar edemeyiz. 

Müsbet ilimlerin bu gün var· 
d ığı neticeler ise ·gö rüyorsunuz 
kl c dden çok zalimanedir. Dü· 
şünülürse çorak, ümit kırıcı, ha· 
rap edici bir vadideyiz. O va· 
diden başka taraflara sıçrayalım, 
isvan edelim. Felsefe, hulya, 
mantık , iskolastik yollarına tek· 
rar sapalım , bir an için, kitap· 
laraınızı kamilen yaktığımızı. la· 
boratuvarlarımızı, yıktığımızı, 
her şeyi , her şeyi kasten unut· 
tuğumuzu tasavvur ediyorum. 
Fakat bu, neye yarar? Çölde 
gölge ve su aramak için serap 
arkasına düşenler, suyu ve göl· 
geyi hiç bulabilirler mi? 

Binlerce yıl ·ecdad gibi· pe· 
r işan, şaşkın döneceğiz, dolaşa· 
cağız; gene ayni yere hem de 
ahfadın istihzalarına, ala~larına 
uğrayarak gelce ği z. 

Şu hald e gene müsbet ilmin 
yolunu gü ·mekten başka bir ça
remiz yoktur. Hakıkate götürs~ 
götürse bizi ancak gene o, gö· 
türebilir. Hıl katin ve insanlığın 
bize takdir ettiği o devri, slİ· 
künet ve sabırla yapmağa devam 
edeceği z; ilmin yolundan ayrıl
mıyacağız. Her şeyi, hatta ken

d imizi inkara o, bizi scvkederse 
·bu gün oldu~u gib:. naçar İn· 
kar ederiz. H""r şeyi ve kendi· 
mizi ikrara o bir gün bizı icbar 
ederse. hatta memnun ve mes'ut 
olara k, ikrar ederiz. Bu gün ya· 
pabileceğimiz iş, yaşayışımızı 

ıslah, etrafım ı zı güzelleşt:rmek 

dünya nimetlerınden ·fertcı: , mil· 
letce· daha çok is tıfade etmek• 
tir. Eve!ki konuşmalarda, hayata 
hayat katmak kelimelerile an· 
latmağa çalıştığımız tek yol bu
dur. Her medeni millet ve ırk 
bu gün işte bu halde ve bu 
yoldadır. 

Söylemeğe bile lüzum yok ki, 
kainatın yaradılışı, güneşlerin, 

güneşi mizin meydana gelişi, na· 
mütenahiyet ve karanlıklar için· 
dedir. 

Arzın bir ateş zerresi halinde 
gün eşten ayrıl şı , veya teşekkü· 
lü ihtimal dah ı sonraları ol· 
muş.. Arzdan bir ateş parçası 
halinde kamerin yarılıb sıçra
ması gene belki daha sonra.. 
Bunlara tarih ve rakam koyma
ğa imkan yok .. 

Arzin bir ateş parçası olarak 
dönmesi, kamerin kabuklanıb 
soğumesı ne kadar zamanda 
olmuş? Bu da meçhul! .. 

Evelk ı yazılarımın birinde, 
jeoioji alimleri ilk kabuk bağ· 
lamayı, bu günden en az yirmi 
milyon yı l evci, faızedi yorlar 
demiştim . Ma~ mafı h iki mi lyar 
s ene eve) d iyen alım l er de ·ıar. 

Hayat n ilk kabuktan ~onra 

Öyle ise acaba yirmi milyon 
yıl evel, arz üzerinde hayat na· 
sıl başlam.~? Biyoloji alimleri· 
nin bir çok faraz iyeleri ve tah· 
minleri var. Bu alimlerin birleş· 
tiği bir nokta vardır: 

Hayatın evveli güneş gören, 
sığ, sıcak, çamurlu sularda, 
mese:i ilk denizlerin sahillerin· 
de, veyahud göllerin veya nehir· 
lerin bataklıklarında, çamurlar 
içinde başlamış olması( .. 

[Cihan tarihinin umumi hat· 

ları] adlı meşhur eserden şu 
satırları aynen alıyorum: 

"'Hayatın sümük gibi ince 
sulu, çamur şeklinde ve yarı 
hayat halinde başlamış ve sonra 
hissolunmaz surette yavaş yavaş 
hayata mahsus evsafı almaş ol· 
ması muhtemeldir. Halihazırda 

dünyanın hiç bir tarafında ha· 
yatın akla sığar surette başla· 

ması için lazım olan kimyevi. 
tabii şartlara tesadüf editemez. 
Şüphesiz şimdi yeniden başlı· 
yan bir hayat yoktur. Fakat 
gayri uzvi maddelerden bünyeyi 
andıran bazı zarlar 1 lifler yap· 
mak, hatta canlı şeylerin açılıp 
büyümelerini taklid etmek ruüm· 
kün oluyor. Eğer hayatın baş· 
!ayışı mucize nev'inden değil de 
·ki böyle olmamak lazımdır· tabii 
bir şey ise şüphesiz bir gün ge· 
lecek ilim adamları ıçın onu 
taklid ve tekrar etmek mümkün 
olacaktır." 

Sayın müverrih, ilmin doğı.ır· 

duğu bu fikirlerin, mütedeyyin 
zihinler için pek acı geldiğini 

şöylece an latıyor: 

[Hayatın herhangi harikulade 
bir amilin müdahalesi olmak· 
sızın, dünya üzerinde tabii ve 
zaruri bir kimya ve f zik seyri 
gıbi görünmüş olması fı kri, bir 
çok dindar zihinler için pek 
menfur görünür. 

Fakat ihtimal bu nefretin se· 
bebi, bizzat bu faraziyenin dine 
avkırılığı değil, z"hinlerde do· 
ğıırduğu karışıklıktır. Onlar (ha· 
yat) ı hemen bir (ruh) gibi tr 
savvur ediyorlar ve ona b ir çok 
ahlaki vasıflar veriyorlar. Ve 
gene bu yüzdendir ki, cansızlara 
karşı tefevvuk, şer afet atfedi· 
yorlar. Fakat bir sümüklüböcek, 
bir mantar, bir tufeyli haşere, 
neden bir billfirdaki hendesi 
ve zarif anasırdan, bir kömür 
cevherinden (yani bir elmasdan) 
türlü şekil ve renklerden veya· 
but güneşin ışığı altındı hare· 
lenen b"r su sathından, veyahut 
rüzgarlarla dalgalanan bir kum 
deryasından daha esrarla ve 
daha yüksek sayılsın? Bunu gör· 
mek ve buna karar vermek ko
lay bir iş değildir. Niçin kaina· 
tın hıliki camide yakao olan· 
larla bütün camit olanlar 
arasında bir fark gözetsin? Ve 
neden her hangi bir tarafı ilti· 
zam etsin?] 

Hilkat ve bilhassa hayat hak· 
kındaki müspet ilmin bu fara· 
ziyelcrini teyıt eder vesikalar 

var mtdır? Jeoloii, Biyoloii alim
leri fikirlerini kuvvetlendirecek 
maddi delillere acaba malik 
midirler? 

Bu önemli ve canla bahıe 
yani ilmin ve ilmi tarihin ilk 
veıikalarma gelecek konuşmada 
temas edeceğiz. 

Mitat Okaancak 

Japon menafii ve vatanperver. 
liği bu harbi lazım görüyor, fa. 

kat rakamlar ve mesafe 
imkan vermiyor •• 

Koca Çin ülkesi Şanghaydan 
.ıı kin ve Pekinlere kadar kan 

vt: ateş içinde! Japonya, yir· 
minci asrın en güzel taklid 
ettiği ölüm vasıtalarını, bedbaht 
Çinlilerin beyinleri üzerinde 
muvaffakıyetle tecrübe etmek· 
tedir. 

Avrupa ve Amer\kaya çok 
uzak olmasına rağmen, Çin· Ja· 
pon harbinin başka hırblere 

ıebeb olacata muhakkak adde
dilmektedir. Ve en ıakın harb 
ihtimali, Bahrimubiti Atlaside 
ve Birleşik Amcriıca ile Japonya 
arasındadır. 

Bu harbin sebebi veya ae• 
beblcri nedir? 

japonyanın cihan barıtasında 
işgal ettiği yer çok küçüktür. 
Ancak 675,000 kilometre Kare· 
diri Buna mukabı l Japonya ka· 
dar genişlemeğe muhtaç bir 
memleket tasavvur edilemez: 
1815 te Japonyanın 25.000,000 
01an nüfusu 1918 de 57,000,000, 
1935 te 69,251,000 ve 1988 
senesine girerken 71,260,000 
olmuştur. Nüfus fazlalı ğı ha c
bile Japonyada güneş her g ün 
3000 nüfuslu yeni bir köy üze· 
rine doğuyor demektir. 

Bu vuiyet, Japonya için çok 
fecidir. Fakat vaziyetin en bü· 
yük fecaatini Çin hissetmekte
dir. Baron Tanago 1920 de bir 
plan vücude getirmiş ve muay
yen hamlelerle Ç ini Japonya 
hesabına istila lüzumunu kat'i 
şekilde lazım göstermiştir. Bu 
planın ikinci kısmı sıra ile Hin· 
di Çiniyi, Hindiıtanı, Felemenk 
müstemlckelerini ve Avustralya· 
yı istila teşkil eder. 

Japonyada şimdi bu planı 
miJli bir umde olarak kabul 
etmiş bir pMtti, askeri bir parti 
vardır. Bu parti namma tercü
man olan Japon generali Sue
çugu: . 

- D iplomasi bizim müstacel 
ve mübrem ihtiyaçlarımızı tat· 
min edemez. 

Demiştir. 
Japonya, Uluslar Sosyetesin· 

den çekild. ği gündenberi d p· 
lomatlarla değil, askeri bir par· 
ti taraf.odan idare edilınekte· 
dir. 

Askni p rti neye iıtinad 
ediyor? 892,000 ton baştan 
başa yenı, iyi talim görmüş, iyi 

ıiliblınmış donanmasını ve or· 
duıunat 

Bu deniz ve karı ve havı 
kuvvetleri karşısında Çinin mu· 
kavemeti ve muvaffakıyeti ihti· 
mali yok gibidir. 

Fakat .•• Çin kıtaıı Japonyaya 
kolay bir lokma mıdır?. Yahut 
diter alakadar devletler, Japon· 
yayı, Çini yutmakta ve sonra 
gayri kabili iktiham bir olmak 
yolunda serbest bırakabilecek· 

ler midir? 
Birleşik Amerika, lngiltere 

ve Sovyet Rusya bu mesele ile 

hayali şekilde alikadardırlar.Bil· 
hassı Amerika Japonyanın istila 
ve büyüme s iyasetine fiilen mü
dahaleye mecbur vaziyetindedı r. 

Amerikanın bu gün den ız ve 
havada Japonya üzerine büyük 
bir tefevvuku vardır. Amerika
nın 1, 163,000 ton harb f ilosu 
2,885 tayyaresi vardır. 

Amerika ve Japonyanın deniz 
kuvvetleri şu şekli arzediyor: 

Japon Amerıkan 
Zırhh 9 ıs 

Tayyare gemisi 4 4 
Torpido 112 216 
Tahtelbahir 57 85 

Amerikan hattıharp filosunda 
305 den 406 milimetreye kadar 
148 büyük top, japonyanın fi· 
losunda ise 355-406 milimetre• 
lik ancak 88 büyük top vardır. 
Amerikanı n 2885 tayyaresine 

mukabil Japonyanın 1670 tay· 
yaresi mevcuttur. 

Amerikanın ıerveti ve iştira 
kabiliyeti çok kuvvetlidir; Ja· 
ponyı ise if:as haline gelmiştir. 
Amerikada harp levazı mı fabri
kalara ve iptidai maddeleri Ja· 
ponyaya niıbetle lcat, kat ge· 
niştir. 

Japonyaoın siyasi vaziyeti, 
Amerikaya nisbetle ço~ zayıftır. 
Amerikayı Çin ve Sovyct Rusya 
tabii bir müttefik demektir. Fa
kat · Japonyaya İtalya ve A lman· 
yadan gelecek müessir bir yar· 
dım tasavvuru bile mümkün de· 
ğildir. 

Fransanın da japonyıya mey· 
yal bir vaziyet alabilmesine im• 
~in. yoktur. üu ıtibarile Uzak 
Şarktaki vaziyetia d izginleri ıc· 
ne lngilterenin elindedir. 

Sovy,ct Rusyanın Sibiryada 
800.0DO ki ş la k harp kuvveti 
vardır ve Sovyct Rusya harp 

cepbeaiade 2000 tayyareyi ko· 
luca kullanacak mevkidedir. 

Uzak Şarkta: Fransanın 
kruvazör, 2 tahtelbahir, 4 ohü· 
aü, 4 topçekeri. 

Felemengin: 3 kruvazörü, 12 
torpido ve 12 tahtelbahri. 

lnailterenin de : 3 kruvazör, 
bir tayyare gemisi, bir mayın 
gemiai, 15 torpido, 18 topçe
kerlik topu vardır. 

lngiltere, muazzam kuvveti ve 
ıiyasi teşkilitile Uzak Şarkta 
kendi lehine bir rekabet siya· 
seti yaratmış ve bunu idame 
etmektedir. 

İngi ltere, Amerikayı J aponya 
karşısında yalnaz barakmıyacak

tır. Bun• şüphe caiz değildir. 

Fakat gene ayni lngilterc Ja· 

ponyanın Uzak Şarkta 1904 
harbinde Rusyanan düştüğü mev• 
kic düşmesini de istememek· 
tedir. 

Bunun için. Japon vatanper• 
verlerin in Amerılca aleyhine el· 

zem gördükleri kat'i deniz harbi 
mesafe ve maddi müşkülat ha· 
sebile olmıyacaktır. Amerika da 
Japonyanm tablcim edilmiş ada
larına taarruz ederek mahud 
Sakarof faciasına meydan ver· 
m:yeccktir. 

Her taraf, şimdi sadece kendi 

hesaplarına gör~ silahlanmak· 
tadır. 

Fakat.. Netice ne o lacak? 

Bunu ancak yakın bir ati 
bize gösterebilecektir. 

Yem bedeli 
Gümrük· memurlarmdan bazı· 

larını derilccek yem bedeli ve 

yemeklik hakkındaki 1615 sa· 

yılı kanunun birinci madd esi 

değistirılmiştir. Gümrük s üva ri, 

mıntaka ve muhafaza memurla· 

rına, vazifeleri icabı tedarikine 
mecbur bu.lundukları hayvanları 

için ayda maktu olarak 14 lira 
Yem bedeli verilecektir. Mezun 

bulunanlara ' mezuniyetlerinin üç 
aydan fazlısı için ve hayvanını 

elden ç.ı karınlara yenisini teda· 
rik edinciye kadar yem bedelı 
verilm i yecekt ı r . Kıtalara nıüret· 
lep ve mekkiri ha\ van ları yem 
bedeli de bu nı ı kdar da hılınde 
tesviye o lunac~ktı r. 
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Olivier ve 11 .. ı·a ıel i Speı·co 
Vapur Acentaaı 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

"OBERON,, \'apuru 18 Ki· 
nunuı ni · e beklenmekte olup 
BURGAS, VARNA ve KÔS
TENCE Hm~nları için yük ala· 
caktır. 

uTRITON., vapuru 24 Kamı· 
nuun;de bek cnmekt• o p 
ROTTEDAM. AMSTERDAM 
ve HAMBURG limanları ıç n 
yük alacaktır. 

SVENSKA ORIEN'P 
LINIEN 

*15.A,, vapuru 24 Kan nu"R!'l 

de bcklenm,.kte o'up ROTTER
DAM, HAMoURG, GDYNI.A, 
DANZIG, DANMARK ve 1S· 
VEÇ ve BAL TIK limanlara iç n 
yük afacaktır. 

ZEGLUGA POLSKA 
"LECHIST AN,, ınotörJ 13 

Kanunusani tarih"nde gelıp 
GOYNIA ve DANZIG liman· 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"ALBA JULIA,, vapuru 25-
ICinunusanide limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA limanları 
içİll JÜ ve yolcu kabul eder. 

llindaki hareket tariblerile 
aav&unlardaki değişiklıklerdcn 
: centa mcsuliyet kabul etmez. 

O.ba fazla tafsilat için ikinci 
lorclonda FRA TEl.J.J SPER
CO vapur acentalığma müra
caat edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/424 I 663/42 1 

DEU1 ~CHE LE .. 
\ ANTE - Lll\IE 

G. m. h. H. 
HAMBURG 

DFUTSCHE LEVANTE
Llt\IE, HAMBURG, A. G. 

t1AMBUR6 
ATLAS LEVANTE LINIE AG. 

BREMF..N 
"GAULEA,, vapuru 19 kinci 

Ununcla bekleniyor. ROTTER
l>AM, HAMBURG ve BRE· 
MEN içim 1iilc a acaktır. 

"MACEDONIA,, vapuru 28 
ikincikimsada bekleniyor. HAM
IURG, BREMEN ve ANVERS 
limanlarından yülc: çıkaracakt r. 
AMERICAN EXPORT LINES 
tHE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•••EXMINSTER,, vapuru Şu· 

.. t ıptidalar nda bekleniyor. 
NEVYORK için ;yük aı.calctır. 

EXMOOR.. vapuru 110 Ş ı· 
.. tta bekloayor. NEVYORK 
İliD Jik alac.lctır. 

.. EAHIBITOR.. wpuru 20 
$abatta bekleniyor. NEVYO RK 
için yük alacaktır. 

IOYALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

•TISZA. motörü 19 iit=nci 
lt.1111da bekl.en'yor. FORT·SA· 
I> ve ISKENDERIYE ıçin Jük· 
liJecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

• BUCARE.ST 
-OUROSTOR. vapa111 10 

S-atta KÔSTENCEye hareket 
... cektir. 
jOHNSTON W ARREN UNES 

LIVERPOOL 
"JESSMORE,, vapuru 28 

IMmcıkinunda beklenıyor. BUR
GAS, VARNA ve KOSTENCE 
i9D yi.ık a'acalctar. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

•BAALBEEK,, motöril 14 
$.t>atta bekleniyor. DIEPPE ve 
NORVEÇ lımanlanna yük ala· 
mktır. 

llinlardaki hareket ta• ible-
11Je navlunlardalci dt~i .. Jik• 
.ltricn act nta n.esuli) et kabul 
.-ez. 
Dm ... ta&ılit ~ er 

Şürekisı 
Lıır.ited 

Varur Acenta.aı 
Birincıkordon ReP.ı binua 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

"ALGERIAN,. vap ru 21 Son 
kanunda ge p LONDRA, HULL 
ve: ANVERStt:n y· k ç karacak 
ve avn z.ıma .a LONDRA \'e 
HULL için }'Ük ~ L ca~tır. 

"HERO:"-J" vaptru So.1 ka· 
nun so.1 ınd ve Su bat rbf da· 
ında g.· ip LONDRA için yuk 

a' td l r. 

'PO! O,, vapüttı Ş rb~l ort.!1-
c n " töN DRA, H ULb te 
ANVERStetı ~~lıp >'uk çıka· 
acak ve avni zamımda LON· 

ORA ve HUU ıç.n yük aıcı· 
caktır. 

LIVERPOOL HATTI 
"MARDINIAN,, vapuru Şu· 

bat bt.da nda LiVERPOOL 
ve SWANSEADAN gelip yük 
çıkaracak ve aynı za!ll ndıt Lİ· 
VERPOOL ve GLASGOW ıç n 
yük alac~ktır. 

"LESBfAN,, vapuru Şubat 
ortasında LıVERPOOL ve SW
ANSEADAN !elip }ük çıkara· 
cak ve •> nı z manda L. VER
POOL ve GLASGOW ıçin 
yük a acak•ır. 
DEUTSCHE LEVANTE- LINIE 

"1LSE L. :Vı. RUSS., vapuru 
31 Son kanu ıda HAMBURG
TAN ~e p ) l!k çıkar cak. 

. a ' · la 
n1 ~et O r 1 ü A ün ' len: 
1 - . Manisada Halkevi c;vartn

daki vakıf ıırsa üzerine 
yapı:acalc olan iki katlı ve 
iki kapılı hır k ra evinın 
a aht11r fesli mi inşas 
4/1/938 tu hi ıden itıbaren 
aç k eksıltmeye konul· 
mu.tur. 

2 - Bedeli krşfi 9261 ı:ra 58 
kıı·uşt r. 

3 - Evrakı keşfıyesini ve pli. 
nına görme~ ıst;yen'e in 
V ıkıf.ar umum müdür1ütü 
in1;1:1at mi:dürlü~üne ve 
Man sa vakıflc1r mü lürıti
tüne müra<>aat eder ve 
ıartnameyi :.3 kuruş bedel 
mu~<abıl nde a ,'l '>i ır ~er. 

4 - Elcıiltnıe 26/1/9r 8 tarıb ·ne 
m'sadif çar~ııuba günü 
saat 14 te Ma isı vakıf.ar 
müdüdy 'lİ bin~sındı !..o. 
misyon hJZJru ıd .t yap la· 
cakta . 

5 - M in1k s y-. gir·ce' lerin 
2491sa . ılı ka u dakiş1rt
luı haiz olmaları ve ınşı· 
at mü 1 e:ıhh. di o.dt.kla•ına 

d8 r ves ka ibraz etme).-ri 
ıart ır. 

6 - M ıv<l"kat lc:n:nat 69' 
lir;tdır. 

7 - T • ?rrür edec'"k bedel 
h2d fi lavik v-ör·i düğü tak· 
dird .. U rıu:n müd..iriükten 
bi.' ıtizan ihalei kat\yeai 
y'1pılae la ilin • .. ur. 

7 JO 20 2 ı ~4 
~--~- --~~~------

lzınir 3 üne ı cra ve fi. me-
murluğunJıın: 
Ranınan v fUre' ası kollek

tif 1 kt:t ile şürel\a an Burno· 
vadı c d ei eb rde 40 sıyıla 
evde ot ua:ı H:i1eyın hakkındaki 
ıflasın kapa ıl•aana lzmir As
liye mah"emes· T enet daire• 
ıinden 17/111937 tar.h.nde kaa· 
rar verild ği Jen le yf yet icra 
ve ıf as kanununun H6 ıncı 
maddeaı IJIUC bince İ an OlUDUf. 

Dosya No. 918 17 

rinci kordonda W. F. HENKY 
VAN l>l:J< ZEI:: & Co. N. V. 
'•pur •centalıiınll müraca"t 
tt.ıınıui riu o unur. 

Tcıcfoa: r-fo. :..00']/2()08 

ANADOLU ---
YILDIZ 
Kadın dikişleri ve 
şapkalan atölyesi 

Pariı, Londra, Viyana mo
tlalannın yalıaek modelle. 
ri ttıkib ve tatbik edilir 

Yıldız atölyesi, giyimlerinde 
en titiz olan Bayanları mem· 
nun etmektedir. Bayram için 
ıipatitierinifi acele ediniz. 

M. Eliman oe 
Saime Ôzg8ren 

Pari• Dıkiş Akad~misinden 
Diploma la 

Hükfl,,.el caddesi Şamlı 

( Üçjincii Bey lel') sokak 
No. 28 

1 Z MIR 
Telefon: 25 lS _, 

.>.e~ 
~e,U ') 

·r\~ . 
~s\>' 

ASP RI 0 lerdenberi 

u °')Q c.ıl 1 kl ... rına ve ağ-

rılara karşı tesiri şaşmaz bir ilaç 

olduğunu isbat efrr:işrir. 

olmak için 

lütkn 

,, .... . 
" " 'l ""' - .li.~'ı.' • ~· • ,. h ... ~... .. • " ; ~ ., .. . . ~ • 

1 ' :. • #ı.- '. . •. ~'lt . ..... .... 4 t. 1 • • • .. .. ~. •• 

~- t~eritl Eczıı ~ıl 1:;1 

Ko onya, E~anş._ Kreuı 

ve l'odraı~ rı 

S. FERiD 
Yalnız İzın:rın değıi 

Eczacıba•ı 
büt~n Türkiyen n 

KOLONYA 
VE ESANSLARI tere h n ullanJrjı 

en litıf. en zarif 

ııhcscr' erdir. 

Ahrken S. Ferid Ecıae& 

baıı iıim ve etilıtebno 

dikkat eclillİI. 

HükOmet ıwa11 

lzmir vılaycti muhasebei hususiye 
mödiirlo~ondeo: • 

:,Onevı 35 li:a bedeli sabıkla Karııyakada lktiııd 10katında 
·in ~6 ıavılı bir bap b.ıne 1 ıene müddetle kıraya verı mek 
üzere 1 S giln müddetle artırrııaya çıkarılmıştır. Ş.rtları öğ'renrnok 
iıtiyenlerin hususi mahaıebe müdü iyeti varidat kalem:ne ve pey 
ıürmek iı iye erin de ihale aünü olan 27-1-938 Perıembe g•ınü 
saat 10 da depc.z o mııkbuzlarile birlikte vilayet daimi encüme· 
n· ue mü acaatları ıan olunur. 19 20 21 22 188 

mir Meserret Oteli 
o .... .,.,. bütün t1aobilya11 tecdid edılmit ac+ak ve 11calc aq 

banyo daıreleri illve edılaıiıtir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
cdilPf •e pıuıterilerimızin her türlü ıatirabatloıi temi• ol-. 
ınuşlur. f ıatle · ...,utedil ve her keseye f'lverıılidır . 
Kemera'tı tl'd<iea• ~ıralcol karşıı nda No. lınur 

T. I. V. Z. B. 

üzüm kurumu 
Limitet şirketi 

Bütün dünyaca ta .. 
nınmış o:an bu mar. 
itayı aiz ele tanıyı. 
nız. T ariı üziimleri 
tem~·zlitin, nef iıli. 
lin, güzellilin ve 
ambalaj zarafetinin 
nümunesiclirler. Üzüm; Vitamin kompri. 
metıidir. Çocuklarınıza her mevaimde, her 

• • 
.zam.:ın Uzümyediriniz. Uzüm Kürü hayatı 
uzatır. Bu markayı aklınız-
dan çıkarmayınız. Üzüm Ku. 
rumunun iıletme teaisatı, fen. 
nin har&kaaıdır. Ei clef meaen 
:ılenmiı iJzümler ancalı Tari, 
üzüm.eridir. 

Saınan i~kelesi - iş han lzmir 
~ ' .. ' ,,.. 1 "' '.. .- ' -

lzmir Yüıı Mensucatı 
. Tiirk A. Şirketinin 
lla1k· ınar Kum ş Fabrikası 

Tarafı chn nıe s m dolayıs le yeni ç kardığı kumaşlu: 

ı." a Zarif 
\' E lJ {~ U Z D U R 

Yeni yaptırdığın z elb"sdc:r için bu mamulatı tercih ediniz 

SA.T!Ş YERLERi 
Bır ucikordonda 186 numarada 

ŞAH K HALI T. A. Ş. 

Siz de M ET ALLU il "D tt ~~:noı 
Hem bol ışık almış olur, hem iktıaat etmiş olur, hem lamba 
dcğıştırmekten kurtu lur, llem de ..m,. tuMZ n eksildiiiai 

ilk iabaracla göriinüniiz. ' 

LLU 
Cevfik Baykent 

Elektri/ı • telef on Hnaala,,...i depo•a. 
Siemens fabrikalan ümessili 

Nihat Kar 
Mimar Kemalettia caddeli Abeki ...... brpaaada No. 35 

Garod Otomatik Radyoları 
En tabıi 1e1, • kolay kalla.., • ıalc moble. en MIN• aparey 

Kalorifer Teıiıatı 
F.a biiyülr alelWelerdea ilill-. Wr ~ odalı evi .. 

bdar bi!h .... •l*l mıdr itie kat kaloriferleri 

Cihet Antenleri 
· 1'9enaia ea IOD laediJ91i, prall'r. bVYetli we emin iletler 

Neon ,.,,ı.ı ile tenoirat 
t.fatazalannaza Ye .._...ı.iaize ,..ar verecek bt1 

t-ı· 1at aJlli .-=da ._ lla,tk bir relc-
llm ........ ola ... 111 

oıalya yetinden: 
S.mılcopt marka viliyet ıiHndirleriade ça1tşıbalc here dört 

daıaıi makıoiıte ıht yaç vardır. Ocretleri 70, 50, 35, 30 Rradır. 
Talıple itt ttai kalarile hirlilcte 1 S Şaltata kadar Antalyn nafı• mü· 
d"uü,aüno aı racaa.ları i.ia ~--•· ~ 25 30 4 24.J/161 
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astil Pektoral Doktor Şahap 
"'/·, .:~ .. t • / : ·~~:·--\ - .. 

Hassas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 

Fehmi 

Sözverilen gnnde 

M&mıe tamirha· 
n sinde yapdır 

lzmir Kntam pazarı demirciler 

No. 16- 18 

Foto Köroğlu 
Hamza Rüstem 

En meıhur fabrikaların fototraf makineleri, film, cam, ki~ıt, 
kart vo bilumum fototrafçıbkta müstamel eczaıar, iototrai alat 

ve edevatı. tont ve sehpalar. 

Fotofralçılıfa m'/Jteallik her nevi malzem1 

~ 

Zevki okşayacak reaim ve atrandıımanlar, senedat ve evru 
iatinaablan ve kopyalan kemali dakkatle yapılıt. 

AMATÖR iŞLER] 
Developmaa, kopya ve her nevi atrandi.snıao surat ve nefa· 

ıetle yapılar. 
IZMIR: Emirlerzadc çarıası No. 28, 4, 5, 6, 7, 3, > 
Telefon: : 675 Telgraf: Rüstem hmir 

" . ::· '.\ v . iA .... 

Haraççı kar e 
Büyük mobilya ve mefruşat ma· 

ğazaları emrinize amadedir~ 
MERKEZ ŞUBE 

lZMlR ANKARA 

Temiz. zarif efYa, elbiae ihtiyacından evci gelir. Herkes keoJi 
laal ne göre temız b r eve, mısatarıerıni kabul edecek bır saloıaL 
rahat yqıyacak e11•Y• muhtaçtır. Jyı bir mobılya ıçınde lcend oı.&J 
\le aal~mza muhite daha ıya ıanıtabatirsıuiz. Evuuzın e~ycua oay•U· 
il zı n elalıteta olduğuııu unutnıayımZ. 

M~mu, lwt..ı 1 O tC1ksitts veresiye muama• 
lesi yapılır. 

Göğsil yum uf atır, balgarn aöktiJ:rO.r, ökailrB.f 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

• 
Sıl1lıat Balılivağı 1 

Norveçyanın halis ~lorina balıkyağJdır 

FotoOr 
1 N O N 0 Cad. No. 20 

Atölyecls 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar 

Sıhhat Ecza ıanes 
lıanı karşıaında Başdurak 

TÜRKİYE .... 
CUMHU RIYc ı ı 

En güzel pozlar 
çekilir. 

AmatcSr iıle,. 
Temiz çabai 

ucuz yapılır 

Diı Tabibi 

CevatDağh 
ikinci Beyler sokak No. 6S 

1 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, i:u.a..11 
b a lgom ve ıaire ttı h-

lilleri :vapılır 
M Oracaat yeri: 

ikineibeylei' eo 

Telefon 3869 

·-~---~Barincı Sınıt Mut•bU111 

Dr. Demir Ali 
K-.oll• 

Cilt ve T enaaoı haatalık· 
ları ve elektrik tedavial 

lzmir • Birinci beyler 10bia 
Elhamra Sinemuı arkamda 

T r.le'on : 3479 

Doktor 
Ali Agih 

ocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler aolıalı 
Na. 68 

----T•ıı1ıı1'•iifo11111 •3•.fJ•2 - · G .. H ki • oz e nu 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Namm .,. 
kata No. 23 

Kabul saatleri: ôtledm ewl 
aaat 10-12 ötleden .,..._ 

1.S,30 • 17 Teae. 3434 

1938 Modelleri geldi 

Şevrole Otomohılleri 
K uv' eti -çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 

' cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Vedek parçalar mevcuddur 

Old mobil otom hilleri de her ıorlo evsafı haiz, sağlamt 
el ri li, gOzel ve loks makinelerdir 

lzınir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef oa 2704 


