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(Şan-Kay-Şek) Japon yanın :;:,~s;,.:ntosu 
tekliflerini derhal reddetti. Biid~eyik~but etti 

Parıs, 1 {Radyo) - Fransız 

-----------· ........... ~~ı .. --~----~- Ayan ve Mebusan Meclisleri, 
C İn sabah saat sekize kadar içtima Ç in - Japon harbi devam edecek, Şan· Kay-Şek, ' halinde kalarak büdce müzake· 

relerile meşğul olmuşlardır. ordusunun başına geçti. 
Hankeo, 1 (Radyo) - Mareşal 

Şan-Kay-Şek, Çin ordusunun 
başına geçmiş ve riyaseticum· 
hur işlerini Maliye Nazırı doktor 
(Kong)a devreylemiştir. 

Mareşal Şan-Kay-Şek, Çin • 
Japon muharebesinin neticeye 
kadar devam edeceğini bildir· 
miştir. 

Şanghay, 1 (Radyo) - Japon 
ordusu, Şekan havalisinde iler· 
lemekte devam ediyorlar. 

Japonlar, Çin ordusu tarafın· 
dan havaya uçurulmuş olan bü· 
tün köprüleri tamir etmişler ve 
ileri harekatı tanzime muvaffak 
olmuşlardır. 

Londra, 1 (Radyo) - Roy· 
ter Ajansının Hankeo muhabiri 
bildiriyor: 

Almanyanın Çin sefiri vası· 
tasile japonyanın gönderdiği 
sul' teklıfleri, mareşal Şay-Kay 
Şek tarafından derhal reddedil
miştir. 

Şanghay, 1 ( Radyo ) - Bu 
gün, imtiyazlı mıntakadan geçen 
bir Japom müfrezesi, Çinlilerin 
hücumuna maruz kalmıştır. 

Ç•nliler, a o hmn üzerine 
el bombası atmışlar ve bunlar· 
dan bir çoğunu yaralamışlardır. 

imtiyazlı mıntakadaki zabıta, 
derhal tahkikata başlamıştır. 

Şanghay, 1 (Radyo) - Ja· 
ponlar, Şayan Ku şehrinı bom· 
bardıman etmişler ve yedi yüz 
bomba atmışlardır. 

Atılan bombalcmn, büyük ha· 
sarqt yaptığı ve halktan ölen· 
lerin u.. iki yüz kişiye baliğ ol· 
duğu söyl•qiyor. 

Paris, 1 (Radyo) - Japonya
nm, Rusya ile olan ibtilifmı hal 
için Çin ile anlaşı:nak istedi~&11i 
ve bu sebepten dolayı yeni ve 
daha müsaid teklifler yapmak 
suretile bir an evci sulh akdet· 
mek niyetinde bulunduğu söy. 
leniyor. 

Tokyo, 1 (Radyo) - Japonya 
Başbakanı Prens Konoyo, yılbaşı 
münasebetile bir söylev vermiş 
ve Japonyanın, Çin meselesinde 
bazı devletlerden muzaheret ve 
bazılarından da muhalefet gördü· 
ğünü söyledikten sonra, Japon· 
yanın umumi seferberlik ilan 
etmek mecburiyetinde kaldığını 
ilave eylemiştir. 

Şanghay, 1 (Radyo) - Japon· 
lar, cenubi Çini bombardıman 
etmeğe başlamışlardır. 

Son haberler, Kantonun şi· 
malinde kırk tayyareden mürek· 
keb bir jspon filosunun mühim 
miktarda bomba attığını ve 
köprülerle askeri müesseseleri 
tabrib ettiklerini bildiriyor. ·-8 ağ bahçe tütün 

ıçın 

Kimyevi 
Gübreler 
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Ziraat aletleri 
Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavud 
Halimağa Çarşısı No. 31 

••-- 1 Z M 1 R ---

........... "'"'_ ..,....,...<:':::ıo:ı~--- .... -~ -- ~ 

Romanya, ltalya ile dost 
olmak istiyormuş. 

Başvekil (Gaga), Bay Mussoliniye bunun 
için bir t·elgraf çekmiş. 

Bükreş, 1 ( Radyo ) - Ro· matbuatı, Romar.yada vuku bulan 
manya Başvekili Goga, ltalya kabine değ şikl klerinden uzun 
Başvekili B. Mussolınıye bir uzadıya bahsetmekte ve ~oga 
telgraf çekmiş ve Romanya ile hükumetinin, en çok faşısz.me 
1 . mütemayil olduğunu, Yahudıler 
talya ~rası~~a esaslı bır dost· aleyhine aldığı tedbirlerle de, 

luk te~ıs ıçı~ Kral ... Karolun Almanyayı taklid ettığini ve 
kendısıne genış salahıyet ver· hele Bolşevikliği büsbütün Ro-
diğini bildirmiştir. manyadan çıkaracağını kaydedi· 

Berlin, 1 (Radyo) - Alman yorlar. 

Türkiye 
Bulgaristan 
Paktı, Bulgaristanın 

harici siyasetine 
küsayiş verdi 

Paris, 1 (Radyo) - Sofya 
radyosu, yılbaşı münasebetıle 
yaptığı neşriyatta Bulgaristanla 
Yugoslavya ararında 937 akdo· 
lunan ebedi dostluk muahedesi 
münasebetile iki memleket ara· 
sındaki münasebatın çok nor· 
mal ol::!uğunu ve Türkiye· Bul· 
garistan dostluk paktınm da, 
Bulsraristanın harici siyasetine 
küsay;ş verdiğini, kral Borisin, 
Avrupa seyahatinden çok iyi 
neticeler alındığını, Bulgarista· 
nın mali planında büyük bir 
muvaffak yet elde edildiğini, 
Bulgarista l mahsulat ve masnua· 
tının her yerde rağbet gördü· 
ğünü ve bu rağbetin istikbalde 
daha fazla artacağını ilin eyle· 
miştir. 

lstanbulda 
Kimlere düştü 

fstanbul, 1 (Hususi) - Tay
yare piyangosunun büyük ikra· 
miyesi, Bomontide Efe sokağında 
Bn. Angeliki ile Ş şli Terakki 
Lisesinde talebe 14 yaşlarında 
Rasim ve Ayşe adlarında iki 
talebeye düşmüştür. 

Amerikada 

Lehistan 
Yahudileri 
Madagaskara 
hicret edebilecekler 

Londra, 31 (A.A.) -Evening 
Standard gazetesi Lehistan ile 
Fransa arasındaki bir anlaşma 
üzerine Fransanın Madagaskara 
adasına Lehistan yahudilerinin 
muhaceret etmesine müsaade 
ettiğini yazmaktadır. 

lsvec • 
ile aramızda yeni 

bir anlaşma oldu 
Ankara, 1 (A.A.) - Türkiye 

ile lsveç arasında 14/12/1936 
ve 27/2/1936 tarıhlerinde akte· 
dilmiş olJn t caret ve k iring 
anlaşmaları yerine kaim olmak 
üzere bu gjn H tr ciye Vekale
tinde Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras ile lsveç elçisi V. 
Vinter arasında bir sene müd
detle mer'i olacak olan yeni 
bir ticaret ve klirıng anlaşması 

merasimi mahsusa ile imza edil
miştir. 

Yeni anlaşma bilhassa pamuk 
ve yün ihracatımızın inkişafını 
temin edecek hükümleri ihtiva 
etmektedir. 

Fransa 
Dahilden 4 milyar 
frank istikraz etti 

Madenlerden çıkan Paris, 1 (Radyo) - Fransa· 
nın çıkardığı dahili ist kraz 

gümüş tahvilatı, kısa bir müddet için· 
Vaşington, 1 (A.A.) - Ruz· de satılmıştır. 

velt Amerikada madenlerden Piyasada, artık satılmamış 
yeni çıkarılan gümüşün ons ba· tahvilat yoktur. 
şına kıymetini 77,57 centten Maliye Nazırı B. Bone, bu 
64,64 çente indirmiştir. Ruzvelt istikraz hakkında matbuat mü· 
ve Morgenthau bu hususta hiç messillerine beyanatta bulun· 
bir sebeb göstermemişlerdir. muş ve istikrazın 4 milyar 

D k l k fraok tuttuğunu söylemiştir. 
emo rat mem e et .. Grevcilere zam 

ler Rusyanın et~a~ın· yapılması meselesi •. 
da toplanmalı ımış Paris, 1 (A.A.) - Amme hiz· 
Paris, 1 (Radyo) - Fransız metleri amelesinin yevmiyelerinin 

gazeteleri, yılbaşı münasebetile artırılması hakkında belediye 
yazdıkları makalelerde, 1938 meclisile umumi meclis arasın· 
senesinin, geçen seneden farklı daki ihtilaf devam etmektedır. 
olmıyacağını kaydediyorlar. ~mumi meclis dün 120 franklık 

Umanıte gazetesi, demokra- bir zam kabul etmiş ve amele 
sile idare olunan memleketlerin, bundan memnun olmuştur. Hal. 
diktatörlere karşı fazla baş eğ· buki belediye meclisi 600 frank· 
diklerini yazdıktan sonra, bu tan fazla zam yap iması taraf· 
memleketlerin Rusyanın etrafın· tarı değ;Idir. 
da toplanmalarını tavsiye eyle· Seine valisi Velley bir anlaşma 
mektedir. husulüne çalışmaktad•r. 

Saat yedi buçukta reye vaz 
olunan büdce, 60 muhalife karşı 
523 reyle kabul edilmiştir. 

Nankinde 
Rus sefaret. 
hanesini yaktılar 

Şanghay, 1 (A.A.) - Royter 
Ajansının muhabiri bildiriyor: 

Nankinden verilen bir Japon 
haberine göre Nankindeki Sov· 
yet sefarethanesi bu gün bir 
yangın netıcesinde tamamile 
harab olmuştur. Yangının sebebi 
anlaşılamamıştır. Sefaret memur· 
ların Hankova naklindenberi 
boş idi. 

B. Titulesko 
Çiftçi partisine 

dahil oldu 
Bükreş, 1 (Radyo) - B. Ti

tulesko, ikamet etmekte bulun· 
duğu Sen Moristen ç.ftçi partisi 
lideri B. Matyoya bir telgraf 
çekmiş ve yeni hükumetle mü· 
cadele etmek istediğinden, çıftçi 
partisine dahil olmağa karar 
verdığini bildirmiştir. 

iki yangın 
Birinde dokuz ue di. 
ğerinde 4 kişi yandı 

8:-iiksel, 1 (Radyo) - Dün 
gece bu~ada bir yangın olmuş 
v~ bir aile reisı, üç küçük ço· 
cuğu ıle beraber ateşler içinde 
kalarak kül olmuştur. 

Loodra, 1 (Radyo ) - Dün 
gece, Londranın kenar mahalle· 
lerinden b rinde b"r.birini taki
ben iki yangın olmuş ve dokuz 
kişi yanm ştı . 

Almanya 
Donanmasını artırıyor 

Hamburg, 31 (A.A.) - 1937 
senesi içinde Alman Ticaıet fi. 
losunun tonılatosu 140 bin ton 
artarak 4 milyon tonilatoya ba
lığ olmuştur. Alman tezgahları 
hep Alman müesseseleri hesa· 
bına olmak üzere mecmuu ya· 
rım milyon toniliitoluk ticaret 
gemileri yapmakla meşgul bu· 
lunuyor. 

B. Lebrunun ziyafeti 
Paris, 1 (Radyo) - Fransa 

Reisicumhuru B. Lebrun, Yılbaşı 
münasebetile bu sabah Başvekil 
B. Şotanı, öğleye yakın Ayan 
reisini ve müteakıben de Parla· 
mento reisi H.eryoyu kabul et· 
miştir. 

B. Lebrun, öğleden sonra 
Başvekille birlikte Ayan ve Me· 
busan reislerinin ziyaretlerini 
iade etmiş ve Eliza sarayına 
dönerek büyük bir ziyafet ver· 
miştir, bu ziyafette, Nazırlar, 

Ayan ve Mebus~n reisleri ile 
Fransız Mareşalleri hazır bulun· 
muşlardır. 

Yunanistanın 
Müdafaa büdcesi 

Atına, (Radyo) - Maliye 
Nazırı B. Apostolıdi, bu gün 
Harb ye Nezaretine gıtmiş ve 
General Papa Oırna ile birlikte 
Milıi MJdafaa b.idcesi üzerinde 

' l.:: • .. prn • 

ilmi Bahisler ---
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad Hatiboğlu 
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lnsanda ve hayvanda di • 
iffeti nasıl görünür? 

Çinli kadın, ayağını, kocasında 

başka kimseye göstermez 
Damarlar genişlemesi akese· 

sinin şiddeti şahıslara göre de
ğişir. Bazı insanlar lüzumlu lü· 
zumsuz her vesile ile kıpkırmızı 
olurlar. Günahkarlar veya anor· 
mailer az kızarırlar veya hiç 
kızarmazlar. Bazı kadınlar elle· 
rile yüzlerini örterek kızardık· 
larını gizlemek isterler. Bu ha· 
reket yapmacık değildir, bunun 
pisikolojik bir esası vardır, ka· 
dınların jinokolojik muayene es· 
nasında bu vaziyetleri sık sık 
görülür. 

Vaktile salonlarda kadınlar 
bu maksad için yelpaze kulla
nırlardı. Yüz kızarmasını göz· 
ferden saklıyan her sebeb, iffeti 
ya zaafa düşürür veyahud or· 
tadan kaldırır. Karnaval eğlen· 
celerinde maske takılması yüz 
kızarmasını gizliyerek ahlak 
kayıdlarının bir müddet için 
unutulmasını kolaylaştırır. Ge· 
celer eğlenceye daha müsaiddir. 
Ve tam bir zulmet içinde iifet 
heyecanı kamilen gevşer. 

Fransız şairi Bernisin nesren 
şöyle: "Gün ilahı (güneş) in 
sokulamıyacaği güzel kokulu bir 
yatak odasında iffet aşkın diz· 
leri üstünde korkusuz uyur n diye 
tercüme olunabilen nefis bir 
kıt'ası bJ mütaleanın beliğ bir 
ifadesidir. 
İ/Jet heyecanının 

tali lıarekelleri 
• Vaziyetler 

fffet, korku gibı, biribirinden 
farklı iki nevi aks:i lamellere se· 
bep olur. Ya kaçmakla tezahür 
eder yahut heyecan o derecede· 
d r ki, kadın yer nde mıhlanır 
kalır, sesi kısılır veyahut dıli 

tutulur. lradelı hareket cihazında 
az çok ~şikar bir felç vard ~-

iffet, hayvanlarda fırarla zahir 
olur. iffet hareketleri, hayvan
lar da takiple mütenasiptir, ek
seriya dişide görülür. Dişinin 
kaçması otomatik olarak erkekle 
takip meyelanını doğurur. Dişi 
giy;k kızgınlık zaman arında er· 
keğinden kaçar. Dişi köpek, er· 
kek köpekten gizlenir. Bu ka· 
çışlar iffetten daha ziyade cilv • 
den ileri gelen bir haldir. Vahşi 
hayvanlar cinsi muamele için 
gizlenirler, dişi de, erkek de 
böyle bir anda kendilerine hü· 

cum edebilecek kıskanç r ak· 
lere karşı ihtiyat tedbirleri al· 
mağa mecburdurlar. Ehli hayva~ 
larda bu korku daha azdır. 

insan nev'inde, kaçamıyan şa 
hıs cinsi cazibe merkezlerini giz· 
liyecek vaziyetler almağa ça ış r. 

iffete vücudün utangaçlığı da 
demişlerdir. Elbiseye alışık ka· 
dına çıplakken rastlanırsa o da 
bazı vaziyetler alır, vücudü
nü hafifçe öne eğer, omuz
larını kaldırır, kollarını me· 
melerinin üstüne doğru ka· 
vuşturur ve bacaklarını sıkaı alc 
mümkün mertebe cinsi kısım • 
rını saklar. insanda iffeti ıf d 
eden tabii vaziyet budur. Elb 
seli kadınlarda bile diğer ıf 
tavırları kaydolunmuştur. Bun 
ya ellerile örterek veya ba la· 
rını çevirerek yüzlerini gö ter· 
mezler veyahud önlerine ha· 
karlar. İffet tezahürleri şahı 
ahvale ve bahusus ırklara 
değişir. Mesela Çinlilerde 
bi hassa ayakta temerküz ed 
Çinli kadın ayağını kocasın 
başka kımseye göstermez, A a 
kadınları tenasül uzuvlar n ö 
tükleri, ciddiyetle yüzlerini d 
örterler. 

Yukarı Mısırda kadınla 
yük cazibeleri kalçaların fazl 
büyüklüğündedir. Buralarda 
men çıplak olan yerlıl r y • 
raktan bir kuyruk taşırlar. oy e 
bir tezyin maddesinden m r 
olanlar, görüldükleri vakit gA 
çıplaklıklarını örtmek için, s r 
üstü yere yatarlar. 

- Sonu uar -

Taflan gazinosunda, rakaml r 
rüya dekoru içinde değişiyor 

------------------
- Belediye reisimizin dikkat nazarına -

Şehirde eğlt!nce yeri az, halk 
eğlenmiyor, diye şikayet ediyo· 
ruz, bunda hiç şüphe ediloıe· 
meli, bakın anlatayım: 

Ben de insanım. Benim de 
bir az dinlenme, saz, söz dınle
meğe ihtiyacım vardır tabiİ·· 

Dün gece, lkinc Beyler so
kağında açılmış Taf an ga:ıinosu 
adı verilen bır yere g rdiPI Lis· 
teyi istedim, (bunda belediyenin 
mührü yoktu) hadiseyi müsbet 
şekılde konuşmak istediğim için 
müsaade edin de rakam zikre· 
1,. 

Küçük B lecik (her yerd 43 
kuruşa satılır ) 90 kuruş, k k 
ayni derecede yeni rak ( 
yerde 29 kuruşa satılır) g n 
kuruş.. Servis yapan g 
çağırdım, bana bir takım 

söyledi ki, galıba, kend s 
anlamadı. Sebep ve bahan 
nilen şey, bu garsonun ... z 
çok hazin bir hale düc:; n 
Meyva fıatine baktım 30 -
vesaire .. 

Garson yanımdan ayr 1 t 
sonra ben kendı kendıme, 

- çonu 8 inci s. hij <.. 
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ANADOLU 

Bir gaze~eye göre: 

Suriye meselesinde bir s 
-sı -
c .......... . 

Gündüz ve gece uyumamıt bulanmak ıebebile 
perdesi varmış .. 

Dartanyan çok yorgun bulunuyordu Cemil Merdam, Fransada mühim b ·r 
- Söylemek istemedi, eler 

dia; bunua ak.ine olarak yu
brt,a ıeldi. bana dedi ki: 

la2ı.mpltoce ce.a.eftmi gÖ.!tcri
rim... İş bir kere başa dijosürı; 
bundan baş'<•, ben }ı)ıkarthyım. 

rard tokatmdaki pencere. ve 
Harb sqkmn.da. k'Wı öniinde 
görmüş oldu~u mantonun ayni 
idi. 

anlaşma imzaladı, deniliyor 
== ......... . 

- Senin efen~n her şeyi bil
dili ve ben b·r ~y bilmeclitim 
içia onun ıerbeat bulun•ası Ji· 
ıı-. benim değil Onlar onu 
tevkif ettik nanoedecekler ve o 
İle vakit kazanacaktır; üç ıün 
.onra bea kim oldutumu o. 
IMa aöylerim ve beni serbest 
barak.akta ihmal göatwmealer. 

- Anlaşıldı, yerinizi terket· 
mek ense ölmelisiniz. 

- Evet, efend m; efend me 
kartı merbutiyet mi ısbat etmi· 
yeeek h"ç bir sebep yoktur ... 

Bundan bqka da, erkek si· 
lahşor forma31 giy~nmişti .• 

Son kargc.şalıhlartla A.omüniatlilı izleri görülüyor. 
' Bize karşı dq dil usatmak istiyorlar 

- ••'" Atoa! Kahraaaan 
Atoıf Ben onu bilirim! Zapti· 
yelere ne yaptı? ..• 

- Dördü onu alıp ıötürdü 
amma nereye ıc>tUrdülderini bil· 
miyorum... Kıdeye yahut Lö-,,ek 
zındantna: ikisi siyahlı adam
larla beraber evin her tarafını 
aranp altüst ettiler ve sonra ne 
kadar kağıt varsa hepsıoi alıp 
gatirclilter; ~isi de araştırma 
eshe9loda lc:apıda nöbet bekle· 
diler; ıoora işleri bitine~ evi 
boı ve kapı1'rı açık bır.-karak 
~kap gittiler. 

- Ey Porto• vo kamia? 
- Onlaıı bııla.aıamıı~. ıcl· 

aıediler. 
- Fakat bir az ıonra evi~ 

rine gelmiılerôi: onlan iıtediğiQl 
içiQ tr..hcr ltıralr19adto •? 

- Evet. efendiqı, 
- O •.ıde hir yere ayrılma; 

eter pllrlene olan ıeyleri ken· 
dit.m. anlat; beni Poıq dö 
Pende bdtemelerinl s3yfe •.. Bu .. 
rada durmakta tehlike var, b-:lr 
ki cY ıaz altınd4dır. Ben dotru 
M.. d4 Trcvile kQIUP olu .-y
leri anlattılctap IQIU'a plip oo
lan bulacağım... 

- Pek tüzel. cfeadil8o 
- F.bt 11eQ bur9Cfa bla· 

cakıın, kalmaı mısan 1 Korkmaz-
"" ya? 
nıven Dutaa,.n hi:ı1111etçiline 

cesur °"-lasını tavsiye etmişti. 
- Müsteı.u. olunuz efendım, 

ıiz daha beO\ bihniyorsuRu~ 

Dartanyan kendi kendıne söy· 
leni yordu: 

- Çok Alal Bu lçocuğa karşı 
tuttuğum yolun iaabeti ıörülü· 
yor; ıcabında onu da kullana. 
bileceğim .• 

Gündüz; ve gece uyuma••f 
bulunmak sebebile ~orulaınt o· 
mHına rağmc0;ı O. tpyu ba· 
caklaranm bütün hızile M. dö 
Trevılin konatuıa doA"ru cad· 
deyi tuttu. 

M. dö Trevil !:ooakta yoktuı 
maiyeti Luvr sarayında Qöbet~i 
idi; o da maiyetale beraber Lu
vtde bulunuy01cha. 

Fakat M. dö Treviti mutlaka 
bulmalıydı; olup biten şeyleri 
keadiaıae anlat.U elzemdi. 
Dartan1u L11w aaraYJna tit--
91ek coaaretiai aöıe aldı. M. 
dö Essart fırluaına mahsus mu

hafız elbiıesinin PllSaport ye· 
fine geçeceğini dilşiinliyordu. 
Bımun herine Petit Ogüsten 

ıokağım geçerek Pon Nöf köp
rüsüne gitmek ibere rıhhma 
~ılctı. No .. ti yol<lta aancial lo geç· 
•ek •klı~ geldi; fu•t nobir 
kenarm• gelınce cebini yokla· 
oığı ıaman biletçiye verecek 
parası Qlmadıi aı anladı. 

Genegü sokağını g.çtiğıi 11-

rada Dofin aokatından dokru 
ilıi kiıinin gelmekte bulundu· 
ğunu pdü ve bu ıörüı sebe
bile pek fena irkildi. 

Biri erkek ve dığeri kadındı; 

kıtdın M ... Bonuyöıe pek ben· 
zediği gibi erkelc te Aramisten 
başka bıri olamazdı. 

Bundan başka, kadının sırtın• 
daki "'anto Dartan1anıll V~ji· 

Kadımn baılıtı ay \A'a çekil· 
miş ve erkek te yüzünü men· 
dille kapanuıtı; ıu fula tekay

yiitten anla11ldıtına göre her 
ıkisi de tanınmamak arzusunda 
bulunuyordu. 

Köp üye ıelmişlerd '; Luvr sa
raıına ıitmekte bulunan Dartan· 

yanln yo'u da burasıydı. Du· 
tanyan onların ~f ne düştü. 

Henüz yirmi adım kada yü. 
rümeıdoa evel kadının 1Mk1ka· 

tea Mm. Boauyö vo erketia 
de Aramiı oldutuna kaai ol
•Qftu. 

Biri arkadMı vo clijerl t..nüz 
111etreı a larak aovditi iki kiti 
terafmdan iki kati• ihanete uıa· 
ruz kaldıtını g&dü. 

Mm. 8ona11ya ko'1disine Ara· 
miai ta&•llM<htuu yemin ederek 
ıöylemifti; faltat bu teminden 
çeyrek saat sonra onu Aramisin 
koluad• •fth IÖf~rQg. •. 

Dwttııyao kumaşçının rüal 
k8Nln• dalsa iiç sut evel ta• 

aıdıtta• VO ltadınıR tilA}a)a adam
lar elinden kurtartlalf elmastna 

91uka},it ktıçülı: bir teockkörden 
başlca bir borcu olmadığını ve 
bir vaitte de bulunmadığına dü· 
ıünemiyordu. 

O kendisini tahkir edilmiş, 

ihanete maruı kalmış ve al~ya 
•lınmış bir ~ık larzedıyordu; 
yüzüne kan ve beynine hiddet 
hücum etti... Esrar perdeımi 
•çma}a karar verdi •• 

Del kanlı ile genç kadın t... 
kib edılmekte buJunduklarını 
•nladıklara için yürüyüşlerini i~i 
kat hızlandırmışlardı. 

- Deuam edecek -

Cenevred• çıkan. •]•Pael 
d11 Ge•ew,, !l'Ql§W: 

Paris muhabi,imiadeu: 
Suriye meselelerıni muı11en 

b ·r sır perdesi örtaektedir. 
Halk, kendisi hakkı.da laaıır
lanan ve burada eere,.a edea 
işlerden mahlaaattu <ht klir. 
Fransa, 22 llkku.ae 1934 te 
Şam hükumeti ile bil Mabede 
imzalamıştır. a .. •uabed• ah· 
kamına ıö" Suri,. (l.übnaa 
h•riç) iic; IOltO nihayetinde i• 
tildal kazanacak ve Fransa ile, 
lngiltere ile lrek •raıında ~v
cud muahedeye müşabih bir 
muahede akdedecekfü. Bu, halk 
c~phesi ilk hükii~eti Leo{\ Blum 
k~binesinin harici p,oliijkad• 
en esash icraahoôan bUisidit. 
O ıtmal\ı Hariciye QlÜs\eıarı 
bu1waan Vi(!tnQtnun bu d plo. 
matik eaerüı tahakkukuada mü
him bi• rol oynamıı oldup 
zannediliyor. 

MezkUr muahede, ancak Fra~
•ız 11\eclislerinin tasdikine ikti· 

ran ettikten sonra, hakiki bir 
mevcudiyet iktisab edecektir. 

Buna ratmen, hıuiQİy~ müıtc

ıarlıtuıın reami bir tebliii (ki 
b4rada M. F ranc.ois de T cssao. 
M. Vienotun yeripe kajqı olmqş~ 
tur) yeai rejiminin tesisi için 
derpiş edılen mühlet.in l·lk""* 
ki,nu~ 1937 dea itibaren iflc
meğe başbyacatını beyan ed~ 
yor ki bu bir hayli gariptir. 
Ayni tebliide muahedenin mü
nakaşasına yakmda (belki Son
kanunun sonunda) parlamento
da başlanacatı bildiriliyor ve 
Suriye Cumhuriyeti "isi Cemil 
Mardamın Fransız hükumetine 

Tefrika No. 
&O lnk Iab hatıralarından Yazan: 

M. DoAa" 

Nevzad: "Tavsiye ile sizi gönderen Hamdi Paşa bile bizim 
nmızda lekelidir.,, mukaddemesile söze başladı 

naza .. 

Hafiy~lord$ bw ttn~&i v.ardl ~ vermr k takip ettiğ m z usul Efendim mademki emir buyur- lış bir sözü üzerine sahif~ler 
ki b.u tiatdi yüı .Uilikl~re da' ikt zasında 1dır. Maden ki Se~ dunuz bendeniz de bildiklerimi dolusu yazı yr._k, onu bir 
h:l Kı.Ma Hamdi P•ş~ göndo,.. lani!e çahşmak üz re geldik. ~öıdiiıt er mi arz~deyirn. Yarın ihanete ıthama yeltenmek, li-
mitli. O tarilllcrde ya~ranı h:tı.. Buradaki vazife utı şah neye arzu buyuPUlan jurnah takdim oetle k~r~ılaş!cak facialardandır. 
rctı _.,i,.riden olan .... Ha111J• b ir derece ddh~ fazla yakıplığı ~der; mı d .ye sev.nerek çıkıp git- İstitrad kabilinden olarak .,.. 
paşa Liva rütbe!tinde şımarık icap eı tırir. Maksat bittabi ao· m ş i. zed yoru~: 
bir )tal ye idi. V.ızıfe~ i Bulgu laşılmış ır. Burada yapı.ac.\k va· Erleşi günü yorloro kadar Bu vak'adan bir yal sonra te~ 
ve Sırp •udtıtl&rı mufcHışı ıdı. zife er çok ınüh mdic. Bi~ her· Qğ lmek suretile y ptığı kand ili kiki evrak komisyoau nama a~ 
Cebinde ta•ıdıgv ı ufak b .. d .. f. 1• t n ·· h d ı. Lir , .. ,. ... nn .. t .. n ionra vanıma tıncia Yıldız ıar•)'loda elimize 

y " .... 1'eş e ıup e e c:rı "' ... 0 
.... •u- .... .r geçtto yığınlarla Sultan Hamide 

terde ha11g-ı tarıbterde teıfi ~de· BiıİJA iç rı pad iş4b11ı sevd"ği ~e len Nevzad b 'r eseri cedid 
verılon jurnali• maıle-.f içti· 

ce1i1t yaım •şb. adamlar burada Çlll ı,sao aıkadaı· katıdıoı bıştan~ıa dolduran ml\i ıev yeıaizip clqpi~üğünü .&e 
Ôwer Naı ın n S.I~ kt~ bü· lu d oıe kt r. T•v& ye ile s zi iurnuı tıutvak: 8Österqıiş ve bijyl~e •Millete 

yük mıkyasta haf ıyc: teşkilitma göndere11 H ımdi paşa bite biw -işte efendim, demişti. göre hüküm der .. dliJturu gökten 
g ri't i;lQi bıhcr al.o liallldı p.. z.irn nazarımı:ı.ia l.;ıcel dir. ÇGn.. Nevıad bu jurmıalda aeleP inme bir beli gibi yer b&ıl· 
J!t kcu.dı adaaılatrından Nev~at kü tel~foıa denılerı ver z ·ce Av· yazqıam ş neler uydurmamıştı. muştu. 
adında b rine bir tavs ye v~re. rupadan g --t irtt ığ'ı bır alet ıle Yer alt ndan tünel er mi aç ~ 1şte, Nevzad da Sultan Hami-
relt Ömer Nazıwa göadermiıti~ 1 ıgil ı konsolosu ıle arasıra gö- Qla mştı. Konsalosl~rla paşa d in saltanatını, ist pdadıaı, re· 
ô~e.ı Nu•m böyl~ tavs ye ile rüş yor. Frans z konsoloshane· .-asında heyret ver ıci ne uıuha- zaletini perçemliyen rezillerden 
gel~alıvi bir ttcrübeden ır~i.. sile de itQnuşma 1ar yapıyor. Bu veı:eler Qe rabıtalar ic;a 1 etme· biri idi. Bunlar milletin varanı, 
r rdi. Bu da tecrübeden g'Çi· say'!de Jon Tı.lrk den Jen padi- mi ~t. Yalan olduğu b lindıiı halele yoğunu velhasıl usarei bqyabna 
ril°";•*ı·. O tatı" bl-do t•l .. fo"'uo Q::ı h haini b~riflerle münasebat- L i emen, yok eden birer mikrop· --r .... .. ~ .• y. insanın ..,uo ara inaR<ıı;ağı ıelı· N 
şeltiııl ~• " ma lini bileıı yokht. tıa bulunuyormuş d ye bir mu· yordu. 11sanların tıynetinde yer hlrdı. erede rasgelinirse te-
Y ... L.._ bo·· ,._ L.:_ ;;l•l • ,·ca .J edıl kadJemeden sonra: mixlenmeleri umumi hayabn ııb· 
~ , "' llN .. " a tutan süf liyete bundan dab. h · · ed d" 

dıX. ~ ••ti ı .. ~i1• "'-1 - vzadı tecrübe - BıJnlardan senin haberin b ati namıoa ıcap er ı. 
iç 9: 

• "'it~ ..... ~ '"' iğrenç ir nümune o'amazdı. Temllklıun MlUltCU rünü bu 
yok PJll. mı.atlaka vardır. Bu hu· Yıllardanberi maiyetinde çalış- qıUJıid başerat t91>la .. dı, kıılaya 

- Ge~i Hamdi paşa haz· 
ret erini l tavsiyeleri b zim için 
maftbut ise d e alacağımız me· 
murtarın dtrıyet ve zah şaha· 
neye adak t 'er n n dereceş; ni 

a ıtamak ve o~a gore iş ve ma· 

susta biıeJ b r jurqal Verecek: tağı lüt unu gördügü 'e daha sevkohmdu. Vo o geee ortahk 
olursan sadakat ve dirayetinin fazla bir istikbal temin ıç.o kar4rdıktan ~ (Klttuqabaa) 
derecesi anlaşılır, ona göre maaı tavsiyesine •\ğındığı bir vc;li.. na &ötiirülw.k k-..na diz~ 
•·ırsın demişti. nimete kar11 henüz içyüıü belli ler. Mewlekette d~ nurl• 

Alacağı paraları tahayyül eden olruıyan başka b r meqılekette, •fığı, hürr•J4tt ıttil81 pmedı~r. 
Nevza h ba~ka ad,aılann y•I~ v~ y~- göre~4ilar. 

"-"b olmıyan ahalınin emn ye
tine riayet edıleceti ve Suriye
ni• Fr•g• ile iktısadi iıbirliği 
yıpacap halduoda teminat ver· 
diti ilave ediliyor. 

Timeae ıöre (çünkü bu me-
1eleleri ilk haber veren lngiliz 
matbuatldı ·) Camil Mardamla 
M. de Tessao ..-asmda mütem· 
mi~ bir aolaşma iaıza edılmiş
tir. Bu anlaşma. ekalliyetlerin 
hukukune. iki MOelik ibzaıt müd· 
dot eaaata-la ittihclZ edılecek 
tedbirlere, ikttndi münasebata 
ve fötri~ barici emn yetinin 
Fransız ordusu tara.fmdao haırııi 
şartlar dahUinde temi~ edilece
ğine miitealliktir. 

Bu w.esele etrafındaki kalı.
kar~lı~ı idall\e ettirmek içia 
sadedilon g.,-rtt, b• kahil ir 
lerde tamamen alaca~ız kalan 
halk t,abakal~ıDda de~il. fakat 
bu mtıtelfaaiıı ebemmi,..tiai müd
rik olan insanlarda bir hofftut· 
suıhak: 'evlit ~ektedir. Ce2i· 
rede vltku.bulan vo muahedeaia 
illl~uasn alk avakibinden olan 
vahiııa karışıldaklar halrkında 
aarilı m.aluma\ beyan edilme•iş 
olmaaı dik.katle ıaüıalaode ol~ 
maktadır, 

Bu meyandt olaralc halledil· 
memit bulunan ve Türlciyenin 
1925 Türkiye • Suriye muahede
sini feıhetme8ile dikkat aaı• 
laruu yeniden celbetınif olan 
Sancak meacleainia ortaya çık· 
masuıa gene bu imzanın sebe .. 
biyet ve?miı olduğu itiraf edil
miıtir. 

Bu ~erait dahilinde bazı kim· 
ıcler IPyle bir sual U.d etmek .. 
tedirler: 

Başlıeıa meşgale, aevima bir 
:hücum Ayesinde ekseriyeti ka· 
zanmak için parlamento ıae .. 

1 eleye vaz'ıyad edinciye kadar 
en kat'i bir: sükOtu temin etmek 
deiil midir? Filhakika, rea 
mehafil. IQeselenio bazı wafla· 
ıının bilinmesinin bir mukave
met yaratmasından korkmakta 
ve parllmento muralcabesioin 
yalnız şelcle inhisar retmesini is· 
~meldedir. Euaen, l,ijftin bü
yük 19otololerde, parlamento 
koat.·olu bfılı ıokilde mülihıu 
~dilmektedir ve yakında parli
menter reiimlerde, bu reiimlerin 

maktadırlar.) Fransa dahı, yirmı 
senedenberi tahakkukuna çn ı· 
tı ğı medeniyetçi eserin n bir ha· 
rabeye inkılap ettiğ:ni müş h de 
edecektir. 

Bu medeniyetçi esere kıymetli 
mesaisilc iştirak etmiş olan biri 
şöyle diyordu: •Fransa, ya inti• 
zam ve sulhu ıade etmek için 
bir harekete geçmek mecburi
yetinde lcalacaktır veya Surıyenin 
başka devletler tarafından işgal 
edilmesini kabul edecekt r ki, 
Lübnanı da ayni akıbetin bek· 
led ği muhakkaktır. Fakat her 
ha 'de, anarşi için de yüzen bir 
Suriyeni11 kcndı kendine bıra· 
kılmasının mümkün olduğunu 
zannetmek bir halden başka bir 
şey dej-ildir. 

Bu iÜnku vaz;yet ve istikbal 
hakkında bir fikir edinmek isti· 
yenlere, Jerome Jean Tharaud 
kardeşlerin •Al erte en Surie., 
ismi altında neşretti kleri k tabı 
hararetle tavsiye ederim. Bu 
kitabı okumak yalnız faydalı de· 
ğil, ayni zamanda bir zevktir. 
Bu kitab, muharrirlerin S uri• 
yede, şahilden Cezire münt eha· 
sına kadar, yapmış oldukları bir 
anketi muhtevidır. Tharaud kar· 
deşlerin çıkardıkları netice gayet 
sarihtir. 

•Q halde mi? O halde, de· 
rindcn derjne tadil edilmedikçe 
bu muahede tasdik edilmeme
lidir. Bu muahede, ne F ransa 
için hafırlıdır. Çünkü yirmi se
ne~ı k eseri l>ir harekette barab 
ediyoP ve ne de hangi cemaate 
mensup olurlarsa olsunlar Su
riye ahalisi için hayırlıdır. Çünkü 
bunları bedevilerin saltanatına 
intizaren, Türklerden daha pe
şin (1) hareket edecek olan bir 
otuz- kadar burjuva ve derebe
yin boyunduruğu altına ata
caktır •• 

Bu kanı•t bizzat müşahede 
edilmiş hadiselere ve kuvvetli 
esbabı muc.ibelere i~inad etti
rilmiştir. 

Bilhasaa, mub nrirlerin ıahit 
olmuş oldukları, Fransız kuvvet
leri tarafından bastırılan Şam• 
daki kargaşa lığın lc:omünist ma· 
~iyeti gayet calibi d ikkattir. Bu 
laadise istikbalin neler vaicl 
ettığıni iyıce gôsterme ... tedar. 

iyi tarafları olan aleniyet ve (l) _ Bu mnbarrir ne d mele 
ciddi manakaşa muhassenatı isti)IOr?. Eğer b ir az, had 1 len 
kalkacak ve yahnz fena taraftarı 

takip ot'1İf ve muiyi duşünm 
yaşıyacaktıı. 

olayda, bu d•ii ete d Jşmez ve 
Suriye me1eleaillin aeyrİfti ya-

~ıqdan takip etlDİJ olan lceadi· TilPkün haşin davrandığı e sa-
Qesini uydurmaıd . 

lerilo aöıüştüaüıa ıahs,iyetlerc:1cm ··- ------ - - - - ........ ._ 
bi~ birişi, 22 llkUaun 1936 H Jk ~ k•• • 
qıuahedesinin iyi neticeleri ola- lt evı oşes : 
bileceği fikrine iştirak etrnedi. 
Hepsi şu kanaattedirler ki, mu
ahede Fransa i~in oldu!'u kadar 
Surtye içi. de, çolc büyük mah
zurlaı M'llid edttekti•. 8u :w 
vata aöre, nıqaaedeniQ ta~bikid 
ba.ı.ndıktap sonra. Suriye &ci 
kargaş•lıkiara µhn~ olacaktır. 
Devamım hararetle arZ\1 ettıkleri 
Frans z muahedesinın himayd no 
maahar oll'ltttf' olae gayrı· ,4rap 
Qelftaat &Maftııca eziye tlere ma· 
rPZ lRalacakt~. ~Bazıları daha 
simdiden, mukavemete haıtr lan-

1 - Evım zde J a ... t ılo k rsu 
•çılmı ştır. Kaydolun"nların ve 
J .!atd.a lraydelu mak is yen e· 
l'ln .sll/938 ak.ja•m saat afhda 
Halkevıne müracaal la rl. 

2 L·se okullar ına hası r l .nmak 
İşhyon gef\ç er için F elsefo kur· 
~ açıbaı şt r. Bu kursa d va 11 

Qtmek ı~t .yenlerın Dum up ıar 

okuluna müracaatlar. 

~ - 3/1/938 P zartesı gll • ..ı 
evimiz S por, Müze v · S ·rgı l.v· 
111itel~r top .ant• ı varuır. 

• 

• 
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Dilber kadın korsan Bir profesör diyor ki: 
- Aşktan başka kuvvete baş eOmiyen deniz kızmm maceraları ... 

Nakıli: Faik Şemseddin BENLİOGLU 
~~~---4.-.--~~~ 
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Çarviç Pendorun muçosu olan çocuğa 

''Veidnıanın deli mi veya hasta mı olduğunu an
lamak, uzun tetkikata bağlıdır.,, 

. müdhiş işkenceler yapıyordu .. 
Ritard: dar bulundu. Bu müddet içinde zavallı çocuk romunu içmek 
- Ben onu çok zaman evel yediği dayağın haddi hesabı üzere Çarviçin kamarasına gidi• 

tanıyorum. O zaman uzun boylu yoktu. Bir defa da ayağını kır· yordu. Kaptın, geminin sefer 
ve za)'lf bir adamdı. Fakat, dı. Bu sebeble topal kalmıştı. defterlerile · meşgul olurken ve 
çiııri gibi satlam ve kuvvetli Bir gün elinin bir parmağını, vakit gelince bir ıslık çalar. Mu· 
idi. Böyle bir adamın nasıl kamarasının kapısına sıkıştırarak ço da rom şişesini hemen alır 
olup ta korsan olmadığına hay· kopardı. Bu da yetmiyormuş ve kamaraya koşardı. Fakat bir 
ret ederdim. Çünkü cesur ve gibi Moçonun yaralı elini kay· kaza eseri olarak ıslık: sesini 
kahraman bir adamdı. Dedi. nar katrana soktu. Dahası var: duymaz ve şişe ile kamaraya 

- Bu gin bu adam ölmüş Bundan sonra, Muçonun yüzüne koşmazsa k yametler kopardı. 
bulunmaktadır. Zaten onun kızgın demirle iki harf, Ç. P. - Ala .. Fakat bir Muço, bir 
ölümü bı1ebiledir ki ben de harflerini dağladı. Bu iki harf çocuk, koskocaman bir remiyi 
bu halde bubınuyoruml Fela- Çarviç ve Pandor kelimelerinin nasıl battrabilir? 
ketten ben bir de mar•ngoz iJk harfleri idi. - Onu da anlatac.tım, bir 
küçüle bir sandalla kwtulabil· Bu kadar zulüm ve işkenceye akşam gene Çarviç 11hk çalmıı 
dik. Fakat sandalda bir az ol· ratmen, Muçonun kulağını kesti ve Muçonun rom ıi,esile birlikte 
ıun yiyecek yoktu. Suazdulc. ve gülmete icbar için de ağzına gelmelini beldemiıti. Fakat affl 
Maranrm Brioz çok auaamıı yartt.. Muço bunlara karıı hiç Bingman, çocuta bir tekme attı 
idi. BmHın için deniz auyu içti. bir ıey söylemedi, o rece yara· ve çocuk düıerek rom ıif8ıiai 
Bu ıu onda nuıl bir teair larının ac111 ile kendiıini öldür· kırdı. 
yaph, bilmiyorum. Fakat bir az melerini rica etti. Fakat Çarviç Bu hidiıe, bir iki dakibkk 
aonra, maraarosan bir deli aibi biç bir kimıenm Muçoya el bir teahburu icab ettirdi. Ve Orltıtl• e1111l ve etra/ında lcıır6ul.arı .. 
sandaldan deniae atladıjını aürmeaille mhaade etmiyordu. Muço kamaraya girdiği vakit Fransayı ve bütün dünyayı 
ıördGm. Ben de ancak yara Hatta bir gün aşçı Bingman Mu· Çarviç Rom ıiıeıini kaptıla dehşete düşüren, malaud ve mq-
ölmfit bir halde karaya çakma- çoya bir tekme wrdu diye az gibi çocutun baıına indirdi. Ve bur cani Veidmann hakkaoda, 
ta muvaffak oldwal daha Çarviç tarafından öldiirü- çocuk oldutu yere düştü ve Dr. psikolot M. Pierre Vachet 

Kazuede adam ıuta. Halin• lüJOrda. öldü. Çarviç çocutun cesedini aeşrettiti bir makalede diyor kh 
den bundan fazla bir şey anbifr Bu lıallere ratmen Muço, bu denize atb. - Sonıı fHll' - •Cazip ve fotojenik bir bakııla 
mak bıtemediti anlqılıyordu. T 

1 
b 1 d • aydınlatılmıı muntazam çizıili 

Fakat Meriı urgut U ovasını e e ıye yüzüne baktıktan ıonra •Veid· 
- Panel. aerede batb? mann. aa tüyleri ürperten, kalp-
Oi19 ıorda. idare edecek leri nefretle dolduran cinayetler 
- Açık deaizcleL Fakat ba• iıliyecek bir canavar olabileceti 

rut &ça11nın 1a&111a aıer1ae batta Geçen •ene Jandarmaya verilen 0e1anın, be. kimin aklına gelirdi. 
- Anladık. Fakat ne Hbeple. Alta kiıinin canına kıyın bu 

wal? LafilAk DecleD oldu? /edJ,ece dalaa iyi idare edildili GftlGftlt!z.. ad•mın müdafii bu hadisenin 
Danyel Cayz )'Utkundu ve el• .Patalojik bir muamma olduğunu 
~ wea tferi •üruyor. 

- Muçoam bböat. ve & Canavar yaptıtı iıl1:rden na· 
btli.ıili yüzbdenl DeclL elim detildir. Üzerine fazla dü· 

- Muço mu?. Ba Maço kim- ıüldiilii zaman yalnız ağlamakla 
di? Ada JOk mudur? kılıyor. Fakat boynuna inecek 

- Madem ki unr ediyonu- olan giyotinin keskin bıçatından 
llUI ben de ı6ylU,onam, itteı ürktütü için de değili. 
Çarvi9 ~k lert bir adamdı; Pis"kologlar böyle insanlık 
ikinci kaptan mevkiinde oldu· hislerinden uzaklaşıp hayvanlık 
t- halde bu hareketi bile hudutlarına giren canilerin ruhi 
muva~ bulmu)'orm. Kabahtti hallerini tetkik edebilmek için 
dereceıin.a. bir adama ceza geçmitlerini araştırmak mecbu· 
vermek ve da,ak atmak olur. riyetinde kalıyorlar. 
Bizim meslekte .._. ihtiyaç Lombroso gibi ruhiyatçılar 
vardır. Fakat lsabahatlis Wr tekrar edilen cinayetlerin bir 
iauaa mliim yapılamaz. Kaı.; nevi biolojik mahsul olduğunu 
laataız bir iaaaa• mltemadiyea söylüyorlar. 
nliim etmek hiç olmaz, ipe Zaten Weidmann: 
bunan için böyle oldu. Ova idaresi mıntelca nıerbzlerinden biri.. - Şayet dedemin ne yaptı· 

Kazazede adam re- Httu. Turptlu, (Pluausi) - Geçen 1ene belediyeden alınarak jandarma ğını bilseniz! 
Fakat bu defa ela Kenediı idareaiae verilen ıeb~miz ovası, bu yıl tekrar belediyeye bağlana- Dememişmiydi? 

- Neye auatua?. Diye 10rdu. cakbr. Yeni gelen kaymakam memleket işlerini tetkik ederken, Bence bu çeşit insanlar için 
- Evet.. Devam edecetim. ovanın belediye elinde daha iyi idare edildig:ni görmüt ve bu umumi bir kanaat edinmek im-

Macerayı IOOUDa kadar anlata• sebeple jandarmadan ahnmııhr. kansızdır. Caniler cinayetlerini 
oatam, evet, b~ Çarviç Mu• Belediyenin bu yıl büdcesine ova müdürlüğü, kalem şefliği, işlerken kolaylarına ne gelirse 
toyu çok fena halde dötüyordu. llıantaka memurlukları maaıları da konac.ktır. Turgutlu ovası, iki onun istimal ederler. Weidmann 
B.a Muço gemide bir tene ka· y6z bin dönümden fazla, münbit bir arazidir. da gayesine erişmek için kah ........... ~ ..................................................... -. 

Yazan: 
Hanri Bero 

Dilimize çeviren: 
~iikrli Kaga 

------------------. ıs 

iç gtln üç gece içerler, çlpkınlık 
•tlerler, bakara oynarlardı da 
gene ıözlerinin parlaklıtı, çelı· 

~~Din reoıi uçmaz ve elle· 
nmn, bellerinin kuvveti azal. 
mazdL 
~e o madam, gülüyoraunuzl 

E oyle~ir ne yapalım mazi in· 
•nı daıına güldürür. 

Ab ne diyeyim. Sizin o çiroz 
erkekleriniz çok geçmeden inti· 
kamların1 aldılar. Aldılar amma 
almazdan evel oaları bir defa 
terzi diikkinlarında ıörmeliydi. 
insan ° zaman orada olup ta 

~··~~ ~t~ -

terziye: 
- Caketin astarını kalın koy, 

omuzlara bir az daha pamuk 
doldur; göğsümü ıişir. 

Dediklerini işitmeliydi. O de· 
virde ıimendifer istasyonlarında 
semirmek için birebir olan 
aular, sayfiyeler ilanından ge· 
çilmezdi. Renks"z, kansız çehreli 
insanlar midelerini haplarla dol· 
dururlardı. O zamanlar herkes 
yedinci Edvara, Karozoya ben· 
zemete çalııırdı; yoksa şimdıki 
gibi ••Karpanite,,ye filan değ 1. 
O zamanın cılızları tıbkı şimdıki 

ıiımatt1'1Hft ~leri'n'i töt;~h'ı· 

den iplildenır tek düğmeli ca· 
ketlere sıkıştırmağa çalıştıkları 
gibi onlar da semıreceğim, şiı· 
man görüneceğim diye dertle· 
nirlerdi. Ben bunları kocanız 
için söylemiyorum, sakın üzeri· 
nize alınmayın. Kendisi Allah 
için yakışıklı bir delikanlı, fakat 
benim arzum şu ki: Gerek ka· 
danlar gerek bizim için moda 
zaman zaman değişmeli, herkes 
sırasına razı olmalı. 

Bakınız mesela on dördüncü 
Lui, evet madam; on dördüncü 
Lui zamanında etten ve yağdan 
mahrum kibar bir adam adeta 
menküp gibi idi. O zaman er· 
kekleri tavsif için ince kelimesi 
yok idi. Onun yerine cılız kul
lanılırdı. Fakat siz ne derseniz 
deyiniz, zayıflara karşı kullanı· 

lacak en hakiki, en doğru en 
müntakim tabir cılız tabiridir. 

C lızl Madam; o .zamanlar her 
kelimenin bir manası, hakiki bir 
;tıraeai1'~atıdt!..,~ğer o ~m-an ne 

sarayda ne de şehirde hiç bir 
kimse şiımanlıktan nasibi olmı· 
yan adamlara latif, ho~. sevimli 
sıfatlarını vermiyor idiseler bu· 
nun sebebi bu gibi adamların 
zevke ve hoşa gitmemelerinden 
idi. Filhakika o şanlı devirlerde 
böyle kuru ve cılız adamları 
sevmezdi, sevemezdi. O devir· 
lerde modayı yapanlar harb ve 
darb adamlara idi. 

Onlara gemi tavlombazı ka· 
dar kocaman zırhlar lazımdı. O 
zamanın adamlan hem güzel, 
hem de kahramandılar. içkiye 
de doymazlardı. Müsaadenizle 
madam ben de bir bira ısmar
layayım. 

Madam ben ıize, şairlerle 
darağacına çekilenlerden başka 
berkesin semiz ve boyu posu 
yerinde olduğu bir devirden 
bahsediyorum. Ne iyi bir devir 
değil mi? Ne vakit Luinin res· 
mine baksam, ne vakit onun 
yuvarlak göbeğini görsem göz· 

ellerini, kah çekicini, kala taban· 
Clllnı kullanmııb. 

Y alaız bu gibi büyük cenavar 
larda ıu umumi vaııfları görmek 
imkinı vardır: 

Hareketleri sakindir. Ka· 
naatkirdırlar. intizamı severler. 
Weidmann da terbiyeli kibar 
ve kimse He alakadar olmadığı 
gibi kendine dost ve muhit 
edinmekte de güçlük çekmezdi. 
Geçmiıinin karanlık noktalarını 
iyice seçebilmek için onunla 
karıı karşıya ielmeldiğimiz la· 
zımdır. 

Veidman 1908 de Frandortta 
dotmuştu. Daha küçük yaşla· 
rında bile ark3dışlara ile hırsız· 

lık oyunları tertip etmekten 
hoılanmağa başlamıştır. 

Francfortta lise tahsili sırala· 
randa etrafına b; r kaç arkadaş 
toplayarak bir teşkilat yapmış ve 
kendisi de şef olmuştur. Mak· 
sallara oradan buradan şunu 
bunu aıırmaktı. 

Nıhayet yakayı ele vererek 
üç haftalık bir hapisten sonra 
evine gönderilm ştir. 

On sek z ne bas ığı sırada 

KanaMaya giderek Sinlactaki zi· 
rut mektebine girmiştir. Burada 
da buğday mağazalar.na, kürkçü 
dükkanlarını soyan bir grup 
teık 1 etmekte gecikmem"ştir. 

Bir kaç sene hapısten sonra 
Almanyaya gelerek gene eskisi 
gibi bir grup teşkil etrpiş; bu· 
rada bir mücevherci ile karısını 
öldürmekle ilk cürmünü işle-

1 
miştir. 

Sarrebruck hapishanesinde ev· 

terimden yaşlar gelir. Mösyö 
Leon Dödenin kraliyet taraftarı 
olmaıı muhakkak şişmanlık mo· 
daıına merbut bulunmasından 
ileri gelmiştir. Başka bir sebebe 
kabil detıl atfedemezsin ız. Ve 
etseniz de beni kandıramazsınız. 

Eter ben müverrih oluy· 
dım.... Esniyecekıiniz zannedi· 
yorum. Pek ili haydi müver
ribliti bırakayım da avukat 
olayım. 

Hemşirelerinize söyleyiniz! Sa· 
kın damlardaki kedılerin koea
ınan ve kuvvetli tekirlere i..,.laız 
insafıız pençe atbklanna ba· 
kıp ta aldanmuınlar. Ne demek 
isteditimi anlıyorsunuz, değil 
ani madam? Bu ıün delille Yarın 
her halde günün birinde gene 
kuvvetli delikanlı modası nasıl 
olaa çıkacaktır. Yalnız ben 
kendi hesabıma bu modanın 
geç kalmasandan korkuyorum. 

Esrarımı bildığin izi .gözleriniz· 
den oiöjötuil. BuHlhri tnüte· 

veli arkadııı, aonra öldiirclGll 
insanlar arasına giren Artı.. 
Frommerle tanııta. Ve •ı...oa,. 
re. yu öldürmek suretile en._ 
cürmünü işliyen cani; Frommen. 
amcasına aid olan bir kartYizit 
yardımı ile ele geçmiıtir. 

Veidman işlediti cinayetler• 
den zevk alır ve maktulleria 
pabuçlarını saklardı. 

Veidman bir hasta veya bir 
c4eli midir? 

Bence sosyal cihetten pia!ko· 
fiz olojik bir tetkik yapmak, bu 
suali ayd nlatıaı• olabil ı r. Be .. 
ruhu karış.ktır. Caninin yap• 
ları onun taşıd tı muam 
haliedemez. Bio•ojik esrar DU!kl' 

duruyor. Ş mdiye kadar •11111' 
lamamıştır. 

Böyle b r cinayet neticesinde 
yapanı cezalandırmaktan ziyade 
bu gibi hadiselerin telcerrlr 
etmemesi ç n alınacak tetb:rleri 
araşt rm~k, bulmak daha İJİ 
neticeler verir. 

Böyle hallerin önüne geçmek, 
fail.eri cezılandırmakla detil, · 
keşfetmeğe çal ıştığımız alıllk 
seromu ile mümkün olabilir. _. 

Ur. Behçet U 
Çocuk hastalıltları 

mütehasa·aı 
Hastalarını 11,30 dan bire ka
dar Beyler sokağında Aheok 
matbaası yanında kabul eder. 

Muagenelıane tele/ou 3990 
Eo tel~fonıı 2261 

essır olmam, madam) 
bunu kocanız ç·n şayam takdir 
bir hareket telikki ederı& 8-
biribirlerindeaı biç bir fe1 p 
lemiyen aileleri çok ....,.._ 
Kocanızı görmiyor muıunaa? ff8. 
kikaten çok iyi bir adam, b 
kınız bize bakıp bakıp naul 
giilümıüyor. Kendilinden balaa 
ıettitimizi anlada. 

Bıze bakması görüyor muau
nuz, elindeki kiğıtlan iyi tutm• 
aına ve karıısandaki oyuncuı.a 
dikkat etmesine mani olmuyor. 
iskambil oyunu nice aile oca
Aımn bir direğidir; eter bir 
kadın olsaydım kocamın iyi bir 
oyuncu olmasını ve sizin llbi 
beni kahveye götürmeami ister
dim. Ve gene sizin gibi o or 
narken ben de gülümıerdım. 

Oyunları bitiyor. Eğer sizi 
rahatsız etmiyorsam inıaallab 
bir gün buluşuruz da gene bir 
az gevezelık ederi~. 

- Sıntı oal -

• 





2 ~finunnsani 

Tekin olmıyan evler: 

Hayaletli U. B. 65 
tahtelbahri 

Masal değil, tam bir hakikat! 
Bu tahtelbahirde muhakkakki bir uğursuz

luk ve bir de hayalet vardı •• 

Tuzak gemi ile tahtelbahir arasında top ateşi 
Tahtelb1ıhir yeniden sefere 

çıktı,. fakat felaket ve uğursuzluk 
bu tahtelbahirin peşini bir türlü 
bırakmıyordu. 

F eliket, f elik eti takip edi
yordu. Bundan sonraki hadise
leri de U. B. 65 in ikinci kap
tanının defterinden naklediyoruz: 

•Bizim sefine, itiraf etmeliyim. 
ki bahtiyar bir gemi olamamış 
ve felaketlerin en mühimmine 
ve korkunçlarına sık sık sahne 
olmuştur. Halbuki zabitlerimizin 
hepsi de iyi insanlardı. Tahtel· 
bahirde akıl ermez bir hal ve 
vaziyet vardı. Be ki de hadise• 
lerin ıarip tesadüfleri bu kana· 
ati veriyordu. Maamafih ben, 
geminin tekinsiz oldutuna kani 
idim. Bir gece, denizde iken, 
geminin güvertesinde bizim ge
mıye mensup olmıyan bir zabi· 
tin hayaletini gördüm. Hayaleti 
daha yakından gören b r nefer 
bunun torpil infilakında ölen 
ikinci kaptan olduğunu iddia 
etti. Beq, bir çok geceler, tor· 
pil mağar .. mıo civarında dola· 
şan b"r zabit hayaleti gördüm. 
Bu hayaleti benden başka bir 
çok kimseler daha gördüler. 

Son kumandanımız, böyle 
hayal görenlere deli der ve ayni 
zamanda böyle sözler söylenme· 
sine müsaade e 1 mezdi., O, ha· 
yaletlere inanmaz görünmekle 
beraber, samimi dostlarına "'bu 
gemi tekinsiz hem de şeytanlı 
bir gemidir,, demiştir. 
Mayıs ayanda ispanya sahil· 

!erinde bulunduk. Bu sahiller 
civarında geçen günler imiz, en 
utursuz günlerimizdendi. 

Oıland açıklarında bir fırtı· 
naya tutulduk, sermakinist ka· 
yarak düştü ve ayağ! kırıldı. 
Bir a% sonra, bir tuzak gem ye 
rastladık. Top düel!osu mecbu
riyefnde kaldık, daba beşinci 
endahtta, müdhiş bir dalga gel· 
di, sefinenin üzerinden aşt·; top· 
çulardan ikisi kendilerini kur· 
tarabildiler, fakat topa mermi 
veren Rişard Mayer, dalga ta· 
rafından denize sürüklendi, bo· 
tuldu, gitti. 

Hadise bu kadarla geçti. Fa· 
kat biz, daha feci had•selerle 
karşılaşacağımıza emin idik. 

Uzaktan düşman harp sefi· 
neleri gördük ve dalmağa mec· 
bur kaldık. Fakat gemimiz çok 
seri batıyordu. Hepimizde ve 
hatta kumandanda da end . şe 

vardı ve birdenbire gemi yenı· 
den su yüzüne çıktı! Halbuki 
düşman bizden henüz 500 met· 
re uzakta idi. Eğer hava sisli 
olmasavdı, biz mahvolacaktık; 
bu sayede yeniden d11ldıkl 

Bu sefer esilas nda ben ha· 
yaleti üç defa gördüm, gemide· 
kilerden bir çoğu da benim g:bi 
hayaleti gördjJer. 

Düşman yerimizi tesbit etmiş 
idi. Çünkü bir çok mermiler 
etrafımıza düşmekte idi. iki 
mermi tam üzerimizde patladı; 
Elektrik lambaları infi ile tesirile 
söndüler; ıefınede 25 derecelik 
bir zaviye teşkil edecek şekilde 
dik kalkta; arkadaşlardan Loh· 
man muvazenesinı kaybederek 
düştü, birkaç yerinden kemikleri 
kırıldı; dahıli bereler yüzünden· 
de bir hafta sonra hastahanede 
öldü. Denizaltı bombaları bizi 
bir saat takip ettiler. B~yük bir 
felaketten kendimizi çok güç· 
lükle kurtarab.ldik. 

Üssü bahrımize döndüğümüz 
vakit, iyi bir talıh eseri olarak 
beni hastaneye kaldırmak mec· 
buriyeti hasıl oldu. Bu suretle 
uğursuz sefineden kurtuldum, 
arkadaşlarımdan Vermike hare· 
ketınden evel beni hastanede 
ziyarete geldi ve "'vedaa, helal· 
laşmağa geldiğini" söyledi. Ve: 
"'Bu defa sağ dönmiyeceğime 
emi11iml" Dedi. Zavallı adam 
zevcesi nezdinde de bazı vazi· 
felerin ifasını r;ca etti. Ve 11 
Temmuzda zavallı kayboldu. 
Sonradan bu zavallı arkadaş•n 
34 zabit ve tayfa arasında 
U. B. 65 Tahtclbahiri ile batıb 
mahvoldutunu öğrendim. 

U. B. 65 tahtelbahiri ne su· 
retle batmış veya kaybolmuştur? 

Hakikat şudur ki bu tahtel· 
bahir hiç bir iz bırakmadan kay· 
bolmuştur. 

Malum olan da şudur: • 
10 Temmuz 1918 de Ame· 

rikan L. 2 tahtelbahiri Kler 
burnu c:varında dalarken diğer 
bir tahtelbahirin teleskopunu gör· 
müştür. Bu U. B. 65 tahtelba· 
biri idi. 

L. 2 harb hazırlığında iken, 
kumandanı mukabil tardtan kor· 
kunç bir infi ak duymuş ve bü
yük bir su sutununun yükseldi· 
ğini görmüştür. 

Deniz eski halini bulduğu 
vakit, Amer.kalı la~ diğer tehtel· 
bah rden en küçük bir eser bile 
görememişlerdir. 

Kimbilir? bu infilak ta mahut 
hayaletin uğursuzluklarından bi
risi değil mi idi?. 

-SON-

Yunan gençliği 
Sadakat yemini verdi 

Atina, 1 ( Radyo ) - Yunan 
Gençlik teşkilatı, bu sabah Baş· 
bakan General Metaksas ve di· 
ğer nazırla · muvacehesinde sa· 
dakat y~mini verm ştır. 

ANADOLU ~hbth ,, 

HiKAYE M. Edene, bizzat Başvekil M. 
Çember/ayn vekalet edecek •• 

lngiltere. tarihindeki bu 
emsalsiz hadise 

Uzak Şark ahvalinin vehame
tinden ileri gelmiştir 

Tanrının Şaheseri 
...._ _________________ ,Hikmet Orhun 

M. Eden Çin ricalile bir arada 
Londra, 31 (A.A.) - Gaze· diğini kaydediyor. . 

teler Fransaya gidecek olan B. Başvekilin hariciyeyi bızzat 
Edenin yerine hariciyenin bizzat derubde etmek kararı gazete 
başvekil tarafından deruhde muharrirleri arasında büyük bir 
edilmesi kararının geçmişte mi· hayretle karşılanmıştır. Çünkü 
sali olmıyan bir karar olduğunu umumiyet itibarile B. Edenin 
ve B. Çemberlaynın uzak şark işine Lord Halifaks bakmakla· 
işini bizzat takib etmek arzu· dır. Bu tedbirde başvekilin ha· 
sunda olduğunu kaydediyorlar. rici işlere en büyük ehemmi• 

Bununla beraber Daily Mai\ yeti atfettiğini isbat eden bir 
gazetesi B. Çamberlaymn Av· 
rupa tarzı tesviyesi işini ileri işaret görülmekte ve bu kararın 
götürmek ve ltalya dostluk mü· uzak şark vaziyetindeki vehamet· 
nasebatının tekrar teessüsü hak· ten mülhem olduğuna şüphe Yıllardanberı san'atkar, nadi· 
kındaki arzusunu yürütmek iste· edilmemektedir. de bir mermer üzerinde uğra· 
------~~~~~~~~~~~~~--------ı~y~du. ~k eyun~rınıo pn~ 

ltalyan gazeteleri, Hatay çıplak eserler üzerinde rakıetti-
ği oda... Kalem değmemiş her 

·ç· kalele yaz yorlar mermerde, muhayyel ve çıplak 1 ın ma r 1 • bir kadın, henüz biitün tenasü· 
bü şekillendirilmemiş birer er· 
kek hayali gizli.. Ve san'atkar Hükumetimiz.in, Uluslar Sosyetesine nota 

vermesi keyfiyeti, Romada haklı görülüyor. 
Bütün İtalyan matbuatı Hatay 

hakkında uzun neşriyat yap· 
makta ve Turk matbuatının 

neşriyatını ve Türkiyenin nota 
vermesini lehimize olarak bü
yük başhklarla tafsilat vermek· 
tedirler. Türk gazetelerinin bil· 
hassa Türkiye· Suriye muahede· 
sinin feshi ve Sancakta yapılan 
tazyikler hakkındaki neşriyatı, 
İtalyan matbuatından aynen alın· 
m ştır. 

Hatay meselesinin ltalyada 
ne derece alaka uyandırmakta 
olduğunu göstermek için, bu 
mesele hakkında Türk matbu· 
atın• n neşriyatım nakleden ltal
yan gazetelerinin listesini aşağıya 
naklediyoruz: 

Romada ' çıkan "La Tribuna.,, 
"lı Giornale d' ltal a.,, "il Te· 
vere" ve 11 11 MeHggero,, gaze· 
tel eri, 
Mılanoda çıkan "İl Corriere 

Della Sera.,, "La Sera,, ve ,.il 
Popolo d' ltalia"' Romada çıkan 
"La Ltampa,., "La Gazetta del 
Popolo,,, 

Cremonada çıkan 11 il Regime 
Fasv sta", 

Napolinin 1111 Mattine"' 
Messinanın "La Gazetta di 

Messina,., 
Katanyanın "il Popolo di Si· 

cilia,, gazeteleri vesaire. 
Trablusgarbta çıkan 11 L' Av

venire di Tripoli" gazetesi bile 
Türkiy~ • Fransa münasebetleri 
hakkında Ulusun neşrettiği ma· 
kaleyi nakletmiştir. 

Pariste 
Yılbaşı eğlenceli 

• 
geçmış 

Paris, 1 (Radyo) - Dün, bü
tün F ransada çok şiddetli so· 
ğuklar hüküm sürmekte idi. Bu 
itibarla Liyon, Marsilya, Stras
burg ve Verdunda yılbaşı eğ
lenceleri geçen seneki kadar 
umumi olmamışbr. 

Yalnız Paris halkı, fevkalade 
eğıenm ştir. 

Yunanistanda 
• •••• 

Gönüllü işçi teşkilatı 
Yunanistanda da gönüllü işçi 

teşkilatı yapılmıştır. ilk 300 ki· 
şi lik tabur, Pazar günü tahlif 
edılecektir. Yakında Atina civa
rında başka taburlar da kurula· 
caktır. Bu taburlar şehir ve şe
hir civarındaki sayfiyeleri güzel· 
leştireceklerdir. Gazeteİe Metak· 
sas kabinesinin bu yeni teşbbü· 
sünü alk şlama .:tadır. 

Bu tarihli gazetelerin meşgul 
olduğu başlıca mevzu, Pıre li· 
manıdır. 175 milyon drahmi 
sarfılc limanın eksikleri 1amam
lanacaktır. Estia gazetesi bu hu· 
susta yazdığı lakonik bir fıkra· 
da diyor ki: 

"'Pire limanı yalnız Pire ve 
Atina ıçin lazım değildir. Bu 
limanın Patras, Volos ve Şıra 
gibi Yunan limanlarmı iptal et· 
mesi de olmaz. Pire limanı Ak· 
den.zin trans"t merkezi haline 
ketirilmelidir. Pirede sahih ha· 
vuz yapılırken, Şıra sabih bavu· 
zandan da vazgeçilmemelidir .• 

Etnos bu mesele hakkında 
yazdığı başmakalede ıöyle di· 
yor: 

"Pire limanında yeni silolar 
yapıldı. Yeni vinçler kuruldu. 
Yeni tesisat yapıldı. Lakin ihti· 
yaç günden güne artmaktadar. 
Finans müsteşarlığı, bunu göre
rek, limanın tevsiıne karar ver· 
miştir. Emlak Bankasından 180 
milyon drahmi ödünç alınarak 

bu işe sarf edilecektir. Yeni pro
jeye göre, bir liman dairesi, bir 
çok antrepolar, kontrol daire
leri sabih bir havuz yapılacak; 
vinçlerin sayısı artbrılacak, yol· 
lar genişletılecek, velhasıl limana 
her ne lazımsa yapılacaktır. 

Pire limanı Akdenizin üç 'bü· 
yük limant arasına girece~tir. 
Hükumet, milli ı ktısadiyatımı.zın 
en mühim bir ı lltiyac nı bu su· 
retle tamam amaktadır.,. 

burada muhayyel hatlarla, san'at
la, aşkla başbaşa; yıllardanberi 
ruhunu, dehasını, bütün enerii· 
sini, insanlığın tapacağı bir 
şaheser yaratmak için verdi. 

insan dehasının en son yara· 
tacağı şaheser bu olaclktı. 

San'ata özünü, ruhunu, bütün 
benliğini, aşkını vermek ve ba· 
şarma\c kadar i ns anı muvaffakı
yete götüren, hayata bağlayan 
bir sar yoktur. 

Heykel, yıllardanberi sanat
kara her gün birer parça daha 
ümid ışığı veriyordu. 

Ümid; ruhun zavallı ç çeği, 
ruhun biricik ışığı!.. 

San'atkar işte bunun verdiği 
hızla, gururunu yılların arkasın· 
da, şöhretini yarının meçhul 
ufuklarında bekliyor. Her gün 
dehasını, kudretini dimağının 
potasında eritiyor. 

O, belki şöhretini asırlardan 
asırlara, eserini diyarlardan d i· 
yarlara nakledecek. Ve belki 
bütün ümidi solacaktı. Heyhat!. 

Kadan denilen ezeli ve ebedi 
hayalden ve her varlığın o Al
lahmdan dünyanın en güzel 
heykelini yaratmak istiyordu. 

En güzel kadın heykeli; hü
sün uzuvlarile bu veya şu mıl· 
letin güzellerinin göğsü, yüz ve 
vücudünden seçilmiş bir şaheser
den mi yaratalmalı idil 

Tanrı, parça parça her mille
tin kadınına armağan ettiği bü· 
tün bu güzellikleri yalnız Türk 
kadınında toplamıştı. 

Ruhu, erişilmez, incelikleri, 
can alan estetik tenasübile, göı· 
lerini, dudaklarile bütün çıplak· 
lığile en güzel model, bir Türk 
kadını olabilirdi. 

işte, bu en güzelden de en 
güzel yaratmağa çalışan san'at· 
kar, san'atının Allahı, ve eseri 
de san'atın en yüksek mertebesi 
olacaktı. 
"M ı kel Anj,. in "Roden ,, in 

dehası bu eser önünde gururunu 
kaybedecek, bunun önünde d ze 
geleceklerdi. 

• * • 
Her zerresi b inbir he"ecan J 

saklıyan heykel bu gün bıtı· 
yordu. San'atkar en son cm 
ğini, bütün ruhunu bu mermerd 
aksettirmişti. Son kalem darbe· 
leri, ipekten bir atlasa oya işler 
gibi artık, san' atın son kudretin· 
Türk kadınının gözlerinde yarat· 
mata çalışıyordu. 

Gözler, o derin ve dilsiz ifa· 
delerin kalbe giden karanlı c 
yolları.. Gözler, şimdi gülen, 
şimdi halka, halka ruha dö ülen 
haleli titreyişler.. Gözler, ş m ı 
engin bir den"z, şimdi son z 
bir sema, hırçın ve bulutıu s 
suıluklar.. Gözler, oklan k Jbi 
delen gerılmiş yaylar. Yıllard n• 
beri san'atıcirın bütün üm dın ı 
ışığını saklıyan göz er. 

Işıkların, her zerr sini öptü u 
bu beyaz mermerdeki bakı a , 
ne kadar sönük ne kad r ca • 
sızdı .. Onların hararetini, ışı ı 
reng!ni, manasını canlandım 
ne boş bir emekti. 

San'atkarın ruhundaki son 
ümi ~ . dehasındaki son klldret te 
bitmiştı. Kalem elinden d u. 

Gözleri karardı. Birden he}~ 
terketti. Çırılçıplak mode 
dizlerine kapandı. Model b · • 
bütün ilahileşti. Göz yaşları du-
daklarına sız an san' "tki r lk 
defa ağlıyor, ilk defa kadın 
önünde dize geliyordu: 

- Türk kadını!.. Sen bütün 
zerrenle, halikin mucizesisı n. Ya· 
ratmağa kalktığım gözler nd 
kudret önünde san'atam ne 
dar aciz kaldı... Senden daha 
güzel bir şaheser yaratma a 
kalkmak kadar boş bir h al 
yokmuş. Yıllardır, vu 
uğraşan san'atım, gözlerin n 
ginlerinde bu gün pek hak lı o · 
rak can verdi. Ôz san'at se 
Ancax Tanrmm yaratabı ece 
şaheser sensin!.. Dedi. 

Ve bir mermer soğukluğu ile 
yere yıkıldı. Kalbi durmuş g:-
biydi. 

O gün san'at, ilahi b ir kudre· 
tin önünde aciz içinde ilk d~.a 
dize gelmişti. Zira Türk kadını 
ancak Tanrının yaratabileceği 

bir şaheserdi. 
Seydiköy: Hikmet Orhun 

Rumen seyyahlar 
İtalyaya gidi vor 

Roma, 1 (Radyo) - Roman· 
yanın muhtelif yerlerin !en bın 

beş yüz seyyah beklen yor. S y· 
yahla r, görü meğe şayan yer er 
gez cek.e ve bir hafta k;;adar
ka.acaklardı r. 
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llf~lJ1 CHE LE .. 
\ ANTE -LINIE 

G m. h. H. 
HAM8URG 

DEUTSCHE LEVANTE
LINIF.., liAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINIF A G. 

BREM EN 
•JQINIA,. vapuru 21 Birinci 

kanunda bek1cniyor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
için yik Hıeaktır. 
AMERICAN E.XPORT LlNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORA TION 
•EXIRIA,. vapuru 24 s·rinci 

kanunda bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

•CARLTON,. vapuru 31 Birin· 
cikinunda bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 
5 TE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
•TJSZA,. motörü 13 Biinci 

ı anunda bck'cn·yor. PORT·SA
lD ve ISKENDERIYE limanla· 
rına yük alacaktır. 

~ERVICE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR,. vapur'J 22 

Birircıkinunda KôSTENCE, 
içın hareket edecektir. 

JOHNSTON WARREN 
LINES LTD. 
UVERPOL 

•AVIEMORF. .. vapuru LIVER· 
POL ve ANVERS limanların· 
dr n yük ç1karsc1k ve 26 Birin· 
cika lUnda BURGAS, V ARNA 
ve KôSTENCE için hareket 
edec:elcbr. 

DEN NOR~ KE MIDf.L. 
HAVSLINjE 

•BACHDAD,. motörü 14 a:. 
rncikinunda bekleniyor DIEP
PE ve NORVEÇ umum liman· 
larma yü a acaktır. 
ARMEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
• ORBURG,. vapuru 10 ikin· 

,c Lanun 1938 de bekleniyor. . 
ANVERS (doğru) HAMBURG 

BREMEN çin yük alacaktır. 
knlardaki hareket tarible-

navlunlardaki dlf'JtildHi~ 
lllCen acentl ıneıulifel kabul 
etmez. 

Daha fızla tafsilat için Bi· 
rfwei kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
"apur acentahtına müracaat 
cchlmcsi rica olunur. 

Tel~fon : No. ?007 /2008 

-~ Olivier ve 
Şürekası 
Limited 

Vapur Acentası 
8irincikordon Re~ı binası 

Tel. 2443 
LONDRA HATTI 

Fratelli Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL ~AIS 
KUMPAM'ASI 

! 1DEUCALl@N,, vapuru lima· 
oımı:zda ol p ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
)imanları içm yik aı._... 

.. HERCULES" vapuru 5-1-38 
de beklenmekte obp yükünü 
tahryeden sonra BURGAS, 
VAR NA ve KôSTENCE liman· 
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"NORRUNA" vapuru 3-1-38 
tar:h·nde bekler.mekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG ve DAN
MARK ve BALTIK liman'arı 
için yük alacaktır. 

''ISA,, vapuru 18·1·38 t1ri
hinde bekl-enınekte o1up ROT
TERDAM, HAMBURG. GDY
N.A, DANZIG, DANMARK 
ve BAL TIK lın anl<ırına yük ala· 
cakhr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•sUÇEAVA,, vapuru 1-1-38 
truih.nde ge'ip MALTA ve 
MARSILYAya hareket edecekt r 

.. ALBA JULİA,. v.ıpu u 17-
1-:8 tarıhinde beki nmekte olup 
MAL TA, MARSIL YA liman arı 
için yü: ve yolcu k1bul eder. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 
rıavlunlardaki değişikliklerden 

ac:tr • a mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla taf silit tçin ikin· 
ci kordon"• FRATELL.l SPER
CO vapur acentalığma müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/.;242/2663/4221 

Doktor 
A. T t. ı;f ik Lütem 

Ku &ık, huruu, boğaz 
Hastalıkları birinci sımf 

ıı. ü ehassu 

Mer~ez hastanesi kulak 
kıinığı şeti 

Her gün 15 ten sonra fkinci 
Beylu Nünıaıızade sokak No. 
~ de hat a kabul ve tedav• 

eder. 

Kuyu cio,'abı 

ar -nryor 
Kdlanalmış kuyu dolabı ko

vala ile vev.•h t kovas z sat'"" 
!ar idar("h•rneınıze m :iracaat 
etsin. 6 D. 

tfm 
Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fıansızca, lng.Jizce ve Al· 

m2 nca hususi gece dersleri ay· 

rıca Orta mekteb talt:belerine 

riyaııye dersltri verilir. 

Karant na Köprüs~ tramvay 

<:f'ddt"s.nde No. 685 

tt'!M:NTINO,. vapuTu Birinci 
lcanun ıorronda LONDRA, HULL 
ve ANVERSten gelip yük ç1ka· 
racak Te" ayni zı.manda LON
DRA ve HULL ıçin yüK ala- Müteh .. SJ!S Muhasip 
a~~ D evam!ı veya günün muay· 

uALGERIAN,, vapuru 17 ikin· yen sa1t'erind: defterler·nı tan· 
c·\ ar.~ LONDRA, HUU. zim e.tirmek istiyen müessese 
v~ AHVERSten p ip LONDRA ve ticaz ethanelerin idarehane· 
ve HW. ~ia yük al caktn. m·ze m.iracaat\an. D. 5 

IJVERPOOL HATTI ı--•!!!!lm ... ~lmfll_._. ... 
"LlSBIAN,, vapuru 26 Birin· Sablık ev 

• ._.. ıelip LIVf.RpOQL 
\Çİll ytlc a'acıkt r. 

".Fl.AM1NIAN.. vapuru 12 
nace ilinunda LIVERPOOLdan 
gelip yük çıkaracaktır. 
lH~iSTOL ve GLASGOW 

HAT T l 
tıfEDERICO,, ,puru 28 Bi· 

ri"e kinunda gel p BRISTOL 
v GLASGOW içia yük ala· 
cık ır. 

DEUTSCHE U:TAN°EE- LINIE 
"CH!O~.. vnpu u lkınc ka· 

ııun t dA 1'.1U H ~r-v.f:.URG, 
L REMEN \ıC ANVl:.RS.e • ~eı p 
fU. çıKar . cak. 

Güzelyah tramvay caddeıi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü
tün konforü havi denize nazar 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 

, kür eve "1\ira caatlan ilan 

ı olunur. 

Adres: Beyler Numan '°" 
~ağı No. 23 

Kabul saatkri: Otleden evel 
Jiaat l 0-12 öilecfen sonr• 

15.30 • 17 Tele. 3434 
-.•=-•,iıııız.-.... •----•• •. 
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lzmir Yün Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 
Tarafından mevsim ®'ayteile yoni çıkarchi1 kuı:uşlar: 

Sağlam Zarif 
VE UC~UZDUR 

Yeni yaptırdığınız elbiseler için bu mamulatı tercih edinlı 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞAPK HALI r. A. Ş. 

. . ,, ' , ... 
Foto Köroğlu 

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

ve edevatı, lont ve sehpalar. 

Fotoğraf çıltğa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşayacak resim ve ağrandısmanlar, senedat ve evra1' 

istinsahları ve kopyaları kemali dıkkatle yapll.t. 

AMATÖR iŞLER} 
Ocvelopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
fZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, J 
Telefon: ~67:.> Tel raf: Rüstem lzmir 

Şifa Bahkyaaı 
Kuvvet iştah sıhhat kaynağı, 

Baş mahsul, 
gıda kudreti yO.ksek, 
işmesi kolay, 

şerbet gibidir, 

haşk11 yerde satılmaz 

Husu~i 

Şifa Balıkyağı 

Y ahıız Şifa Eczabanesinde 
Hükiimet sdaıasım 

~'lo'>' • .... ~:·•:c....ı,-'• ' ... • , ,. ... ,..+~ı!-4~ .. ·...--- ~ •. ·1 ; . 1 • .. • 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangosu 
3 üncü keşide 11 iki .cikanun 1937 dedir 
Büyük ikramiye 50,000liradır 
Bunda~ başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyüle 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zeop 
plandan istifade f'fmek i~in bir bilet almaktan çeldnrıaeyiniı. 

Jzınir ~iJayeıi wuha~ehei hususiye 
müdllrJüğllnden: 
Numa"ası 

28 
473 

12 
33 
35 
29 
17 
85/87 

471 

Cıı si 
ev 

dükkan 

" 
mağaza 

" 
dolap 
mBğaza 

fırın 
dükkan 

Mevkii 
Karşıyaka iktisat so. 
Sana lar mektebi yana. 
3ncü Kaı aosman caddesi. 
ikinci belediye caddesı. 

" " 
,, 

Bakır bedesteni. 
Bekirpaşa hanında. 

Karşıyaka lktısat so. 
Karantına sanatlar mektebi ya· 
moda, 

ldarei hususiye akaratındln olup yukarıda yer ve c·nsleri yazılı 
abrat k.ra}a verılmek üzere! 24· l 2-937 gününden ıtibaren ve 
temdiden müşter: çıkıncaya k .dar açık artırmaya ~kar•lıaaştır. 
Şutları öğrenmek istıyenlerin he gün m ıh ıs ·l ei hulUIİY. ıwüdii
riytti varıdat kalemine we pey ıiirnıtk iat·ven enn de viliyat 
enciimeninin foplarıd j'ı her f»J,.rtrı "e p rşeMbe ril11leri Na. 
10 dan 12 ye kadar depcıito n akbuz ar ı~ l ırı ktt: encümeno mu· 
racaatları ılan o u ıu . 31 l 2 3 4 Qj 

İzmir Levazım dmirfiJ11i ilanları 
-----~----~------------...... ----~5::,_ __________ _,,......., .. 

Deniz levazun aatın alma komisyonundan: 
Ciasi Mikt.ı Tabmia edilen 

bedeli 
Kuruş 

S.tar eti 69768 kilo 32 
Kuzu oti 28000 kilo 43 
Koyun eti 14229 küo 43 

Muvakkat teminat 
l.,ira Kuruş 

3036 38 

1 - Yukanda cinı ve miktarlarile bir kilosuna tahmin edılen 
bedeli ve muvakkat teminatı yaııh olan üç kalem et, 8 f k ncika· 
n~n 938. tarihine rastlıyan Cuımrtesi günü saat 11,S de k pal 
zarf usulale alınmak üzere münakasaya kouulmuştur. 

2 - Bu üç kalem ete ait ıartname 203 kuruş mukabilinde 
komisyondan her gün alınabilir. 
d 3 - l!teldilerio 2490 sayılı kanunun tarif atı dahilinde ta lZİm 

e. eceklcrı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gun ve saatten 
bır .saat evci.ne kadar Kasımpapda bulunan başkanlığa makbuz 
mukabilinde vermeleri 24 29 3 7 8465/4495 
---~--:ı--~----~------------....:;.:,_:;;;..:...;... __ .;.;~~~ 

lzmir Lv. amirlıği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzm.r tayyare al~ının (5600) kilo kesilmiş sığır eti ıht yacı 

açık eksiıtme auretile münakasaya konmuştur. 
2 - ihalesi 10/2.Kan/938 pezartesi günü saat 15 buçı.ıkt& kış· 

lada lzmir levazım amirliti satın alma komis1onunda y 
pılacakhr. 

3 - T abmin edilen mecmu tutarı (1680) lirad&r 
4 - Temınat muvakkata akwası (126) liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - ls~ekiıler t.caret odasmda kayıtlı olduklarına dair ves k 

gostermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek~iltmeye 

1 
it.tirak edecekler 2490 sayıla kanunu 2 ve 3 

ncu madde erınde ve şartnamesinde yazılı vesıkaları ve 
teminat muvakkatlarile birlikte ibate saatinden evel komis· 
yona müracaatları. 2S 29 2 1 4533 

İzmir Lv. amirliğı Sat. Al. Ko. Rs. den: -
1 - l~mir tayyare alayına ait Kadıfekalcdeki tayyare şehit iğı· 

nın (2592) l ra bedeli keşifli tel kafesli demir parmaklık 
yaptınlması açık eksiltme suretile münakasaya konmuş~u • 

2 - ihalesi 8/lkincikanuıı/938 cumartesi günü saat 10 da kış· 
lada İzmir levazım imirliti saba alma komisyonunda ya· 
pılacakhr. 

3 - Teminat muvakkata akçası (194) lira kırk kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifnımesı h~r gün komisyonda görülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesıka 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatalarile birlikte ih-1e saatinden evel ko· 
misyona rnüracaatları. 24 28 2 6 4513 

_______________________________ ..,. ______________ ___ 
lzmir Lv. imirliti Sat. AL Ko. Rs. den: 
l - Üçüncü tayyare alay,nın (652) lira altmış iki kuruş bedel 

keşifli bir adet motopomp ~ ekailtme suretile münaka
saya konmuttur. 

2 - JhaJesi 10/2.Kin/9.38 pazartesi giioii uat 15 de kıtlada 
lzmir levazım amirliği aatuı alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

3 - Teminat muvakkata akçası (48) lira doksan kuruştur. 
4 - Şartname ve keşifnamesi her gün komisyonda iÖrülebilir. 
5 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göıtennek mecburiyetindedirler. 
6 - Ekıiltıneye iştirak edecekler 2490 ıayıh kınuaun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve şartnam..aado yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatal•ile birlikte ihale saatinden evel ko-
m:syona müracaatlan. 25 29 2 7 4532 

-----~------------------.... ---------..------------lımir Levazım amirl ği satan alma komisyonundan: 
1 - Çatalcada gösterilen mahalde bir pavyon İDŞ&ll k'apalı 

zarfla ihalesi 21/2.Kan/938 cuma günü saat 16 da yapı· 
lacaktır. Muhammen keşif bedeli otuz bia dört yüz yirmı 
dört lira altmıı dört kuruŞur. Şartnamesi her gün öğle-
den evel komisyonda görülebilir. fstekl lein iki bin iki 
yüz seksen iki liralık ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2490 uyılı kanueun 2 ve 3 ncü maddelerinde ya11h 
vesikalarile Nafıa Vekaleti fen müdürlüğünden alacaklan 
ehliyet vo.sikalan ile beraber ihaleden en az bir saat 
eveline kadar teklif mekt11ptaruu Fındıkhda komutanblr 
utın alma komisyonuna vermeleri. 2 8 12 18 3619 -lzmir Levaz m imirliti taba alma komisyonundan: 

1 - Her bir tanesine tahmin edilen 349 kuruş olan 2000 tane 
kilim kapalı zarf eksiltme gününde talip çıkmamışbr. Tek
rar kapalı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - lbale• 20· 1-938 per'eıı.D, 1\iııü aaat 11 dedir. 
3 - Jlk teminata 4740 Jiracler, 
4 - Evaal w şartıtJmeti 349 k11n11 mu\cabilinde M.M.V. satın 

alma komisyonundan alınır. 

.5 - Ebiltmey• ıirecekieria 2490 •yılı kanunUll 2 ve 3 ncü 
maddelerinde göıtorilea v.aaikle teminat ve teklif mek· 
tupJariJe birlikte ihale uatlnden en az bir aaat evci ko-
m· ~ona venne\eri. 2 8 12 18 4618 

---~~------~----------~~---------------------lzm:r Levaz m im rlığl Sat. Al. ı<o. Rs. den: 
Oikıat ev.erı ioin 16 no. dl8 J750 JciJo 18 no. d.ıo 735 kılo 

25 no. dan 2370 kiıo 60 no. dao 5630 kilo bob n keten pliği 
2Q..1-938 perıembe güoq aut 15 de Tophanede İstanbul Lv. A. 
satın alma komisyonunda kapıla zaı fla elcs itmesi yapılacaktır. 
Tab•in bedeli 112030 lıra ilk teminatı 68~1 lira 50 kuruştur. 
Şartna l.elİ 560 kuruş ıaalcab linde komısyondan alıııabi.ir. N..ımu· 
neleri ko nııyonda görülebilir. ls~eklılerin kanuni belgelenle teldıf 
mektuplarını ıhale saatinden bır saat eveline ktldar komi ~yona 
vermeleri, 4 1 a 2 18 . 266 

Zir1&-ıt ınodnr&Oğüudeu: 
V liyet tara( ndan teaiı ee.Jeeeıc O.caliptdı tidanl gı içı 1 • ~ • 

dert lam re v.,. S.,dik6yüede!' lzmıre kadar olan ye !erde lrc:.ı 
ıst•)on6utna yakın olmak şartııe iki yüz ııekar ka rnr araz p za. 
tls • •'tin 8hnacaktır. Bu gibı araz ahipıerının b rer vuzı 1 • o ı 
heş gün çın dl! v ıayet daimi encümeni ba~ka.ılığ'ıııa n ur .. a . il 
,1a1 o.unur. 25 2J 2 6 4.S2ô 
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.f2 Sahife 

FotoOr 
I N ô N 0 Cad. No. 20 

Atölyede 
En giJzel pozlar 

çelıilir. 
Amatör iıl•r 

Temiz çabuk 
ucu.z yapılır 

Baktiryo oğ 
Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
f!ilracaat yeri: 

lkincibeyler sokak 

Telefon 3869 
" Birinci Sınıf Mutahusıa 

Dr. Demir Ali 
Kaınçı ofla 

Cilt ve TenaaOI hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sinemuı arkasında 

T ~lefon : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sakatı 
Na. 68 
Telefon 3452 

---------~ Diı Tabibi 
Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 6~ 

Telefon: 3055 

Operot6r 

Faik lbrahim 
lz111ire gel111iıtir 

Eskisi gibi öğleden evel 
F rıoıız hastanesinde öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 
Tabıbi Bay Mehmet Ali altın
daki muayeaeheneıinde baı· 
ta..,nı kabul eder~ 

Sıhh~t Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balık-yağJdır 

iki defa -süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan~ar 

Salepçioğlu hanı kar ısında Başclarak 

;.R.:ı .. ''"-"""""'') ... ' • "'·""' . ·"""-· ·• ·~ " :...ıV'lillf,'lJ}'lll'{~ "4.l' •' ' "/ ., .......... 1 ~,~.. • • ' 
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Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
"' cibecan en beğenilmiş otomobilleridri 

Yedek parÇ.l!~ar mevcuddur 
~* 

Oldeomobil oteaobilleri de her ıorlo evsafı haiz, sağlam, 
etveıitşli, gozel ve Ioks 111akinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 

1 KanuouHni 

Harac;c;ı kardeşler 

MERKEZ 
iZMlR 

ŞUBE 
ANKARA 

."' . ., ~.. . .. ...... ,., ' . 

Mak ·ne tamirhanesi 
lzmir Kestane pazarı No. 16-18 

:J.'t11ie/ölı: 3993 
S ğlık ve h-ıyır4ı işle,. dileği 

ile yani yı,1.ınızı kutlular 

Siz de M EJ ALLU M ''O'' ~::::,~nm 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem limbe 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tımzın eksildiğini 

ilk faturada görürsünüz . 

Cevfik Baykent 
Elektrik • telef on vemalz.eme,,i de posa. 

Siemens fabrikaları mümessili 
Peşetma lcılar 77 • 79 te:eton 3332 


