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F ilistio meselesi 
lngiltere hüktimeti yeni bir 

beya~ kitap çıkardı 

·11a-.. .. -.. .......... iiii.i ....... ~------·~--------.-.---=--------=ı----lmlm-=::====-= 

Afrika ve A vrupada şimdiye kadar ~~'P;;;:,.;;u~1~eşredildi 
görülmemiş bir soğuk dalgası ve dağıbl 

Fransız Hariciye Nazınna 
Paris ve civarı beyaz örtüye büründü. Tuna vekilet ·• cekmiı? 

nehrinde büyük buz kütleleri dolaşıyor .. ::::- ı: ~ .:.=ı:... 
• • • • • bal .. 11 ....... ,...... • ..... 

Gec6z nehri taıtı. Bütiin ova, bir deniz halindedir. Ovadaki :::b~.:'8 ~ .. ::. ..... 
bağlard@. bulunBnlar güçlükle kurtarılP bildiler :'!...=::;!:"" tartı. ..... 

-------ı---- lıleleleyi ...... duık ..._ 
llil...._ eemiy..ı.ia 11 Hdsnari Mısırda ihtil.df 

Hallflll Nlz,_ ~ 
._.. ltirl..rta na ... i ... 

M41M1er blribiılDl takib atti. EnelA 
N .... ,..a kaMaetile lllkalsdar an
_. ..... ,_ 1tb ilalilAf, ...._ ifia 
malai,.WU ulama .. iakAD kal .. tta•, 
1rew..... ..ı..w..u. •• a111a,.a 
• ... olarak ta ••b- m~clw.ia 
feablle aetleelem...ti. 

Mumla •• ftllyet J9Dl delil• 
............. llaliadeclir. 

1919 8 11...u fagilialerta .US· 
de .. w • ., .......... ,.u 
,. ......... tabi oldaklan ... elli .... 
.._ _,......, ....... Wr MHb1 .... 
ladaiam. fakat .... .-,.a. iri ... 
...... ,.... ... n11a .......... 

Bia tok at im Rllla •aWHM• 
- ....... -- .. fil ...... . 
bpala ................ ....... ....... ,. ............ .... ..,..... ...................... .. 
l8rle ll7MI ••llhaudaa ad .. .... 

.... .... d 

vam etmektecl!r. Solü ticldet
lidir. Kar• ...... .,.,.z 
örtidae .... • 

Bada-Pette, 5 ~·).....çok 

H ·kom imdiki h ı 
hiç bir te~bir almamıştlr 

w 

Bükret, S (Radyo) - 'Zara- kadmlannı hizmetlerinde kaU.. 
haonya gazeteai, Meaai Nazan- malan memnudar.Buauq Mbebi 
mn bir emirname.ını Detretmtlı- Yabudileria bq z belan ticare

tedir. ha ıöre, Y alaaclilsin tine mani olmak düıünce11clir. 
40 y-.ından aıatı olan Rumen -.S.u 8 inci Mld/etle -

lnwilte e.lta 'ya mı1naa'6atı 
--- - -- ·- - ---- ---------~ --

ltalya hariciyecisi 
lngiliz sefiri 

dananın 
urtulufu. 

••••• 
atan6al Halkeoind 
iJyiJk t.Sren yapıldı. 

t.waw, 5 (Ba..t •alaaWd
•i..a..) - AclHa•• kmtalDfDs• 
yald&a••• ...... betile ..... 
BalkeTiade blyalt •6rea yapllaalfw 
Ralke.t fab• albada toplasa b
Jüalık laalk kkJeei kaıtahaı ,.ıaa. 
...... -..1n11a bqllanatbr. 
• ..... ile 'f.ılrk ...... ,.... 
Urı.,. .. .... .... ..,_ eclllo 

a'PIF·#· ........ ..,... • 

Ra ya - Romanya 
pıiinaaeboti 

"· s,.,,,, 
Mokcwa, S (Radyo) - (Jar· 

nal d6 Mo.ku) pzeteli Roman· 
Jada vakubalaa yeaı bidileleri 
teWr ederek di)'Or ki: 

•Eter yeni Gop hükGmeti 
Fatilt laüldlmetlena tanfana ... 
çecelr oluna Sovyet Ruya Be
aarabya me1eleaini ortaya at· 
mata mecbur kalaclktar •• 

Bülcret. 5 (Radyo) - _. 
retteki Sovyet bük6meti elçill 
Bay Ofatroıki Rumen hiik6me
tane verdıji bir notada, Motko
vanıa, Romanya ile akdettifi 
ademi tecavüz pakbaa, Ro ... • 
ya - Polonya· Yu,.._,..,.. 
11Ddaki bir •latma JAPlldlta 

11. Del6-

Ducla yapdeeak toplaDb.... .... 
u Harici,_ Namı B. Dlllın• ..W 
llm..ı. ee.Uyeli reisi as...• 
.. ••• , edecekdr. 

Jlilleder cemiJ911 ,....,_.. 
tllaabat iti llallıau wNill -ı.t 
dGs ...... lnılİ •-'tdr· 

lthalAt ve ihracatçılar 
Beyannamelerini maliye ta 
ıubelerine vermeğe mecburd 

lzmirdeki ihracat v.- itbalit verilen malOmata göre, viaa,.. 
t.cirlerindeo buılan viliyete ve veya ticaret oda11aa i ....... 
ticuet ocluıaa beyannameler ..,a ithalat yapmı,...Wn • 
vererek 938 yalından 10nra ibra- bildirmek e bu tiicc:ar*, ,..
cat ve ıthatlt yapmıyacaklam11 ' kazanç verp kaa•• lal'd'•• 
bildirmekte~ rler. Rıvayete be- rinm dııında kalmamaktlMlu ..... 
lalina bua• sebebi: 1938 JI• Çünkü bu beyanaa .. leria 
haca ihraC8t ve itha it yapacak cak maliye tahsil .-...... 
olan tacirlerin 939 ıeaeıi ka· ftl'ilmui takdiriade b_. 
&MÇ verailerinin yalbk bilinço kıfmetleri olacak ve m ... llflitı 
..._.. )t.ı, ecllwii -.. ıeri• aet riba~ bal ... IM!IJ· 
... İlilt ele illraaat .. ,... t .. . 
1 "8 mali •nesi bqlanııcanclaa beyan_.. aa.iDclen 
itibara yapaacıldan mumeleler tlbi tatalacıldarchr. 
iPa dtfter tutmata mecbar- Maliye tahlil .. beleriM 
darlar. lecelc beyannameler ç n "-.. 
.. 11111ele baklanda din def. babteclilea madde h11 .,. 

twc*lıktan tahkikat yaptık. B ze IODWUl kadardar. 

Filiatin meaelesi 

lngiltere yeni bir 
beyaz kitap çıka 

Fı6stin taksim edilmiyor. ~ 
demeler devamda r 

eaba neler kon111tuhir? ltalya, takd~de felhedecefini bilcll.-

nl lr 
• ti :-mlf'L...__ ________ • 

• aıma ıs yormuı.. ı .. r••••r: 

K .. ıcı-
..... 1 (WJo) - Japlia eetan 

ı.-1 Mk P.U küal edes laal,a 
8-ielJ• N•n l•t Ciaae ••üi 
ile .... ı -...leler ...... ... ............... ~ --· ...... 

g•dalan bliltdaf •aili .... klsda &I _J ı 1 • J•9 
91bnlu n •• ,..... na-- iki dip- ı-.euen uyıe ıuı~ 

ıo..au •• •••el.,t gtrlflsedWeri Neden b.Syle oldıi1 
ulaplmııtır. 

Loae., 5 (Radyo) - Koat O. 
no • Lord Peri mlllbtıu l»lds 
t.gıltencle ••1•k Wr ..... ,.. 
•tfolaa•akbdar. Lo.bada .. •IJj. 

bba seticeliai bildiıa npor •erak 
H saluıaabkla lkldeamektedir. 

Bo••ÜD alaaaa llaberlere g~re 
Jtalya Loaüa n ....... b ...... 
llA11k Ww a •• ı ... ens• befl•mt 
................. oktli1aaura11111 ........ '--oW•-· ............ 

ı.-. ICW1•)- t.,u... •••ekili. ...... .....,. Mw..-
B. ..... v.. .... ta.,.. lllk6•11 

-- ile .... •Olai• ...... w ............ -......, ..... ........ 

Kordon oteW.lerl •fia 
lllrtl/ından lfletlllr,,.,. ..... 
ta golca Mlcl.,,_lc •wlı 
etlil..ıı • 61r telı /al• 
plca luı6•l eden .,. ..... 
lerden ,,.,.,. onar lir• cıeM 
al111111ıflı /el 611 ,,.,. ceMla
nnı• gele._ •ialera llNp 
ıepni,ıir. 

Şlnull ı .. ,,.,., •• , ,.,,,,, ..,,,.,.,,, .... .,. ...... 
..,..111 •• •• ,,. ..., ... 
.. 1ctMır. 
A_.•••• .... .. ,. 

itli? 
V• rene aeak 6a •lln nege 

w,ı. olapr? .. 

Fılldlıttle lnıllbı M6ı,_. kail•,.,... alla ..... lltıJ 
Kadit, 5 tRadyo) - ,.,._ verilmekted•. L.,iliı 

ima aakil .,ıtalarıaa kq ba iabab hlanl •etle ......... 
cumlın de'811l etmekteclirı la- ve tefsir etmektedir. Yaı..a 
bata ile çarpıımalarda P- liatinin ıimdilik mıntablara .,. 
niden ~ Arab ölmüıtür. nlmuı lüzumu hakkında flillı 

Ebroacla lnıiliıleria bık rilen sebebler Loıaclraclaki 
etmek iltedılderi baza zet:i# ted· ıevi muhıtlerde ıyi tairls 
birlerden dolaya Arab141' b r 111 etmemiıtir . 
protelto makamaada, duk- Kudiia, S (Radyo) - FJar.. 
ı.. malaalı.i karar tebrindeki kanıqalakl• dolap 
._.iılerdir. ••le lorıliz hükumeti, ba 

Loncln, S (Radyo) - lnailiı delci Araplaa dan 2750 alba iiıa 
hükOmetinin aeırettili beyaz ki· tazminat ıstem ıtır. 8J ~ 
tapta Fıhstindeki ahval hakkın· vermemek ç n Arap zea ...... 
da mufuul mal4mat ve izahat ıehrı terk emtektedirler. 





Türkiye - omanya ticaret anlaşması 
Bükreşte Ticaret Nezaretinde imzalandı 
Eaki alaca/Jar için yeni bir hesab acılacak, bir Türk , 

lirası 82 Ley üzerinden hesab edilecektir 
lstanbul, 5 (H_. mubah~ • • 

rimizden) - r~r ·Romanya Figaro dıyor kı: 
79ni ticaret ve ldiring anlaşma· 
lan bupa Bükreıte ticaret ve ( gil• Jt J dan 
anayi aezaretinde merasimle D iZ • a yan çarpışmasın 
imza ediJmiftir." ~ua~ede, "Tür· en çok Türkiye ve Almanyanın 
kiJe namına Turkıyenın Bukreş 
biiJiik elçisi B. Hamdullah_ ~ub· istif &desİ muhteme)dİr 
lai ve anlatma müzakerelerını ta· 
kib eden lktaaat Vekileti müs· 
tqarı 8. Faik Kurdoğlu, Ro· 
manya hiikilmeti namına da tica· 
ret ve ,....Jİ nazın taraflarından 
imza eclilmiıtir. 

Yeni aalqma bu ayın l2 sin-
den itbareıa mer'iyete girecektir. 
ilki alacak kesaplan gene esasta 
olmak üzere iki memleket tiic· 
carları namma mal almak busu-
1Unda huaud tediyat hesabında 
bir çok hesaplar için ayrı be-
11p!ar açılacakhr. 

Yeniden başhyacak klirinı 
beuplanıtda Türk lirası priam 
olarak 82 leydea hesap edile
cektir. Karphkm tecliyat yalnız 
Milli Bankalann muvafakatile 
yapılabilecektir. Aal .. ma müd
deti bır HDedir. Anlatmaya baih 
lauUt mukaveleler de vardır. 

Bay Faik Kurc:lotlunun riyur 
tindeki heyet Biikretten lataa
bala milteveccibea hareket et--... 
--ılBilm':., ~t\.) - H....r 
muhabirimiz bildiriyor: 

ye • Rommya rillHla 
,_i tie1ret ve ldiriq .......... 
lan ve merbutab ba ata Mat 
13 de Sanayi ve Ticaret Nezare
tinde Tiirkiye n•-• Hpdal
lela S.pbi r ... a.er .. lltaacl 
~ Mütetan Faik Kurcl
Plla, RombM._ ..-.. Nuır 
ı.,to tara~1e im
D,._fbr. 

Pari1, S (Radyo) - Akdenizde ve yakan Şarkta lngiltere ve 
ltalya uuandaki rekabetten bahseden (Fıgaro) gazetesi diyor ki: 

•Her ne kadar ltalya da bu denizlerde istisn1i bir vaziyete 
malik İle de bu iki devletin ç•rplflDasından en ziyade Almanya 
ve Tiirkiyenin istifade ettaeıi ihtimali vardır." 

Mısırda mühim hidi
seler bekleniyor 

Londra aiyaıt m2hf elleri ilıtildlden endiıe 
edi,or, askeri kuvvetler çofaltılacak mı? 

Anl1t•lar bu AJID OD iiçln-
.. itibaren •· • • llıar Krelı Ndu P•18 ile 6eraw 
~ alacaklar ...... P"!..,..u:_ lac:ln, S {Raciye} - K.abiredea alınan haberlere göre, Mela· 
.a..k ._,. &..ui tNiyi _. l..-,,-..-.a1amuc1 Pqa lllktıutiai• tetkdi Mı•r parlamentosunu• 
baa batlMarak a,n bir hesaba dilta ve Veft. farlea1111a kartı alınan tedbirler neticeaiode 
••ttar. Yeni ~olan titMcldli eden vu,._n 10ara Londra ıiyaıi melıafili Mımrda 
.... heaapl•nda Türk Iİflll iltitaı ve ıhtilil zuhuruodaa endişe etmektedir. Londra mabfel• 
.,.ılDliz olarak 82 leyclea • lerince Miafr..., ailceri kuvvetler'n çotaltılması dlişünülmektedir. 
11Planıcakbr.. Kqılabız tedi- Kahire, S llad~ ._ Velt fıı:kası azaları dört saat süren bir 
yat y.taıı milli bankalar yolile toplantu:I*' sonra biitia t4111da b r propagand~ faahyetine geç· 
Olacaktır. mele ka1ar Y.erm şlerdir. 
Anlqmanın aıiiddeti bir sene- ______ ..._,___ 

Aalatm•I• batta aaütealab ticaretinin 
otakollar vartllt. 
Faik Kurdotlaaia ret.lifinde· ıslahı mesele 
_,. ba pa Blkreıten b .. 

etmiftir. ,_ • 

icar et 
ı mecli•i 

lstanbul, S ( si muhabiri· 
m zden) - Yeni ıcaret Odaaı 
meclisi azalarının çimi mibl• 
tebetile yapılın o meclişi iç· 
-..anda valı ~ bittin Oa-
tiadat ilk celaeyı . nutukla 

tt~~~m • Jaaİ • .,.. tf. de •· 
.,._,.. ... c.,,,..,....,.,..;fakı,..., diJem pi 

& Van Zeland yann Londraya gi· 
eliyor. ~mberlaynla gÖriİfeeelL 

Brik 5 (Radyo) - Eski Baıvekıl B.. Van Zeland bu ıün 
lribelo ittir. Yarın Loadraya hareket edecektir. 

Zınedıldıtine göre, B. Van Zelaud, dünya t~caretioi ıslah içia 
hazwl.IMI i• raporupun tetkiki müaaaebetıle Londraya davet edil
m~r. Cuma ıünü lngiliz Batvekili Çeml>erlaynla görüıecektir. 
Ve ıerefiu bir z"yafet verilecektir. Bu mühim rapor kırk sahife 
tttarındadır. ÔAiimüzdeki hafta bu raporun birer sureti Belçika 
hikGmeti _.alandan lngiliz ve Franaız elçilerine resmen verilecektir. 

Bat bahçe tlftlln Romanya veliahdı 
için l.ta.W, 5 (HU181i m'ı'habiri-

V' 1 A mızclea)- Y unu veliabdi prenı 
ft. .. Y e V 1 Polun. prenıeı Fredrika ile ev· 

G ii b r e 1 e r ıenme .. •rui•inde huır ~un: 
malt uzere Roman,. velıabdı 

ve Graa V•ocl- Milaal Atiılaya gi· 

Ziraat Aletleri _. •. 
Ro••r• Yeliahdi Jlli'ID bir 

91purla lataabul limaamdan 
~ ı.cektit. Vtliahdia, ...... .,. ,....,.. ... 
midir. 

o •• d 

Dmi Bahisler -Kadın-Erkek 
9

0 
Yaza: Dr. E..ı Hatlbofla 

Maltişlerin • iffet, qkm .. y;;.;.c1ır, insan aş• 
m'iizakeresı kını hayvanlarınkinden ayını 

Bir ıasete, milli ban. 
lıa tlirekt6rlerinin 
LonJraya gidecek· 

/erini yazıyor •• 
lıtanbul, S (Huıusi mnhabi· 

rimizdeı) - Bir gazete, mali 
işlerin müzakeresi için Türkiye 
Mılli Banka umum müdürleri· 
nio bu ayın sonunda Londraya 
gideceklerini yazıyor. 

Mısırda ihtilaf 
- Bt11ı 1 inci sahi/ede -

ler iki tarafuı milddeiyatım telif ede
•ileottk bt'I bir pkll almaktah uuk 
kaim, fabt hiç olmuea uıık ae fa. 
gilialer •• de kuıı tafaf Mımda hi· 
mayeye tlbi bir kralhk lis6D4 &Aı•• 
larıaa almaa oldalar. Lıgilider bu 
nretJe M111na iıtikl&lini sumıt bir 
tekilde de oba taıdik etmiı oluyor• 
lardı. Bu devirlerde kral Htlleyia 
••fat etti, yerine timdiki hü.aında· 
na babuı kral Fuad geçti. Kral 
Fuad yflk•k tahailine, ylbek ihata• 
l1U ra&men ••mleketiae tam bir 
Metraai;ret idareli •erilmelİae pek 
IUafaar de&ildi. SallUlat maka•ma 
••mir.ta olda&u u.lar fula halr.ak 
tem. etaek iadyor, buua makabil 
memlekeda IDİUiyet •tefi ile yum 
7eg&be putW olu Vafd fırk• i• 
... babk .. •akal .... kW bacle 
diai ıeca.aa eamem.a tarafUn g6o 
rtbailyordu. İtt• parti bir taraftan ta. 
gilialeıle olq mtlca'lleleaiae deHm 
•clerka ba ıaretle diğer taraftan da 
aaltaul IDaltamıaı• •üdeiyatile at· 
QflMk •ai,..S.e c11tayord .. Bu •· 
nde MalU'da mlcadeleaia W.ei uf• 
laaa batla...-t olayOrdu. 

... iaıiklali bOe çok gclna 
loglJlaln macadeleaia l»a ufbuuula 
ld&tabi knl tarafı • :tti&am ediyor
........ ........ mecllıii için J•palu 
ltk latilllht Vafd putlliae tam w 
bbir Wr •b.iıet temin 't•'-'" 
Xna Fuad thadi 1• iıatib.ahaa ed 
ftkiiai lı:abal etmek •eyalaucl iti o&o
ıi• h6k4met .. ldiae dökmek •ule 
7etleriadeu biri karp11ada kaim .... 
Bllı:badar llı:iaci pkkı tereih ebNko 
1e tenc1•w ... -. aeclili fellMNI• 
nk lılk1'•elin bafllla Vafdcillria 
•aaruı olu MaU. ............ 
,...,. ............. Wrlki ... 
........ .... clabli-.. itleri 
lıld•a .ut. tilldi bAlA aer'I balaaaa 
'f9 hlt6•dan biru faıla haklar teo 
.m edea kanaaa .-.iyi huırladıke 

'- IOIRa Vafdci19ria alttan alta ı.. 
gilblerle ayatm•11 Ourin• iktidar 
me•kiWI• tekil••k urmedade 
kal~ Bir iki ia&ikal bbineelHe• 
aoan Vafd ,_tili iıte o ..... ._. 
beri Mı11rda Yaaiye&e bitim b•hna· 
maktada. İagilialeri kat'I lrir ..... 
maya • ...., ola •8&abreled .. 
putiDia hili aafatile N .... ,_.. ..._. 
ıe etmİf Ye İogiltere ile lıbm u• 
aada hlr ittilal ••alleiell i...ıı,. 
rak ha ga.ıka tud• i_,. ........ 
....... .k .......... ,. .... 
liDi ................ ıı-.. ,... 
liaia .. .alebl d•lliliaM.ki peelijW 
1* bt daba teta11aa lna •aftfrakae 
;ret .... ,...,. ..... ::: .. ... 
kamdar baklanm W.. u -.d 
lauaauada elr'e& ..._ 

teae Nabn ...... ullal te Vdl 
Ark.-. it ...... ~· .. 
- lltlef .._ aoa laik._.. •Vail 
iladllfı ............ .,....., •• 

Yalmlı .. a.6 .. lak ftr ili 
eeki •Geade191•.. ptıird ,.... ... 
hlkfbadaı ı.,uuı.. idiDatl ederdi. 
811 •fer ile giraa... .....,.. Jal. 
kbaclar yalaıdar, Vaid pmi1i ...... 
lislerle oba llkı illİINlbllı WIA •• 
bafau emektedir. Bu itiı.rla bu 
defa Vafcl partiainia it ...... . 
aukl8111nı..11 Mla1 koı., ..... ... ............................ 
•-• aarfedeıC --••• ••4' 
ltlr ablJa..l GJ.......... ialiMr 
ol.abilir. 

an«!alt r:amu 

Çıplaklık mektebinin onu bayağı/af· 
tırmasına mi1saade etmemeli! 

iffet heyecanı çok kuvvetli 
bir heyecanla da tevakkufa "trar 
ve bw umumi bir piıiko oji ka· 
nunudur. Zelzelelerde en ciddi 
inaaaların yarı çıplak ıokağa 
fırladıldan çok görülmüştür. Do· 
tum Mncı)arı ve bahusus do
lumun son devrinde kadınlano 
bir çotu iffeti ka1bederler. Mü· 
dafaa aksülimeli olan iffet, cin· 
siyetin artık tecavüze utramı· 
yaca,tı hissi hasal olunca, orta· 
dan kalkar. 

Jinokolojik muayenelerde he
kimlerine emniyeti olan basta· 
larda iffet hissi gevter, maama· 
fib kadınlar azayı tenasülayele· 
rinin elle muayenesini gözle mu· 
ayeneıinden daha kolay kabul 
ederler. 

Elliı cinıi piıikoloji tetkikleri 
kitabında der ki~ •itimat çok 
defa mesleki itiyadın net ceaidir. 
Güzel aan'atlar mektebind.; mo
del bir kadın çıplak olarak res· 
mini yapbrmakta iken birden· 
bire ra111ye tutularak kotup el· 
biaeıini giymiştir. Çünkü cam 
tavanın •alatındın bir itÇinin 
kendilini seyreltitinin farkına 
'Yal'IDJfb. it 

///etin birinci •Hhleri 
Cinıl İf gilllil 

lff et hamleıini mucib aebeb
leri anettik. Cinaiyete ıöz atan 
her nazar, jestler, sözler ko
.,.nma akesesini harekete getirir. 
Fakat tahlili daha uzaklara ka· 
dar götürmek ve iffet n ilk ıe
beblerine kadar yükselmek li· 
ııldchr. 

Bu aebebler bir kelime ile 
hulasa edılebilir: C·nsi iç güdü. 

iffet kadında p s ko.ojik tala 
HCiyelerin en mühimmıdir. iffet 
iç pdünün iki büyük tezıhü· 
rüae yardım eder: Yani ıstıfa 

•Ve cinai kuvvet. 
l//n •• dut ıdı/• 

Kadında iffet erke1c taarruzu· 
nun aörprizlerine karşı en ili 
bir ~iidafaa ıilibadtr. Erkeğin 
en JDiibim husuı olan kuweti 

B 

····-Kadınları 
iffetinizi muha

faza ediniz! 
tecrübeye ysrdım eder ve ka 
dım önüne gelenin teıebbüsle
rine kartı !.orur. 

Bir de iffet nefret telkinini 
basıl etmek korkus le kadmda 
ihtiyatkirhtı tevlid eder. Kadın 
bazan kendi kusur 'arı yüzünü 
kızarbr korkusile açılamaz, ya· 
laud kendini teslim etmez. H~ 
kikaten kadan açıldığı için de
tH, bilikis gizlendiği için kıy· 
metlidir. 

Naturiıme namı albnda vii
cudii açmap mütemayil olan 
meslek bundan dolayı ilerleme· 
mete ma\kiimdur. 

Büyük Fransız cerrahı Vıctor 
Paucbet ne. güzel yazar: 

•Çıplaklık tavsiye olunamaz, 
çiinkü evelem rde neslimızin 
ahlaki adetlerine zıddır, sonra 
tetribi, vücadü çirkin şah slara D 

izzeti nefislerini yaralar. Bu teşribt 
çirkinlik hemen umumi gibid r . ., 

Tabiatin lütüflerinden en az 
müatefid olmuş kadınlar nadı
ren fizik talihsizliklerinin far· 
laadadırlar ve büzlin dağıtan 
çıplaklaklannı zahiri ismet or
tüsü ileJc:apamq fetanetini goı 
terecek kadınlar da azd r. Çir
kınliğın teıhiri ekseriya yaln z 
ruha ı lanakla kalmaz, iffet d 
yaralar. 

Fizik kuıurlann bilinmeıı d 
ıüpbeaiz tabıi iffet hiısinı kuv· 
vetlendırir. Yaşla kadınların mu• 
tat iffetleri bununla izah olu· 
aur. iffetin bilhassa tenasül 
mıntakaıanda tavazzuh etmes ni 
ilala ed• difer bır imil de bu
aua ••İyetia ifrağat merkezle
rine yakın olmuıdır. Tabiatin 
prib bir cilveli ayni uzuvla ın 
laem teouiil ve bom ifrat vam· 
feleript ıörmelİDİ iatemiı ol 
muaclar • 

... 7ap .... 
- Haydi lacpJopl 
Avaaelerile ...... eklerı çukur

.mn1aa 1Ög. ietiJorlar. Zav• h 
. .Li.1111... ......... -tclan sol c1,. tıclcletli. ... aözhr lf li· 

)'or. Gtlealelt ~Wiyeri veklf• 
tirealer, tiampylarct. hekl yen
lerin, daha .......... etom 
ltillarin içi~ bomun. 
lan da aya~ 

Bu paacbaima umn müdd 
dnam ediyb ve ailaayet. araba 
çakardan, bekl~er b ddetten. 
MJl'Odenler azap ve ıstıraptan 
ve topyekGn ıehir namına her 
kea hicaptan kurtuluyor. 

Acaba öyle mi ya?. Mes le 
bitmiı midir sanki? 

- Diyelim ki, Tepeciği, Kemeri 
Kahramanları, ıurayı burayı gor• 
mezler, fakat ıu sakalım zan di
bıode ve ıözlüğümüzün ucunda· 
ki kaldırımı görüp görmedıkle
rini ıoraraak k yamet mı kop ? 

Abdu:lalı Çava 



IS~ 
· ah nihayet emrivaki ile karşı aşmış bulu

yordu. Oğlu, onu tahttan indiriyordu 
- G enene var? 
Bağırdı: 
- N e oluyoruz?. Kullarım 

gene m k zan kaldırdılar? Hıy 
Allah onların başrna L r kaza.n 
geçi rey d il 
Fılhakika o gün Yen:bahçe 

civarın :ln a ni bir har lıct!t ol
mu tu. Vez r er, memleketin ileri 
g elenler, paşalar, ağa!ar, bey· 
ler ve askerlerle halk burada 
topl n rak: 

- Şe ıza1eyi isteriz! 
D iye bağırmışlardı. Selim za· 

ten hu rd1 ve böyle umumi 
bir kalkınmayı esasen bekli
yordu. 

Sel m, derhal göründü. Be
linde sapı parıl par ı l 1şıld1yan 
b r hançer vardı . Kıhcı da to
p uk'ar na kadar çarpıyordu. 

O uı1 d a rengi sararmış, göz· 
le i dumanlanmıştı. 

V z r1er ve daha lazı zevat 
yaklaşt lar: 

- Efendim z 1• Bu gün bütün 
ku'lar n z, s·zin tahta geçmek
l"ğiıı zi istirham1 geld k .. 

S • m, tek bir cümle ile ce• 
vab v rdi: 

- İlerH 
P rmağı ile padişı.hın sara

) ln göstermişti . Kuçük bir ışa· 

ret afı gelmişf . 
S y h atın ı get rmişler, Se

l m e atlamıştı. 
M }danda müdhiş bir vaveyla: 

- Y şasın pad şahımız, ya-
ş sırı S ı tan Selımf. 

O u at üstti nde görenler, 
h ddet i b r sure tte alkış· 

'l1 duranı yorlardı. 

Bu uyük insan dalg'lsı, so• 
kaklard.m taşarak artık eski 
s ray ı t i kıım t ini tutmuştu. 

Pad ş h, bi r kaç dakika son
ra h r _şeyi anlanıştı. Başını 
unır yo d : 

- Eyvahbhhbl. At adıkl.Tah
tım , tacım ar ık el ımden gidı· 

y r İht yarlığımda başıma ne
le ged ? 

Ne yapr ca tı? Saraydaki mu
na z ordu le karşı koymak m
k ~m yok ut Esasen oJlardan 
artık e min değl d i .. 

O ğer tarafta yeniçeriler de 
s lahlarını çekmi~, kılıç.arını sı· 
yırmışlardı: 

- A zumuza karşı koyanın 
kaf as nı kopanrızl 

D ye ba rışıyorlardı. Ufak bir 
mukavemet bütün şehri kana 
b oyamak için ikafı gelecelcti. 

Kafile arbk saray önüne gel
m "şt. Pad ışab başını pencere· 
den uzat ı. Parmaf ile · şaret etti: 

- O değil mi?. işte o!. 
Yanınçla haz nedaTı vardı: 
- Evet efendimiz, o, şehzade 

Sel mi. 
-Yanmdakiler de biz'imlc1ler .. 

ANADOLU 
Günlük s1yasat gazete 

!:>ııhıb '\e BavnuıJıarriıi 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

t;murui ne{riyat ve yaaı. i~eri maaıı. 
ıfu Hamili '.Nüibet ÇA.1'ÇAR -iDAREHANESi 
fımir 1kinci Beyler sokağı 
C.Ilıılk Partiei binası içinde 

T elgraf: lzmir - ANADOLU 
~ defon: 2776 - Foıta kutusu: 405 

Abone Fcraiti . 
'1 ıllığı 14 00, altı aylığı 800 

kuruıtur 

Yal:ııncı memleketler için ıenelik 
ııbonc ücreti 27 liradır 

Al\ADOLU .MA'l:lJA~lı DA 
BASIL:\Jl~TIR 

............ 
Yazan: M. Aglıan 

- .51-
Vezirlerimiz, paşalarımız, ümera
mız ... 

- Evet ey şehr ·yar ta ken
dilerıf 

Padişah belindeki kemeri dü
zeltti: 

- Demek ki, her şey.. Of, 
havsa'am almıyo·, evet, h~r şey 
bitmiş .. Ve... Ben tahtla belki 
de bir kaç saniye daha kalaca· 
ğ•m .. Bak, dinle!. Senelerce e'k
meğ mi yiyen yen.çeri ve sipahi 
ku1 laıım, t.ebaam nasıl bağ rt
şıyo lar?. 

- Şehzadeyi tahta geçir~· 

ceğizl 
D yorlar.. Nankörler, utan-

mazlar .. 
Ansızın hazinedara rnrdu: 
- Hazinemi.. 
- Muheıfazam altında padi-

şahım!. 
- Sana emniyetim var. Fa

kat, dikkat eti. Selim söz ver
mıştı. Ô Ü lceye kadar beni 
tahtta bırakac1kt, kardeşi Ah
med.e uyuşacak ve haz ı e\erime 
dokunmıyacaktı . Ha buk bak!.. 
Be.ı den sattanah a!ma~a geli
yor .. Şı..1 halde haz'ne!er de g·
diyor demek .. Aman ne akıbet?. 

Pad şah şaşırm ışt : 
K 1 pıları kapasa\[ 

- Ne çıkar?. Bilak"s bir is
yana sebebiyet vermiş o uruz. 

Be.ki de netice daha fenalaşa
caktır. 

- Başka h iç, lı'ç bir şey 
} ok mu yapı cak? .. 

- Yo Pad şahım .. Maalesef 
biç bir şey yok.. 

- Öyle ise, eli ayağı bağlı, 
mezbahaya götürii ' en hayvanlar 
gıbi ak bet mizi bekliye im. 

Alay artık saray kapısına gel
m işti. B r gürültü yükseldı: 

- Kapılan açlnız, Pad şaha 
maruzatımız var!.. 

Kapılar açıldı. Saray muha· 
fazları da zaten dışarıdakilerden 
geri kalmıyor, bahşiş almağ1 

haz rlanıyorlardı. 
Pad işah bakt: 
- Bir heyet geliyor!. 
O ye mırıldandı. 

- G el"yor, yarıi bizim fela
ket dakikası geliyor!.. 

Padişah kaçmak istiyordu. 
Başını alıp savuşmak, her şeye 
lanet edıb elini, eteği ni çekmek 
·stiyordu. 

- Ben"m :vezirlerim, benim 
adamlanm, ş mdı kendi ellerile 
b~ni tabuan indirmeğ gel yor· 
far. Ne günlere kaid 'k Aılahım, 
pe günle g örüyoruz. 

Heyetin .arkasındaa da diter 
hir heyet g .Jiyordu ve orta a· 
.-ında biri vardı: 

Şe\ızadf! Se' imL 
Ağ'ır ağır tlerlıyor' ardı. Baba 

;ıe oğat gözgo:ıe g tmişler.di. 
Se1 m, sah t, naf•z naurlarınt 
'Pervas zca bab sına <i km işti. 
ihtiyar pad şah İa;e baş na .eğ
mişti .. 
Mağ'uöyet 1cat"ile,mifti .• 
Set mı ..arafarmda taşıyan gr.up; 

b'trinci, ılcıneı avlu arasındaki 
"apıda, yani Oeınantı padişab
lRTmm bir çok rlc:an'iı c lvelerine 
şahit olduğu nıethaicıe durdu. 
Selim; sert :adımlarla ortaya 
yaklaştı. 

O da biliyordu ki, burada pa· 
dfşah iradesile i.nıan öldürülür. 
Nitekim, kaç bey ferman bek· 
lerk.!n onlara bir celladın satın 
~vap vermişti. 

Selim gülüm~uyordu. Öndeki 

heyet, ikinci avludan geçerek 
artık saray girmişt i . 

Beş on d akika, nam'i yarım 
saat sonra her şey halledilmiş 
olacakt ı. Tahtta başka bir pa· 
diş 1h bulunacak, lstanbul afa· 
k·nda yükselen beyaz minarelerin 
şerefelerinden tekb.rler yükse· 
lecekti. 

Selim, d ·şle. inin arasından 

mırıldandı: 

- İrade ve azmin eiinden bir 
şey kurtulllluyor, hatta uı:an 
kuşlar bi!el. 

H ·yet, huzl.lru hümayuna da
h 1 olmuştu ve her kes tahtında 
sapsarı, mecalsiz, adeta ruhsuz 
bir insan kütlesi hal.nde duran 
pad şaha yaklaşıyor, elini öpü
yordu. Bu el bir ölü elinden 
de farksızdı .. 

Hepsi de huzurda, bir balka 
teşkil etm şlerdi. Padişah, zor
luıcla nefes a ıyordu. Elıle işa

ret etti: 

- Oturunuz! 

Bir az durdu, söze baş' adı: 

- An'ıyorum ki. buraya bir 
talebde bulunmak ıç· n geldin iz. 
Ve bu taiebiniz, tacü t htla 
alakadardı r. Zaten dışarıda ef· 
radın bağırışı da bunu göste
r ;yor, öyle değ 1 mi? 

Buna kimse cevab vermedi. 
Beyazıd sordu: 

- Ne isfyorsunuz? Söyleyin, 
dedikleriniz nedir? 

Vezirlerden h ri ıSÖz aldı: 

- P ad şahı m!. Kul arınız za
manı şaha,e ıizde gördükleri 
lütufkar ıktan hakıkaten mem
nun ve minnettard ırlar. Fakat 
zata şaha ıeleri de takd·r buyu
rurlar ki, bu gün memleketi· 
m zin, mil et m zio " ş ri çoğal
m ışt r, gaileler arttıkça artm•ştır. 
Sa tanat m rası, devletın başına 
ihtila'ler, fesadlar, kardeş kav
gaları çıkarmıştır. 

Beyazıd, başını eğmiş sadece 
dinliyordu. Vez rin c esare ti art-

m ştı. Esasen orkacak ne kal
ınışt ?. irade ve kuvvet artık 
Beyazıdın eiinden bir kuş g ibi 
uçup gitm:şti. Vezir devam etti: 

- Buna mukabil zatı şaha· 
neleri muhtacı istirahat bulunu· 
yorsunuz. Mi let iş1 eri için sene
lerdenheri gösterdlğ niz gayret 

yüzünden yoruldunuz. İhtiyarlık 
günlerinizde bir az da evladınızın 

padişah lığı ~e muvaffakıyatı saa
det,; ni gö mek istersiniz. 

ıpadişah acı acı mırıldandı: 

- lbtiyarım .. Yoruldum. Hak
ic:ınız vBr, .öy.e!. 

V z:r alclmş etmedi. Bu site· 
min t~rr olmamıştı. 

- Aynı zamanda rahatsız 
bulunuyorsuz.. Kullarınız :ralva· 
r y.or lar ki ••. 
Beyazıd ini edi: 

- Tahttan çekileyim ve sal· 
tanatı Selime teı kedeyim de· 
ğil mi?. 

- Evet padişahımız; bunu 
iatirhama geldjk. 

- l&tirhaml.. Buna da istir
ham mı denir? Hiç bir kuvveti 
kalmamış ıinsanın etraf mı de

mirden, kılıçtan bir çember sa· 
rar da bunun istirhanu mı kalır? 

Drtabktı derin b "r .sükut baş
lamıfb, padişah ayağa kalktı. 
Ve%rrler iitr1yordu .. 

- Dernek ki, tahttan çekili· 
yorum artık.. Buras nı oğlum 

,Selim İ§gal edecek .. 
·Arka.sı 11ar· 

B rdaki hadise 

·sı Bn. Z 
beraet e • 

1 
or 

Adresini yanlış veren B. Kazım 
hakkında takibat yapılacak •• 
Evelki gece Turkuvaz barında 

bir had ı se olduğunu ve müşte
rilerden gümrük muhasebe m e· 
muru l3. Kazımın bir miktar pa
ras nın a t istlerden b ayan Ze
bor tarafından aş ı rıldığı iddia 
edilerek cürmümeşhud yapıldı· 

ğını d ünkü sayımızda yazmıştık. 
Bu hadisen n duruşması dün 

yıldırım mah'cemesınde yapılmış 

ve muhakeme s ıı fhası çok ente· 
resan geçmiştir. Hadiseyi kısaca 
anlatalım: . 

B. Kaz m, Turkuvaz bannın 
daimi müşterileri ndendir. Evelki 
gece yanında yirmi beş lira bu
lunduğu halde yine bara girmiş 
ve artistlerden bayan Zeborla 
konsumasyon yapmıştır. 

iki taraf da fazlaca sarhoş 
o1muş, fakat B. Kazım, cebinde 
bulunduğunu iddia ettiği para· 
ları sarfetm ş ve yalnız beş li· 
ranın Zebor tarafından aşırıldı

ğını söylemişt r. işte mesele 
budur. 
Duruşma esnasında müşteki 

davasını izah ve bu paranın Ze· 
bor tarafından aşırıldığında ıs
rar ettı. Hakim; suçluya sordu: 

- Ne diyeceksin? 
- Ben hırsız değ tim. Vakıa 

ben de, bu da sa hoş olmuş
tu ı<:. Fakat bir bar artistinin beş 
lira gibi ufak bir paraya tenez
zül etmesine imkan var mıd r? 

Hakım bu defa da müştek ye 
hitab etti: 

- Kırk liralık bir memur· 
sun, barda ne İş n var? 

- Bir az eğle ımek maksa· 
dıle g rmiştim del.. 

- Ben senin amirin olsam. 
bu halın dolayısile seni beş 
dakika \razifede tutmam. Nıba
yet bir muayene memurusun. 
Başka gelirın var mı? 

- Yok .. 
- E o halde ma i vaZ.~tin 

bir maaşa bağlı.. Yaptığın doğ· 
ru mu? 

Müşteki kızardı. Cevab vere
medi .. 

Sabit olamıyan cürmünden 
dolayı suçlunun beraetine karar 
verildi. 
B. Kazım lıakkında takibat 

yapılacak 

Dün, gümrük muayene me· 
muru 8. Kazımdan şöyle bir 
tavzih ve tekz b mektubu aldık: 

Anadolu gazetesi direktörlü
ğüne, 

5· 1-938 tarih ve 7400 sayılı 
gazetenizin ikinci sahifesinde ve 
5 inci sütununda (Turkuvaz ba· 
rında bir hırsıziık vak'ası oldu) 
serlevhası altmdaı ismimin yazılı 
olduğunu gördüm. 

Ben ne bara gittim ve ne de 
para çald rdım. Bu vak'anın sa
bıbi her kimse hüviyetini gizle
mek için benim adres ve ismi· 
mi vermiştir. Bu cıhetten tas· 
hihini saygılarım la rica ederim. 

1ımir İlha at gümrüğü 
muayene wemuru 

Kazım Tuna 
Bu vaziyet karşısında derhal 

tahkikat yaptık eve öğrendik ki 
gümrük muhasebe memuru olan 
B. Kazım, zabıt varakası tan· 
zim edilirken adresini gümrük 
muayene memuru olarak yaıdır
mıştır. 

Güı:nrük muayene memuru B. 
Kazım ise yaşlı, baılı b r va· 

tandaştır. Meslığinde de ağır 

başlılığı ile tanının ştır. 

Adresini yanlış veren muha
sebe memuru hakkında müddei
umumiliğin takibat yapması 

muhtemeldir. .. ' 
Mahkeme 
başkatibinin 

muhakemesi .•• 
••••• 

Naci nin kefaletle 
tahliyesine karar 

verildi 
Temyiz edilen kırk kadar dos· 

yanın posta ücretlerini aldığı 

halde bunları göndermemek ıve 
evine götürmek, kasada mev· 

cut yüz lira kadar bir parayı da 
zimmetine geçirmekle maznun 

ve mevkuf bulunan ikinci Hu
kuk mahkemesı başkatibi B. Na

cinin duruş~asına dün devam 
edilmiştir. 

Dünkü duruşmada suçlunun 
avukatları amme şahıtlerınin ifa· 
deleri üzerine müekkillerinin 
tahliyesini istem'ş er, bu talebe 

karşı müddeiumumi muavını 
mevcut zabıt varflkası münde· 
recatma göre, suçlunun rahliye· 
ıine imkan olmad ğmı "Söyle

m ştir. 

Bunun üzerine tutulan zabıt 
varakasının yanlışhğt üzerinde 
ısrar edilmiş, ç lanmış bir pa
ranın mevcud olmadığı, binaen
aleyh suçlunun tah iyesi lazıın 

geleceği ileri sürülmüştür. 

Mahkeme, dosyayı tetkik 
ett kten sonra, maznunun mali 
veya nakdi yüz lira kefaletle 
tahliyesine ıka ar varmiş; bu 
para derhal temin edilerek B. 
Naci serbest bırakılmışhr,. 

Muhakeme, diğer şahidlerin 
celbi için başka güne bıralcıl

mışttr. 

Ahkamı Şahsiye mah. 
kemesinin faaliyeti 

Şehrimiz Ahkamı Şahsiye 
mahkemesine 937 yılı içinde 

2115 adet muhtelif evrak gel
miş, 1498 adedi karara bağla· 
narak 617 adedi 938 senesine 
devredilmiştir. 

Kezalik Sulh Hukuk mahke· 
mesıne 937 yılı içinde 3208 

evrak gelmiş, bunun 2209 adedi 
karara rabtolunarak 938 sene

sine 999 adet evrak devredil
miştir. Bu evrakta 401 adedi 

sahibleri tarafından temyiz edıl· 
miştir. 

G ene Sulh Hukuk mahkeme· 
sine 937 yılı zarfında 236 adet 
haczı ihtiyati, tesbiti delaıl ve 
tedbiri ihtıyati evrakı gelmiştir. 

Bu evraklar, ayni günde karara 
bağlanmıştır. 

Az ve dar bir kadro çer· 
çevesi altında bu kadar evrakı 
çıkarmağa muvaffak olan Ah· 
kamı Şahsiye hakimi Adem Bal
kıs ve Kazım A<şit ve hakim 
Cevdet Meriç ve Behçet Türk· 
ay ile başsekrete rler İsmaıl Kut 
ve lbrahim Hakkı ıle arkadaş· 
(arının gösterdık leri varl k arı 

sılay ile takdır eder z. 

Vaktinden ev ·1ıti., 

yarlığa k r1ı v:ış 
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lhtiyarlak hastalı 1 rına karşı 
vaktinden evel savaş yapabil· 
mek için, uücudü yıpr tan her 
türlü fenalıklardan korunma ça· 
relerin i b ilmek ik za der. 

Bu tedbirleri vaktinden evel 
almak: ve bunlara k r ı durmak 
h erkes iç in mühim hır v z fe 
olmalıdır. İhtiyari k ha t ıkları, 
v ticud deki diğer h stah !ardan 
çok farklıdır. D ğer hasta ıkla
rın arıuları çok defn kaybolur, 
geçer; halb uki ıhtiy r k hasta· 
lı

0

klarının arızaların t mamile 
mani olmak imkanı yok g·bidir. 
Çünkü k reçleşme ve ka laşma 
bir kere kan damarın kavra· 
yınca, onu o radan sökü atmak 
kabil değıldır. Her ihf yarlık 
hastalığı hafıf bile o sa, büyük 
bir ıstırabtır. O nun ıçin en te
sirli savaş, ka dama ı hÜcrele
rının bozuk u u baş amazdan 
evel yapılan savaşt r. Böyle b ir 
savaşla, tam bir ş'fa mümkün 
olabılir. Yoksa d ma hücrele
rinin bozulması b ş a ıktan son
ra yapılacak tedbi r erle muvaf. 
fak olmak pek g üçtür. 

Şu bale göre, ihti r k h • 
talıklarma ka şı v ş ancak 
sıhhi t edbirlere o vazifeyi 
tam yapmakla k bı i . Her 
insan, hıç olm zs y 
defa tam bir mu ye ic; Ü· 
tehassıs bir do ~ tora m ·· r.acaat 
etmelidir. Bu suretle ib ıyarlık 
hastalıklarına vak ind n evel 
duçar olmaktan kurt im k eya 
h ç olmazsa bu ha a baş· 
lan ıomda 

teda vıler mümkün öl ur ve t a· 
biatile ilerlemesin n o üne ge
çılır. 

Her insan vaktinden vel ihti• 
yar ama h adisesind n korunma 
için hayatlarını, yaşam larını 
ona göre hazırlam lıdı . Yo1'
sa iı ışten geçtıkte sonra al • 
nacak her t ıi ui tedbırler, eush 
bir surette ıstırabların d nd r-
miş olamaz. -B tti· 

Kemeraltında H lal, G:ize ya· 
hda Güzelyalı, T lk likte B Faik, 
Eşrefpaşada Eşrefpaşn eczaha· 
neleri nöbetçid rh• . 

Bir dil lis si cı acak • 
Haber aldığımıza g öre, İzmir 

Lise, Kız Mu 1 m ve Ortamek· 
teplerinde bulunan g z de bir 
mualhm g rubu, çocukl rın dil 
öğrenme ıhtiyacım d en geniı 
şekilde karşı lıyan bir Dil lisesi 
açmak için resmen ınt.iracaatta 
bulunmuştur. Bu lisede vazjfe 

alacak muallimle in kaffesı, şeh· 
rin ve muallim ailesınin tanın· 
mış, ;sevilmiş s i 1 ! arı d ır. 
Muvaffakıyet! r ni dıler z. 
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KARA KORSANLAR ŞEFİ 

Dilber kadın korsan Af erin 
- Aşktan başka kuvvete baş eğmiyen deniz kızmm maceraları ..• 

Taşralarda muallimlık ede 
ede ihtiyarlamış, tatlı sözlü, 
tatlı özlü bir adamdı. •Müka
fat mı? Aferin mi? Müsabaka 
mı, rekabet mi? .. diyor. •Aman 
aman, ağzımın payını ondan da 
aldım. diyerek yaka silkiyordu. 

- 40 -----------
Gece yürüyen, şarkı söyliyen hayaletler - Uçan 
Hollandalı - Denize fırlatılan kedinin esrarı •• 
Bunun üzerine ben geminin 

seyir defterini ve dostum maran· 
gozu da alarak bir sandala at· 
fadım. Kendisine hakikati söy· 
lememiştim. Kayıkla biraz açıl· 
dıktan sonra "Pandor., un infı· 
takını ve ateşler içinde yandı· 
ğım gördük. Kayıkta yiyecek ve 
içecek bir şey olmadığından ar· 
kadaşım, biraz ·vel söylediğim 
veçhile deniz t.uyu içti ve çıldı-
rarak evvela seyir defterini, sonra 
da kendisini denize attı .. 

Danyel, anlattığı maceradan 
bir hayli yorgun düşmüştü. Bir 
kadeh daha rom yuvarladı •• 

Bu korkunç hikayeyi dinliyen· 
ler bir lcaç dakika için derin 
bir sükuta daldılar. 

8 raz sonra bu sükOtu ihlil 
eden R"şar ıu sözleri söyledi: 

- Garib şeyler olabilir. Ba· 
komada gece yürüyen ve yaşı· 
yanlara bağıran hayaletler var· 
dır. 

- Bu gün bile Kolombun 
ilk defa ayak bastığı San·Sal· 
vador kıyılarında bir doktorun 
geceleri çıkarak ıarkı ıövlediği 
söyleniyor. 

Amerikaya ilk defa giden Is· 
panyollarla öldürdükleri kırmızı 
derili insanların da geceleri 
görünerek tarla ve bostanları 
dolaştıkları rivayet ediliyor. 
Şimdi her korsan, işittiği, 

bildiği bir hayalet hikayesini 
anlatmak fıraabna elde etmiıti. 

Meri de kendi bildiği acayip 
bir hayalet hikayesini anlatmak· 

---~-~~r1cf1nCJin1 a amaClı ve dedi la: 
- Hepiniz bir çok ıeyler bi-

liyorsun uz; fakat biç biriniz 
uçan Hollandalıyı görmüş de· 
ğilsiniz. Çünkü •.•• 

Rişard Merinin sözünü ke
aerek: 

- Onit abam görmüştür, 
dedi. 

- O kimdi? 
- Bir kaptandı, •Omit. u· 

billerinden geçerken gemi ıinde 
çalııan bir Muço, bir kedixi 
kuyruğundan yakalayıb denize 
fırlatmıştı. 

- Peki bundan ne çıkar? 
- Ne mi çıkar, kedi denize 

düşer düımez, dehşetli bir fır· 
tına başlamış, sanki d11lgalar 
yürüyen dağ'arın halini almıştı. 
Hele bu korkunç dalgaların üs· 
tünden görünen tüyleri ürpertici 
daha korkunç bir hayal; seyre· 
edenlerden bazılarını korkudan 
ı:.yıltmışb. 

R.işar, babHmın göı dütü biki· 

yeyi öyle müdhiş tafsilat ile 
anlatmıştı ı dinliyen korsanlar 
bile ürktüklerini gizliyemedilerl. 

* * * Karasakalın da kendine mah-
sus h ıkayeleri ve latifeleri vardı. 
Fakat onun latifelerinin çok 
defa feci neticeleri de olurdu. 
Nitekim Stid Bonete yaptığı 
latife, o suretle zavallı adam n 
hay ~tma mal olmuştu. Onu bir 
defa Karolin adal~rınm cenu· 
bunda bulunan bir köye gön· 
dermiş ve gemi mürettebatı için 
yiyecek tedarik etmesini emret· 

mişti. 

Karasakal pek ala biliyordu ki, 
oraya gidenler n kurtulması im· 
kanı yoktu. Oradaki haydudla· 
rm eline geçenlerin kocaman 
ağaçlarda nas:I sallandırılarak 
asıldık la•ını bild ği için; adam 
şaki ler tarafından tutulur tutul
maz, o, vahşi bir zevk ile için 
için güln' e e başlamıştı. Hakika· 
ten Stid karaya ayak basıb bir 
kaç adım attıktan sonra yakayı 
ele vermiş ve ipe hemen çekil
mişti. 

- Sona var -

Meşrutiyetin ilk seneleri idi. 
O zaman gençtim, ateşlı idim. 
Bir şeyler yapmak, çarçabuk 
öğrenmek hevesile yanıyordum. 
Ege kıyısında kuş uçmaz, ker· 
van geçmez bir nahiyedeydim. 
Okuduğum en taze gazete yirmi 
beş günlüktü. Dünyada mı idim, 
yoksa ayda mı idim· vallahi 

' farkında değildim. Ona mukabil 
cennet gibi bir iklimdi, ahalisi 
de zeki idi. O kadar ki bir 
nesilde onlardan modern bir 
camia yapmak pek mümkündü. 

~~;-=<:O-_..,...... ...... _ _.._....._ ..... _ _... ____ _ Çocukların okumak hevesini 
fışkırtmak için yaz tatilinde, 

Pariste: okuma müsabakası yapıp müki· 
fat vermek isted:m. Fakat vere

Gar~b bir cinayet 
Maktül şoförün parasını da 

almamışlar. Şu halde? 

cek mükafatım yoktu. Nahiye· 
den taşınırken eşyam için bir 
semerli eşek almıştım. Eşek 
sizlere rahmet nallan dikti. 
Semeri kaldı. Köyde çoğunun 
beygiri, eşeği vardı. Hora geçer, 
diye ben de müsabakada birinci 
çıkana semeri vadettim. 

Müsabakaya girecek dört er
kek çocuğu, bir de kız vardı. 
Müsabakada birinci çıkana se· 
meri vereceğim duyulunca he
vesler uyandı. 

Ayşe kız, on on iki yaşlaran· Yazan·. 
da idi. Çıplak eşeğe biner 

trahayla odun keser, ninesine Halikarnas Balıkçısı 
getirirdi. Semeri duyunca "za· 
ten ıemersiz binmek biç hoşu· den kan damlar. yollu bir ka-
ma gitmiyor. Odunlar da eşeğin naat vererek, ve onlara istida 
aırtmı üzüyor. dedi. Ben de yazarak para sızdırıp geçinen 
beş altı lelifbe kitabı vardı. Nazif efendinin oğlu vardı. He· 
Bir tanesini verdim. rifin mırıldana mırıldana, elpen· 

•iyi amma su gibi okuyamaz· çe d vana durarak, bir baş bü· 
san, semere konamazsın. dedim. küşü vardı ki, siz p ehpehlerken, 

•sen bir çalışayım da sen adama teşekkür mukabilinde 
gör.. bir tokat atasınız .gelirdi. 

Dedi. Doğru söylüyordu. Ça· Bir sabah Ayşe kız koşa ko· 
lışkandı. Talebeler üç günda şa bana geldi. "Elifbemi çal· 
bir derse geliyorlardı. Ayşe dılar. dedi. 
kızı her sabah görürdüm. - Kimden şüpheleniyorsun? 

E.şeğile mektebin önünden _ Ahmedden.. Esma Dudu· 
geçerdi. Elifbe kitabının lc:ena· nun 0 kara eniğ"nden .. 
rına bir delik delmifti. Kitabı 

Ses çıkarmadım. Ona bir 
b ir sicimle belindeki kuşaj'a 

Yakarıda Fransız polis komiseri ile ıal;itl konuşurken, aşa·· 
lula malctaliin içinde balundulrı otomobil ıöziilciigor. 

elifbe daha verdim. Fakat ara· 
bağlamıştı. 

Ötekilerden Ahmedin pek dan iki gün geçmeden o ki ~abı 
da aşırdılar. B r h· rsızlık nıüsa

çalışkaniığı yoktu.Fakat çok kur· Soldaki zat, maktul şofördür 
. nazdı. Semere göz dikmişti. 

bakası mı, yoksa okuma müsa
Pariste iki gece bekçisi va· 

zifelerinden ayrılarak Vil son 
caddes nden Anadol Frans bul· 
varma geçtikten sonra Gar yo
luna varmışlar ve orada lamba
ları yanmış duran bir taksi oto
mobili görmüşlerdir. Taksinin 
yanına vardıkları zaman şoförün 
hareketsiz durduğunu görerek 

onun bir uykuya daldığını bakası mı açmıştık? F esübhan· Bir de şurada burada avukat· 
sanmış ve uyandırmak istemiş· allah dedim. Ve elimdeki son 

lık ederek, köylülere "kalemin· )erdir . . N.hayet şoförün başına ____ ... ________ elifbeyi de verdim. Aradan bir 

dayatılan bir ruvelverle öldü· yüz frank parası katiller tara- gün geçti. O kitabı da çalmış· 
rüldüğünü anlayınca polisi ha· fından alınmamıştır ve bu hal )ar. Saklamış olduğu taşın al· 
berd !\ r etmişlerdir. Kurıun za· cinayete esrarengiz bir renk ve tında kitab ı bulamadığını a nla· 
vallının kafasının b ir tarafından hal vermiştir. Şu vaıiyete göre tarken, çocuğun gözlerine yaşlar 
girip öbür tarafından ç kmış. cinayetin ıebebi bir intikam duluyordu. 
Şoförün üzerinde bulunan yedi hissidir. Neyse, müsabaka günü gel ~i . 

O gün şehirden Durmuı Ç&YUf 

ile, nefer Sivri Süleyman rel· 
m'şlerdi. Durmuş çavuş, Mitat 
paşayı boğmak emri veril iace, • 
"Ben Cellad değilim, askerimi. 
diye cevap veren, kır, kıranta, .. 
şaka götürmez •.askerlerdendi. : . , 
Gönlü çocuk gibi saftı. Sivri 
Süleyman doğuşta.:ı orıjinal ze· 
kalı bir adamdı. Değ.şen reali· 
telere intıbak k-ibitiyeti mütbif 
idi. Lakabı da o vasfı do:ayııi&. 
kendisine v •rilmışti. 

G "rek çavuşa g ·rek nefere 
müsabakanın nasıl o acjğını ve 
müsab :'l kaya girenlerm k mler 
olduğunu anlattım. ikisinin de 
y:ireğ ı kitabı çalınan Ayşe kıza. 
aktı. 

Müsabaka, mektep denilen 
odada olacaktı. Oda uzundu. 
Sağlı so' lu penc~releri vardı. 
Ben odanın kapıya bakan d.wa· 
rının önünde oturacaktım . 

lçtimaa heybet vermek i9in 
bir yanımda çavuş, öteki ya• 
nımda da Süleyman yer alacak· 
lardı. Bü ük yazı ile yazılmış,. 
Elifbe lıstesi, arkamJaki <luvara 
yafta gibi asılı idı. Ele geçirdi· 
ğimiz az buçuk re,klı ki}ıtluı 
f .yongo yapıp peı1cerelerin orta 

- Sonu 8 nci sahi/etle .. 
........ - ................................................. &1111..,. 

il 
Dilh"ize çeviren: 

Şiilt,.a Kaga 

illi 
Yazan: 

Hanri Bero -------17 
rayihalar bi"dere halinde odaya 
akar ve kızd ... lmış tereyağı dal· 
gaları ad~as.ınl~ mantarlı ve şanlı 
bir bin ı ge '" 

Bizim hassaı burnumuz ayni 

zamanda .01k~t)aki daha ince; 
daha zarıf ~ı; tereyağmda 
hafif kızart.ılmı.ş l\ı salçalı yahut 
ekşili; terbıyelı ~arik şeyleri 
ıezmeğe başlar. . 

ince limon dılım\ile süslen· 
miş alabalığı haşlam\ının· üzeri 

km ' yağda kızarmış e ~"parçala· 
· ve rile bezennıış usu na• 

muılu bir aile kokusu~ andıran 
labna çorbasının; ını ' mus· 

linden bir tül gibi hoş ve 
yumuşak gelen filetonun, Don· 
kişotun Sanşo Pansasmı [meşhur 

Donkişotun hizmetçisi olan tuhaf, 
saf, boğazın! düşkün bir adam] 
mezarından kaldıracak kadar 
güzel ve nefis bir yemek olan 
enginar dolmasının ve bütün ta
bileri arkasında olduğu halde 
bizzat lokanta sahibinin kolları 
arasında gelecek olan kendi 
yağile kızarmış yağlı semiz hin· 
dinin nefis kokusunu derhal 
aezerız. 

işte o zaman masanın üze· 
rinde mahzenin tozlarile tüllere 

bürünmüş Borgonya şarabı şişe- yemekte susmak lazım oldu· hali Üzerlerinde sönmemiş bır 
]eri resmigeçit yapar. Bu; sof· ğunu da bilirler. iştibanın tebessümleri duran du· 
ranın güzel zamanıdır. lştihayı S1ra meyvaya ~eldi mi her şey dakları; hususile efendim, rüz. 
artıran o derin sükiit arasında değişir. Bütün çehreler, şenlik· garlı bir havaya tutulm JŞ kayık· 
akıllı birisi çıkar. lerde elektrikle bir anda yanan ların yelkenlerini hatırlatan 

- işte elden geldiği kadar renkli fenerler gibi birdenbire kabarık göğüs er üzerinde şişkin 
fakat yemekte zorlıyarak gücün umumi ve ziyadar bir neşe ile üç köşeli peşkirleri görmeli .. 
yettiği kadar! parıldar. Artık bu, ziyafetin en içimizden birisi bıçagının ucuyla 

Der. Cemaat bu kadar, haki· güzel devridir. Her masadan billur kadehini çınlatır: 
mane nasihati derhal tatbika binlerce ziyafet hikayelerinden, Keylusun ve hazmın azametli 
başlar. eğlenti hadiselerinden mürekkeb sükUtu arasında nutuklar , üksel· 

O vakit manzara bir fevkal· kalın ve kaba bir gürültü yük· meğe başlar. Bu nutulc:lar; 
ad el ık kes heder. Rişburg şıra· selir. Hikayeler biri birini veli mazmun ve nükte meraklılarının 
bının ilk kadehlerinde başlar eder, hepimizin anlatmak işti· belki hoşlarına gitmez. Zaten 
tabiatin fevkinde bir ciddiyetle hası açılar. Sağlam vücudümüzün uzun cümleler ve hitabet oyun· 
dönmeğe başlar. Paris'n yalarcı ve sıhhatimizin semeresi olan lan nefesleri bellerinin kalınlı· 
şikemperverlerinin kanaat ettik· keyfimize payan bulunmaz. ğından daha kısa olan batiblerin 
leri san Anjo şarabları, hafif Ah efend ı m, o, görülmeğe hiç işine gelmez. Tatsız tutsuz 
"Veve,, şarabları yerine b z layık bir manzaradır. insan bu- nutuklardan bıkılmağa başlan· 
kocaman parmaklarımızla nazi· nun zevkine varmak için mut· dı mı: 
kane tuttuğumuz lüçük kadeh· laka bu hali görmüş olmalı; - Gelsin türkü! 
lerde berrak ve saf yakut gibi insan o, elleri uslu uslu masaya Diye bağırılır. Şübhesız bizim 
kırmızı şarab içeriz. Bundan dizilmiş, hareketsiz kahkahalar de tenorlerimiz vardır. Hem de 
sonra ta, türkü zamanına kadar saçan Japon kahinlerini; o, em- tnalı biçiminde tinton sakallı 
her şey sükun ve sü utla geçer; sali bulunmaz iyilik deryasına kırk sekiz numaralı yakalık ta· 
çünkü yemek yemesini b lenler, gömül müş yumuk göz eri; o, kan ba~•ki tenorler. Operan n 

bütün programı avızehm bi ıbı· 
rini karıştıracak tarzda reımigc· 
çıt yapar. Ne kadar fazla batı· 
rılıraa o kadar alkıılanılır. 
Nihayet iş bir izzetin efıs meselui 
olur. Alkışlar tevali ettikçe 
ahenk rekabeti şiddetlC11ir ve 
bütün civar ma\ıallede yorru
ları altında uyuyanları uyandıra· 
cak çığlık kopar. Gayretli 
polisler cimnastik adımla yetiıir. 
Fakat her zaman olduğu ribi 
İş işten geçmiş bulunur. · 

Boğulmak derecesine varan 
bizim koca tenorlar barışırlar. 
Pol ısler geld ği zaman onlan 
rahat rahat içkilerini içmekle 
meşgul bulur. Polislerin bu ha· 
lini dörtnala kalkmış bir bölük 
süvarinin gürültüsünü · andıran 
bir alkış tufanı karşılar; bir az 
geçer; gazelhanlar bülbül ~bi 
şakımağa başlar. Hem de ne 
büyük muvaffakıyetlel 

B'iyük opera ne derse c:&e.;ıı. 
•Sonu fl#lr• 

• 
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Demokraailer, beynelmilel haydadl~an 6ıüne geçebilirler! BirE!r derece terefi 
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Dünya sulhunu baltalıyanlar eden öğretmenler 
d b 1 d Buöğretmenlereylô11938zeka-

Borsa 
5-1-938 

uzum &atıfları 
Ç. Alıcı K. S. K. S. 

3f3SID a anger er e var dar vazifelerine fasıla veremez -
349 Alyoti bira. 13 50 14 50 

19,5 O. Kurumu 12 50 18 25 
262 İnhisar ida. 10 75 14 
90 Kazım Taner 14 25 14 25 ... -

Sulhu korumak için, gözünü komşusuna dikmiş 
devletlere kredi açmamalıdır 

Amerika tecerrüd siyaset· bozulacaktır 

Bu gün dünyada ıalgan şek· 
lini almak istidadını gösteren 
haydutluğun tohumları, Japon· 
yanın Panay ganbotunu batar• 
mnından çok daha eve!, 1923 
senesinde Mussolininin Korfu 
hidisesile ve gene senelerce 
evel Hitlerin Versay muahede· 
sini yırtmasile ekilmişti. 

Muahedelerini tanımayanlara, 

tükürdüğünü yalayanlara taham· 
mül eden bir alemin mük ifata 
elbette ki bomba ve katliamdır! 

Son Çin had sesinde Ameri· 
ka mütead:i t defalar tam bir 
bt'iyetle sesini yükseltti ve 
protestoda bulundu. Menfaatle· 
ri ayni şekilde zedelenen lngil· 
tere de bu ~ikayet sesine işti· 
rak etti. Bu gün görüyoruz ki 
dünyanın iki en büyük demok· 
rasisi dünyada nizam, intizam, 
ıulh ve emniyet tesisi için biri· 
birine muvazi yollardan yürü· 
yorlar. 

Bu muvazi yol datru olduğu 
kadar da makul ve kuvvelli. 
Menfaatler, adeta inaiyaki ola· 
rak, iki büyük devleti ayni yola 
yola sevkediyor. Dünya sulhu 
da buna muhtaç.. 

Amerika, lngiltereye danışt; 
battı hareket;ni onunkine uydur· 
makla sadece onun emellerine 
hiz1Det etmiş olmuyor. Son Pa
naya bidiıeainin gösterdiği veç· 
bile Amerikanın da kendisine 
göre bir fikri, bir battı hareketi 
var. Esasen Amerikanın anane· 
leri ve dahili politikası, harici 
itlerde diplomasisinin "müşterek 
-.ı.reket. dediği ıekli kabule 

ı. 

Amerikanan bu tecerrüt siya
d in Japonları cesaretlendir· 

1 i ileri süren ve onu tenkid 
ed .. h lngiliz efkarı umumiyesi 
~u bir noktayı gözönünden 

8?" bulunuyor. Bu iki dev· 
l~n, ı ayrı olsa bile, biribi· 
n~e ~~zi yollardan ayni he· 
d . e ·°'1 g ttiklerini farket· 
mıyor. 

Amerilr..l • · k ~n bır ababati var: 
O tecerr 1 . , . . ve su bperverlık 
umdelerınıd kadar ileri götür· 
müı ve a hadiselerine o 
kadar l8kay kalmı•br ki bu l fi y t 
bu ata e ı e bede bozanların 
haksız ~e ~an z siyesetlerine 
adeta bılınıyer.~ ittirak etmiş
tir. Artak b~ 1 ~ üyük demok· 
rasinin biribır~e~l maruz bu· 
lundukları zor u 

1 
. anlamaları 

h h reket er .. 
ve atb 1 . ona rore, 
tanzim etmelerı za. ı gelmit· 
. A k d 111okrası tır. rtı ~ .. r aym ıı· 

tikamette yuruyorla bu yol· 
lannda devam• az.?1 it rö
riinüyorlar. Bu da dun aulbaa-

nu bozmak 
karşı alınan 
birdir. 

iıtiyen devletleı e 
en mükemmel t"fd· 

Kredilere ambargo konmalıdır 
Yabancı toprakları istila eden 

ordulara çok para lazımdır. Bu 
orduları beslemek mecburiye· 
tinde olanlara mali yardımda 
bulunanlar, haı b rT'Jntakalarına 
top, tilfek kaçıranlar dünya 
ıulhunu baltalıyanlarm baş nJa 
olduklarını unutmamalıd r!ar. 
Dünya slllhu para h rs· ve ta· 
mıhı söndürecek kadar mu· 
kaddeı ve tatlıdır. Banger'er 
kredi açtık arı devletlerin para· 
yı ne yolda sarfedeceklerini 
evelden teemmül etmeli ve gö· 
zünü komıuıuna dıkmış devlet· 
lere kredi açmamalıdırlar. An· 
cak ' bu takdirde masumların 
boğazlanmasına nihayet verile
bilecekf r. 

Bazı ham maddeler vardır ki 
her hangi bir harbin idames• iç·n 
vücudlerı elzemdir. Bu m:ıdde· 

lerden b r çoğu demokrat mil· 
letlerin elinde olan topraklarda 
bulunuyor. 

Bunları elinde tutan devlet· 
ler, firmalar ve şah slar beynel· 
milel bir tak m takayyüdat ih· 
dasını beklemeden kendılık e
rinden buralarm satışmı tahdid 
etmeli ve defterlerinde, listele· 
rinde şüpheli mÜJteriler bulun· 
durmamalıdırlar. 

Buna, pek müfrit tecerrüd 
taraftarları ve pasifııtler itiraz 
edebilirler: 

1 - F dŞizm Amerika nısıf 
küresine yayılsa bile Amerika-
nın kimseye muhtaç olmadan 
ve hürriyetinden hiç fedakarlık 
etmeden kendı yağile kavrula
bileceğinden emın oldukları 
için. 

2 - Sulh tesis stmek gaye· 
sile alınan her zecri tedbirin 
harbı davetten başka bir şey 
olmadıklarına inandıkları için. 

Bunlara şunu söylemek kafi: 
Beynelmilel mukaveleleri ihlal 
eden, sağa, sola saldıran dev
letler, demokrasinin alacağı böy· 
le bir tedbirin istikballeri ve 
gayretleri için ne kadar zararla 
olduğunu takdir ediyorlar ve 
hu korkularını alenen izhar edi· 
•ıorlar. 

Demokratların en büyüğü sa· 
yılan Amerika böyle bir tedbir 
alacak olursa kaybetmiş olduğu 
liderliği tekrar eline geç recektır. 
Hiç şüphes z ki, diğer demokrat 
devletler bu hareketi kendilerine 
misa ittıhaz edecekler ve böy
lelikle dünya demokrasisi biri· 
b"rine sağlam bır bağlR bağlan· 
mış olacak ve kolay kolay bo
zulamayacak esaslı b ı r sulha 
doğru iler etmeğe başlanacaktır. 
Bu harekete iştirak edeceklerin 
başında "küçük antantm" men· 
sup'arını gö. üyonız. BLınlar uzun 
zamandanberı bir taraftan komü· 
nizme, diğer taraftan faşizme 
karşı mücadele halinde olan 
devletlerdir. 

Amerika siyaseti 
Amerika Harıciye Ndzı rı Hull, 

15 Temmuz 1937 de Amerika 
dış sıyasasını şöy e hul~sa et· 
m şti: 

l) - Her şeyden cvel sulh. 
Dünya cereyanlanna kapılma-

mak. 
2) - Sulha m~dahale!erle bey· 

nelmilel mese.eleri halle çalış· 
mak. · 

3) - Beynelmilel muahedelere 
ve anlaşmalara riayetkar kalmak 
ve İcab ederse !>unları sulhçe 
tadıl etmek. 

4) - Bütün milletlerin biri· 
birlerınin haklarana hürmetkar 
kaıma arını temine çalışmak. 

5) - Dünyada ekonomik bir 
istikrar ve emniyet tesisine çı· 
lışmrk. 

6) - Silahları tahd t etmek. 
Buna Amerıkanın önayak ol· 
ması. 

7) - Herh~ngi bir. milletle 
bir takım taahhüdatı mut&ıam· 
mm münferit ve çapraşık bir 
anlaşma yapmamak .. 

Mıster Hullun bu güzel prog· 
ramı bilmecburıye bazı değişik· 
liklere maruz kalacak. Şu kadar 
kı, mütecav z milletler giriıtik· 
leri işin vehametini ne kadar 
çabuk takdir ederlerse bu deti· 
şiklık de o nisbette az o acak. 

Bütün devletler bu şekilde 

bir program yapmış olsalardı 

bu gün Uzak Şarkta ordular 
birıb rlerini boğazlamazlar, Av· 
rupanın bir çok milletleri ko· 
caklarında silahlarile oturmaz· 
lardı. 

Artık demokrasi uyanmışhr. 
Onun yürüdüğü yolun üzerınde 
bulunanlar atacakları adımlan 
iyi hesaplamalıdırlar •• 

Almanya, lngilterenin bitaraf 
ve bigane kalacağı hakkında 
aldığı yanlaş bir malumata ka· 
pılacak dünya harbine atılmış 
ve bu onun için bir felaket QI· 
muştu. 

Japonya, Amerikan bigineli· 
ğine kapılarak avantürlerini iler · 
letmek gafletini gösterirse b 
onun için felaket olur. Alman) 
ortada iyi bir misaldir. 

937 senesi Eyliil ayı itibarile 
doldurdukları kıdem müddet· 
leri içinde vazifelerini muvaffa· 
kıyetle yaptıkları anlaşılan ve 
bareme göre, birer derece terfi 
ettirilen ilkokullar öğretmenle· 
rinin isi mlerinı aşağıya yazıyo· 
ruz. Bu ökrctmenler, önümüz· 
deki Ey ii .e kadar vazıfelerine 
fası la vermed kleri takdirde ge
lecek Eylül ayından itibaren 
yeni dereceleri üzerınden maaş 
alacaklardı r. Terfi eden öğret· 
menler şunlardır: 

fzmir Sarıkamıç olcullf öğret· 
meni Bn. Şefkater Baysal, Sa· 
karya okulu öğretmeni K fayet 
Türkbaş. Necatıbey okulundan 
ismet Perran, Bozyaka okulun· 
dan Macid Balkan, Seydiköy 
okulundan Süleyman Saib, Ha· 
lidbey okulundan M. Nuri Öz· 
di ri m, Kamil Yerge, Neşet Ha
zar, Ödemiş • Kıraz okulundan 
Fahri, Tire·Eskıoba öğretmeni 
Hüseyin NlZif, Çeşme • Namık 
Kemal okulun lan Tevfık Taban· 
oğlu, Bt:rgama · Zeytindağ oku· 
!undan Nadire, Dikıli • Çandar 
okulundan Mükerrem Edik, 
Kemalpaşı·Armudlu · okulundan 
Feride Değer, Urla·Denizli kö
yü okulundan M hmed Ali, Ôz· 
bek okulundan Esma Gököze1, 
Yelki okulundan Ihsan, Kara· 
burun • Kösedere başöğretrneni 
Murad Şölen, Abdullah Ocak, 
Torbalı • Kazımpaşa okulundan 
Calibe Gözen, lzmir Şehid Fa· 
dıl Bey okulu öğretmenlerinden 
Havva Cüneyt, Tire • Çiniyeri 
okulundan Hakkı Özden, Seferi 
hisar 11 EylOl okulundan Ah· 
med Fikri, Jzmir • Alsancak 
okulundan Hamid, Ödem·ş-Ba· 
labanh okulundan Halis, Urla· 
Balıklaova köyü öğretmeni Şev· 
ket Gökçül, Menemen·He" vacı 
köyü okulundan Nihad Özgü· 
ven, Karaburun • Bozköy oku· 
lundan Ali Rıza Öz kan, F oçı• 
İl pınar okul undan Mustafa, Ye
n ı köy okulundan Hasan, Foça 
merkez okulundan Haşim Gök· 
tan, Urla·Bademler köyü oku· 
lundan Asım, lzsıir· Topaltı oku· 
lundan Fatma Emek, Tire·Bi
rinci okulundan Hasan Oral, 
Bergama-Gazip:ışa okulundan 
Mukaddes Egt-, lzmir-Vali Ki· 
zam paşa okulundan ikbal Ünal, 
Halid bey okulundan Emine 
Kartaç, Ödemiş-Bademiye köyü 
başöğretmeni Raif, lzmir • Şe
hid Fadıl okulundan CemilÜçel, 
Sarı Kamış okulundan Yusuf Ziya 
Karabağlı, Bay ndır·Merkez oku· 
lundan Remzi Aydın, lzmir Sarı 
Kamıı okulundan Zehra, lzmir· 
Şehid Fadıl okulundan Kadri 
Cemil Yücealp, Güzelyah oku· 
lutadan Ruim Aysun, lıılclar 
başötretmeni Süreyya Akız, 
Ödemit • Cumhuriyet okulundan 
Kamil Albnkaya, lzmir • Ankara 
okulundan Vedia Tayanç, Mer· 
ainli okulundan Bedriye Baı
aorpn, Şehid Fadıl okulundan 
Mükerrem Aliye Aşıt, Buca bi· 
rinci okulundan Şakir Ônok, 
Çeıme • Namık Kemal okulun
dan Sadık, Menemen • Ulucak 
okulu öğretmeni Raif Necdet 
Oybir, Menemen • Tevfik Fik· 
ret okulu başöğretmeni Ali Rıza 
Tan, fzmir • Zafer okulundan 
Şerife Kolonsa, Cumhuriyet oku· 
lundan lamet Aytekin Kültür, 
Güzelyalı okulundan Mediha 
Çaln, lnkılip okulundan Nuım 
Can, Çetme • Al•çab birinci 
okulu batötretmeni lımail Hakkı 
Algar, &erg.ama • Cumalı ötret· 
ın.eni 1'iaail Emil.. lzmir • Tı· 

naztepe başöğretmeni Mahmud 
Altay, Karaburun • Eğlenhoca 
köyü başöğretmeni Kemal Ça:
l·oğlu, Tıre · Beşinci okuldan 
lrf an Ataoğuz, Bergama · Zü· 
beyde Han m okulunda>ı Nuri 
A gan, Burnava Kars o <u· 
!undan Veda, lzmir • Yı ldır m 
Kemalbey okulundan M1.1azzez 
Çıığlı, Gazi okulundan Nazire 
iz ' udak, Bayraklı okulundan 
Fırdevs Bakır, Buca • Bırinc 
okuldan Emine Mual.i, Tire
Dördüncü okuldan Al Ha dar 
Erol, Bayındır merkez okulun· 
dan Celil Gültekın, lzm:r. Bay· 
rakit okulundan N hal Di ıkten, 
Şehit Fad 1 okulkudan Roaşar 
Oğuz, Uria • ikinci okuldan Ah· 
med Şükrü, lzm r • T ı.irk biri ğı 
okulu başöğrdmeni S ıdı k Ç · 
ner, Bayra ... lı okulundan O .ma. ı 
Uluhortlç, T opaltı okulundan 

38 D. Ard ti 13 13 75 
36 M. Beşikçi o. t 4 14 
21 H. Güneş 12 125 13 125 
6 A. Maydo 11 14 
5 K. Alı 12 13 50 
1176,S Yekün 

194 ı87 Eui satış 
195613.S Umum yekun 

incir satışları 
Ç. Alıcı K. S. 

210 P. P ci 3 5!1 
57 Ş. Rıza H. 5 50 

267 Yekun 
121832 Eski satış 
122099 Umum yekun 
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4 
8 

Piyasa fiatlsri 
5·1-938 çek rdcks,z uzüm or· 
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Nec b, Bergama · Bö ce k oku· 
lundan Ihsan Dirım, Kuşadası· 
Güzelçamlı okulund m Sa ah d i n ç. 
Apaydm, lzınir· Z"fer okulu ıd,rn 
okulundan Hatıce, M.sak mil i 
okulundın ltil ı r.nak, Göl cüıder 

,, 
,, 

8 
9 

10 
11 
12 

12 50 
13 25 
14 OJ 
ıs ıs 
17 5J 
22 00 

Zahire satışları 
Cins K . ..:i. K. S. 

85 Buğday 5 937) 
AS K. Darı 6 7 5 

110 Ken. Pala. 315 45J 
köyü oku landan N .ırıye Aknun, 

Dum.upınar okulund ı n Atiye Gü • 
l 13400 Kıio P. çekir. 2 40 2 50 

520 B Pamuk 31 50 34 
tekin, Ödemiş· Ad gıde okulun· '----~·----·---" 
dan Mahbube Zeren, İzmir. Fazla çocuklu llauın., 
A lsancak okulundan Mukad· / k f /" 
der ParHğlu, Şehıt Fadıl ara mü c:i at veri ı..vor 
okulundan Şehibe Pamir, Kuş• Sıhhat ve lçtımai Mllaveı et 

adası · Birincı okuldan Ab· 
Vekaleti, vili etimizdekı fazla 
çocuklu kad o .ardan dokuzuna 

dullah, Ödemiş Zafer okulundan daha elliter liralık mükafat ve-
Ali Gülen, Tire-birmc okuldan rilmesıni muvafık görmtiş, buna 
Şefika Göktürk, fzmir·Duatepe dair eınir, dün şebrımız Sıhhat 
oklundan Sevki Kay, vali Ki· ve lçtımai Muaven•t Velciletıne 
z m paşa o <ulun dan Fuat Gö- gelmiıtır. 
züm, Berıama 14 Ey'ul okulun· Mükafat alacak kadanların 
dan Fatma, Urla-ikinci okulun· ikiıi Jzmirde, üçü Kuşadaa nda, 
dan Halide Kobek, lzmir· Dua· bari Bergamada, birı Tirede ve 
tepe okulundan Halide Gökbay· biri de Kemalpaşa kazasındadır. 
rak, Buca-Üçüncü okuldan Mah· ilk partide sek.z ve ikinci def. 
mure Haı be, İzmir· Hakımiyetı· asında 9 dan fazla· çocuklu ka· 
milliye okulundan C. Adnan dma mükafat verilmişt i r. Başka· 
Altıntuğ', Ödem f · Cumhuriyet ları için de emir gelmesi muh· 
oku.undan Enise, Menemen·Tev· temeldir. 
fik F kret okulundan Huriye, -----1------
Buca·Birinci okulundan Nevber lundan Afet Yalbıray, Karabu· 
lzmir·Zafer okulundan Neriman run Merkez okulundan Lütfü 
lrkilata, Tıre • Üçüncü okuldan Göksel, Kemalpaşa • Armutlu 
Ahmet, beıinci okuldan Avni okulundan Ayşe Göksu, Torbalı 
Doğan, Menemen-Tevfik Fikret Merkez okulundan Rahmi Öz· 
okulund~n Hüıeyin Cabit, Ba· kaya, Berıama·Kır.ık okulundan 
yındır·Merkez okulundan Hamdi Mustafa Cankaya, lzmır • F evzı· 
Arda. Bergama · Zübeyde banam pqa okulundan Muazzez Giır-

okulundan Kimil Güven, Çeıme• büzol, Berpma-Zeytindağ köyü 
Alaçab ikinci okul başöğretmeni Başöğretmeni Hüıeyin Ayhan, 
Tevfik Yılmazer, Ödemiş-Kiraz Tırmanlar köyünden Mustafa 
okulu bqöğretmeni Vasıf, Öde· Dinçer, Torbalı • Kayas köyün· 
mış ·Da bey öğretmeni Sami, den Şefik Mete, lzmir • Cumhu· 
lzmir • Hikimiyetimilliye okulun· riyet okulundan Ayşe Atalay, 
dan Muzaffer, Halitbey okulun· Yıldırım Kemalbey okulundan 
dan Safiye Özertem, Kemalpap Cavidan, Bergama • Zübeydeha· 
Merkez okulundan Huriye, Me· mm okulundan Meliha Erten, 
nemen Kubilay okulundan Ra- F erilaa Kızıldotan, Örenli kö
yegin Artan, lzmir.Olti okulun- yünden Receb Doğan, lzmir
dan Seyid Tunçyürek, Kutacluı Gazi okulundan Leman Tekba· 
birinci okuldan Hatice keıer, pran, Menemen • Seyrek köyü 
Cumaovaıı okulqndan Şahap Batötretmeni Ahmed ilhan, 
Görk, Seferibiıar· l 1 EylGI oku· lımir . Misakı Milli okulundan 
landan Enver Olgen, Zafer oka· Şerif Ereli, ôdemiı • Adagüme 
landan Mefharet Ülgen, Tire· okulundan Tevfik, lzmir • Vali 
Hisarlık okulundan Halim Çal- Kizımpap okulundan Nihal, 
haotlu, lzmir-Topalb okulundan lzmir·Güzelyalı okulundan Aliye 
Kemal, Ôdemiı·Bozdağ okulan- Önsel, Buca Üçüncü okulun
dan Hüsnü Akdurul, Kartıyaka dan ismet Ônok, Değirmen· 
Yamanlar köyünden Sermecl dere· Sancaklı köyü ötretmeni 
Tan, Karaburan·Ambar1eld olal· Abdurrahman Karahatay, Mene• 
lundan Fehmi Gökalp, Ber..-• men - Şehit Kemal okulundan 
Atatıcuma okulundan Vahid Hediye Ney, Foça· Kuzbeyli 
Fahri, Ôdemit'Adagide oimlaa· okulundan lbrahim, İzmir - Pı· 
dan Remzi, Çcıme-Ç ftlik kÖ)'Ü narbaşı okulundan Nazlı Kulak 
batöğretmeni Mebmed llbek, otlu, Karşıyaka • küçük Çiğli 
Foça-llpınar baıötretaaeni Meh. t>kulundan Mustafa, Kemalpaşa· 
med Rifat, lzmir-S.karya liret- Armutlu okulundan Lütfiye S e
meni Fethiye Sümer, ôdemiı zer, Çeşme • Alaçatı birinci oku· 
Pazaryeri köyü ötretmeni lundan Vicdan, lzmii • Zafer oku· 
Muatafa Hulo.i, Kutadaaı • lundan Suad Meray, Dumtu· 
Caferli köyünden Retat Öz· pınar okulundan Meliha Bezirci, 
bek, Selçuk okulundan OJ· Yıldırım Kemal okulundan Fab· 
man Barış, lzmir • Gazi olcu- rünn.iN Sundu~ç. 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Gôfat yumuşatır, balga!JI söktürü~: ök;arii.ğ(J 
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Atölyede 
En gtJzel pozlar 

çekilir. 
A"'-atc5r iıler 

Temiz çcıbui 
ucuz -,.,,.,,,. 

Diı Ta6ibi 
Cevat Dağlı 

ikinci Beyler ıokak No. 6.i 
T clefon: 30SS 

Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlii idrar, kan, 
balgam oe saire ta. 

hlilleri yapılU' 
Mtıracaat yeriz 

bwıc6eyl~ tobk 

Telefon 3869 

Cilt 
18nveeı. ... t-.vis 

...... 8iNai ~ ... 
flbı ........... da 

Tfllelon : M79 

ıöktiiriJr, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Sıhhat Balılivağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağJdır 

iki defa siizülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat • 
ıanesı 

Kum 

MOdelle 

Kadın dikiıleri ve 
şapkaları atilyesi 

Paris, Londra, Viyana mu• 
dalarının yüksek modelle
ri takib ve tatbik edilir 

•Dikit atölyemiz zarif ve flk 
aiyinen Bayanlu ıçindir. 

M. Etiman ve 
Saime Ôzgc5ren 

Paris Dıkit AkademiainclilD 
Dıplomab 

Hillcd net c•dde.i $mnlı 
(OçünclJ /kg er) sobk 
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