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Karadenizde korkunç fırbna gene baılaclı Karadeniz fırtı- Kamutay müzakereleri 

Manisa ovasında üç köy su
lar altında kaldı 

p:'M;ı;:ı <;imento gii'!'_riik 
8. t hl" resmı ınece 

lr e lke- Nafıa Vekili Ali Çetinkayanın izahatuaılan 
Menderes de kabardı. Suların tafmasınclan korku- den kurtuldu sonra, devlet hava yolları ıehidlerita• 

l R h · J b l .. .ala Şimdi, kara yolu tazminat verilmeai kabul edildi uyor. en ne rınue uz parça arı goru ~ore Ankara, 5 (A.A.) _ 8• M. 

B d S ;le •idiyor Mecliıi bu gün Refet Canıtezin 
Romanyanın yeni anclırmada inhidamlar ol u. j reiılitınde topıanmıı. tspençi· 

aiyaseti ev ve bir mekteb tahliye eclilcl' !~u::nt·~:im:a::~~~~;:in k:; 
Ht1111dl Nizlıd ÇanÇfll' pmrük memurlarının bazılanna 

Ym Ru•• bltia•iala laarid vwilecek yem bedeli ve yemek· 
.. ,. etille •enceli yeai iatikaa•t ba lik hakkındaki kanunu'l birinci 
~ AYnJlll IİJuel alemiaia ea ••· m•ddeı(nin detiştirilmeaine dair 
bim mencmaa tetkil ediyor. kanun liyihalarile, pımuk iplik· 

Ba iatikamel yalaıs Ro .... yama leri ve çimento gümrük reıim· 
makaddentı ile alakadar olaakla l 

erinde tenzi lit icrasına dair hü· 
kalmıyacak, belki Anupama ba gllıl• 
ki eiya.ı faal•yerlerilli bile bir çok kGmetçe ittihaz olunan kararla· 
aoktalarda mlbim tabanlllen al• :rın tasdikine dair kanun liyiba-
nlılcaktır. ıını kabul etmiştir. 

EY~lemlıde Y"İ a ... bbiaee B. M. Mec isinin gene bu 
•ta eiyaıd çebreeial yakına• ak- günkü toplantııında, vazife eı· 
-·~e çah .. la& s. telklk ao ... , .. 
nm talı.lb ., .... ilati...U .ı.. 1_. nuında ıebid olan Hav.a yolJarı 
liyaeed ... kdlllldaa mai ıeaTiı .._ devlet itletme idaresi pilotlar n 

cek kadar •h••mi1e&lidir. B ntlı,...anı MAllien ıBr1ıtı,ı -Sona 10 anca salıi/~1111- n.Jıı/ıa Velcill B. Ali Çdlııi'•• 
Y•i Boaaaya bltlaell ya1Ms 

bir puti a ... ada ••tefekkll Wr Maniu, 6 (Seylib mıntak ll nı 1 edea aular. utak bltiia ••• 
kabiae detiJ&. S..yal lurilti,_ı.la pıea arkaclqımııdın telefonla)- bplaa111br. üki Har• adalı 
milli k&yHl fart .......... 'b ....,. Diia poe yiikıelmelde devam - Son• 8 mel •lıi/eıl• -
dm •6rekkebdir. Vakıa lbal1•'•• 
riya•ı etıili aiW lr.lyla fırb• U.. 
.a ......... .ı.-... ........ ...................... 

... iltlıilt* ..,._. ....... 
tir fakat •• de J•peh• itlerinde dl• 
.. te• mm k6JI• ,.... .. w.. 
ei reiellpd yapmq elaa Wı ...... 
da .tabil ltalaatl-t- ... ileftl a-• 
ailll u,ıa fll'kaauua f ilr.irledal tae 

p•abaa, Galan m&•afaa " tatbik 
.... ktea kartalamqlar. • ıitil.rla 
Ublaede iyi kld bir .1111 klyll 
fıra. ~ ltalaaacıktır. llılll 
k61l1 fııba U. ti•diki rei.ı.ri 
Maai19'a• IOD ......... taablr 
eder "'6 olm aykla .._ aeyilleri• 
•• nı- uııedau udık ...... 
ratiyetrn- We pu&idir •• Oaa .... 
..W7et iddiuıllda ........... k•· 
di b6•iyedenal ialr.lr .. ......_ 
--.rati,..ae malullif Wr lif ... t een
yuau kolay kolay badileriai kape 
tua...ı.. ~l>ia•yi 'etldl edeD W.. 
el pard .. ...,.. lmiedyaalar.lır .. 
ltaldma nİIİ .. timdW Bat•.W 
M0.76 ~·'dar • .Atlea T~amilTaDJala 
tılaa •e -•yada .UU Wr t.sr 
telllll .... ••••kil •• .. .... 
ettıli puti filnki ba gbkl faflSI• 
" Bitlerisia owreyaalanaa kartı 
Mel"ikl-1 ••patiyi •••eıaltl-r
• •• gble•i1-ı.. &acak ...... 
~le tetlai& ederU. Bo•aayMa ita 
,..... Uba ..,.. .. 1er almıt •• .............. ,.._, ... 
... ,. .. olu ... ele ..... ··--· 
.. tatili .... c1.,_ ... ...,..ı 
~ . .....,. ·-- .. 
.... •...ın oWllklenm --·-k ........ 

•• 'Ji'-la .. w11 .... ,_.,. .. 
tWJe9 liyaal planei aoktai aauna
... , .. kalliaellla laaamlle •I 
.... ı, fabt uta .. ,,.ı ••tedil bir 
.,. ... taldJ. et•-- iatiur .... 
daba .a.ı olar. 

B•daa tWnl•aı...pı. 
atdoe ile I~ Y..a Baaea kaWe 
·- .. laill .. ,..... ... '-kaa ...... 
..... ........ ti•dilr.l -.nti,.a 
.. ••-"',.. ........ daa _ ....... ,...llL ..... laqlsdek( ... 
ftJa • .,.. .,.... yaplacak .... ,.... iati....... aetieelil• ... ,,.. 
edeeekllr· 

Bariel .,...... ... ao .. y ... 
ti•~ itbt'ak • iulat'lenaa ba&h 
kal ..... •• baal.,_ ra&mea hpka 
lete• MDe Y•~uua J•Ptall 
gibi ltel7a, Almanya "9 Dibayet llae 
earillaala ,..ı dotdllla ...... ... 
mta•aaaa batilar ........ y..a 
Bat•ekilla beyaaataa.. te,id eUill 
pbı ... Bo•aayU1111 ._.•dı halde 
~ •ite-üfl8~akliaiiıi• ............ , .... 

Filistin hadiseleri: 

Şekip Arslan 
Keıki, dindaşlanmız Türkler ida· 

resinde kalaydık, diyor •• 
Ve, /ngiliz:erden ıilıdyet ediyor. 

~ 

Katllsle lurlatig11n lc•llN 
Cea•TN. 6 (Baclp) - S.riye ŞekOt Anla, k•tlitl ile •lllltatta 

id!Allala kahıa.......... E.lr ........ ........ .. ..,...... 

Jatelİll Balkaa iail&f'I eoktai aasana. 
daa ara•y• 197811 oldata iddia ol• 
aabilir. Bisi• w doedaramuua iltee 
dili•• yeglae .. , ae tekilde olana 
oı... aalii.ı.t ı• ftJa h ıtı..,.p 
balla-•m•k. yalaı• k•tli •abdd .. 
nb•ı• keadimis iltecliji.U sa•• 
.. l.Wi&i•'' ....... ..,.. ........ 
•• a.a ........ . 

......... a.ı: 
c- ı.,u--. AnWana ar•• 

........ •-.Hyetiai 1ta1,..,.. ,. 

..... u. .... ........... ÇIKa ........... " ......... .. 
ltdklll ndedeo lapllenaia .... ... 
........... g6rlyora. ......... ", .............. 
_._,,,..,..ı.u-.-

Btlediy• otoblelenacle talebedea 
ancak aababıa uat yediaiadta akp. 
m11a ... ı 19 una kadar yaram len& 
ahnıaalua 'Ye bu m6ddet hariciade 
tam bilet tarifeainio tatbiki htea· 
mektedir. Cısatemiaia ba lıa1a11aki 
... r1yatı naHn dikkate alı11mıı •• 
talebeden •. bor aamaa için yarım le> 
ret ahamaa belediye reiılitiadea 

al&kadarlua emr•dilmittir• Y ADİ ta• 
lehe, gece •• ghdils yaram Gcntle 
•yabat edebilceektir • 

Y al•ıs; batlanaa aaı• kaıketi 
"renk HU tarifed• iltİ ........ l: iatiyea •• keadileriae taı.ı.. 

........... çocak1u ı611W•a-a· 
dea ietlnu taleW.a '9lika UD• 

mua cı. karm.,mdmıp. Belediye 
reiali&i. talebeler• a11a ıs ille kadar 

· Mb ••rilmeelaia temiaiai ktılaar 
diaıllr.tlrlqaaclea ittemif, klltGr .u. 

. rektlrlqtl de okallu diNktlrllkle• 
rlae teWi&atta baluaaaetar· 

lngiltere 
Mıaırda yeni hava iia

leri teıia ediyor 
Loadr.. 6 (Badyo) - taglllen 

blk4aaetl Matarcla sa • .,, kaub ... 
bilbade Lmailiyye Jakaa bir yerde 
,_, bir ba•a itti ... " ....... 

kanrTerlllifdr. 
A,.-o.tn-. yakul .-kaa • M,ak 

tanar• kanrg1ba olaoıakbr. AJlll 
kayaattea aJaaaa eliler bir ........ 
g6re, P .... s.iueki tifil tanen U. 
nqtlla da aakerl Wr laa•a a.1 ... 
liae •ddleeektir. 

Nasraddın Hoca 
erhum Karagöz Ağaya ahire · 
ten mektublar gönderiyor!. 

Ramazan 

Ramazanda ince nüktelerile. 
-.y.ıi zamanda hem dütincll
rücü, hem pldürücii fMteii 
tiirlerile •Perdemi&doa ~ 
!er. ıütunlanmıza idare ... 
ve yazılarile bütün mutaiti 
aliblandırarak ıözl•imizi ._ 
ubah, her ,eyden eni. u.1t 
ıütunlarına çeken mızah ilte
dımız •Şeyh Kütteri. nİD dai
mi şekilde, kalemi temin edil-
miıtir. 

Softası 
ilimli bir de romao Jrıazırlam•ia başlıyan üstad, bir kaç ıa.. 

lcadar •N11raddın Jioa9dan Karagöz Ataya mektublar. yazUk 
ıaretile lzmiri ve tekmil Ege bölgesini neşelere boğacaktır • 

Rind eczacımız Bay Kemal Kiınille k ymetli avukatımız Bay 
Sadık Hacıoğlunun -sefere bazırlan1r gibi sandıklanlP, "«-!>etle· 
rıle timdiden· hazırlanmalarını rıca ederiz. 

-





ANADOl .. U 

ilmi Bahisler ---
Kadın-Erkek 
Yazan: Dr. Esad HatiboJlu - 12 -

H••kA tı·m· lelngı·ııereara· Tilrkiye Kadınlar niçin boyanırlar, süstn U ume iZ Ve Roman,va d .. k .. ı··kı • d d. ? an • . • ., uş un u erı ne en ır bu 

Slnda mali anlaşmalar•• Verilerı ziyafette dos- Güzel gözler veya güzel eller, insanı biı • 
tane nutuklar teati faziletten ziyade lıalbi teıhir ederler. •en -Bir aya kadar Londraya gidecek olan heyetimiz, lngil- edildi •e 

tere Hazine müsteşarı ile müzakerelerde bulunacaktır 
lstanbul, 6 (Hususi) - Hökumetimizle lng.ltere hükumeti arasında muhim mali anlaşmalar ya· 

pılmak üzeredir. 
Bır aya kadar Londraya gidecek olan bir mali heyetimiz, geçenlerde Ankarayı ziyaret eden 

hazıne müsteşarile müzakerelerde bulunacaklardır. 
Londrada mühim kredi işinin konuşulacağı söylenmektedir. Buna göre İngiltere hükumeti, kredi 

ile bize ihtiyacımız olan bütün maddeleri verecektir. 

Yunan veliahdi· 
nin düğünü ___ .. ..._. ___ _ 

Atin~da bayram ha. 
zırlığı yapılıyor 

Atina, 6 ( Radyo ) - Bütün 
Atina bu gfoden itibaren veli
ahdin izdı\'aç merasimine ha
zırlık olmak üzere donatılmıştır. 

Vel ıahd in n şanlısı ve ailesi 
efradı Yunan hudutları dahiline 
gırer gırmez, Yunan halkı tara· 
fından hararetl ı nümayişlerle 

karşılanmışlardır. Prenses ve 
ailesinı Atinada bu gün Yunan 
kralı kabul edecektir. 

Vened k, 6 (Radyo) - Ati· 
nada Yunan veliahdı ile prens 
Frederı anın evlenme merasimin· 
de bulunmak üzere Londradan 
hareket eden "Kent,, dükü ve 
düşesi Venedığe uğramışlar ve 

geceyi orada geçirdikten sonra 
Atmaya gitmıılerdır. 

A tina, 6 (Radyo) - Yugos· 
lav>a saltanat naibi prens Pol 
ve refıkası prenses Olga, veli· 
ahd n düğününde hazar buluı· 
mak üzere yarın Be graddan bu· 
raya geleceklerdir. 

Bu gün tayyare ile Belgrada 
geçen dük ve düşes dö Kent 
de, ayni trende bulunacaklardır. 

Bu gün de Atinaya bir çok 
prens ve prensesler gelm'ştir. 

Fransız sefıri, Fransız reiıi
:>umhuru M. Lebrun tarafından 
aönderilen porselen servis takt· 
mını veliahde hed.ye etm · ştir. 

Atina, 6 (A.A.) - Havanın 
orta Avrupada fena olmaaı yü· 
zünden Veliabdin nişanlısım ha
mil bulunan tren hudud istas· 
yonuna dört saatten fazla teah
burla gelebilmiş 5,30 da Seli
nikten ve 9,30 da Lerisadan 
geçmiştir. 

............ 
B. Cemil Mar-

damın beyanatı 
Başvekili, Paris ve Ankara te· Suriye 

maslarının neticelerini anlattı 
Paris, 6 (Radyo) - Şamdan bild;riliyor: 
Suriye parlamentosunun bu günkü toplantısı çok harJretli ol· 

muştur. Başvekil B. Cemil Mardam, uzun beyanatta bulunarak 
Par s ve Ankara temaslarını anlatmıştır. 

B. Cemil Mardanı beyanatında, Fransanın Suriyenin istiklalini 
tanıyacağını, ekalliyetler meselesini de hallett ğini, yakında 
Fransa tarafından Surıyeye eksper;cr gönderi'ec •ğıni söylemiştir. 
Başvekil, Ankaradaki temaslarından da bahsetmiştir. 

Parlamentonun b J içtimaı na, ilk defa olarak Cebelidürüz meb· 
uslan da iştirak etmiş erdir. 

Şam, 6 (A.A) - B. Cemil Merdam Suriye hükiimetınin azlıklar 
hakkındaki hatt. hareketini Fransız mümessillerıle birlikte sarahı· 
ten tayin etm iş Q lduğ'unu bildirmiş ve din azlıklarının ve Fransız 
memurJarmın vaziydı hakkındaki bütün end şcleri ortadan kaldır· 
mık için m ıahedenin latbılcinden doğan biıtün meseleleri tetkik 
ett k, dem ştır. 

Başvekil Fransız tekn syen er le teşriki mesaide Irak gibi ha
re et ei:lece~foi söyle:niştır. 

Cebelidürüz mr.bus ar. dün ilk defa olarak parlamento içtima· 
anda hazır bulunmuşlsrdır. 

---------------------lng·liz-ltalyan görüşmeleri -ltalva11 Habeşistan meselesi halledil .. 
meden müzakerata yanaşınıyor 

londra, 6 (A.A.) - Evelki gün B. Ciano ıle B. Porth arasında 
yapılmış olan görüj•ne A 'den•z m •selt:' nİ!l halli iç n lngilizlerle 
ltalyanlar arasında \ ·,p lmast mutasavvwr olan mÜzdkerelerin açıl· 
mas tarıhini yaklaşt rmış görünmekted r. 

8. Cıanonun İhlyanın devletlerden Habeş stan üzerindeki hü· 
kümranlığmı hukukan tanımasını ıstcmemekte olduğunu tasrih et· 
mekle beraber, ltaly:mın hükümran! k haklarından bir kısmı mü· 
nazaunfıh olmakta devam ett kçe um1.1mi bir müza , ere aç imasının 
imkans z olduğunu beyan etmiş o'duğu söylenmektedir. 

Otobüs tahkikatı bitti 
Mofettişler tahkikat neticesini Ua· 

biliye Vekaletine bildirecekler 

Bükrcş, 6 - Başvekil Goga 
dün sat 11/45 de Türkiye orta 
elçisini kabul ederek uzun müd· 
det nezdinde alıkoymuştur. 

Saat 12/20de Türkiye ve Ro
manya arasındaki ticaret müna· 
sebet1erini tanzim eden yeni 
mukavele endüstri ve ticaret ne· 
zaretinde imzalanmıştır. Bu mü· 
nasebetle Türkiye orta elçisi 
Tanraöver ile Romanya Tıcarct 
ve Endüstri Nazırı Gigorto nu· 
tuklar teati ederek bu anlaşmanın 
faydasını ve iki müttefik memleket 
arasında yapılan ! > 'Lskerelerin 
çok dostane bir h:ava icinde ce· 
reyan ettiğini tebari' 'llişler 
ve anlaşmanın he ""Gle· 
ketin menfaatlerini JUDU 

söylemişlerdir. 
Her ik• taraf ta yeni anlaş· 

maların akdine müncer olan 
müzakerelerde gösterdikleri mü· 
tckabil anlayış v~ hüsnü niyet
ten dolayı heyeti murahhasalara 
teşekkür etmişlerdir. 

Amerikan 
büdcesi 

Deniz ve kara kuv. 
vetlerine mühim 
bir para ayrıJı yor. 

Vaşington, 6 (A.A.) - Rei· 
sıcumhur Ruzvelt, bu seneki 
m ili müdaf a büdcesinin sulh 
zamanında şımdiye kadar asla 
çıkmamış o.duğu b ir ra~amı 
bulacağını beyan etmıŞtir. 

Bücıce 9)1 milyon dolardır. 

Bunun 569 mılyo1 827 bin 400 Ü 

bahriyeye ve geri kalanı da or
duya aittir. 

Vaş'ngto 1, 6 (A.A.) - Reisi
cumhur Ruzvelt önümüzdeki 
Temmuzda başlıyacak olan 1939 
büdcesini parlamentoya tevdi 
etm ştir. Reisicumhur bu müna· 
sebetle parllmentoya gönderdığı 
mesaida silahlanma için ica
bında yeni tahsisat istemek bak· 
kını muhafaza etmektedır. 

33 milyon kilo satıldı 
Ege mıntakasında şimdi>'e 

kadar 33 milyon kilo tütün sa· 
tılmıştır. Müstahsil elinde henüz 
satılmam ş tı.ıtün miktarının 4000 Tren saat 17 ye doğru Ati· 

naya varacaktır. 
Bütün Yunanistan donatılmış 

bu mesud hadıseyi tes'id et· 
•ekted ı r. Gazeteler prensesin 
muvaıalatına sütunlardolusu ya· 
zı tabai ederek ken dısioi hara· 
retle .selim !ıyorlar. 

lst.anbul, 6 (Radyo) - O.obüs meselesini tahkik etmekte olan ton olduğu söyleniyor. 
Mülkiye müfettşlerı işlerini bitirmişler, tahkikatı ikmal etmişlerdi~. S D k .k 

Yarın (Bu gün) Aııkaraya dön"ce' olan müfettişler, tahkikat on a ı a : 

lsveç büdcesi 
. Stokholm, 6 (A.A.) - Ka

bıne 1938 · 39 büdcesini kabul 
etmiş ve parlamentoyu 11 ikin· 
cikaounda top'antıya çağırmayı 
ka •arlaştırmıştır. 

net.cesini bir raporla Dah lıve Vekaletine bıldireceklerdir. l . 
Rumen Hariciye ·}ngiliz tezgahlarında Romanya talyan ım

paratorluğunu tanıdı 
Nazırı yan ~ın Bükreş, 6 (Radyo) - Haııici· 

Bükreş, 6 (A.A.) - Hariciye Londra, 6 (A.A.) - Bu rün ye Vekili tB. lstrato Miseako, 
Nazırı MıH ıko Pazar günü Pra· Portsmouth tezgahlarında bulu- bu gün ltalyan sefirini kabul 

ta hareket edecek ve orada nan Heve Mayo gemisinde bir etmiş ve Romanyanın; Habeşis· 
Pazartesi giinü de kaldıktan ıon· elektrik cereyanından tanın ilhakını ve ltalyan impa-
ra Belgrada utrıyacak v~ ora- k . d d h l yanım ratorlutunu tanıdığını bildirmiş, 
d C "d cektır çı mış ıae e eı a söndürül- . R f" . . ·t· t an enevreye gı e · yem oma se ırınm ı ıma name· 

BUGÜN 

Elhamra Sinemasında 

müştür. sini takdim ederken imparator· 

8 b - luk na nına yazılmış olarak ve-
ağ ahçe tütün rileceğini söylemiştir. 

Yeni Rumen hükumetinin bu 
kararı, Londra ve Pariste f ~na TfJRKÇE SÖZLC , 

SEZAR BORJIYA 
ıçın 

Kimyevi 
Gübreler 

Floran amn debdebe ve ihtişamı • 10 binlerce figO.ran • ve 

Ziraat aletleri nıilthiş Ye muazzam mizansen 
SEZAR BORJIYA'nın zehiri. LÜKPES BORjİYA'aıu atetli ihtirau. 

Halkla birl,.~en bir kahramanın zulme karı• iayauı 

AŞK - ÔLÜM. MACERA VP TARiH 
•~.~"~-~ •. ~ •. ;,,~ ... ~ .. ~.,;,,~ ... :.~ .. ;,.~ ... ;,,~ .. ~ •• ~ •. ~.;,;,~.~.;.~;,,: •.• ~.; .• ~.; .. ~ •. ~ •• ~.m.~ .• n ••• ~ •• m .. ~ •• ~-. Haıima~ ~~~ N~ 31 
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Hacı Davut zade 

Rahmi Karadavud 

tes'r husule getirmiştir. 
Roma, 6 (A.A.) - Stdani 

Ajansı bildiriyo•: 
Romanya hükumeti Romadaki 

Romanya orta elçisınin ltalya 
Kralı ve Habeşistan lmparato· 
runa hıtab edeıı itımat mektubu 
ile tayinine karar vermiş oHfo· 
ğunu ha yanın Bükreş (Jrta el· 
c; sıne . esme.1 teb •it etnüsrir. 

Ban kadınların iffet hissini 
~t ttran bir istikrah sebebini 
bunda aramalıdır. Ş.ı halde iffet 
erk~j'in görmemesi daha iyi olan 
şeyleri gizlemek için iç güdel 
bir jesttir. 

Biz medeniler daha r.azik!eş· 
mişizd ı r, gübreden yatağı üze
rinde d işisile sevişen kuvvetli 
hayvandan elbette çok uzağız. 
Zevklerimız fazla naturbme ile 
uyuşamaz. lf f,.t ekseriya aşkta 
faydası olan geciHirme rolünü 
oynı)•arak cinsi ıstıfaya hizmet 
eder. Tenasül vazifesinde her 
iki cins için fakat bilhassa ka
dın için, bir çok tehlikeler var· 
dır. C nsi iç güdü ekseriya ayni 
ehemmiyette diğer bir iç güdü 
ile, (muhafaza iç güdüsü) müca
dele eder. Korunma akesesi olan 
i~ict kadını çabuk çabuk cinsi 
iç güdüye nefsini teslim etmek
ten meneder ve genç kızları 
akıldan daha iyi korur. 

Kadını, kendinin beğendiğine 
tesiim olmağa sevkeden ve 
analık için beden ve ruhu ta· 
mamen olgunlaşıncıya kadar 
her şeyden çekindiren iç güdel 
bir ihtiyaç, iffettir. 

Kadının tesadüfi bir erkek 
arkadaşa karıı duydutu tabii 
itimatsızlık biui terbiye ile tak .. 
viye edilebilir. izdivaçta hayal 
kınklıtına utramış bir annenin 
nasihatlerini alan genç kızda 
görülen emniyetsizli le bu kabil
dendir. 

lf fet oe cinsi kuvoet 
iffet aşkta yalnız müdafaa 

rolü oynamaz, erkek üzerinde 
çekici bir tesıt icra ederek cinsi 
kuvveti ikaz eder. Filhakıka if. 
fet kadının sıhirli bir zıynetidir. 
Ve sevmek san'atanın asli unsu
rudur. iffetsiz bir kadın normal 
bir erkeği cezbetmez. Erkcklık 
ihtirasının doğmasında 1ff e· 
tin tesiri aş kardır. iffet, düş· 
manlarmın bile ta'ptağ'ı ilahi bir 
kuvvettir, arzuyu uyandıran ve 
devamlı kılan odur. 

Stendhale nazaran: (iffet sa· 
adellen başka bır şey hasıl et· 

mi yen yerine kanundur ve bir 
kadın için ibtiya•~ı tavırlar dai" 
ma karlıdır .• 

dA 

Yüz kızarmaaı bile bir guzel• 
lik unsurudur. Kadınların çolıl 
yüzleri kızarırken yaptıkları çe· 
kici tesirin farkındadırlar. Zaten u 
boyanmalarındaki maksat bile • 
bu değil midir? 

///etin akıbetleri: 
Kuvvcth aşkı uyandıran tes , 

rile iffet hissiyata şişirir. F kaE 
bu aşkan ilerlemesile iffet bıt 
az gölgelenmese idi, c 'nsler n 
birleşmesi ve tabiatin arzulan 
tamamıle ifa edilemezdi. Nasıl ki 
aşk fuh geçlikten sonra kuş ar 
c nsi tüylerini . kaybederlerse ıf· 

fet te öylece cinsi kuvvetın ta
mamile tatmini esnasında s lın
meye meyleder. Şu halde if fe· 
tin yoklutuna mt hükmetmelı? 
Hayır. 

iffet aşkın saygısıdır, ş iiri , bü-
yüklüj-ü, ulv:yeti, nezaketidir. 
Aşka tahayyülatın yardımını 
iare eder ve o saygıyı bütün 
hayalatına rağmen yükse\derde 
tutarak insan qkını hayvanların 
fızik ve kaba çiftleşmelerınden 
ayırır. Hayvanlar, yiyip içtıklerı 
gibi, fiziyolojik ihtiyaç ıle ç "ft· 
leşirler. Onlarda aşk yok u 
aıkı icad eden ifftttir. fff ı 
korumalı ve çıplaklık mekteb 
nin onu bayığılaştırmasına as 
müsaade etmemeli. 

Şüphesiz çıplaklık taraftarları 
iffet hissinin nisbi olduğunu 
ileri sürerler, mesela şehir so· 
kak arında bir genç kızın <rOrap 
bağını düzeltirken görülmekten 
çekindiği halde plajlar yarı 
ç plak mayolarla dolaşmakta 
mahzur görmediğini ve ebevey· 
nin de kızanı bu vaziyette do. 
laştırmakta utanacak b r hal 
tasavvur etmed ıklerini söyıcr ler 
Ve iki cins n böyle bı rib ırier n 
tepeden tırnağa ~adar ç plak 
göre göre heyecansız yaş.ım ~ 

alışacaklarından bahsederler. 1 r 
amma, bu heyecansız ık, ı t y ~ 

çıpıaklıkın ilham ettiği ısmet 'f} 

bır cinsın d ğer ne lakayt 
faydalı h ı r şt>y om sa g t r k r; 
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ta ttan ka&kh. Oğ una: "Geç -dedi
taht senin ir artık, geç, otur!,, 

bu ihtiyar davacı söylüyor: 

---------·--------- Bu adam beni haritai Bir burun nezlesı e başhyan 
grip, ehemm yets"z hır has ıılık 
değildir. Baş ağnl r ve hafif 
ürpermelerle birli te çok defa 
bir titreme yapar ve hararet 
derecesi otuz dokuz, kırka ka· 
dar çıkabil r. 

a em ens·ı ·ı 
Diğer bir paşa cevab verdi: >"azan: M. Ayha.11 kıb; y:irüdü, parmağı ile tahtı 
- Pad şahımt Bunun ıu.ai - 5L - gösterd: 
hanen z1e olması maslahata Ne kadar o:sa babamda, - Geç, otur oğlum, orası 
uvafıktır. Mülk ve halkın se· 0:1a h:.ırmet etmel yiml. seni d r. 
ınetı namına bunun böıle o~- Se ım; buzu ı a gırınce sağd •, Mağ ub ve ihtiyar padişah 

m s lazım. Şehzade, fermam· so'da orunnuş olan ü ün zevat başını t.ıir da'ha ~evirmedi, iki 
nıza int z r ediyor. Desti müba· ay ğ' kaıktı·ar, clkrnu bağ .. ya- tarafa aya.da duran ve başla-
rek "zi ıdsin de öpsün ve ber ra:: baş eğdiler.. nnı f'ğen ;föa 1,ara da bakmadı, 

y musl h ne bir ş.:kııde bit- Ş~. z de se t dımi rla baba· gi:2ıa ?'annı g z ıyerek odadl!ln 

Maznun cevap veriyor: ''Ben sekiz 
çocuğumun · naf ak.asını temin için 

harita çizmekle meşgulüm!,, 
Grip, hafif bile olsa vahim 

ihtilatıara sehebiye verebilece
ğinden, mutlaka y tağa girmeli 
ve istirahat etmelidır. m olsunl.. sıoa doğru yürü ü. Bc:raz t, tab· çıkt, barem uaires ine doğru 

Pad şahtan istenen şey ço' t oda ı a lkt. b r aJ m att. yuri.idü: 

ağırdı. Yüzü bembeyaz o mJŞ u. D ı· - Aıtı'k pad şah değ im1 H ç 
Tahtı kendi el ie "ve göz gö· ieri L'tr }OrJu. E ·n uza tı. S - h r kuc'lr~c ın, sif ltrm k lmaJı .. 

re başk sına, hatla oğluna bıle lim, b.r elı gögsünde o arak H ~yatı da S .!Vmıyo um, başım 
terketmek ne zor şeydi? Kaç babas nın elin Ö tü. g ı Üıtu.e. e da; anaın1yacak.. Gün· 
senedir o tahttan emretmiş, on n Bey.az dta gözlerı )4Ş nm Ş ı. lerım, bu mar,zarayı seyı edemi· 
başm .. f ni, zevkini sürmüştü? Söy ıyecek söz bu anı 'Ordu. İra· yece'k.. G tme iyim, g.tmelıy m? 
Y l rc:ı herkese baş eğdirmek· desin kaybetm şt. lşt.. oğlu, F ..ıkat nereye?. 

ten mü evellıd gurur, ş mdi baş· kendi sulbünden dünyaya ge.en Be\ 0 z.d, ağlıyordu ve söyle-
ka b"r padi ahın ayakları altma çocuıe karşısma d .. almış tahtını niyorJ ı: 

d şecekt. İçi yanıyordu. izzeti alıyordu. _ Nereye, nereye gitmel yiın? 
f · or..:ı Fa .. at ne yapsa Herkesin La bi durmuctu. ne ' sız ıy uu. "' " ~ Bu zaval ı, ağarmış başımı ne-
f le! idama mahkum bir ada- Pad şah boşını eğJı: relere atma.ıy mi. imkanı }Ok, 

m n b" r kaç :san ye daha yaşı· - Oğtum, ded , A lah bah· I b d , stan u ..t ıcalamJm .. 
yabilmek ç·n yaptığı hareket· tını açık etsin. A lah şevketıni, 
l"'r gıbi, padişah ta d~ünüyor, ikbalinı arbrs n... Har~me girt:rken durdu: 
sakalını karıştırıyordu. B yazıt, gözler mi evvela tab· - D metokr ya!: E\ et, heni 

- Tahttan çekilmeld tına, sonra oğ una çevırd": oraSl paı< ar.. H yatım.n en 
O ye m rılda~ıyordu. - Geç otur, bu taht :senin· tatlı gü 1 er.nı g•ç rdığim o şe· 
H zu dakilerden biri atıldı: dir. Onu sana terkedıyorum. hır, ş:mdi de ıtstıraplarımla 
- Rad·şahıml Atık Selimi Çünkü arzuyu umumi bu mer· ağlasın .. N:: çıkaı? .. 

dav t ed yoruz, Gelsin de mü- kezdedır:, takd rde böyle i:niş.. Padışah, geı;ye baktı. 
arek ellerinizden öpsün! Fakat Se im; tahta geçıp otur· Aıkıısından kimseler gelmi-
8 yazıd cevab verdi: muyordu .. Bunu yaptığ 1akd rde yordu. 
- Saltanattm n son dakika- ihtiyar padlşah n teess-rıi a.ta· - G!'.mezler yal .• Tabii gel· 
rını yaş yorum. Artık anlaşıldı. cakt . Zaten ş mdıd ·n yarı ö.ü mezlerl Çünkü yeni padişah· 

Peki, mademki öyle isteniyo, bir ha.deydi. Ona, göz ö ıünde !arından kor arlar. 
ç "ır n, saltanatı kendisine teılc böy'e bir manzara göstermek D ye acı acı mırıldanarak 
ed o um. istemed. hareme geçt: .• 

Son a hıçkır r gibi ilave etti: Be1azı<l, kolunu oğ unun omu- S liın, tabla g<'çerek oturur-
- Ça ırın.. A ı~h pad.şahlı- zuna defı:tdı: ken vez tle.rden birı eğ ldi, taht-

" nı mi.!barek etsini - Ey b na ha'ef o"an Ş0h- tan bazı şeyler a ' dı. 
B r v z r, derhal fırladı, d • ndeml. Dejİ, artık padışah Bunl:ır pld şahlığa mahsus 

vanh neleri süratle geçti ve av· oldun, rğer muvaffak da o mak alan etlerdı ki, Beyazıd onları, 
luda göründü. Selim, medhalde ister sen adaletı koru!. Zulüm· henüz heyet g rmeden çıkar p 
ayak üstü lde duruyordu. Vcii· den ve şiddetten çekınl. Ken· o aya atm·ştı. Ç i ıık ü netıceyı 
rin ko~arak ve sevinçle gelmek- d ni buna kap'ırmal. D t ına artık kat'i surette anlamıştı. 
e ol .ınu gorunce: merha:netJi olın ğa çal şl. A,..·z· Vez r, bu iki parçalık, küçük 

- B tti, dıye mınldandı, her lere, biçarelere t..O unm 1. De- eşyiiyı ihtıramla öptü. Soı ra 
ş y bılt L de.erinden ka an bu tabtı, bu yt'n: pad şaha uz'lttı. 

V zir, padişahlara yapılan me· kanunları, bu team:ııleri ıy dü- Sdım art k tah a oturmuştu. 
r s mle eğıldı: şünl. Dış rıda halk, yenıçer ler, sı· 

- Z t haz eti şehriyarilerini Kimsesizlere, uvallılara şef- pahıler bağrışıyorla dı: 
pederiniz davet buyuru orlarl kat göster .. Eğer bütün kul"arı· -Arkası var-

Dün, ikinci Sul lıcezada bir 
hakaret ve tehd1d davasının du· 
ruşması yapıldı. Müşteki mev· 
kinde bulunan yaşl ca bir zat, 
d vas nı şöy ece anlatmağa baş · 

lad ı : 
- Bayım.. Benden·z biladı 

harre, bar de ve mutedııede 
dolaşmış ve bu saçları değir
mende değ.l, çektiğim b"n türlü 
eza, gördüzüm bınbir çeş t 

cefa ile ağartm ş b ılmuyorum •. 
- Baba; edebiyatın lüzumu 

yok .. Seni nasıl tehdıd etti, onu 
anlat? 

- Dönüp, dolaşıp oraya ge· 
leceğ m .. Yani demek isterim ki, 
hayatımda bir ferdin kalbin ı 
kırm1ş ve bir kanncanm hayatına 
hateme çekmiş değilim. 

- işi uzatma diyorum? 
- Uzatmıyorum ki, vaziyeti 

anlatmak istiyorum .. 
Şu adam; • maznun mevkiin· 

deki zatı göstererek • beni ha· 
ritai alemden sileceğini her yer 
de söyleyip duruyor! 

Yani balibazıra göre bu Ja
pon, ben de Çinmişı m gibi be· 
ni dünya haritasından kaldıra· 
cağmı söylüyor! 

- ilanı harb mi var! Demek 
bu adam, topile, tüfeği e, do· 
nanmasile, tayyaresile sana ilanı 
harb etmiş ve seni dü ıya ha· 
ritasından silecekmiş (l) öyle mi? 

- Öyle diyormuş! 
- Amma. Daha ş.mdilik bir 

şey yok değil mı? 

- Yok .. Fakat ya oluverirse? 
- O ,adar evhama kapılma? 
Haı<:iıu bu dda da suçluya 

sordu: 
- Müştekiyi dünya har tasın

dan kaldırmak istem şs n? 
Sdim yür d~Yanındaklerde nın sana boyun ~d~ini görmek ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

k ndısini takib edıyorlardı. A,.. istersen memleketin b g ı; adam· Şehir gazinosunda bir hadise 
tık saraya girm şti. Senelerden- lımna yer ver, hl"rmet e~. Sana • - - • -
berı çını gö mediği bu b na, kul olan bu ha kı seviyorsan, /~· i mü-teri dans eG en ere ka *'eh atm ş!ar / 
çocak uğunun bir çok hatırata- idarene geç ;m bu memleket n Eve.k. gece Şehir gaz :ıosun· Hakim suçlulara sordu: 
rını taşıyordu. Vaktıle burada iyilığini istiyorsan hic bir zaman, da bir s uhoş1uk ve hakaret - Ne dıyeceksinız? 
oyo yan çocJk, şımdi oraya bir hiç bir işte gafıl oınıal. cü mümeşhudu yapılın ştır. Ha· - lftira? 
hakan olarak girıyordu. Padişah, başını Sel.me bir az dise şudur: - Koskoca gazinonun altını 

Merdıvenleri çıkarken, gözle- yaklaştırdı: Rıfat ve N had adında iki üstüne getır yorsunuz da ha.a 
ri, e rafta da reler çiziyor, eli, - Kimseyi kahrınla, azarınla ş hıs, gazinoya g rmişler ve bir iftira d yorsunuz? 
kıl cının kabzesini sıkıyordu. ine tmcl. Sonra hafkı usandırma. mas da oturarak içkiye başla- - O, gazinonun altı, üstüne 

Ne olar, ne olmaz, bir sui- Selim, kaşlarını çatmış, dinli· mış ardır. gelmezi 
kasd, bir kemend, bir hançer yordu. Padişah bir az daha Dansın en hararetli sırasında Had.sede bir de esrar mese· 
dcı besi hayatını tem "zlıyebılirdı. durdu, nef~s aldı. Sel.m, baba· ç ftlerin arasında bir şangırh lesi mevzuu bahsolduğundan 
Art k padişahın dairesine yak· sının daba bazı şeyler söyliye- kopmuş, caz durmuş ve dans gazino sahibinin alakadar ma· 
l şıyordu. ceğini anlam.ştı. N tek m padi. edenler arasında panık husule kamdan sorulmasına karar ve· 

Şehzade durdu: şah gene söze başladı: ge miştir. rilmiştir. Duruşmaya bu gün 
Kavu~unu, kıyafetin" düzeltti: - Sonra, memleket ve ha· A'ılan su bardaldannın, Rifat devam edilecektir. 
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nedan mız: için naf1 -olacalc daha ve Nıhadın masasından fırlatıl· •• 
bir kaç sözüm var: Bıliyorum lci, dığı anlaşılmış, gazino şefgar· Oğrelmeni tahkir 
saltanata veraset meselesi, se- sonu Mustafa Remzi, bu müş· • 
ninle kardeşlerin arasında bazı terilerin yanına geldiği zaman, etmış 
ii.tiıiıflara, anlaşamamazhklara bunlardan R fat, kendiainin ya· Düo Karşıyaka Ortaokulunda 
sebeb.y~t ~erdi. H ısiyatına ka· kasından tutmuı ve ileri doğru bir vak'a olmuştur. Talebe ve· 
pılan onlardan bunların he· çekerek kulağma bir şeyler fısıl· lılerinden Bn. Havva, geçen sene 
sabım sormağa, intikam al- daınıştır. sınıfta kalan oğlunun ılk üç ay-
mığa kalkı4ma. Oolar da teh· iddiaya göre bu fısıldama, lık devrede de notlarmın kırık 
ndedir, onlar da benim çocuk· hakaretamiz sözlerden ibaretmiş. olduğundan dolayı mektebe git· 
lanmdır, onlar da ıenin kanın· Hadisenin duruşma11 yapıldı. miş, öğretmen Bn. Muazzeze: 
dandır. Kendilerilc iyi geçin, Müşteki Remzi davası ı anlattı - Sen benim çocuğumu sı· 
sadakatlerini temin etJ.. Bana ve kendilerini teskin etmek is· nıfta bıraktın, ben seni Maarif 
gel nce .•• Ben artık... tediği halde bak-srete maruz müdürlüğüne ve Vekalete şika· 

Padişahın 1ırtlağ1ı, derinden kaldıtını ve şikayet üzerine ha· yet edeceğim. 
gelen kesik bir bıçkınlda ta• diıeye zabttanın el •ttıA"mı söy· Demiş ve bazı lakırdılar ıöy· 
lcandı. Fakat Beyazıd gene iti· ledi Ne dedi ki: lemiştir. Bunun üzerine zabıtaya 
dalini top1adı: - Sarhoştular. Bu vaz·yet şikayet edilmiş, Bn. Havva, mu· 

- Allah uğurlu, kademli et• gazinonun ahengini bozdu, hatta allimeYe hak rette bulunmak 
sini.. bir çok müşleriıer çekılip gıt· suçu ile müddeiumumiliğe ve· 

Beyaııcl. ıon iözleri mütea• tiler, rjlmiştir. 

- Bayım, benim böyle şey· 
~ere aklım ermez. Ben dünya 
haritasile değil, sek:z nüfustan 
ibare~ çoluk çocuğumun naf.:ıka
sım temın edecek haritayı çiz· 
mek1e meşgu.üm .. Bu adam mut· 
!aka aklını kaçırmış olacald 

Müşteki der hal atıldı: 
- Lehülhamd, şuurum yerin· 

'fl~dir. Ve fakat, beni haritai 
al>!mden kaldırın 1kla bu adam, 
ne elde edecek ir?. 

Hakim, işi daha ziyade uzat
tırmadı, şahidlerın celbierine 
karar vererek muhakemeyi baş· 
ka bir güne talik etti. 

•• 
Şatlardan 
mal calanlar , 

Eoflüenza basillerinin teneffüı 
cihazına, bılhassa buruna gir
mes le husule gelir. Onun için· 
dir ki basiller burada mevzii 
iltihaplar yaptığı gibi; ifraz et· 
tikleri zehirler ile de (Toksin), 
vücudün diğer uzuvlarında ve 
bilhassa m de, barsak, kalb ve 
sinir cümles"nde bir çok bozuk· 
luldara sebeb olurlar. 

Hastalık, İnsandan insana ök· 
sürük, aksırık ve hızlı konuşma 
ile fırlatılan toz g bı ince ifrazat 
parçac klarile, teneffus esnasın· 

da sirayet eder. Elbıse, mendil 
vesair eşyaya bu ifrazatın ya
pışmasi e de sirayet husule gel· 
mektedir. 
Hastalığın ihtilatları pek önem· 

lidir. Bilhassa zatürr e ve zatüc-

İki bekçi dün tevkif cenb hastahklan, kalb zaafı ve 
böbrek hastalıkları g bi mühlik 

edi idi ve hayatı tehdit eden hastalık· 
Limandaki şatlardan eşya ça· lar tevlid eder. Bundan korun· 

larak satan gümrük bekçilerin- mak ~çin üşütmemek, ağız ve 
elen Ömer ve arkadaşı Ali hak· b~runu antiseptik mayilerle çal· 
kmdaki evrak tekemmül ettiril- kamak, gargara yapmak ikbza 
miş ve tevkıfleri talebi ile nö- eder. 
betçi Sulhceza mahkemesine Hafif görünen bir nezlede 
verilmişlerdir. bile iazımgelen tedbirleri ciddi 

D iin geç va1dt yapılan duruş· oir surette taffiile etme 

malarmda hak·m suçlulara ne ı ıt.f 
d yeceklerini sormuş, ikisi de 1. vooatçi ecz 

-----------------------yaptıklar mı inkar ederek: Bu gece 
- B zim böyle şeylerle a1a-

Kemeraltında ittihat, Güzelkam z yoktur, iftira ediyorlarl 
Demişlerdir. Tahkikat evra· yalıda Gdzelyalı, lrgatpazarında 

kının tetkikinden sonra her Asri, lkiçeşmelikte lkiçeşmelılc, 
ilnsinin de fevkifine karar ve· Alsancakta B. Fuat eczaneleri 

rilmiş, suçlular hapishaneye gön· _n_o_ .. b_e_t_ç_id_i_r_Ier_. -------

derılmişlerdir. •• • Kemerde bir ıak'a, 

Bir ci~ayetin son bir kişi ağır surette 

fh yaralandı 
sa a Sl Kemerde Sürmeli soka~ında 

Mustafa mahkum bir vak'a olmuştur. Kasımın 
kahvesinde Rizeli lbrahim oğlu 

oldu Hakkı, İsmail Be az ve Halil Oğ• 
Kemalpaşa kazasının Halil· lu Laz Enver, tuhafiyeci Şevki-

beyli köyünde b.r kızın kaçırıi· nin dükkanında tutulan esru 
ması meselesinden Mustafayı meselesinde münak şa ederler• 
öldüren Nuh oğlu Mustafanın ken Enver çeşme başına gitmiş, 
şehrımiz Ağırceza mahkemesinde 0 sırada arkasından gidenHekkı, 
cereyan etmekte olan muhake- kendisini bıçak a sol omuzu 
mesi sona ermiş, on beş sene üzerinden ağır surette yara\am1ş• 
takdir edilen hapis cezası hadi- tır. Yaralı, hastaneye kaldırıl. 
sede ağır tahrik bulunduğu maz· mış ve Hakkı ile arkadaşı Is· 
nunun yaşının da küçük olduğu mail yakalanmıştır. 
nazan dikkate alınarak üç sene F h •k 
ağır bap.se indirılmiştir. Ayrıca U şcı teşvı 
maktulün veresesine 600 lira On beş yaşında Muradiye 
ölüm t•zminatı ve davacının ve- adında bir kızı evinde alıkoya· 
resesine otuz lira vekalet ücreti rak para mukabilinde bazı kim· 
verecektir. selere satan Rab·a ile bu kızı 

•• evinde bulunduran Mehmed As· 
Olüme sebebiyet liyeceza mahkemesine verilmiş· 

davası lerdir. 

Kemalpaşa kazasının Ören 
köyiinde Mehmed Alinin ö:ü
müne sebeb yet vermekle maz· 
oun bekçi Osmanın muhake
mesine dün şe~rimiz Ağır~za 
mahkemesinde Aevam ed imiştir. 
Kuhakeme, son safhaya ge diğı 
için dünkü celsede müddeiumu
mi, dava evrakını mütaleaya 
istem. ,:r. Gelecek celsede iddıa 
serdeadecektır. 

Hakaret 
Fevzipaşa bulvarında Hüse· 

yin oğlu Nurı Akç y, Al o u 

Mu.stat.ya hakaret etııı ~t.r. 

·-------------------· 
Rumi • 1.SJ3 ' Araoi • ... Jjô 
Kanunuevel 2 5 Zı kııde 5 

- Kanunus:ı .. i 
1 ı 
~ 9 
3 3 
8 8 
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- 55 - Y azn:aAleksandr Düma 
.... .. ... ~---------

Avusturyalı An elini Bul1:inghama uzatırken ta-
katinin kesil iğini hissediyordu 

Yazan: M. O • -----Tavla ve şatranc ıptilası umu· 

- Oh! Maylortl Yanlış an· 
lıyorsunuz, fena teiikki ediyor· 
ıonuz; ben demek istemiyorum 

ki ...• 
Dük bağırdı: 
- Susunuz! Susunuz( Beni 

mesut eden bir hatayı tam·r 
zulmiinde bulunmayınız. Beni 
tuzeğa düşürmek için buraya 
getirdiklerini söyliyen sizsiniz, 
Mm. ve ihtim:.tlki hayatımı bu 
tuzakta bırakırım; çünkii, aca· 
yip gelir amm1, yakın vakitte 
öleceğim· h ssediyorum .• 

Bunu sC,yliyen dük, keder ve 
neşe ile karışık bir tebessüm 
göstermişti. 

Avusturyalı An, söylemeğe 
cesaret edemediği halde dükün 
hayatına karşı büyük bir alaka 
göstcrd ğini ifşa eder bir şe· 
ki.de korku göstererek bağırdı: 

- Ohl Allahıml dedi. 
- Ben bunu sizi korkutmak 

için ıöylemed·m. Mm. hayır, 
hatta size bundan bahsetmek 
bile abestir ve böyle hayaller· 
den bazer etmediğime de emin 
olunuz. Fakat şımdi bana söy· 
lemiş olduğunuz sözler, bana 
vermiş olduğunuz ümit, hayatım 
pahsına da olsa bol bol eda 
edile celcti r. 

- Bende de böyle hisler 
var, ben de böyle hayaller ge· 
çiriyorum. Sizin lcanlar içinde, 
yaralı bir halde yerlerde yattı· 
fıaızı düşünüyorum ... 

- Sol tarafımdan 
bir b çakla değil mi? 

- Evet, böyle idi, Maylort, 
)yle idi; sol taraftan ve bir bı· 

çakla; benim bu rüyayı görmüş 
bulunduğumu size kim aöylerniş 
olabilir? Ben bunu Allabtan 
başkasına tevdi etmemiştim, bu 
da yalnız dua esnasında!. 

- Artık bir şey ıormıyaca· 
tısc; beni ıeviyorsun;.ız, Mm. 
bu kafidir! .. 

- Sizi seviyorum hal Ben bal 
- Evet, evet; eğer beni sev-

memiş olsanız Allah ikimize de 
ayni rüyayı gösterir mi? Vücut
lcrimiz kalben biribirine mer· 
b•t olmasaydı ikimiz de ayni 
biısi besler miydik? s·z beni 
1eviyorsunuz, güzel kraliçem ve 
benim için ağlıyacaksınızl .. 

- Obl Allahıml Allahım ar· 
blc buna tahammül edemem! 
Allah .. kına, dük. beni terke· 
dip gidiniz! Sizi se" p sevme
dit mi b"lem yorum, fakat bil
ditim bir şey varsa, o da hanis 
bir kadm olaınıyacağımdır. Şu 
halde bana ac yarak gidinız. 
Oh! Eker F ransada vurulurs• 
oız, eğer F ransada o.ur seniz , 
eter ölüm"inüze benim aşk mın 

scbeb olduğunu düşünürsem, ve fakat meyusiyetle odadan 

midir. Hepimiz bu oyunları 
oynar veya hiç olmazsa oynı
yanlarla alakadar oluruz. Tav· 
lanın ve şatrancın tarıhlerine ve 
ne gibi maksatlarla icad olun· 
duklarma da r dikkate ve okun• 
mağa değer bir eski yazı elime 
geçti. Onu lzmir oyuncularına 
ittihaf ederek yazıyorum. Tav· 
layı ve şantrancı İzmirde oynı· 
yanlar çoktur. Nice, nice tavla 
ve şatranç üstadJarı var. Bele 

beni h"ç b r şey teselli edemez çıktı. Koridorda kend sinı bek· 
ve deli olurum. B..ınun iç"n gi· !emekte olan madam Boıu;syöyü 
diniz, rica ederim gidiniz!.. buldu ve onun delaletile ve 

- Ohl Şu vaziyette ne gü· ayni ihtiyatla LuH saraymdan 
zel görünüyorsunuz! Ohl Sizi çıkabilm.şt ... 

ne kadar sev yorum... xı 11 
- Ohl G diniz diyorum! Ri-

ca ederim, gid niz, bir zaman 
sonra gene gelirsiuiz; ilerde! b;r 
sefir olarak gel niz, bir ııazır 

olarak geliniz; sizi m Jhafaza 
ed ·cek askerlerinizle, sizi göz· 
liyecek hizmetçilerinızle beraber 
geliniz; işte o zaman.... O za· 
man hayatın zın teb ike ]e olmA· 
sın dan korkmam ve sizi gö. • 
melde mesut olurum .. ~ 

- Obl Doğru mu, doğru mu 
söylüyorsur.uz? 

- Eveti. 
- Olıl O halde rüya gör· 

med ğime emin olmaklığım için 
bana vadinizin bir deııl ni, s ze 
ait olan bir şey ihsan edin z; 
giyindığiniz ve benim de giye· 
bileceğım bir şeyinizi,.... Bır 
yüzük, bir gerdanlık, yahut bir 
kordon .. 

- Benden istediğiniz şeyi 
verirsem gider misıniz, g;decek 
misiniz? 

- Ew·tl 
- Hemen şu anda mı? 
- Evet 
- Frans1dan çıkıp lngiltere· 

ye gidtr mısiniı? 

- Yemin ederim ki g"derim. 
- B kle, öyleyse, beklet 

Bunun üzerine Avusturyalı 

An dairesine giderek hemen 
geri geld ği zaman elinde gül 
ağac:ndan yapılmış ve üzerinde 
altmdan kendi markası bJluııan 
bir çekmece tutuyordu. 

- İşte, Maylort, işte, dedi, 
bunu benim yadıgarım olarak 
saklayımz. 

Bukingham çekmeceyi alarak 
ikinci defa ayaklarına kapandı. 

Kral çe tekra .. lad : 
- G deceğinizi vadetm"ştiniz. 
- Sözümü tutuyorum. Eli· 

nizi, madam, elinızi veriniz; he· 
men gidiyorum. 

Avusturyalı An elini uzatır· 

ken takatinin kesilmekte oldu· 
ğunu hissett ği için öteki elini 
Estafanianın ·omuzuna dayayarak 
gözlerini kapamıştı .. 

Bukingham dudaklarını bu 
güzel ele hararetle yap·şt rdık· 
tan sonra ayağa kalk_rak dedı 
ki: 

- Eğer ö'mezsem altı ay 
içinde sızi tekrar görecef m, 
madam, bu maksa. çin dün· 
yayı altüs. etmeıe l.iz mge.se, 
gene g .. lip siz görec ğ m. 

Verd ği söze saJık bir hlade 

l\f ö )'Ö IJonesyö 
Hatırlanabileceği uzere, bu 

kendimi ortaya koyarsam, kat• 
ane kadar hikaye etmiş bulun· 

iyetle em.nim ki yaya kalırım. 
duğumuı vak'a ıçinde vaz yeti Beni ·hem tavlanın muhtelif 
m um olmıyan b r şah ıyet 1 d 

oyun arın a, hem de şatrançta 
vardı ki, şimdiıe ka lar kendi· 

çevire çevire yenecek yüzlerce 
s nden bahsetmedık. B:.ı şahs • 

oyuncu vardır. Fakat bu maka· 
yet o kahraman ve gaddar ık lede serdedeceğim bilgi ve bü· 
devrin n sıyasi ve aşk entrıka· ner ere agah olanlar • güve-
arının içine karıştırılan zavallı niyorum ki. üstadlar, oyunbazlar 

kurban M. Bonasyödür.. arıısında da nadirdir. Bu tarihçi 
Okuyucular ınız n h tırlayıp bazan tavlada ve şatraçta, onu 

hatı 1 ya naJ kla ın b lmezsek iyı bilenlerle de işte şöylece boy 
o lU gözden kaçırmıyac'lğımızı ölçüşebılir: 
kendibrine vadetmışt k. Kullandığımız tavla kelimesi 

KenJisini tevkif eden zabit· · 
bizim ve lranlıların küıad dedi· 

ler tara'ındıın doğruca ka eye 
ğim z oyun nev'ine Arapların 

götü ülmüş ve orada silahlarinı 
verd ği isimdir. . 

doıdurmakla me~gul askerler b 
· Tavıl, tavile ... Bu oyun ve u 

arasından titriye tıtrıye geçiril- l 1 ı 
oyun aleti, beşeriyete ran 1 a-

mışti. ı 
rın yad garıdır. Babek oğ u 

Orada yarı y ·raltı bir gale-
Erdeşir veya - diğer bir rivayet-

riye tıkılırken kendisini getiren· d 
Büzrcümhür bu oyunu ica et· 

Jer tarafından çok fena baka· l 
miş; miladdan asırlarca eve .. 

retlere ve pek çirkin muame· iki levhadan ibaret tahtası, o 
lelere hedef olmuştu. Hapisane vakit düz telakki olunan yer 
gard yanları onun asilzade ol· d T h 

yüzünü, arzı ifade e er. a ta· 
madığını a"llayınca kendisine !ar karşılıklı altışardan on ilci 
en adi bir dılenci rnuame!es ni 

hanedir. Bu on iki hane, on iki 
reva görmüş'erdi .. 

aya işaret... On beşerden otuz 
Yarım sa.ı kadar qir znman 

pul ise otuz gün demek. 
geçtikten sonra gelen bir za· 

Kullanılan zarlar daha ma· bit, Bonasyönürı müstantikler 
dairesine götürüimesini emret• nalı: 
mesile maruz bulunduğ~ işkeo- Zarlar, bayat, talih, şansbr. 
celere nihayet ve ilm şse de Oyunu bıldiğ miz gibi, daima 
korkulnrı"lı teskin edemem· şti. güzel ve uygun zar atan taraf 

Mahpusların kendı hücrele- kazanır. Kazanana şanslı, kay· 
rinde ist ntak edilmesi iidet ik· bedene şanssız deriz. Hele oyun 
tızasından olmakla beraber M. iddialı ise pek hararetli, hare-
Bonasyö için bu tekayyüt icra ketli, gürüaülü geçer. Zara kızıp 
ed lememiştı. söylenmek, pullarl vurmak, hatta 

kırmak bile olur. 
Kumaşçıyı nezaret alhna go· 

- Oyun nerde? Sen nerde? 
türen iki gardiyan onu bir av· 

Zarın var, yoksa •• 
ludan geç rip bir ko idora gır· 

- Mars oluyordun yahu, bir 
m şler ve orada duran üç n().. 

de oyunu beğenmıyor. Ah ka· 
betç n n açtığı kapıdan bir oda· fir kemik!. 
ya tıkmış ardı ki, bu odada eş· 

_ Devam edecek _ - Düşeı, dübeş· atmasaydın 
oyun mu alırdın? ~~~~--...... ~~~~--

80 liral k eşya 
çafm,şlar 

Doktor Mustafa bey cadde
sinde Yani kızı M r·ya ile 
D mitri kızı Anna, Nikola kı· 
zı Mariya ve Abdullah kı21 

Hadicenin tütün eksperlerinden 
Ni o a oğ"o Vasil Çeşidofun 
80 lira k ymetinde eşyasını çal· 
d karı şikayet edıldikınden cum 
lesı yakalanmıştır. 

- Aziziml. Zar dediiin bi
lekten çıkar!. 

Gibi teessüfler, telehbüfler, 
öğünceler dudaklanmızdaa dö
külür. 

Hatta Filozofun •oyune11 ney
lesun zar olmadıkça!. mısraıa1 
da mırıldan r, dururuz. itte üa
tüne alb rakam kazalmtt o ikiz 
kemikler dünyada hakikaten 
sanıı temsil eder. Hayat ta, ta
lıh te, kaza ve kader de bun-

Yazan: 
M. Dotan 

Tavlayı lranlılar, şa 
Hindliler icad et · -·--Timurlenk, oğlunun adın 
Şahruh koymuştu? 

• • nç 

------
Buğday hikayesi .. 80yük FTederiği 
mat eden köylüler ve oyun şekilleri. 
dan başka bir şey midir?. 

Es\ci İran ekabıri tavlar.ın bu 
kadar ince düşünülmüş mükem· 
mel bir hayat oluşundan do:ayı 
çok öğünürler, komşularından 
zekaca üstün:üklerini bile iddia 
ederlerdi. Eski Iran toprakla· 
rma has bu mübaleğaya komşu 
hükümdarlar, muhitler çok içer
lemekte ıdiıer. hte böyle hır 
haleti ruhiye içerisinde iken 
Hındistanda Şatranc icad edildi. 

Şntrancı Çinliler bulmuştur, 
diyenler de vardır. Fakat ismine 
de dikkat edince Çınden z yade 
H ndde icad edildığine ·Çın ve 
Hinddeki Türk medeni varlığı 
asla unutulmımalıdır· inanmak 
lazım gelir. 

Şat kelimesi Hind dilinde 
(4) demek, Rang ise asker safı 
man~sına geliyor. Şatrang dört 
asker safı demek, oyunun ma· 
hiyeti de budur. Oyun ve ad 
lrana ve Araplara feçerken bir 
az o muhitler telaffuzuna uyar 
hale konmuş; kelime Fariside 
şetrenk, Arapçada şetrenc oldu. 

Oyunun muci~i Dahir Hindi 
veya onun oğludur. Takriben 
Miladdan dört asır evel yapıl· 
mış.. Hakim Dahir veya oğlu, 
haydi bizde her ikis ne bu şe· 
ref i vererek baba oğul diyelim, 
oyunu tertib edince o vaktin 
Hind padişahı olan Behine sun
dular. Ukala bu oyunu, padi
şahla beraber pek beğendi. Ve 
tavlaya üstünlüğünde karar k.· 
lındı. Padişah, tavla ile öğünen 
lranlıların karşısına daha san'allı 
bir oyun çıkaran Hindliyi bir 
nevi kahraman saydı. Bütün 
mabedlere bu oyun kaybolma· 
sın, unutulmasın ve yayılsın d "ye 
birer ıatranc koydular. Fer·· 
mania bunların korunması em· 
red"ldi. Hınd şerefıni yükseltene 
mükafat gerekti: 

- Dile benden ne dilersin? 
Mujdesi gitti. Baba oğlun dileği 
mütevazı ve basitti: •Buğday 
hikayesi,, .. 

Hikayeyi herkes bildiği için 
tekrarlamıyalım. Padişah [bir 
buğday danesinin (64) kere ta· 
z'ıfinden bir şey çıkmaz, bu be· 
Jahet eseridır] diye mucidleri 
tekdır etmiıti. Onlar taleblerini 
tekrarladılar. Ba hesabın uzun· 
lutu ve azameti mal u:ndur. Fa
kat eminim ki sayın okuyacu
lar ve meraklılardan biç biri 
tahammül gösterıb de 1 rakı
mını 64 kere taz'if etmemiştir. 
Ben size net ceyi yazıvereyim: , 

buğday çıkmıyacağı aşikardır. 

Behın padişah, mancub olur. 
Bu zeka harikalarını türlü vas.· 
talar:a tatyıb eder. Şatranc 
Şatranç Hindistandan şarka 
garba yayıldı. lran, Arabistan, 
ş rki Roma ve f spanya yol ile 
Avrupııya, oradan da yeni düo
yaya geçtı. Bu gün üstadları 

şarktan ziyade garpta; belki de 
garptan da zıyade en sonra 
geçtiği yeni dünyadadır. Bu 
günün en meşhur adamları şat• 

ranc müptelalarıdır. Hükümdar· 
lar, asilzadeler, alimler, doktor· 
lar, kumandan ar, büyük tacir
ler, diplomatlar bu oyunu işsiz· 
ler g bi daima oynarlar. Tarihin 
büyük adamları büyük kuman· 
danları da şarkta glrpta, şat· 
ranca düşkündüler. Tımurlenk, 
oyun ve eğlence namına yaln ı: 
bununla meşgul olurdu. Heye• 
canlı bir maçta ruh ıle hasmının 
şahını mat ett.ği sırada soyun• 
dan bir erkeğin dünyaya g idi· 
ğıni müjdelemişlerd. Koca Cı· 
hangir o neşve ile çoc.ığun 

adını Şahruh koydu. 
Fatih, Yavllz, Şah fsmııır bu 

oyunda meharetlerile n m al. 
almışlard r. Demirbaş Şar1, bü. 
tün zabitlerine şatranc oynadrdı. 
Hatın sayılır düşkünlerden h'lri 
de büyük Frederiktir. Merakırfin .. 
derecesi, bu çok hasis hüküm· 
dara bir köy halkının verg lerİni 
bağışlamak harikasını yaptıf.. 

m ştı: Prusyada lştrebeklıler bu 
oyunu, o tarihlerde çok iyi oy
narlarmış. Freder k bunlard\tn 
bir kaç usta getırttı. Yenilirlerse 
vergilerini iki kat alacağını, ye
nerlerse vergiden affolunacakla· 
rını söyledi. Şaka ciddi o du. 
Oyun bu iddia ile başladı. Us· 
talar kralı yendıler ve Frederik 
ölünciye kadar da vergiden kur• 
tuldular. Hatta her yı! Jştrebek. 
ten bir oyuncu gelir, oynar, kralı 
imtihan edermişf.. 

18 inci asırda Avrupada ve 
Amerikada büyük paralar kona· 
rak oynanırdı. Bu gün eski, 
yeni dünya içinde ve arasında 

telgraf veya telefonla oynıyan 
üstatlar, meraklılar görülmek· 
tedir. Kitaplar, gazeteler, mec
mualar neşredıl yor. Velhasıl 
şatranc almış yürümüştür .. 

Takriben 40 sene evel Maca· 
ristanda bir zümre güzel hır 
adet çıkarmıştı. ş ..trancı şarap 
şi,derite • amm 1 doıusu ve en 
nefisile • oynarlar. Taş yerine 
şişe alındıkça mubtev y.stını sey· Tef·~~ No. I l~kıliib hatıralarından 1 

lngiltere ve Fransa Rusları Cerman istilasına karşı tuttuklan için 
bu hiikômetin Balkan siyasetine ses çıkaramıyordu 

(9,223,372,036,854, 775,808) 
Bu dokuz k.!ntirilyonluk ra· 

kam son hasılı darptır. 
Bundan c'lel 1 +2+4 kenti· 

rilyonun ve ondan evelki kat· 
rilyonların, f rilyonların, milyar· 
ların, milyonların mecmuu de· 
ğildir. Acaba sade, bu dokuz 
kentirılytın dane buğday nedir? 
Şimdi kısaca onu da hesaplı· 
yahm: Bir kilo buğdayda vl/W 
ti (25) bin dane var. Dokuı ken
tirilyonu 25 bine takıım eder· 
sek (360) tirilyon kilo ve tona 
tahvil ederselc (360) milyar ton 
buğday .steniyor demek. 

redenlerle beraber boşaltırlardı) 
Bu işe benim g bi sizm de ağ
zınız sulandı ga iba .. 

Şatranc oyununun daha tatlı 
ve nefis bir nevı vardır. Hındde 
veya Çinde ancak bir veya iki 
defa oynanabiJmiş ki şöyledır: 

Memleket baştanbaşa bir hususta biç bir feda arlıktan 
malışerı cıdal haıinde idi. Bu çekinmemek istiyenler de vardı. 
umumi hercümerçten hıristiyan Avrupada 0 tarihiı:rde iki 
olsun müs üman ol.sun müteessir siyaset hakim idi. Muvazene-yi 
olan b r çok akıllı ve alim bu'm ıştu. Bunlardan birine 
•damlar da yok d ·ğıld. Bunlar itilafı müse:Ies Rusya, lngıltere 
da cü•nbür cemaat b r arada ve Fransa bir' eşmeler:, d ğ ·ri de 
lcaynaşman n, el•le verip kendi ıtt fakı müselles ltalya, Avus· 
ıudetJe ı, kendi refah arı iç n tury~·M caristan ve Almanya 
ken Jı me·n.e etınde Çalışa nk ıdı. 
rnesud < 1 a ırı iç n y p iması lngi'tere ve Fransa Rusları 
ıc.ıp eden şe)leri yap ııak:, bu Ce man istı.ac; na kaşı tuttuk· 

ları içın bu hükumetin Ba kan· 
larda tak b ettiğı Slav ve orto· 

doks s·yasetine çarnaçar taraf
tarlık eJıyorla dı. Ruslann 
emeli Bulsrarları büyütmek S.av 

olduğu için Sırphırı da bir az 
memnun etme!(, ortodoks ol· 
mak dolay.si e de Yunanh!arı 
bir az g.:nış.etmek ist yordu. 
Bunların hepsi de Osmanlı bü· 
kumetinin ziyanına bol keseden 
bahş ~ti. 

Cermanların Amavadluk üze

rinden Selaniğe ve böylece 

Akdenize inmek için kuvvetli 
bir gayeleri vardı. Bunun tabak• 

kuku bir kargaşalığa mütevak· 

kıf idi. Bu zamanı beklemek 

icap ediyordu. Banun için Rus· 

!arın Ba kanlardan ışaA-ıya ine· 

rek emellerine muvaffak olma· 

larJ en birinci emelleri idi. 

-Arkası oar-
O zamanın dünyasında ve bu 

zamanın dünyasında bu kadar 

Bir has bahçe, bir cennet kö· 
şesi tasavvur ediniz. içinde gül· 
lerle yasem.nlerle ç:vrilmiş bü~ 
yük bir meydan ve iç"nde çİ· 
men ve ç çekten hatlarla ç"zıl· 
miş geniş bir şatranc şekli .. Kır· 
şı ıklı gene çiçekten, ren ktea, 
billfirdan kuru muş ilCi k irsı: 
Oyunculara mahsus .. Periyi an· 
dırır mahluklar; şatranc taşları 
- Sonu 10 uncu sahifede -
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Mesuller, hep totaliter devletlerdir 

Hiç durmadan silahlanma! 
~~~-----••M•~·...._..,_. .. ______ ~-

1 tal yanın mali bakımdan lngiltereye 

ispanyadaki dahili harp 

Cumhuriyetçiler Madridi 
berhava edeceklermi.ş!.. 

ancak Salamankanın tebliğine göre, Teruelde vaziyet Nas-
yonalist/erin lehinedir. Franko hükumeti, mevkuf bu· 

nisbeti onda bir bile değil!. ·-·--Amerika ve lngiltere beşer, Japonya ise 
iki drednot yaptırabilmektedir 

lngiltere ve Fransa g"bi eski • • • • • ltalya şaka etmiyor. 
demokras ler, gen iş ölç:ide s ilah · JT AL YADA Kudreti meyda:ıa getiren, 
lanmak z :ıruretinde kalmalarına mantıki bir rej mle, pol t ik ana· 
rağmen zihniyet değiş ı·rm ş de- Ne kömür, ne demir, neler, askeri mezyetler, endüst· 
ğ Jdirler. Onlar su~ hçu devletler l 1 ri, f caret ve paradır. B. Gayda 
kalmakta devam ediyorla ·. Fa· ne a tın var••• bunu bilir. Herkesin hadiselerı n 
kat zengin oldukları ve süra.le YAZAN: veya komşularının kendisine ic· 
ve mükemmelen silah anmak Piger Dominik bar ettiğ hayat sigortasına im· 
mevkinde bulundukları için, bu La Repüblik'teo kanları nisbet .nde i,tirak etti· 

zamana kadar onları tehdı d et· Esasen B. V.rdn ıyo Ga} darıın ğini bild iği gib. Bizi, bayat 
m ş o la n milletler simdi en dışeli Japonyadan ziyade lta lyayı dü· s i gortası hususunda bu kadar 
feryad ara başlam ş'ar ır. Bu şündüğü hissed iliyor. ltalyanı~ geniş davranmağa mecbur eden 
vaziyet ı hesapları na uygun bul· büdcesi 20 milyara varm ı yor. komşularımızdır. Biz, dün sılah· 
m\Jyorlar. Nasıl? !tere ve Ne kömür, ne demir, ne bakır, ların tahdidinden başka bir şey 
Fransa servetlerınin e !erinden ne petrol, ne fos at, ne potas, istemiyorduk, bu gün de arzu· 
almmasına karşı mı koyacaklar? ne pamuk, ne d e kauçuğu v.ır· muz b ıdur. Fakat aldatılmağa 
Totalıter dev.etler indinde dır. Atı ıı da yoktur. Endüstrisi n'yetimiz yoktur. Ve B. Gayda 
bu kabul edilmez bir durumdur. k vvetli deği dir. Amerika ve in- bız i aldatmak istiyor g .bi gö· 

Böy e djşünenler fena niyet· g ltere g hı devlerı n kuşısında, rünmekted ı r. 
l rle mı h rc:ket ediyorlar? Ha· madJi bakımdan ltaly.in n he· İta lyanın bu zihniyete sahip 
y r. B, V cı r! yo Ga •da, Cıyor· saba katılır yeri yoktur. Hal- olmas, süngü ve top adedinin 
ıa. · Dı a lyadak ı son makales.n· ıbuki onlara müsavi s ah ara b ir mil et n büyijklüğünü vücude 

d • f n ı niyet sahibi Fransa ve sah b olmak 1stıyo ? Büdc · sn g tirdiğı kan1at nde bulu nması, 
1 g · e enin ç ürü o t.İş oldukl arını ele al ırsak, Fra lsan ın 5-, m I· ne yazık ! O n1 karşı şu hakıkat 
an at ı; imdi bu iki dev etin yarlık büdc .... si yanınd 1 20 mıl- a vak adıı : Toplar ve "ünguler, 
g ·ııışlığı başını dö ldiiren kal· yarlık İta yan b ı.idces niıı kıy- m il et le e a cak sulh çinde her 
.... . ması ıa Ş i h i t olmaktadır,çün· meti nedıı? Fransa, sıla ıanmaya sabad ı ı ht ra ve tatbik t kabi· 
kü s ı ahlanmak ancak para i e ondan daha az para ayı rmak· l yetlerıni ink ş~f ettı rmek mü· 
kaı ildir, ve mali sahada ltalya tadır, fakat isted ği takdird .! bu saadesin ı ·o da bir dereceye 
le İ ıgi ltere arasında • mj teva· sahada oıu gPçm si g ç olm zd . ka ar· vermeğe yarar. lta ya 
z ı m • birle on gibi b r nisbet Do l&nmaya gel nce, bu da bunda'l mahru n değildir. 
vard r. B. Virciniyo G ıy;fa ken· bir in şa,. yan para ş d ir. B. Vırcınıyo GJyda ıın bu te~· 
d ni bır az g ılünç bu uyor; bu H vac1lı k saha ınd 1 , Fransa· vat an daş arına z h e mt-sını ıs• 
y zden, o zamana kadar masayı nın uzun ve yo ucu bir yoku şu te dık. Fa :eat buna cesaret ede· 
yumruklam ş ola'• ş mdı İtalyan tırmanması laz mdı r. Fakat İn· m ·ecektir. Halbu i bu sat r lan, 
m ·slekJaş ımız ilave ediyor. g !teren n yenı yokuşu ne Kadar okumak, ltalyanın üstün lüğü fıkri 

Ken si Aman - lta•yan. J~pon tırmand ğını görerek, ltalya, ı kle ine kaJ ar işlemiş olan 
blokundan d aha su hçu b r b ok F r nsanın da buna m Jvaffak ltalyanh r için faydasız olmazdı. 
olamıyacağını iddı a ve ı lan edi· olacağ nı hissetmwkted ır. O za· Bu suretle anlamış ol ırlardı k , 
yor. (Delil de Çin harbidir, bu man, hatasın ı ö çere ı<: bağı rıyor: F ansa, t pk.ı İngiltere gı b ı , daha 
notu B. Vırc niyo G ayda değıl, "Birinci sı n ı f devletler, zen· az ma i vas ıtaJ.ırla, fakat ayni 
b en ilave ediyo um.) Ve İtalyan g'n o lsun, fak r '>lsun. ayni de· az mle, silah anmaya karar ver· 
meslektaşım z ılave edıyor: recede sılaha malik o malıdır· m ş ir, öy.esıne ki, kendis ne 

•Bununla beraber, üç devlete lar.,, h ücum etmek isfyenler ö üm 
karşı birleşen husumet grubu Bu bir şaka mıdır? Hay r, tehl ıkesine maruz bulu nsunlar. 

si ahlarını terketmiyor. lkı dün· 
yanın resmi beyanatları ve gaze· 
lelerin kullandıkları lisan, her 
g j n, genç milletlere, hayatlarının 
tehlıkede o duğunu ve hakları· 
nı n daima çiğnendiğin i haber 
ver yar.,. 

Bu haklar nelerdir? Virciniyo 
Gavda bunu size söyliyecektir. 
Tola iter d ::vletle r silahlarda mü· 
savata hak sahibıdir er: 

"Japonyanın ne d iye Ame· 
ri"a kadar s ı lah lanm ık hakkına 
s~hib ol mıyacağın n sebebi an· 
laş lamıyor. Mademki Japon sa· 
h ilerini Amerika topraklarmdan 
ayıran mesafe Amerıkan sahille
rıni Japon adalarından ayıran 
mesafeye müsavıdi ~. Fakat silah· 
!arda müsavata muhalefet mül
kiyet ve vasıtalarda müsavata 
mu halef ettir." 

Çünkü B. Virciniyo Gayda 
endişededir. J aponya bu gücı 
fak rd r. Amerika zengin imkan· 
)arının üstünd ': bir gayret sarf· 
ed,.rek büdcesinin yüzde 47 sini 
silablanmağa tahsis etmek su· 
retile Japonya ıflau mahkum 
olmuşsa da, Fransaya çok Üs· 
tün bır deniz devleti manzara• 
ıın ı almıştır. Fakat şu anda, 
Amerika dört ve lngiltere be~ 
zırhlı inşa ederlerken Japonya 
ancak iki zırhl ı inşa etmektedır. 
Bu güne kadar dünyaya b "r 
süngü ormanile tahakküm ede· 
ceklerini ılan eden bu Baylar 
ş i mdi süngünün pahalıya mal 
o'duğu kanaatinded r er ve ken· 
di ı er ne yetıştığın ı görerek t ela· 
'e duşüyorlar. B r az geç kal· 
m lard.r. 

Peşte konferansı 
~----... _. ______ _ 

Merkezi Avrupa siyasetine 
yeni cephe verilecekmiş. 

-------------
Konferansta, Kont Ciyano, B. Şu
şing ve M. Darani bulunacaklardır. 

Peşteden bir gorunuş 
Viyana, 6 (Radyo) -Avus.ur· Dekanya bulunacaklardır. 

ya, lta'ya ve Macaristan arasın- Peşte, 6 (Radyo) - Aws-
da 10 lkincikanunda Budapeş- turya Başvekili B. Şuşning ile 

tede yapılacak konferansa bü· Haric'ye Müsteşarı B. Şmit ve 

yük bir ehemmiyet verılmekt~ ltalya Hariciy~ .. Nazırı Kont 
dir. Bu konferansta merkezi C ano Pazar gunu buraya gele· 

A . t ' . b' ceklerdir. 
vrupanın sıy : ıne yenı ır 

cephe verecek ·arlar alınması Konferans, Pazartesi günü öğ· 
isteneceği söyl ı ıektedir. leden sonra açılacaktır. Amiral 

Bu konferans . Jtalya Hari· Horti; nazırları kabul edecektir. 
ciye N.uırı Kont' C iano, Avus· Roma, 6 (Radyo) - Kont 
turya Başvekili Şuşning, müste· Ciano, Peşte konferansma işti· 
şar doktor Şmit, Macar Başve· rak etmek üzere Pazar sabahı 
kilı Darani, H~r.cıye Nazırı Macarııtana hareket edecektir. 

lunan Fransız konsoloscnun tahliyesi talebini reddetti 
1 
r 

Asiler bir Fransız gemisini 
zapteltiler 

Cebelüttarı <, 6 (Radyo) -
Yirmi gün cvel asiler tarafından 
zaptcdilen Fransua ismindeki 
5500 tonluk Fransız şilebi, Ma
yorka adasına götürülmü~tür. 
Cumhu·iyetçilere erzak taşıdığı 
anlaş ı lan bu şi leb, Fransız hü· 
kum etin ın protesto larına rağmen 
serbest bıraka marn şt ı r, 

Salama 1ka, 6 (A.A.) - Fran· 
ko karargahının bir tebl iğine 
göre, N syorıa\istler Teruelde 

her gün bombalarla lıarab olan Madridde bir malıalle h raketler ne devam ederek düş· 
Madr.d, 6 (Radyo) - Hüku· edilen lron konsolosunun ser· man mukavemetin ı kırmışlardır. 

met b ir beyanname neşrederek, best bırakılması hakkınd .ı Fran· Cumhur yetç ler ağır zay.ata uğ-
sivil halkın Madr di tahliye ve ko hükumeti nezdinde teşebbü- ramı şlardır. Frankocular yen den 
t rk etmelerini bildirmiştir. T t.h· satta bulunan San S ~bastiyen m h m mevz ler ele geçirmişler 
liye içın bir ay mühlet veril· Frans z konsolosu, bu gece ce· ve d işmanın 5 avcı ve 3 keşif 
m işt r. vab almı ş t ır. tayyaresini d~şürmüş:erd r. 

Bu beyannamede, Madrid hal· Franko hükumetinin tahr ri Salama ka, 6 (A.A .) - Fran-
kın ın yı r mi gün zarfında beled • cevahınd ı : ko karı:ırga unın bir tebl ğ nde; 
yeye müracaat ıa vaz yetlerin tes· "Fran ada mevkuf bulunan Te uel cephes nde es r edı len 
Lit ettirmeleri de emrol 1nm ış· kumanda n Trankoya serbes• bı· tS ~c!rl r n bu cephede fspan• 
tur. Ş hri terk etmi en halkla ya) rdan zivade ecneb m Jha· 

rakılmadan, konsololosun tah· 
Pol ıs arasında ş mdıden mün J• rıplerin bulunduğunu söyledik· 

liyes ne imkan yo tur.,, ı · b Jd · ı d' zaalar baş amıştır. 81.1 emrin, erı ırı me <te ır. 
Den lmektedir. Bu cevab, mü· C h · t k "h h paytahtta bir iğ.i~aş tevlit eyle· um ur ye ç ı ararga ı emen 

mesinden endiş-- edilmektedir. zakeratı n kes lmes.ni muc b hemen münh:tsır a Fra sız za· 
~b~ ~~a"mı e~kuk?_o_m_u_ş_ı u_r_. ____ ====~-b_i_tl_e_ri_n_d_en __ m_G_re_k_<_e_p_ı_ir_ •• __ _ 

Ber lin, 6 (Radyo) - Cı.. mhu· 

riyetçilerin, sıvıl halkm Madridi 
tahlıye etmeler hakkmdakı emir· 
namesi, türlü tefsı rlere yol aç· 
mıştır. 

Alakadar mahf~llerdc söylen
diğine göre, as ı lerin çevirme 
hareketleri muvaffak ye-tlc neti· 
ceı endiği takdırde C umhuriyet· 
çıler Madridı baştanbaşa yaka
caklar veya berhava edecek· 
lerdir. 

Frank ·stlerin tebliği 

Frans da grev'er 

Komünistler Şotan kabiCl 
neSini aevirmek istiyorlar 
Grev devam e<:Jiyor, banka memur· 

ları da nümayişlere baş adılo,,. 

Salamanka, 6 (Rad) o) 
Frankocuların resmi tebliğinde, 
TerueJ cebhes nde yaptıktan 
büyük b"r hücum neticesinde 
bir çok askeri mevkileri ele ge· 
çird ıkleri ve düşmanlarına bü
yük zayiat verdirdikleri bildi· 
r ilmektedir. 

Paris, 6 (Radyo) - B. Şotan 
ve arkadaşlarinın grevcilerle 
greve lerle patronlar arasında 
bir anlaşma yolu bulmak için 
sarfettikleri emekler boşa git· 
memektedir. Bu meseleyi karış· , ..................... .. 

Ayni tebliğde, Nasyonalist 
tayyarelerinin büyük bir hava 
zaferi kazandıkları ve bu harb· 
de Cumhuriyetçilerjn beşi istik
şaf ve dördü avcı tayyaresi ol· 
mak üzere 9 tayyarelerinin tab· 
rib edild ği, buna mukabil ken· 
dılerinin yalnız bir tayyareleri· 
nin kaybolduğu kaydohmmak· 
tadır. 

Terurel ceb/ıesinde son 11aziget 
Paris, 6 (Radyo) - Ajans 

Havasın ispanyadan aldığı ha· 
berlere göre, Teruel cebhesinde 
hüküm süren şiddetli ıoğuktan 
ve daimi surette yağan kardan 
askeri hareketlerde bir atalet 
görülmektedır. 

Buna rağmen Nasyonalistler 
aldıkları yeni kuvvetlerle bir kaç 
büyüle hücumda bulunmuılardır. 
Teruel cebhesine iki taraftan 
dökülen askerin mikdarı 180 
bin tahmin olunmaktadır. 

Bir kaç gün zarfında yapıla· 
lacak büyük ve kat'i bir hırbte, 
Cumhuriyetçilerin mukadderatı 
belli olacaktır. 
lnıi l iz mebudarı Bar&elonda 

Barselon, 6 ( Radyo ) - 8 
lngiliz işçi mebusu Barıelona 
varmışlar ve lıpanya hükumeti· 
nin mi saf iri olmuşlardır. 

Fransız konsoloıunu 
tahliye etmiyorlar 
Pariı, 6 ( Radyo) - Tevkif 

Mısır 
Kralının evlenmesi 

basit olacak 

Muır kralı Faruk 
Kahirn, 6 (A.A.) - Kral Fa· 

ruk dini müşavirlerin mütal eası 
veçhile Zülfıkarın ananevi peçeyi 
muhafaza etmes ne ve halk iç ı ne 

çıkmamasına karar vermiştir. 
B..ına l>ınae n 20 Kanunusani· 

de Kubbe s ııraymda yapı lacak 
olan evlenme merasimi tamamen 
basit olaca <tır. 

Bütli n Mısırda şenlıkl er bir 
kaç gün sürecektir. Hıç bir ya. 
bancı davet edilmemiştir. Bu· 
nun a beraber diplomatlar ak· 
şam üzen sarayda verileck ziya· 
fete davd f"rlileceklerdır 

B. Şutan 
branların komünist fırkası men· 
supları olduğu anlaşılmıştır. 
Teşviklerin neticesi olarak Pa· 
ris bankaları memurları da so
kak ortalarında nümayişler yap· 
mağa kalkışmışlardır. 

Paris, 6 (Radyo) - Fransız 
Başvekili B. Şotan Fransadaki 
grevlerin ve içtimai mücadele· 
ferin çok kötü bir safhaya gir· 
d ığini ve hükumetin bu hususta 
lazım gelen tedbirleri almağa 
mecbur kalacağını beya rı ·tmiştir. 

Paris, 6 (Radyo) - Sağ ce
naha mensub gazeteler, amele 
grev erınin Şotan kabinesini 
devirmek maksad ı le Komünistler 
tarafından hazırlandığını yaz
maktadırlar. 

8. V. Zeland 
Londraya vardı 

Londra, 6 (Rildyo) - Sabık 
Belçıka Başve kili B. Van Zeland 
buraya gelmişt r. Vıllasında iı· 

tirahat t:tmck bulunan B. 
ÇemberJayn yarın Londraya g~ 
lecek ve B. Van Zeland şerefine 
bir öğ e ziyafeti verecek, hazır
lad ığı ıktısadi rapor etrafında 
görüşmelerde bu lunacaktı r. 
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KARA KORSANLAR ŞEFi : ;~esimli Yurd Haberleri 
Dilber kadın korsan 

Atktan ba9ka kuvvete bat eOmiyen deniz kızının maceral•re... ~ 
- 41 -

Genç ve tlilber kadın bağırdı: ''Ben bu korsalııarla 
amaktan değil, bana heyecan veren, çok sev· 

eliğim denizde hayat sürmekten &evk ahyorum.,, 
Meri Petit, kumandaam asıl· Juı; n batkaları tarafından ko- elen 10nra ıene yatapaa Iİ""• 

clıi nı öpead.ii zaman ıu ıöz· la ca doldurulamıyacatını da girmez Cemıin 1ıap1i fikıiadea 
lerı IÖylemifti: b uetmittı. Dünyada hükmet• ailia•z ve geacia keallili•tle• 

- Bu oyun onun için haki- mete, emir vermete alıımıı bu uzak ııeler y tıt;nı, ••I teh
kateD çok feci bir ne.ice vereli. kadın kalbinin bu zafına kart.1 Jikeltr ••ele ı.. •• 1utttfotu•• ,,. 

Güzel ve ceaur kadıa bir u bir hiddet ve isyan 1•ıyaru kendiaiDi lai•• Jeaedil'D-
sonra aöylediti IÖılerden nadim kendi 'ceadine mınld.. den cloı.ya bir U.b _,....1111a 
olmuı gibi bir tavır takınank - ~e yazık .... icız ve itiraf ~tmektea ele ketacliai ala-
ilive etti: aeraem kaclııa. Bu düıüaceler- mazcla. -So• .,,,... 

- Eler bu herifte · J,;,. u 
dUa fazia ceaatet ve 1 ol· 
•1cla daha ziyade çspıımata 
karar v..a böyle bir kö;ek 
Pi •lmazcla. 

Atk derler ki, çok defa aba 
bir bndü clOt•· Dla,acla 
korb: aedir bilaıyea IMa bd•a, 
Cepü• Kliforba da bir ill•clen 
taatarm f ft ona bnlanm 
au..k tedavi etmil ve nihayet 
,ı,.acuına 1evmipi. Fakat ne 
JUiie ki bnb Wr ............ 
turdap bu ı vda d.,.._• ela 

• bir balı knp 1ok ... 

Ruayadaki aon idamlar 

KARAHAN 
•D'larını Faıi•tlere Mtmıf 

.. ducl, Faıilt cleYletler-Jea birini• 
erkbtlaarb m-'caile •la mii
auebatta baluaarak. t.irlec 
- ............ W.ı•Jr 



gene 
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Kors-"! n olmak 
istiye adam. 

Yatta t 1>aacayı çekti, dostunu 
o ürdii ve sonra.. .. 

Kaliforn yada Loı Anceloı 
aç k annda Afje yahnda vuku
bulın feci bir cinayet ve ıarib 
bir konanlık hidiseai Amerika 
gazeteler• kadar Avrupa matbu· 
atanı da meıpl etmekte ve bu 
korkunç cinayetle ıayet garib 
ulan koraanhk vak'uı hakkmcla 
t.ıer ıazete muharriri, hayalinin 

1anfinlatine ıöre, bir rom• 
y•zpaak heveıine dütmek edir. 
Halbuki macera, qatıya huli· 
• .._ aaldettitimiz pkilde ce
..,.. et.ittir: 
' •Loa Aaceloa unplerinden 
8. Doirbt Folcliaı Noel bay
ramlarında bir deniz ıezintiai 
'yapmık için ~k zarif ve lüb 
olan Afje yabm kiralıyor ' 

. ______ ............................ -ı 

s.dıkl .. <H
hUnam111ncla bilaili 
~ ötretlaeD balunmı· 
,.. köylerde aÇ1lıcak Millet 
•ıktebleriDcle Alfabe va ._. 

~·-frilattmı , • ..-U.ett. kay 
llnıtmeni yetiftinatık •badile 

bn -cıalllfsfbr. 
bafladıit 

.... * w ait .. 
.head• .. 

..ile-

ı_,. davet ediyor. Yat, Lo, 
AacllOI --- bit iZ 
waklatıaca Jak .,... adm-
cle 45 ,...nc1a ..... clantlillr· 
dea biri ..,._bire tabllilca
... tlldJor, yllt ..WMiaia 
ıöl•• üyıyor. 

- Arbk k....ıak7.,...._I 
İJOr ...... ,. iltliriiyor. 

D ela,.. ıt•terı ele bir oc1a,. 
... , .. ..,.. Qp.illia br111 da 
... .... ....,.. eli 
~ba...,.._ oW'lla Wtle onları 
beldemete ~,..~.-.-..-. 
ilci tayfajı aerbest .,..... oa-
lar Yallta'llte; öldiird&ll Mor
.... aya .... demir llailamak 
•retile, deaıae At.yor. 

Yat baclaa aoDra cenaba 
dolra yol almata baflıyar ve 

ta1'-l-daa biri ıizlioe bir 
_.... •ldaap-ak lra ia batana 
kuYYetla bir • 
,.. Ye OH öl..,. .. .... ...... ...... 
ı. kurt8rlhyor, lrıaclıa ela yab-
1a..,or. 

Y anke · ilik 
u~ ~ıplar •• 

•w-iatMJowclaKODyalı 
otla Aliaia cebinden 

-.mac1a1a iki kiti tarafitadaa 
yaakeaicilik ... tile 38 lirua 
çalmmıtbr. Hanadar atalaıJor. 

Rı1ıHI telılili 
t.dçeıaelıkte •nar aabc:a Bu. 

hor otlu Awaıa. belediye Dİ· 
zamlanna a,lara hıteket ettip 
den keaclıama ceıalancltrm• ia-
rea belediJe ..... bay 

Hayclara: 

Sakin bir ak11m. 0.-claa 
mabtelif ıürlltüler ilitilmıkle; 
çerçinin bo1111U, bilikletleria p 
paklan, kofU çoculdana t*• 
blan, bir evde aç.ı.., yalaut 
kapanan kapı ıürültiileri." 

Birincikiauaua 101111dw. Gün 
batlmtbr. 

Fakat Y olco heniz avdet et
medil 

Miaako, •rtiiltil yatbfl halde 
bir aaattanberi taYaDa bMayor. 
Manpl köaiirler, çoktan 
kül olmuş; aotuk İle odayı iıti
liya batlamlfbr. 

Yoko nerededir? Ne yapıyor? 
Bu ıaatte onu mefPI edea 
nedir? 

Miaako bu düıüncelerin pea
çeaindeclır. Ne kadar çok diitii
aürae o kadar da kızmakta; P 
rip bir endıte keadiaiDi aakaaü
taclır. 

O, ötle ,.metiai kald.,daktan 
IOlll'a çalap ı tmifti. Saat, JA 
pna, yabut en çok birdi. 

- Nereye ıidiyonun? 
Dıye laiç bir pli malcaadı 

olmadan Mi•ko, Yokoya aor-
1 m...-

O ela töyle bir cevap ver-
•itt: 

- •Şimdi rlecetim. Cacl· 
deye kad• ıicli,.a ... 

Mubalckak dönmeai lbmdıl 
Qialdi üeriacle ancak 40 • 50 
briii bel• bir ,.... vardı. 
lmiae aacl Wltia a.vet, bun· 
clu ilHıret idi. S..anla ne ya
p , ...,.,. fidilirdi? Ayni za· 
.. c1a la• pliik maatoıunu 
ıiJallti. Diprleri relliacle bu· 
ı..-...- ... aa..topa 
topu w -. iA Şipheliz 
·.-.. .--.ea.Ş.laaWeuata 
tid--.p~te .......... LI-

. .. - meli,. 
bct.I •. 

Mil8ko 
ft (14) ~ ........... Elek-
"" lambalan bana c:evab verir 
ıabi yaaclalar. Oda aychklılcla 
clolda. Y olco hlll meydanda 
yokL •• 

T"acaret mektebinde taha:lden 
IODl'a. Miaako ehemmiyeti vaaat 
clencecle olan bir bankaya •e. 
mur ıarmıfti. Sonra Y okoJ'la 
evleedL Hayatı.. ......... 
ıe91Dekte lclL Fatcat bahru ae
bebile banka, kapalannı kapattı; 
10Dra da baıka bir banka wa
faDcian yutuldu. 

\t111felerine ailaayet ... ıen 
Wrpk ......... D ...... 

Miaako ela varda. Bu vaziyet. İl· 
divacmclan 6ç .... ...,. w
lmbulmuttu. 

B r aenuiai ne ol 
badine bır if .... kla r4ı. 

afilel. bmaat ettilderi bef OD 

para dt lae1MD ortaclaa • 
bolda. y .. iatemıye iatemlJe 
nida 1Uret le ödlDo .,... _,... 
aclaaalarla '-'it . Şımclı ı•, 
••aaet .a11clıflna koyacak tek 
hit ..,leri JQlcta. Bannciklaa
aaa Jlr• albll. JaiıD aoauclar. 
Y•i ,.ı hyramına balarlık 11-

• •· ki ..... ~-· 
L&kia Y olco nerede?. Ne ya• 

pifc>r?. V t tok pciktil 
O, plmeaaek kere uzaklara 

• 19tta?. Selalettea korktatu 
için, k&,deki ebeYeJDinİD yanı· 
• mı bçta?. Hayır, Yoko öyle 
bclaalarclan detiJctir. o, kanla· 
nın .,kına bltibl bir itimad bes
lerdi. Yolda fiderken baza te
rirler tarafınclaa kaldarılmıı ol· 
muan? Hayar, ba ela çocukça 
bir fikirL 

O balde ae yapıyor, aere
declirL 

Y •ektea IODra nfikaaffaıa, 
1arı .... ,.,. ken4 ne alçak 

le .a, ed li ·~-- binaı 
...... __ ~· lada: 

aıyorclu. O ı mdi mübbem b 
te1elli ve ayni zamanda gar b 
bir elem duymaktaydı. 

- Doltuml 
Bu, kulatının dibinde kuvv 

bir ıesle bat ran karısı Y 
du. Kınıını bu seııle aacı•p;m 
tanıyamadı. 

Ş..kınhlctan, uabiyetten 
tibfaftan titriyen ve ı r r 
Yokow kendine yabane1 b 
du. Ve: 

- Allahaıımarladıld A ı ..... __ 
ıımarladıkl Dıye derm e 
dotru batırdı. S zi terket e 
lıtıme müıaade edın zl 
aızı aevememl Ben s zı , 
kadar bodbm, bu kadar so 
bu kAdar duıüncesız bar ad 
oldufuuzu bılm yordum. 

Yuzük 
Bo azı, <lemirle t kanm ş fi 

nefea alam yAn Yolco, ıon J 
olmak üzere elleranı kocas 
uzattı. 

Mıuko bu ellere d kkat b 
mata baılada. Nel.. Goz 
inanamıyordul Karıaının b 

•Guinza da kalabalık olacak!. 
Evet bu, yıl ıonu panayırı· 

dar. O, muhakkak oraya fit• 
IDittirl 

Miaako, edindıti bu fikirle 
keyfinan kaçbj'lnı biısetti. Sa· 
bırıızlanıyo ; kızıvor; aonra da 
yeıae dahyordu. Ozerındeki 40-
50 kurutla ksııının 1tılip lca· 
kılan hayali, onun şu küçük 
cümleaile birden pzlerioia önia• 
de canlandı: 

- •Ehemmıyeti yold Bu yıl 
yalnız bakmakla ıktifa edece
tim 1. 

Yoko 24 yatında oldutu haf. 
de çok ~k ve ıaftı. Şiipb .. 
ı z o, bu m libazayı. caddede 
paab danJWdu. Artık Miaalco
••• bejni paralanıyor; sefalet
lerinıa önlnde zallet dayuyor; 
llbrab çekiyordu. 

- Nıçin oraja fittin? Sana 
oraya kım ıit dedı? 

Bu acıldı selinin teairile Mi· 
aako ayak üstü 11çradı. Kapanın 
albndan aokulan akpm ıueteai 
(P ... ı) yı almata gittı. M ta
leama, fikırlerıai detiftin9et•ai 
imıd ediyordu. 

Siratle yapraklannı çeYirdi. 
(Muhtelif vak'alar) ıllmuna 
okurken, söyle bar terlevlaa kar· 
11ıtnda lcalbinia udemeye ut
radıtın duydu: 
(Yıl .ana pan•gırı*'a •irmt) 

D6rt kadın &eYktr edilmif ft 

........,. atllrll•lfttr. 
Lakin bu kadın adlan ........ 

Y olcon• i1mi priilmiiyordu. 
Mıaako kendi kendine ialecli: 
- Hayar, kanm bana yap

maz; aıla, u al 
e ,.,.., Milakonaa eecli

teai liikGaet bulmayord2. Y• 
koa feVkalicle pe _.._. 11-

bra!wu .ıtar JOI'• badi 
cliae, .... .... 1az,,... 
) _ 8a 11racla M1111• kipi 
..-:iye airclL 

içeriye ınrken: 
- itte ıeldim, baki Dedi. 

Geç delil mi? Lllda '"'ili ... 
laakkalc affederaial ACaktaa •? 
oı.. beni affet; afNtl o • ..,.. 
çok ıotak varda. 

Eve yetilebilmek içın Y oko 
çok kotmuthL Yanaldan lap
kırmı11yda. Aç k ve ıevilllli Wr 
•ale koe111Uyordu. Fabt ba 
aea. Miaakoyu dala& çok -.bi
lettiriyordu. 

Mütemadiyen au111yor, Wo ce
vab vermek ıltemıyordu. 08UD, 
iki elile kaldırdaJı bir eoa pa
keti ıözl•ıne ılitti. Y oko. M...
koaun hayretler , ,_rcle 
aima11Dı ıörmeln~~ _..,. 
pakell onun la lcen aruıoa 
k ydu; ve çöz rken daima ,. 
vınçli b r Mı e 

sevdıji ve asla terk m 
- Ben, bır çolc ıevler .. tın dıği elmaı yüzük parrnağ n 

aldım; dedi. yoktu. O yüzük ki daha bu sa 
Misako ıatırmış bir halde, bah, sol elinde panl p nl puw 

kelime telaffuzuna muktedır ol· lıyordu. Yuzuk neredeydı?. M 
madan karaıırun yüzüne balcı ordu. sako, b banın durmak uze 
Karısı nqeyle devam etmekte bu undatunu zannetti. 
ıdı: -Ahi Zavallı koca, sen ç lgt .. 

- işte çıldırasıya aevd tin sınl 
jımboal Bu. • ı•m yemetimız. Miaako, ilk defa göruyorm 
Bu da fllbaşa terlikler n. Sonra, ııbi karısına derin deno ba ta. 
ııte una bir pı ltolak. Çok zarif Oau bu derece hürmete iy 
det•• amma, ıene rayilebilir. bu derece preatiıe ••t•n, 
Ne de olaa; bu sene ıçin onu derece aı 1 baç bar vak t 
bot ıöriraün detil mi? ••• ve taoım.ımıfta. 

- Ahi Y okol Oa• kucaklamak, 
MıAkoaua bu bru ve ıarib auaau clepdL 

leai odayı çınlatt • Yüzü ıbti- v __ L: 

1 d Y-•- , _. -.-.un rii&rlr··· 
llçh ve ao ıun u. .. onun """ •-----·---~ 
leriaden taddetle tuttu: 

- Paralara nereden aldın; 
dıye bapdı. 
lıf sako, lcanaama yİİIÜDcle derin 

gölgeler görür rabı oldu. Fakat 
lcarı11 aaalet do u liilcGnetinı 
muhafaza ettı. Kocu nın pz
lerane bakarak yavq b r aeale; 

- Paraya tullGk eden taer 
pyi bilme • çahımal, De4i. Bu 
beoie boıuma ıatlliyor. Bana 
iti.ad eti Yalanda •laraaal 
Rica eclenm, o zamana kadar 
beklel Bana hiç b r teJ ıormat 
Olmumı? 

Yoko ıusuyor; bu aözleri 
duyaaam11 ı bi baıb tarafa 
bakıyordu. 

M ıako bi denbire; 
- lyı; dedı. 
Ve ıüratle kiiçük paketleri 

tophyarak onlardan büyilc bir 
paket yaptı. AJata blktı. ICo
lunuo albada etya deaai ôl
dup balcle odaüa ,.W..a 
fibi çalap ptL 

Geceydı, ltiiiaciWD 
.. ,..... ' .atı& ..,...,.._.._.., 
ten.inde ..ilk fa·~~~~~I -Sev~·...--···-· ... ?N....,. I' 

Milako, hn ...... ....,i.ı!ıt::---"!"' 
m.ıcte olu Yok 
lite .. 1..1 
yürüyord ~~ .. eetti. 
leıriaia bifibirine •••uıaa 
ai olamsp.r; b.a-.U. 
rabi atlaıaalc İltİJOI', 
kotu,or• ..... kipri. 8'1ıh 
riiqlr _. yah1oida 
dan .,_ ıuyun ıtiae abllljlll~ 
Miaako köprim 
et. ,.r& Pana~~n 
-Sdlilıml• k 

Ne olarl 
okobitlia .... 

tardı. Fakat 
ket, karanlık datıa ar.,..a 
düftl ~e aıııde kayJ>oldul... 

M uko pa maki ta baıını da· 
yadı. Suya bakıyor; goz yatla 1 

Yanaldarıa•D uaeridde yuv1. la· 

Kemer iatuyon 
telefon kiıkünde bir 
muıtur. SUhot olan en 
tof6r mua•ını Ahm ot 
•ed Ôzc:an, tel~onla b r 
daı le ıöruımek iatemi,, ar 
numara,. bulamam fbr. Bun 
hiddeti... Mehmed 
m11uo o 1a duvara çarparak 
••ı ve yakalanarak adhye 
il lftir. 

Sqcada aar/aofiı 

3 - Evimız Spor kolu k 
teaının 7 /t/938 Cuma 
tertib ettiti çaJ 
vaadr • 
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\ Aa\rf E -LINIE 

G. ın. h. H. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEV ANTE
LINlE, HAMBURG, A. G. 

HAMBURG 
ATLAS LEVANTE LINIE A.G. 

BREM EN 
"ERNST L. M. RUSS,, va· 

puru 5 ık ncıkanunda bekleni
yo-. ROTTERDAM "e BRE
MEN çirı yük alacaktu. 

"KONYA v2puru 19 ikinci 
" ka unda bek!en yor. ROTTER-

DAM, HAMBURG ve BRE· 
MEN için yük "c! acsktır. 

AMERICAN EXPORT LlNES 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
•EXECUTIVE., vapuru 12 

ikinc kanunda bekleniyor. NEV· 
YORK.için yükalacakhr. 
STE ROY ALE HONGROISE 

DANUBE MARITlME 
•TISZA,, motörü 11 ikinci 

kanunda beklen yor. PORT-SA
ID ve 1SKENDERIYE ıçin yük· 
liyecektir. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
•DUROSTOR. vapuru 16 

ikinci kanunda KôSTENCE, 
için hareket edecektir. 

OEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 
OSLO 

•BACHDAD,, motörü 14 
ilcincikanunda bekleniyor. lS
KE.NDE.RlYE DIEPPE ve NOR· 
Vf..Ç umum limanlarına yük ka· 
bul eder. 
ARMEMENT H. SCHULDT. 

HAMBURG 
•NORBU~Ci. wpa;a 10 ftcirı .. 

cikanund bekleniyor. ANVERS 
(dotnı) HAMBURG •e BRE
MEN çin yükl yecektir. 

ilanlardaki hareket tarible
rile tıavlunlardaki değişiklik· 
lerclen acenta mesuliyct kabul 
etmez. 

Deha fazla tafsilat için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
•apur •centalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon: No. 2007/2008 

Olivier ve 
Şiireklsı 
Limited 

apar Acentaaı 
8'tikordon Rees binall 

Tel. 2443 
QaNDRA HATTI 

-TRE INO,, vapuru Birinci 

ibun .,o a LOND~ HULL 
•e ANVE gelip yük çıka· 
..ealc - ay zamanda LON· 
ORA ve HU ıçin ,a .... 

•ALGERIAN., 
lnunda LON 
ANVERStea gel. \.OlliDil:A 
tlULL ıçin rük 

UVERPOOL 
"LESBl.\M,, ~p.aru 
inunda gelıp LIV 

in yük .alacaktır. 
••FLAM1NiAN., vapuru 
ıncakinwada LIVERPOO 
elip )'iik çıkaracaktır. 
BRlSTOL ve GJ..ASGO'I' 

HAT T 1 
"FEDERiCO,, vapuru 28 Bi· 

tine kanunda gelip BRISTOL 
t GLASGOW içın yük ala· 

kır. 

EUTSCHE LE:f ANT!· LINlt 

ANADOW 

lzınir Oruıao liaşınüheo<li~lif!in,ieu: ·- • «: Lcnras ı ı WWW 

T minat 
Kuruş 

,383 

Beher kenta· 
,in n mu-

hammen bedeli 
Kuruş 

6 

Cınsi Ormanın ismi 
kental 

850 Kuru çam Sarı kaya 
odunu. 

Kövün ismi · Ka::anın ismi 

Buca lzıair merkez kazası 

8 .. 4 6 1920 • ,, Kara helen Narlıdere " • • 
486 6 10')0 ,, ., Koı:deresi Yeniköy " ., 
636 6 1412 ,, ,, ibikli kaya Değirmendere Menemen 

,, 

1950 40 650 Meşe.kömür Katır onnam Katır alaaı Dikili 
1854 40 618 ,, ., Somaklı ,, ,, ,, 
İzm ir merkez kazası ile Dikili ve Menemen kazaların ın yukarıda yazılı D~v'~t or~~nlarından ~i

zslarında gös eri en meşe kömürleri ile kuru çam odunları 25-12-937 tarıbmcıe• ıtıbaren 15 fWl 
müddetle açık artrrma ile serbest olarak satışa çıkarılmıştır. . .. 

Mu avelename, şartname projeleri lzmir Orman Başmühendisliğinden ve Oikılı ve Meaemea 
orman katip ve mesaha memurluklarından parasız alınır. 

ihale 8· 1-938 Cumartesi günü saat onda İzmir man Başmübendisliğind: yapıl.acakhr. 
2490 sayılı artırma eksiltme ihalo kanununun hükümlerine göre taliplerm temınatlannı artırma 

saatından hir sa~t önce Zıraat Banka.mı yatırm·ş olmaları artttr. l 4 6 7 46•14--•l 

EN GÜZEL 

-
fiirkiyı 1 la11bı ı. 

F raıelii Sperco 
Vapur Acentası 

ROY AL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

••HERCULES,, vapuru S.t-38 
de beklenmekte olup yükünü 
tahliyeden ~onra BURGAS, 
VARNA ve KÖSTENCE liman
ları için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"ISA,, vapura 18-1-38 tari
hinde beklenmekte o up ROT· 
TEROAM, HAMBURG, GDY
NIA, DANZIG, DANMARK 
• BAL TIK liaaalanM Jik 
alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•ALBA JULIA,, vapuru 17-
1-SS tanMılde beklenmekte olup 
MALTA, MARSIL YA Jiöı.,ıla11 
igAn yült ve yolon bbul eder. 

ilanlardaki hareket tarıhlerile 
nftıBlanla~i detifikliklerd• 
acenta mesuliyet kabul etmez, 

Tabip ve eczacı alınacak 
Askeri fabrikalar umum müdürlil

ğilnden: 
iki tabip ile bir eczacı alınacaktır. isteklilerin şartları anlamak 

üzere istida ve birer hal tercümesi ile umum müdürlüğe miıra· 

caat arı. 1 4 7 10 13 4546 - Foto ~öroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fototraf makineleri, film, cam, ~ 
kart ve bilumum iıGtej'rafQl"kt• •iiltaaael eczalar.. .foto;af •t 

ve eiıiı..., *'& .,. eehJ .. ar. 

F otofrafçılıfa mllmllilı nevi malzeme 
Zevki okşıyaca relim ve alt'alllii•anlal\ -edat ve ealc 

iıtin•hlan ve kıD~l• lırıeoali diWsatla yapıls. 

AMA TÔR İŞLERi 
Developman, f PY• ve her nevi ağrandiaman ıürat ve nefa

setle yapılır. 
IZMIR: fairieracie ~rll* No. 28, 4, J, 6, 1. 8,} 
Telefon: i 67S Telgı:af: Rüstem lzmir 

Daha fazla tafsilat için lkinei 
lcordonda FRATELU SPER· 1 
CO vapur acentalıA-ına mürı· SOKONl-VAKUM OYL KôMPANI, INK ŞıRI<:EtlN N Jz.ir4e 
caat edilmesi l'ica otunur. Osmanlı bankasına aid binada teıis edilmiş o'aa ıubes 31 Bi-

etefon: 4111/4242/266,14221 rinc kanun 1937 tarHaiade kapablm ıtır. Bundan böyJe mezkür 
·~·-~~~-...--·.•llJI tir...ete aid pettOl ~ taMaı..ltı zmtrde •bık ...... y•· Öz ffekiJO.i Fevzipaşa bulvarı 3 numarada kiin EGE PETROL ŞlRKi.TJ(I. 

RAPOPORT, SALiH NURi RONA ve ~~ wat.nuan 
Mital Orel l lkincikinun 1938 tarıbınden itibaren aatıl•aoktK-
* 8e1'er Ntda* *°' Kapatılan ıuife ilo .alika11 ve hesabı olanlarlft taal ye DUlaQle• 

Kab kağı No. 21 litına mezkOr titW me~ta C>1up i•••• ca 
... .,.atleri: Öğleden evel Gaz.kadın ar sokağında 7 numarada kamet ede:ı B. Co E. N. 

1 l:l öJleden ıonra Rüg memur edılnı ,, kend ıine bavekiletname lizım gele.• salahi· 
....... • 17 T•s4'4 ,_ 1ü ........ 1 4 1 •ıı 

Şifa Ballkya v 

Kuvvet iştah sıhhat kaynağı, 

Baş mahsul, 

gıda kudr.eti yükse , 
işmesi ko1ay, 
şerbet gibidiı-., 

haşk-a yer4e satıl az 

Busu~i 

... 
Şifa 8 

Yaloız Sifa Eczahao 
1 ... y o-ı 

• 
Si 

' Hükiime• sdaı:ısırn 

SJğlık Eczahaue~i 
•,~ıat Gnlergin 

' 
Alsaficak Mesudiye caddesi No. 127 

/Eski JÜLYEN eczahanesiJ 
T n.zP, t c- m;z, n-uz ..... 

Siz de M ETALLUM "O" 

LL 
t:evfik ayk 

Elektrik - telefon vemalzemesi aeposu. 
Siemens fabrikaları miimessi i 

Peşetllllalcllar 77 • 79 t8'alon 3332 
''. •, '·.· .... 'fı,.,, ..• , .......... ~ ~ "\,,,,_,} -; ,. • " • &."" .,. _,; 1 ' 'Y I \ J .. , • : I ~ • 

Türk Hava Kurumu 

BüyUk piyango 
3 üncü keşide 11İki.ncikdnıın1'937 dedıt 
Büyük ikramiye 50,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralı1c ikramıye
lerle (20,000 ve l 0,000) liralık iki adet miikafat vardır. 

Ayrıca: (2,000) liradanbaşllyank (~ maya adar büyük 
ve küçük birçolc ikramiyelerle emortiteri bavi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet alrn"tal'l çe'ki le nız. 

• 

01 

' ~' .,. • ~I • \ -· 1 • • ' """ •f: ~ 

Doktor 
Kemal Tahs· ydam 
Cild ve tenasül hastalıkları mütehassısı 

Otelimizin bütüo mobilyası tecdıd edılmı.ş soğuk ve sıcalc 1&1 

ban_yo daireleri ili.Ye -edilmittir. Otel yemden .telvin ve tefnf 
dlihllft ve 9iti'ŞtetierMizin '-' 'tür• l•i,....eri temin oiUll4' 
m•ştur. Fiatle~ mutedil •e her kdeye elverıtlidir. 
Kemer.Atı ta~tı hva\bi k'"'1'1ndıt No 7' lzmir 

... 
zmıt mrazt . 

hekiıuliğioden: 
Hastameaz 'ac:.&b .. .- "*- 1 bieın erzakın aç k 

eksıltmea 011 gün m uddetLe tettadat ~:iniştir. Şartnameleri lıer 
fün ~ go ı . 9'4 ı ne ~ nciı<anurı 938 Pe şe-ı b 
&Ü• ıcaat 11 de T e-pecMM _, Z t 1Y• haataıtesınde top a ıae 
_,. aıurac afi. 51 

fdlnin 
eli M kta ı 

Lira Kr. Ki o 
tSOo 3000 
511 '5'0 50UG 

Cnai 
Koyun etı. 

&ıÇI e~ 

i 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balga!!1 söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

• ,._:. ... ,. . ~ - ·.. . .. . .· 

FotoOr 
1 N ô N O Cad. Na. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Sıhhat Balıl{vağı 
Norveçyanın halis Morina bahkyağtdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 
Hamdi Nüzhet Çan çar 

Diş Tabibi 
Cevat Dağlı 

• 
ikinci Beyler sokak No. 6.i 

Telefon: 3055 1 t ., " . ~" .. ı; ı' *' "' . . .ı .. • . ·"' t . . "' : ••. ı . , . ,. ~ . . . "' . ';·c 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
MO.racaat yeri: 

lkincibeyler sokak 

Telefon 3869 
........................ 
~!_imi--~~------·· Birinci Sınıf Mutahusıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı ollrı 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler aokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T ~le fon : 3479 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokağı 
No. 68 

....... Tımemlem/omn_.3.45iiiiiii2_. 
:..-~ . ' . ... 

Hususi lisan ve 
riyaziye dersleri 
Fransızca, lngilizce ve Al· 

manca hususi gece dersleri ay
rıca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddes"nde No. 685 

' 

.. 

Sevro e 
' 

v ........... ·' • . 

TÜRKİYE 
CtJMHU RİYETİ 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok 
,. ve cihanın en beğenilmiş otomobilleridri 

Vecdlek parçalar ırnevcu<dldur 

Oldsomobil otomobilleri de her tQrlO evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve loks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. J{utay 
- Birinci kordon telef on 2704 

Kadın dikişleri ve 
şapkaları atölyesi 

Paris, Londra, Viyana mo 
dalarının yük sek model le. 
ri takib ve tatbik edilir 

"Di kiş atölyemiz zarif ve şık 
giyinen Bayanlar içindir" 

M. Etiman ve .. 
Saim~ Ozgören 

Paris D:kiş Akademisinden 

Diplomalı 

Rüku net c 1ddesi Şamlı 

( Üçü11cü Bey er) sokak 

No. 28 
I Z MIR 

Telefon: 2535 
Psmawı•ı;w•• n -

li .11111 111111111111111 11 llillllilı, o l' ıUIUllll!llUlllllllllllllllllH• 

- A. Kemal T onay . 1 
Bakteriyolog ue bulaşıcı, saltm Jra.,taiıkları 111iUeheuuı § 

- (Verem ve saire ı §[§ = lıa•nıahanl! iııta11vonu kar:IBllldaki Dibek ııokıılı:: ba~md• 30 ııaydı a 
- ~' ve muısyeuebaneaindc Yhah iaut !J dcu a1'~am ~·At o t• ~ 

i>adar lıaetalannı kabul ~der ı 

ı lllllllllllllllllfllllfllllflflllllllllllllllflllllllllllillllllllflUI Telelorı: 411 S fllflfll 

Harafi~ı kardeşler 

Tem iz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bır eve, misafirlerini kabul edecek bir salona, 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve aılenızı muhite daha iyi tanıtabıiirsiniz. Evınizio eşyası hayab· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 taksitte veresiye muame. 
lesi yapılır. 

- - . . 
• ... ~ - • ~ • • 1 • 

MAKiNE TAMiRBANESi 
izmı·r: Kestane pazarı No. 16-18 

Her tü lü Motör, Makine t•mirstı, imalat ve montajı 
Bilumum Döküm, Tesviye ve Torna işleri 

Atölyem z tezgahlar nı k.imıfetı yeni getirtmek suretile 
faalıyetinı gen şletm ştir. Sıaym müşterilerimizin atöl· 
yemize kadar gelmelerine lüıum yoktur. Ufak bir iş eri 
dahı o lsa telef on ett kler•nde derhal bir usta gönderilir. 

Prensipleriiı:ıiı: 1 - işi söz ~erilen gün ve sa· 
atte b ıtırmek. 

2 - Müşteriye azami suhu1et, fiat· 
lerde ıtidal, işde ı emizlıktir. 

'telefon: 39J3 


