
e tartlan: Seneli~ 700, altı aylığı 400 kuruo 
~ eemi iliinlar için: Maarif cemiyeti ilanat 

U 08lJ.na müracaat edilmelidir. 

ıran heyeti 

r t ~si ilanlar: idarehanede kararlaştırılı 
~ıkLğı yer: n(ANADOLU)Mitb~ lzmirde çıkar, akşamcı siyasal gazetedir. 

Dün lzmir vapurile İs. 
tanbuldan şehrimize gel. 
miştir. 
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Telefon: 277 6 

•• y ayram, un 
Büyük zaferimizin 15 nci yıldönümü 
urun Zulm .te Galebe Çaldı" ı 
Mukaddes Gün: 30 Ağusto 

Atatürkün yüksek kumandasile başlıyan bü
yük taarruz, 30 Ağustosta en parlak 

bir zaferle neticelenmişti. 

. 30 Ağustos, Türk milleti 
i~n en mukaddes bir gündür. 

,. Utk ordusu, şecaat ve kahra· 
'-lanlığın yüksek şahikalarına, 
;~Üç sene evvel bugün çıkmış, 
Unyada ne büyük varlık bir 
b~duğunu, bilfiil ve emsalsiz 

sının on dokuzuncu günü 
Samsuna çıkarken başlamış 
olduğu büyük davanın parlak 

..,.~~~··lllii~onbeş sene evvel 

ıt eserle isbat etmişti. 
. Türk ordusu, kurtuluş ve 
l&tiklaliyet uğrunda başlamış 
0lduğu büyük savaşın verimli 
~nuçlarını 15 yıl evvel bugün 
'drak ediyordu. 
~üyük Atatürk, o müstesna 

lgiltere kabine 
si toplandı 

lçtimaa kral riya. 
set etti 

l<.ral Altıncı Corç 
Londra, 30 (Radyo) - Bal 

Moral sarayında toplanan İn· 
ıiltere kabinesine bizzat in· 
ıiltere Kralı riyaset etmiştir. 
la Başvı.:kil Sir Nevll Çember· 

Yn, uzun izahatta bulunmuş
tur. 

Tolantıda, lngilterenin Ro· 
-· sefiri Sir Dremon da ha· 

[.illil~~~7Kl~ .. in idra · ordu. 

Sabahleyin Müs 
huriyet meydıMtıtüJ 

mıştır. 

Mevki 

danı, sab'-•!;~·~ıt~~: 
kadar kum ~ 
İzmirdeki za 
kabul etmiştir. 

8,30 da ilbay 
ve rüesayı memurın 

Müstahkem kumandanlığına 
gitmişler, kışla kapısında ban· 
do muzika tarafında 
simle karşılanmışlard 
dan sonra, Belediy 
teşekkürler erkanı ıu anı 
tebrik eylemişlerdir. 

Gazetemizin intişar eylediği 

za 
Iran askeri 
heyeti geldi ---·---

Bu sabah mevki müs. 
tahkem~kumandanını 

tebrik etti ---···---Memleketimizde gördüğü sa· 
mimi kabulden memnuniyetle 

bahsediyor .. 
Trakya manevralarımızda ha

zır bulunan lran askeri heyeti, 
dün lzmir \&puruyla İstanbul· 
dan şehrimize gelmişlerdir. 

Dost devletin heyeti, vapur 
da vali muavini, mevki ku· 
mandanı ve kumandanlık erkanı, 
r.üksek rütbeli subaylarımız ve 
Iran konsolosu ile konsolos· 

luk erkanı tarafından karşılan

mışlardır. Heyet, İzmir Palasa 

misafir edilmiştir. Ve lran hey· 

etinin reisi general Rıza Kul 

Kerim Kavanlu beyanatında, 

memleketımize geldiği gün· 
denberi görmekte olduğu sa· 
mimi hüsnü kabulden duyduğu 
memnuniyeti bildirmiş ve: 

- Bize gösterilen bu sami
miyet karşısında Türkiyenin 
diğer şehirlerini de gezmek 
istedik. lzmire geldik. İşte 
hurda da ayni samimiyet için· 
d~yiz. Demiştir. 

General Rıza 

Kavanlu, dün 
kP.m kumand 
miş, lran 
şereflerin 
tinde b 
Fuard 

sonra gece 
ıM•~·~ti yapmıştır. 

eri üniformaB 
kem kuman-

a flulanıYÔ~ara 
Asiler Aragonda püskürtüldü 

Valansta Kızıllar aley
hine isyan çıktı ·-Asilerin:Jbir garnizonu da isyan etti. 

Franko tayyareleri Gijonda lngi
--.. liz şileplerin!_ bombaladılar 

Asiler esirletigötü~ürlerke~ 
Valans, 29 (A.A) - IMü· da şiddetli bir muharebe ce· 

dafaaNe~zareti Cumhuriyetçi· reyım etmiş, cumhuriyetçiler 
Ierin Aragon da Dueblo da bu şehiri de kısmen işgal ey· 
Abortod kasabasile bu mm· \emişlerdir. 
takadaki düşman siperlerini Asiler, kaybettikleri mevzi. 
işgal ettiklerini tebliğ etmek- leri almak icin taarruza geç· 
tedir. Bu yürüş · kolu, Medi mişlerse de püskürtülmüşlerdir. 
Anayı da işgal etmiştir. Zora· Valans, 29 ( A.A ) - Mü· 

dafaa nezaretinin bir tebliğine 
••1"!11ım.... gelen dost devlet göre, Cenup cephesinde Ho· 

·si, Zafer hayra- perada bulunan asi garnizonu· 
tile kumandanı nun bir kısmı isyan etmiştir. 

günü An· 
an Sam

yoluyla 

Paris, 29 (A.A) - Perpİn· 
yandan Lö Jurnal gazetesine 
bildiriliyor: 

layı var 

Kızıl İspanyadan gelen yol· 
cular, Valansta bir isyan ha· 
reketinin başladığını bildir
- Devamı 4 ncü sahifr.ck -

Alsancak elen co 
makta 
esmi kabul ya 

ahraman Mehm 
tle alkışlıyor 

ramın her a...~•·iinJB' 

k bayramı da 
ktadır. Bir 
kolan bay· 

program 

hassa 5 Ey 
yük hava 
azzam olac 
manları, 
bayrama i 

l~fill-:r--~.._--.. ._.~•~.-ı-----11H 
Rusya, J 
ir nota v ~ 

i esinin 
ektedir 1; 

aponyaya verdi· 
e konlosloshanelerini 

derhal kapanmasını istemış . u, er iki hükumetin, müsa· 
vat dairesinde konsoloshane bulundurmaları lüzumuna mebnidir. 

y 
ina, 30 dyo) - -...a....a erlerinde tifo 

astalığı görü müştür. 
Belediye, esaslı tertibat almış ve meyvalarla sebzelerin, be· 

hemehal temiz su ile yıkanması ve ondan sonra satılması 
bına hazırlauuıtır. 

----.. ·~· .. ---Fuar kupasını 
kazandı 

Yazısı dördüncü sahifede 

Tayyare kazası 
Nevyork 30 (Radyo)- Ala· 

banada düşen bir yolcu tay
y~resi, tamamen yanmıştır. 
Yolcularla pilot ve karısı kö· 
mür haline gelmişlerdir. 

Mussolini Rinini'de 
Roma 30 (Radyo) - Bay 

Mussolini, Litoryodan Riminiye 
vasıl olmuş ve orada bazı tet· 
kiklerde bulunmuıtur. 



Sahife 2 

Anasını Ciör __ 
__ !_Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 69 
Abdürrahman, karısına: 
- Arap, gözümüz aydın, 

sana müjdem var. Havyar ha
nı önündei<i .,, çıfıtların (çekili .. 

yor, çekiliyor; kazanan altı 
yüzbin frank kazanıyor) diye 
gırtlak paraladıkları birinci 
ikramiyeye yakında kavuşuyo
ruz! Diyerek ne~eli neşeli eve 
girip o akşam kendisine arzı 
didar eden piyangoyu söyle· 
yince, tafsilatı da verince, Zi
ba da sevincinden oynamağa 
başlamıştı. 

Çelebi, cebinde getirdiği 
yüz dirhemliği ortaya koymuş, 
başbaşa verip ağır ağır ça
kıştırmağa ve karşılıklı düşün
meğe başlamışlardı. ok geç
meden, Ziba sıçramıştı yerin
den: 

- Buldum. Hem de iste-
diğinden alasını, aliyyülalasınil 

Ve yapıştırmıştı: 
- Piç Eda .. 
Hemen, kocasından avaz: 
- Ulan arap yaşşa, bin 

yaşa!. 

Karı da, koca da, Edanın 
kim olduğunu iyice tanıyan
lardandı. Çakır Ayşeyi mü
kemmelen bilirlerdi. Hacı ber
ber yatalak döşeğine serilip 
Ayşe alıp yürüdükten sonra 
ona da birkaç defalar dela
letleri sepkat etmiş Çakır ça
buk ustalaştığı için bunlara 
vermemiş, selamı kesmişse de 
gene her rastlayışta (Ziba ab
lacığım! Abdürrahman amca
cığım) demekten hali kalma· 

mıştı. 

Edanın köprü üstünde, saçı 
başı leylek yuvası, soluk en· 
tari ve yırtık yemeni ile şem
siye lastik, köprüye pul satını 
Piç ve İspinoz lakaplarını alı· 
şını, Akrem Muharremden yü
züne ustura yeyişini, anasının 

sürgüne gidişini, Hafizenin 
yanına sığındıktan sonra der
lenip toplanışını, kağıt kavaf
lığma başlayışını. Hülasa ha
yatının evveline ve ahırına va
kıftılar. 

Yalnız, son zamanlarda or
tadan kayboluşunun sebebini 
bilmiyorlardı. Kemankaş Şa
haba vardığından haberleri 
yoktu. Bu apansızın çekilişini 
merak ediyorlar: 

Ne oldu . bu kıza? Ya biri 
nikahına alıp çekti, ya da bir 
eve kapattı; yahut ta, su tes· 
tisi su yolunda kılır hesabı 

kim vurduya gitti. 
Abdürrahmanla Ziba, Hafi

zeyle de eski ahbaptılar. (Se
nin kız görünürde yok, nere
de) diye kaç kere ona sor
muşlar, koca karı bu sorgu
ları: 

- Ne bilirim ben? Nerede 
olduğu sizlere arif. Siz bana 
söyleyin! 

Cevabile geçiştirmişti . 
Kemankaş, yalın katlılığını 

meydana vurup oyunun saka
lını bitirdiği sıralarda arap 
Ziba, Haseki hamamının ka
pısında Hafize ile karşılaş

mıştı. 

İkisi de hamama giriyorlar
di. Ayni kurna başına otur
muşlardı. Hafize, Edadan açıp 
talihsizliğinden tutturmuş, ka
ragöz göstermeliği, bostan 
korkuluğu, kof, tatsız teneke 
bir kocaya düştüğünü, yıldız
larının barışamadığını, kızın 

akşama sabahil (nikahım .h,.. 

lal,, canım azat) diyip başını 
kurtaracağını anlatmış, ardın
·dan da güzelliğinin methine 
girişmişti: .ı • 

- Zibacığım, piç kuru~u-· 
nu görme şimdi .. Ne oldu, ne 
oldu bilsen. Ne darece dil· 
berleşti, ahulaştı tahmin ede· 
mezsin. Hele karşıdan şöyle 

bir, erkek değilken senin bile 
ağzının suyu akar! 

Edanın güzelliğini ballan· 
dırdıkça ballandırmış, sonra, 
nikahına alat bostan korkulu
ğunun Maliyeli Kemankaş Şa
hap olduğunu söylemiş{ artık 
gizli kapaklı bırakmıyarak, 
Tevekkül hamamındaki otur
dukları evi de saklamıya lü
zum görmemişti. 

Ziba bir (hım!) demişti. O 
gece, daha kocası kapıdan 
içeri girerken, koşarak karşı

layıp çeneye girişmişti: 
- Sürgüne sürülen Çak 

Ayşenin kızı Piç Eda yok 
mudu, hani köprü ispinozu 
diye, ilik diye adlar da tak· 
mışlardı, İşte o deli fişek, 

hirpani kı kız dünya güzeli 
olup çıkmış ... Ortaklıktan kay
boluşunun selebi, kacaya var· 
mışmış. Bugünlerde yolu tuta
cakmış; galiba tutmuş bile .. 
Aman kocacığım unutma, def
terinin bir kenarına kaydet. 
İşimize lazım olur! 

Ve kör Abdurrahman, o 
anda, gene (Yaşşa Arap!) 
Diyerek karısının boynuna sa
rılmıştı. 

Kör Abdürrahman kaçın 
kur'ası?. Edanın aşırı dilber· 
liğini, ahuluğunu duyması kaç 
para eder, kuru lafa inanır 
mı o?. Gözile görmeden, sa· 
hi mi yalan mı olduğuna ka
naat eder mi?. 

Evet, köprü üstünde şem
siye l&stik, köprüye pul sattığı 
vakitten, ileride çok güzel 
olacağı belliydi. Kağıt kavaf· 
lığını yaptığı zamanlarda da 
bir içimsu olmağa başlamıştı. 

Gel gelelim bir yanağı ma
h1m; boydan boya usturanın 
yeri mevcut. Ondan sonra ö
bür yanağına, alnıne, burnuna 
başka bir bıçak yemediği ne 
belli. Kemankaş Şahap gibisi
nin nikahına düşünceye kadar 
kimbilir ne masebaklar ne ha· 
direler geçirdi. Böyleleri bir 
gonca taravetile ortaya düşer. 
Sene geçmeden, kuru bir sa
pın üstünde, solmuş, dökül
müş yapraklı, koklanmaz bir 
gülden farksızlaşır. 

Hele Hatize gibi bir karı
nın sözüne itimat olur mu? 
(Gömleğimden geçirdim, ev· 
lat ettim, bu boya getirdim) 
diyip duruyor. Elbette gökle
re çık3racak. 

Görüyorsunuz ya, bu zehap· 
ların iki~i de boş Edanın ma
sebaklar, badireler geçirdiği
ne, bir konca tarav:etile orta· 
ya düşüp solulC, porsuk, kok
llanmaz bir gül menzilesine 
geldiğine hükmetmek; zavallı
nın günahına girmekti '. Hafi-~ 
zenin göklere çıkarışı da hak
lı ve yerindeydi. 

Abdurrahman, o gecenin 
ertesi sabahı, kahvesini içip 
kapıdan çıkar C}ılıwmaz, Tevek
kül hamamı sokağını boyla
mış, tarif edilen evin önünden 
birkaç kere geçmiş, mola verip 

(Ulusal Birlik) 30 Ağustos 9~ 

Otuzyaşındabirka Kadı~ Vücudu 

dının itirafları Beden ıdmanları
·-·-· Başınıza gelenlere rağmen neşenizi 

muhafaza edebilirseniz • .. 

işte hayatınızda muvaffak 
~ · olmak ·için en büyük sır! 
Evlenip te tekrar ayrılan bir 

otuzluk kadının hayattan al
dıği tecrübe veya hayali inki
sarı ne olabilir? 

Birçok memleketlerde hele 
otuz yasına varıp ta evlenme
miş olan kadınlar ekseriyetle 
birleşmeleri için endişe etmeğe 
evli olan kadınlar da daha 
olgun bir aile hayatı yarat
mağa başlarlar. 

Fakat henüz hayatının otuz 
yılını idrak ettiği halde üç 
defa evlenip üç erkek tanıyan 
ve bugün de serbest olan bir 
lngiliz kadınının bu hususta 
o kadar garip fikirleri var ki: 

ismini saklayan bu münev-
ver İngiliz kadını bir Londra 
gazetesine fikirlerini ve dü· 
şüncelerini şöyle anlatıyor: 

"Bugün, diyor, otuz yaşını 
doldurdum ve üçüncü nikahımı 
bozdum. Bu sabah saçlarımın 
arasında ilk beyaz telleri de 
buldum. 

"Dün başımda aileme ait 
bir buhran vardı. Yani ailemi 
bir felaketten kurtarmak için 
yirmi dört saat içinde ehem· 
miyetli bir miktar pata bul
mak mecburiyetinde idim. 
Costluk temel taşının, bir kim
senin ödünç para istemesi 
olduğunu aklıma getirdim. Fa
kat en yakın dostlarımın bana 
yardım etmeğe daha az arzu
lan olduğunu gördüm. Çok 
senelerdenberi bana karşı iyi 
bir dostluk hissi gösteren 
zengin bir misyo dokuz dakika 
telefonda tuttuktan sonra beni 
adet olduğu üzere yemeğe 

davet etti "ticaret işlerinde 
his ve sempatinin mevkii ol
mayacağını,, beyan ederek 
talebini reddetti. 

Bir kadın dostum sıkıntı

mın neden ileri geldini öğren 
mekte ısraf ediyordu Bundan 
para istemedim. Yalnız mes· 
eleyi anlattım. O da qana 
"azizim bu parayı ben sıze 
vermek isterdim. Fakat dün 
bazı ağır hesaplar kapattım. 
Keşke bir gün evvel bana bu 
ihtiyacını söyleseydin. Gel 
şimdi seninle bir yemek yiye· 
lim; bir koktey içelim. Dedi. 

Teklifini kabul ettim. Bera
ber yemek yedik; koktey iç
tik. 

Ben muhtaç olduğum pa
rayı çalıştığım kumpanyadan 
tedarik ettim. Kumpanyanın 

dört direktörü vardı. Hepsi 

de beni nezaketle kabul etti
ler. Bana cüretli ve münase
betsiz sayılacak hiçbir sorgu
da bulunmadılar. Namus ve 
işgüzarlığıma emin bulunduk
ları için iadeten tediye şart

ları pek müsaitti. Beş dakika 

gibi yaparak pencereleri gö
zetlemiş, kimsecikleri göre
memiŞti. 

Kız gezmeğe çıkıyormuş. 

Herhalde öğleden sonra çıkar. 
Geçeceği yol da aşikar; Aksa· 
raydan Koska tarikile Beyazıt. 
Bekliyecek ve onu görecek en 
muvafık yer, Yeşiltulumbada, 

caddeye en yakın kahvelerden 
biri. 

sonra istediğim paranın çeki 
elimde bulunuyordu. Bütün 
bu kolaylıklar, tecrübeleri ne
ticesinde, bu paranın ödene
ceğinize ümit edebilirsiniz. 

Bende bana gösterilen em-
niyetten fevkalade memnun 
kalmıştım. 

Tecrübe beni mütefekkir 
yapmıştı. Fakat kat'iyen bana 
elem vermemişti. Hayat büyük 
bir hocadır. Eğer bütün başa 
gelenlere rağmen neş' en izi mu
hafaza edebilirseniz yaşıyabi
leceğinde ümit edebilirsiniz. 

Otuz senelik hayatımda en· 
diğim en güzel ders budur. 
Hayatımın 12 senesini yaşa
ma~ için kazanmağa hasrettim 
ve muvaffak oldum. Para çok 
mühim bir nesnedir. Bunu öğ· 
renmek için bana birçok fırsat 
lar verildi. Bununla beraber 
para ile insanın her türlü ar
zusuna nail olması değildir. 

Ruh bakımından şimdi yir· 
mi veya yirmi beş yaşımda 
olduğumdan çok daha ıyı 
bulunduğumu zannediyorum. 
Otuz yıllık hayatım bana bir 
itidal verdi. 

İlk sevdiğim adam ile . ev
lenmediğim için mesut oldum. 
Çünkü iki sene içinde çök· 
müştü. Kendisi bir bankada 
çalışıyordu, bana aşıkane mek
tuplar gönd~rdi. Benim aşkım 
da onunla birlikte en müte
rakki olduğu bir zamanda 
ansızın söndü gitti. 

Bu hal onun için de bir 
nimet olmuştu. Son günlerde 
rast geldim. Hala banka ka
tibidir. Güzel aşk mektupları 

yazıyor; evlenmiş ve bahtiyar 
olmuştur. 

ikinci aşk maceram genç bir 
pilotla olmuştu. Bu ağzına 

gelen münas~betli münasebet· 
siz herşeyi söyliyen temiz ve 
iyi kalpli bir adamdı. Çok 
yaşıyamadı. Dört sene evvel 
öldü. 

Üçüncüsü güzel, şık genç 
bir mütefennindi. Fakat çok 
kıskanç bir tabiati vardı. Hiç 
bir vakit ayrıldığımız gün ol· 
duğu kadar aramızda dostluk 
teessüs etmemişti. Bana "bir 
güu evleneceğini ümit ederim. 
Seninle evlenmek benim için 
bahtiyarlık olurdu. Fakat ne 
yapalım ki uyuşamadık.,, dt>di. 

Öyle ise istikbal nasıl ola
caktır?. 

Bir kadının bir erkekle ve 
bir çocuğa ihtiyacı vardır. 
Fakat hakikaten bunları ik-
tisap etmesi mümkün mü? 40 
yaşına varmadan çocuk sahibi 
olması lazımdır. 

Birçok evli kadın dostlarım· 
dan sayısız şikayetler dinledim 
Guya kocaları kendilerini tam 
bir mükemmeliyette buluyor-
larmış ama.. Bu sözlere biraz 
feci olmasa çok komiktir di
yeceğim geliyor. 

Evli kadınlar birbirler.ine 
rast geldikleri vakit en evvel 
mağazalardan bahsederler . 
Sonra mali vaziyetlerini konu-
şurlar ve pek sık da his mü
nasebetlerinden bahsederler. 
Bu hal onlar için acal1a bir 
kabahat mıdır? 

na dikkat etmeli! 
Beden terbiyesi, azamız için 

bir hayat ve memat meselesi· 
dir. Bu daima muhafaza edil· 

ve kanın cevelanını kolaylaf 
Pi' 

tıracak olan hareketleri Y8 
•·o· 

nız ve fasılalı olarak ta " 
· nıt· miş bir gençlik kaidesidir. şunuz, sonra bir duş yapı 

Beden terbiyesini nasıl yap- Eğer soğuk duş size yaraf111' . w 
malıdır? Bu, andirekt olma· yorsa evvela bacaklarınıza soda 
lıdır. ra kollarınıza, en sonra 

Bizim ne midemizi çeviren dizlerinize, karnınıza ve g~ğ· 
ve nede kalb etrafında bulu· sünüze ve sırhnıza su dökiinot· 
nan adalelere emir verecek bir Böbrek fer: 
vasıtamız yoktur. Hatta daha Böbreklere yaptırılacak ha· 
az adaleli olan karaciğer, reket andirekt bir yardımda~. 
Pankreas ve mesane gibi ibarettir. Böbreklerin yumuşa - . ırı 

uzuvlara bile pek az emir lığile ifaya mecbur olduk 8 t 
verebiliriz. vazife arasında bir münasebe 

Mide: yoktur. 
Genişlemiş veya çok küçük Akcig~ erler: 

·o 
kalmış olan bir mideyi nor· Hava teneffsüs etmek jçı 
mal bir hadde getirmek bir lüzumsuz yere kuvvet sarf~t· 
perhiz meselesidir. Bunun için meyiniz. Yapılacak birinci ıŞ• 
şekil 1 ve 2 de gösterilen çabuk yürümek suretile hav• 
hareketleri yapınız. açlığı vücude getirmektir. .

1 Karnın yukarısındaki adale- Bunu diğer hareketlerle eğı' 
leri kuvvetleştirmek için, ha· meden ve ciğerleri sıkıştırıtı8' 
zımdan sonra uzun zaman 5 ora dan da elde edilebilir. o 
sırtüstü yatınız. Bacaklarınızı ya 
kıvırınız ve karnınızı adalelere, havayı ciğerlerinizden dışa~ in 
kaburga kemiklerinize kadar vermeğe çalışınız. Bunun 1ı8• 
çekmek suratile, içeriye çekiniz. karnınızı yukarıya kaldırır, 

burga kemiklerinizi sıkar "e Unutmayınız ki, kürek çekmek, kır 
sıhhatte olan kimseler ıçın omuzlarınızı aşağıya hıra le· 
pek iyidir. Fakat midesi geniş- sınız. Hava tamamen çiğer 
lemiş olanlar için zararlıdır. rinizden dışarıya çıktıktBll 
Barsak/ar ve karaciğer: sonra, tekrar temiz ha"8Y

1 

.. , er· 
Barsak ve karaciğer için burun delikleri vasıtasile cıg 

yaptırılacak hareketlerde gö- lerinize alırsınız. 
zü önünde tutulacak noktayı Unutmamalı ki, amudu fık~' 
adale vücude•getirmek ve ha- riyi doğrultan her hareket cı· 
ricen ve dahilen masajer yap- ğerleri kurtarır~. 
maktır. Bunun için de en iyi Kalp: t 

hareket, karnı İçen almaktır. Kalp için yapılacak hareke 
Bunun için karnı evvela sağ herştyden evvel kanın de\'e' 
tarafa ve sonra sol tarafa k 1 l k l lıdtf· ranını o ay aştırma o ma 
yatmak suretile içeriye alır. Bu iki hareketle olur: 

Bir iskemle veya koltuğa Birincisi ayakta ve koJlsr 
dayanmak, öne doğru eğilmek , tle 
suretile yapılacak olan ayni havada olduğu halde sür a ği• 
hareket barsakların iyileşme- ayaklarınızın ucuna kadar e 
sine ve lbarsaklardan gelen lirsiniz. Sonra kollarınızı oınut' 
sancıların izalesine yardım larmıza· götürerek kalkarsıoıt· 
eder. Bu hareket, ayni zaman· İkinci hareket te ayni h3~ 
da karaciğerin vazifesini hak· reketi bir daha çabuk olar~ 
kile ifa etmemesine karşı da tekrar etmekten ibarettıt· 
iyidir. Bunun soluk soluğa gelinciye 

Kalp ve şiryan/ar : kadar yaptıktan sonra bırı· 
Şekil 4 ve 5 de gösterilen kırsınız. 

----~----...... __. ......... . 
Hindi ·· anda halk takit' 

leri neden çok sever? 

Bir fakir aç Ve susuz kır~ 
gün mezarda J<aldı 

Hintlilerin Fakir dedikleri ra, gene keten bir çarşaf üıe· 
harikulade kuvvetler gösteren rine yatarak gözünü, burnunu 
adamlardan birinin yaptığı son kulağını balmumuyla kapııt· 
hayret verici' tecrübe " Cal- mıştır. 
Gutta Medical Journal,, isimli Nihayet dilini de: Ağzıoıll 
muteber tıbbi mecmuada, dok içersinde geriye doğru kıvırll' 
tor Osborn tarafından yazıl- rak kendi tabirince "ölmüş,, tür· 
mış bir raporda okunuyor : Bu tecrübe esnasında fa• 

Bu Fakir, günlerce gayet az kirin yanında bir lngiliz dok' 
süt yemekle vakit geçirmiş. torundan başka bir de Mihrace 
Sonra metrelerce uzunluğunda bulunuyordu. J' 
kete bir bez yutmuş, sonra bu Mihracenin adamları, J-iit 1 

ınce uzun bezi tekrar çekerek fakirin vücudunu bir kefene 
çıkarmış .. sarmışlar, kefeni güzelce dikil' 

Bundan maksat, midesini kırmızı balmumuyla mühürle' 
adam akıllı temizlemekti. Son- Devamı 4 ncü sahifede/ 

lzmir vakıflar müdürlüğün
den: 

Seneliği 
Lira 

60 
Cinsi Vakfı 

odası Pazaryeri 
akar kiraya verilmek üzere müzayedeye çık&" 
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Otuz yaşında bir ka-j 
dının itirafları 

(Uluaal Birlik) 30 Ağustos 937 

N. v.--71
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w. F. H. Van rekisı Limited vapur acentası (Baş tara/ı 2 inci sahi/ ede) 
Ekseriyetle bu vaziyette ol· 

duklarından şüphe etmediğim 
kadınlar kendi kendilerini sa
ırıd.inıiyetle şunları düşünmeli· 

Der Zee vapur acentası Rov~t:i!~~1~~Aıs Tiirk Anonim Şirketi 
& Co. Birinci Kordon Rees binası "HERMES" vapuru 31-8-37 

ırler.. 

Niçin bu adam ile evlen· 
~irn. Bu evliliğe ben ne ge· 
•rdim ve ne aldım? Muvaze· 

nenin teessüs etmesi bir mes· 
elt:dir. 

Her halde manevi bakım
dan kendisine arzu ettiğini 
"erebilecek mi takdir etmedi· 
kinı bir erkek ite evlenemez· 
:'.ın. Çalışamadan yaşayan ve 
. •naenaleyh tahammülü pra· 
tık bir kadınım. 
Boşanmanın kolay olduğu· 

~u bilirim. Fakat insanlar ev· 
eınek mesuliyetinin ağırlığını 
daha ciddi düşünselerdi mes· 
~le kendi kendiliğinden hal· 
edilmiş olurdu. 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE Tel. 2443 gelip BURGAS, V ARNA ve 
G. m. b. H. LONDRA HATTI KôSTENCE limanları için yük 
HAMBURG "BORODINO" vapuru 28 alacaktır. 

"ADANA" vapuru 25 Ağus· Ağustosa kadar LONDRA ve • MEROPE" vapuru 5.9.37 
tosta bekleniyor. ROTER· HULL için yük alacaktır. de ROTTERDAM, AMSTER· 
DAM. HAMBURG ve BRE- "AD JUT ANT" vapuru 28 DAM ve HAMBURG liman· 
MEN için yük alacaktır. Ağustosta gelip 7 Eylüle kadar lanna hareket edecekti. 

"CAIRO" motörü 6 Eylülde LONDRA için yük alacaktır. 11 HERMES" vapuru 20-9-37 
bekleniyor, 12 Eylüle kadar "MALVERNIAN., vapuru de ROTTERDAM, AMSTER· 
ROTTERDAM, HAMBURG 10 Eylülde gelip 17 Eylüle DAM ve HAMBURG liman· 
ve BREMEN için yük ala· kadar LONDRA ve HULL ları için yük alacaktır. 
caktır. için yük alacaktır. SVENSKA ORIENT LINEN 

"ANKARA,, motörü 21 Ey· "MARONIAN" vapuru Ey· "GDYNIA" motörü 2-9-37 
tülde bekleniyor. 28 Eylüle lül iptidasında LONDRA, de ROTTERDAM, HAM· 
kadar ROTTERDAM, HAM- HULL ve ANVERSten gelip BURG, DANTZIG, GDYNIA j 
BURG ve BREMEN limanla- yük çıkaracaktır. BAL TIK ve DANIMARK li-
rına yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI manlarına hareket edecektir. 

"OPORTO" vapuru Ağus-
!A.MERICAN EXPORT LINES tos sonunda LIVERPOOL ve "VASALAND., motörü 17· 
THE EXPORT STEAMSHIP SWENSEAdan gelip yük çı· 9-37 de ROTTERDAM, HAM· 

CORPORA TION karacaknr. BURG, DANZIG GDYNIA, 
"EXPRESS" vapuru 2 Ey· "OPORTO" vapuru Kara· NORVEÇ-BALTIK ve DANI-

lülde bekleniyor. NEVYORK deniz ,ve lstanbuldan avde· MARK limanlarına hareket 

Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR oklu 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir'de Halkapmardadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 
Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu
catına faiktır. 

Telefon No. 2211 ve 3067 

Çok genç olduğum zaman· 
daki gibi şimdi hayalperest 
değilim. Böyle olduğu halde 
e~kekler için hiçbir vakit şim· 
dıye kada cazibeli değili.o. 

Bazıları bana "fikirlerimin 
Paslanmış" olduğunu söylü
Yorlar. Asıl dalalet buradadır. 

için yük kabul edecektir. tinde BELF AST, LIVERPOOL edecektir. 

Ey~~;eMb~~~~y~r.~~~~ok~ ve GLASGOW için yük ala- "BIRKALAND" motörii 2- Telgraf adresi: Bayrak lzmir 
caktır. 10-37 de ROTTERDAM, HAM- • 

Bir kadının evlenmek plan· 
larını harice bırakmakla bah· 
tiyar olması mümkün mü? 

Bir Alman dostum bana 

için yük kabul edecektir. BRISTOL: LEITH ve NEW- BURG DANTZIG, GDYNIA 
"EXIRIA., vapuru Eylül so- GASTELE HATTI DANIMARK limanlarına ha· 

nunda bekleniyor, NEVYORK "JOHANNE., vapuru Eylül reket edecektir. 
için yük kabul edecektir. ortasında doğru BRISTOL SERViCE MARITIME 

THE EXPORT STEAMSHIP için yük alacaktır. ROUMAIN 
CORPORATION "ARABIAN PRINCE,. va· "SUÇEAVA" vapuru 10-9-

PIRE AKTARMALI SEYRi puru Birinciteşrin ortasında 37 de MAL TA ve MARSIL-
SEFERLER LEITH ve NEWGASTEL için Y Aya hareket edecektir. 

edecektir. 

ilanlardaki hareket tarihle· 
rile navlunlardaki değişiklikle· 

rinden acenta mesuliyet kah ul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda F'RA TELLi 

l~~ugün daha ziyade cazibe· 
•sın ve pek çok dostların 
"ardır. Fakat bu güzelliğin ile 
:aha ne kadar iftihar edeceksin? 
eş on sene sonra ne yapa· 

Clğırn?." Diyordu. 

"EXCAMBION,, vapuru 27 yük alacaktır. ZEGLUG:c\ POLKA S. A. SPERCO vapur acentalığına 
Ağustosta PIREDAN, BOS- DEUSTHCE LEVANTE-LINIE "LEWANT., motörü 8·9·37 müracaat edilmesi rica olu· 
TON ve NEVYORK için ha· "MILOS,, vapuru Eylül ip· de ANVERS, DANTZIG ve nur. 
reket edecektir. tidasında HAMBUJRG, BRE· GDYNIA limanların hareket Telefon: 411114142/2663/4221 Bu sözler zihnimi paniğe 

Uğrattı. Acaba ihtiyarlık beni 
•rtık herJCyden ümidi kesmiş, 
Yap-yalnız kalmış bir halde 
tlıi bulacak? 
. Erkek dostlarımdan hiç bi
rısini sevmiyorum. Herhalde 
bunlardan birisini sevmeği öğ· 
tenip evlenmeliyim. Fakat han· 
gisini? . 
. Yaşım ilerledikçe kitaplar 

8•nemalar, tiyatrolar, gezintiler, 
enteresan şahsiyetler ile mü· 
l"k a atlar acaba haytımın boş· 
lutunu doldurabilecek mi? 

Eğer evlenirsem daha hah· 
tiyar mı olacağım? En mühimi 
Şu alacağım kocayı bahtiyar 
edebilecek miyim ? 

Belki .. kimbilir belki hayat· 
ta otuzdan sonra başlamakta· 
dır. 

Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 

"EXCHORDA" vapuru 10 MEN ve ANVERSten gelip 
Eylülde PIREden BOSTON yük çıkaracak. 
ve NEVYORK için hareket Tarih ve navlunlardaki deği· 
edecektir. şikliklerden mes'uliyet kabul 

"EXCALJBUR., vapuru 24 edilmez. 
--------------------Eylülde PIREden BOSTON alacaktır. 

ve NEVYORK için hareket jOHNSTO_N_W_A_RR_ EN LINES 

edecektir. LiMiTED. LIVERPOOL 
"EXETER., vapuru 8 Birin- " INCEMORE ,, vapuru 29 

citeşrinde PIREden BOSTON Ağustosta bekleniyor. LIVER· 
ve NEVYORK için hareket 
edecektir. POOL ve ANVERS limanla· 

Seyahat müddeti: 
PIRE-BOSTON 16 gün 

PIRE-NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 
BUCAREST 

"DUROSTOR., vapuru 29 
Ağustosda bekleniyor. KÖS· 
TENCE, Sl:JLINA, GALATZ 
ve GAL~ TZ aktarması TU-
NA limanları için yük kabul 

nndan yük çıkaracak ve BUR· 
GAS, VARNA, KôSTENCE, 

SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanları için yük kabul ede· 
cektir. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,,motörü 28 
Ağustosta bekleniyor. DIEP
PE ve NORVEÇ limanları 

için yük alacaktır. 

C· Kamçıoğlu caktır. 
ılt oe Tenasül hastalıklar STE RO•Y•A•L•E-•H•O•N-GROISE 

"BAALBEK" motörü 23 Ey
lülde bekleniyor. DIEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li-

ve elektrik tedavisi DANUBE MARITIME 
krnir • Birinci beyler sokağı· "DUNA" vapuru 6 Eylül-

E'..lhamra sineması arkasında de bekleniyor. BELGRAD, 
No. : 55 NOVISAD, COMARNO, BU· 

CAPEŞTE, BRA TISLAVA, 
VIY ANA ve LINZ için yük 

manları için yük alacaktır. 
"Vapurların isimleri, gelme 

tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde giri
şilmez." 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük ,.'\alepçioğlu hanı karşısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Kum.., 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk Hastalıld~rı 

mütehassısı 

1 
İkinciBeylerSokağı No. 68 

Tele fon 3452 -



Çin - Japon harbı · devam ediyor 

Japon harp gemileri, dDn Şapeyi 
bombardıman etmişlerdir 

Son muharebede 700 Çinli ölmüş, 1200 kişi de yaralanmıştır. Fay 
Çobon, Çin orduları başkumandanlığına tayin edild~ · . 

Şanghay 30 (Radyo}- Japon tayyareleri, dün cenubi istasyonu ve Tangaoyu şiddetli surette bombardıman etmışlerdır. Bu 
muharebede yediyüz ölü ve 1200 yaralı kaydedilmiştir. 

Japon donanması, Şapeyi de bombardıman etmiştir. 
Yanca hattında bugünlerde umumi bir hücum muharebesi yapılacağ'ı söyleniyor. 
Pekin 30 (Radyo) - Mongol Prenslerinden Te, gazetecilere beyanatta bulunmuş, binlerce senedenberi uykuda bulunan Mon· 

iolistanın, Japonyanın himayesi altında uyunması lazımgeldiğini s~ylem.iştir. " . . . 
Tokyo 30 (Radyo)- Japon kumandanları, dün Sopoyamanın rıyasetınde umumı bır toplantı yapmışlar ve vazıyetı müzakere 

eylemişlerdir. 
Çin generali Fayçiyon, Çin ordusu başkumandanlığına tayin edilmiştir. 

....... 1 

Uluslcir Sosyetesi ı Fener-Gü~-~§. muhteliti 
·ırt·ımaında.. Pire muhtelitini 3·1 mağlup etti 

, İstanbul 30 (Hususi) - F e· yendi. 

-------.-•~•~•--- ner· Güneş muhteliti dün Pire Hyun çok heyecanlı ve F e· 

Fransayı başvekil B. Kamil Şo- muhteliti ile karşılaştı. Fener ncr muhtelitinin hakimiyeti 

k muhteliti, üç oyuncusundan altında geçti. Yunanlılar, yor· 
tan temsil edece tir. mahrum idi. Buna rağmen gü· gun olduklarından iyi bir oyun 

Paris 30 (Radyo) - Uluslar sosyetesinin önümüzdeki top· zel bir oyunla Pirelileri 3 · 1 gösteremediler. . 
lantısında Fransayı bizzat Başvekil B. Kamil Şotan temsil 11--e~• •• 

ed~=~~~;. n~zırı B. lvon Delbosla, daimi ilza B. Pol Bon- Çin- Sov~et Rusya 
kur da h_uı_u0_ac_ak_tı __ r. ___ .... _.. -------- Arasında bir ademi tecavüz 
Fuar kupasını Alsancak misakı imza edildi 

t k k d Şanghay, 29 (A.A) - Royter ajansı muhabiri bildiriyor: a 1m1 azan 1 Çin ile Sovyetler birliği arasında bir ademi tecavüz misakı 
•- • -• [ imza edildiği resmen bildirilmektedir. 

Dün binlerce seyirci önünde yapı an ·-. -· 
maçta, Alsancak 3.J galip geldi. Feci bir kaza Kral Boris 

Dün Alsrmcak stadyomun· golunu atmağa muvaffak ola· Avusturyanın isken. Başvekilimize tazi-
da Fuar kupası müsabakası rak devreyi 0-1 galip bitirdi. 
tribünleri dolduran kalabalık İkinci devre başladığı zaman deriye konsolosu par· yet telgrafı gönderdi 

d ıd Alsancak takımının yavaş ya- çalanarak öldu" Ankara 29 (A.A) - Başve· bir seyirci önün e yapı ı. 
Vaş Oyunu açmag., a muvaffak 1 k d . 30 (R d ) kilimizin kardeşini kaybetmek-Alsancak • Ateş takımlarını s en erıye, a yo - l ., d .. . 
oldug" u görüldü. Maamafih A t b k l e ugra ığı matem uzerme, 

k k t . b mü vus uryanın ura onso osu, . . 
arşı arşıya ge ıren u • Ateş tak mı da aynı· gu··zel Bulgar Kralı Sa Maıeste Borıs L'b 1 d b. t b'l 
b k ld kça heyecanlı Ve d B t 

1 
ya yokun ak ır 0 oğmo 1 

general lno··nu··ne taz'ıyet telgrafı sa a a o u oyununu idame ettiriyor u. ir uru yapar en azaya u ramış k . . 
seri cereyan etmiştir. aralık ileri bir pas alan sag" f · b. t l çe mıştır · ve ecı ır sure te parça ana· ___ ..,._.,_ __ 

Jlk devrede Alsancağm beraberlik sayısını güzel bir rak ölmüştür. 
durğununa mukabil Ateşliler şutla kaydetti. Bu gol Alsan· 
ateş gibi bir oyun tatbik ede- cak farlarını gayrete getirmişti. 
rek sağdan soldan hücum Netekim günün en iyi oyun· 
ediyorlardı. Tehlikeli olan bu cusu olan Doğan, ikinci ve 
hücumlar for hattının becerik· biraz sonra gene ayni oyuncu 
sizliği yüzünden bir netice ver· üçüncü Alsancak golünü de 
miyordu. Ateş ağlarına taktı. Ve maç 

D~vrenin bitmesine beş da- bu suretle 1·3 Alsancağm 
kika kala Ateşliler oyunun ilk galibiyetile bitti. 

~~~·-------~~ ............ ~···-~ ...... ------~~ 
Büyük Zaferimizin on-

beşinci yıldönümü 
Baştaraf 1 nr.i sahifede -

26 Ağustos günü şafakla 
beraber (ileri I) emrini alan 

Türk ·ordusu, 30 Ağustosta 
düşmanı kat'i hezimete uğrat· 

makla taarruzun en mühim 
safhasını ikmal etmiş bulunu· 
yordu . 

Dünya tarihinin hangi sahi· 
fesinde böyle bir zafer yazı
lıdır? Bu suale müsbet cevab 
verebilecek ne bir ferd, ne de 
bir vesika vardır. 

Dünya kurulalıdanberi şüp
hesiz ki birçok harplar cere· 
yan etmiştir, fakat en son 
sistem techizatile silahlanmış, 

aylarca süren mütemadi bir 
mesai neticesinde vücuda gel
miş istihkamlara yerleşmiş 
muazzam orduları, dört gün 
içind~ felce uğratan bir harika 
ıörülmemiştır. 

Bu büyük kahramanlık, an· 

cak Atatürkün çelik ordusuna 
müyesser olmuştur. 

30 Ağustos, her biri bir 

asır kadar uzun görünen kara 

günlerin, bayrama intikal ettiği 
mukaddes bir gündür. 

Yüzlerce insanın, senelerce 
devam eden ahu enini, bun· 
dan 15 yıl evvel bugün, se· 
vinç sayhaları ile nihayet bul· 
'muş, uzun zaman ağlıyanlar, 
bugün gülmüştü. 

Bundan 15 sene evvel ol· 
duğu gibi, bugün de sevinci· 
mize payan yoktur. Zira sene· 
lerdenberi devam eden men· 
hus talihsizlik, düşman ordusu 
ile beraber mağlup olmuş, 
Türk ulusu için yeni bir inki· 
şaf ve saadet devri başlamıştı. 
15 sene evvel bugün Dumlu· 
pınarda kazandığımız büyük 
ve eşsiz zafer, ulusumuza nur 
ve istiklal yolunu açan kuvvetli 

Prens Şişibo· 
Bir müddet Berlinde 

kalacak 
Berlin 30 (Radyo)- Japon· 

ya imparatorunun küçük kar· 
deşi Prens Şişibo, bu hafta 
Berline gelecek ve bir müddet 
Almanya zimamdaranile müza· 
kerelerde bulunacaktır. 1 

amildir . 
30 Ağustos 1338 tarihi, 

Türk ulusunun varlığı, Türk 
inkılabıllln mebdei ve Türk 
vatanının hayat ve istikbal 
mesnedidir. 

Büyük önder Atatürkün çok 
güzel tarif buyurdukları gibi; 
"30 Ağustos, yalnız müstevli 
bir düşman ordusunun mağ· 
lubiyetini değil; ayni zaman· 
da, nurun zulmete galebe çal· 
dığını tebşir eden mukaddes 
bir gündür.,, 

Bugünü kutlularken, büyük 
kurtarıcıyı, muzaffer Türk or· 
dusunu ve bütün zabitanımızı 
nihayetsiz hürmet ve minnetle 
selamlar, büyük zaferin istih· 
sali uğrunda kanlarını döken 
aziz şehitlerimize rahmetler 
ithaf ederiz. 

Yaşasın Vatan 1 Yaş asın Türk 
Ulusu ve onun Ulu önderi 
Atatürk! Y aşasm kahraman 
Türk ordusu!. 

Asiler Aragonda 
püskürtüldü 

-Baştarafı 1 inci sahifede

mektedirler. Bu hareket, Va
lans ve Barselondaki komÜ· 
nistlerin hakimiyetine karşı 
yapılmaktadır. İsyan hareketi 
Valans kıtalarının kumandanı 

miralay Odan tarafından çı· 
karılmıştır. Her iki şehirin 

sokaklarında çarpışmalar ol· 

duğu söylenmektedir. Miralay 

Odan, bilhassa komünist ta· 

raftan olan general Miayanın 

aleyhinde harekete geçmiştir. 

Bordo, 29 (A.A) - Oviye

donun şimalinde kain Gijon 

şiddetle bombardıman edil· 

miştir. Bilhassa harap olmuş

tur. Limanda, dört İngiliz 
şilebi vardı. Bunlardan birine 

isabet eden bomba, iki tayfayı 

yaralamıştır. Rapor, teknesin· 
deki hasara rağmen limandan 
kaçmıştır. Makinelerine bir 
mermı isabet eden diğer bir 
lngiliz gemisi, limanda kal
mıştır. 

B. Sandler 
Berline hareket etti 

Var~ova 29 (A.A) - lsveç 
Hariciye Nazırı B. Sandler, 
bu gece Polonya'dan Berlin'e 
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Napolyonun oğlu 

.... -·-s· t 
····-··· ıyase ve Saray Kurmam:::.::_..:::: 

Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 
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1811 senesi Martın on do· yon hemen lohusanın yanın 

kuzuncu günü Noterdam kili· girdi, zevcesini kucakladı 1/ 

sesinin büyük çanları lmpara· tam bu sırada doktor içer 
torun bir oğlunun dünyaya girdi ve çocuğun hayata iad 
geldiğini ilan ettiler. edildiği müjdesini de verdi. 
Doğum, bütün tedbirlere Doğan çocuk bir oğlandı 

rağmen çok ıstıraplı ve teh· Napolyonun çocuk zşkı kada 
likeli oldu. O kadar ki saat- bir de Veliahda ihtiyacı vardı 
larca hem valdenin, hem de Matemi tutulmak üzere ikeıı 
çocuğun hayatı tehlikede kaldı. hayata dönen bu çocuğun oğ 
Bu doğuma memür Dr. Dü· lan olması Napolyonu iki kat 
bua saatlarca endişe ve ıstırap sevindirdi . 
içinde kıvrandı. Napolyon, doktorun kuca· 

Nihayet Napolyona vaziyeti ğına verdiği çocuğu üst üste 
bildirdi. Napolyon Ponapart, iki defa öptu; annesi Marİ 
doktora pratik bir adam sıfa- Lüize de teşvik ve şükran ifa· 
tile ve hatta hiç düşünmeden de eden sözlerle hitap etti: 
şu salahiyeti verdi: Mari Lüiz, bu doğum gü· 

-Müşkülatı görüyorum. Siz, nünden sonra 18 Nisanda ilk 
zengin bir tüccar evinde imiş defa lolarak saraydan dışarı 
gibi sanat ve mesleğinizin icap çıktı. Doğan çocuk müjdesini 
ettiği şeyleri yapmakta serbest· de babasına şu mektupla bil· 
siniz. Sizden gerek anne ve dirdi: 
gerek çocuk için azami dikkat "İmparator size karşı olan 
ve gayret isterim. Maamafih, samimi ve yüksek hislerirıİ 
her ikisini de kurtarmak müm· bildirmek işini bana bıraktı. 
kün olmazsa anneyi kurtar- Sizden sık sık bahsetmekte 
mağa daha fazla gayret edi· ve bir veliahd dünyaya getir· 
nizl. Dedi. diğimiz için memnun olmak 

Napolyon bunları söylemekle lığınız lazım geldiğini tekrar· 
beraber zevcesinin yanma gir· lamaktadır. 
di; maksadı zevcesine cesaret Çocuğumuzun sizin tarafı· 
ve teselli vermekti. Bu, bir nızdan sevilmesi bizim için 
derece fevkalbeşer kudretlere şeref olacaktır. Torununuzun 

ve azme malik olan adam, bir resmini de gönderiyoruın· 
biran geldi, ki karısının elini Çocuk güzeldir, siz de görünce 
tutamıyacak kadar cesaretini benim gibi düşünecek ve ço· 
kaybetti. Evet, doğuran kadı- cuğu seveceksiniz!,, 
nın ıztırabı bu kadar müthiş Çocuğun doğumun ikinci 
ve büyük idi. günü, Martın yirmisinde Na· 

Napolyon, bu ümitsiz ve polyon oğluna Napolyon, Frarı· 
can dayanmaz vaziyet karşı- sova Jojef, Karl ismini ve 
sında bitişik bir salona geçti, Roma kralı unvanım verdi. 
vakit vakit odaya dönüyor ve Napolyon bu suretle eski Cer· 
lohusarnn vaziyetini soruyordu. ~ man imparatorluğu hukukunun 

Nihayet İmparator, validenin ve Roma hükümranlığının ken· 
hayatının kurtarıldığı haberi disine intikal ettiğini de gös· 
verildi. Çocuğun da ölmüş ol· termek istedi. 
ması ihtimali bildirildi. Napol· · Arkası var • ... , ....... 
Hindistanda halk fakir-

leri neden çok sever? 
-------------

Bir fakir aç ve susuz kırl< 
gün mezarda kaldı 

( Baştarafı 2 inci sahifede) - Ölmüş, dediler. 
mişler. Sonra kefenle birlikte Fakat ölmemişti , 
vücudu bir tabut içerisine ko- Evvela, Fakirin hizmetçisi 
yarak tabutu asma kilitle işe başladı. Onun vücudunu 
kilitlemişlerdir. ovarak ısıttı. Gözlerini yağla 

Tabut bir mezara konul· ovuşturdu. Kulaklarını burnurıU 
muştur. Mezarın etrafı duvarla ağzını kapayan balmumlarınt 
çevriliydi. Mezara kimsenin çıkardı. Dilini geri çekip dii· 
girmemesini temin için, etra- zeltti. Ve kafasına sıcak bir 
fma nöbetçi askerler djkildi. ekmek hamuru bastırdı. 

Nöbetçi askerler iki saatte Görünüşte hır hokkabaz nu 
bir değişiyordu. marasını andıran bu ameliye. 

Hintli fakir, bu hal ile kırk Fakiri diriltmişti · 
Evvela tepeden tırnağa ka· gün mezar içinde yatmıştır. N 

dar titredi. Gözleri açıldı. e· 
Kırk gün sonra, mihrace, fes almağa başladı. Solmuş 

doktor ve diğer müşahitler, ve zayıflamış vücuduna renk 
mezar başına döndüler. geldi . 

Her tarafı iyice muayene Bunun üzerine mihrace bU 
edik hiçbir kimsenin mezara fakire en büyük nişanını ver 
el sürmedığinden emin olduk-

tan sonra, •tabutu 
çıkardılar. 

miştir. 
mezardan Hindistanda bazan birçok 

Tabutun kilidi açılmamış 
ve kefenin kırmızı mühürleri 
bozulmamıştı. Fakir, kefeni 
içinde kırk gün evvel konul
duğu vaziyette yatıyordu. Yal
nız, baş bir parça sol omuzu· 
na doğru düşmüştü. Derisinin 
rengi değişmişti. Kalbi atmı. 

YQrQU! .• Y . 

Hintli ahalinin bir fakirinin 
peşine takılıp, onun her iste· 
diğini yapmakta olması, fakir· 
lerin böyle harikulade ku,·vet· 
ler göstermesindendir. • 

Son defa Hindistanın şiınalı 
garbi hududunda İngilizlere 
karşı gelen Hintli aşiretlerinin 
de başında İpi fakirinin b&J• 


