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Londrada 
Bir tren çarpışmasında 20 
kişi ölmüş, 29 kişi ağır ve 
hafif olarak yaralanmıştır 

Telefon: %71& Herglin sabahları (İzmir) de çıkar, siyasal gazetedir 
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Hatayda gerginlik, git·ikçe ehemmiyet kesbediyor 

Sükônetin mu haf azası için 
icabında bize verilen sala

hiyeti kullanaCağız 
Türk listesine yazılmak istiyenlere dayak atı· 

yorlar. Beyrutta çıkan Fransızca (Oryan) 
gazetesinin ortaya attığı saçmalar 

Antakya. 17 (A.A.) - Beyrutta 
çikın Oryıa Hı Mayu nftıb• ıuula 
lıkenderun huud mubabiriae atfen 
ll .. retaiP bir yuıda ba~ÜD reımeıı 

bhakkak etmiı olan idare memur• 
~lan delifikliklerba reımen n kıı•ı 
.,lerak yalanladıktan ıonra TdrJeriJI 
badad aaıntıkaa:uadaki klylerde bile 
hııimet O.edııe b11imet kaydettik· 
lerini, IOD Antakya hldilelerıuin 

'l'trklera artık Aleriler• ail••nemi• 
Jecekleriai göıtermiı oldo&una Te 
hltiia kombiııuonlera •• ıiddeıli 
propagandaya ra4men kaybedeceklee 
fİllİD artık mahakkalc oldupaa ya• 
zıyor. Ve nrmak İltedigi netlee1• 
Yarıyor. Eti •ey• gayri Eti cliyon 

c.8anC11kta meçim yıpıldı&ı td:di ... 
ie Tibk aı.,.blacle ny •ereeeluir. 
~lı bldheleria &nane geçmek i~a 
C1Uua aı•.u• ,. - •• ··~ ................ -·· 
ha\ tnli .. •laetıa t le ıla • 
J.cıı0a partileri temin edebilecek tek 
( annal Frann.a mandaaıaın muYalı:• 
-... muhafuuıclır. llilletJ.r cemi• 
1•ti kOldrol komi.,.oaanaa hanrile 
•ımtaaam N~im yapıldığı takdirde 
1le icede Anp U.teıillia bfiUln akı· 

h.tledle aaferi olıcakbr. intihabat 
bhir edildigi takdirde Aııkaraoın 
pı .. tiji mleuir olmıyacak •• her 
lblı latdiHden i~inap edilmfı ola· 
'lltır. 

Eter geao Tlrkiyo Cmııııhariytıti• 
'llia dırijanlan beni• halel gel•••İf 
otan maYaffakıyet UEtelerine bir hee 

.!,•et bJdrtmek 11temlyorlar1a La 

Metaksas 
Yunaniıtan dahilin. 
deki •eyahatine de. 

oam ediyor 

Bag lldtıha• 
Atına, 17 (Radyo)- Baıvekil t:ral Metakau. memleket da

•cll deki HJabatiae devam 
Yor. 

General Metuu, 88fd Yua~ 
~da •a•n11a te.ubilratla 
~laamaktadu. 

Baıveldl, buatın Spartl,. •• ::•t edecektir. K6yUller Bq. 
illa •illt kıyafeti.ile " 9&1-

rile lcarıılamaktaclırlır. 
.. !ald •abaripler, Baıveldle 
'-aa bir latilcbal m•uiml 

Aıttalcgadan 6ir görliniiı 
elaTeDfG polldkatuıı takip etmeli• 

'- '- . 
ankb•xı, 11 (A.A.) - 'l'örk nı• 

leıiae yuılaak iltlyen baba otul 
lki Arap çarp orlaunda jandarmıla· 
nn g6sfi 6nilnde d6vülmiiı •• aorla 
İttihadı anaair kuliibGne göLılrCilmdf
lerdir. 

Tftrk cemaati namına Balkni 
tarafından htlk6meı gerek komiıyon 

11esdinde tecebbüıat yapıl•lfl• •a 
her .ikili de ademi ıalllıi1•• ~m 
etmı ~lerdır. 

lııan.bul, 1 '1 (Bu!uıt) - Bataye 
dald g•rtinlik gittikçe ehemmiyet 
keebetmektedir. M1lletlır cemiyeti. 
orada ıflk4nıtin idameai nıileıdni 

hiH de nrmiıtir. Bu iıibarla icabm• 
da bo salahiyet Juıllanılacalı.tır. 

Feci bir kaza 
Genç bir kadın trenin altında 

kalarak parçalandı 
Dla 11bıh Ahaacak iıtaa1ooaa• 

lia •u facia olmuı. geııç bir kaclm 
Boeadı1t gelt11 tren alttmdı kalır.it 

iki paı~a olmuıtur. Vak•a ıöyle ce• 
reyn etmlıtir: 

Sabable)İn Bucadan fı:mire ge• 
letek amelelerin bindikleri 302 nu• 
marah amele treni. Kemer iıt11yo• 

aaadan ıonra A111ncaja hareket et• 

- Sona 6ıncı sahifede -

E'iza sara:vında 

Toplanan Fransız kabinesi 
mühim kararlar verdi 

B. Daladge Ellza •aagından çılcarlcen 
Puta. 1 T ( Badro ) - Fraou m11 ve dahili ittikraz tahvllAtuu11 

kablaed, lıagb Eliaa ıarayıad.a Cam• mubar oldv&ıı ratbeuen dolayı 

..... •• •• - Sona 6 ı11cı aald/•d• -

Diyarbakırda 
Dün 27 defa zelzele 

oldu 
lıtanbul, 17 (Hususi)- Son 

dakikada ahnan haberlere gö
re, orta Anadoludın başka 
dotu illerimizin bazı tarafla· 
ran dı da yer saraıntılan baı· 
lamı ıtır. 

D yarbakırda, bugün hepsi 
hafif olmak üzere 27 defa zel· 
zele olmuşur. Burada nüfusca 
zayiat olmadığı gibi, yıkılan 
bina 4a yoktur. 

Katil Osman 
Aıılmadan evel: Tak· 
•iratım b~yle imiı, 
kanunun lıeıfifi par • 

mak acımaz, demiıtir 
\ 

1 

193 l ıeneelndt Camıo•uı nıhi• 
yeıinde Kuruçay mHküDd• 600 lira 
puaıına umab •derek Hımhım Bfi· 
••yini tabauca kurıuno ile 6lddrdük· 
ten ıonu bqını taıla enn ve kola· 
tım ke1ea Elazılth Bekir oğla Oıma11t 
bakkıadak.i idam bökınflnUn. Bu7ük 
Millet Meclilioce ıudik edildijiai 
•• Oımaoın dila 11bab Bülnlmet 
meyd1nında infas ohıa.du~una y ... 
mıcbk. Oımaa, geceleylıı .Adliye 
heyeti tarafından bapiıhuedeki oda• 
11nda uyandınhncı idam edileceğini 
derhal anlamıı, giyinmeıine mduade 
ola.a1a aı, lıir ıigara içmiı ••: 

- Bir portakal yimık iıtiyorum. 
Diyerek poıtakah da yimiotir. 

V Hiyeti aoruluncı: 

- Ne Tatiyetim olacak. Eiy•mı 
bapiıhauede lıolaoan ıoç arkadaıım 
Alımede Terin. Dımiı ve o ıırada uya• 
aaa bapiabıne arkadıolaruıa 1'tda 
etnıiı, onlanıı ı~ladı.klanm g6rlııce: 

- THiratım böyle i•it· Kana• 
nan keıtili parmak acıma. 

- Sonrı 6 ıncı salü/•d•-

Filistin tahkik 
heyeti 

D/Jn bir konf erana 
yaparak Y ahadilerin 
raporlarını tetkik etti 

Kudüı, 17 (Radyo) - Filiı· 
tinin taksimi meselesinde tetlci· 
kat yapmak üzere üç hafta 
evel buraya gelmiı olan logiliz 
tahlcJlc heyeti; ilcl balta iraıtır 
malarda bulunduktaa ıonra, 
dün bir konferans akdetmiıtir. 

Heyet, ilk içtimada, Yahu· 
d:lerin verm ı olduklan üç ra· 
por etrafıada tetkikat yapmııtır. 

Ç n.Jaryon hnrbi 

Harp uzadıkça Ja
ponlar sarsıllyor 

Havas Ajansına göre, Japonlar, Sııçeo ıe 
rini ıiddetle bombardımana baıladılar 

Japon askerleri 
Pariı, 17 (Radyo) - Havaı Hankov, 17 (A.A) - Ceaa 

Ajanıı bildiıiyor: Stantung Çin orduıu kamu 
Japonlar, (Suçeo) ıehrini ıid- danı Çin Ajanıının harb m11h 

detle bombardıman etmete baş· birine yaptığı beyanatta •ZC:Ulllll 
ladalar. Çinliler, ıehri mildafaı demittir ki: 
etmekte ve yerlerinde ıebat -Harb uzadıkça Japon or 
röatermektedirler. ıunun maneviyata bosıalu 

Japonlar, ıebre hücum ettik· Çin orduıunun maneviyab i 
(eri takdirde kanla bir barb YU• İse her fÜD daha ziyade arbJ 
kaa 2eleceği muhakkak sayı· Cephemizde Japon tayyare 
hyor. - Sonrı 6 ıncı ıalal/etle 

Hastanede deliler koğ 
şunda bir cinayet · 

Deli Ahmed, bir taşla deli Aliyi ö 
diird'ii:. ölümiin asıl sebebi •• 

Evelki akşam aaat 17 de 
Memleket haataneıinde deliler 
koğuıu önündeki bahçede bir 
deli, diğer bir deliyi öldüroıüı· 
tür. Vak'a şöyle oimuıtur. 

Hastanede deliler koğuıundı 
Ali oğlu Ali adında bir deli 
var mı I· Ayni koğuıta bulunan 
Ali otlu Ahmet adandı diğer 
bir deli; kotuı önündeki bab· 
çedo birçok bedbahtlarla te· 
neffüıte bulunduğu sırada du· 
vardın bir taı sökmüş ve 
ırkadaıı Alinin başını şiddetle 
vurarak ölümüne sebebiyet ver• 
mittir. Hadııe tahkikatını ya· 
pan Müddeiumumi muavini B. 
Rüştü Uskont, ıu neticeye 

varmııtır: 

Olen Ali, Paralezi jeneral 
ailen müdhiı bir bastalalda 
lulmuı. Hattı bııtıne asabi 
mütehassııı Dr. B. lımail Zi 
tarafandan bastaae koafer 
salonunda doktorlara bu lı 
lılc hakkında birkaç ıüa 
bir konferans vermiı, deli Al 
Paralezi jenerala müpteli 
gine hasta olarak göılermİf 
H1stalığın bünyede tev!id et 
zafiyet sebebile baıtaya ea 
f ıf şekilde bile bir darbe OD 

ölümünü intaç edobilirmit
bayet Abmedin, baırna indi 
ği bir taş darbesi bu bed 
tın bsyatını son vermiıtir. 

DemD1ryoDOa1romo 
Busene nakliyatın artmasından 
milyon lira fazla varidat temin e 

J1taba.l, 1 '1 (Buıad) - DHlet demiryollan ba Mm 6 allycm 
tada varidat ıemiD •tmiıtir. Bannn ~ .. h .. J i , PY" irvn!Jannda 
ukıı) &UD aıtma1&dır. 
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M••tt f•kY J H b• Karabak u e 1 ugc;>s avya ar ı-ç.ıik.,. demir labri-

k 1 d lıamızın nakli,at ,ola 

Ye Nazırı An ara yo un a ,.~:-!~ ~ <~:::> ,~.i: 
•zaa nakli1at yola, Bartia Ka-

M . J.A l . b l' J b"'··ak . l rablk .... olacakbr. Aynca Orgeneral arıç, uun atan u ua ..., meraaım e Amaya u ...... da 1a1r 1aat 

kartılarımıf ve derhal Ankaraya hareket _etmiıtir mtaıaca1mr. . 
l.taabal 17 (A.A.) - Ya- labea abid•İD defteri mahaaıuau reldi ve fiddetlı .. alkatlara ... ~.. Lovçen vapuru 

IOliawya barb:Je ve bamiye ... Uua etti. Keadiıiadea ıonra ela. Ye balla ıelimlamak lal'etile DiJn /afan6afa OGJ'ıil 
1111 orpa•al Mariç beraberia• Mad .. Mariç Ye maiyetiadeki m11kabeled~ bulaaarak otomo- lataab 1, 17 (H ali) Balkaa 
.de refikua ve ylbek ritbeli zeqt ta defteri imza ettiler. .. billeriae bı•İf me1dudaa •1· bükGme:eri limaa~ arumda 
aabay •• milamandarluı olcl.. Mlllat .. m ıeaeral balkı• ıu· nidalar. deniz ıeferleri yapmak bere 

.. laalde ba ubab uat 10/20 c h . t• beş·ı ncı· ilk defa elıralr taluil edil• 
ele koavealiyonolı ~~lı· um urıye in on Yuıoıla• t.ndıralı Lovçea va-
- llaaui •aıonla ,.1anma• ld.. •• mu·. nde pura limanımızı plmif, ba ml-
•••aaalat etmiıtir. . yı onu nıaebetle ıemide bir de aip• 

Gea•al Mariç Yapalıv " fet verilmiftir. 
T&rk ba,raklari7le doaaa.., Komıa doıt oe m•ttuilı deolet reialeri v 
a1a. Sirkeci İltalJ•••da ı.t... ~ ~·ı .....ı..ı ~· • unan w ..ı; .. belediye nili o.. Ankara,7CI ualMt euı eenc eruır hl 
tladat. l.tubal komataaı ... lataa!aal, 17 (Healllli) -Cualuariy•ti• OD beıia~ yıl~öaiimlacle aeyya arı 
._.. Halla Bıyıktaf, M•ka ko.,. doat " milttefık cleYlet nialeri •• baıveldUm Aakara,. Yalında Jsmir• de 
koaaatam llaua bpa w ..... davet edile_..clir. ı LI 
laaluf komatua Mabm•d Kik- Oa befiaai J1ldi5nlml .aa .. lletile kl1mt bir af ta illa edil.. ge ece11 er 
-. .. YupalaVJa ı-•ral koa- celi .. Jİ .. deveraa etmektedir. lataabal, 17 (Hu111ll) - 150 
IOI018 ,. koeaoloalaan• erklaı, d k• u k 1 1 kitilik bir y llD&D a.,,ab ka· 
.. tbaat mimeuilleri, Y11palav Polonya a 1 ranya 1 ar file~ Huiraada lzmire ıeçr 
lefiri tarafıadaa karııl•a .... ır. L llı L • • Lldll • • eektir. 
Muıb Yuıoılav ve latiklil s.,tan6a,a a'"'" RG araıc, ··~-. erını B z·h . 

........ plmıf, ukert bir iıtediklerini lalidmete biltlırdıler • ı nı 
kıt'a illtiraa reım~ai JAp•ııtar. \'artova. 17 (Radyo) _ PoJoayadak U~aaya!ılu; _battuba.. Sılalaiye V elıdletİ mtla. 
c.. • .ı Marlt kat .,. teftit •t- a1ata blbrak, iatildilsiai iatedik:eriai bıld naiflerdar. teıar maaoini altla. 
tiktea IOlll'a döoerek aakeri Polonya bülcGmetiaiD aqiri eflclrı o!u Gazete Polab, JUchtı lataabul, 17 (Huauıl) - Sall-
Tiirkçec Wr makalede, Ulaaa1aLlu tarahada.i wdolUM •etalibaU, w,. Vekil.ti aifettltleriacl• 

•Merbaba Aak•··• Diye w ,.,,ucawı kabul old•t•H illri *••ktMir. B. Z Mi Saa.w,. Velrlltll .... 11':'8.., " ~t'aa Ukru1ahlarclu alrekbp llir lae,.t, Jamda y....,_ plenk tqar --•litiM ~ ... 
Varol... Di,. aakabele et- la.._et •klaile koaapoaktar. mittir. 

·•.,.•..., ........ ,......,. .. Yunan ;;;;.;,;d_.o..__n_a_n_m_a_s_ı ltalya. Fran•a 
uııe nuın Kıt aya 1tumanua 

1Ureti~1ı:-U. ·u.=.:::: Si sam adasında Masalc•r•l•r,i .,. 
,. • . Franaıa mat aa-

~d= ==::, .. ı..;: Donanma temmuz ıptidalarında tının n91riyatı. 
Jlk bir llalk blababtmıa tid- l a baflıvaca/ı Paria, 17 (Radyo) - Faruas 
detli alkıtları aruada ıudu yaz manevra GFIR '-' matbuaab, ltalya • Fraan ml-
tabrak keaCllaiae tahaiı edile• Atia1, 17 (Radyo) - Yu1D cloaumam, Sium aduıaıa Vati kereleri etraftnda aıu •alra-
otomobi.. biamirttlr. General limaaıada toplanmııbr. leler 1azmaktadarlar. 
Marit " maipti bapl Pera- Doau••· Vatid• ayı11 ailaa1etiae kadar kalacak ve baza tec- Baza ıueteler: p,....., 
Plluta pçirecek ve akta• la• rlbe ••••alan yapbktaa IODr& Pireye dönecek temmuz ipti- lalll e11mll•riJ919i ' lapaaf&JI n
_, tnale Aabrap laarebt clalanada, fU •uewalanaa çı.pcaktar. Ba wvralar1, cleaia tizam etmelial malları. ,ar. 
..ı.c.ktlr. ea,,arelerl ile tahlelbalairler de ittiralr edeoeldir. mekteclira.. 

1ataaba1. 1' (Hu•lt) - .. BI 1 il 1 1 l6a .. llri•in ,.ı .. Yalotlav- n C ar m . Z 
1a berbiye auırı ıeneral Mariç. 
ltleJi• vali ve belediye reilİ & 
..-_laidclia Ostaadata ziJaret et
lllit. .. birtie bir pzintl yapmıı 
'- alqam llll.IUll treale Aıllcı,.. 
,. laarebt eylemiıtir. 

Geaeral Mariç. bareketiaclea 
•Yel pzetecılere ı• beyaaat
'- buluamuttean 

- •Askerleri• fazla beyaaıtta 
._eı'llliyeti yoktur. Kabramaa 
'l'ark milletine, Yuıoıhv ordu
"""n aelimlınnı ıetiriyonm •• 

l.taabuL 17 (A.A.) - Supa 
itle vakti Twim me1daauaı 
~lclaru blylk bir blabalak 
•uacle,e çeleak kopcak olan 
~'loalavya hubiye ve balari,e 
~" ıeaerıl Mari~ beklemek
• idi. Bir budo •mb ala 
~ .. ., kıt'a abideaia etr .. 
... ela yanm daire pldiade 
~ almııbr. 

4 
lıliaaıirimiz ıeneral uat 12120 

• Jan. :ıda madam Mariı 
'- '-İJeti erki111 o'dap laalde 
~ob De abideye ıeldi. 
.... ta1abal vali muviai, lataa
-ı koaaataaa, Y uıulavya ıe•• 
..._._koaaoloa11 ve koaaolollak 
""""""'• ıazet•ler ve dalaa Wr 
~Zevat tarafından karııl•cla. 

claaı doldaran binlerce halk 
••ı tiddetle alkııladl. .c. ... ı abideye bizzat te-
li lıoydaktan ıonra bando-

9'11dıts Yoıoılav ve Türk 
5.i:.i::ııımaıı ._ılar1111 dinledi. Mit ... 

V arıooaclca 7apaealıları 7arıılartla 6a,ıi 
lae,eean a7andıraealılartlır 

Vareova. 17 (A.A.)- Varıo- tahmin etmekte " Türk biai
•ada yapılacak büyiik •tenu- cileriaia Fraam okulıaaa mü
yoaal binicilik müaabakalanaa bmmel bir tarzdı temlil et
ittirak et••k üzere Türk ekibi mekte oldutuau yazmalctacbr. 
V~tova~ . ~ılmiı bulunuy~. Mekaikatla 
Ekıp 8 biaıoa ve ıs attaa m1a-

nkkeptir. '''"n ilerli,or 
Gazeteler Tirk ekipiaia ela· Mebiko, 17 (Radyo) -

ba ilk aalarclaa itibarea yan.. CumlaurreİIİ Kardena aleym.e 
la•da heyecan u1andıracatanı batıöıterea il)'aa, sittikçe ıe-

---··------ı aiılemektedir. M. Mu.alini Ro. 
rna,a JdntltJ 

Ro•a. 17 ~d10) - M. 
MauoUai, bu 11balald trnle 
Ceacmclaa bara,. plmiı ve 
iltalfoad• dotraca Veaeclik 
... J'n• ıitmiftir. 

Alil•, General Sevilloaaa 
kumand ... da olup, Jittikçe 
Uerle•ektedirler. 

Cıamharniıi Kardeaa, uileri 
tealcil içia ~ ala1 bmrlamılda 
•....ıdar. 

Alilere iltihak edu kS,111•, 
mlteaddid k&vleri zalttettiler • 

Şehir Gazi!'osunda 
Perşembe gUnU akşamı 
ilkbahar Balosu 
BDVAR BIYANKO orb.tr•ıu daluı ,_, .,.'tdlcb 

"'"•il• Atlıı•._ .. ı. 6 .. ü 6ir ı...,.ı ...ıi.ıi ,.,.,.,., ...... . 
Balo i~in 6irçolc alrprislır, malatelil 

•ll•ne•l•r tertip etlilmi,tir. 

Çekoalooakya 
hlkdmeti 

Dr. Ha,nla,n ile ko
naımaıa dmatl• 
Praı, 17 (RadJo): - çu_. 

lovakya lailklmeti, Sldet Al
maalanaa wrilec:ek olu li1ut 
haklar içia Dr. Haynlaa,. ile 
k011u1mata laacle .aclaPa• 
bildirmiftir • 

T ay,aeel Aaılm 
ka,6oltla 

Pan.. 17 (Radyo) -Oru-. 
a ... ,a ıidea bdaa ta,,ınci 
Ba. (Dapero) ka1bolmafbl. Ha· 
va nezareti, Ba. ( D•pero) •• 
aıumım ıp. emirı.•eraiftlr. 

Elhamra ~~~·~~6r. 
2 filim bird• 

Atk llodachr 
Praa11ZCa Sözlii 

Çıldırtan 
Dudaklar 

lnıilizce Sözlü 
Foz Jurnalda u IOD laaftCll.._ 

FIATLAR: 
Birinci 30 • Balkoa 40 • Huut 50 
SIANSLAR: 

Atk MocL ı 3-'6-9, 15 -ele 
Çtldartu : 4,45-7,45 de 

U9ararn hnannda ,aratılmıı bir .... : 

''Bir adam yaratmak,, 
•Bir ada• ,_.tmü. Necip 

Fud Kaııklrek elile edebi,.. 
blDIU ..... ~· &a•ll ...... 
birçok bü11k .. id:liala ... 
ıibi priiltülil kıritilderi davet 
etti. S.pa lelat., alqlate, mala
telif ıöriit ft aal8Jlflana ad .. 
leli altuada batalmakta olu 
uere' ...... ..a.ı ,, ••• 
cektir. 

Naial ld clUa fimcliclea •1111 
lllUr:ar clapada bir allka .,... 
clar•lfbr· FranlİzcaJ• terce•• 
edildiiial. Alaiaa tifatroauaaa 
1939 Repertoinada ,., aidatım 
ötreacliti•iz ba ,.ti ... Türk 
elli Ye eclebiyabaıa öiüaebil•· 
celi bir ••vaffaloyet ibidelidir. 

• •• Oç perdeclea iNnt olu pi• 
,.. bir muarriria hayat ve 
•Mri etrahada dön• bir vak
ayı aalatmaktadar, Biriaci perde ,.,ataJaa bir ...w. wak'a kalt
raaaalıarile ... mabanlrlnia 
a111i1eti .. ,. karabeti; plarette 
efkln aaaal1eala roliit f•clia 
mahremi1etiae kar11 çirlda te
cuaüılw, yqaJltı•iıda fikri 
ubitleria, teudif " makadde• 
rabn biaeıi aedir? ıibi me ... 
lel• içiade pluılar tambhr. 
Perde bir kala uluauile ••ti
ceıe111r. 

ikinci perde ~ küçiik bir 
lalclile ile taht......... • .. ı 
laarekete ıeoebiı.Mti. ı••-tala
t.,ı•• •fill&Mlleti. deli o1m .. ,. ........ 

.h... .. -lrabil lld .. 
.. ,.... •• w.., .ı ........ 
lan• öldlriicl if llaldbtlarl 
teılair eclilir; boaal•q pzeteoi 
ve doktor, halk ile eatel\ektiiel 
.ı ... betleri kriau. ol•aar; U.
-btaa •lrailiklerl lcirU ve 
tali taraflara ıöaterilir. 

Oçüacil perdede: O ii• ku
fl•Dda iaJaa. Allala olutı ._. 
te•ek ve b...,ı aai ı•ak et
••lc; •akadclerata katlanmak, 
laaldllalia iDft oluta; lniyet; 
fikri 11bideria &elaribab anla· .... ,. 

Bir ada• ,aratmak; birtok 
.... ıe1er1 wlnafla teırila ... 
melde berat.. o clalaa a1ade 
Mpaldi •tellektlelia d .. aı 
..... ele --- ıau.;,.. ... 
tafilik farbulan• trajeclW.1 
te..U emektedir: 

u • .r llarptep aoaraki İll
_ ..... iade dilaJUadald ... 
ferlsi ae olaru olıaa bedbaht 
bir talihi varclar; iuulak AU .. 
lam U,betm.ıtir. AUaa.•ı bir 
...... ölW. kork- -.....
.. " kapkara bir botlak kar 
...... biitla bayat lezaederüai 

K•_,,, BlllMı• 
mabwed-. bltila lala wıtirele
rimi •••al itle•eldea alakopa 
bir aar'a aöbetile ..... ala-
beti laazmeba•le ~hı••kta• 
ilaanttir. 

Anamak atw Japal .. 
biitla beteri oılıaahldu M. 
iç baacll• diiayama ceaMtiade 
bulmata oab11ll• bitiia ... 
ı., nlalana iileriadeki atar 
llbabflt o kara Ubaa ua•tllr 
ramı1or. 

Miatik bir melhkoli ile lra· 
rar•ı nablarcla bir Epildir illi
laua ıör .. k ba cleYria pribe
leriacleaclir. Dizpaai& iaklnll 
doprdup bu balaraa Allala 
fikri ile beraber iuaa aklıaa 
ela mahve lilriiklemelctedir. Rô 
ve .. ., hamlanma OOfalcll
ta•• haber .... iltatiatilder 
ba fıcia11 rakama irca etmek
._ bqlca bir İe1 PP•rorl.. 

Bir adam 1aratmak, ı.,.. 
ki İDIU nlaa1111 kemir .. lda 
ola ba marua tutul.., Wr 
roatba apaaclar. 

Hum o mlnevvscllr ld _. 
cak madde alemiae klf.,.a 
ed• pozitif dltiaitiin ....... 
laavuıada diin1a,a ...... ... 
ziluaiyetia kifayetaiditlle, bir 
zaman metafizik •diıel• ku
flllada ıiplaeyi IDklra ıötiP. 
_. kadar cilntklr ol•llll8r~ 
Fakat mab.taaz teprak •1• 
1anma allmtlu UJIJO': .... 
llİIİll ba mutarip pM:aia lllr 
..,. batma .. latİJOI'. l.kana 
clewird;ii patla birlikte ..,.... ... ....... elle..,..... 
bili,., o ............... .. 
ruidir. Sem -· .-, ı. .... 
•beyaı ıeylere ıah\pken '*1ta -cleti• atkta ••~rYı•••••s·llİllillll 
... çti. Z.,.eb ... tataaelk 
bir clal sibi ı&la•lttil. ... lil 
Wribirlsi• yabnaa iclia.. 

Fakataul laamrclaa .... 
latia farzettitl 8fD .. Wr 
•adde OJllll•claa, ltir ...,_. 
laktan batka bir .. , ol•aclala• 
Dl z.,..w tMaclata ........ ki
nle etti. 

Z.,..bm laiui&litl mi H•• 
rmn arnl•m llcllrclL Ha,., • 
Niçialerle lawUM •a.cli ır.. 
diliaia ....... olu ..... 
doprdw ba MticeJL Oaa .. . 
- öldiirea .., .... • .... . 
dad oı.,11. &kMe ...... . 
ldL 

Atk, töbret.. ,U.1 lapaetler 
beteri laular ıibl ...... ol· 
dut••• ıöre aaal •••d ol
.... aual ava..Ua. Oıa.clea 
korkmamak için •• ppmala?. 

Yarat•ak.. Ylai Allala ol
- .... s ,_, -""*'• -

İtizar ve ta•laila 
Arkaclı11maz Oılau Ralmi Gikçmia dilakl alaU•ıcla 

.ıra. ••-• parPl't ...ı..ı bir clikbtıillilia ._.._ ol-

.... .... .. ..-i dıtitlk .. bomk bir ... , ......... ıc.-. 

... leli•d• de bir takla ,.Lthldar w brietklaklar wb 

......... Ôrir dileyerek. manı•• l*PJI• dotn .-W• t• -..... , .... 
RUHUM 

- IMlwl Odlllllllf• -
........ , ........ , ....... w. ... 

. .... ···- .............. bdaf 
........ aeı'•zm,U-•• ... pJıi. o..-. ................. ftl, 

• •• Ealllte.._ .. .._ Wa ,.USnm ••ı sn' .. , .... ..,.. ... ..,..,. ..... ..... y....... .. ....... •1ı tj4eılla ....... .. ..................... -.... 
• •• ........ ld,.WU, itl•t• ....... 
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Sağlık 

Hüsrev paşa ordusu, Suriye valisi Sibyanın ordu·- r. d 
suna sarkınca vaziyet birdenbire değişmişti ~·n e milli 

Yavuzun galibiyet ümidini 
artıran sebeplerden biri de, 
kendi ordusunun toplarma mu
kabil, Mısır ordusunun bu kuv
vetli ve korkunç vasıtadan mab • 
rum oluşu idi. Çünkü düşman 
piyadesi top ateşine g·rince, 
müessir bir ateş açarak p :ya· 
deyi panite düşürtmek ve ar· 
dınca süvarilerden bir kısmını 
onlann takibine memur etmek 
im\ci::u vardı. 

Fakat Y vuz, kendi harp ta· 
lihine en büyük yardımı, bizzat 
düıman Sultanın, yani şu icar· 
ıııında durup ta hücuma kalk· 
mak iç1n cephe kuran ihtiyar 
Mısır Sultanının bazırladıtını 
bilmiyordu. 

Keza, Sultan da aıkerin müs· 
takbel emniyet ve ıelimeti na• 
mına hazırladı§'ı planın, kendi· 
ıini boğup öldürecek, tacını, 
tahtını başına geçirecek büyüle 
bir felaket hazırlığı olduğunu 
da hiç hesaba katmıyordu. 
Su:tıın daha harbe girmeden 

hatta ilk silah patlamadan mağ· 
lap ve mahkOm olmuftu. 

O, ıöyle .düşünmüştü: 
Konanları, yani para ile top· 

lanmış olan askeri ate~ hattına 
ıokmak ve diğer Çerkes köle· 
lerile Celbonları ikioci plana 
bırakmak. 
Maksadı da şu idi: 
Bu para ile askerlik yapan 

heriflerin hiç biri, hakiki bir 
asker gibi, milletine, başındaki 
devlet reisine sadık değillerdi. 
Hepsi de para için, para ka· 
zanmalc makaadilc aıker olmuş, 
t• ve lıt. •U.. -••••p -
terler. i~siz, güçs:iz, maceraya 
çıkmış, kendi memleketlerin de 
tutunamomış insanlardı. Hal· 
buki Celbo larla Çerkcsler, hü
kümdara sadık idiler. Bunların 
kmlmasındans , en zorlu işi 
korsanlara vermek ve diğerle· 
rini kurtarmak daha muvafıktl. 

Mısır sultanı bu düşündüğü· 
nü de tatbik etti. Biraz sonra 

her iki taraf •Allah Allah., ava· 
zelerile taarruza reçtiler. 

Hüsrev paşa ordusu, SLJriye 
valisi s :baym ordusuna doğru 
sarkıoca, Osmanlı merkez ve 
10l cenahı da harekete geçti. 
Düşman süvarıleri de yanlar· 

dan ilerliyorlardı. ilk silah ses· 
leri ile beraber ortalık karıştı. 
Düşman korsan piyadesi, 

merkezden topl:ı bir şekilde 
ve ıür'atlo ilerliyordu. Onlar 
top menzıline yaklaşmadan Ye· 
niçeriler de hücuma kalktılar. 
Birdenbire, top sesleri, dağlar 
yuvarlanır gibi sık sık ortalığı 
altüst etmeğe b şladı. lbtıyar 
Mısır ıullanı, atanın üstünde 
sağa, ıo a koşuyor. Yavuz ise, 
adeta, ş"md l k yapacak hiçbir 
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şey yokmuş gibi, atının üz.engi
lerine bakarak, muharebeyi 
takip ediyordu. 

Birdenbire, memluklerden 
biri sultana doğru koştu: 

- Sultanım, felaketi 
- Ne vır, ne oluyor? 
-Celbonlar kaçıyorlar. Har· 

be girmiyorlar. 
- Ne dedin, ne dedinl Be

nim en sadık aakerlerim, ken· 
dilerini ateşten sakındıtım 
askerlerim kaçıyor ha? 

- Evet, evet sultanım. 
Padişahın gözleri, yeis, deh· 

§et ve asabiyetten büyümüş, ih· 
tiyar yüzündeki ıon renle de 
uçmuş ve lcllıcı elinden düş· 

müştü. Başını çevilip oraya 
dotru baktı: 

Evet, kaçıyorlardı. 
- Fakat niçin? 
- Çünkü siz korsa;ları öne 

sürmüşsünüz. Kendilerine iti· 
mad etmomişsiniz. Bunu bir 
hakaret sayarak harbe ıotirak 
etmeyip kaçmıfa karar ver
diler. 

- Koş, söyle, bilakis, onlar 
benim gözdelerimdir. 

- Nafile ıultamm, nafile .. 
Bak, O.smanlı sol cenah ıüva· 
rileri onları takib ediyorlar. lı 
işten geçti. 

Sultan, harp ıabasına nevmi· 
dane bir nazar atfetti. Yavuzun 
toplan altında korsanlar, süva· 
riler darmadatın oluyordu. Os· 
manlı süvarileri bir kısım kuv• 
veti muhasara etmişlerdi. Ye· 
Mçenl"Crg'rtJ'l 1!1al11T Vtf 'Cesur 
asker olm ~an diğer Mısır as· 
kerleri ise mütemadiyen kırılı· 
yorlardı. 

Harp gayet kııa ıürmüıtü. 
Suriye valiıi, birdenbire sul· 

tanın yanında gözüktü: 

- Sultanım. ne duruyorıu~I 
Dij'er Memlulder de gelmiş· 

lerdi •• Sultan ıaşırmıştı: 

- Ne yapayım, ne istiyor· 
sun uz? 
-Mağlup olduk .. Bittik, mağ

lup olduk. Kaçmaklığınız lizım. 
Aksi takdirde düşmana esir 
düşeceksiniz .• 

ihtiyar sultan içini çekti. Göz· 
leri yaşla dolu idi: 

- Kaçmak - diye mırıldan· 
dı • fakat nereye kat.mak .• Ben 
düşmanımı tanıyorum. O b zi, 
meıara kadar tak p edecek bir 
korkunç kuvvettir. 

Suriye val ıi, sultanı sarstı; 

- hte ıevketlQm, gördünüz 
ya, sat cenahımız da bozuldu 

veya bozulur gibi gözüktü. Ha· 
lep •aliıi Hayrbay da kaçıyor. 
Ben ıize drmem ş mi idım? 

Osmanlı ıüvırileri ıeliyor
larJı. 

O da mecbur oldu, atının 
başına kırdı ve üıeng lere do· 
kundu: 

Artık kaçıyordu. Hiç, h. çbir 

şeyini almıyaralc, çadırdaki hı· 

zinelerini yüzüıtü bırakarak ka· 
çıyordu. 

Selim de be yaz atı ile bir 

rüzgar a ibi uçarak M sır ordu· 

gihma doğru ilerliyordu. Uzak· 

tan, onun kaçışını sezmiıti. 

- Dostu Şah lsmıil de er 
-ıır-1--·-· ~;t.,l. 
mıştı. 

Dıye ba~ırdı. 
- Sonu var -

w w ~ww - ~--=- ....... ~- ,,...,-~ 

ÇİMDiKLER 

idam sehpası karşısında 
Gazeteyi henüz okuyamamıştım. lyı uatte olsun, hiç pıra ve· 

r ip gazete almıyan, vapurda, tramvaydı başkalarının gazetelerini 
karşıdan ka ş y' okumağa çalışan ve beni görünce, elimdeki ga· 
zete'erden bır ıkisi ni mutlıka alın bir arkadaş, bu sabah ( dün 
sabah) ta gazetemi kapıp gıtmişti. Vapur iıkeleıinde ı indik. 
Uzaktın, saat kulesi dıbinde büyük bir kalabalığın topland ğ nı 
ve sağÖa 1 50 dBn bir• yığın insanın, adeta karınca oluğu şeklinde 
oraya do~ru koştuğunu gördüm. Vapurdan ç kanlar da oraya ak· 
tılar. Kendı kendime: 

- Galı bal ·dedim· birşey var, bir merasim, b:r nutuk .. Bir 
büyüle adam gelmiş, onu görmek istiyorlar. Yahut ta güzel bir 
eser nakled l ıyor, meraktan herkes ona koşuyor. 

iki, üç adım at ı nca anladım ki, bütün düşüncelerim yanlış 
imiş: 

Şu bağrında çocuğunu sıkarak koşan kadın, ıu kamburu çı· 
kık, kalabalık arasında kafası ile yol açmağa çalışan ihtiyar, ıu 
mektebe giden talebe, şu mağazasını açmakta gecıkmiı inıan. 
herkes, herKes, idam edilmiş bir caninin temaşasına iidiyor. 

Bu ne meraktır, ne tece11üıtür, ne temaşa zevkidir, şaşa 
kaldım .. 

En büyük eser karşısında kapının gözler, en ulvi şey karıı· 
sındı yerinde say ım bisl~r, heyecanlar. la~ık ol~utu "cezayı bulup 
so1.ak ortasında ölüsü bale kepaze olan bır berıfı gormek, onun 
pis, uğursuz, sapsarı yüzünü tetkik ve temaşa etmek için hep 
birden ayağa kalkıyorlar. 

Ara sıra yazılarımda, ıu ·veya bu müeueaede bir temıil, bir 
konferanı vcrileceğı, bir içtima yapılacatı zamanlırda, o müea• 
seıenin kapı sına: 

"Bu akşam muganniye bayan falan, kemani falan, udi falan 
tarafından en güzel parçalar çalınacak, göz, götüı, bacak mü
ıabakaları yapılacak, meşhur yıldızlar~n rubu davet edilecek. 
şeklinde afiıler yakı~tmlmasını, batta davul çahnmaaını tavsiye 
ederdim. Dünkü mqahedem, bize yeni bir vaııtıdan da iltifade 
imkanını vermiı bulunuyor: 

Müessesenin kapıaına bir iliıı: 
içeride idam edılmiş bir adam var, gelin· z, aeyrediniz. 
D yerek bir afiş yapıştırmalı •• İçtima, konıer vey.ı temsil yeri

rin;n Üst~ne de baş~an aşıl°ı beyaz fÖmlek riydirilmiş yalaDCI 
ve yapma b .r insan. bir manken asmalıdır. Seyredin De merak 
doğa·, ne alaka .. 

Fakat o takd rde d~ lıoğazındaki yaftayiı şunu yazmak icap eder: 
J>l\ALll.Llı lt,A'ıhAA~li\JJ.ıı l .. Cemiyet hareketlerine likayd adam, keodi kendini idama 

._ ___ •ll•A•s•ıuıllİllı•~1.IB ____ 11 mahkum et mit demektir.,, Çimdilı. 

ruh uyanıyor 
Bu hadise yalnız Japonyaya değil, 
bütün emperyalistlere bir darbe ola· 
caktır. Bir dönüm noktasındayız. 

Çi11 • Jı poD bar binin bqla· 
maıındanberi uzak t•rkta milli 
bir ruhun uyanması bakımından 
bir hareket görülmektedir. 

Tarih yazınfar. Rus • Japon 
harbinin enternasyonal münase
bezlerde bir dönüm nolcta11 
teşkil ettiA'ini kaydetmişlerdi. 
Banda beyaz olmıyam bir miJ. 
let, beyu bir milleti mıt:ap 
etmi,, bu aebeble beyaz renkli 
olıaıyın milletler arasında bir 
kalkınma ve güvenme olıauştu. 
Asırlardanberi beyaz renkli ol· 
mıyan milletlorio beyazlara kar· 
ıı duydukları madunluk hi11i, 
ondan sonra yerini üatüalük 
duygusuna bırakmıı ve gene o 
zamandanberi dünyanın büyük: 
imparatorlukları emniyetlerini 
kaybetmiılerdir. 

Gene tarih yazanlar, Çinliler
le Japonlar ara11ndaki harbi de 
bir dönüm noktası olarak k 'Y
dedeceklerdir. Bu barbto çinli· 
lerde mi li ruh uyanmıı ve ja• 
pon ordulannın matlub edilmez 
kuvvetler olduğu efsanesi de 
ortadan kalkmııtır. 

Bu barbte çinliler bütün tec
hizatı mükemmel ve modern 
olan japon orduıuoa kartı mü
dafıava... mukave_ıpete ~iamiıler 

bunda muvana1eıyercro gos· 
termişlerdir. Böylece Çinliler
de, artık, japon korkuıu kal· 
mamıştır ve jıpon • Çin mü
nasebetleri bundan böyle, bun· 
dan evelki halini aıla almıya
caktır. Bll yüzden bu münase· 
betlerin istikbılde alacatı du· 
rum, bundan önce tasavvur edi
lemiyecek bir bale ıir"cektir. 

-

Sarı Nehir boyunda yıpıl· 

makta bulunan harbin alacağ'ı 
netice, bunda Çinlilerin, yahut 
japonların muvaffak olması o 
kadar ehemiyetli değildir. 

Bu muharebede tehirler zap· 
tedilmi~., binalar yakılmıı, japon 
askerleri ilerlemiş; fakat bütün 
bunlara rağmen Çin askerleri 
gene mukavemet ve müdafaası· 
na devam etmekte bulunmuıtur. 

Ç nliler, ancak, japonların bü· 
tün teçhizatı ile kuvvetli bir or· 
du göndermeleri ve bunlan bü· · 
tün kuvvetini sarfetmeleri saye
sinde yerlerinden oynahlabil· 
mitlerdir. 

Bu itibarla teknik ıafer ja• 
ponlarda olsa bile manevi za• 
fer Çinlilerde kalmııbr. 

Nankin düıtüklea ıonra Çia 
bükümeti, Jopayanın AlmaD ta• 
vauutu ilo teklif ettiti aulb ıart
larını kabul etmemiıtir. 811 tart
lar, muzaffer bir memleketin, 
dikte etmek iıtediti prtlardı; 
Çin iae kendiliain matlOb ol
dutuau kabul etmemiıtir. 

Bunun üıeriae i•ponlar, Naa
kinin şimaline dotru harekete 
pçtiler ve Çi11 biikuaaeti aclam
akılh eyilinceye kadar Uıbe c1 .. 
vam karannı v•diler. ilk önce• 
leri muvaffalayetJe ilerlediler. 
Fakat sonraları iı öyle olmadı. 
Bundan dört hafta öne. japoa 
pıetelerinin Çindı oetia .... 
lerin bilmek üzere oldutuna 
dair okuy ucularanı temiD ot•e
ye lüzum iÖrmeler.i de buu 
JÖltN'~: - _! 

Yazan: Natan1Jt1l Pa//er 
Bu yürüyüş ve ilerleyiş hare· 

lceti SJşov duvarları önünde du· 
raklamak mecburiyetinde kaldı. 
Burada japonhr, iptidai Çin 
müdafilerinin mukavemeti kar· 
şııında üç ay kadar bocaladı· 
lar. Topları ve tayyareleri bu 
kadar ölüm aaçtıtı halde Çin· 
liler müdafaada ayak dirediler. 
Her ne kadar japonlar, kendi 
milletlerine neşrettikleri tebliğ· 
lerde muvaffakıyet ve zaferden 
babıedilirae de bir mil bile 
ilorliyemediler. 

Çınliler makineli ailihlar kar· 
ıısıoda kırılıyorlar, falcat düş· 
manlariyle merdce döküşüyor 
ve yerlerini bırakmıyorlardı. 

Bundan ıonra beklenmiyeo 
bir bidise oldu. Bu ıefer Çinli
ler. japonlara karıı taarruza 
geçtiler. ilk önce japonların 
muvasala yolla ıoı çete hücum· 
lariyle tehdid eden bu hareket, 
sonradan daha umumileşti ve 
oiddetini arttırdı. Bu vn·yet 
karşııında japoıı ordusunun 
kendi tarihinde en çetin müş· 
külitla karıılaşhjını ıöylemek 
fazla olmaz. 

Oa altıncı asırda Hideyoşi'· 
nin Korea'yı zaptetmefe mu· 
yaff.lc :t:>lamav11a bir m•nf~ __ ,_ 
ıübıyetu. 

Teknik bakımından jıponlar, · 
kendi zarar ve kayıblarını tela· 
fi edip Çine iyi talim görmüı, 
teçhizatı tamam asker göndere· 
bilirler. Çinin büyük' bir kısmı· 
nı da ellerine geçirebilirler. Fa· 
kat Çine mağ:ub olduğu hiı ve 
ruhunu veremezler. 

Hulasa, japonyanın bütün 
kazançları, çetin savaşlar ve 
ıonsuz fedakarlıklar sayesinde 
ele geçirecektir ki buna da uzun 
müdde-t göküs rermek kolay 
bir şey olm.sa gerektir. 

Japonlar, manevi kuvvetlerle. 
prestiji ile daba fazla kazana
bilirlerdi. Fakat bu husuıtada 

tarihin son saf haları dekiımiştir. 
Yirminci asırda ve hele büyük 
harbden ıonra Çın, jıponyanın 
manevi nüfuzu altında idi. Çin· 
liler, Japonlara boyun etiyordı. 

Arada bir yapılao boykotej
lar, ıiyasi teıebbüsler hep en• 
ternaayonal rekabeti kamçılayıp 
büyük devletlerden biriıioi Ja· 
ponyanıo karıııına çıkarmak 
maksadiyle yapılıyordu. 

Çinliler, Japonları kendilerin• 
den claba u medeni telakki et
miılerdir; fakat ne yapalım iri 
Japonlar daha moderD, daha 
mücehhez buluııuyorlardı. Ba 
aebeble Japonlar karııanda 
daima Çınlıler puif kalmak 
mecbviyetinde idi. Çünkü Çi
nİll kuvveti modernlik balr:ımıa• 
dan Japonya ile boy ölçüceıek 
bir derecede detıldi. 

BütiiD ba laalc;katlere itimad 
eden Japonlar, kendılerinin Çin 
iılni biyiik kuvvetlerle ve uzun 
ıaman utrqarak bal:edecekle
rini hesaba katmamlşlardır. On· 
lar, keneli uldarranlıklanaıa 
Çincle, yaratacatı kalkınma11 
düıüomemitlerdir. Milli varlıtın 
mahvolması korkuıu, bütün Çin· 
1 IMi bir leımete sürüklcmiı bu
Laa.or. 

bahisleri 
Dahill badalaklaı ın ••İlll•aıaıı 

DL il. ı)e•ld UJ11ı dl1•• ci: 

Çocuklarda kansızlık 
-4-

Çocuklarda görülen kans1zlı· 
ğıo mühim sebeplerinden biri 
de, icarın kurtlandır. Sarsaktı 
üreyen solucan, tenyalar, okior 
vesaire kurtların birçoğu 
kan emdıkleri ve barsak civa· 
rında açtıkları yaralar ve ııy· 
rıklarile kan ııyaına sebebiyet 
verdiklerinden kansızlığı buıule 
getirirler. Birçok lenfatik ve 
nevropat çocuklarda görülen 
kansızlığın büyüle bir kısmı ki· 
zib fakrüddcmlere aittir. Babu· 
sus mektep çocuklarında görü
len yüz ıolukluklara ve kanııı· 
hk bu şekilde olan kanıızhk· 
lardandır. Mıamafib bunların 
içinde hakiki kansızlığa utrı· 
yanlar da yok değildir. Tabii 
bu busuıu tetkik etmek lazım· 
gelmektedir. Büyüklerde oldu
ğu gibi, çocuklarda da sıtma· 
nın kanıızlıta sebebiyet verditi 
daima görülmektedir. Sıtma çe
ken çocuklarda, bahusuı iyi 
tedavi görmiyenlerde oldukça 
büyük bir kansızlık husule ıel· 
mektedir. 

Nezfi diyatez bünyesini taşı· 
yan çocuklar çok kansızdırlar. 
SüratJe ilerliyen hastalık, bu 
gibilerde sarı bir renk, bir ıo· 
luklulc husule getirir. Bundan 
başka çocuklar bülu}a irişince 
de bazan böyle kansız görü· 
nürler. Bu şekle en ziyade kıı 
çocuklarında tesadüf edilmek· 
tedir. Bunlarda da sarı bir 
renk vardır. Her ne olursa ol· 
sun, kansızlık çocuklarda çok 
görülen bir rahatsızlıktır. Bu 
gibi çocukları açık havada uzun 
müddet bıralcmak lazımdır. Ha· 
va 1 t ıb Sl: çocu~uıı 

kansız olan vücudüııün daha 
çabuk iyileımesini mucib ol· 
maktadır. Bahusus kansızlığa 
karşı yapılacak bir hava teb· 
dilinde dat iklimi tercih edil· 
melidir. Bu dağ ikliminin kan· 
sııhğa karşı iyi bir şifa temin 
edeceğinde şüpheye mahal 
yoktur. Bu yapılamazsa, çocuk• 
ları hiç oJm azsa köylerde açık 
havaya göndermeli, yalnız iki 
ay kadar bir hava tebdili ya· 
pılmalıdır. Kansız olan mektep 
çocuklarıbı, bahusus şehir ÇO" 

cuklarını tatil gezintilerinde 
sanatoryomlara göndermek fay" 
dahdır. ·SON· 

· Meksika sefiri 
Londradan Cenev. 

reye geçecek 
Londra, 17 (Radyo) - Mek· 

ıikanın Londra sefiri, bu ha~ 
sonuada buradan aynlacak "' 
Cenevreye riderelc, Uluılar 5o' 
yeteai nezdinde Mekıilcanın d•· 
imi murahha11 olacaktır. 
~--------~· __________ __,,_ 

Bu lüzumu takdır eden Çio. 
var kuvvetiyle ailihlanmata d• 
giriımiı bulunuyor. Çin ordut• 
artık bir opera • komik orclut• 

detildir. Bu ordu, müdafaa iGi• 
aarileıtirilmiı bir kuvvet ba1i11• 
gelmekte ve eıki uıulde barb
lerden uzaklaımaktadır. Çiad• 
modern teçhizat da gün rçti~ 
çe artıyor. . 

Sözün kıaa11: Çin keadi111 

bulmuıtur. Bu kendini bulllfd0 

telİr ve neticelerini yalaıı Jr 
ponya görecek değildir. Bu "~" 
ziyet, bütün garb emperyalıi~~ 
için de büyük bir darbe olıcr 
tır. . 

Ba bidiıe o kadar ehellloır ·yr 
yetlıdir ki ıon zamanların ~1 

.,. 

ai tarihinde bu kadar 111ub
1
,. 

olan bir ba,kasına rast ıeliO 
NU di~ebiLr&a. 
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Dartanyan bu kadının kendisini ve kendin· eve-
ni mahvedebilece"' ini anlaını tı 

- Durl Sana hakiki b r ce-
- adamla senin gibi alçak bir 
laerif araaındaki farkı göıtere· 
Jim; olduğun yerde dur, ben 
r-lnız ıideceğim. 

Dartanyan bunu söyledikten 
aonra sessiz adımlar la, bir gÖ· 
ıüyle diiıma11ın hareketine dık· 
kat, ve diterile yerdeki arıza· 
llr•u istifade ederek ikinci 
ııkerin yanına varmıta muvaf· 
flk oldu. 

lateditini yapmık için iki 
.. kil vardı: Onun ü tünü baıı· 
aı bulunduğu yerde aramak, 
Jahut onu yücudüne siper gibi 
tutup taııyarak hendeğe getir· 
likten ıonra aramak. 

Dartuyaa ikinci şekli tercih 
etti, ve cesedi omuzuna vur· 
•utu ıırada düıman tarafından 
ateı edilmiıti. 

Hafıf bir sauıntı, ceıede ıi· 
ren llç kurşunun çirkin sesi, 
ıon bir feryat, ölüm iniltisi, 
Dartanyan kendiaini öldürmek 
lıtiyen adamın bu ıefer haya· 
tanı kurtardıtını gördü. 

Dartanyan hendeğe geldi, 
ve cesedi ölü fibi sararmıı 
ola11 yarala adamın yanına attı. 

Hemen aramaja baıladı, 
ölü adamın terekesi bir aahti· 
Jan cüzdan, bir kumar kuburu, 
bir çift ur, ve haydudun aldığı 
Pll'uan Wr kıımını lıavi bir 
para k ... liaclu ibaret bul•· 
••yordu. 

kaa•• laat.n ile nrlıra by l· 
4-tu cebiado bıraktı, para ke· 
.... , yarau aawa urıa ~, , -w ... 

tellıla cl&daaı araaat• baı· 
laclı. 

Bir takım kıymetaiz kağıtlar 
•Ulada laayat1 pahuana ad· 
clettiti ıu mektubu buldu: 

•'() kadını bir daha kimıenin 
b11lamıyacatı manaıtara kapa· 
tap emniyet altına aldıktu son· 
re yıpacaj1oıı it adamı y.11at
laaaaktır; yoku elimin çok 
uzun olduğunu Ye aldıpuz )'Oz 
lirayı pek acı bir surette öde
)'tcet\o iıi bilir1iniz.,, 

imza yoktu. Bununla beraber 
lllektubun Mayledi tarafından 
Yazaldıtı aşikirdı. Bunun içi!1 
lllektabu kadının aleyhine bir 
iıpat olmalc üzere ıaldadı, ve 
hendek kö~ai arb11nda emni· 
Yet altında buluadukları ıç•n 
Yaralı adamı ıoriuya çekti. 
lierif, 61en arkadNJ ile bera· 
her, Pariıten La Yilet hisarı 
Jolu ile ı:docek olan ıeoç bir 
bciaaı bçarmağa üzerlerioe al· 
41aldarıDJ, fakat iÇ11Mt.k için bir 
-.yhaaeye rirmit bulundukla· 
tıadan on dakika içinde araba· 
,. k•ybettilderini itiraf etti. 

D&rtaayan blyiik bir te'litla 
IOrdu: 

- ~eki, bu icadını nereye 
tötürecektio iz? 

- Royal meydadında bir 
konata rötürecektilc, diye ya-

TAKViM 
Rumi • 13541 Arabi· 1357 

Ma,11 5 RcbitileHl 17 

Mayıs 

18 

ralı adam cevap verdi. 
- Eveti Evet1 Q, asıdır; May· 

leeinin kendi evi! Diye Darlan· 
yan mırıldandı. 

Delikanlı bu kadının kendi· 
ıini ve kendıni seveni ma}ıvet· 
mek için ne derece dehşetli bir 
intikam besled.ğ ni, ve her şe· 
yi öğreoen bu kadının saray 
ıırlarıpa ıon derece va\cıf ol· 
ması lizım geldığini titriyerek 
düşündü. Bu bilgisini Kardinale 
yetıştirmiş olacağına şuphe edı· 
lemezdı • 

Bu düşünceleri arasında ken· 
diıini sevindiren bir cihet varsa 
o dı zavallı Madam Bonasyö
nün fedakarlık mükafatını öde· 
mekle bulunduğu zındanm kra
liçe tarafından mutlaka keşfe
dilmiş olmasıydı. Bundan baş· 
ka genç kadındın aldığı mele· 
tubun ve Ş~rlot yo!u üzerinde 
hayal gibi görünüşünün ıebep· 
leri artık anlaşılmıştı. 
Atoıun keşfi veçhile bundan 

sonra Madam Bonasyöyü bul· 
mak mümkün olacağı gibi ma· 
naatır da ıirılmoz bir yer do· 
ğildi. 

Bu düşünce delikanlının kıl· 
bine sükunet getirdi. Bunun 
üzerin ,., kendi yüıünde husule 
gelen tebeddülleri büyük bir 
merakla seyreden yaralı adama 
doğru döndü. ve kolunu ona 
uzattı: 

- Gel, dedi, .. ni bu halde 
burada bırakmak iıtemem. Ba· 
na tutun da karargaha gıdelim. 

D .. r.ı ·-·- ... rl•f,a :.. .. n .. mıyıu• 

adam dedi ki: 
- Peki, fakat beni aatarmı• 

yacakıımz ya? 
- Sana ıöz verdim, hayatını 

ikinci defa olarak bağışlıyorum. 
Yaralı adam d;ıüstü çöker~k 

hıyabnı bafışJıyın delikanlının 
ayaklarını öpmek i11tedi; fakat 
artık düıman yakınında kalmak 

fiçin bir ıebep görmiyen Dar· 
taayaa bu şükran gösterişleriııi 
luaa keıtirdi. 

l•tihkamden açılın birinci 
ateşte kaçmış bulunan muhafız 
dört ırkaqaşlarrnuı da ölmüı 
bulunduklarını haber vermişti. 

Bunun için delikanlının ıelimet· 
le geri gelişi tabur azkadaşları· 
m hem hayrete düşürmüş ve 
hem de sevindirmişti. 

Dartanyao arkadaşmın yara· 
sına iıtihkamdan yapılan bir 
huruç •ınasında aldığını söyle· 
di. Öbür aikerin ölümüne se· 
bep olarak -ta tehlikeye göğüs 
rermeleri oldu}unu bildırdi. 
Bu hikiye ictndiıi iç.in büyük 
bir zafer demekti. Bu mu vaffa· 
kıyet orduda bütün gün çalkan· 

dı ve umı.ım kamındanlar da ken· 
diıini tebrik ettiler. 

Bundan başka her bilyiik iş 
mükif atanı da verec.eğindın, 
Dartanyaaın bu büyük iti de 
kıybotmİf bulunduğu ıüküneti· 
ni kendisine iade etmitti. Fil· 
hıkikı, Dartanyan, iki dütm•· 
nıodın birinin ölmüş olduğunu 
ve diğerioin de kendiıine min· 
nettar kaldığını düıünerek bi· 
rız olsun rahatlık duymakta 
haklıydı. 

Ancak bu emniyet Dırtao
yanın Maylediyi henüz jyice 
anlayamamış olmasından ileri 

ra f'JIQ b ıeliyordu. 
"'~ .,. m a x1111 
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mı , ve mnh sarnd ş h-
buluhmağı i teJ i için, 
bınec k hale g ir g l

scferc ç kacağı şayi ol· mez 
muştu. 

Ayni zamanda, vel ahd, lcen· 
di kuma1danlığınm bugun Y'. 
rın elindcp ~ıınarak Dangulem, 
Bassompier, yahut Şomperg 

tarafından iıtih1af edıleceğini 
bildiğinden günlerini tereddütle 
gcçirm kte, ve lngilizleri ha'. a 
Sen M•rten kalesile La Pre 
iıtihkimını İ§ial ~tmekte bu
lunduklara Re adasından çıkar· 
mık için büyüle bir hücum 
yapmağa teıebbiıs gösterme· 
mekte v~ } alnız L Roşel ~eh· 
rinin muhuarasıl~ lktıfa etmek· 
te bulunuyordu. 

Geçmiş bir tehlikeden, ve hu· 
ıus·ıe tehlikenin buıbütün zail 
olduğuna ani olduktan ıonra 
vaki oldugp üzere Darta~yana 
büsbütün sükunet gelmiıti; yai· 
nız bir cihetten canı aıkıbyor· 
du ki, o da üç arlıcadaıın dan 
hiçbir ha her almamakta bulun
aıydı. 

- Sonu var -

Hindistanda mü· 
him bir doğum 

Bir kadın 
Bir batında altı 

Hiodistanın Birman çiftliğin· 
den May·Ni isminde bir yerli 
kadm altı çocuk birden dün· 
yaya getirmiştır Çocukların üçü 
erkek, üçü lıeızdır. 

Çocukları Burnah kasabasın· 
dan bir ebe doğurtmuıtur. E~e 
ıon derece iptidai usulle iş gö· 
ren bir kadındır. 

Herşeyi yerli yerinde doğan 
bu altı çocuktan biriıi dünyaya 
göılerini açtıktan az sonra öl· 
müştür. Dıier beşi sıhhi teşelc· 
küllerinin noksanlığına ve ipti· 
dni ihtimama rağmen ıığdırlar. 

Alalcadarlır, ieri kalan bu 
bet çocuğun sıhhatlerinin ko
runması iç·n, lohusanın yanına 
hasta bakıcılar ve doktor gön
dermitlerdir. 

Doktorlar, altı çocuk birden 
doğurma vakasının 240 seneden 
beri beş ıder vukubulduğunu 
ıöyliiyorlar. 

lkinciteşrin 1936 senesinde 
biri Hindıstanın Penjale fthıin· 
de; diğeri Romanyada ilci kadın 
bir seferde altışar çocuk dün· 
yaya getirmişlerdi. Fakat her 
ikiıinde de çocukların ıkiıi ö ü 
doğmuştu. 

1903 yılının Nisan ayında, 
Afrikanın Altın Sahil denen 
kısmında, bir yerli !icadın da, 6 
çocuk doğurmuştu. 

Gene, 1888 tarihinde, Lon
bardda altı çocuk dünyaya ge· 
tiren bir kadın kaydedilmektedir. 

Dr.Bebçet Uz 
Çocıık laastalılcları 

miitelaauuı 
Haatalarmı 11,.90 dan bire ka
dar Beyler 10katında Ahenk 
matbaaıı yanında kabul eder. 

Muagenelıane tel•/ona 3990 
Ev telefona 2261 

''Bir adam f .. ikirler 
yaratmak,, ---· .. ···---Başı 3 üncü sahi/etle -

mağı denemek ve böylece öli.ı· 
mün mahiyetini öğrenm k la
zımdı. Enclhak yolundan Nir
vanaya plaşmak lazımdı. 

Hüsrev Allah fıkrinin bırak
tığı boşluğu kendisile doldur· 
mağa çalışıyordu. Fani yaratıl· 
mış bir uzvıyetin ve ebedi ol
mak istiyen yaratma arzularile 
bediyete açılmak, mumdan 

kanatlı bir kartal ıırtıqda gü • 
ne~e ulaşmak arzusunu duyan 
bir efsane !kahramanı gibi "bir 
hududu zor amak. iıtiyordu. 
Güneı kanatlarını eritti, fakat 

bir eser yaratmanın ıstırabile 
bir hakikat öğretti: Yaratmak 
yok olmak, eserin maverasında 
kaybolmakta. Nasıl ki Allahta 
yaratırken •yokluk içinde ebedi 
kalmasını. bilmişti. O halde 
mukadder olan ölüm ıtır bir· 
şey değild-. Şu vey• bu tarzda 
gelebilirdi, çünkü o yaratarak, 
ölüm butalıtrnm ilacını bul· 
muştu. "Ôfümün devası ölüm
dür.,. 

* * * Ncc·b Fazıl metaf;zik endi-
şenin açhğını doyurmağa çahş· 
tığı bu formül ile ölümün 
kucağına atılmai ı , bir nevi 
intiharı tavıiye ediyor. Maama
fih Hüsrevin şahsında vası l 

o!duğu bu bir nevi manevi 
intihar demek olan yaratma 
pisikolojisile ne büyük bir me
auliyet altına ıirdiğinı hesapla· 
mıştır. Allabı arayanın mutlaka 
öl m e karşılaşacağını, bu yol· 
dan sakınma lüzumunu, yahud 
ö.ümü göze almığ• işaret et-

lmekle beraber intihar mesuli· 
yetiai paylaıhrmak, oau ıırf 
Hüsrevin metafiz k endiıelerle 

kıvranan ruhuna mal etme· 
mek için doktor Nevıad ve 
ı;uotoci Şerefi Hü r.e~.e musal· 
lat etmiıtır. Hüarevi ölüm kar· 
111ında herıeyin niçininini arı· 
yan müteceasiı mizacı detil, 
a-üya Nevzad, Şaref .ve Zeyne· 
bin şah11nda tereddi ettirilen 
cemiyet mahvetmiştir. 

krıt.klerde de bazı küçük he· 
sap nokS1nı, tenakuz röıe çır
pıyor. Hüırev gazetecileri aay· 
g sız bir teceasüıle itham ediyor. 

Her insanın "dibi görünnıez 
denizlerin kendine göre,, bir 
hayatı, gizlı ve karanlık bir 
tarafı bulundutunu, bunun ölüm 
gibı hır ısır kalm11ı (izımgcl
d ğ"ni kabul edyor. Jıunu kim 
kebııtl etmez. 

Fa kat Hüsrev baıkalırınan 
görıneıini ve göstermesini hı· 
ram ettiği şeyi teşhir etmek 
huıuıunda lcendiıine mü11ma• 
hakir davranır. 

Bırakalım onun ölüm karşı· 
sında içinde kopan fırtınaları 
açığa vuruıunu, farıcdelim ki 
aan'atkir ilham ve aan'at periıi 
huzurunda günah çıkartır gibi 
bütün derdlerini dökmekte ser· 
beattir, bu bir a.r ifıası mahi
yetinden başka birşeydir; fılcat 
hiç olmana bışka1arına ketam 
olmığı talim ederken bizzat 
kendisi bir perdeyi kaldırmak 
ıuretile mahremiyeti ifşa etme· 
melidir. 

Şerefin ikiyüzlü menfaatpe· 
restliğini yuzune vurmak ve 
onu mat etmek için de 0111, 

Zeynebin iplitini pazara çıkar
m11ı, biraz da kendi mahre
miyetini açması demektir. Şe
refi ikiyüzlülükle ~tbam eder
ken kendiıinin de bir zaman· 
lar doıtum dediği adamı lı:a· 
rııiyle aldattıtına, onun aile 
barimine ıokulaa ikiyüzlü bir 

Tartuf oldutunu bu perdeyi kıl· 
dırmakla, teıhir etmiyor mu? 

Diter küçüle bir nokta da 
eserdeki ikinci derecede eıha· · 
ım; Hüarevin canlı ıöıter:lmoai, 

Çocuk ve sinema. 
~~~-----~-·---~~~-Maili terbiye bakımından, in· 

san hayatınm en tehlıkeli devri, 
henüz ahlik sisteminin, içtimai 
kıymetleri kavrayıp onlara uy· 
gun hareket etmek kabıliyetinin 
teı kkül etmediği çağlardır. 
Müteazzi terbiye, münteıir ter• 
biyenin yerine geçtiği, terbiye 
müesseseleri istikbalin labora
tuvfrı haline geldiki zam,ndan 
itiparen, üzerinde en ço\t duru
lan meselelerden b·r ı si de, yeni 
nesli, cemiyetin istediti tarzda 
yetiıtirmek, milli bünyeye fay· 
dalı olabilecek bir seviyeye çı· 
karmaktır. Bu gayeye varmak, 
yani, genç neılin, cemiyete 
bağh olduğunu ve onyn iıtık· 
balıni kuvvetlendirmekle mü· 
kellef bulunduğunu idrak ede· 

............................ 
da ha iyı tebarüz etmesı baha· 
ıına adeta kaaden ihmal edil
miş olmasını hissetmemizdir. 

Bu şahıslardan bazıları ka
rartılmış, bazıları budala edil· 
miştır. Hüsrevin biraz örtülü 
konuştuğu zamanlarda bu in· 
sanlardan bir kısmının adeta 
anlayışlatı uyuklar. 

M sal: (Birinci perde, seki· 
zinci sahne) 

Hüsrev - Nuıl kendi ken· 
dinize müıaade edeuiaiz an
lamam. Bir genç kız önünde 
bu hareket .. 

Zeynep - Nasıl hareket? 
Hüsrev - Evveli herkesi 

bırakıp buraya bir bııınıza gı· 
lebiliyorsunuz. Sonra da Sel
mayı benımle yalnız kalmak 
ıstediğınizi açıkça hissettiriyor· 
ıunuz. " 

Zeynep - ÔdeştıJc.. Siz de 
benimle yalnız kalmamak için 
berke.si çatırttıoız. 
Şu ıon cümleyi ıöyliyen zeki 

kadmın nlayıımı, şu aşıı.ğıdı-
k lın k b lığı raıınd ne 

tezad var! 
(İkinci perde, altıncı ~ıhne) 
Hüsrev - ..•. Sana birıey 

mi borçluyum? 
Zeynep Hiçbir borcun 

yok. 
Hüarev Farzet ki var. 

Borçluyum. Fakat veremiyorum. 
Aczim, müfJiıim, çalma bir 

alacaklı gibi kapıcı, vazgeç, çö
zül benden. 

Zeyneb - Bunun için tek 
bir çare var. 

Huır~v - Ne imiş o çare?. 
Zeyneb - Bu karmakarııık 

liflım, bu h11ta fikirleri bir 
tarafa bırakırsın, onlardan bir 
şey anlamıyorum. Açıkça söy· 
lersin.. Senden bıktım, aenden 
tıkıiniyorum. dersin o zaman 
seni anlarım ve ııderim .. 

Huırev - En ezgın bir hay
van bün)•esinın içine oturtul· 
mu~ öyle cellat bir ruh taıı· 
yorum ki, bütün inıiyaklarımı 

• körletiyor. beni yiyor, bir pa· 
çavra haline getiriyor .. 

Zeyneb -Anlamıyorum, anlı· 
mı yorum •. 

Anlamıyor, çünkü anlaraa 
Husrevle arılarında ne fark 
kalacak. 

• "'* Bu küçük, gözden kaçabile-
cek şeyler eserin azameti kar· 
ııımdı bir no"ta bile dotil· 
dirler. Sahne teknitiyle, iİ•· 
nile, ihtiva ettiti atır mevzuun 
ıirift mesele ağl,riyle bir adam 
yaratmak öyle bir büyük mu· 
vaffakıyettir ki kütüphanemizde 
böyle bir 11bne eaerinio mev· 
cudiyetinden duyduğumuz gu· 
rur, tercümeler seri.inin ıahe
serlerini temaıa ederken bizi 
mahcup, 1'oynu Lbükük kalmak· 
tan kurtarıyor, San'atlcirdan 
daha y,ıni vo daha büyük mu· 
vaffakıyetler bekliyoruz. 

K•mal Bil6aııu 

bilmesi için, yabancı tes ·rıerden 
u~ak kılması lazımdır. Gencin, 
bılhassa ahlaki kıymetleri henüz 
k~vramak vaziyctıne gelen ikin
cı çocukluk ve bırinci gençlik 
devre~ıni yışıyan genem, bu 
gaycyı tahakkuk ettirmesini bek
lemek, ona, lüzumf u şartları 
carqi bir muhit yaratmakla ka· 
bildir. Yaşayışın fıkir ve telak· 
kiler üzerindeki tesir derecesi 
düıünülüı:1e, bu muhitin zaru· 
reti kendilitinden meydana 
çıkar. 

insan ihtiyaçlarının bilhassa 
eğlene~ iht yıçlarrnın çok art· 
t~ğı bir asırda bulunuyoruz. ·Ye· 
tıımeleri ele ılınan çocaklann 
eğf~ncelerini de düşünmek meç• 
burıycri!eti vardır. Terbıyede 
~e . terbıye müesseselerinde bu 
ıhtıyaca çok ehemmiyet verılir. 
B~nunJı beraber mektep, bu. 
gün, çocuklarını tam manasile 
eA-lendirmelc imkanlarından uıak 
tır .. Bu sebeple, onları, cemiyet• 
tekı eğ lence yerlerine terkedi· 
yor. Çocuk iç n müsait muhit 
yaratmakta kısmen muvaffak 
olan. mektep bu noktada yerini 
cem1yete bırakıyor. Bundan 
sonra ce.miyet, çocuğun mektep 
dışındalcı hayatının ihtıyaçlarınıq 
ve cğfenccıinin teminini üzerine 
alacak, diulenme imkanları ba· 
zırlıyacaktır. işin bu .safhasında 
birinci derecede duşüniilecek 
şey, ele alının varlığı tanımak· 
tır; o, henüz yetişmektedir, müı· 
bet ve menfi tesirlere karşı 
hazırlıklı değildir. Bu Pokt~da 
meaeleyi bütürı teferrüatile mü· 
talca etmek lazımdır. 
Zamanımızda en çok yayılan • 

etlenco vasıta11 sinemadır. Her 
yerde. a çıl~bilen bu eğlence 
yerlerı, genış bir kütlenin i bti. 
yacını karşılayabildiğinden ben • 
zerlerinden fazla .seyirci' bula. 

. biJme.~tedir. fktısadi vaz yeti, 
her .zumreye ayrı ayrı ve kifi 
miktarda . etlence yeri teaiı et
meğe müsait olmıyııı memfe· 
lc:etimizde, iıtili halinde inkiıaf 
~deo ıinemaJardan, her yıştaki 
ın_aanlar iıtifade edebilmektedır. 
Bınaenaleyh gençlerine ve ço
cuklarını eğlence yeri hazırla
mak lüzumu karş•smda bulunan 
cemiyetimizde imkan, kısmen, 
mevcuttur. YapılQlası icap eden 
şey kontrotdür. Hayatın gölge
leşmesi şeklinde tarif edilebilen 
sistematik bayatı henüz anlaya· 
mıyaa, iyi ve fenayı, mümkün 
ve gayrımümkünü biribirinden 
ayıramıyan taze dimağlar üze· 
rindeki teıirini düşünmek, fena 
taraflarını ortadan kaldırarak 
onu mfimkün mertebe faydalı 
bir hale getirmek. 

Kontrolsüz sinemanın çocuk· 
lar ve gençler üzerindeki fena 
teıirlerioe her gün rastlamak 
kabildir. Hayalin, ıüslü ve 
renkli akislerine kapı!arak Tar
zın tıraıı ve Duğlaı bıyığı ile 
ıftibar edenlerde; hayatın hare· 
ket ve vak'• kısmından ötesini 
anlıyacalc ıeviyeye gelemiyen· 
lerio taklit hassalarını ·hele 
hele Kuvboylann· ne derece in· 
kiıaf ett~rdiğini, bıçağı, taban
cayı yanı cınayeti, terbiye ve 
ahlak müesseselerine sokan 
ellerin arkasında, bunları gör-
mekteyiz. ' 

Baııboş bırakılan bu eğlence 
yerlerinin tesirleri, istıkbal 
endişesi mahiyetini alm ştır. 
Mektebin vazifesini takvıye su· 
retile tamamlamak mecburiye· 
tinde bulunan cemiyetimiz, bu 
iş üzerinde artık titiz davrana· 
caktar. Zaruri kararlar alınırken, 
maddi menfaatin dışını duşün
mek istemiyenlerin, haklı olarak 
eğlence yeri arıyan, fak t yıyi 
- .ionu 8 inci sahi/edd -
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Sahife 6 ANADOLU 

Londrada çok feci bir tren Franıız kabineıi mü. 
lıim kararlar oerdi 
- Başı 1 inci sahifede -

FranllZ milletine te§tki:ftrde bolu• 
nulm;:amu karıırlaetırdıktan ıonra, Baş• 
YeUI Ye Bnrbiye .Nazın Daladiyenio 
teklifi Ozerine mfistemlekeler Nazın 

çarpışması oldu 
Bu çarpı~mada 20 kifi ölmüş, ağır ve hafif olmak ü~ere 29 jorj Mandeım. 0 •ker1 §1\raya aza 01• 

muım kabul etmiıtir. 
kişi ,yaralanmıştır. Londra teessiJr içindedir Kabine; Franeız nınıemlekeleri· 

~ndn,17~a~~ - B~ ----------------~----------ın~~~di~iıı. burnd hlr k~ 
gün, yeraltındalci hatta iki tren 2000 gene, Belcika kabinesi manda heyeti teıkil edılmeaini Ve 
çarpJJmqbr. Bu çarpııma, çok • hu lıumanda heyetine, Suriye nıkeri 
ıiddetli otmuş ve on kişi öl· Dün jimnastik hare· Dün parlamento ve .kumandam generaı ı0uer1e. Liyon 
müş, 29 kişi de ağır •urette .ı. l ..c ı· l • J askeır kumandanı general Goşerınin Ret eri prOVQSI yaptı uyan meC la erıncıB de dahil olnıannı, elli bin Sene11alli 
yaralanarak butıneye aevlce· c 
dilmiıtir. 19 Mayıı hareket bayramı beyannamesini J'İrmi bq bin Fa•lı dao mürekkep 

bazırlaklara tamamlanmıştır. Mub· k ayn lıir orda lelkil edilmeıini kn· 
Son haberlere göre, ceaed· o amuıtur radqbrmıııır. 

l • b ·· k lt d telif O.cullır talebeaindon 20JO erı enuz en az • ın an çı• Brükıel, 17 (Radyo) - Yeni Bilkilmeı müıt~mlekelerde t:ıy· 
•-- l d ha ıı 1c· • -ı genç, dün öğleden sonra Al· ıyn mamıı a o ışı o• kabine bugün parlamentoya git• 7aro is aıyonlan ile bilyük aeker.i 

.. tü sancak ıtadındı ıon defa muş r. miş .ve beyannamesini okuyarak yollan yapılmasını tasvip etmiı ve 
Oğl d t 1 olarak ı"imnastik hareketlerinin b · · I" ı b · e en ıonra op anan bu karışık zamanda Belçikanın unun ıçın nzım o an ta aısatı ayır• 

Avam bmaraıında münakalat umumi provasını yapmıştır. nıııtır. 
ıiyasi karakterini tebarüz ettir· 

nazırı Buçan, kaza hakkında Yarın uat 14 to Kızılçullu miş, bütün meselelerde bitaraf Bu içtimada, Hariciye Nasın 
beyanatta bulunmuş, ve badi· lcoş:ı sahasınd' yapılacalıe jim· jorj Bone, aiya&i vaziyet hakkında 

kılacağını, yalnız Belçikanın 
ıenin, Taymis Kros istaıyonun· naıtik bayramı çok parlak uzun uzadıya izabat -rermiı, Çeko .. 

Yülcıelc menafiile alakadar ola· ı -L 1 J ı 1 B · · da vukuageldiXıfoi ıöyledikten olacaktır. ovUA;ya m•ac eaın~ • ngi tere arıcı· 
5 rak çalışacağını bildirmiş ve 'I\.• ı L 1 h 

ıonra, bu haıuıta kimsenin ka· Devlet Demirvollirı, saat ye ~,,azırı e a.onuın nn oauutı 
ı parlamentonun cereyanlara ka• izııh eJlmiı •e lıalya • Fransa mfiza• 

babati olmadığını ve maabaza 12,20 den itibaren 13, 10 a pılmıyarak çalıımaıı temenni· :kerel4'ıinin bulundugu safha etrafında 
tahkikata devam olunduğunu kadar lzmirden Klzılçulluya yat1Dda bulunduktan •onra,mat· kabineye malauıat vermiıtir. 
ilive eylemiıtir. gidecekler için üç buıuıi tren buat kanununun değiştirilece• 

Bu feci kaza, Londrada bü· tahrik edecektir. Gençlerimizin ğini beyan etmiı, Janıonun Genç bir kadın tren 
yük heyecan ve toeısür uyandır· muntazam jimnastik hareketleri aradığı tahıisattan sarfınazar altında parçalandı 
mıftır. ıeyredildilcten ıonra ayni tren· etti)l,ini ve ıu kadar var ki, 8 1 • -- aıı inci hi/ede --

Hiıtaneye yahnlmıı olan 29 ler ıaat 17, 18,35 ve 18,45 te gümrük resimlerinin ziyadeleı· l hl k f miııi. Alıancık ganaa gdea trenler, 
yarahniD ııbhi abva 1 te i e· zmire döneceklerdir. Ayrıca. tirilmesi liıımgcldiğini ilave gara ıiımeden eıel claima makuta 
lidir. otobüı, araba ve otomobiller de eylemı"cıt·ır. i d -L v ııop • er Te m-.Htaıı 7ola1a açık 
Olonlerin cenazeleri, mer11imle iıtiyenleri koşu sahaaına götü• Spak kabinesi, ıiyaıi, iskeri olduğu icaretini aldıktan ıoara tek· 
kaldınlacakhr. recektir. ve müstemlekeler hakkındaki ru banketle btatyoaa girermt,. 

Katil Osman 
asıldı 

- Baıı 1 inci salıi/•de 
Diyerek başgardiyan ve gar• 

diyanlarla helillaşmıı ve hoca 
dini meruimde buluomuıtur. 

Bütün bunlar yapılırken idam 
mabkOmu, en küçük bir beye· 

can göıtermemlı, hocanın ıör 
lediklerioi tekrar etmiJ, Adlıye 
heyeti tarafın-aan hazırlanan 
otomobile bindirilmiı ve hüLQ· 
met önüne getirilmiıtir. O sıra· 
da ıaat 2,55 idi. O!lalık zifiri 
karanlaktı. Sehpayı gördüğü 

halde gene metanetini mubafa· 
za eden Osman, bir hamlede 
ıehpanın altındaki masaya hr· 
lamıı, vaıife görmek üzere ha· 
zır bulunan cellid Aliye: 

- ipi ıabunlamamışıın ga· 
liba. Bana zahmet çektireceksin. 

Demiı, Ali de: 

- Merak etme, 11nı zahmet 
vermem. 

Sözlerini ıöylemiş, ilmiği kendi 
boynuna geçiren idam mahkumu· 
aun altındaki masayı çekmiştir. 
Ölümünden sonra hazırlanan 
ıuç yaftuı, Oımanın b~ynuna 

geçirilmiş, geç vakte kadar ce
aedi teşh"r olunmuştur. 

Hemcinıine fenalık edenleri, 

Ç b l siyasetini değiıtirmiyecelr..1ir. Buca aabiyeıh:ıd• Thkotlu 10o em er ayn kagıncla 10 aamarab evdo Qtuaa ee. 
Baıvekil Spalc, parlamento• 

R 
mal kar111 25 yaııncla 811. Nıci1e 

Omatizmadan haata dan ıonra beyannamesini oku· de bu trende bulunayormuı. Bn. Na• 
Londrı, 17 (Radyo)-Baıvckil mık üzere ayan meclisine git· eiye, trenin ctardaıanu görbe• 

miıtir. Beyannamenin Flaman ı la L ı .. , 11.. -'-N ovil Ç omber layn, romatizma· ame e o ra. çıı ııtıp ... 11aca.t-.i 
liıanı üzerine okunmaıını isti· t _b la dan rahatsız oldukundan dolayı ID i1ar r ıigara fabrikaıma keıtir· 
Yen Flaman azaları, ayan reiıi· m•dea gitmeL ı· ı"n tr d • k per§mbe gününe kadar yatak· " a; \' •

11 en ınme 
nin ıükOnet ta vaiye etmesi üze• iatemiı n yerinden kalkmıı, kom-

tan ayrılmıyacaktır. rine meclisi terk etmiılerdir. parhmanın merdinaiae gelmiı, o 
Başvekil, bugüıı milli müda· Başvekil Spak, ayan mecli•in• nrada dı makaua acık olduğu iı•· 

faa grubu nazırını kabul etmiş de de beyannamesini okuduktan reti nrildiği içiıı katar ilerlemeğe 
ve uzun müddet konuşmuıtur. .sonra Baıvekilete si,tmis v,. lf. bı1lamı1o Ba. Naei1e, trenin hareket 

Avam ltamarnınaa rerıembe ıama kadar meıgul olmuıtur. --.mgıiiI gonnrce guı gırmı11nı l>elt• 
günü hava işleri için yapılması liyecek yerde atlamağı kararlactır· 
tekarrür etmiş oıan münakaşalı Van F ric •1

• ve rayların kenarındaki bala .. 
• Jara, yani yol iaıansaa mıhaoı kınl· 

celıe baıvokilin rabatıızlığı ha· Ş:ıtosıında ikamete mıe taflınn azoriu• atlamııtir. Bn. 

bile gelecek haftaya talik edil· mem:.ır edildi Naciye ıaılara h11ınca, maatHam 
miıtir. iatif edilmemiı Tasiyette l>aluaın 

Yeni paralar Berlin, 17 (Radyo) - Alman tıılar, garaıuı ile yunrlanmıı, ... 
orduıu sabık erkanı harbiyei - ıı .kad o rayın azerine daımD 

Ankara, 17 (A.A.) - Tüki· .a ı 
1 

'' 

ye Cumhuriyet merkez banka· umumiye reisi general Von Friç, hi'raz evol binmiı oldıı&ıı kompartı• 
smdan bildirilmiştir: hükumetçe kendi ıatoıunda ika· maoın tekerltkleri kendwai parça· 

mete memur edilm iştir. lamııtır. Zavallı kadının yüztınla 
Bankamızın 15 lkinciteırin yanu, uğ kolu, •Dcudilnao ••I ta• 

1937 tarihinden itibaren tedri· Bergama kermesi rafı Te bac ğı parçalıamıı; yolcular 
cen tedavüle çıkarmağa başla· 22 Mayısta başlayacak Ber• feryada lıaılamıılar, tren darmıııtur. 
dığı veni harfli banknotlardan gama kermesı için Turinkkulü· Raylar n tekerlekler bir aııda kan 

15 Mayi! 1938 tarihine kadar bün vo Halkevinin Bergamayı içiade kalmıı, 'Hk'adaa poliı n 
beş llraltldırdan 24,47 4,865, ıeyahatler tertip edecekleri ha· Müddeiumumilik haberdar edilmi" 
elli liTabldaıdan 7,014,600, yüz ber alınmıştır. Bergama kerme· Maddeiamumi muavini B. Ra,ıı Uı· 
liriahklardan 13,980,000 ceman •- · 1 · d h k ot; hldiıo yerine giderek talıkika· sine gitme~ ıçin zmır en a• ta baılamı§, nk'ayı görulerio ifa· 
45 miiyon 469 bın 465 lira te· zırlananlar çoktur. deluini almıttll'. Makioiatin badiee· 
daviUe çıkarılmış ve mukabilin· 
de eıki harfli banknotlardan Diş Doktora deki alikHının, ddıea kadını gör· 

meuıektea ibaret olduğa aalaııl· 
ayni mıktar yani 45 milyon C d D .,, mııtır. 
469 bin 465 lira tadavülden eva ag ı Zavallı kadınm lr.üçfik bir ÇOCU• 

Mayıs 18 

<;in - Japon harbi 
-Başı 1 inci sahi/ede

rinin fıli tesiri hemen hemen 
yok gibidir. Üzerlerimizde arılar 
gibi uçuşuyorlarsa da Çin kıta• 
atının ıeri hareketleri yüzünden 
hiçbir tesir yapmamaktadır. 

Tayyareler çok yüksekten uç· 
mağa mecbur edildiklerinden 
son iki ay :zarfında Japonlar hiç· 
bir bombardıman yapamamış· 
lardır. 

Diğer taraftan Japonlar tank· 
far da kullanmağa başlamışlar• 
dır. Japon tanklarının Çin mü• 
dafaa hatlarında ya tertip olu· 

gü muharebelerinde Japonlar•, 

kar~ı daima üstün gelmi~lerdir. 

Şanghay, 17 (A.A.) - Ecne" 
bi müşahidlcr tarafından veri· 

len malumata göre, Çin çetr 

leri Peipingin 140 kilometre 

cenubi garbisinde ka"n Paoting· 

fuyu muhasara etmişlerdir. Şe
hirde bilfi ı l örfi idaro toeııü• 

etmiştir. Söylendığine göre, 

Çin kuvvetleri eski lcomüniıt 

ordusunun kıtalarınd~n mürek• 
kep tir. 

nan ağlara düşüp kalmalarından ı•-•--------ı•llll 
yahut ta tank müdafaa topları 
tarafından tahrip ed.lmelerinden 
korkuyorlar, Buna mukabil J epon 
topçusu çok tesirlidir. Fakat bi· 
zim ayni silah:arımızla olsa Ja· 
ponlar taarruz vaziyetlerini ida· 
me ettiremezler. 

Mücellit 
Ali Rıza 

••• 
En temiz ve en zarif iıleri 

aüratle yapar. Japonlar topçularını gelişi 
güzel kullanıyorlar. H "ç askeri 
ehemmiyeti olmıyan küçücük Yeni Kavallar 
bir köye karşı 50 veya 60 top 
birden ateş ettiklerini ekseriyet· 
le görüyoruz. Çin askerleri sün· 

Fener Tıp S. 90 cm 

85 .. 
80 it 

7S .. Bozkurt Tıp 6. 

70 " 

85 
" 80 .. 

75 it 

Kelebek Tıp 9. 

70 ,, 

çarşısı No. 34 

Kuruı 
832 

756 
723 
690 
651 

732 
701 
670 
639 

1 -- Yukarıdaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peıin 
ödenmesi meşrut 36 metrelik bir top için olup aııari 
1 balyalık (yani 25 top) sahşlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve preae masrafı olarak 100 
kuruş müşteriye aittir. 

3 - kAfya'YÇTn --sır ıcürüŞ rab - nakliy;--ü;;t;-;bı;,;:-.. -

4 - 1-24 top almak istiyen müşteriler yukarıdaki fiatlere 
yüzde 2 zamla mal alabilirler. 

Yukanda gösterilen bez fiatleri Vekiletia teıbit ettiti 
fiatlere uygun ambalaj ve nakliye masraflarının da muvabk 
olduğu tasdik olunur. 

Bağ ve Bahçe ... TUtUn ve Sebze... Fidan ve 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Trakt6rları. 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar• 

Orak ve Harman Makineleri 
11ir her cins ·ve ıiıtemde 

Ziraat Makineleri 
Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Halimata çarşısı No. 31 
Telefon: 3809 - Telgraf: Karadavut IZMIR 

kınun affetmez . ka ldırılm ıştır. ikinci tlıeyler sokak No. 25 ~o da varmıı. 
.......................................................................................................... iiiıiıiııııiııiiiiiiiiiiiiiiiilllliiiiı ...... llliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

S ıme, not.arımı ş ımdıhk bu· lığından kompartımana guıyor, yaşlarında, fakat yağlı ve se· sıcak bir kova ıu altına dür 

Yazan: 
- 52 

Saime 

Bir erketi bütün maneviyatı 
ile yıkan kadın yok mudur 
sanki?. 

Yıkılıı, ekseriya erkeklerde 
oluyor ve ben, onun içindir kii 
erkekleri daha çok ıeviyorum. 
Unutmıyan kadındır derler, doğ· 
ru .. Fakat erkeği n, tam mana· 
siyle seven erkeğin yıkılııı da· 
ha •esli, daha akisli, daha muh· 
teşemdir. 

Kadın, kadınca sever, erkek 
erkekçe •. 

Bu aatırları karaladığım 11• 

atlerde, güneş, ufukları bir lile 
ormanı gıbi tutuşturdu. içeri· 
den piyano sesleri geliyor ve 
o, bir şarkl söylüyor. Ne ka· ... 

dar güzel çalıyor bilmezsin ve 
ne kadar içinden, yüreğinin ne 
kadar derinlerinden söylüyor 
taaavvur edemezsin •• 

•o kimdir, 0 11 diyerek, ro· 
manamın ıuraaına sıkıştırdığ m 
meçhul ve gökten inme insan , 
kimdir, ıormı, onu en sonra 
tanıyacalcıın .• 

Fakat işte çaldığı parçaı 
Uzak, toııla yollardan 
Gorbıt yorgan ~eçiyor. 

Soyıı ttrı pınardaa, 
Bir atlı ıa içiyor. 

• • • 
Daglır bir duvar geda 
Bu gurbeti bıtirin 

G6Ul rGz Ara •eria 
Soıı atlıya getirin 

rada keıiyorum. Gidip onunla vücudümü ııınyor. miz olduğu için insana daha müş gibi, kıpkırmızı keaildL 
meşgul olmak Iizım. Çünkü Lamba dı sönük, kııık ve fazla yaşta olduğu hissini v.. Sen olaydan, tabiatini iyi bill-
zannediyorum, ıimdi gene ha· adeta ölü gözü gibi feraiz.. ren bir insan geldi, karşıma rim, kahkahalarla gülecektil·• 
rareti yükseliyor, gözlerinden - Belki hareketimizden ıon· oturdu. Etli ve iri elleriyle pe· - Af buyurun ·dedi· yaaıl• 
bulutlar geçiyor vo uzaklara ra ziyası artar. çeteıioi düzeltti. Bir şişe şarap mışım.. Demek yalDızaınıı.• 
bakarak bu şarkıyı ıöylüyor... Qjyo düşünüyorum. getirtti. Göz uc:ı ile bana balda: Ben de öyle hanımefendi "' 
Fakat ben yanına gidince der· lstanbula ıadece, köıede kal· - Affedersiniz ·dedi· masa· o kadar dı sıkıldım ki •.• 
bal iyileşecektir. Onu alıp aşı· mış zavallı bir akrabamızı alıp nıza oturmakla ııygııızlılc et· - Halbuki, diye cevap 'iet-
ğıya indireceğim. Oğlunu ça• Tireye getirmek için gitmiştim. miş olm·yayam? dim, insan, kendi kendisioill 
ğıracatım. Ne çare; hastalık, benim bu- - Estağfuruliah, ne münaı.. en iyi arkadaııdır. YalnızhtıD dl 

Havuzun baıındı mas111 ha• lunduğum günler zarfında onu bot ·dedim· masayı tek başımı çok iyi arkadaılık dakika "' 
zır. Hor akşamki gibi biraz içe- ebediyete götürdü ve ben de angaje etmiş değilim. iki kişi· saatleri vardır. 
cek ve birdenbire dirilcşecek, lzmire tele başıma dönmek liktır. Gene kızardı, gene bozuld• 
iyileşecek, hayata dönecek.. mecburiyetinde kaldım. Korku· - Teşekkür ederim. Fakat bunu hissettirmemek içİ• 

Biliyorum, merak ediyorsun, yor muyum, bayır! Maamafib, Cevabını verdi vo ıonra: ıözüne devama mecbur kaı1;= 
"o,. kimdir, diyorsun. Sabret, mütecessis, genç er~eklerin ha· - Halbuki -dedi- ben ırzı - Evet, bazan öyledir. ,... 
onu da tanıyacaksın.. na dikkat ve mana dolu göz· genç bir beyle vapura girerken federainiz, kendimi takdim et-

• • • lerle baktıklarını da görüyorum. görmüştüm de.. mcği unuttum: __,_., 
Şimdi b"zim ihtiyar zeybeği, lıtanbuldan Bandırmaya gelir- Harifçe güldüm: Bendeniz müteıhbid mi.....-

güzel, cici Aferideyi, G üzideyi lcen vapurun yemek salonunda - Beni mı? .• Yanlaşınız ola· Nasuhi. 
bepıini bir tarafa bırakalım: bir hidiı:ı oldu: cak .. Ne vapurda, ne bir yer - Şerefyap oldum. Beocll' 

Bir lıtanbul dönüşü, gece Salona girmiştik. Tele başıma de, ne burada, ne şurada beni niz de Aferide .• 
yarısı, Bandırmadan trene ya• küçük bir maaaya oturdum. hiçbir genç beyle görmemiş Güldü. Biraz yerine ıelitı 
payalmz bindım. Sert bir se· Ş şm•nca, gözlükleri altın çer· olacaksınız.. itidal.ne sah p olur gibi: 
rinlik pencere ve kapıların ara· çiveli, benim tahminimce 37·38 Kulaklarına kadar, anıızuı - Sonıı oAr -



Sahife 7 

Amiral Nelson 
Bir ihtişamın parlak destanına karışan aşk. 

8 
lnptere,. Ameriblalann, 

•tır ver,U.rden da1daklan bez· 
aüaliti izale edecek tedbirlere 
batvuracatı•a. tiddetle mukr 
balede bulwamq ve binaetice 
biacliti dalı keamitti. Bütüa bu 
t.ldiHlerİD •nala, la~iltere 
balı içiiaci Joridar. O; bui
nbiaoe .,_.tini, a111i zaman· 
da ricaline ve avam kamara11· 
•- bW ettirmit Ye nihayet 
l.tilter•İ• ıimali Ameribda· 
ki ayatım keMD akıbetlere ae· 
bebi1et •ermifti. 
ıns .. eıi niıanıaıa 10 uncu 
pai •• Bupn Hıllde vaka
balaa ilk mGudemeden iki 
pn eyel, Jorj Vqinıton, mibe
llh Amerik•a•n lbqkumaaıduı 
obaqtw. 

Jorj V.aflaıton, •alaarip" 
cidclea fedakar Amerikalalann 
bapaa reçerek iltildil aavqıaa 
bqlarba. blyiik bir .... el.ar 
•llfla. 

1776 .... te ........ clar-
11incl pal, Filldelfiyada top
laaaa mecliai kısa bir müak .. 
reden IODra fi•all Amerika 
Birlefik lafikGmetleriaia iltikJi. 
liai ill11 etaifti. 

Jorj VafİDıtoa, ıerçl 1776 
MDeai Marbada lnıilizleri Bo .. 
to.dan wdetmete muvaffak 
olmqta: fakat, bit mlddet ıoa
ra laailialer tarafınclaa püıkür· 
tllmq olu Ameribhlar, Ne•· 
JOrk Mftliaine pkilm•te meoo ........... ,.. .. 

............. ,.... ..... u. 
kalbi•cl• lsorkuRaD 7ori 

ıoktir. 
Jorl Vqiaıto., laılllılerln 

•wleti brıı•acla 71lma•ı1 .. 
• a•u 10Dra kat't saferi eJ. 
cle etmete muvaffak olmllfblı. 

Oracl NellOD, yeni dilnya 
cleaiziacle ıörladütü umanlar 
dl, Amerikahlana Sa Majeate 
ltünel Jorjua kaaa•lanaa kar
ta olaa ltaataizlikleri paiıı.~ 
•ı Ye iltlklll daypları, kalp
leriacle laa,U ,. c.taqtL 

Laautolt 11•iıi harp lima• 
... •nualabada, donanma 
laamaadaaı Via amiral Piter 
Parbr bptua •• ıe•i abit· 
lerial amiral r••iaiae davet 
ederek baclilWe tanlan a6r ........ 

- Prams ve Ameriku kor
lla ıellileri. •k •k ,..u.n
llill IUf etaekte " uilere 
lilab. malai .. lt n elbiae , .. 
tletirmakteclir. 
L_ S. konaal• takib etllek .. 
....... bir deni tedib .... 
.._ iti., 1olla ve ubitleri ce
.., bir harp ı••iıine ibti1a· 
•• nrda. Ba pmiyi, filodan 
.. ••aa aJlrabilirdim, fakat 
r,_•ılarla lapaayollann ala· 
..... YUifet• iatinr ederek 
~ clai• kawvetli tatmak 
ll.ti1atklntaaı ria1etle ıimdi-
h kadar a..a 1apmadım, Iİ• 
~ baraya ıelitiaia va1i1eti d .. 
-.urcli. Konaalan takib etmek 
'- ..u.la aillb Yelaire almak 
llretu. bnetbalaaı..aıma• 

ol•ak YUifuiai m cleralate 
.._.lcıiais. 
ı.amoft remiai kıptam ile 
~ı. Orad Nelıon " pmi 
.... ~ V.ı .. iralia emirlerini 
~ld ettiktea 10nra ıemileri· 

d&a•ltl•cli. 
<Orad Nelaoa), ıtce. ka ... 
L~ ~eli keadiae cliitü
"eD Vı ı amiral i~a: 

-.. laı bı doaaamuada, ba 
teaiz raW.. ..n ve 
............... ad 

ubibi ve diiıüıt bir kumudaa 
u bulunur. 

Diye manldumıı ve ilive 
•t•itti: 

- Bu laaia korsanlardan bir 
kaçına teudüf edecetimizi ümid 
ederim. işte beaim için bir far· 
ut dahal Bu fır11b kaybetme
yip, kendimi ıöıtermeliyim. 

(Lauestoft) gemiıi, korsanla
nn takibine memur olah, bir 
hafta ıeçmişti. (Lıueıtoft) bir 
pn bir korsan gemiıile karıı· 
lapaııb. Korun remi ıinin yel· 
kealerinde, bir yılan tersim edil· 
mitti. Bu; o zamanlarda Ame· 
ribhlarla Franıızların, lnıil·z. 
lere bealedilderi biaman bu· 
nmetia bir ifadesi idi. 
Amerikalılara aid olan bu 

koraan ıemiı;, (Lıuestoft) tan 
çok küçüktü. Kornolar, Lafiliz 
remi.ini görür ıörmez, kaçmak 
İltemiflerdi. Fırtana, o derece 
tiddetli bir ıekil almatb ki, ıe
m "cileria ayakta tutuaabilmel• 
riae imkla kalmamııta. (Laa
eatoft); bana ratmea, Ameri
kan koraanlaranı ıüratle takib 
etm'ı ve ıemıaia yoluaa k ... 
mitti. 

Laueıtoftun bptaaı Oviylam 
Lokir, tealim olmaları içia Ameri
kanlara ıinyal vermete batla• 
mıftL Amerikaalar, lnıilis kap
tanının if&retine, kelif bir ateı• 
le mukabele etai.ı-, ille ham· 
lede Laueatoftan mürettebatua• 
.. alb kiti ,., ..... ,ıarch. 

1.ıılis barp pmiai, kor•• 
ların bu hareketini ayni ıekilde 
brtılı•alda ıecik•••İf, ima 
bir deniz mubarebuinden ıon· 
r .. (Laueıtoft) aa toplan, Am .. 
rıbn pmiaiai müteaddid yer
leriadea yaralama., topçularını 
imha etmiı, direklerini parça· 
lamıı ve güverteaiai tarlaya 
çevirmiıti. 

Fırbna, ıiddıt keabetmiıti. 
(Kameatopt) kaptanı, büyük 
ıudallarla ko 11n gemisini yan 
taraftan karı lıyarak eıir alma• 
•••• birinci icaptan muav.nine 
emir ver•iıti. 

Kaptan muavini, aldıtı emir 
üeriae mürettebatla hemen 
clallara atlamıt. korsan ıemiaine 
clotra ilerlemet• baılamııb; 
fakat, tiddetli fırtına ve ıat 
kalabilen korıanların açmıı ol· 
duklan ailib ateıi, laıiliı ıe· 
miıi mürettebahaı yıldırmııta. 
Kıptaa (Ov·ylam Lokir), (Laüe,. 
toft) un kaptan köprüıünden 
baylarmııtc 

- Topu, tefeli kalmıyaa bir 
pmiyi teslim alacak bu remi· 
de ceıur adam kalmadı mı? 

Orad Nelaon, hemen cevap 
vermiıti: 

- KJptanım lianederaem 
111'& bana geldi. 

Kapta• Oviylam Lokir, Orad 
NelaoaaD yüziiae aert bir b•· 
kaı ftrlatbktu 10nra tekrar laay· 
kırmıftı: 

- O halde ne bekl"yorıun? 
Oıad Nelaon yanm ıaat ıoa

ra. koraan ıemiıini almıı ve 
ıemiaia laenüz lanlmamıı bir 
diretiae laıiliz bayratanı çek• 

•itti· 
Korun ıemiıiaia kaptana, 

ayai pD lagiliz pmiliade uıl• 
••ıtı. 

Orad Nelton, erteli rün hı· 
bra defteri•• ıulan karalama,. 
bı 

•Ba kii~lk 'ldi1e ıöıtercli ki 
beade, ea miifkiil ve fev .calide 
zamanlarda ceaareti artan ia
ıanlara aaahıuı bir hallet var
dlr. 

Nakleden: Kllmi Oral 
Laueatoft gemisi, aylarca ea. 

gin denizlerde bir kahraman 
olarak ıüzülmüı, geceli pn• 
düzlü Amerikan kor1anluını ve 
Fran11z kaçakçılarını takib et· 
miıti. 

Orad Nelıon artık, kaptan 
Oviylam Lokiria sat eli olarak 
gemilerde mevki almııtı. Gemi 
mürettebatını o, barpterdo top
lan o, ve ıeminin en mübim 
umuruna o idare etmej'e baı· 
lamıştı. 

-Sonrı var -
~~~~~---~~~~-

Bu da artistin 
başka çeşidi. 

• ıe •• 

Dava 
Mütemadiyen 
dava, hep dava. 

KondfllU BeMf 
Ka vıacı mızacı dillere ele .. 

tan olan sinema yıldızlarından 
Konıtanı Benet, hiçbir dava 
önünde irkilmez. Onun biiba11a 
pırı için açtıtı muhakemeleri 
okuyunuz da hakkında hükmü
nüzii veriniz: 

Konıtanı Senet, ıoo zaman
larda. Limmi Fldler isminde 
bir münekkide kartı 250,000 
dolarlık b"r zarar ziyan dava11 
açmıı ve münekkit tarafından 
yaz ha yazıların hayıiyetini ren• 
cide ettitini iddia etmiıti. Ha
ıari yıldız bu münekkitten, ayni 
sebeple, yeniden 350,000 do
lar iıtemektedir. 

Üç ay evel, konturatoıunua 
boıuldutundan dolayı, 35,000 
dolar almııtı. Altı ay evel de 
kend.ıioden 3,000 dolar iıtiyea 
bir ressamın talebini reddet• 
miıti. Bu re11ama •Barda mua 
baıında oturan kadın • iıimli 
bir tablosunu yaptartmıştı. Ba 
tablonun paraıını vermediti için 
reaum onu dava etmiıti. 

Artiıt a1hayet, iki ay evel de 
keadiıine tam zamanında bir 
ıenaryo yetiıtirmed.ti içia bir 
senaristten mahkeme va11taaile 
62,SOO dolar iıtemiıtir. 

Torbalıdaki göç· 
men evleri 

423 evin inıaah ik. 
mal edildi 

Torbalı, ( Huıuıi ) - Geçen 
aene mıntakamııda iıkin edi· 
len göçmenler içi11 423 ev yap
hrılmıı, in .. at ıona ermiıtir. 
Teılim, tesellüm muamelesi ba 
ay içinde bitirilecek v• göç• 
menler derhal yeni evlerine re· 
çeceklerdir. Göçme• kardefle• 
rimiz mıntakamızdan çok me .. 
aundurlar. 3 bin nüfuı müıtab
ıil vaziyete girm'ıtir. Bazılarına 
tohumluk ve çift hayvanab te\'t 
ziata dewam etmektedir. 

Memleket Haberleri 
TonBalığıAvcılığı .......... 

Se1diköy, (Haauıi) - Se1dlkö1 llkokal talebeli; ,... 
bimayeainde 1obul çonldar menfaatine bir ........ •• 
lerdir. Rolleriai blyük ma•affalayetle batana ,.ma1ar, tak4iık 
allnılanmıılardır. Reı"mde, mi ... •eye ittirak ecleal••• W. 
rrubu uybek kıyafetleri ile görüyoraL 

Portakalları ile meşhur 
Sultanhisar 

u,,,Tc Gençler6lrllll talcımı 

U.U, (Haıui) - Halkevi apor komiteıi, ıebrimildeki takım· 
lar ara11nda iki devreli bir kapa müubakua t.-tip et•iı, Uıık 
Gençlerbirliti takımı biitiia m&ubablarda biç matlGp olmadan 
kupayı kazaamııtar. Kape, paçlik bayramı •iitluebetile bugüo 
Gençlerbir liti takımına v•ilecek ve gene ıpo komiteainin tertip 
ettiti ıkiAci ~upa miilabasaa.u da batlııwlstır. 
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ln'8•t mQna &ıl!!HllU iDmalu 
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&mir ioeir ve Gzflm tarım atış ko-n-~-----• Eaz......-an-blr h•llk tiotl-• .,.. lsmail otl• 
lllllel glnl nl llelerlr All GdMa '*-•daa dola)'I 
aetvel: malacu baluaa bet parça pJ• 

""'•"•' .d wblGa açık artama .... 
Sır•'taiı ..._ C:ll.ı,.11.. tile ....ı•uaa k.- verlDıı• 

Gııl's• n•w• & •• tdo tir 
ı sa zr s btıız Ta Allla.... · 
& .... ArftkWa ... 1 - Biriaci gayri m•lml 

.... laae olap PuafJlrİ ••laalleai-
ala at ..... 1akataacla 2. 211 r•• b .. llflı; Ewıl•ıil ---Lclar. Kıvm.eti mabammiaeli 

B. ..... S.•ı .. E••• A1ı1aıo _,.... ı-
.... a ••••• LIPll. ,..,,,.,.. 4000 lirachr. 1546 ada, 141 
...,1,5a panel •Jlcla ka11tla klrıir ve ç..,_.. ,.... ..... ..,. .... 

11ez-.... ~.._ 1· 2 •· tahrir v•ım•d• yuıh olaa 
a &bl( ... .., T..a ...... itlta '-eaia evaafı ..,. ...... 
~ -. UıılJ...._ .. ..ı takdiri llaymet ..Wva· 
.. .,... ıaWsacla p.telİl•İftlr· ,.,,.. .. 

G•ıı.,. 
tal ........ 

2 - bd.ci p,n .. .nı: 
Almecl •ta .. 1a.ıı..-. ş.. 
dınaulb ..atıada t •,.tı 
.... cllkklaı olap 18/5 11etN 
ı.Wll •P 269 ada ,,. 22 ,.. 
.ı• kaJıtbdlr. Talulir ol...
ks,mti 1400 liradır. 

.S - Oçünciiıü dlWn ol11P 
All•edste •ıMlleliaiıl Çerçi
otla ll••*4achr. 276 ada. 81 
,.....ı ,,. ,,5() mltre •utabba· 
•cla 18 u,.a. clıildlia Kı, .. ti 
800 liraclar. 

s ........ 1WAi. Sg•Htl 4 - DördiiDcilü: , ... ellik• 
B. llaW~ g,,,..._ !Mi u&ı; kh olap dördiacii 11pahi pa· 
,....,.. ..... Ald. unacla 11 kap• 322 ada •• 3 

ı•---------111 panel aayalı ve 5/25 M. mu· 
Serlcıidılılı rabWaclır. Kıymeti mWcadde-

KCçecilll' cacld .... clo Oı',ipll NIİ 500 liradır. 

operatifleri birliğindenı 
Smk.ahiurcla iap edilecek paviroa. tüb& daireli, • teli•b, 

... ...... ,.m- ifl-i .., .. wf ..... ...., .... 
• 

.... .. a...u,atm -····· kefil bedel 21.9'0 lira olip YIWt mt 91111 ÜZ•iam yapbnlacaktır. 
T .. iMt lliktan olaa l.650 lira ukit bulca ••ktaba ••ya 

dnlet tahvilleri oa.ak 1abnbr. 
F.biltme 26/51938 per .... lte p.ü wt 15 te lzmircle Bi· 

riacikordoada it Maaacla p•I clinktörllk od•••cla J&pl• 
lacakbr • 

Feaui evrakı ıöraık latiy..ı.r lmirde BiriacikordOllcla 
al•rllc brp•ada iılet•• hMıacla Wrlik fea •GtaWri8• YIJ& 

Aydında AJdıa mWi bi•b•• ..... , et..Uclira.. 
M&teami• laabat Jll••z l..ircle fea ...... ... ...... 

..Ueeektir • 

Emlak ve Eytam Banka oda • 
!aaı No. Y.-i No. • Nn't ~ 

~2 T.L 
A. 207 /3 lzm.- Kokar,ala tta.. :ı par..ı& ahar 
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S.lıife 9 

/C.öy gezileri: 

örnek köyü olan 
güzel · Armud·lu 

Baroıı, caddeleri, elelıtrifi, ıaya, t•mizlifi 
ile eııuali az 6alanar bir Tarlı lı~y'IJ.tl'/i.1' 

YGUll: H. GEZER 

. 
Ar•rullıultıı1 6ü ıörlnllf • Antıull• 6elMI .. Nlıi 

8eal la•pa altı IUt ba-
4111iae hıtbyaa maamıa bqua
da çalaı•rba; tramvay, vapar 
veya otobiiale b•baap bir 
)'ere aiderkea; ainema, tiyatro, 
pzino, kalıve ıibi yerlerde 
oturarbll yalanımda balaaaa
lana umaa zamaa oadaa ......,. 
ettiklerim iıitir, ıiila ıeçtikçe 
0011 ıörmek anuauaua çotıl
••t• baıladıtını biuederdim. 

Nasıl biı•tmem ki? •• 
-•Bayım, ba yıl Kemalpqa 

lciraz bayramıaa ıidecek milin? 
Alclında olsan, onun hem• 15 
kilometre dotuuada Armatla 
elenen bir köy vardır, mabak
bk rit pcelİni, padiiziaii 
ıör •• 

_ .. Geçende T.arptlaclaa iz. 
•ire gelirken makine Armatla
Ja utradı. Geceydi, o ne köy 
azizim öyle... Sokaktan panl 
Parıl r•n• elektriklerle P.. 

.... , .. lak. •• 
• •• Çnth Yakarı K.ıa.lca ile Cı· 

•arlı Ôren arıandı kalan bu 
köyü de yurd tetkiklerine yar 
dıaaı olar kanıatile okayucula
tıma tanıtmıtı faydalı b11ldum 
littım ve ıöıdüm. 

• •• 
Siz de bir pn Armutlaya 

tidor,_iz Armutlunun meıbar 
laetonarme köpriiaiiail ıeçer 
tec;mez otobütea iaia, bara· 
daa kö,e yaya ıiria. O umu 
Olu daha çok sevecek, daha 
ftzla betenece kainiz. 

ilk uda köyi fOHJe birlet
tirea, biri öb&ründea cazip iki 
tol br11n1u çıkar. Satdaki 
Jeni, diıtiln kaldınm1, iki ta· 
tafını aiiıleqaeai iç·a dik•ilm t. 
bber metremikiplık kırmızı bo
hlı demirdea çerçiveler için· 
ct.ld camlarile içinize baıka bir 
'-alahk verir. Soldaki; kendi· 
Iİae bitifik büyük bir koru ha· 
'-deki parka ile ruhunuza ita· 
ht, nah w 11bbat aefbalan 
lerper. 

Her iki 101 yüz metre aoara 
lwirletlr, lizi; kenarlınnı pnç, 
'- çuaarlann ıölıeleadirdili 

tazam bir caddeye kavur 
~-· Bu tek cadde Gzerindea 
~- •etr• daha JiiriniiDüz, 
~eza ilç çatanil:lı pyik 
,:,aua aibi temiz üç Jol ç .. 
~ Haaaiaiaden iaterMDİI: yi
""•H•Gz: Armatluaua 11cak 
...... itlacleainiz. 

• •• 
w!~Ut ka11ramanhk deatMmı 
~ çefit hazineleri içine Hr• 

~ Murat datlan, Ep deni• 
:-- ••"11• azuıp giden lil-

lellaia bab atıılarmda iç bil· 
1'k irtifa ,a.terır: 
-1..~t, Malımatdafl, Nif· 

~itte Ar•11tlu bunlardan Mah• 
t'İa datıaıa dota kuzeyiae .. ,.u.r1. alc;•laa vı bir• 

M:lo~_,.._.· 1Deth1.r faJIDdlD 
_..... abeak• bir clizlillc be-

riDe kunalmqtar. 
Vaziyet cotrfyeıi itibarile bii

tüa riizprlara açık, falc at aayu, 
havuı, tabii rüzılliii em11lıiz 
bir köydür. ' 

lik İf olarak yaradanın hiçbir 
nimetini elİrgemediti bu köyün 
idarecisi belediye reİIİ ce.111 
Tiirkotlana buldaqa. 

Belediye daireıinin antreain• 
de tahta bir iakemleye oturmuı, 
ıösleri btr F raaaızca eaeria 11• 
tırlartaa takah diif\illlyor ve 
olcayor. Oturduk, oa•la Ar· 
matluya koaqtak. 

- Köyümüz, ciclclea pzel· 
dir •dedi- onan kucaflna gelen 
laer miıafir meatolmadu ptmoz. 

Her ziyaretçinin biuiyabndı 
iyi intibalar barakır. Şi~di rö
rüp te hoıınua ridea varlık, 
ıeleflerime aicl samimi aiyileri• 
maWüdür. &pcla bir rolıö
rillir• .... O •ICacf~Ddll'. 

Mlteva.. lllllhataba.,.a bu 
e1vaba beni mütebauia etti. 
t.\.Q.~C(.ll mektebi; ebonomik 
durumuna 11ti ıyan kooperatifi; 
yeni, rüzel belediye binaaı; ıe
nia, biiyiik loncuı, ıu teıkilitı 
e&.ktrik teaiaatı, okuma odası, 
radyolu ıazinolara, büyük adı· 
mt batrına baatıtını göıteren 
andacı ve parkı ile tam, ideal 
bir köy olan Armutlada daha 
H fibi yeDİ pyler yıpılmııı 
ditiiniildiitiilaü ötreamek iıte• 
tile: 

- K&yiiaiiacle, yeni ıeyler vii• 
cude ıetirmek huıuındald ta· 
11vv11ruauz nedir? 

Dedim. Geaç köy belediy .. 
cilİ bir libzı diifüadü ve: 

- Çok ıeyl•··· Dedi •• Dvam 
etti: 

- Köyümüz aon 1ap lan nii· 
fua yazımında 3465 olarak kay• 
-dedilmiıtir. Bu nüfual 3 bin 
dönüm arazi iizerinde 11rf bat· 
cılakla atratıp yorularak ibti • 
yaçlarını önler. Araziyi işletmek 
muhakkak senenin 8·9 a,. için 
iç Anıdoladan relecek amele 
ile kabildir. Binaenaleyh am• 
lellİ• ve batc 1 le ile utra ... 
balkin sıhhi durumuna rözönü· 
ae ~k ille fır•tt• bir dia· 
panaer, bir eczane yapmak, ıa· 
•İJ•• ba ameleaia yeldlnanu 
tefkil eden bin beı JÜ küaar •üfu• banndıracalc ve onlara 
ucuz yemek bir (Alevi) ·de ac
mak.. Buna viie11de ııtirmekle 
ArlDGtlu çok pyler kuaam11 
olacakbr • 

Baadaa 10Dra, bir çocuk yu
va-. aoamektebl, hal, illa• 
teakilitı ve bilbun bir meteo
roloji istasyonu, bir de aaat 
kuleli meydana ıetirmek. .. 

Na11I, biraz hayılpereıt•• 
aöyliyorum delil mi? Fakat 
IMaDlan bela detU. Araadlular 
bu öniimilıdeki bef ,.ı içinde 
'" belki daha evel batarmıı 
ve bitirmit olacıldarr 

Belediye rtsi11 ootrw aöyli7or
d1e Oc; senede yapblı (17,000) 

Senelerce yılmadan çalıfan Fran· 
sız vatanperveri, lngilterenin bita

raflığını naa~l temin ediyor 
1791 ıenesinin aonbıbarındı, 

büyük ihtilil, F raaıız milletiıaia 
kafaıında bırp fikrini dotur
mqta .. Cepleri ıitkin gazete· 
cilerin iltihak ettiti bir düzine 
kadar aiyaı:yun, milleti ııkıcı 
bir barba ıüriiklemek içil ıo· 
kak sokak dolqlyorlarda.. 

Sillb, teçhizat, yiyecek yokta 
.. bütiiD dÜDJIDID • matlak 
müıtebitler. ine yani Almıa
lara kaqı harp ilin etmek iıt .. 
ni1orda. O zamanın me,hur 
simalarından kitapçı Kara, ıul· 
lau kurtarabilecek yeıin• çu .. 
nia laırp olduğunu haykırıyor• 
da. Almınyadan kaçıp Fraa
ııyı a1tınan Praaya baronu 
Klutı de ıöyle ıöylüyordu: 

•Alman aakerleriaİD lilibla
nnı indirmelerine veya oulirı 
kamandanlanna karp çevirme
lerine; •bıakulcu beıer aium
aımeai. le, Fruıız ukeriain 
önüade ıörüamelditim kifi 
plir •• 

Bu ıözleri ıöyliyea BaroD, 
Fransayı harbe ıüriiklımek için 
Pariae yerleıaiı bir laaiaclea 
bqb Wr .., deiilclie Ye .... 
a11 pelc u khaH farbbaitti,. Ba 
jilRler- Cle, Fraaiabıa ortaclu 
kalkm .. aı iataç ıaclecek bir 
harbe meydan vermemenin ça
relerini arıyorlardı. lnıiltere 
Almanlarla beraberdi,. Hiç el .. 
tilae, bu devletin bitarafhtuu 
temin etmek llzımdı. Bunu t• 
min için de lnfiltereye mahir 
bir murahhas göndermek li· 
zım geliyordu. · 

Bu iti kim yapacakb? 

metre murabbahk temiz kaldı· 
nmla ıokaldarını piılıktea kur• 
taran, köyii yeıil cennete çeYİ• 
ren yüzlerce •taçla Jezyia .dea, 
pnçleri için hareket ve faali
yet aabaıı oları k pniı, mo
dern, bir spor aahuı aatlıyan, 
bünyesine yantan ıarif bir be
lediye binuı vücude 1etir*11 
Armudlu ıu halde bu laJllan• 
ları da yapmakta yaya kallDl)'I• 
cakbr. 

- Köylünün bu ilerleme ha
reketinde ne gibi duyplar bea
leditini h · ısediyoraunuz. Yar 
dım huıuıundalı:i ııyretleri na• 
aılclar? Dedim. 

- Bana benim delil. lcöylii
müa atzile cevap veıeceti• 
•dedi· Armudluların ba imar 
iılerindelı:i heyecanları: 
- Ah buaeae üzüm iyi olsa, 

paıa etse de köyümüze daha 
çok yardım edebilıek. 

Şeklindedir ki ba da çok ... 
mimt ve çok ciddi bir billİll 
ifadelidir. 

- Tam man11ile mocleraiu 
edilmit. ideal bir Tiirk köyü 
aizce nuıl olmabclır? 

- KöyilmOziia mevclt iti .. 
riae ba nydıklanm da ilin 
edikten ıonrı itte ıize moder
nize edilm' ı bir Türk köyi tipi .. 

Ba çallfkan Belediye reİlini 
fazla meıgul etmemek için elini 
11kıp aynldım. Geç Vakit, bir 
parça iaıan zekaaa, biraz inllD 
eli detmiı ve yard içinde ba
diaiae •pek baldı olarak- (Ôroek 
k6y) cledirtecelc kadar yübel
m· ı tirin Armutla diler köy
lerimin pzel bir örnek olabi· 
leceti diiıGacelerile uııklqtım. 

Vaziyet en nazile b11lundutıı 
sıralardı ortayı Taleryan i .. 
minde birisi· çıktı. Ba iı için 
berkeıin reyini aldı. 

Ateşli Cumh11riyet taraftan 
olan Taleryan Periıor. o tarihte 
otuz yedi yqmda idi. lbt:lil 
cereyanl~nna lcıpılmıdıa evel 
rıh: pti. Fransız ınarıiainin va· 
tanı mezara ıürüldeditini ilk 
evel o anladL Arkadaıı Conte1 
Flabıuta gönderdili bir mak· 
tubua ıu parçaıı buna ispat 
ediyor: 

•Şimdi artık vataala beraber 
benim de mezara pmemek
litim lizıml. 

Bir ziyafet e1auında Taler· 
yanın Londraya fitmeıi lcıt'i
yetle kararlattanldı. 

Hareket edeceli gün, Fran
aız Har:c·ye Vekili M. O. Lea
ur ona bir taYliye mektubu 
verdi. lagiltere Hariciye Yeki• 
Hae h tap edea ba ta•aİJe 
mektubnda deniliyordu ki: 

•Tıleryaa, bilhaua lı111U11 
itleriaia tanzimi ip. Loaclra1a 
fitmek iatemipil. 

Talerıtın 

Fakat zek111 oldukça lnıv
vetU ve iradeıi tam oı .. Tr 
leryan, vıziyeti idare etmeaia 
yolunu biliyorda. 

Loclraya çıkar 91kma, Fran• 
11Z aef arethaneaine ritti. laıı· 
lizler taraf.adan karpluıp pek 
bqka olmuştu. Meır&atiyet ta
raftarları onu meraaımle istik
bal etmiflerdi. 

Fılcat saraydan pyet motak 
muamele ıörüyorda. Hatta in· 
pteıe kraliçeli oa11 pdltü 
1erde arkuını cevirip Pli· 
prdu .. 

Bu vuiyettu laio m&teuair 
olmı1 .. Talel'1-.••· te11bblalae 
devam etti. Vaıifellai ~ 
cataaa daima eain iclL 

Dö Leuaraa •laplizllrle u• 
latmak bir U,al detllclirl. dlr• 
ruayorcla. 

Bir aiclclet aoara ı.--. 
laükbaeti bapeldU Poite ile ıö
riiftü. Poite oaa: 

- Siz laikGmetiDis tar...._ 
clu r811DeD föad.Umeclitiail 
ioia, teklif ettiliaiz .... 1e,ı 11-
zinle miizakere ecle•eml .ı .. 
mifti. 

Bu blcli1e de TalerJ••• oe-
11retial lmmam11b oa Leuara 
tekrar yu:htı mektapta: 

•M11vıffalayetimclea laer 1&• 

mandan fazlı emmim. Aacak 
elde edeceti• netice biru P9 
olacalctar.. diyorcltL 
Arıdan bir müddet ,.yor. 

Cumlıuriy.etçi Frauı Iİ ... atik 

$arlctan · d,•ler. 

Kara haberci 
Ya.su: Talr•I DELiORMAN 

HaJanıa ea acak pl.U.- ikiye bi~k Satoya el...., 
clea birL.. Ataçlar ölii ıibi. 11viDç içind• yilriir. 
laerku, batnmaÇmı1t mendiller - Yam, vam; beaim • 
ellerden diifmü1•· Geniı ita- retlik rarclatam, laot plmiıı• ... 
aadb kapı11 .. a Gwind6 •Şark Sanbrlar. Terli yaaaldan bi
oteli.. yazı• l»al•aa büyük ribiriDe Jlpıpr. 
la••• avluau, caval avıl k6yli Fabt, Sato cliye laitap eltili 
ile kayıaaııyor, br•a lrarı11 k köylü, keadiai kadar •viDtli 
bir prültüdiir sicliJ•~· ıöriillmemektedir. 

Sata aolı omuı ,.,..... iler- - F..ee... Anlat ta cliaı.,.ls; 
liyn birbt; kiti auara dikkati ae va, ne yola kö,cle ... 
celbediyor. SUalır, köylerindea - iyilik Allabtaa, kötiiJuk 
ayraı.rak pllirde çalıflD köy- Allahtu.. S. • yapı,.. iJ.., 
lülerdir. Hemen her hafta bu mia, irabatmıa. 
buı ıelerek bem,.lıri ararlar. - C.ıam ut ... Gel, .... 

Şimdi. rür ı"lefi etrafa çaa- bir eaqeri lcayt.li•e pdek te, 
latıyor: bol bol konqak. 

- Olen hem,.-i-. •••liain? Kolkola, laaaıa yaaıba .. clei 
- Heldmhıahy••· iri blaw,. p.ler. llamo ... 
- )$enim aradatam batkı... luir: 
Eteklerinclea yüldni iadirea - Kayfeci. 

köılller, batara bağıra pızarlak Satoya döaer: 
yapaa camh,.zlar ve: •tna, au. - Ne içecea em,.rla1 
diye ayaldıyaa çocukl.-, .... - Sea •• içenea? 
bibi ölmilf, 11ala ac.Imıı. diye - Birer aJI'.. JUYArl.,U 
nira atu eıldciler... mı ? 

Bir ele ba kaduıh erkekli, - Ole Ehmo, arraa bar ... 
binbir kıyafetli kalabahla yara paraylaa .. ? 
yara ilerliyen batb bir adam: - Paraylaa yıL 

- Olen, ~k ıa mendi bel - Gözleri çıkaua pberlll.. 
biz ıeçiyok ıörmiiyon mu? Ebmo, deria bir •Ah. pkm 

- Geç, seç.. - Ah.. Bizim Hayvah de• 
iri yarı bir he.,.ri auh11 tel ki bural. Karbaa ola• kl

kollarile yol açarak, bin mür ylme.. Şimcli bizim böpcleld 
ldilitla ilerleaet• oa•11r. Yü • dutlara bir ıör•m.. 
ıGnden ppar ııpır ter damlı· Otelci, öaii• bakarak ..... 
maktadır. Yazlık mlatanaaın maktadır. 
•rb t11rcle8 • i~•cl• kalJDlftar. Kahveci pUr: 

ite, Irak• ,&rlrkea, yiklH - Ne ipoebilliı atallr? 
.... Eluao: 

- Ha,..a.h ,ola •• ile? - Bile PJ J&p: •r ve • 
Ha,..W. ,,. eaı? ked••a. Dili• taJ ......... 

Ci ... i telcr• etmekte fa· tam izah eder: 
kat kimse bu aule alikadar - Ka,te de Jll para, PJ 
olmımıktıdır. da.. Emme ben hep py ipria 

- Ole Ebmo, Ebmo?. Çünkü, çayı daba çola wrif•• 
Bu da kim?. Terı ıiid dö- lar ••• 

••· Fakat ortada MIİD aalaibi Hep E•o koa.,maldl, lte-
16riamemektedir. ki aaamaktadır. Birıey dlt&a-

- Hayvalıh EhQlo.. diifii beıbeW.. Çay plir. JCa. 
- Efeodauuml. Efm(a•m.. nttanrlark•, Jiae Ebmo IOdr: 

Biriliaia keact•ia• dofta ıeJ.. - Anlabaaa prclq; k6J ala-
melde oldat-aa• prür. vali nice? •• 

- S.toooo.. - Nice olacalal.. Heplillla 
iri yan ricada ile blabalatı AD• Hlımı vL. 

• Ehmoau sual aor .. aa 
teıebbGaleriae devam ediyor meydaa veraeclea devaa ecl*ı 
•• Poiteain vekili Greavildea - Yalmı _. ala it, blr-
allb ıörüyor. deabin öliiv•cli. 

Vuifet tam de..ıeceti •ra• - Bala. bala.. Kba ildlrca 
da, Fraa111 kabiDuiacle deli- •• ile? .. 
fiklikl• oluyor, ı....,. lcabiaui - Heç... Silia katma lcıd• 
cliitivor. Q4ua ,. ... DG...,i• lerl bat•acla 1caa.. ela... 
ıeçiyor. Fakat, o da, ,_.ele Elamo, ...,. .... ablan 
fula duramıyor. - Bizba laabrcla •.., 

Arlclu tul otu ... ..v - lb, ........ . 
yor, gelip ıeçen ilatliller, Ro. - o .... btl ilalifar ... .. 
beapiy•ia ve clıhı birpk • bötriDde lraWı ...... o? .. 
Fran111: idıncilhlla b.,... p - . . . . . 
türüyor. - Katma illal .ı•ı • •i• 

C..mlatariJett• _,.tekrar Sato? 
ballak bralta1or. Fakat, eok Sato, ,_ war. ,11•-aıhi-
•-•.. ,.... llatdll .. tacllr. 
payor .. itte ,...... ...... -~ ...-;im.., 
ri,.t hlareli ... lca,..Uldu - ..... - ...... -.: 
ivl•cle ,... ........ ,... • ....... ..,.... ,. ... 

Nilaa,.t Pr-~Atman laar- ..... . 
W ele patla,or. Dılaa ilk 1aa.. Elam., çar ...... ,_ 
W. Fnaa1 orclua •tllp cllelrlr- Gfllltri ..... f'alla,.. .,.. .................................... ,... .. . ......................... 
katWiJOrlar. - N.ı. .a,ı.,Oltt .. 7 
Talı,._.. airlflill w ...- Yollla IMalaaacla ••Ali? 

leroe arkuuu .,.._... itte - S.. •tol, ....... • 
muvmfalc ol•• i.W. ..... atolak laep. ora,. ,Wı11ll 9 
çakıyor. F,...,a ;a.•114111 111 mi1ek? 
meldwpta: Ebmo, bir ratı• klip aJW 

•fasilter• de •rı1rı....,••i• andal1eye 111thr. Göat-.... 
içip, FnnlM• ._ .... ld.. J•ılar aka aka, botuk IHr ..ıe: 
el• ziyade ...... W lılkGmet - S.llam ela b1WW. W. 
idaıui• I...,_. ..-.ı.cliyor. Sata, .. ,.a.. .a,ı.--. ... Ara._ ,... ... bir umu Babama da bJblttim laaL. ~ 
pgifor. Fabl Ta..,_ batla· bama ela kaJblttlm laal... 
clata lfl Wr u lnrakmıclataaclaa Atlamaktaclar. 
ai1a.,._t •••• ... vaffak olu- - Ne vakit öldG babua? 
Jot· S.ıiJtereaia bltaraftıtmı Otelci. artak ..._. llJle-
teaia e41yor. - l,,lf/M ,..,,,,.,. _ 



meğe az ı ş g Oi bır tavır 

takın r. Ebmonun tee11ü ünü 
b r kat dab~ arttırmak ister 
gibi: 

- Anana gömmuıtük.. BU"" 
ban hasta andı. Bır hafta ... 

- Neeeehl.. Anamda mı? .• 
Vıyyy anımda mı? ..• 

Ehmo, böğüre böğüre ağla· 
maktadır. 

- Anam da ö~m"iş, bubım da .. 
Ole Sato, n ce olur bu? .. Nice 
olur bu? •.• 

Sato, teselli edercesıne: 
- Köy hep bi.d ğin g;bi 

Ehmo, der. Yalnız, anan, bu· 
ban ölünce siıin dam y kılmış, 
oraya emm n bir buğday ek· 
mışti. Gel rken gördüm. O buğ
day, öyle bir baıak salmış kı •. 
Aha böyl~. aha böy'e ... 

. ,.- - : °!· \ 

~ı( , .. ' 

bm r Su b hukuk 
s nden: 

Davacı Enver vesaırenin &<. • 
t ı.•leı fuyu da vaaının J~· 

l.ı1n duruşması ıonunaa muaoi• 
ab h mahallin kabili taksim ol· 
ID d ğ1 an ıııld ğ ndan satılmak 
ıure ıle fJYJUn ıza eaına ve be· 
delin n hissedar l•r arasında 
taksim ve tevıiine dair 13· 10.937 
tarih ode çıkan karana ve~iceıi 

müd<leaaleyhlerdeo Malatya 
ıandarma komutanlığında yazıcı 
Mercan oğ u Mt' hmed Aliye 
berayı tebliğ g·· nderilm t ise 
de bıllanamadığ ndan babs ile 
geriye çevr.ldikten ve ondan 
ıonra gösterilen ikametgib n· 
da da buluoamadıtıodan hak
kında ilanen tebl gat icra1ı 
karargir olduğunda11 müddeaa· 
leyhin yukarda yaz h hükme 
kanaat etmed .. A'i takdirde müd
\feh kanuniyesi içinde temyiz 
ıoluna arit•ıi ıkıi takdirde bu 
baptaki hükmün katiyet keıbe· 
deceti lüzumu teblit makamına 

hal surctue davetiye varakaıı· 
nın mahkeme divanhanesine 
talikine ve tahkikatın 10-6-938 
Cuma günü ıaat 10 a talıkirae 
karar verildiğiııden yazılı giin 
ve saatte müddeialeyhin tabki· 
kat hakimi huzurunda bulun· 
ması veya tarafından vekil gön· 
dermesi lüzumu akıi takdirde 
hakkında gıyaben muamele ya. 
pılınak üzere g yab karuı itti· 
haz olunacağı hukuk uıul mu· 
hakecıeleri k3nununun teblii lt 
faslm1l tevfikan tebliğ makamı· 
na kaim üzere lan olıınur. 1215 

lzmir B.r.nci icra memurlu· 
ğundan: 

Alı Rizaya borclu Nazifin lı· 
mirde lkiçeşmelıkde Natır zade 

müftü sokağında 16 numara 
tai ı ve tapunun 117 ada 40 

Parsel 18 pafta ve 227 metre 
murabbaında a tı odalı alekti
rik ve yarım ~asura s ıyu havi 

ahşap tamımı 1600 lira kıyme· 
ti muhammeneli evin borcluya 

ait 16 da 10 biaseıi aç k art
tırma suretiyle 20 I 6 I 938 pa· 
zartesi günü saat 14 de İzmir 
Rirjncı icra dairesinde yap.la· 
cakttr. 

1 - Şartname 25 I S I 938 
den itibaren herkesin görebil· 
meıı iç· n açıktır. 

Birinci arttırmada mubım· 
men kıymetin °o 75 şini bul· 

madığı takdirde en çok arttı· 

ranın teahhü Jü baki kalmak 

şartiyle 15 gün daha temdid 
edilerek S / 7 / 938 tarihine 
müsadif çarşamba günü ayni 
saald• en çok arttırana ibaleıi 
yap l cakt ı r. 

2 - lıbu gayri menkule ber 
banri bir bak iddia edenlerin 

evrakı müıbiteleriyle birlikte ta· 
r.b ilin dan · itibarea 20 gün 

içinde memuriyetimize müracaat 
etmelerı lizımdir. Akıi halde 

hakları tapu siciliyle sabit ol-

rakılır. 

3 - % iki buçuk dellaliye 
ile 2762 numaralı kanuna göre 

verilmesi laz:ımgelen taviz be
deli müşteriye aittir. 

4 - Arttırmaya iıtirak ede· 
ceklerin % de 7/5 pey akçeı;. 
ni veya milli bir banka mektu· 
nu hamil bu!unmıları liz: mdır. 

Fazla mı umat a:mik isteyen· 
lerl• tal p erin memurlutuma
zun 938 I 805 doıyt11aa müra
caatları ilan olunur. 

Nebatat 
Hastalıkları 

l Ç I N 
Mitstah~ar yeni 
ilaçlarımız geldi 

11111111 .tıim olmak ve bir oushas& dıvan· 
llueye talik kılınmak 1taretiyle 
ilirıen tehi"~ olunur. Hacı DavudZ"de 

rzmir 2 nci hukuk mahkem.. Rahmi Karadavud 
tinden: 938/936 

lzmirde 2 acikordon eski ıu 
ıirketi aile evinde oturan Ra
ziye tarafından kocası lım"rde 
Kemer köprüsünde SamaQ ha· 

aaada Salih oğlu Ali aleyhine 
~ta boıanma da vaaından do

layı müddeialeyhe çıkarılan da· 
vetıyeniu mllddeialeybin ıka
metgabını te k e mezkur mahal 
kapala oldutundan nerede oldu· 
tu mef;hul bulundutu derkena· 
rıle iade lc:ılınmıı ve zabıta mr 
rıfetile yapılan tablcillatta iıe 
middeialeyhin ikametgahı meç
lııul olduğu gibi tanıyan ~e br 
len de olmadıtı ve halen ika· 
metgibının tesbit edilomedftin· 
den bab ıle tahkikat evrakı 
iade kılınmış olduğundan da
vacının talebıll'l bu baptaki teb· 
rfatın ı inen icras na ve arzu· 

Halimaf a Çarşıaı 
Na. 31 

1 Z M t R 
T B L E F Q N 3809 

DOKTOR 
M. Şeolei Ufat' 
DahilT haalahklar 

mutaha• .. sı 
lkilcibeyler aokalc Na. 81 

Telefon No. 1286 

D~ktor 

Salih Sonad 
Cild, S.9 ve zührevi nastalılclar 

miitehauıı 

lkiae beyler sokak No. 8 l 
Hergıi" öl' eden ıon a 

ANADOLlı 

İzmir levazım amirlifi iltJntar: 
lım:r levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs .. den: 
Emeldi vo ihtiyat •ubey •e aıkeri memurlar ile gedikli ça• 

vuş ve erlerden iıtiklal madılyaıı ile taltif edilenlerdesa veya 
528 ve 869 11yıh kanunlar mucibince ııaadalyaya tevarilı 
edenlerden madalya vHikaaını alıpta henüz madalyuını alma• 
mıı olanların hüviyet cüzdanı ve iıtiklil madalya vesikaları 
ile birlikte Mst. Mv. iV. ncii ıubeaiao mfiracaatları. 

lg 28 7 1649 
------------------------------~ 

Izmir levazım am1rliği Sat. Al. Ko. Rs. don: 
Mıktarı 
Kılo 
4356 Taze kabak 

19468 Taze fualya 
15112 Satlıcan 
-t400 Taze banmiye 

22800 Kırmızı domatis 
740 Tıze biber 

1 - Izmir müıtabkem mevki merkez kıtaatının yukarıd• ginı 
ve· miktarı yazıla alb kalem •ebzo ihtiyacı açık eksiltme 
ıaretıle münakasaya konmtıttur. 

2 - ihalesi 3 "Haziran 938 C 1ma gilnil saat ıs de kışlada 
lzmir levazım amirliti aahn alma komisyonunda yapı· 
lacaktır. • 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 3586 lira 20 kuruıtur 
4 - Teminat. muvakkat• akçası 268 lira 96 kuruştur. 
S - Şartnamesi her gün kom· ıyonda görülebilir. 
6 - Jsteldiler Ticaret Odasında kayıtlı olduldanna dair vesi· 

ka aöıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekııltmeye iştirak edecelcler 2490 nyıla kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerin do vo ıırtoameainde yaJulı vesikaları 
ve teminat muvakkatalarile birlikte ihıle uatından eve) 
komiıyona müracaatları. 18 22 27 1 1622 

lımir levuım amirliti Sat. Al. Ko. Ra. den: 
Miktara 
Kilo 
1980 Taıe kabak 
8580 taıe fatulya 
6600 Batlı can 
2640 Tuo baamiye 
9760 Kırmızı domatiı 

480 Taze biber 
t - lzmir müıtabkem mevki Foça mıntakaaı kataatın1n yaka· 

nda cinı ve miktarı yaııh altı kalem aebze ilatiyacı ac;ık 
ekıiltme ıuretile münakasaya konmuıtur. 

2 - lhaleai 3 Haziran 938 Cuma günü ıaat 1 S buçakta 
kışlada lzmir levazım amirliti utıa aı .. komia1on•acla 
yap1lacakttr. 

3 - Tahmin edilen mecma tutarı 1931 liradır. 
4 - Teminat muvıkkata akçaıı 144 lita 82 karuftur. 
S - Şartaameıi her ,Oa komiıyonda ıörülebilir. 
6 - lsteklJer Tıcaret oclaİında ka11tlı olduldanaa dair nlİ· 

lika ıa.termek mecbarlyetiadedirler. 
7 - Eluiltmeye ittirak edecekler 2490 ayalı kaauun 2 ve 

3 acil maddelerinde ve prtoameıindo azıh vesikaları 

komiıyoaa müracaatları. 18 22 27 1 

lzmir levaz m amırlij'i Sat. Al. Ko. Rt. dea: 
Mildan 
Kilo 
450 Taze kabak 

1950 Taze faıulya 
1500 Batlıcan 
600 Tazo baamiye 

2400 Kırmızı domatiı 
160 Taze biber 

1651 

1 - Müıtabkem mevki Abdullabağı mıntakua lataabDID 
yukarıda cinı ve miktan yazılı altı kalem 10bze ihtiyaa 
açık eksiltme ıuretile münakasaya koamuıtur. 

ı ~ lhaleıi 3 Haziran 938 Cama ıünü aut 17 de kıılada 
lzmir levazım amirlıii Ntın ılma komisyoounda J•P•· 
lacaktır. 

3 - T abmio edilen mecmu tutarı 4SO lira 50 kurqtur. 
4 - Temınat muv.ıkkate akçası 33 lira 79 kurqtur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtla olduklarıaa dair veıi· 

ka ıöıtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekıihmeye iştirak edecekler 2490 ayılı kanunun 2 vo 

3 ocü maddelerinde ve ıartnamHinde Jlllh veaikaları 
ve teminat muvakkatalarile birlikte ihale ıaabndu evel 
komisyona müracaatları. 18 22 27 1 1650 

lzmir Levazım imirliti Sat. Al. Ko. nundaa: 

Miktarı 
Kılo 

1620 
7020 
S400 
2160 

11520 
576 

Taze kabak 
Taze faaulya 
Pathcan 
Taze bamya 
Ktrmızı domates 
Taze bib.-

• 

t - lzmir Müıtabbm mevki Seferilaiaar mıntakuı btutlaıa 
yukarda cifas ve miktarı yazılı altı kalem aebıe ihtiyacı 
açık ebittme ıuretile mlnakasaya koalDQftur. 

2 - lhaleıi 3-Haıiran-918 cuma günü saat 16 buçukta kit' 
tada lümir Lavazım lmirliti aabn alma komiıyoauacla 
yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen mecm• tutan 1765 lira aekse11 karuıtw. 
4 - Teminab muvakkate akçeıi 132 lira 43 kuruştur. 
S - Şııtnamesi her gün komiıyonda görülebilir. 

6 - lıtekliler ticaret od!11oda kayıtlı olduklarına dair ve· 
ıika höttermek mecburiyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 aayıh kumau 2 ve 
3 üncü maddelerinde ve prtnameıiııcle yaıh fttiblan 
ve teminat muvakkatelerilo birlikte ihale uabadu evel 
komisyona müracaatları. 18 22 27 1 1653 

lzmar Levaz m imırliğ"i Sat. Aı. Ko. nundan: 
Miktara 
Kıl o 
1620 Taze kabak 
7020 Tue faıulya 
5400 Patlıcan 
2160 Taze .bamya 

11520 Taze domateı 
576 Taze biber 

1 - lımir Müstahkem mevki ada mıntıkası kttaatının yu• 
karda cinı ve miktarı yazıb aiti kalem •ebze ihtiyacı 
açık eksiltme ıuret:le münakasaya konmuıtur. 

2 - ihalesi 3-Haziran·938 cuma günü 1aat 16 buçukta kış· 
lada lzmir Levazım imirliti ıatul alma komiıyonuadı 
yapılacakbr. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 1765 lira 80 kuruıtur. 
4 - Teminat muvakkate akçHi 132 lira 43 kuruştur. 
5 - Şartnameıi her rün komisyonda görülebilir. 
6 - lateldiler ticaret oda11nda kayıtlı olduklanna dair veıika 

ıöıterme k moc buriyetiodedirler. 
7 - Ekıiltmeye iıtirak edecekler 2490 ıayılı kanununun 2 

Ye 3 üncü maddelerinde Ye ı• toameıindo yazıh vesi· 
kaları ve temiaat muvakkatelorile birlilrte ihale ıaattn· 
dan evel komiıvona müracaatlar1. 18 22 27 1 1648 

Izmir inhisarlar BaşmodorlilğOnde 
Baı müdürlüğümüz tütün kısmı ile tütün fabrikasınca 938 

mali yılı iç ınde yap1lacak mamül yaprak tütün ve makine ak· 
tamı ile boş zaraf veıai malzeme naldiyatt 30-5-938 gilnü 
ıaat lS de ilaale edilmek üzere kapıla zarf uıulile eksiltmeye 
konulmuıtar. 

Muhammen aakli1• bedeli 14868,53 muvakkat teminatı 11lS,14 
liradır. 
Şartaamelİ Leva11m ıubemizde görülebilir. lıteldilerin 2490 
uyıh kanun hükümlerine göre buırlıyacaklan teklif mektup· 
&annı, muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat 
mektuplarile tayin ol•nan ıaatten bir ıaat eve) Baş müdürlü· 
tüuıüzdeki lcomiıyona vermeleri lazımdır. 18 21 1645 

Çünkü"ASPİR1N seneferdenberJ 

her türlü soğukalgınlıklarana ve a 

rı ara arşı tesiri şa~ma~ bir,.lıllç 

olduğunu isbat etmfjtir. 

• • 
A S P 1 R 1 N in tesirinden emin olma~lç.inı 

> 

lütfen ffi markasına dikkat. edinlz 

3 Alman bandosu Kodreanonıın 
Romacla lıonıerler Mulıakemeai 

verecek Gılecelı Pazarteı 
Roma, 17 (Radyo ) - Bu 

ayın 26 ınca pnü, burada mir gtlniJ baılıyor 
teaddit konıorler verilecektir. Bülcret, 17 (Radyo)- Rom 
Bu konıerlere iftirak etmek ya kabineaini düıürmek teı 
üzere Berlinden üç · ukeri bu· büıüyle isyan tertip eden 

do ıelecektir. mir mahaftzlar lideri Kodr 
Alman bandoları, üç 1 liİD aonan mubakemealae, bu a 

sara ile ayrıca koawler vere• 
23

• • p t . .. .. b ı ,_,_ d" uncu azar eaı ıunu aş ı 
~~r~ L 

R H • cas;br. 

omanya arı• Macar haıoekili 
ciye Nazırı ,a aelirile konaı 

Cıneoreclen Roma7a Bad~pe,te, 17 < ~dyo > 
• · Macarııtan Baıvekilı lmre 

pçtı. bagijD ltalyaaıa bura Hfi 
Bikr91, 17 (Rıdyo)-Cenev- kabul etmiı ve uza• müd 

reden dönen Romanya HaricİJe konaımuttur. 

Nuırı Petreılro Komnen, ba- I•---------• 
pn Romaya varmışbr. Roman-
ya Hariciye Nazırı, orada bir 
hafta kadar ka.tacılc ve Roma· 
et.. dotr11eı buraya gelecektir. 

ltalya 
Londra piyasasından 

para almı_yacak 
Loadrt. 17 (Radyo) - ltaJ. 

1..ıarın, Lo11.dıa piyua1&D<la11 ••uu akdedecekleri bakkıa• 
daki habeıleı tekzip edilmek· 
te4ir. 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergi 
Her ttirlıJ idrar, 
halgam H Mire tll 

lilleri yapıla 
Mflracaat yeri: 

bdııcibeyler eokak No. 

Telefon 386 



SRhiff" 11 

l ratelli ~perco 

li apur A ent st 
RO'ı Al NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
''DEUCALINUS,, vapuru 16-

5·38 tar h n e bek enmekte olup 
AMSTERDAM. ROTTERDAM 
ve HAMBURG limıınl1 ına ha· 
ı ek et edecektir. 

"VENUS, v puru 26-5·38 de 
limanımızda beklenmekte olup 
yükünü tahl ycdn o"lr& BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
liman' arı ıçiıı yuk a acaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"BARDALAND , motörü 20· 
5·38 tarih nde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG. 
GDYNIA, DANZIG, DANl-
MARK ve BAL TIK lımanlırı 
için yük alacakhr. 

"NORDLAND,, vapuru 16· 
6·38 de lımanımızda beklen· 
mekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNIA, DANl
MARK ve BAL TIK limanları 
için y~k alacaktır. 

"VlNGLAND.. motörü 16· 
6·38 de beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BAL 1 IK limanları 
için \'Uk alacaktır. 

SERViCE MARITIME . 
ROUMAIN 

"SUÇEA VA,, vapuru 6-6-38 
tarıhinde limanımıza gelip MAL· 
TA, .MARSILYA ve CENOVA 
limanları içııı yolcu ve yük 
alır. 

••ALBA JULIA,, vapuru 2-7·38 
de bek enn ekte o up MALTA, 
MARSILYAve CENOVA liman· 
ları için yük alacaktır. 

Yolcu da kabul eder. 
ilindalci hareket tırihlerile ve 

11avlunlardaki detifikliklerden 
ıcente meauliyet lcabul etmez. 

Daha fazla tafıilit için 2 nci 
kordonda FRA TEU.I SPER CO 
vapur acentalıfına miiracaat 
~dilmeai rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/2663/4221 

DEUTSCHE LE. 
\ ANTE . LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANTE LINIE 
A. G. HAMBURG 

ALLAS LEVANTE LINIE 
A. G. BREMEN 

• ANDROS. vapuru 15 Ma· 
Yııta bekleniyor, ANVERS ve 
HAMBURG limanlarmdan yülc 
çıkaracaktır. 

.. AKKA., vapuru 24 Mayıs
tı bekleniyor, ROTTERDAM 
HAMBURG ve BREMEN li· 
llıanların yülıı: alacakbr. 

ARMEMENT H.SDHULDS 
. • MARITZA. vapuru Haziran 
•ptidEılarrnda bekleniyor, ROT· 
1'ERDAM HAMBURN ve BRE. 
MEN limanları ıçln yülL afa. 
telchr. 

SERViCE MARITI~ 
RGUMAIN 

BUCA REST 
•DUROSTOR. vapuru 1 

liaziranda bekleniyor, KÖS· 
l'ENCE, GALA TZ ve TUNA 
limanlara için yük alacaktır. 
OEN NORSKE MIDDELHAVS-

LlNJE OSLO 
''SAN ANDRES.. 26 Haıi· 

rand1 bekleniyor, DIEPPE ve 
~orvC'ç umum lımanlarına yük 
•lacaktır. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
ı· "INCEMORE,, vapuru 5 Ha· 
"•nd 1 be lenıyor. Btırgaı Var· 

na
1
, Köstence hmanlanna yük 

' ;ıcaktır. 
Sl'E ROYALE HONGROISE 

DANUBE MARITIME 
''BUDAPEST,, vapuru 23 Mı· 

Yııtı bcldenıyor, Tuna limanla· 
rı İçin yük alacaktır. 
t "TISZA.. vapuru 21 Mayıı· 
ı' bekleniyor, PORT-SAIT ve 
•k1c~derıyeye hareket edecektir. 

arıdakı hareket tarıhlerile 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

Vapar Acentaa 
Eirincikordon Reea binall 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES L TD. 

"POLO,, vapuru 29 Nisanda 
LONDRA ve HULLden gelip 
yük çıkaracak. 

•QPORTO. vapuru 7 Mayıs 
1938 LIVERPOOL için yük 
alacakttr. 

"LESBIAN., vapuru 17 Mı· 
yısta LIVERPOOL ve SW AN
SEADAN ıelip yük çıkaracak. 
rHE GENFRAL STIAM NAVt 

GATION Co. LTD . 
"ALBATROS,, vapuru 20 

May11ta LONDRA için yük 
alıcaktır. 

DEUTSCHE LEV ANTE- LlNlE 
.. ACHAIA,, vapuru limanı· 

mızda olup yük çıkarmaktadır. -Teknik 

Muhasebe Bürosu 
M1:1stafa E. Çelebi 
Kapalı Yem"şçarşısı Na. 3 

Telefon 34J5 
Muhasebeye ait bütün işlerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
edebılininiz. 

Bü o, kanuna uygun şekilde ve 
muhtelif uıullerde: 

Muhaaebe teaia eder 
Defter tutar 

Pldnço tanzim eder 
Jlesabıtetkik,tasfiye 
oe ihtilafları halleder -navlunlardaki dekiıiklilderinden 

acenta meauliyet kabul etmez. 
Daha fızlı tafıilit almak içiD 

Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
\apur accntalıtuıa 
~ai m-eai rica olunur. 

Telefon No. 2007/20C>a 

TÜRKİYE 
CUMHURİYETİ 

A Anorn 

Balya Belediyesinden: 
B A L Y A Panayırı 

-

27· M y11·938 d çıl c k e 29· M y11·938 t ri hine kadar de· 
vam edeeclctir. Panayırda her nevi emtia ve hayvan ılım ve 
aabmı yapılır. 

Boz ırk kara s ğır hayvanlarıle Türkiyenin her tarafında ta· 
nıomıı olan Balya panayiri geçen Hne çok ratbet görmüıtür. 

Görülen bu rağbet üzerine bu sene daha ziyade ehemmiyet 
verilerek her türlü ihtiyaç temin edilmiştir. 

Her tüccar ve hayvan alım aatımile meşgul olanlar paoaymm 
bir defe ~örmeleri tavs"ye olunur. 15, 17, 18, 19, 1614 

Ankara, Birası lzmir, 
Manisa Aydın, Denizli, 
Muğla vilayetleri acen • 
teliğinden: 

Bu kere Ankara Bira Fabaikasından 10, 
l l,12,13,23,24,25,26,28,49,50,51,52,53, 54 
litrelik muhtelif hacimlerde bira fıçdarı cel.. 
bedilmiştir. Esas bayilerimizin hu lu;ılar· 
dan istifade etmeleri kendileri için men· 
faatli olacaktır. Bilhas a 10 litreden 13 Jit· 
reliğe kadar olan kDçük fıçılar aile eğlen· 
celerinde kolayca sarfedilebilir. 

Biralar gayet taze ve çok güzeldir. Bil· 
hassa soğuk hava depomuzda muhafaza edil· 
mesi zevk ve neş'e ile içilmesini temin ede

cektir. 

Geldi 
Geldi 

Geldi 
Fotocana Geldi 

6 Dakikada (6) çeşit fotoğraf (30) kuruşa çeken ıon ıiıtem 
makinemiz geldi. Bilhassa vesika işlerinde çolc elveriılidir. 

Konllk civarı "FOTOCAN,. müesseae5İ • İzmir 
Teliraf: lzmır • CAN, Tel, 3033 

Seneliği 
Ura Mevkii Cınsi No. 
300 Hukumet caddesi Oukkan 52 

Yukarda yazılı dükkan Haziran 938 iptid sından itibaren b r 
sene mı.iddetle kiraya vcrılmek üzere aÇ1k artırmaya çıkarı· 
mışttr. lhalesı 26-5·938 perşembe günü saat 011d dır. Vakıfhr 
idı:resine müracaatları. 17 18 24 1583 

Bilumum çiftçilere, meyva, incir 
bahçesi ve bı:ğ sahiplerin• 

büyük müjdemiz 
Mazotla müteharrik (5) beş beygirlik traktörlerimiz günde 

(1 1/2) hektar yani onbeş dönüm arazi sürer. Amortizmanl 
birlikte en ağır i~in dönümünü azami otuz kuruşa mal eder. 
Dünyanın her tarafında sağlamlığı ve gördüğü işin boyun 
nisbetle büyüklüğü ile nam salmış olan bu (Modern) traktörle 
ağaçlıkh arazide çift sürmek bağ ve pamuk arazisini çapalamak 
zevkini tutacaksımz:. 

icabında kuyunuzdan suyunuzu çeker, desterc ma\cinenizı ve 
bir küçük deA"irmeninizi çevirir. Size bir köle gıbi hifmet eder 
Dört çift öküz, dört insan yerini tutacak bu traktörün fiatı 
de her keseye elverişlidir. izahat almak ve sipariş vermek için 
acele edinız. 
lzmir: Bü ilk Kardiçalı han No. 55 de Talat Kılcıoğlu -lzmir Memleket hastanesi baştab p-

liğ\nden: 
Jzmir Memleket ve Eşrefpaşa hastanelerinin 938 mali yıla ih· 

tiyacmı karşılıyacak olan aşağıda miktar ve kıymeti mubam· 
mineleri yazı la erzak vo aairc 13151938 tırıhinden 2 61938 t • 
rihine kadar 21 gıin müddetle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Bunlardan 94000 kilo ve 9635 liralık birine nevı ekmek ve 
40000 kilo 18400 lıralık koyun eti, 5200 kilo 5070 l ıralık 
ıadeyağı, 260 ton v~ 6240 liralık kok kömürü ve 14800 liralık 

ilaç kapalı zarf usulü ile; 42000 kilo, 3360 1 ralık inek südü 
ve 24500 kilo, 2940 liralık inek yoğurdu ve 664 lıralık evrakı 
matbua açık ekıiltme ile 2/6/938 b\rihine raıhyan perşembe 
günü saat 9 dan 12 ye kadar lzmir ili daimi encümeninde 
ihaleleri icra kılınacaktır. Geme bunlardan başka 5500 kilo 
ve 1650 liralık beyaz: sabun, 12700 kılo ve 2794 liralık 
pirinç, 8250 kilo ve 1815 liralık makarnı, 225 kilo ve 731 
lira 25 kuruşluk çay, 10000 kilo ve 2700 liralık toz ş~ker, 
11440 metre 2745 lira 60 kuruşluk yerli kaput bezi, 2500 
metre ve 500 liralık kefenlik ince yerli kaput bezi, 300 metre 
ve 660 lirahk paltoluk kumaf, 2500 kalıp ve 1250 liralık 
buz 13/5/938 tarihinden 6/6/938 tarihine kadar 25 gün müd· 
dotle açık ekıiltmeye konulmuttur. Ve 6/6/938 tarihine raa
Jıyan pazarteıi a-ünü saat 9 dan 12 ye kadar ihalesi icra kıla· 
nacağtndan iıteklilerin yüzde yedi buçuk niıbetinde teminat 
makbuzu veya mektubu ile mezkOr 11atte lzmir ili daimt 
encilmenine mür c ti rı ve kıp it ı rf u ulü il le 'it 
iıtiralc ede celclerin de eksiltmenin icrHından evel bedeli mu• 
hammenin yüzde yedi buçuk niıbetinde teminab muvakkateainı 
lımir ili JDUhasebei hususiye müdüriyetine yatırarak alacığı 
mak~u~ veya bir ~anka ?1~ktub~nu. bir z~rf içine,. dij'er bir 
zarf ıçıne de telclafnameaını ve uıerıne sarıb adresınia yazıl· 
maaı ve bu iki zarhn bir -%trf içine konularak üıtü mühürle· 
nerek zarfın üzerine banıi İl için eksiltmeye iştirak edilecc· 
tinin derci ilin olunur. 15 18 21 24 1616 

Istanbul Belediyesinden: 

Çöplerin denize dökül. 
• • • 

mesı ışı. 
lstanbul, Beyoğlu ve Anadolu yakasındaki çöplerin denize 

dökülmeai işi kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Bu iş için 
36329 lira bedel tahmin edilmiıtir. Şartn mesi Levazım mti· 
dürlüğünde görülebilir. Ekıiltme 2·6·938 perşembe günü saat 
ıs de Daimi Encümende yapılacaktır. lıtekliler 2490 No. la ka· 
nunda yazılı vesika ve 2724 lira 68 kuruşluk ilk teminat mak· 
buzu veya mektubu ile beraber tekhf mektuplarını havi kapah 
zarflarını yukarda yazılı günde saat 14 de kadar Daimi En· 
cümene vermelidirler. Bu saattan sonra verilecek zarflar lca· 
bul olunmaz. B. 2879/1626 

T. C. Ziraat Bankası lzmir şubesinden: 
Memur alınacaktır 

Bankamızda ıimdilik muvakkat olarak istihdam ed"'mek üzere 
Lise ve Ticaret lisesi mezunlarından üç memur alınacaktır. 
Bilihire liyakat göıterenler daimi kadroya geçebileceklerdir. 
Evsafı haiz olanların vesaiklerile 24 Mayıı 938 öğleye kadar 
ıube muhasebesine müracaatları. 19 21 1631 

Kadın ve erkek işçi 
aranıyor 

Şark sanayi kumpanyası 
Türk anonim şirketinden 

lzmirde Şehitler cadde1inde k_iin Şark Sanayi kumpanyasına 
ait iplik fabrika11 yeniden teşkıl ettiği ı.içüncü posta ıçin 17 
yaşından 35 yaşına kadar kadın ve erkek işçi alacaktır. 

ite talip olanların hüviyet cüzdanı, aşı kiğıdı, poliste~ 
alınmış düzgünlük kağıdı, Türk harflerile okur yazar olduğuna 
dair vesika11 ve dörder k t'a veıika fotograflarile birlikte 
ônilmüdeki pazartesi gününden itıb1rcn ve sabah saat 9 ile 
10 araainda mezkQr fabrikaya müracaatları lazımdır O. 3 
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Pürjen Şahap Tesirini tabii olarak 
yapan en iyi müshildir Eksir Şahap Basur memelerini giderir, 

Kuvveti.. işti havı arttırır. .. 
. ~ .... .. 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar oo 

Bayanlar ... 

En müıkülpesent müş
terilerini memnun eden 
bu firmayı unutmayınız. 

Tüccar Terzi Türkpazarı 
Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeşitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarlık 
kumaşların envai•in.~ yerli ve Avrupa. 

1 - Mağazam dahilinde açtığım terz;hancmde 
buıuıi olarak bay ve bayanlar için son moda 
znif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

<ı:UYalet, gelinlik, ıivil ve aıkeri elbise ve kaputları 
ifıtenildıği ve beğenildiği şeki l de imal edilir. 

2 - Muamelem peşin ve kredi ile de yapılır. 
S - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
tecrübe kafidir. 
Adrea: Odunpazar: Sümerbanlcın çıktıkı eski Bayraklı 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan oe ~rakende olarak hariçten sipariş kabul edilir 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğazaları emrinize amadedir. 
MERKEZ ŞUBE 

1ZM1R ANKARA 

T cmiz, zarif eşya, elbise ihti-
1acından evel gelir. Herkes ken

di haline göre temiz 
bir eve, miıafirlerioi 
kabul edecek: bir u· 
lona re.bat yqıyacak 
eşyaya muhtaçbr. iyi 
bir mobilya içinde 
kendini.ıi ne ailenizi 
muhite daha iyi tamt· 
abilirsiniz. Evinizin 
cıya11 hayab zuı eti· 
keti olduA-unu unut· 
mayıD&L 

Memurlara 10 tak. 
aitte veresiye mua. 

melesi yapılır. 
. ' . , 

Hacı Ali Zade Abdu lalı 
Ticarethanesi 

Her cins koıtümlük yeni çeşit kumaşlar 

Yaz mevsiminin yaklaşması münasebetile yeni getirdiği 
•ooRMOY. FAYN •VULEN. ve •flŞER., kostümlük ku· 
ponları kostümlük ketenler, pardesülüklcr ve her türlü YERLİ 
ve AVRUPA kumaş aıortimanları rekabet kabul etmiyecek 
derecede aab1maktadır. 

Elbise ihtiyacınızı temin etmeden önce HACI ALI ZADE 
ABDULLAH ticarethaneıini mutlaka ziyaret ediniz. 

En aağlam, en ulıc ve en ucuz kumaşları yalnız bu mağa· 
zadaa alabilirıiniz. 

Peıtemalcılar Esnaf ve Ahali Bank2sı 
civarında eski Suraski mağazasında N. 70 

TELEFON 2695-

* Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet c;eşitleri 

Haındi Nüzhet an çar 
Sıhhat Eczanesi 
Başdurak Bnynk Salepcioğlu Hanı Karşısında 

---·------------...... --.......................... ..... 
L • • • • • • ~ • .. - -~ , • • ı •. 

ı r.i5- BANKA~I 
macununu 

::cx:o 

kullanınız 

Toptan 
aatışyeri 

Peıtemal cılarda 

Lütfi Krom 
Ecza d•posu 

Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 

1938 
Küçük Cari He&apla.r 
ikrami'ie planı== 1' 

l 
\ 

4 adet 1000 L. 4000 L. 
8 " 500 " 4000 " 

16 ., 250 " 4000 " 
76 " 100 " 7600 " 
80 " 50 ,, 4000 ,, 

200 t' 25 " 5000 ı• -384 " 28600,, 

Kuralar 1 mart, 1 haziran 
1 ey ul, 1 birincıkinun 
tarihle- rinde çeliıccektir 

En az 50 lıra mevduatı 
bulunan he.:.aplar kura• 

lara dahil edilecektir. 

Doktor 
• 

Bakterigolog oe bulaşı~ı. salgın lıa.stalıkları miitelıeum 

En meşhur fabrikaların fotoğraf ma !ıı:inelerı, fitim, elim, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 

ve edevat:, font ve sehpalar. 

lVerem ve saira ı 
Basmahane Çoraklcapı caddesi polis karakolu yanında 

251 aayıb ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 
kadar hastalannı kabul eder. 

FotofraFçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okş~yacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evra~ 

istinsahlan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR İŞLERi 
lZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8, J 

Telefon: 2615 Telgraf: Rüstem lzmir -moda yazlık elbiselik 
kumaşları yalnız 

Şark Halı· Şirketi 
Mağazasında hıılahilirsiniz 

ADRES: 
Atatürk Caddesi No. 186 

TELEFON No. 3942 

Telefnon: 4115 
• 

a.. ............ --..... ~ ,··----------------~~ 
Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamt;ı of lrı 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisl 

lzmir • Birinci beyler t0kağ'ı 
Elbamra Sinemaaı arkasında 

Telefon : 3479 

Göz Hekimi 
Mitat Orel . 

Adres: Beyler Numaa ·~ 
, kağı No. 23 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
ıaat 10-12 öğleden 90IU'a 

1 S,30 • 17 T elo. 3434 

11• .. mmmms;masmıınm ..... ıııı .......................... P 

uvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

evrole Otom ohilleri 

Kansız 

iştahsız 

Verem 

istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
Bel ge\1-
şekliği 

olanlars 

Kuvveti çok, 
-- 1 

fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 
en beğenilmiş otomohilleridir 

Yedek. paırçaoaır 

Oldsmobil otomobilleri de her tOr)Q evsafı haiz, sağlam, elverişli, 
Şifası ıec" 

rftbe edil· 
güzel ve lüks makinelerdir miştir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY Büyük şişesi 60 kuru~ 
"'·--------------8-ir.in_c_i_K_o .. rd .. o .. n--T-eI.e .. ro_n_2 .. 1 .. 0_4 __ u. depo s. Ferid Şifa eczanesidıt 


