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23 Nisan 

.,.. ~-- leklliıe Jiait - y.rddqlanmına •yııı da 
,...., U..w.t glW ,_........ BEi J"b elllyl pemiflir. Baka• ahaa· - a a bi 

1920; g6Adı 6A6N llet-ıtat.. ela kalarak yaralaaanJana uyıaı ma• 
••• yıllardıa biricür. Faka& ouua ldm değildir. Kırıebir memleket 
ba ıa1biyeue, ikiaci bir •incir kop- ha1tahıaeıiacl• 80 dea fasla yarah 
mau Te ltir i.nkal&p hılkaıı Tardır ki, urdır. 

Japonya, Çintle 
harekata 

geniı mikyaata 
baı lpmalıymıı. 

aalıer.t 

o da, Ttrk milletinin, hakkı olan Ôldtlklıri Hnaedilea köyltılerdea 
bir lalkimiyeti •li•• alman monar• bir kumı hare.ket ıanaeında da~lau 
ıtnia yeriaı keadl ftrlılllll geçir• kaçmıılardır . . Bunlar, ıimdi kuaba• 
melidir. lıra iamıkt,dirlır. 

Paclltalua Ti pıditah1ı&ı•, k6tl lıtanbul, 22 (Busuıi) - Dahili• 
bir liı&em, bir iç dit•••• bir c•· ye Vekili B. Şükrl Kaya, telefoa 
•p, laaua dlfmaata elel• Terip tı baııada aıhele mıatakaeıadaki ta• 

aeurlıl• v•nll•it bir Talan be. aiyeıi tık.ip etmekte n alıoao ted· 
riad• cambaf yapaa •ir kaacıklık birlerle allkadar olmaktadır. 
eld~aa• d .. bflab, • faıdlar İıtanbul, 22 (Huıuli) - Hare• 
ayrıdır. ketiaraıa " lauaratı aç milyoa lira 

Sadece yalaıs bapaa, Milli Hl· tahmin edilmektedir. 
kimiyelİD bin aal olaıaau, yani Bıük1eJ, 22 (Radyo) - Mukni 
aaıl 1abibia• nrllitiain •ayllk ehem· Aıaıdoluda hugüa Hreıab olmamıı· 
miyd 'H maoaaıaı dG1tlnClr1ek, 23 tır. Yıpılau tetkikat aeticeaiade. 
Ni1aaıa tapdalJ kı7meti aalamıı otH Hkia k6y tamamen harap ol· 
olaras. maı •• aç ytlı köy de; zarara u&ra• 

Japon GHlcerleri 
Şanghay, 22 (Radyo) - J•; . Ja~onlar, Singiv !e~rin~n tah· 

ponların, muhtelif cephelerde byea.nden sonra Çınlılera taı· 
Çinlileri mağlup ederek· ilerle- yik . etme~e ve ~id~etll top 
mekte devam ettikleri haber atcııle Çın mevzılorınl Ura· 

Ba, bir mWetiD tal 'H k61elik· dığı gibi, muhtılir cinı iki bio ye• 
... karblaıadar. di yflz heynn ıılef olmuıtor. Haki· 

Ba. bir mW•tiD ıepd olma&a ki İDHD ıayiab, btniiz belli degildir. 
71& talatadar. Kütahya, 22 (A.A.) - BuglD 

Ba. bir millıtia kıadi lıinl Bılkniade Talinin baıkaolı~ıada 
kac11elala g6r•elİDİD •D kı.., •• 7apılaa top'aotıda Kırıehir •• Yoı-

verilmektedir. mağa başlamıılardır. 
Tiycnçin-Puçeo mıntakaaıncla Tokyo, 22 (Radyo) - ~-ellia yolaclu. ı•t feliketı.dıleriae yapılacak yar• 

B-. •• bahtiyar millederiD .. dımın t•kli bakkıada koaaımalar kanh muharebeler olmaktadır. bine, bugün imparatorun rıya· 
ıetinde toplanmıı ve Harbiye 
Nazırı general Soçya•aaın ver• 
dili raporu tetkik etmiıtlr. Bu 

mıea ... a bir hakka nraııdır. /" 
1920 yalıaıa 23 Niaan gilDI BI· 

7flk Ş.~ !ıılilU Hakimiyeti ilAn eder• 
kea Ndece, Valan·Sara7 mClDaNb•· 
tıaı keıaiı cle&U. baı tacı 7apmak 
ietedltl liafiletlae. kaç aeırdır mıh• 
... kalda&ı bir llaklu .-rmittir. 

Çlakl lılWI Blkimi7e&, Tlrt 
.. lllala ilk tatındaki tarlbincl• bil• 
••ela. il Nuaa. • ~larla •• ıoD 
99 • pq ~I uauada. AtatGrklD el--- karclD19 bir k6prldClL 
Oaa ._. kuaıtak. Ba.rıa.ıaı• kat
.. •it• 1•44aılul 

• 
Ço • • 

Ollk .. yramıaa pliace; b• 
l»ayram •odera Te ,.atHk dilfeaceli 
Wr cemi7ette çocaı• bak. çocal• 
ıuar. ~oeata mnlı:i 't'ermeai• if•• 
cluiair. Bagln çocuk, oemiyetia kao 
eıtıada mlıteıek •• ketotlk bir nr
lılı: olarak, laeplmialı .1aa1el»et &eo 

ile •cleoektir. Ba bayram. 1alaıı 
oaluıa a.au, lıepi..UiD bayramaclır. 
Çllaka, ba ka•ar milaıı••• b• kaclar 
ıetırap pabuıaa karıanl••I blı ••• 
taıu, •a kadar mabramiyetlıre. ba 
kıclar fedaklrbklara kadana kadaaı 
._,lldadatuaaa eıwleri. ba7ıa111ııııı. 

Yardım listesi 
Fıllketaede kardıılerimiı için ıeııU.al eden komite, dda aababta11 

itibar•• iı• baılamıttır. Bir lu11m 1.mirliler, müracaat ııkilleriai H De• 

reye haı•uracaldaraaı bilmedikleri, ayni .. maada reıml mfte111Nl•ri• 
611• ••kti tatil yaptıklarını dGttıDdUkleri içim, bayıamıo bitmoeiai bek• 
lemelı: aaruretine döım6flerdir. 

DID •kıama kaalu 7arclım miktara ıudur: 

llk p~ti ile g6nderilea: 
Vali Bay Fıılı Glllı~ 
Dotradan dotraya ga1etemiı •aatatile Ba7 
Bernardo G. TriclJeaaiD terberrlü 
Di&•r bir Tataa dapa Hrdqi 

lira 
1000 

ıo 

so 

50 
. 1030 50 

lımirliler, insanlık, vatanılaşlık vazi/eniıe lcoşanaJ 

tatibe geçen adımııı, onlara Terece• 
tis. onlar, bag~nkd aeılin kG~Clk, 
faka& laaddi satıacla btlylk olan mi• 
raıçuı clırlar. 

Çocatuaa yetiıtirmeaiai bilmiyea 
milletler, kendi temılleriai batak. 
lık keaanada karmuı ıibidirler. 

Çocuk eadıce çocuk oldaAu içia, 
ma1u111 oldu&• içia delil, milli ~ir 

eıer, milli bir nrlık, bir Yarlık, 
bir kıymet olduAu ifia ıetilit. Dil• 
16Delim ki, yana, oalanadır. Her 
neaiJ, menıup oldu&u millıda ılael• 
riade yer tutan bir halkadır. Oaa 
N1lam yapmalı: Te yaratmak gerektir. 
Çocoklar, ıilia de bayramıaıı kutla 
olıuul 

ANADOLU 

içtimada, ta•am• iyileıea 
Baıvekil prenı KoaayeJde buar 
bu1unmuıtur. 

Harbi1e Nııarıaın raporunda; 
japonyanıa, Çinde ıeniı mik
yasta askeri harekita rçmHi 
lizımgeldiği bildirilmlttir. 

Hankov, 22 ( Rad10 ) - Ja· 
poalarla Çinliler aruıada bu
günlerde (Sinpv) cep beaiade 
çok kanla bir muharebe cerr 
yan edeceti tahmin olanuyor. 
Japonlar, bu cephede be ıy~z 
bin kiıilik bir kuvvet tabtıt 
etmiılerdir. Bu muharebede 
merkezi Çinla makadderab ta• 
yin olunacaktır. 

Londra, 22 (Radyo) - lngi· 
liz gazetelerinin Pekin muba· 
birlerinden ahaaıı haberlere 
a-öre; Çin Müılümınlar1, Şanı· 
- Sonu 6 ıne& ••lıi/-4• -

ltalya 
Libyadaki askeri kuvvet. 

)erini geri çekmeğe 
başlamıştır 

Bizim de bay 
ramımızdır. Bi_.~;, 

zi seviniz 
•• gun 

iki büyük bayram nasd 
kutlulanacak? 

Uluıal egemenlik ve çoc~k 
baftııı bayramı müaasebetile 
dün şehir baştanbaıa donın· 
mış, gece do elektrikle tenvir 
edilmııtir. 

Bu sabah saat onbirde cum· 
buriyet, Basmahane, Eşrcfpaıa, 
Güıolyah, pazaryeri ve Kar· 
ııyaka parti alanlarında tören 
yapılacak. h~tipler tarafından 
ıöylevler verilecektir. Törene 
mektepliler iıtirak edeceklerdir. 

Çocuk haftası devam ettiti 
müddetçe Halle kürsülerinden 
hatipler tarafından nutuklar 
verilecektir. 

Bugün ve yann çoculdarKül
türparka parasız olarak girebi
leceklerdir. Pazartesi günü saat 
12 ye kadar ıelırin bütün ain .. 
malarıada mekteplilerden ücret 
abnmıyacakttr. Buıiiıa büt6n 

veuitl nakliyede de çocuklardan 
para ahnmıyacaktar. Akıam 
lnrl 1Ut 14 den 18 e kadu 
Halkevinde mekteplilere kara• 
ıöı ıöıterilecok, tımıillır ve
rilecektir. Haftum muhtelif 
ıtnlerinde de çocuk velilerine 
Halkeviade mfilamereler tertip 
edilecektir. 

Çocuk ' luu,_. si 
Belediyenin iata ettireceği 

1 SO yatakh çocuk baataaeıinin 
temel atma meruımı bugün 
aaat 11 de yapalacakbr. Haı· 
tane belediye evlenme daire· 
ıiaia arkaııada in .. edilecetin· 
den uat oada Cumhuriyet mey
danında yapılacak Mi ili Hilci· 
miyet bayramı toplantıandaa 
aoara meydanda bulunan bü
tün halk haıtanenin inıa edile· 
ceti yere gidecek, hastanenin 
vu'ı eau töreaiode buır bu· 

luaacaklardır. Temel ablırlcen 
belediye reııı Dr. B. Bebiet 
Uz bir nutulc irad ed~cektir. 

Saat 16 da lzmir , Çocuk uir• 
ıemo kurumunun Karşıyakadaki 
çocuk yuvası vali B. Fazlı Gii
leç bir nutukla açacaktır. 

Mlisamereler 
Cumhuriyet Kız onıtitiiai ile 

Kız liseıiade bu ıece miilame
reler verilecektir. 

Maliye Vekili 
Ankaradan latan. 

bula geçti 

Malige Vekili B. Faad Afralı 
lıtuıbul, 22 (Haaaıl) - Maliye 

Vekili B. Faad Afralı ltagta AMA· 
radllll ıehrimi&e gehaiflir • 

Küçak çocuklar 
Sinemaya gitmi:ye. 

cekler mi? 
İıtaabul, (Baıuıi) _ Kırkla. 

reli mebuıu B. Fud, 16 Yllflllclall 
aptı olan çocuklano ıinemalara ka· 
bul ed:tm•meleri hakkında Bı Clk 
Millet Mecliıine blr takrir nrmı"ı· 

M l' ı ır. 
ec u ruznameıine ahnan b 

lı . r 
ta rıre göre, kanuua aykın h•reke& 
edeuler hakkında hıpiı Ye para ceo 
1&11 tatbik edhecektır . 





. -· "Jlııl ... ...: -·· ' .... 
~ ,.... _ ..... 

B k•J• • • •• •• /stanbul elektrik 
aş ve ı ımız, pazartesı gunu şirketi 

At• h k t d • J Satın alma mü.za~•-JDa ya are e e ıyor ar ,.ıeriinkıtaa uğradı 
... e• • •e .. • lıtubul, 22 (Huıusi )- latan· 

Havala
rın fenalığı 

••••• 
ltalyada bayak za. 
rarlcıra aebep oldu 

Roma, 22 (A.A.) - ltılya· 
nin şimalinde havaların fena 
gitmesi yüzünden vukua gelen 
haaarat iki milyon lira olarak 
tahmin edilmektedir. Liguri 
eJaletinde bilhaua Triyestede 
hararet derecesi mühim mik· 
tarda i11miıtir. Rüzıir ıiddetle 
eımektedir. 

Nisan 23 

Hor Beliaa 
Romaya vardı. Mus· 
aolini ile konuşacak 

Roma, 22 (Radyo)- logiltere 
Harbiye Nazarı Hor Bdiaa, bu· 
gün tayyare ile Mali.adan bu· 
raya gelmiş ve karşılanmııtır. 

Hor Belisa, Mussoliai ile ko· 
nuşacalc ve ıerefin: vereceği 
ziyafette hazır buluoıcıktır. 

Hor Beliaa, gelecek pazar 
rünü Londraya hareket ed cektir 

Franaız 

Türkiye. Yunaniatan munzam dostluk itildfnameıi Atinada iki bul el~ktrik ıir~e~nin ıatıa al· 
B L ·ı d . 1 ma muıakerelerı 11.kıtaa atra• 
~ aıve«ı arasın a teatı olunacaktır mışbr. Buna, firket muıahbaı· 

lstanbul, 22 (Huıu11)- Bq. • la bebiyet vermiılerdir. 
veki.• B. Celil Bayar! ı:ariciye Almanyada demı·r r~::. Vekaleti, bu vaziyet 

Prens Bernar 
Hollandaya cliJnüyor 

Kudüste 
Bir bomba patlamış, 

iki /ngiliz neferi 
iJlmüştiJr Vekıli Dr. Tevf le Ruştu Aris üzerine müfettiılerden mürekkep 

bu akşam Ankaradan hareket • b. heyet göndermittir. 

etmi şlerdir. Yarın şe~hri~i~e ge· k-t• ıgv 1 baş go•• sterdi ırBu heyet, ıirketiıı varidat ve 
lecekler ve Pnartesı gunu Yu• masraflarını reımen kontrol 
nanittına hareket edeceklerdir. • • edecek ve varidat fazlaııaı elek-

Yunaa bükGmeti, Başvekili· Afaıtoı •on una kadar eulerın önindekı la. trik 19bekelerinln ıılabı igin 

mize buıuıi bir tren gönder· aumsu.z demir parmaklıklar yılctırılacaktır temiaat albaa alacaktar. 
mlştir. Başvekilim ize Hariciye . . _ .. . T eıuiki •anaJ'İ itana. 
Vekili Tevfik Rüştü ArııJa Ha• Berlın, 22 (A.A.) - Demir kıthtı evJerın onundekı parmak• • 
riciye Vekaleti umumi katibi lıldarın yerine çimentodan, tutlıdıa veyahut dikili fidanlardan na defı,.cek 
ve Hariciye Velcileti miidiirle- çitler vBcude ıetirmek mecburiyetini tevlit etmiıtir. Dahiliye lttaabw, 22 (Hoauıi)- Ter 
rindın B. Cevad ile RefikAmir Nezaretinin bir tamimi dört 1eae pliıunın komiseri olan B. viki ıanayi kanuaunda bazı de• 

Pariı, 22 (Radyo) - Hol· 
landa veliahdi prenıea jülyanın 
kocaıı prena Beraar, burün 
Holl111daya müteveccihen bu
gün barıdan hareket etmiıtir. 

Bir yolcu tayyareıi 
diJffiJ 

S.larad, 22 (Radyo) - Bel· 
ırad • Milino ıef erini yapan 
tayyarelerden biri, diia düımüı 
ve içi11dekiler parçalanmıttır. 

Parçalananların ceaaze1i bu· 
riin meraıimle Zıırepte kıldı· 
rılmııtır. 

Kudüı, 22 ( Radyo ) - Cü· 
neyn, Nablııı ve Tulkerim ara· 
sındı, bugün de kanlı hidiaeler 
olm111tar. Arıplar, ilci lnriliz 
neferini öldürmüılerdir. 

Kudülte patlayan bir bomba, 
büyük tahribat yapmııtır. iki 
kiti ölm Üf ve 19 kişi de ağır 
ıurette yarlanmııtır. 

Rus sefiri 
Ziyaretlerde bulundu r-efakat etmektedirls. Göriagin bütün komünleıi nihayet 1 Aj'uıtoj 1938 tarihine jişiklilder yapılacaktır. 

Balkan antant;-Hariclye Na· kadar m•hıfazaaı elzem olmıyan bütün demir parmaklıkları Gimrilı ka çalıçılıfı 
zırlan lronaeylain Ankara içti· yılcmata ve onları hırdavat demir tacirlerine ı~tma~a d~vet Aakır1, 22 (A.A.) - Geçe• 
ınıında akdedHmiı oleo Tür~ .... etaaiı oldutunu bildirmektedir. Bu tacirler bu demırlen te.ıhhıt bir hafta içinde gümrük mulıa· 

Bir lngiliz 
tayyareıi cl'iJı tii 

Ankara, 22 ( A.A. ) - Yeni 
Sovyet büyflk elçiıi M. Teren• 
tiyef bu ıabıb 11at 1 l de B. 
M. Meclisi reisi B. Abdülhalik 
Rendayı ve 11at 11,30 da da 
Bqvekil Bay Celil Bayıra zi· 

kiy•Vunaaiıtan munzam doıt· ıanayil için çalııın fabrikalara ıatmatı taahhüt edeceklerdır. hıza teşkilitı 41 kaçakçı, 1051 

lak itilifaameıi, Atinada Bq· F k'ilo ıümriilc kaçajı, 73 kilo 
veldlimlz B. Celil Bayarlı Yu· ltaıua • ransa tnbi111 kıçatı,1 kilo250gram 
aaa BlfVokiU Geaeral Me· ~ uyqturacu madde, 1 tüfek ile 

ta1c .. araııac:IA teati olwaa· Miiaakereleri, mayısın 9 andan .,,., ıona 17 kaçakçı hayvanı ele ıeçir· 
caktıı. mittir. 

latu1>e1, 22 (Huıu1) - Bat~ 
velcil Bay c~lil S.yır Wiçte 
bıalua.deta miiddelae lcenditiae 
Dahilt,e Vekili B. Şiikrü Ka,a 
~ekllet ~ 

Aakera, 13 ( A.A. } - Bı,. 
· •.tdl Celil B17ar .e H.rictye 

Vekili Tevfik R6tdü A.u, bu 
..._ IMt 19 zu IS dakka 

ıe ıtı bula 
ll•mket etmlflerdiaı. 

Ba,vekil ve Hariciye Vektti
miz fıh•bddta iki ,üa kaiacak 

V• pazarteai aqamı buıuıi bir 
truı. AtiMya hareket edecek· 
)erdir. 

lıtasyonda B. M. Mocliei re

iıi 8. AbdiilHlik Rende, bü
tüa V-okiü.r, riyaıeticumbur 

baıyaveri ve buıuıi kalem mü· 
düri, ecaebi biiyiik elçileri ve 
orta elçileri ve ciaba pek çok 
zevıt Baıvekil ve Hariciye v .. 
kilini teşyi etmişlerdir. 

Hariciye umum müdürlerinden 
Mehmed Cevad Açıkalan, Baı· 
vekalet lıuıuıi kalem müdürü 

Baki Sedes, Hariciye hususi 

kalem müdürü Refik Amir Ko
camaz ve Ajanı umum müdürü 
Muvaffak Mcnemencioğlu Bar 
vekilin maiyetiııde bulunacak· 
lardar. 

Gayrimüslim 
erler 

lzmir aıkerlik şubesintl~n: 
1 - Henüz fili hizmetini 

Yapmamış 316-330 doğumlu 
Y~rli ve yababancı gayri iılim 
~rlerin enlce verdikleri ad· 
reılerine celp pusulası çıka· 
rdnııı iıe de kısmen buluna· 
mamışlırdır. 

2 - Namına celp puıula11 
çıkarılmış olan (ardan ge imi· 
yenlerin As. mahkemelerine 
verileceğinden buna mahal 
kalmamak ve binnetice mat· 
duriyetlerini mucip olmamak 
üzere bu doğumlu gayri islim 
erlerin askerlik muameleleri ve 
yeni adresleri tesbit edilmek 
Üzere 24/4/938 gününe kadar 
behemehal şubeye gelmeleri 
ilin olunur. 

ermif bulunacaktır ihtiyat subay• 
Pıriı, 22 (Radyo) - ltalya Hariciye Nazırı Koat Ciaao, bu= l 

pa üçüncü defa olarak FrlAHDID Roma müme11ilial kabal et· arımız 
mit ve yaram uatten fazla konutmutt•r. Konuımalar, ra,et ... Bug'/Jn diploma 
•imi ve kalbi ıeçmiıtir. ı L lar 

Fraaıız mOme11ili, mhakereler lçia kili derecede talimat al- aıaca11 
m•ı b•lunuyor. lıtubul, 22 (Huaaıi)-Yarıa 
AIAbdarl1rıa verditi mal6mata ıöre, ltalya·Frann miiıak.. (bufÜA) 1800 lbtiyat ıubı1ı 

releri, Mayııın dokuzwadın evel ıoıa ermiı olacaktır. diplom• alacaklar ve Tıkıim 
· e leket, yalaız eaaılarda mutabık kalacaklar ve teferrü· Cumuıiyet abideaİ•• çeleak 

Mı. Romaya Frauaz aeffri taJi• edildiktea NDra halledecek· koyacaklardı..._ Bu münasebetle 
lerdir. Taluim meydaaıada tuahürat 

ltalya siyaseti 
(Polak Zebrojna) gaseteıine aare iki yii• 

liJl'/Jlı d•mekmiı. 
Varıovı, 21 (A.A.) - Havas Ajansı muhabirinden: 
lngiliz·ltalyan itilafının imz111 haberini bir nebze ihtirazla kır• 

ıılamıı olan Polo11ya matbuatı buıiin Dörtler miııkı proieaiaiD 
yeniden doğmasına şahid olaralc korkuıuau izhar etmektedir. 

Bilh111a hükOmotin organı olan Poltlca Zebrojna ıaıeteıi, ltal· 
yan ıiyaıeti hakkında müstehziyane bir tenkid neşretmektedir. 
Bu gazete ltılyan siyasetini ile; 1üzliilükle muabaze etmekte ol· 
dutu gibi bu ıiyaıetin ltalyan gazetelerinin iddia ettikleri sibi 
cihana ıamil sulhun ıayelerinden bambaıkı olan gayelerini de 
tenkid eylemektedir. 

Bu gazete ltalyan hükumetini Avrupada muhayyel dört devlet 
grubu içinde hakem rolü oynamak istemekle muahaze ettikten 
ıonra cıvaya benzetilmeıi kabil olan ltalyan ıiyaaetinia dönek· 
lilclerini saymaktadır. 

Tango · Kralı 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde 

Büyüle fedakirlıklarla lzmire 
getirilmeıi temin edilen dün· 
yanın en meıhur ıan'atkirla· 
randan, Tanıo Krala EDVAR 
BIY ANKO arkadııları ile 
birlikte, Çarıamba günü akı•· 
mandan itibaren Fuar ıaıiao· 
sunda konaerleriae başlıya· 
caktır. 

, ____ _ 
Kısa bir zaman açın anııje 

edilen bu meıhur aan'atkirı 
dinlemek fırıatınt kaçırmamı· 

oııı tıvıiye ederiz. 

ve meruim yapılacaktır. ihtiyat 
ıu baylar kıt'alarıaa gönderi ... 
ceklerdir. 

Nevyorkta 
Amerilıalılarla Al

manlar ara11nda 
/canlı bir arlMde 

Nevyork, 22 (Radyo) - Hit· 
leria dotum yıldöaii•ü k11tlca
lanırkea, Amerika eaki malaa· 
riplerle Amerilcadalri AllDAlllar 
ar11ıada kub bir arbede ol• 
muı, otuz ki fİ atar aurette ya· 
ralanmııtır. 

lngiltere - ltalya 
Anlaımaıı haklııntla. 
(Noooiti) gasete•i 

ne yazıyor? 
Belgrad, 22 (A.A.) - lta11aa· 

laıillz itilifı lıakkmda teflirJ_. 
de bulanan Zatr•pcle •llDteıir 
Novoati gazeteai ıöJI• JU••k· 
ta dırı 

•Bu itele biz, laıilisleria laa· 
reketini hiçbir vı~il• p9le1· 
tirmedik. Bililtia Akdealı havza· 
sının mühim bir kıımıaı alika· 
dar eden meMleleri şimdi di• 
ğer meıelelerin hılledilditi ı•· 
kilde yalnız biı hallettik. Fr•a· 
sanın da Roma ile müauebet· 
leriai laallederkta eskiden ol• 
duğu gibi bizimle meııal ol· 
maııoı hacet yoktur •• 

Lord Baldvin 
Ve ltalya sefiri /ırala 

mi.alir olmuılar 
Londra, 22 (Radyo) - Sabık 

Bqvekil Lord Bıldvinle ıevc11i, 
ltalyanın Loaclrı aefiri Dino 
Grandi ve zevceıi Dük dö 
Vindıor ıatoıuna giderek inal 
ve kr•liçeye miufir olmuılardar. 

Londra, 22 (Radyo) - Bir 
lnıiliz tayyaresi, buıün Likolm
cle düımüı ve içindekilerden 
biri ölmüş, ilciıi atır ıurette 
yaralıamııtır. 

IBeı ler miıakı mı? 
Pwriı, 22 ( Radyo) - (Peti 

Pariıyen) ıazeteai; ihtimal, Po· 
lonyanın da !f tİrakile bir Beıler 
•iaakına dotru ıidilditini yaz· 
maldadır. 

ÇiMDiKLER 

yaret etmiı ve Bııvekil ile ya· 
rım taıt ıüren bir görüşmede 
bulunmuttur. 

Tatil 
Milli Hakimiyet bayramı mü· 

aıaebetile dün reami dairelerle 
müesseseler ve mektepler ötle· 
den ıonra tatildi, bugün de 
lc•nua mucibince tatildir. 

Gene kendimle baıbaşa! 
Yaktudan \aa11tı[ı1m bir doıtum, ti uzaklardan bana bir .. k. 

tup göndermif. 
- Sen ·diyor· ıu aaabi, ıu lcib ıair, lcib kayıııız ve vur• 

dum duymaz )'~fıyan adam, naııl oluyor da, herteye, berkeıe, 
ller fırı~tta o ıutualarda çimdikler atıyorsun bilmem? 

Bir vakitler de, iOne bu şekilde birkaç aualle karşılafmııttm, 
Anlışılia, henüz izah edemeditim noktalar var: 

Ben, yani Çimdik, herıeyden evel kendimle utraıan ken• 
dimle etlenen, kendimi acıtan, inciten bir yazı adamıyım.' B1ış· 
ka11aa yaptıtım tarizin büyük bir kıımına n acııını, kendimde du· 
yaram. Çünkü biliyorum lci, bende de o çattıtım in11nlira bir 
benzerlik, bir yakıı.lık vardır. Ben de ayni hatalara yapıyorum. 
S.a d~ zayıf, akaak, biçare, kötü taraflar tasıyorum .• itte bu se• 
bepledır ki, attıtam taı ıık aık başımı düıüyor. 

Keadimle etleamek; bilHDiz bını ne büyüle zevk veriyor: 
Sanki bir ayna karşısına reçiyor, dilimi çıkarıyorum. Ayna· 

claki ak.ime yüziimü, •tzımı, burnumu buruıturuyorum. Tam bir 
aerbetd ile; keadi akıime ıiilüyorum. Baza11 dıı benlitim ken• 
di~iai bir Hind ~uma11 gibi baıkaıına ıitmak iıterken, iç ben• 
litım hemen yerınden kalkıyor ve ona: 

- Seni maakara 1enil 
Diye hitap ediyor. Yalan söyleditim zaman, içimden bir 

lcıbbba kopuyor ve içim, bana: 
- Son de kötüıün, aen de herkes ribiıinl 
Diyor. Sofrada karnımı doyurup ta mide faaliyetinden dotan 

rehavetle yan relditim dakikalarda ıeno o içim den relen aeıi 
duyuyoram: 

- lıte ıimdi kafan iılemez olclu. Sen de, hayvanat cinıi 
loiacle l&alettayin bir mahlGka benzedin, abdallaıbn. Rahat rabıt 
pviı ıetiımet• 1 özeaiyor1ua. 

Görülüyor ki, bana, benden iyi, benden yakın, benden kuv
vetli bir mevzu, bir alay mevzuu tıaavvur edemiyorum. Onun 
ioJadir. ki, ~mdiklerimden tikiyete, kimtenin hakkı yoktur. 
•ltneyı lceadıae, çuvaldızı bııkaıına,. diyen atılır, beni tanı· 
ulardı: 

- Bu adam bqkaıını itne atabilmek için çuvaldızı kendi· 
ıine aaplamakta tereddüt etmiyor. 

, Der ve beni hoı görürdü. Çimdik 
1 Efhamra ldare1inde Milli Kütüphane Sinemaıı 
Buıiin senenin en maazzam ilci ıalıeıer /ilmini ta/edim eder 
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rrezzak beye kardeşinin kanı başını başı
nı göstererek kinı olduğunu sordular 

~---.................................... ~ ••• -4t .............. __ ~~-

Erttsi sabah, erkenden, mü· Yazan M. Ayhan lhf yar adam, heybeyi sırtın· 
ezzinlcr cun okum ğa baş1ar· - 127 - dan indirdi. Boynunu büktü, 
ken uva lı iht yar da kıvrıldığ ı Ne kadar mümkünıe o ellerini b fifce açtı ve içirıi çc· 
yerden kalkmış, ta karşıdaki kadar sür ti gideceksin. Biz kere : 
Turna dağ~arma bakıyordu. de geliyo uz. - işte· dedi • Hakanı Rumi. 
Dağlar, s"sle örtülü idi. Fakat Emrini vcrd;, Yeniçeri ağısı lştel.. 

yavaş yavaı; ıis dağlıyor, uf· da, neferi de Sadrıaıamdan mü· Vaziyeti, hakikate:.ı çok ac klı 
kun gümüş rengi kuc.:ığında, kcmmel b rer bahşiş koparmı~· idi. Yavuz da içinde garip bir 
dağ bütü:ı heybeti ile gözü'<· lardı. V ziyetleri onu gösteri· ·· d d u . ptrmc uy u. 
meğc başlıyordu. yordu. 

Asker de arbk kımıldam1ğa Çünkü sadrıazam. kcn d ainin - Çıkarın ıunu-ded i·dinlell' 
L.aşlam •tı . S•bah serı· n ı 1.ı· ıç n. ıin. Karnı açsa doyurun, iyi 
., Y • ~ de padişahın ihsa.una nail ola· 

bakın. Ve bunu müteakıp hey· 
de, dunden yorgun düşen ~S· cağın pek ali biliyordu. 

1 beyi ıyağ le itt i, sarılı kelleler 
kerler gözlerini oğuşturarak. Müfrezenin .1 cesu kenarına 

yuvarlandı, yüzünü buruşturdu: 
geriye dönüş iç·n can atıyor· varmasında, Yavuz, asabiyet 
lırdı. içinde buiunuyor, hatta, vazi· - Kokmuıa benziyorlar· dedi· 

Bir Yeniçeri ağası geldi. Onu yeti tıkip için Göks1.1 ovasına atın köpekler yeıin. Ben aaıl, 
bir müfreze takip ed yordu. ve Turna d ğlarına do}ru iler· ôbürünün baımı görmek iate· 

Neferlerden birinin elinde lemeği düşJnüyordu. rim. Fermınıma boyun eğmek 
bir heybe vardı ve bunların Müfreze kumındanı huzura istemiyen, fesad ve melanet ku· 
içinde klıınlı bezlere sarılmış girince, Yavuz bağ'ı :dı: san başını ... Ve., .. 
dört kesik baş bulunuyordu. - Ne oldu, ne oldu, söyle Yavuz, sözünü keıti: 
Ağa: ne oldu? Demek ki, bir fikri daha 
- Bana bak ·dedi· ey Ah· - Sayeişahanede tamam sul- vArdı .. 

dürrezzak, bunları al da, şu tanımız.. H! psiııi de temizledik. Sinan paşa. epeyce gecikti. 
ata yükle bakalım .. Beraberinde - A'aüddevleyi? Fakat Yavuz, hiç •abırıızlık 
Hakanına götürecckıin. - Q ,1u da.. göstermiyor, diğer kolların ha· 

ihtiyar sapsarı kes idi: - Aferin şu Sinan paşaya rekatını takip ediyordu. Yavuz, 
- Bu kadar yapmayan, yal· doğrusu .. Ver şu meictubu öyle udrıazamanı alaka ile vo bol 

varırı m, Allah aşkını.. ıse. . iltifatlarla karşıladı. Keyfine pa· 
- B.n karışmam, Sadrıizam Yavuzun huzurunda epeyce yan yoktu. 

efenim zin emirleri böyle.. kalabalık vardı . Pad işah mek· Uşaklar, kelleyi bir altın tep· 
Tam bu sırada, ileride bir tuba şöyle bir göz gezdirdıkten si içinde Yavuzun önüne çı· 

nara duyuldu: sonra: kardıln. p ı1dişah: 
B ld m B l J r - Hani Abdürrazık, hani o - Haini.. Haini. - u u • u :ıum ..• 

Herkes başını çevirip orayı mel'unun kardcs1i! Diye homurdanıyordu, sonra 
doğru baktı: Diye müfreze kumandanma ilave etti: 

, -- _fJı' 

Denizlide güpegündüz 
bir cinayet oldu. 

·- ·-· Bir genç, pazar yerinde lıayvan sa
tan Hasan isminde birisini dokuz 

kurşunla öldürüldü 
Den:zli, (Hususi) - Burada 

güpegündüz bir cinayet olmuı; 
R ımazın isminde bir genç, 
Mustafa oğlu Hısanı hayvan 
pazarında üzerine dokuz kurşun 
sıkarak öldürmüştür . 

Hadisenin sebebi meçhuldür. 
Yapılan tahkilcat henüı bir ne· 
tice vermemiştir. Cinayet, mak· 
tul Hasının bir at pazarhk 
ettiği sırada işlenmiş ve katil 
yanına kadar ıokularak taban· 
casını çekmiş, biribiri üzerine 
dokuz el ateı etm:ş ve kaç• 

mıştır. Kurıunların dokuzu da 
Hasanın vücudüne saplanmış 
ve zavallıyı canıız yere sor· 
miştir. 

Zabıtanın birkaç saat zarfında 
yakalamata muvaffak olduğu 
katıl, bu cinayeti neden yap· 
tığmı söylememiştir. Katilin; 
maktul Hasının akrabasından 
Kırcadere köyü muhtarı Hasa· 
nın yanında çırak bulunması 
nazarıdikklti celbetmiş ve bu 
işde muhtarın teşviki bulunup 
bulunmadıtı tahkik odilmeğe 
başlanmıştır. 

Salihli avcıları faaliyette •• 

Bir yeniçeri, kanlı bir kafa baktı: - ihtiyar, fakat mert bir 
daha getiriyordu. Abdürrezzak - Dışarıda ferman buyurur• ccngavermiş .. Karııı ne oldu? Salihli, (Husuıi)- Salihli Halkevi, spor kolunun avcıhlc şu 
derhal tanıdı: sanız çatıralım.. - Bir müfreze, oııları dağda besi memleketin genç ve yaılı bütün avcılarını çatııı altında 

- Kardeşimin, atamın baııl - Çatır, çağır.. ırıyor.. toplamııtır. 
Diye bakırdı. Yeniçeri, nefere ihtiyar Tü kmen ıendeliye - iyi etmişsin.. Ş:mdi bu Avcılılc şubesi, her hafta Pazar rüıaleri ıürek avları ve muh· 

ıordu: .. a~liv~. omuzunda heybe ile .zaferi de komau Y o um WiLa:v__.-U_i tu:tip etaaekt.dir~ GenOl_u_cl• a:vca_lak laev••i. iati-

- Neredeymiş?.. huzura gird . Yavuz ona dik Süleyman • efendiye bildirelim.. datlarının inkişafına büyüle hizmet eden bu sürek avlan ve re· 
- Büy-k bir çoban köpeği dile baktı: Fakst unutmayın ki, Mısır sul· ziler çok alaka ve rağbet görmektedir. Gönderdiğim resim, ıv· 

ıürôklüyormuı.. Merak ettim, -Bana ne getirdin bakayım?. tanını bir hediye de gönder· cılardın bir grubu av ıeıiıioe çıkarken toplu bir baldo gö:ste• 
yaklaşınca köpeğe birkaç taı Turna dağlarınm bediyeai ne· mek istiyorum. r:yor. 
Lrl~bm. K~~~ bı~kh ka~.. d~? - Deuam e~uk - ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 

~·iyi~eb~~~:~:·!~1döndü: üZün1·- -l(~p;:ag--:- Başpehliv~r:-hk müsabaka 
k.~:~~;rezz•k. Y••lı gözlerini sergisinde muvaff akıyeti. lan Saray ıçın_de yapılacak 

- Hiç insan kardeşini tanı• B .. "k 6 AA [ 
maz oıur mu? Sergimiz c. ok aldka gördü. uyu panayır ,r~ayısta açı a-

- şu halde, siz bekleyin, cak. Edirne memurlar koone-
ben gidip Sadraazam paııya ~ I" 
arzedeyim. Bakalım, ne ıöyliye· -~·- ratifinin kazancı 
cck? 

Yeniçeri 1t111, nefere i~aret 
etti: 

- Sen de gell 
Beraberce, Sadrıiıamın çadırı 

iıtikametiade kayboldular. On, 
onbeş dakika sonra beraberce 
döndüler. Kelle yoktu. Bu yatlı 
parçayı, bizzat Sadrı&zam ah· 
koymuı. 

- O, diter kafaları götürsün, 
bunu bizzat ben huzura ıötü· 
receğim. 

Demiıti. Yeniçeri •kaaı, müf-
rezenin bı§ını, Sadrıizamın 
mektubunu verdikten ıonre: 

Yaı azam ••olcıgatımızdan 
Beynena.tel Prag sergisine iı· vermiştir. Bu diploma, ancak 

tirak eden üıüm kurumu, teı· ender ahvalde tevcih edilir. 
bir eyled ti mabıullerimiıle bü· O:plomayı albümle birlikte bu· 
yük alika görmüı ve Kurum günlerde göndereceğiz ... 

•-•••••••----.ı pavironu ~iy~e~çiler tarafından Kurumun milli ıururumuzu ANADOLU takdır. edıh~ışt~. .. okşayan bu muvaffakıyetiai teb-

Günlük ıiyaaal gazete 
m 're ICımUlW'rid 

Haydar R;ı,da ÔKTEM 
&Jmaml nepiyct ve yan itleri mlldGo 

1\ııiiuadi Nllluıl ÇANÇd -IDAREHANF.Sl 
1u11h Wnd Beyi• -.. 
C.B.ık .Pırtiai lıinuı ._ele 

2"elpıf: l1mir - ANADOW 
Telefou: 2776 .. Foıtı kutuıu: 405 

Abone şeraiti 
l ıUıp l4Ci0. ılu •1h&& 80G 

•unıttur 

l •hıırı nıemltketler fçin 1eııellk 
ı l c ı e totti 27 liradır 

Al\ALOLU MA'lBAAS~DA 
l A JUlJŞnB 

Serıı komıteaınden Ozum Ku· rik ve takdir ederiz. 
rumuna gelen bir mektupta gös
terilen muvaffakıyet takdir edil· 
mekte ve şöyle denilmektedir: 

•Prag beynelmilel sergi ida· 
resi, Üzüm Kurumu müe11He· 
ıine fevkallde bir ıuretto tan· 
zim edilmiş atandı için •iftihar 
diploması .. tevcih etmeğe karar - -Mussolini 
Yeni evlilere lıecli. 

yeler vermiştir 
Roma, 22 (Radyo) - ltalya 

Başvekıli Mu11olini, yeni evlen· 
miş ameleden üç yüz kitilik bir 
kaf leyi kabul etmiı ve kendi· 
leriD• hed:yeler vermiştir. 

Amerika 
Mekıika lıambiyoıu 
· almış 

Vaıington, 22 (Radyo) -
Amerika Maliye Nazırı (Morgen 
Tavli) Amerikanın, Mcksikadan 
kambiyo aldıtını söy:emiştir. 

ltalya Kralı 
Milano ser giaini 

ziyaret etti 
Milino, 22 (Radyo) - ltlllya 

kralı Emanoel, bugün buraya 
gelmiş 'ile Mılano sergis"ni z.· 
yaret etmiştir. 

Edirne, (Hususi) - Memur· 
lar istihlak kooperatifi geçen 
gün hükümet komiseri ııfatile 
iştirak eden valimiz Bay Niyazi 
Mcrgenin huzurile borsa salo
nunda yıllık toplantı11nı yap· 
mıştır. 

Toplantıda eski idare heyeti 
raporile ıeaelik bilanço ve he· 
saplar tetkik ve taıdfk edilerek 
yeni idare heyeti seçimi yapıl· 
mışhr. 

Kooperatif bu aeneki beaa· 
batını kirla kapımıı olup bu 
durum kooperaiifin aalaha dotru 
istikamet aldığanı göıtormesi 
itibarile şayanı memnuniyettir. 

Yeni idare heyeti şu · ıuretle 
teıekkül etmiılir: Umumi m&· 
fettiılik istaf stik ınüdürü Na
zım Balkuv, Sıliheddio Kande
mir, Kadri Oğuz, Burhan Kut· 
man, Hakkı, Kimil ve muallim 
Ahmet Can, Mürakabe kurulıa· 
na da Hamdi, Sadi ve Süley· 
man seçilmişlerdir. 

Umumi müfettişin gezisi 
Bölge dahilinde bir tetkik ve 

teftiı seyahati gezisine çıkan 
Umumi müfettişimiz General 
Kazım Dirile ıehrimize dön· 
müştür. 

Umumi müfettiş Kırklarelin· 
den başlıyar1k sıra ile Pıoarhi· 
ıar. V ~e. S lfay, Çorlu, Tekir· 
dağ ve b .. valiıiai gezmişlerdır. 

Saragiçi panagırı 
Her yıl Sarayiç"nde kurul· 

makta olan Kırpınar panaym 
bu sene de 6 Mayısta açılarak 
üç gün devam edecektir. 

Panayır münasebetilo çocuk 
Hirgeme kurumu menfaatine 
üç gün ıürecek olan bu pana· 
yırda Türkiye baıpehlivanlılc 
müıabakaları da yapılacaktır. 

Trakyanan en büyük bayramı 
olan bu pehlivanlık şenlitine 
Türkiyenin her tarafından ma· 
ruf pehlivanlar relecek ve Trak· 
ya balkının büyük bir alaka 
gösterditi bu bayram çok zen• 

ria bir programla kutlulanıcaktır. 

Polonya 
Letonyaya muhacir 

g6nderecek 
Varşovı, 22 (Radyo) - Po· 

lonyalılardan mürekkep bir he
yet, bugUa Letonyaya hareket 
etm.ştir, Bu heyet; Polonyadan 
Letonyaya gönderilecek olan 
balkıu iskanı hılckıada Leton· 
yal larla konuıacaktır. 

Belediye 
otobiJsiJne ceza 

Belediye otobüıleriaden birisi 
Kordonda ıon ıüratle aevkedil· 
diA-inden ve lzmirpalas önünde 
b ır yolcuyu almıyarak geç,tiğin· 

den otobüs şoförü on lira cezaya 
~ırptıtılm ·:. 

sa-ıı 
ba " 

rı 
t>ahill haıt hklu mili U UJllall 

Dı. 1\1, Şnld uı ı di1H fıi:ü 

Şişmanlık 
-1-

lnsan tipleri içinde üç şekil 
tesbit ve bunlardan hangi tip· 
lerin sıhhi şartlara daha uygun 
ve muvafık olduğu tetkik edil· 
miştir. 

Şişmanlık bir tiptir. Yalnız 
bunun muvafık ve sağlam şekli, 
vücut makinesini her hususta 
yormıyacak ve bozmıyacak ola· 
nıdır. Burada yazacağımız ıiı· 
manlık; anormal şekilde vücut 
makinesinde görülen ıiımanhk 
tipidir. 

Yat 11escinin tabii olmıyaoak 
derece ve miktarda vücut ör· 
rcnlerinde birikmesinden ve 
yığılmasından mütevellit şiı· 
manlık, anormal şekle girmek· 
tedir. Esasen ıişmanhk vücu· 
dün yağlan masile busu le gelirse 
de faıla miktarda yağların uz· 
vizette terakümü gayri tabii bir 
takım hallerin zuhuruna mey· 
dan vereceği için bu yağlanma 
bütün vücut için zararlı ve ııtı• 
raphdır. 

Yalnız şu var ki, iyi beslen• 
miş insan tiplcrilc bu şişman 
tipler ayn ayrıdır. iyi besli İn· 
sanlar ıişmanlılc denilen anor· 
mal şekillere girmezler. Eğer 
vücutte biriken yağ maddeleri 
tabii hududu aşacak olursa, 
ıüphesiı ki anormal denilen 
ıişmanlak kategoriıine girmiş 
bulun urlar. Tabii, sağlam vı 
mukavim bünyeler ve normal 
vücutlerde az veya çok bir mik
tar yat terakümü olmaktadır. 
Ve bu normal şekilde biriken 
vücuttelci yağ nescleri uzviyet 
ve onun örgenlerinin kuvvet ve 
eneriilerini eksiltmez ve azalt· 

az, ip i lbarile e z yıf ve 
cılızlar gı bi mukavemetsiz ve: 
kudretsa kalır____.n• ~ naTnfa1 
şişmanlar gibi büyuk bir hamu· 
lenin altında zebun ve encri e z 
kalırlar, bu normal t ipler, dai· 
ma bünyelerinde bir kudret ve 
kuvvet sahibi olurlar. 

-Arkaıı fJ.ar-

At yarıı ları 
Yarış ve ıslah encümenini11 

bahar at yarışlarının dördüncü· 
cü yarın Ktzılçullu alanında yl• 
pılacaktır. 

N6betçi eczaneler 
Eczanelerin bir haftahk 

nöbet günlerini gösterir 
cetvel: 

Pazartesi: 
&emerahında Şifa; Glhelyalada 

Gil:&el7Ua; Tililldkte B. Faik; lki. 
~melik&• İldçe,melik; AlMGe&klı 
B. Faacl, Ay•oklada Halk. 

Salı: 
Jtemeralhndı Şifa; ıtaraııtlnııta 

B. Etr•f; Kemer ele Ka .mer; Ala& .. 
caktı B. Ahmed LCltfi, E,refpqıdı 

Etrefpaf&. 

Çarıamha: 
Bııdarakta Sıhhat; ~ıratııtı 

8. .liabif, 'l'ilkillkta YeDJ hmir; 
lrgıtpaıarıDdı Alrf; (;üael1aiula 
Afiye&. 

Perpmb11: 
K•moraltaudı Hilıı\, GGaeıyalı• 

dı Gillely,alı, Tillı.:.ilikto B. lı'ai 

Etr•fpaıada Ef:efpaı .. 

Cuma: 
Kemeralhudı İttihat, GOr:ely 

hdı Gazelyalı, lrgatpuarıudı Aarl• 
1kiÇflfmelikte lkiçeımelike Aliao.· 
cıkta '8. fioıd. ----Cumartesi: 

~acduralttı Sıhhat; .Karanıion 
dı B. E,ref; K•llltrd• K.ı&.wor. 

t:trefpaf&d& Etrefp•ıa. 

Pazar: 
K.emeraltınd• liilil. Kaut• tl 

:H. lıubif, KcçccuerJo ) cuı ,.,.1.1 • 
lre-al IJalllr nJ t "• 
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nı artıracaktır 
Dar ta yan Ato un verdiği nasihatleri dinl·yo 

her ··zü Ü samimiye le kabul ediyord 
İzvcstıya gazetesi bir yazıaında 

Atos, kendi düşüncelerine :zadenin bir hanıma böyle 1'ir - Ah, siz herşeyden ken- logilız·ltalyan anlaşmasına dair 
dalmış kimseler g bi, başını mektup yazması kabil değil... dinizi haklı gösterme yolunu haberler etr fında şöyle bir 
göksü üzerine iğdi. Sonra daha yüksek esle hay- biliyorsunuz. F kat bu sefer mütalea dermeyan olunmak· 

Dartanyan ev ne gelince :kcn- k rdı: kendi namınlZla sohbet edece· tadır: 
dini beklemekte olan Kittiyi - Allahım, biliyorum ki..... ğiniz için kendı sıfatınız ve "Müstakbel fngiliz·ltalyan an· 
bulmuştu; kız n lcııkançlık ve Titriycrek kendini topladı, kendi adınızla on un hoşuna gi- la masının t m muhteviyatı be-
keder ıebebıle kespeltiği hali dişlerini gıcırdattı... Yüzü kül dccek olursanız bu eskisinden nüz m lı'.im o)mamakl beraber, 
bir ay.ık humma hastalığı bile gibi olmuştu; hava almak için dah fen olacak! bu huıust ahnan ilk haberler, 
vücudc get'rmezdi. pencerenin y nana gitmek is· Biçare kıza vuku bulacak şe· görüşme neticelerinin Britan· 

Kız, hanımı tarafından Kont tedi, fakat yaln z kollarını uza· yin birazını olsun t hmin ede· y yı teılimıyete sürükliyeceği 
dö Varde gönderiliyordu. Ha- tabilmişti; t kati kesildi ve bir cek bir hi gelmişti. hakkında tahmmlenmizi tama· 
nımı aşk te i.rıle deli gibi ol· koltuğa arka üstü çöktü. Dartanyan onu elinden gel- mi e teyid etmektedir. fogiltere, 
luıtu ...• Sevınçlc mestolmuştu; Kitti onu bayıl cnk zannede· dı" ı kadar teskine çalışıyor ve Jt ı nın Akdenizde "hayati 

Kontun ikinci_ bul.uşma~ı ~.e _za: rek korsaımı açıyordu. Fakat, M!yledinin işvelerine k rşı his- menfa tleri bulunduğunu ve 
maa ıçın mun sıp gorduğunu o b"rdenbire doğrularak: iz katacağını vadediyordu. bununl beraber lngilterenin de 
bilmek istiyordu. - Ne istiyorsun, bana niçin Kittinin hanımefendisine, ken· bu denizde ancak "'esasi" men· 
Sarırmıı ve titremekte olan dokunuyorsun? diye bağırdı. d' h kkındakı liltuflarmdan do- faatleri mevcud olduğunu iti-

Kitti cevap bekliyordu. Hanımının yüzüne gelen deh· 
1 

a d raf etmektedır. Bu kelime oy· 
bu

... layı ıon erece minnettar ol· 
Atoı delikanlı üzerinde şetli halden ödü kopan zavallı naklığmm altında pek mühim 

duğunu ve emirlerine itaat ede· 
yük bir tesir vücude getirmişti. kız cevap verdi: bl mesele giılenmektt.dir. Eter ceğini i ağ etmesini istemişti; 
Dartanyanm kendi vicdanının - Hanımefendimin fenalaş· ltalyanın, lng lterenin itiraf et· 
hükmü ile karııan nasihatleri tığını zannettim de yardıma fakat, Mayledi gibi açık gözlü tiği g bı, Akdenizde lngiltere· 
ve biç aklından çıkmıyan ma• koştum. bir kadının kendi elyazıııoı ta· den dah fazla menafii varsı, 
danı Bonasyö vak'aıı artık ar· - Ben mi fenalaştım! Beni nıması ihtimalini düşünerek ya· 

0 
halde ltalya Akdenizdc -filo 

zuıunu ve intikamını tatmin et· zayıf bir kad n mı zannediyor· zı ile cevap vermekten çekin· ü tünlüğünü olmazsa bile· fi· 
miı bulunduğu için Maylediyi sun? Bana hakaret edilince za· mişti. loların mü aviliğini iddia et· 
tekrar görmemeğe karar verdi fiyet göstermem ... intikam ah- Saat dokuzu çalarken deli· mek hakk na da maliktir. Ta· 
ve cevap olarak ıu mektubu rıml işitiyor musun?..... kanlı Royal meydnnmda bulu- bıri aharlı, Jngiliz·lta1yan an· 
ynzdı: Bunu ıöylediktcn sonra Kit- nuyordu. O, misafir od sında 1 şmasınm esas •prensip. mad· 

•Benimle ikinci bir buluşma· tiyi odadan kovdu. görünür görünmez ve d h desi ark sanda lag lterenin Ak· 
ya ummayınız, madam; iyileşti· XXXVI Maylediyi so m d n hizmetçi· deniz havzasında ltalya karşı· 
tim zamandanbcri bu ıckilde iNTiKAM HULYASI lerdcn biri ko~a koşa haber smdakı umumi teslimiyeti giz· 
o kadar çok meseleler karşı· Akşam üzeri, Mayledi, Oar· vermeğ" gitmesinden, cve!ce lenmektedir. Diğer bütün mad· 
ımda bulunuyorum ki, bunları tan gelir gelmez hemen yanma haberleri olduğuna şüphe yoktu. deler ve bahusus lngiltorenin 
biraz olıun sıraya koymak mcc· gotirılmcıini emretmişti. Fakat Buraya giriniyl hatta harp esna1mda bile ltıl-
buriyetiDdevim. Sı'ze •ıra ge· o gelmedi. - Sonu t1ar ·ı · · 5·· k a 

r • Ertesi sablh Kitti delikanlıyı yan gemı ermın uvcyş an • 
lince haber vermek şerefine d k b ı•----------- hodan aeçmelerine mani olma· görmeğe gitti ve ün vu u u· B • 
mazhar olurum, ellerinizden lan ,eyleri ıevinçlc ona anlat- orsa mak taahhüdü do işte bu mad· 
öperim.. Dö Varde tr delikanlı güldü. Mıyledinin deden neşet etmektedir. 

Gökyakut hakkında bir söz k;ska~çlık yüzarıden gazab 
22 4·938 

1 
rı ltaly nın "muk bil müsama· 

yazılmamışhi G s ony h onu gelmesi kendisi iç n bir inti· UzUm ha ı .. ise tamamiyle gülünç bir 
11D• - ıye 111 ir • • am o uyor<lu. Cl mahiyettedir. halya, şantaj ga· 

olmak iç"n yadigar olarak aak· Kızgın hanımın sabırsızlığı 122•5 Alyoti bi. 14 SO 15 ye erile başlamış ~ldu~u v~ 
lamak istiyordu. rtmı~ ı; g nç Gaskonyalı hakkın· 121 A.R Üzümcü 12 50 15 her z man için tazelıyebıleceğı 

Açalc mektubu Kitfıye verdi, daki emirlerini tekrarladı; fo· 45 K. Taner 14 16 anti Britanya propagandaya 
fakat o okuyunca evveli bir~ey kat, dün akşamki gibi, ümitleri 16 Esnaf Ban. 16 25 16 25 nihayet vermeği vadetmekte· 
anhyamaauıaa da ikinci defa boşa çıkmıştı. 10 Ş. R za Ha. 15 25 15 25 dır. ha1ya, cenubi Arabistanı 
okuyunca az kılsın aklını oy· Ertesi sabah Kitti tekrar de- 2 S. Bene y 16 15 lng lı:z "'teair mıntakası,, olarak 
aatlcaktı... lıkanlıyı görmcğe gitti, fakat 316,5 Yekun tanımakta, yani eaaıen lngille· 

Kitti bu saadete inanmıyor• bir srün evelki neşe ve telkin· 268070,5 EsKi Yeku:ı renin olan b"rşeyi lngıltereye 
du; delikanlı mektubun verdiği liğinin aksine olarak çok ke· 268387 Umum Yekun hedıye etmektedir. 
teminatı ıifabi olarak ta tek· derli bulunuyordu. Piyas flatiar1 ispanya meselesine gelince, 
rarlamata mecbur olmuştu; ha· Dartanyan biçare ktza ne ol· 22 4-938 çekirdeı<sız üıüm lsp nyada statükonun hiçbir 
nımın hırçın tabiatinin neticesi duğ'unu ıordu; fakat k z, buna orh fiatleri: garanti altına girilmekıiıin, ika· 
De olursa olıun, biçare kız böy- cevap olarak hınımının verdiği No. 7 13 50 mesi gibi müphem fikirJe

1
r yü· 

le bir mektubu ıötürüp ver· mektubu cebinden çıkarmak su· ,, 8 14 00 rutulmektedir. ltalyanlar ıpan· 
meti boı bulduğundan bacak· retıle cevap verdi. 9 14 50 yadan askerlerıni geri almak 
larının tahammülü dereceıinde Bu mektup Mayledinin elya· : 10 15 50 ve Balear adıluanı tahliye et· 

d d F k b f V d 1 16 75 mek fikrinde değildirler. koıa koşa Royal mey anma z111y ı. a at u se er ar • 1 
.ıG." • 1çın olmayıp Dartanyan için z hira at.şiarı İngiliz • İtalyan görüşmeleri 

•caırttı... S neticeleri halck10daki haberleri 
En 'e

fkatli bir kadının kalbi gönderilmişti. Ç. Cmsı K. S. K. • 
M k b 6 tetkıkten sonra yapılabilecek 

aık intikamı kar.şısmdı acır. e tu u açtı ve şu satırları 1445 Buğday 5 875 

b ı b 1 okudu·. 300 T B ki 4 ıs 4 375 t hmini kayıdlar işte böyledir. 
H.nlm mektu u, eve ce ese• on a a d k b 

A 25 Asıl esas mesele şu ur i, u 
Dl• kızının getirdiği mektup " zizim M. Dartanyen, 124 M. D. 5 "" U görüşmelerin mah'yet ve vaz· 
rl.bı' zannederek pek hevesle • zun muddet sefere çıka· 24 Bulgur 9 1 I h iyeti ancak hem ta yanın, em 
aç~ı,· faL-t daha ı·ık satırlarını cağınız şu ıırada dostlarınızı 318 B. Pamuk 34 34 50 1 ' 11U1 de Almanyanın önüne geçi mcz 
okurken mosmor kesildi. Sonra unutmak doğu değıldir. Benle 210 Kepek 3 25 tecavüzlerine sebebiyet vere· 
mektubu avucunun içinde s kıp kardeşim, dun ve evel"si gün 1153 Kcn Palamut270 520 

.. b h d bilir. " 
buru~~du ve göderi ~mpk s~ı ey u eyere bekledik. Bu ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~= 
gibi parlar bir baldo Kittiye akşam da öyle mi olacak? BAYRAM( 
baktı.. Minnettarınız. ÇOCUK 

- Bu mektup nedir? dedi. Ladi dö Vmtcr" 
- Hanımımın mektubunun Dartınyan dedi ki: 

cevabı, diye kız titriyerek ce· - Bu meydandı, zaten bu 
vap verdi. mektubu bekliyordum; Vinterin 

Mümkün değili Bir asil· mevkii düştükçe benimki yük· 

TAKViM 
Rumi ı.üci . ~ 1354 1 Arabi~ _,._ ... 

11a1a JO Safer 22 

NiSAN 

23 
Cumartesi 

t 
9 
3 
8 

vkat &Afi Vcu 
aq.aa 1ll 1 s,:;s 
İ°Ma l,ii 9 20,23 
JmNk 8,37 3,22 

ıelccck. 

- Gidecek misiniz? 
Atosa verdiği söze karşı ken· 

dinı mazur gören Gaskonyalı 
cevap verdi: 

- Dinle, sevgili yavrum, bu 
derece ket'i bir daveti reddet· 
mele nezaketsizlik olacatmı an· 
lars.nız. Mayledi gitmediğimi 
görünce ziyaretimi kesmekliği· 
me sebep ne olduğunu anlıyı· 
mıyacık ve benden şüphe et· 
meğe başlıyacaktır; böyle bir 
kadının insandan alacağı inti· 
kamm derecesini kim tayin 
edebilir? 

Eski.den bir kırık oyuncak gibi 
Kimsenin gözüne görünmüyorduk. 
Bılmezdik ne idı bunun aebebı? 
Sanki bir acayip mahlüktu çocuk. 

Konuşmak ayıptı, gülmek gün ahtı. 
Farkımız var mıydı bi"r ta~ bebekten? 
Gündüzler geceler gibi siyahtı. 
K mbura dönmüştük boyun eğmekten. 

Çok şükür o günler kaldı geride 
Yaslı kalplerimiz sevinçle doldu. 
Aı k gözlerimiz hep ileride. 
Yaşamak bıze bir saadet oldu. 

Büyüklerden ayrı bayramımız var 
Ruhumuz neşenin bir kaynağıdır. 
Dünyada şimdi yok bizden bahtiyar 
Çocuklar asrıdır yirminci ısır. 

Ahsen Gürtin 

Bütün partilerin üstünde 
bir kuvvettir 

oa 

Yazan: 
Viston Çörçil 

.. on 1:;ftnlerd , P riae giılc· 
reL: Franıız devlet adımla. 
r ı konufan ve bu ureıle 

1ngıltere-Fr nea yakınlaşma• 
SlDa çahıtığım goete.11 n eıki 

nazırlardan Vin ton Çllrçil 
<Pari u n gızeteıindeki bir 
makale inde, fransıdaki ıon 
kıı tine buhranlıırından lıah· 
e diyor ve dıyor ki: 

Bizim lngilterede kabine buh· 
ram çok soyrek görülür. Böyle 
bir buhran çıkınca da hem va· 
bim olur, hem heyecanlı. Neti· 
celeri de ıenelerce biasedilir. 
Pariste kabine kurmak mütema· 
diyen yapılan bir spor halin· 
dedir. 

Bugün ortaya çıkan mesele 
şu: Acaba bu spor •müstebit· 

lere karşı ayağa kalkan., Fransız 

milletinin böyle mütemadiyen 
yapılmasına tahammül ettiği 

sporlardan detil midir? Gayet 
güzel yemek olur da gene in· 
11n hazımıızhğa uğrar. Şaka, 
şakadır amma, bir şaka ne ka· 
dar kısa sürerse o kadar iyi 
olur. 

Yirmi beş ıenedenberi iddia 
etmişimdir ki, Jngilterenin istik· 
bali, birçok mühim meıele· 
lerde, Fransanın iıtikbaline 
bıtlıdır. Büyük harptenbcri ilk 
defa olarak görüyorum: lngil· 
tere efkarı umumiyeıinde ve 
İngiliz hükumetinin ıöderinde 
Fransa ile ıılcı bir ittifak ar· 
zusu var. Hiçbir lnglliz Fran· 
sadaki şu fırka veya bu büku· 
meti tercih ettij-ini söylemez. 
Fakat geçen gün B. Çember· 
layn Franaanın ve Belçikanın 
müdafaası için harp odebiJecc· 
ğimizi söyledi. Onun ıçın, 
bizimle beraber çalışacak yeni 
Franıız kabinesindeki arkadq· 
larımızı tanımak istiyoruz; aca
ba Üzerlerine aldıkları vazife
de uzun müddet kalacaklar mı 
dıye merak ediyoruz. Zanne· 
derıem bu, haklı bir arzudur. 

Kendi kendime soruyorum: 
Acaba Franıız milleti lngilte· 
rede Atman propagandasının 
ne kadar kuvvetli ve devasıılı 
oldutunu anlıyor mu? Bu pro• 
pagandı ısrarla iddia ediyor: 
Fransa inhitat etmek üzerey· 
mişl Fransa ispanyadaki gibi 
kanlı bir tecrübeye düşmek 
üzereymiş gibi gösteriliyor. Ne
redeyse .. Hayl Hitlerl. diye 
bağıracak olan Londra cemiye· 
tindeki bütün bu propaganda
cılar "Franıız demokrasiıinin 
parlamento iktidarsızlığı. ndan 
memnuniyetle bahsediyorlar. 

Onun için, Fransız siyasileri· 
nin içine düştükleri bu oyun 
kendi aleyhlerinde, Fransa ile 
lngıltere için müşterek tchlılce 
teşkil edenlerin de lchtnde ol· 
muştur. Şüphesiz ki bugün bu 
vaziyetin önüne geçmek için 
sarfcdilen bir gayret var . 

Görçil, iki ıenedenberi 
milli müdafaa nazırlığ. 
yapmış olan Daladiyenin 
muktedir bir devlet ada
mı olduğunu kaydettikten 
sonra Fransanın bugün 
içinde bulunduğu vaziyeti 
gözden geçiriyor: 

Fransanın maliye.si fena bir 
vaziyette. Para hakkında fena 
bir münakaşa açıldı. Şehirler· 
deki işçi sınıfı saı'i bir grev 

salgının uğr dı. fşçiler"n ma· 
neviyatı, Nazi ve Faşistler 

"'d h l an mu a •. cıiy.le ~apılan lspanyol 
~um?urıyetç lerınin mağlubiyetı 
uzerıne son derece sar lmış 
buluııuyor. işçi sınıfı hay t pa· 
halıhğınd n da şikayetçidir. 

.. Mali vaziyetin fenalığı yü
zunden cephane, bilh s en 
geride kalanı ve en lai'llmı ol n 
tayyare ımali büyük bir mık· 
yasta durdurulmuştur. Haft da 
40 .s~at ~ lışma programı, ga· r ıhbarıyle iyi idi, fakat kafi 
ıstihsal elde edememe • 
1 . ve ış· 

~nn yava laması gibi fena ne• 
tıce verdi. Alman barp m ize• 
~e~i . fıbrikalırmın ve yer yer 
dıs~phn altand ki genitı istihsal· 
ler1 karşıımda bu vaziyet b'"• 
yük bir endişe doğurmaktadı~ 

Böyle bir vaziyett mukayes • 
çok farklı netice verecektir. 
Mukayeıeden sonra verilecek 
hüküm şudur: .. Seni tarttık za• 
yıf geldin.... ' 

N zi kanununun bütün Av· 
rupay hakim olm maaını isti
yorsak Fransız aiyasetindeki bu 
lüzumsuz, fakat tehlikeli ve 
f~nA ayrılıklara ıon vermek 
lazımdır. 

Fransayı yakından tanıyanlar 
yahut Fransız devlet ad mi rı 
vo generallerile beraber çalış· 
mış. c:>la~l~r Fransanın asıl kuv· 
vetm1 bılırler. Şöyle bir bakıp 
geçen bunu göremez. Bu, daı· 
m tetikte bulunan Fransız or• 
dusudur. 

Bu ordunun bir lcıımı milleti 
lcu~atan istihkamları dolduru. 
yor. Djğer kıımı da Avrupada 
bulunan on iyı talim görmuş, 
en asıl kuvvettir. 

Jngiltere için krallık neyse 
Fıran11 için de ordu odur. Bü· 
tün partilerin üıtündedir. B tün 
part~lcrin emrındedir. B tun 
partiler onu sev r. Siyaaetle 
•.IS.kadar olmakla beraber, b ç 
sıyasete karışmaz. Fran z or· 

dusu~un ~ub Y ve erleri üzer eri~ 
dekı vazıfclcri yaparlar ve hu· 
dutları beklerler. 

Ordunun arkasında da top• 
r~klar!.0a .. ba~.lı olan milyonlarca 
hır koylu kutlesi ve canlı bir 
münevverler kütlesi var. Bu 
kütle, memleketin eıaa fikırle
~ini tam bir şekilde tem il ve 
ıfade eder. Nihayet, mı lctı 
Avrupada hürriyetin bekçis ol· 
duğuna dair derin kanaati v r. ------Giizelyalı cinayeti 

Guzelyalıda karısı Bn. R bı· 
ayı öldürmekle maznun gümrulc 
komuıyoncus~ B. ~ brinin epey 
zamandanberı şebrımiz Ağırc 
mahkemesinde cereyan etmek~: 
olan muhakemesi soıı safh 
ıelmiştir. ya 

Dün m'"dd • u eıumumi t rafından 
maznun halkında .dd' d 
d'l k . ı ıa e c· 
~ece ta, müddeiumum·n n ıd· 

dıasını hazırlıyamad v 
ıgı a ı -

mış, muhakem baş .8 b 
bırakılmıştır. ' r g ne 

Dı·.Be çet 
Çocuk hastal 

müte ass t 

Hastalarını 11,30 d n bi e. ,. 
dar BeyJer sokağmda A 
matbaası yanında kab\ll e 

Muayenehane tele onu 
Ev telefonu __ ı 
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Sahile 

• • 
yetçı er, 

• 
cıvarı ab··y··k~ r 

A ~ADOJ .. U Nisan 23 _ 

ve mek S • f ) B ·ra sarfiyatı 1 
Bomonti ortadan kal. 

mu .. daf aa kınca artmağa başladı 
· ' Ankara, 22 (Hususi) - Dev• 

Yakında 80 yaşına giren Kral, kendisine 
hediye vermek için toplanan paraları 

attı tesis ed·yorlar 
let ziraat işletmeleri kurumu 
memlekette bira istiblikinlo 
artmasf ve bu suretle dünyanın 
en ıyı bira arpasını yetiş· 

tiren me leketimizde arpa is-

f ıkaraya d l[tıtacak. --Önümüzdeki H ziranın on kudreti kolayca takdir edilir. 
altısında lsveç kralı beşinci laveçin en güzel mücevheri 

.. , J , • 

tihsalinin yükselmesini temin 
için mühim k rarlar almış ve 
bu kararları tatbike b şlamıştır. 
Bu kararl rın başında bira fiat• 
lerinin ucuzl tılması gelmek .. 
tedir. 

Ankara bir f brikasını n açıl· 
masınd n evol şimend ifer bat· 
tınd n uzak olan vilayetlerde 
biranın şişcşi doksan kuruş 
kad r aatılmakta iken bugün 
memleketin her yerinde bira 
ayni f ıate ve ıişeıi 30 kuruşa 
aatılmakt dır. 

Bundan başka şimdiye kadar 
muvas la vesaiti noksan olan 

ispanya ihtilalcileri birçok yerde bira bulundurul· 
·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! mazken kurumun aldı~ ~dbiP 

Çin-Japon harbi Amerika ıerıe en bücra yerıere kadar 
bira sevkedilmektedir. 

- Başı 1 inci sahifede - Tayyare f abrikala. Bunun neticesi olarak ıim· 
Kay·Şek hükumetine isyan et• J ~ 1• diye kadar 22,000 hektolitre 

· 1 d' B · ç· 1·1 • rınua raa ı vef mış er ır. u vazıyet, ın 1 erı .T olan bira ıarfiyatı bugün 35,000 
düşündürmeğe başlamışbr. Vaşington, 22 (A.A.)-Ame- hektolitreye çıkmıştır. Yakın bir 

Şang-Kay·Şek, asilerin tenkili rikanan hava ticareti odası zamanda sıhhi içki olan bira 
iç'n otuz bin kişilık bir kuvvet Amerikanın tayyare fabrikala· istihlakinin 60,000 hektolitreye 
tahsis etmiştir. rının halihazırda 1939 senesine çıkmasını temin edecek tedbir· 

Tokyo, 21 (A.A.) - Baş· ait isti hıallerini arttırmak için ler alınmaktadır. 

Güstav 80 yaşına girecek. olarak saklanmakta olan, yüz 
• Şimal memlektlerinin bu yaşh binlerco kıymetindeki elmasın 
fak t genç ve sporcu gibi dinç Greta Garbo tarafından alıa• 
olan kralı milletmin büyüle sev• ması da lıveçten bahsederken 
gisini krzanmış bir adamdar. kaydedilmesi lazım bir hadi• 
Krall rının bu yaş dönümü için sedir. 

de, lsveçlilor kendisino büyüle İngiltere. Amerı· ka 
bir hediye vermeki düşünmüş· 

lcrdir. müzakereleri devam 
Fak t kral, 80 yaşından son· ediyor 

ra hediyeyi ne yapacak? Eıa· 
sen serveti rona kafi değil mi? Londrat, 22 (A.A.)-lngiltere 
Milletin kendine gösterdiği bu ile Amerika büyük Okyanuıtaki 
sevgiyi gene onların menfaati· Kanton ve Erıdesburi adaları• 
ne kullannıağı düşünen beş"nci nm hakimiyeti bakkandaki mü• 
Güıtav güzel (bir fikir bulmuş: zakerelerine devam etmekte• 

Halk, krala, 80 inci gününde d irler. 
bir çek verecek, kral bu çekle iyi malumat almakta olln 
İsveç milli bankasına yatırılan mehafil müşterek bir idare tin• 
parayı alacak. Fakat, alır al· zimi imkanını derpiş etmekte 
maz derhal götürüp, kanserle ve lngilterenin bu meseleyi bü· 
müc dele müessesesine verecek.. yük Okyanustaki havai hatlar 

Şimdi, lsveçto her gün, her meselesine bıtlamıta çalıı· 
gece konferanslar verilmekte, makta olduklarını tehmin eyle• 
halle, krala verilecek çeke iıti• mektedirler. İngilizlerin büyük 
rake davet edilmektedir. Halk· Okyanuıtaki Jngiliz • Amerikan 
tan toplanın bu iane bankaya araziıinden iki memleket tarı· 
yatmlmakta olup daha ~imdi· 
den birkaç yüz bin lirayı bul· 

vekil prens Konoye Çindeki tertibat almakta olduklarını bil· Kurum, rpa ihracının artın• 
vaziyet bakında kabine erkanı dirmektedir. Snfedilmekte olan ması bakımından da faydalı muş ..• 

d 'ht"l"'f b ı d ğ t b' lh ı · · 'h Kral Güıtav bugün Franıı· rasm a ı ı a u un u una gayre ı assa ame eyı ıstı • tedbirler almaktadır. Umumi 

fından müsavat dıire1iode iıti• 
fade edilmeıini teklif etmit ol• 
dukları söylenmektedir. Bu ıu• 
retle lngilizlor Haviden ve A-

d · l · l t k · t d f d" Hıı.J 37 000 d dıdar. Şimaldeki memleketinin aır o an ıayıa ara e zıp e - a e ıyor. a en , en b rpten evel arpa ihracatımız 
· t' 'b t 1 ı 'k' · ı· kış ıoğuldarına artık pek daya· 

mış ır. 1 are 0 n amc 0 1 1 mıa ıne 1911 senesinde 120 bin ton, 
Ş h 21 (AA) Ç. k I k l lb b' · nımıyın ihtiyar kral, senede 

ang ay, · · - ın· çı rı aca ve ame e er m 1912 sesinde de 192 bin ton ve 
J ·ı L" · · · .. ıc· t ı ü k. iki üç ay kadar Avrupanın ce• 
ı er, •ngy nın zıyamı resmı ae ızcr saa ça ışan ç e ıp 1913 te 114 bin ton iken 930 

tt t ı. · t kt d' ı - d t" ·ı kt' 8 nubunı, ııcak yerlere çekiliyor. 
ıure e eg,zıp e me e ır er. vucu e ge ırı ece ır. un mu· senesinde 3600 tona düımilıtür. 

Hankov, 21 ( A.A. ) _ Çin kabil fabrikalar büyültülmiyecek, Memleketimizin birçok mın• Fakat, kralın bu Avrupada 
t bı·x.· ıermaye arttır im yacakt kahqından lıtifade eden yalnız 
e 1ııı: 1 1 ır. takalara bilha11a Ankara, Eıki• y 

S b d L. "d kendlıi de,,,11, ayni zimanda 
antungun cenu un • ınyı e Kud'iisle şehir,Afyon ve Kütahya viJiyetl• • 

muharebe yeniden şiddetlen. nin birçok mahalleri dünyanın otludur. 
miştir. Japon ve Çin taarruz ve M vkuf Arap far a lık en iyi arpasını yetiştirmektedir. Genç prense, babaıı, kendiıi 
muk bil ta TT'U:d•" \» .. -~iriui ~~O---~------~ ........... .._---.,,,, ______ ,,_,,.,.._u~rum fl)b Ha liu mmtika• - • üdd•' i 

k k d. 0 d b . grevıne a~ a ı ar.. K ı ·b· · ta ip etme te ır. ün en erı r larda arp ekiminin artmlma· ra naı ı unvanını verıyor ve 
vaziyet ciddi b ir safhaya gir· Kudüs, 22 (Radyo) - Mev• sını teşvik edecktir. prcnı, babası yokken, memle• 

· t ' M amaf h ç·n k v ti · kuf Araplar, bugün açhlc gre· ketin mühim meaolelerilo kendi 
mış ır. a 1 1 UY c erı Boluda kötıJ sıhhat 
Japonların müthiş taarruzlarına vine başlamışlardır. .T başına uğraşarak, ileride eline 
ve şiddetli bombardıman! rına Rosp:nd~ Arapl rdan intikam koruyuculufu kararı alacığı devlet reisliği vazifesini 
karşı knhr manca mukavemet almağa çalışan üç Yahudi genci Boiu, 25 (A.A.) - Bugün tecrübe ediyor, yani çıraklık 
göstermektedir. Düşm nın Yisi.. yakalanmış ve tevkif edilmiştir. umumi medis aa!onunda köy devreıini oimdiden gcçirmoğ'e 
en· Tsaosvang mıntnkasında ha· Tunus, 22 (A.A.) - Askeri sıhhat koruyuculuğu kurumu . çalışıyor. 

merikalılar da Yeni Zelincla· 
dan istifade edebileceklerdir. 

Moslcova ve Berlin 
ıeFirlerimiz 

Ankar, 22 (A.A.)- Moıkova 
büyük elçimiz Zekil Apaydın 
ile Berlia büyük el9i mi• Hamdi 
Arpat bugün Btıvekil Celil 
Bay rı z1yarot d•relc lceDdi•iN 
uzun müddet görÜ§miişlerdir. 

tay,,ar.e cil•rl 
bugün gömülecekler 

Liyon, 22 (Radyo) - Dün 
kazaya uğrıyuak ölen tayyare• 
ciler, yırm büyük merııimlo 
defnedileceklerdir. 

rekatta bulunmasına mani ol· mahkeme dördü İtalyan olmak ilbayın bir söylevile açılmıştır. Avrupanın ıimalinde, millet• 
mak ve Linyi ile muvasala te· üzere beş maznunu beş sene Kursa 25 ilkmektep mezunu ka· lerarası her türlü kavga ve Romanya h'iikıl-
min etmesinin önüne geçmek hapis ile sadece para cezası biliyetli genç iştirak etmiştir. gürültüden uzak yaşıyan bu • • d''- • l • 
için süratle Çin takviye kuvet· arasında tehalüf eden muhtelif ilk ders operatör Bay Taki memleket bilhassa sanat cihe· mefınzn fe CJlT eri 
leri gönderilmektedir. Japonlar cezalara m hkum etmiştir. tarafından verilmiştir. Kursta tinden epey inkişaf etmiştir. Son E k~ h b • • 

ı b ' lh L' . ·-------... ·----· ff L l 1 d h 1 k"' 1 defa lstokholmu-n bu-yu"k tı"yat· r unı ar ıyeı umu. taarruz arını ı assa myıye ı• • muva aıı;; o an ar er a oy ere 
karşı tevcih edeceğe benz yorlar. ların Şantung cenubun gön· tayin edileceklerdir. rosu olan Kral tiyatrosunun miye de tasvip etti 

Çünkü bu mıntak da iyi yol· derdiklori takviye kıt atı dört Vilayetin k zalarında da ııb· müd~rlüğün~. ~~yan Pavline Bükreş, 22 (Radyo) - Hii· 
lar mevcut olduğundan takviye seçme fırk dır. hat koruma kursları açılmıştır. Brunıus getırılmıştır. kümetio, demir muhafız tqld• 
kıt' ları göndermek imkanını Cepheden ahnan son malu· Hükumet tabipleri bu kursları Büyük bir tiyatro sanatkarı litı aleyhine aldığı tedbirler, 
buluyorlar. Halbuki esas olan mata göre, Çinliler Hopci Ho· idare etmektedir. Köy~ü bu olan bn kadın, ayni zamanda, erkanı barblyei umumiyeaia 
Tsimpu cephesinde Çinliler Tsi· nan hattında Nanlo ve Tıing· kursun faydalarını takdir etmek· memleketin en büyük münev· tasvibine iktiran etmiıtir. Bu 
nan cenubunda yolları birçok feni gori almışlardır. Vusi ng te ve çok alaka göstermekte- verlerindendir. tedbirler sayesinde vaziyet iı· 
yerlerinden tahrip etmiş olduk· civarında şiddetli bir muharebe dir. Kursa devam edenlerin Gret Garbonun da l.veçli tikrar bulacak ve Rom·aayanıa 
1 rından Japonlar buralarda olmuştur. Japonlar en beş bin çoğunu köylü gceçleri te~kil olduğunu hatırlarsak, bu mem• her tarafmda tam ve devamla 
sevkıyat y pam yorlar. Japon· kişi kaybetmişlerdir. etmektedir. leketten çıkan sanatkarların bir sükünet husule gelecektir • 

........... mm1:.11111 .. ı:mm .... 1m1l'Xll!:iiillıillmr:llll'.l!llE .. lill!!':llimlllllltDiı-.-.1m .... 11111 ..... ~ ....... , ....... cm .. ~m:~ .... ı ...... ~ ...... ~ .... ~ .. ~ .. ~ .... ~ .. ~~~~ıra .......... ...ııi111 .. ~ ... 
.. de kalktım, oda kapımı açtım. kombinezonunu bir omuz aa· 

1 
Kapımın önüne gündüzden koy· · kısı tutuyordu. · Şu hali ile, bir 

go.• u·· duğum paravananın arkasında erkek için hakikaten çıldmla· n 9' saklandım. Artık şüphe, evham cık bir kadındı. En olgıın ça· •I mücadelelerine lüzum yoktu. ğmın, en şehvetli, en cazibeli 
1111" Güzideyi oda kapısından çı· günlerinde idi.. Oda kapısına 

yazan: Saime Sadi karken görecek, sonra oda· gelince, geriye bıktı; Namığın 

"Ah, b .. • • . • ~ . ~ J.. • ı. '" . ' .' . ~: .~· i • ·~. ,., ' 

sına kadar takip edecektim. k pısın doğru bir işaret yap· 
- 36 - Ne kadar beklediğimi bilmi• tı. Namı~ın kapısı kap•ndı, 

Hata, hata, müthiş bir hata 
MJkiip etmiştim .• 
Doğruldum: 
Gitsem, kap yı çalsam, Güzi· 

~i çağırsam! .• 
Fakat bu nasıl olurdu? işte 

ilci baş, gene dün akşamki 
gibi birleşiyordu.. Ellerimle 
gözlerimi kapadım. Kendi lcen· 
mi yiyordum: 

- Yazık Aferide sanal.. Ya· 
zık, yazık, bile bile, buna da 
meydan verdin!. 

Fakat birdenbire anlıyor ve 
kanaat ediyorum ki, bu da na· 
filedir. Sanki ne olacak; batak· 
lık bataklıktır, leke lekedir, 
sukut sukuttur. Amma bir defa, 

amma üç defa... Onun insiya· 
kını tutan kabuk ve bütün şu· 
uraltı kaynayışlarını tutan kuv· 
vet ortadan kalktıktan sonra, 
hepsi yalandır, hepsi boş ve 
ldatıcı .. Dün akşam Güzide 

hakkındı vermiş olduğum ka .. 
rar, bu akşam onların buluş· 
masm mani olduğum takdirde 
kuvvetini kaybedecek miydi; 
hayır! .. Bu hal, onun içinde 
vardı. Hatta, hiçbir şey yap· 
masam da, onun, cemiyet kai· 
de ve nizamlarmdan korkarak 
çekildiği kabuk içindeki vazi· 
yetinio, diğer düşmüş olanlar· 
dan bir fa.rkı yoktu. 

Lamba, gene söndü v ben 

yorum. 
Evvela bir elektrik düğmesi· 

nin, biraz sonra da bir kapı 
anahtarının çevrilmesinden mü· 
tevellit iki ses duydum. Kal• 
bimin taşlarını nlatamıy cı· 

ğım. Sanki nefes al mıyordum. 
Kap1 açıbr açılmaz, Güzide 
ç kh ve süratle etraf rna baktı. 
Sonra çıplak ayaklarla, arka .. 
sında hiçbir ses, hiçbir iz bı· 
rakmadan süratle kendi oda· 
sına doğru yürüdü. Namığın 
oda kapıst hala aralıktı ve ora· 
dan süzülen ışığın altında ab· 
lamı görüyordum .. 

Yarı çıpl ktı. Açık kavuniçı 

onunki açıldı vo birdeabire 
kararımı verdim: 
. Evet, gidecektim .• 

O, odaya girer girmez, ben 
de yerimden farladım ve koş· 
tum. Anahtarı çevirmek üze .. 
reydi. Kapıya hafif üç darbe 
i~dirdim. Durc!:ı , cev_p vere· 
miyo:du. Tekrar vurdum .. Bir
denbire anahtarın kilitte dön· 
düğünü ve Güzidenin koşarak 
kendisini karyolaya attığını 
duydum. 

Herşeyin meydana çıktı~ını 
anlamış olmalıydı ve muhakkak 
ki, şimdi, eşi bulunmıyan bir 
ned met, bir utanma ve yan• 

ma, acıma, ezılme,kırılma için· 
deydi •• Belki şimdi kafaaınıo 
içinde şimşekler çakıyor ve ne
damet, onu kaldırıp kaldırıp, 
mermer taşlara çarpıyor: 

- işte, yakalandın, artık 
herşey bitti. Rezil oldun, mah· 
voldun .• 

Diyordu. Onun ruhi ve fikri 
haletini ııağı yukarı ~öyle ta· 
bayyül ve tasavvur ediyordum. 
Muhakkak ki, ona acıyordum. 

Benim de içim yanıyor, parça· 
lınıyordu. Fakat buna rağmen 
ısrar ediyor, ayrılmıyordum. 
Kapıya tekrar vurdum. Gene 
ses ı o'.~.. O.ı dald :a fasıla ile 
vurdum. içeriden hafif b:çbd:· 
lar geliyordu. Anahtar deliğine 
iğildim ve içeriye seslendim: 

- Benim Güzide, bco, Afe· 
ride... Aç kapıyı .. 

Karyolası gıcırdadı, biraz 
daha düşündü zannederim ve 
nihayet geldi, kapıyı açtı. 
Lambalar yanıyordu. Adıra 

adım, ya~lı, bulanık, korkak 
gözlerle yüzüme baka baka 
geri çekiliyordu. Bütün ricudü 
titriyordu. Yüzü sapıara idi. 
Onu omuzlarından tuttumı 

- Ne yaptın bedbaht! • 
Dedim. 
- Ben •.• Ben ••• 
Diye kekeledL Arbk itidaline 

hakim detildi. Hidiıeyi lnk&r 
etmek için muhtaç oldutaJ 
enerji ve soğukkanlılığı kıy• 
betmişti. 

- Bunu nasıl yaptın Güzi• 
de, nasıl yap.tın söylesene? 

Dizlerinin bağı çözüldü ve 
karyolasının kenarına yıkıldı. 
Elleri ile yüzünü örtüyor, İP" 
liyor, anlıyamadığım birşeyler 
m1rıldanıyordu. Yanına otur· 
d.um •• Bir aralık toplanır gibi 
oldu. Çıplak omuzlarından, 
açık göğüslerinden utanmıştı. 
Daha doğrusu, bütün günahının 
11lak izlerini taşıyan çıplak 

- Sonıı otU' ..-

, 1 ... 
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Vera'un kalesi Almanlara karfı nasıl durdu? ' Dünyanın biiyük zelze·leleri ' , ......... . 
Yazan Fransız erkanıharp kagmakamlarındon Türkçeye .Çef1İre11: Feci neticeleri olmasaydı zelzele temennı· ed· 

Jorj Londen A. Kimı Oral • • • ' I• 
Umumi harpten birkaç yıl evel, Fransa Erkinı lırdı. F~~~t ınsanlık 0 kadar kurban vermiştir ki ... 
harbiyei umumiye dairesine kadar sokulmağa Zelzele 

muvaffak olan güzel kadın (Eva) kimdi? 
Almanyada bizim de caıua- - 34 - nuştu. Biz de sevindik. 

lanmız vardır. Bununla beraber biye, esuo.i buna muvafalcat (Eva), büroda birkaç aaat 
memleketimizdeki Alman caıuı· edemezdi. Nihayet, bunu (Eva)· kaldı ve hatta bize yırdım da 
larının göıterdilderi ce1aret ve ya ıöylemeğe mecbur oldu, fa· etti. 
muvaffakıyete, biç bir zaman kat o, buna da icolıyhkl~ ce· Daha evel, bazı arkadaılarla 
erifemezler.. vap verdi: (Eva) hakkında konuştuğumuz· 

Mevzu ile alakadar olduj'un· - Ben hastabakıcı olurum. 
dan 1914 ıeneıi Martında baş· Lakin, ıenıiz Pariste kalamam!. 
lıyan bir macerayı miaal olarak Kaymakam, (Eva) yı ikna et-
zikr.edecetim: mek ·İçin, Umumi karargahtan 

1914 aeneai11de, yani umumi yirmi dört saatlık bir mezuni· 
barptea birkaç ay eve), Pariıte yet aldı. BL1 müddet zarfında, 
erkbılaarbiyei umumiye daire· biz de kendisine yardım ettik. 
ıinde cabııyordum. Kaymakam Ne Pariıte, hiçbir zamar. yalnız 
riitbeıinde ıea1ç vo emıali ara· kalmıyacağmı, her tür1t1 ko· 
ıında yaldız gibi parlayan bir laylık ve yardımlara mazhar 
arkadaıım vardı. Bu arkıdaıla olıcığına dair (Eva) ya temi· 
çolc ümimi konuşurduk. Ak· nat verdik. 
ıamları, diter bazı erkanıharb Kadın, müstakbel kocasının 
zabitlerile çıkar, lclh t iyatroya, yalvarıılarına dayanamayarak ve 
klh linemaya ve kih da bara bizim ıözlerimize kanarak Pa· 
ıiderdik. Çok samimi arkada· riıte kalmığı kabul etti .. 
ıım lca7mıkam • ki, fimdi 111' f ki gün sonra, kaymakam, 
oldyta için onun iımini ıizli umumi karargahla J!ariai terke· 
tutmak mecburiyetiadeyim· uzun diyordu. Eva, birkaç iün, adeta 
müddet devam ettiğimiz kaba• yas tuttu. Biz, sık sık kendi· 
relerden l>Nde d.nıeden gü• ıini ziyaret ediyor ve ona tc
ıel bir kadıola aak 11k konuş• selli veriyorduk. 
mata batladı. Bu kadın, Rus- Dört gün ıonra bir aabah, 
yah oldutuu ye bir R uı zabiti sevinçle erlcinıhırb iyei . umumiye 
tarafaadaa itf al edildiğinden, dairesine geldi. O gün, müs· 
alle~nce lcowldujunu aöyler, takbel zevcinden mektup al· 
tazallGmü '-1 ederdi. mıştı. BütüD arkadaşlarla ko-

da; onu, s ıkılmamak için erkanı 
harbiyeye daktilo almağa ve 

bunun için teşebbüs etmeğo 
karar verdi idik. 

(Eva) yı öğle yemeğ;ne alı· 

koydum. Nıyetim, ukadaşlarla 

verdiğimiz kararı kendisine aç· 
maktı. Kadan; beni ötleye ka· 

dar bekledi. Vakit ielinco, 
Erkinaharbiyeden beraberce çık· 
tak. Yavaş yavaş yolumuza 
devam ederken (Eva), ansızan 
~evinç le ve hürmetkirane bir 
tavırla, 50-55 yaşlarında bir 
adama koıt u ve elioi ııktaktaa 
sonra bana dönerek: 

- Bugünlerde Moskovadlıİ 
gelen dayım! 

Diye takdim etti ve fakat 
iıim söylemedi. 

Ben, bu takdim meraıiminde 
Evanın, iıim zikretmemeıinden 
kuşkulanmıyar•k, ilk defa aör· 
düğüm bu adamı da yemeğe 

davet ettim. 
- Sonıı oar -

Arkadqam, bu lcadıDk ko- _ __...._.... _____ -----...... -...... ------..s.~=-:ııAc:ıOtıCR:ııcııı:ıcı:ıo'""o::::::::cc:=ı::::ı:::ıo=-=ııı::ıı::ııt:ı::o:ıı1ıtıo=:ı:ecı:>::::::: .. :oıı~~"'°::ıı:ıı=ı:o:::ooıoıı~o0-r---..,,._ ...... _ _.,,__ _____ ...___.... __ 

•uıa kon ..... baıbiltiia baıka- Liyonda esrarengiz 
laıh. Bir p., bu lcadaala •v· 
leamete karar verditin i ve bu h • h A d • 
huaaıta fikrimiz1 anlı•ak iste· ır a ıse .. 
diliei .a,leclL 

Kadsa, h.eplmime laakikatea 
mazlQm oldqu ka11aatini ver
ditiadee, ve ayni zamanda kar 
••kam arkadapaııa fevkalido 
bir Mdakatle bat ı ıörün dil
t«nden, arkadaıımızın likrial 
taıvip ettik ve· hatta alkıtladılc. 

iki genç arasındaki aevgi, 
gittikçe artıyor, Eva adıaı tqı· 
yan ve arkad&fımızın müıtak· 
bel zevcMl ıa~ılan kadın da 
biıe kaqı ıayııaıaı fazlalAfb• 
rıyorclu. 

Çok 1evdltimiz bir arkad~ 
ıın yaraalri eti11e brıı laürmot• 
kir buluamılr, bizim için bir 
vazifeydi, Merbutiyet ve alaka
mızı o derece arbrdık ki, Evayı 
yalnız bırakmamak içia kendi· 
ıini büromuza davet ediyor; 
Ruıca, lngilizce ve Almancayı 
fevkalade güıel bilditinden, 
gündelik işlerimizde ondan ir 
tifade etmektoa çekinmiyorduk. 
Artık Eva, arkadaşımız kayma• 
kamın müıtakbel zevcesi ve 
bizim de hemşiremizdi. Bazın, 
tercUmelerimizi bile ona yaptı• 
rırdak. 

R•ı. her ricamızı memıuni· 
yetle kabul eder ve bize soa 
doreee merbutiyet ve mutavaat 
göıterirdi.. 

Bir ,ün, umumi harp patladı. 
Arkadaşımız umumi karargahla 
Pariıten gidecekti. Bea de, em· 
rim gelince, hrkama iltihak 
edecektim. 

Eva, ıevgiliıinin Pariıten ay· 
rılacağı nı anladığı güıı, tarif 
edilemiyecelc: derece de müteeı· 
air oldu ve arkadaşamıa ayaklı· 
rıaa kapanarak: 

- Beni de beraber götürl 
Ben aenıiz burada na11l kalabi· 
liriml 

Diye yalvardı ve 11atlorce 
hüngür hüngür ağladı. 

Kaymakam, cidden müşkül 
vaziyette idi, zira, (Eva) yı be· 
raber iÖtüremezdi. Erkioıhar 

-------------------------Gece yarısı otomobile atlıyan bir 
kadın, tecaviize uğrayınca 

tabancasını çekti ve •• 

Fransanın Liyo11 ıebrindo, 
bundan birkaç gün evel, gece· 
yarııını dotru eararenriz bir 
vak'a olmuıtur. 

Genç bir kadın, gecen in aaıt 
birinde bu şehrin Tero mey· 
danmdın Golitzinski iımiode 
bir ı~förün taksisine atlayarak, 
:akal.an. denen ıemte gitmek 
ııtem ıştır. Otomobile atlar at· 
lamJz, yıkın bir tehlikenin teh· 
did~ altında bulunuyormuş gibi, 
ıofore: 

- Ahi Çabuk gidiniz; çabuk 
gidin izi 

Diye bağırmağa başlamıştır •• 
Hakikaten, hareket etmek 

üzere bulunan otomobilin ban· 
mağma bu ıırada bir adam at· 
lamış ve kapıyı açarak içeri 
girmeğe çalışmıştır. 

Bu vaziyet karşıaında kadın: 
• - lmdatl imdat!. diye fer· 

yadı baımıştır .. 
Kadının bağmp çığarma11na 

raj'men, otomobile bir kişi daha 

atlamış ve ~oföro otomobili ıür· 
mesini emretmiıtir •• 

Şoför bu vıziyet karşııııtia 
verilen emri dinlememif, oto
mobili durdurmuıtur. 

Bu adamlardan pek ziyade 
korkan genç kadan, çan tasan· 
dan bir ta banca çıkararak, 
i~inci olarak gelen adamı~ ~ze: 
rıne ateş etmiştir. Fakat, ıkıncı 

. defa ateş etmeğe vakit bulma
dan, tabancası bu iki meçhul 
şah11 tarafından elinden alın· 
mıştır. 

işin 11rpa aardığanı gören 
otomobil şoförü, oradan geç· 
mekte olan iki arkadaşına, 
polise telefon etmelerini söyle· 
miı bunun üzerine, iki adam 
ve genç kadın aksi istikamet-
lere doğru kaçmlşlardır. 

Otomobilin içerisinde kan 
izleri bulundutuna göre, adam
lardan birinin yaralandığı zan· 
nolunmaktadır. 

Liyon polisi, bu esrarengiz 
dramın faillerini aramaktadır. 

Kaç çeşiddir? 
Yazaa: Liıe cotrafya muallimi 

Hüznü Han 

Birkaç '{Ündür memleketi· 
mizde acık~ · haberlerini itil
mekte oJduiu .,.uz zelzeleler, 
dünyanın her tarafında hemen 
bergün vulcua gelmektedir. · Bir 
çok yer detişmelerine sebebi· 
yet veren bu hidiıe tarihin 
kıydettiii zamanda vo yerlerde 
insanlara daima korkutmuş ve 
sayılmıyıcak kadar kurbanlar 
verdirmiştir. 

Feci neticeleri olmuaydı, zel· 
zele temenni edilirdi. Çünkü 
yer titremesi anın henüz baya· 
tiyetini kaybetmeditine bır İ§I• 
rettir. Memleketim izin iç k11· 
mını nadiren ve sahillerini sak 
ıık ziyaret eden bu afetin bi· 
linçoıu yalnız inaınlıtua baıla· 

l 

1883 t/11 Kaııımicciolada oalcıı6alan z•lz•l•nin talırl6atı 
ıelditini _ve bu ut~rdıki .çalı ş- d.iaelerin naııl meydana ıeldi· 
ma. ve muıahed~lorm nebcelo- tini, uıulünüa kaDUnlarıaı rl• 
rinı kaydetmeğı faydalı bul~ terecıtım. Dalla ıonra da bi-
dum.. tün bunları ( reolOfie ) Ilı bir• 

Yer de6reıımeıi: lllcte mUtalea edecotlm. · 
Yeryüzünde datların teıelc· Yer •allantıaının ıarı,... 

külü, meydanı gelmesi bili hilen lı8dlselerl: 
bitmiı, ıönmüı detildir. Belli· Yer dobrenm11i U.aanluaa 
dir ki; yerin üst yüzünün, yani daima ıöıünden lcaçmamlfb~ 

kabutunun her Zira bu titremeler baiaa b&Jlll 

. ; 

,; . 

gün hafif veya zararlar viicude ıetirm ittir. Mii 
atar debrenme· lidın 526 ıeneıi11de Akdenlİ 
lerle çeşitli kı· kıyılarında meydana gelea tft• 
yafetlere gi,. reme veya aallantıd6 100-200 
diti daima gö· bin kurban vermiıtL Tiber q. 

zümü.ze çarp· mamnda Taıit, Pelin, Straboa 
maktadır. Bu ribi o zaman yaııcılarıaın laep• • 
bize göıteri· ıinde meı'um hatıralar btrakaa 
yor ki: Ônüsae büyüle zelzele bütün Anadolu 
reçilmeai kabil aabilleria. i iıtili etti. Anadoluda 
olmayan dat· 12 b 
ların meydana üyülc ıobir bir gecede ı.. 

1887 da /•pongadafcl 61r ululede bir gel meıi hadi· rap oldular. Ogüat umaaıacla 
Japon alimi tarafından te•bit edilen bir aeıi, her no\c- Aydın (Tralliı) büsbütün llarap 
noktanın ~iıdili muhtelif .malıralcler tıaında kabili olduğu r ibi Milidın 115 iaci 
dıiı aünlerden husıüne kadar tosaa\\ olan au.ua kabu~u· HnMindf! Trav•n .............. .. 
o kadar çok ıık cereyan etmit· nun oynamaaıada11 baılca bir· Aatakyada (Antiokos) mal.vole 
tir ki akıllara hayret verir. tey defildir. Eıasen bu fikir du. Bu folilcette Konıül ( Pe• 
Birçok defalar inıanların bir yeni olmayıp ti 1563 de Ber· don) da ölmüı, Trayan mucize 

h 1 teklinde kurtulmuıtu. 238. 244 
yerden diğer bir yere icret e• nart Palli11y tarafından ıöyJe d 
rine ve o memleketi ebediyen anlatılmıştı: e cenup aabillerimiz büyük ve 

kanla ziyanlar verdi. Miliddaa 
terketmelerine bile sebebiyet •Ateş yerin altanda virdı r ve önce 14S te Antonen zamaaın• 
vermiıtir. Tarihte okudutumuz faaldir (1). Bızan ıık sık, ba· da Rodosa çarpan felaket Grat-
Ege medeniyeti ve Eıe ıehir· zan uzun zaman fasılah zelze· yen zamananda burasını tekrar 
lerini11 hemen çoA'u zelzeleler lelerle dağlar vadi haline ge- ziyaret etti. Hele bunların için-
yüzünden harap olmuıtu. O Jecelcler, doğ eteklerindeki ma• de yazmığa en değeri olanı 
vaktin insanları bunu il~ılarıa de:ıler ve taılır şiddeti i ateı· 527 dek~ Antalya zelzelesiydi~ 
gazabına hükmederek böyle bir lerle er:yerek meyillenecek ve Bunun tıtrcme dalgası gene Ak
feliket vıakuunda bu yerlerin, düşecekler, bu ıuretle yeni dağ· denizin doğu cenubunda fula 
mabudların oturulma11na mü· lıar vücude getirerek yükıele- iz bıraktı. 
aaade etmedikleri yerler oldu· celderdir. Bu vaziyet madenlerin Bizanılı müverrih Agazyaa111 
tunu ıanırlardı. Giriddeki Kno- altüıt olmasına ve yeryüzünde söyledikine göre, bu titremede 
ıoı, Orhomenoı gibi medeniyet çoğalmasına yardım edecektir. Beyrut baştan aıatı harap ol-
merkezleri lcarıılarıl\daki bir kü· Bir arazi parçası 11raıntılarla muş ve tahayyül edilemiyeck 
çük adada vukua gelen infilikin eğili r veya yutularak geri kalan kadar insan ölmüştür. Ô lmi• 
vücude getirdiği aauıntılarla ha· kısımlar dağlara vücude getirir. yen ler Saydaya nakledildi. N .. 
rap olmuş ve ahılısinin mühim Büyük hareketler b ir nevi zel· sıl ki lstanköy zelzefeıindeki• 
bir kısmı Anadolu ya bir kı smı zeleledir.. yaralılar Rodo1a, Buluclıtanda 
da Yunanistına hicret etmişti. Demişti. Bu anlatıt oldukça güzel bir ~öl ken"arında o!aa 

Bundan birkaç sene evel Bu· doğ udur. Çünkü iltiva (Bükül· Güetta felaketinden kalanlar da 
lilciıtan zelzelesinde SO bin me), inbidım (Çökme) sarsın· Piscbine, $liye nakledild ti gibi, 
kurban ritmiıtir. Bu ribi bü· taları araımdaki münasebeti b~ korkunç titreme ıabilleri 
ytık felaketler nerede oluraa bulmuıtur. Benim burada yapı· tamamen düz ovalardan ibaret 
olsun -daha evelki bir felilceti cıtım it birçok tırafandan bi· olan lakenderiyedeo bile du. 
daima unutturmazlar. 1928 Ni· linıaiyen bu münaıebeti göster• yuldu. Halbuki Afrikanan şimal 
aaaının biriıade vukubulan iz~ mektir. Ondan sonradır ki yer ıabillerinde bilhassa bu k11ım· 
mir zelzele1inia acılıkları laili debrenmesini dıbı toplu ola- larda hiç zelzele olmamııtat 
ha .. ·rımızdadır. k "t l d b'l ğ' ÇM Ve gene talihsiz lstanköy ada ' 

"' ra mu a ea e e ı ece ız. un· ba .. şt .. an aşağı silinip aüpu-ru"ldu~.· 
Bundan biraz evel do Erzu· kü bu işi ıimdi huıusi bir bilgi S A 

rum felilceti pek kederli oldu. (ilim) araştırmaktadır ki ona da ~zu gız!astan d inliyelim: 
1933 ıenesinin 23 Niaan ıaat (Sismologie) derler. Bu bilginin İskenderıyeden Bizansa tider-
8,30 unda Eae denizinde latan- neticeleri ve uıulleri {Montes· lcen (Cos) a uğradık. Bu adanın 

o acıklı manzarasana şahid oldurn 
köy ad111Ddaki büyük ıaraıntı• ıuı) un 7, 8, 10, 11, 15, 16 ncı So'-alcl • 

K arın ve umum" .. 
da (Coı) ıebri baıtan aşatı kitaplarında pelc uzun yazılmıştır. h 1 mue11e• 
yıkıldığı gibi 3·4 sene evel do Birinci ııraya ( Monteasus de sa n yerlerini tanımak: mümkün 
Marmara ıdalarınm geçirdi ti Ballore) in iki kitabını ( 17, d~ği ld!· Zelzeleden ıonra bü
büyük tehlikeleri biliyoruz. 20 inci kitaplar) koymalıyız. Bu yuk . bır ~eniz d~Jgaaı herıeyi 

denıze surelclemı" ti.. 
Tatl'hte memleketimizi altüıt kitaplar aırelc tabakatçılar (g ~ 

• e· 17 55 te mevzii o lan 
etmit büyük zelzeleler pek çok· oJoge) ve gerek fizikciler (Phy· 1 1 Lizboa 
tur. Hele misallerimizi yabancı ıicien) için çok bilginli ve la· z~ ~e esinde 30 bin, 1693 te 
memleketlerden alarıak 11yııı zım kitaplardır. lzahatım ız için. Sıc .lyada 60 bin kişi öl müştür. 
binleri geçer. Ben zelzelenin de bu kitaplardan bazı parça· 

1835 
Kayseri l85 2 Bursa zel· 

vücude getirdiği tahribattan lar bulunacaktır. Dünyanın deb· zeleleri buna yakın fenalıklar 
yaptı. 

bahsetmeden ve memleketimiz· renmesinden bahsetmeden önce J 
b il aponyada vücude g elen y do bilhassa bugünkü zelzelenin u sa anlının en göze çarpan t't 1 . er 

. d 1 h"d ' 1 . • ı reme erı 41 6 senesı'ne kad•r sebebini aramağa gırme en eve a ıse erını yazacak ve bu ha· ~ 

Zelzele Ve darbenin (debreome (1 y ortalama olarak 0 her a ltı bı: L 

1 
.. d ) er alı ıodaki ate§ mcaelesi ayn seneye bir b üyü k titreme d - ÇUa; 

ve vurma) nuı DHI vucu o bir 1an 1l e linlatılma&ı de&er. uşcr. 
- Sonu. var -
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Buf(ün fı p ogram 
_ lstanbul radyosu 
Oğle neşriyatı: Saat 12,30 

Plakla Türk musikisi - 12,50 
Havadis - 13,05 Plakl Türk 
musikisi - 13,30 Muhtelif pJak 
ncşriy tı - 14 Son. 

Ak am neşriyatı: Saat 18,30 
Konferans: 23 N's n Çocuk 
baftaın ve b yramı mün sebetile 
çocuk esirgeme kurumu oamma 
doktor Fethi Erden (Çocuk 
h ftası ve b yramı ) - 18,45 
Eminönü H ikevi gösterit kolu 
tarafından bir temsil - 19, 15 
Plakla d n mu ikisi - 19,30 
Konferans: Üniversite namına 
Doçent Münir Carpycner (Ke· 
mik hast lakl nod n r şitizmin 
kemiklerde yaptığı tahribat ve 
ondan korunma çareleri) -19,SS 
Borsa b berleri - 20 Necmed· 
din Rıza ve arkadaşları t rafın· 
dan Türk musikisi ve halk 
,arlcılan - 20,45 Hava raporu 
- 20,48 Ômer Rıza tarafından 
arapça söylev - 21 Belma ve 
arkadaşları tarsfmdan Türk mu· 
.aikisi ve halk şarkıları ( Saat 
ayarı) - 21,45 Orkestra : 1 • 
Katalani: La villey, 2 · Drigo: 
Po onez, J · Tosti: Segetto -
22,lS Ajans h berleri - 22,30 
Plakla solol r, opera ve operet 
parçaları - 22,50 Son haberler 
ve ertesi 2ünün programı - 23 
Son. 

Muhtelif Avrup istasyonları
nın bu akş mki program özü: 
Hafif konserler: 

7,10 Berlin kıaa datgası:Haft 
ıonu kone ri ( 8, ıs devamı ), 
12, ıs Berlin kasa dalgası: Neşeli 
pliklar, 13 Bcrlin kuıa dalgası: 

Nisan 23 - - .. 
le- Lüzumlu notlar lngiltere.~ lrland~ 

Pazar günü 
saat 17 de evimiz s fonunda 
çılacak ol n dördüncü re im 

sergisinin · çılma tör nine evi· 
mizin bütün üyeleri davetlidir. 

2 - 23-4-938 cumartesi gü
nü sa t 14 de K r göz ve a· 

t 20,30 da Kız lisesi Türkçe 
öğretmeni B. Vehbi Evinç ta· 
r fınd n 23 Nia n mevzulu kon· 
ferana ve sonra da Canav r 
piyesi oynanacak. Bütün yurd· 
daşl r davetlidir. 

3 - Sosyal Yardım kolumuz 
tarafınd n teşkil edilen fakir 
kadınları çalıştırmak kolu men· 
f tine evimiz temsil kolu tara· 
fmdan 25·4·938 pazartesi günü 
kş mı Tırbllar piyesi temsil 

edilecektir:. 
4 - Evimizde n kış kursu 

çılmıştır. Kurs devam etmek 
iatiyenlerio H lkcvi ekreterli· 
ğine mür caatları. 

5 - 23-4-938 cumartesi gü
nü sa t 15 de ilkokul telebe· 
lerioe karagöz oyunu oynatıl • 
caktır. 

6 - fzmire gelecek seyyah· 
1 ra antikiteleri göstermek işin· 

de tercümanlık etmek üzere 
evimiz, lisan bilen gençlerimize 
bir kurs çmağa karar vermiş
tir. Kurs on iki konferanstır. 
isteklilerin isimlerini yazdırmak 
üzere hergün saat 15 den 18 e 
kadar evimize müracaatlaaı. 

n a-
n par _ ah o ard 

1 Romanya kabinesi, Kral Karolun riyase-. 
tinde toplanmış, Dahili~e ve Harbiye 
Nazırlarının izahatını dinlemiştir 

Bükreş, 22 (Radyo) -HükU- V l ------ı, 
meti devirmek teşebbüsünde L lkl an eV SQYlSl 
bulun nlar h kkınd başlıyın .k . b . d. 
tahkik t, ehemmiyetle devam l ı ın lT 
etmektedir. - Başı 1 inci sahifede -

Bugün, kral Karolun riyase· Ankara, 22 (A.A.)- Son yer 
tinde toplanan kabinede, Da· debremesi dolayısile İngiltere 
biliye N zırı Arman Kalinesko büyük elçisi Sir Persi Loreo ile 
ile Hnrbiy Nazırı general Ar· iç işleri Bakanı ve C. H. P. 
jantoano, d bili v ziyet hakkında genel ıekrcteri B. Şükrü Kaya 
izahat vermişler, Demir muhafız arasında aşağıdaki telgraflar te 
teşkilatının, hariçten para alı· li edilmiştir: 
r k Romanya leybine çalıştık· B. Şükrü Kaya 
larını, Demir muhafız teşkilatına Ankara ve Kırşehir civarın· 
ait kırk milyon leva bulundu· daki zelzele tahribatı haberini 
ğunu ve bu par ile, haricin büyük bir ıstuap duyarak öğ· 
tesiri altında statükonun ihlali rendim. Beklenmedik bir şekilde 
için bir takım programlar çiz· acı bir mateme maruz kalan fe· 
mi oldukhrını bildirmişlerd r. lalcetzedelerlc bunların ailelerine 

Bükreş, 22 (A.A.) - Rador karşı duyduğum derin alakayı 
aj n ı tebl ğ ed yor: ekselansınıza arzetmek isterim. 

Demir muhafızların faaliyeti Persi Loren 
h kkmda dahiliye ve adliye na· S.r Persi Lorcn 
zırl rı t rafından verilen izahatı lngiltere büyük e!çisi 
müteakıp n zırlar mcc' si 20 ' lstaobul 
nisand şu kararı vermiştir: Memleketim z hekkınJa duy· 

1 - Kordenououn b.rıbirini duğ'unuz alakadan dolayı derin 
müteakip kurc. uğ ı Arknaj M • teşekküı lerimi arzederim. 

Arnavu şel Demir muhuı zlar ve "acr Şüi.;rü Kaya 
şey vatan için" teşekki.ıl'erinin Ankara, 22 (A.A.) - K.rşe-

Çeko lovakyada bir ilgası h kkındaki kanun ahka· bir ze zelesi dolayısile Arnavut 
malikdne aldı, düğü. mın tevfikan tasfiye edilecektır. luk H r.ciye ile D . RüıııtüAras 

ünde, Dük dö Ber. 2 - Dahiliye N z rı dev:c- arasında aşnğ daki teıgraflar 
tin emniyeti içın tehııkelı o · teatı olunmuştur: 

gam /talya kralını cak bir harekette bulunan v! ya Ekselans R iştü Aras 
tem il ed~cek böyle bir harekete teşebbüs Hariciye Ve!kili 

Viyana, 22 (Radyo) _Ama· eden şahıslar için mecburi b.r 
vutluk kr lı Ahmet Zogo, umu· ikamet mahalli tayin etıneğ.! 
mi harbteo evci nişanlısı ( c~- ıı:ılahiyetted ' r. 

Ankara 
Kırş:hir mıntakasını harap 

eden zdzele felaketi haberin· 
den de. i.ı bir surette müteellim 

TRENLER: 
hmirden her gaa kalkaıa eren 

lerin hıırekeı uatlcri •• 

Agt!ın hattı; Alsancafc: 
1ımir.Karakuyu•Ank:ara: Pazar. 

ıeei, çarıamba. cuma. pazar gGıılori 
ıaat 21,ıiS do. 

lmıir • Nuilli: Her p uaa 
15,40 da 

lımir·Denizll: Sah. parıe•be. 
c:omartesi giioleri nat 6,30 cLı 

lzmir0Tire.Odemif: Berubala ııHt 
S,SS de bir katar; her aktam 11aı 
17,SO Ôdtmite bit uea, 16,30 da 
Tireye otoray. 

A/gon hattı; Bumanederu 
l.mir-İııtaıabul·Ankara: Her gmıa 

ıat 7 do (pazar. C1lma, çaq.-ıobta 

İanleri yataklı 9agon-.blfe haluıaarl 
İimir • Soma: Puar Ye p11saı· 

itli gGnleri uaı ıs. %8 a. 
lsmir.Bandırma: Puar4 aab, per. 

,embe " cumartHİ glaleri 11bahl•· 
yic 1Aat 7,20 do muhtelit katar: 
paıarteti, ç.qamba. cama gGııleri 
Utpret IUt 12 de 

tamir.Soma: Paaar •• paurc.I 
gGnleri MiM 15,28 de 

Her zaman lazım olan tele
f on numaralGI' 

Yangın ihban: 2222 • 19bir tele
fonu mdl'acaat numaran: 2200 • '$o 
hirlerara11 telefoo mftracaat nama• 
ra11: 2150 • elektrik prk.etl: 209'· 
ba•agu:a: 2826. polis: 2403 ·imdadı 
11bht: 2040 • Baımane iltuyo1111: 
3638 • Aleaocak ieta1yoou: 2U1' • 
ı>aaaport 'apur iıkeleai: 21J5 6 

Şehir nakil nııtalannua Hbal:ı· 

Jeyin ilk •o geco ı.uD b.uobı 

taatleri: 

T ramtJaglar! 
Her tabala Gftselyalt h't "''\ 

hett• bir uam9ay hareket eder. 
Dunu uat altıda hareket odeıa ikiqe 
ci uamny ıakib ed.r. JSwıdu 
ıonra hu döcc uü:ikı&J.A biı: lral.Qo 
'f•1 ,.ardır. 

Gece eoa ırımYAy Cüzolyalıdu 
24,5 dedir. 

Konaktan GO:aolyalı1• ilk tramo 
•ay aabableyia 5,26 dadı.t. İkiaoi 
tramny bir llll4' .oıırı1o o,~o dA ıı .. 
reket edor. 

M .. z kere/eri bugün 
tekrar başlıyor 

Londra, 22 (Radyo) - Dup· 
linden ılınan son haberlere 
göre, lrlanda • lngiltere müza· 
kereleri yarın tekrar başlıya· 
caktır. 

lrlanda hükumeti reiıi (Dö 
Valera), yarın Londraya muva· 
11lat edecektir. 

iki memleket arasındaki mü· 
zakerclerin, bu sefer iyi bir ne
tice vereceği zannolunuyor. 

Polonya da 
Komünistler takip 

olunuyor 
V arşova, 22 (Radyo) - Po· 

lonyanın muhtelif şehir ve ka· 
sıbalarmdaki komünistler, za· 
bıtaca tevkif edilmektedir. 

Vilnada komünisti propa· 
gındası yaptıkları anlaşılan se· 
kiz üniversite talebesi, zabıtaca 
tevkif edilmişlerdir. 

Meksikada 
Toprak yüzünden ar. 

bedeler oldu 
Meksiko, 22 (Radyo) - Hü· 

k ılmet; topraksız halka toprak 
vermek maksadile bir kanun 
yapmış ve derhal tatbik ctmeğe 
başlamııtır. Bu kanunun tat· 
biki, bazı yerlerde kargaşalığı 
mucip olmuş, köylüler arasında 
çarpışın lar kaydcdilmiş1 ir. Bu 
çarpışmalarda, oıı bir kişi öl· 
m üş ve birçok kimseler yara· 
lanmıştır. 

Tak dire şayan bir 
manzara 

Hafif musiki, ( 14, ıs devamı), 
17, 15 V rıova: Benatzki ve 
Stolzun eserlerinden konser, 17,45 rardina Aponi) ailesine ait olan 3 - Adliye vo Mili Müda· 
D-.ı: ... ı ...• .ı ... ı ••.. :, ··-- '-·-- ••• .hil~herc Ct;lcoslQ.vaJcvA.xa~e: Jaa Naz rlar& m!Jcrimler · mah- olan Arnavut bülcucnct;. felaket. 
ıeri, 18, 15 Berlin kısa dalgası: çen buyuk bır mahkaneyı ıkı kQm ettirmek için adl ye nez· zedeler hakkında teessü. ünü ve 

Konaktaa Cazelyahya '-ece l!O~ 

tramvay ıaat birde huekoc eder. 
Hwıdaıı cvc1 ::• d4ı bu "•mnJ 
\llfdlr. 

Belgrad, 22 (A.A.) - Yıldız 
konferansı hakkında Samup· 
rava gazetesı şöyle yazmak· 
tadır: 

"Türkler .n, Elenlcrin, Rumen· 
lerio ve Y goslavların cemaat
leri hakkında sü .u ıet ve emni
yetle müzakerede bulunmak ve 
müşterek ocak 'arınm pliinmı tes· 
bit etmek" üzere tek emelle ayni 
çatı altında toplanmaları tak· 
dire şayan bir ru a nura arzet· 
mektedir .• 

Neşeli plak musikisi, 18,50 buçuk milyon dolara atın l· dınde takib tta bulunmağa mt· dost memleketin uğradığı acıya 
Bcrlin kısa dalgası: Hafif musiki mıştar. zundurl r. Dahiliye ve Adlıye iştirakıni Ekse:ansın · za rzeder. 

Vapurlar: 
hmirden Kart1yakaya fik Yapta 

Hat 5,45 le Paaaporttaa kalkar. Gece 
ikin npıır saat ıı,ail da h.ou.u;. 
&u hareket eder. 

konseri, 19 Peşte:R dyo orkes· Kr 1, sonbab rd bu mal.ki· Nazari rı bilhassa elde ed len Ekrem L bohova 
neyi gezecek ve bir av partisi k · b' ı k Ek l" Ek B L b h truı, 20 Berlin kıs dalg sı: evra tan genış ar casus u se ans rem ey o ova 

Etlenceli pragrım, 20,20 Prag: tertip edecektir. şebekesinin mevcud olduğu Tıran Kırtıyakadaa lımire ilk npıll 
.aat t,20 dedir. ~uu npu.c d" .. ~~ 
•1&&& 24 dedit. 

Tiran, 22 (Radyo) - Arna· b K h ı Salon orkestrası (Çek eıerlerin· anlıışıldığını te ar üz ettirmiş· ırşe ir ze zelesi m ünasc bı:tile 
vutluk Krala Ahmet Zogonun Ek 1" ı b deıı), 21,20 Ostrava: Bir filmi lerdir. e ansınızın taziyet erini e-
düğününde ltalya kr h Vıktor K d b' d t le .. ·• d d ' · Gbclıu bor 1anm ... ate bit 

nakil, 22, 15 Peşte: Orkestra or eanuya ır osyamn tet· yan e me uzere gon er ığı 
(Moz rt, Çaykovsiki, Elgar, Ha· Emanueli, Dük dö Bergam tem· kik .nden bu hareketin pol s telgraftnn fevk'llade mütehassis 

•apur nrdar. Akpıo 1ekiadea •Ou.cJ 

Mtorler uatte birdir. 
Sil edecektir. ..d · · t' d · t' · l rak en h tı· t kk .. l run Veiner ), 22,55 Varıova: mu urıye m e emnıye ı umumı- o arare ı eşe ur e· 

Koro muıikisi, 23,30 Varşova: Brendiz, 22 (Radyo) - Ar· yede ve büyük erkanı harbiyede ıimin kabulünü rica ederim. 1 

Guete bundan sonra dört 
müttefı k memle ~et matbuatı 

mümeısilleri:ıin sulh fikrHe ve 
daha b•zı bir iş birli ğı tesisi 
arzus le hareket ettiklerini kay· 
detmektedır. 

Hafif gece musıkisi, 24,15 Peşte: navvtluk kralı Ahmet Zogonun muhbirleri bulunduğu anlaşıl· Dr. Rüştü Aras J,aponya 
Çıgan orkeıtr sı. hemşireleri, bugün buray gel· mışt r. K,. Amerika va borçlu 

mişler ve kşam üzeri, Tiran UÇÜ antant _, 
Operalar, operetler: Dığer bazı evrak ile de cc· ld • 

gitmek üzere Dr ca b reket I b konferansı O g.1-g tazmınatı 
9,30 Bcrlin ki&l dalg sı:Opera nebi teşekkül erle u hareket 5 A •k d 

etmişlerdir. Prense ler Amerika B k 22 AA d. merı a a ve operetlerden • rkılar. arasında irtibat tesis edilmiş ü reş, ( • .) - Kuren· ver ı •. 
"' ile Romadan aldıkları birçok 

Resitaller: olduğu tesbit edilm ştir. tul gazetes nin bi d rd ğ 1ı- gö· Tokyo, 22 (Radyo) - Japon· Pamuk f.ı.'-'llerı· 
eşy yı b vull rl Tirana na~let· K·· -k k f w 

18 Peşte: Piyano • Kem n miş,erdir. Ru.sya Uluslar sosye. re uçu antant on eransı 4 ya Harlciye Nazırı Hi ota, hu· d 
ıonatları, 18, 15 V rşova: ş rkı Eil~m:iillll&jil:ı'Eiımı•BEs&:3!13li'lll9rJI Mayısta S 'nsi da toplanacak fiin Amerika sefirini ziyaret iişüyor 
resitali, 18,55 Ostrava: Gitar Oda musikisi: fesinden çekilmiyecek konferans 6 Mayısa kadar de· etmiş ve Yançe nehrinde Ja· Pariı, 22 (Rady6) - Japon· 
konseri, 19.15 Varşova: Virtüoz 10 Berlin kısa dalgası: 16,45 Moskova, 22 ( Radyo ) - vam edecek ve bunu müteakıp pon ta) yareleri taraftndan ba· ya, Amerikadan az pamuk al· 
gitar muıikisi, 20 Peşte: Çigan Belin kıs d lga ı: 20,20 Br t ı· Rusyanın U:uslar sosyetesinden M. Komenn, Stoy diooviç ve tmiaa Pane topçekeri tazmi· maktadır.Bu münasebetle Ame· 

o. keıtrası rcfakatile Macar şar· l va: 21 Vsr§ova: 21,30 Berlin çekileceği ha~kındaki haberler, Krofta hep birlikte Ccnevreye natı iki milyon iki yüz on dört rika piyasaamda pamuk fıatleri 
kıları. k11 dalgası: 23,40 Peşte. resmen tekı p edilmektedir. gideceklerdir. bin dolar jçin bir çek ,vermiıtir. düımektedir. 
~====~~~==~~~~~~==~~~~~~~-=~~~~~~ .............. ,~--~ ... lll!'l!'--'ll!ll~--~--11111!1 .... ~~llll!ll~~~~--mlll!~l!!!!!!!!lll!m .. .. .. yar duymaz, tekıar yerınc: o.u- genci evlidlarımdan daha çok yen bir soiuk, beşimizi de ta· deydi 

Cinaget, hegecan, korku aş"= ve kahramanlık 
Nakleden: irfan Hazar 

2-

* • • 
Polis müdürü, Kançof adile 

meşhur d vıin büyük bir polis 
hafiyesi idi. Ailesi itibarile 
Rusdu. On sekizioci asır son· 
larmd P Jrise hicret eden bu 
aile Fransay büyük kumandan· 
lar, büyük gemıciler ve büyük 
seyyahlar yetiştirmişti. 

işte Kançof ta bunların nes· 
1 n den gcliyo du. 

Baz !arı ona Fransız Şarlok 
Ho!mesi, y hud Natpinkertonu 
adını verirler, bazıları c' a Kan· 
çofun gerek Şarlok Ho\meaten, 
g:rekse Natpinkertoodan çok 
kuv ·etli olduğunu söylerlerdi. 

O, not def erini cebıne yer• 
l~şl · dikten s zili çıldı. 

içeriye ince ve uzun boylu, 
kaı k beş yaşl rın da kadar bir 
adam girdi. Kınçof, gelen 
adamı y n nd ki koltuğ oturt· 
tu ve yavaşca ona: 

- Söyle bakalım, aeoi din· 
liyorumi dedi. 

Kırkbeş yaşınd ki adam ho· 
murdanır gibi cevap verdi: 

- Nib yet, (Çıplak kadınlar 
müessesesi) ni mcyd na çıkara· 
bildik! Fakat bu uğurda, dün 
gece verdiğimiz iki kurban yÜ· 
reklerimizi p rçaladı .. 

Polis müdürü, karıısıodaki 
donuk ad mın daha ilk cüm· 
leaile masa ınan b şındao se
vinçle sıçramış, fakat, (Verdi· 
f miz iki kurban) cümlcsıııi du· 

r rak başını ellerinin içine al· severdim. retti! Paskiye benim arkamda, Daha on dakika kadar bir 
mı •ı. - Biliyorum ü,tad? Flier önümde, Evrüşte sPğımda yol yürüdük. Demin duyduğu· 

Od d , iki dakika kadar de· - Nasıl öldüler? yürüyordu. Diğerleri bizden muz muıiki sesleri, gittikçe ya· 
rin bır sükut bükümfcrma oldu!. Sizin bize verditinlz plan beı metre kadar geri de geli- kından gelmeğe baıhyordu. 

Bu derin sükutu, Kançofun da bilinde, Liyon istasyonundan yorlardı... Nasıl oldu ve ne taraftan 
keskin sesi yırttı: • küçük mağaraya indik. Buraıı - Elektrik fcnerlerinizio hep- boşandı bunu kestiremiyorum, 

- Söylesene Mirtonl Olen hem yer lh şimendiferinin, hem si de açık mıydı? birdenbire lcaranlalc dehlizlerin 
arkadaşlarımız kimlerdir? N s 1 de belediye işçilerinin tamir· - Yalnız benimki açıktı. Di- yıldırım bızile aydml111dıtın• 
ölmüşlerdir? Niçin verditim ta· hanesi idi. işte aaıl nokta bu· terleri benim fenerimin aydın· şahit oldum! Hepimiz, dımdı:ı· 
limata harfiyen riayet etme- rada k rışıyorl lığını takip ediyorlardı. lak meydanda kaldık .. 
diniı?.. - Ne gibi? - Devam ediniz. Ti ilerden on, on iki gölıe· 

Mirton inler gibi cevap verdi: - Bize rehperlik eden ceza· - Gittikçe, yerin dibino doğ· nin methale mütevcccihııa ko-
- Bütün talimatınızı harfi· cı kalfası Bin o, gizli kapının ru iniyorduk. Biz indikçe yerin şaralc geçtiklerini gördüm. 

yen tatbik ettim. Yalnız ıızao anahtarını cebinde nrarken ol· altından .musikiyi andırır utul· No oluyorduk? 
Niyork't bulunman z, son plan· r.luğu yerde düşüp kaldı! Ken· tular geliyordu. Arkadaşlara ilk Gölgelerin bulundutu yerden 
larım1zı bayiiden hayliye ze· disini derhal muayene ettim. emrimi verdim: lahzada bir ailih sesi patladı. 
deledi. Eğer, sarih adresinizi Hayret edersiniz üstadım, kalp - 11 Ayaklarınızı kcçcleyinizl,, Bunun arkasını ikinci bir ıi· 
bilmiş olsaydım, telsizle direk· anide duruvermişti!.. Onlar, keçelerini takarken lah sesi takip ettil 
tiflerinizi rica edecektim.. - Sonra? ben etrafımı kontrol ettim; işte bu andadır ki, bizi ay• 

- Ölenler kimlerdir? - Tabii, vaziyeti benim ida· Burası Sen nebrinb alt kısmı dınlatan elektrik ziyası birden 
- Küçük Paskiye ile, Evrüşl re etmekliğim icap etti. Ölünün o'~ c ·!..ta. D.ıvarJardan öyle su kesildi .• Hepimiz gene zındın 
- Vah zavallı çocuklar! cebinden nahtarı aldım. Ka· sızıyordu ki, yerler adeta ça· gibi karanlıkta kaldık .. 

P skiye, Evrüşl Bunlar, benim pıyı açtım. Burası seksen metre mur :çindeydi. Fakat, bu karanlıkta kalışı• 
ilk göz ağrılarımdıl Sen de uzunluğunda uzun b:r delh'zdi. B ·n de kcçelerimi ayağıma mız çok devam etmedi. 
pek ıyi bilusnı ki, ben bu iki Ad.:ta, ıl.k:erımıze kadar işli· geçir.; m. S .. ahl:ır.w.z c!iıııiz· ·Arkaaı oar• 
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1 n 'ı Lindbergle Doktor Aleksi Karel ı' Hikaye .. 
------------J Bir adada haşhaşa! Ateş ediniz! 1 

F, k - ' , 
1 

an ve ransız a- Sun'i kalp Nakleden: Hüsegin Gözler 

1 f k 1 I• 1 acaklar Beyoğlunun ıönük ve pis bir rikanan saçağı üzerinde hare· 
arının ar ı. ma ıne ça iŞ birahanesinin önünden geçer· ket~iz duran bir insan gölgesi 

Atlas Okyanusunu ilk defa Filda ismindeki bu ada, Anb· kem, bir köşeye oturmuş; eski belırdi. Bu şüphesiz, ufak tefek 

·r mü hassıs tabii makyajı an
latıyor ve Fransız kadınını 

şiddetle tenkid ediyor 

olarak tayyare ile geçen Lind. uar Todiain. adasıa~n kı~şıaı~· ·~.kadad~şJırımdan Ş~vketi gör· gürültülerden kuşkulandığı için 
berg yaranın tarihine yalnız bir dadır ve eakıden bu ıaa atka· dum. Ehnde aylak bır ıuecıuuı yerinden kımıldamayan hırsız: 
hava kahramanı olarak kılmak· rın ıito kurduğu bu adanın vardı. Her zaman 11kin olaa lırdan biriydi. Adamcağız ken· 
la iktifa etmiyecek... insanları karşısındaki toprak parçaııa"da ~~zü, s~nki g!zli bir ııtırap dini müdafaaya mı, yolcaa ııvış· 
ebedi bir bayata kavuşturmak bugün bir laboratuvar yuk· ıçındeydı:. Be~ar mı kalmıştı; mağa mı hazırlanıyordu, bilmi· 
husuıunda da on un tarihte bü • sclmiştir. hayır, boy le bırşey olamazdı. yorduk. Polisler, ellerinde 

Makgaj •• 
Senelerdcnberi, ıinemı,' Ame· 

rikan kadınlarıaın güzellitile 
ıeref duyuyor. Eter ıinema 
olmasaydı, berkeı Amerikan 
lcadınlarmı acaip, iriyırı, haşin 
ve çirkin bir ıokUdo tahayyül 
edecekti. 

Naaıl ki, AmerJbhların na• 
zarında, Avrupalılar da ufak 
tefelc. göıteri iz ve ıun'i bir 
gezelliğe sahip kimaelerdir. 

Amer.ikao kidını mütuuip 
vGcudlQ, aheaictar, kendioclen 
emin ve ıamamna göre Jiyia· 
IDHİllİ biletıı btr kadıadar.. 

Pracaau: lwLaı ite, bil&lciı, 
Hrbelti dG,&ruaü, eıprldeıa · bi· 
haber vo bıriatlr.. -

~u iddiaları yapan, Paritin 
Falctor Mıkı ıtüdyoıu ldırıciıi 
Mis Smittir. 

Mie s.lt dilber. kumral, 
uıuıı boylu, zarif ve gilzel elli, 
reniı düıünceli, memleketinden 
gurur duyaG bir Amerikan 
kaduucl1r. 

Bıı da bir mankanin makgajıdır 
Paris hakkında ne düşündü· 

~ünü kendisine soran bir mu· 
harrire şunları söylemiştir: 

- Pariıe geldiğim zaman en 
ziyade nazarı dikkatimi celp 
eden şey, bura kadınlarının 
renk renk ıuakyajlırıdır. 

Bunlardan bazıları, karnaval 
maakeıi giymişe benziyorlar. 
Yüzlerindeki aarı pudralar, du· 
dalclarına sürdükleri rujlar, ya· 
naklarındaki allıklar güldükleri 
zaman katmerleşerek, gayet 
çirkin götünmelerine ıebep 
oluyor. 

Amerik da, bir kadın esmer· 
leşmek istedimi, derhal elekt· 
rik masajı yaptırmağa başlar. 
Düzgün 'sürünüp eımer g.ö
rünnıeki akıllarına bile getir· 
rnez\er. 

Muharrir bu arnda sormuştur: 
- Şu halde sızin memleke· 

t n zde, bur ada olduğu gibi, 

yük bir iıim bırakıcetı zanno· Sen Jilda" adaımı doktor Giyinişinde matemi andırır hiç· brovnikleri, bekliyorlardı. Bun· 
lunabilir... Karel almıı bulunuyor. Fakat, bir nokta yoktu ve daha üç ay lardın biri, sakin bir sesle, 

MalUmdur ki, sun'i kalp yap• kendisi henüz Amerikada ya\· evel, ~e~c~ıile bir sofrada ye· "herifin üzerine ateı etmek 
mağa çalışan Amerikalı bir nız buraya Lindbergi gönder· me~ yımıştık. O~ beş ı_cneden· istiyorum.,, dedi. 
doktor vardır. Nevyorkta Role· miştir. bcr1 gayet mes ud bır bayat Benim yerime siz olsaydınız 
felJer müessesesinin reisi olan Lindberg de, esasen çocuğu· yaşayan bu emsalsiz çiftin müş· ne yapardınız, bilmem. Mevcu· 
doktor Aleksi Kırel bu icad uu haydutlar öldükten sonra terek saadetlerinin hayata karşı diyetinin derinliğinden nasıl bir 
üzerinde tayyareci Lindberg ile nefret ettiği AmerikRdan ayni· bana verdikleri kuvvetin hala aevkitabiinin yükseldiğini, naııl 
beraber çalışmaktadır. Fakat, mış, buraya seve seve ıelmiştir. tesiri altındayım. oldu da: "'Ateş edirAİZu sözünfi 
ıun'i kalp meselesi 0 kadar Şimdi, Lindberg ile kar111 ve En ufak birşcye karşı rikkate ağzımdan kaçırdıtımı bir türlü 
gizli tutuluyor ki, Lia dberg;0 doktor Karelin karısı, Fransız gelen, merhamet duyan ve bu bilemiyorum. 
bu işle ne dereceye kadar ve sahillerindeki ıssız adadadır. yüzden çok, bcrn de pek çok O dakikadan itibaren, zcv• 
ne mahiyette kalakadar olduğu Fakat, Lindbcrgin do kendi ıstırap çeken zevcesinin zarif zemle aramda, aşılmaz bir uçu• 
pek iyi bilinemiyor. başına bir adı aahibi olmak güzelliğini gözümün önüne ge· rum meydana geldi. Sessiz sa· 

Şimdi, Lindberg • Karcl mu· istediği söyleniyor. Tayyareci, tiriyorum; böyle bir kadınla dasız arkama gelip dikilen zev· 
ammasına yeni bir safha daha Sen Jilda adasını doktor Alek· arkadaşımın sürdüğü asil saadeti cemin: •Hayır, olamaz!. dedi· 
ilave olunmuştur. Fakat, muam· ıi Karele bırakacak, kendisi bildiğim için, onu, bu akşam, ğini işttim. Onun her zaman 
ma yine kafi derecede aydın· de, onun karşısındaki Jbyek şu pis birahanenin bir köşe· galeyanda bulunan insani hissi· 
(anmamış, bilakiı daha fazla adasını satın alacak. . . ıinde obnuyor görmek, benim yatını, tamir edilmez bir ıe-
meraklı bir hal almıştır.. Bu ıurctle, karşı karşıya ıkı fazla hayretimi uyandırdı. kilde rencide ettiğimi anla· 

Lindberg Fransaya geldi ve komıu gibi, sun'i kalp yapma· Yanma gıdip oturdum vo mışbm. 
tek bıııaa bir ada almak is· ğa çalışacaklar... derhal konuşmağa başiadılc. Fakat iş işten çoktan geç· 
t . - Evveli sıkıla büzüle lafa başlı- mitti. Ne hırsızın kaçmasını ıyor... B l 

Buaa mukabil doktor Karcl U gUTCQ yangını yan arkada~ım, birden serbest· kolaylaştırmım, ne de polis. 
daha ovel davranmış ve Fran· leşerek anlatmağa başladı: lcrin ateş etmeıine mani ol-Sigorta parasına b h aanıa Bretanya aahillerinde bir - Beni şu saatte, öyle bir mım, atanın tamirine kafi 
ada almıştır.. tamah var mı? yerde görmüş olmaklığın, seni gelmedi. 

Franaanıa garbindaki bu 11· lzmirc bağlı Bulgurca köyün· herhalde hayrete düşürmüştür. Fakat insaniyet duyguları· 
hilde kü,;ük küçüJc Ye karadan de bakkal dükkanını sigorta Fakat garibi ıu ki, beş hece- mın uyanmaaı gecikmi,ti. O 

parasını tamah ederek yak· lik bir kelime, gecelerini itte andan itibaren, karamın nazı· 
sık ıılc renle ve ten modaıı de~ 
tiımiyor?. 

O, ıu cevlbı vermiıtir ı 
- Delitmez ya. Bir Amorl• 

kan la11, daima, keadi renginin 
ve teninin icabına röre makya• 
jını yap•r; her ıamıD ıyııi pud• 
rayı, ayni ruju kullanır. 

Eaaaea kendine uy~ua pud· 
rayı ve ruju seçtikten sonra, 
aeden baıkalarını aramağa lü· 
zum ıöraün? 

lıte bu ıo bepledir ki, Ame• 
rikın kadını, daima canlı ve 
ıürbüı bir filize benzer. Eter, 
zaman veya güneı onların ren· 
gini değiıtirine, buna biç mil· 
tee11ir olmazlar; bu hali ııyet 
tabii görürler. 

Muharrir şu fikri ileri sü· 
rüyor: 

- Fransız kız ve kıdınl,rı • 
nın böyle şekilden ıelde gir· 
melerinin ıebebi .,şık,. gc!Ün· 
memek korkuıudur. Lindberg 
Miı Smit izah edilmez bir az uzak, b:r alay odalar vardır 

düşünceye daldıktan sonra di· Buraları insan bulunan ıehirlere 
yor: yakın olmakla beraber, ıssızdır, 

- Parisli k dınlar erkekle- üzerinde kimse yaıamaz. Sakin 
rini pek fazla düşünüyorlar. ve insanlardan uzak bir hayat 
Amerikalı kadınlar böyle değil. yaşamak isti yenlerin araya araya 
dirler. Onlar, sırf kendi sıhhat bulamayacakları bir yer olan 
ve tabii güzelliklerini düşünürler. bu adalar, birçok san'atkarlan 

•Fransız kızlarının işvebaz· kendisine çekmiştir. Meseli 
lıiı inanılmıyacak bir şey. Bu, meşhur musikişinas Anbruar 
adeta bir ilim. Tuvaletlerini Todiı vaktile bu adalardan bi· 
yapmak, elbiselerini seçmek rini (llyek adası)nı almış, orada 
velhasıl giyinip süslenmek için bir şato kurmuş ve yalnız hiz· 
o kadar maıraf ve müşkülata melçilerile yaşarken, en giiıel 
giriyorlar ki onların bu netice· san'at eaerlorini orada beıtelc· 

siz u}raşrnılarıoa cımarnak kabil mişti. 
değildir. Bu uğurda kaybettik· Lindbergle doktor Karcl de, 
leri ziman da caba.,, yalnız başlarma vo herkesten 

- Makyaj metodunuzu Fran· uzak bir halde yaşamak için," 
sız zevkine göre değiştirdi· buraaını intihap etmiş bulunu• 
niz mi? yorlar. Her halde Amerikadaki 

meraklı insanlar onları bir an 
- Kat'lyyen değıştirmedik. rahat bırakmamış olacaklar. 

Parise yerleşen birçok yabançı Bugün Lindberg ile karısı bu 
makiyaj evleri, hAhscttiğiniz adalardan birine gelmiştir. Sen 

Fr nsız zevkine uydukları halde, l•----------~-
biz prensibimiz olan tabii ma· Sözlerimıze kanaat 2etirip 
kiyaj sıstemini hiçbir suretle bizim metodu takip eden 
değiştirmedik. Frınsız kadınları, bir iki ay 

- Fakat Fransız müşteri le· zarfında zarafetlcı inde husule 
riniz buna nasıl razı oluyorlar. gelen müspet değişiklikten do· 

- Makiyıj ve süsleme husu. laya memnun kaldıklarını söy· 
sunda kullandığımız metodun lüyo.-lar. Bu sebeple, Fransız 
mükemmeliyetini kendilerine müşterilerimiz günden güne 
izah ile ikna ediyoruz. artmaktadır. 

makla maznun bakkal Abidinin böyle burada geçirmeme sebep rında bambaşka bir adam ol· 
muhakemesine dün şehrimiz oldu. On beş senelik bir saa· muştum. On beı ıcnclik saa-
Atırceza mahkemesinde devam deti berbat etmeğe beş hecelik detimizin bütün tatlı hatıralı· 
edilmiştir. Geçen muhakeme bir ıöz kifi geldi. rımızı ebediyete ıömmüş bulu· 
celıeainde dinlenen şabld Na· .,Görüyorsun ya, zevç ve nuyorduk. 

zif, yangından ıonrı bakkal zevce, birbirlerini anladıklarını O günden itibaren, sonıuz 
Abidinin kendisine bakkal Ali· zannederek, tam on be~ sene gayretime rıtmen, bana karsı 
den beş liralık eıya lmaaı ve aeviıe aeviıe yafıyorlır; ve olan şefkatini tekrar uyandır· 
bu ıuretle iıtif•do etmesi için ıonra umulmaz bir ışık, bun· mağı bir türlü muvaffak ofa. 
bir puıla yazıp verdığini, ay· lardan birinin diğerine karşı madı ve ben, hazan ona hak 
rıcı 60 liralık bir pusla daha ·meçhul kılmış ahlaki bir nok· veriyorum; bazan da kendi kon· 
verince 60 liralık pus ladan taamı bütün çıplaklığ;fe aydın· dime linet ediyorum. 
istifade ctmcditini ve kondiıine lattyor ve o güne kadar biriken işte, aziz arkadaşım, gece• 
bu suretle para verilmek isten· saadetleri birden dağılıp gidi- )erimi, büyük bir hüzün ve ıs· 
mesinden bakkal Abidinin, yor.. tirap içinde, bu sönük biraha· 
dükkanını ıigorta parasını ta· Arkadaşım biraz durdu ve nede reçirmeme sebep olan 
mıh ederek yaktıtı meydana sözüne devam etti: fey budur. Aylar, haftalar, gün· 
çıkmaaın diye kendi lehinde - Saadetimizi tamamen yı· lcr geçiyor; saadetimizi yıkın 
şabidlik yapmasını istediğini kan bidiıe pek tuhaftır; bir bu beş hecelik kelimenin batı. 
anladığını, !yalnız beş liralık nevi polis romanı safhasına ramızdan ıilineccti günü has· 
pusulayı bakkal Aliye götürüp benzer: retle bekliyorum. 
0 kıymette eşya aldığını ve Bir kış geceıi, ıokak kapısı· ------
Mahmud iıminde birine verdi· nın şiddetli çalınan çıngırak Bir üf ÜTÜkcü 
ğini söylemişti. ıcailo uykumdan uyandım. ' 

Nazif, 11eş lırahk veıikayı Sabahın saat üçüydü. Sokak Yıldıza bakarken 
geçen celsede mahkemeye ver· kıpııını açtığım zaman, ~arşı· tutulmuş .• 
mi§, 60 liralık puslanın yanın· m• iki polis dikildi. Evimin 

d · d b ı Karııyakada Soğukkuyuda üfü· da olma ığını, evıa en u up karşısında bulunan fabrikayı 
· · · b"ld" rükçülük yapın biri yakalanmış· mahkemeye getırecetını 1 ır· soymak iıtiyen bir hırsız cebe· 

d 1. d" y tır. Bu adam Recep oğlu mü· mişti. Jan armaya tıs ım e ı· kesini gözeltlemek için çalı•ma 
hk . ır rekkepçi Hıdır adındadır. Bir-

lerek Ağırceza mı omeııne odamın salonuuı çıkmak iıte-
1 d k.. lilrte oturdutu teyzesinin çala· ıönderilen pusu a ün a mu· diklerini söylediler. Tabii, bu 

k aın 35 liriaını meydana çıkar· hakeme esnasında o unmuştur. teklife karşı, itiraz edemezdim. 
b 1 mak için zabıtaca tahkikat ya· 

Bakkal Aliye bitı en yazı an Bu ikı" polı"ıı· ,.•lı•ma odama ld B l le ,... ır pı ığı ıırada alçovalı Huan 
puılıda Nazife 60 dlira 1 •IY• çıkardım. Limbalırı yakmağa kızı 45 yıılırında Naciye ve 
verilmesi bildiriliyor u. lüzum görmeden, pen"·r-J•rı· H le 20 l 

1 ı t t """ " " asan ızı yaş arındı Ay. 
Maznun, bu puı ayı a ap • • açıp balkona sindiler. Zevceme ıenin yıldızlarına bakınck üfü· 

kik ettikten ıonra: rıbıttnı bozmamasını t•vıı'ye ··k ··1··1c ~ 
b d t'ld" • ru çu u yaptı11ı ve bir lira pi· 

- Bu yazı enim e 1 ır, ederek yanlır1aa gı"ttı·111. 1 ld 
D . d rı uını a ıtı anlaıılmış, yaka· 

imza da 11btedir. emıı, ava Hakikaten, biraz ıonrı, fab- 1 k dl 
doıyaıında bulunan diğer puıla anara a iyeye verilmiştir. 
da kendisine göıterilmiş: 

- Bu puılayı ben yazdım. 
Yazı ve imza benimdir, fakat 
60 liralık puıl• benim detil· 
dir. Ben masumum, dükkanımı 
ben yakmadım. Nazif nedeaae 
benim aleyhimde söylüyer. 

Demiıtir. Mahkemece bor iki 
pusladalci yazıların ve imzanın 
ayni olup olmadığının ehlivu· 
kuf a tetkik ettirihneaino ve bu 
mcıelede adı a-eçen, Ankarada 
bulunduğu anlaşılan Mahmud 
adındaki şahidin if adcainin de 
Ankara Ağırceza mahkemesi 
vasıtasile aldırılmasını karar 
verilmiş, muhakeme, başka bir 
güne bırakılmıştır. 

Bilumum çiftçilere, mey va incir 
bahçeıi ve haf aahiple:ine 

biiyiJk m'/Jjdemiz 
Mazotla müteharrik (5) beı beygirlik traktörle · · - d 

(1 1/2) hektar yani onbtş dönüm arazi sürer Arımızt. gun 
1
° 

b . l"kt ,. · · d ·· - .. - • mor ızman a 
ır ı e en a.ır ııın onumunu azami otuz k l d 

D.. h f d uruşa ma c er. 
unyanıa er tara ın a ıağlamlağı ve g" d .. ,... · · b 

· b ti b'" -kı··,. .. ·ı or U5U ışıo oyuna nıa e e uyu u5 u ı e nam aalmıı olan b (M d ) t L .. 1 ,. l lcl .d "f .. k u o ern radar e a.aç ı ı arazı e çı t ıurmc bağ ve pam le . . • 1 k 
zevkini tutacaksınız. u arazısını çapa ama 

icabında kuyunuzdan ıuyunuzu çeker deıt k" · · 
b. k'. "'k d h. • • • • ere ma menııı ve 
ır uçu eaırmenınızı çevirir. Size bir köl "b· b" 

D " "f ··k- d.. . e gı ı ızmet eder. 
ort çı t o uz, ort ınsan yerini tutacak bu trakt .. " ı· . 

d h 1• ı · l"d· l orun ıatı e er a.eseye e verış ı ır. zabat almak ve si . k . . 
acele ediniz. parış verme ıçın 

lzmir: Bü.11ük Kardiçalı han No. 55 de Talat Kılcıoğlu 
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ıeıı · b:r hat çekilecek, görüşme ha-
ziranda mümkün olacak. 

İzmir posta, telgr f ve tele· 
fon müdüı lüğü, lzmir. Manisa 
ar s nda tali bir o~omatik tele· 
foıı devre.si ihdasını muvafık 
görmü,, Ndıa Ve.,aleti de h · 
z rlanan projeyi tasvip etmiştir. 

Şehirlerarası telefon h ttının 
Manis dao geçtiği malumdur. 
Buna rağmen Manisadan iste
nilen zam nd otomntik tele· 
fon bulunan yerlerle görüşmek 
mümkün değJldir, progıam o 
şekilde hazırlanmıştır ki, Ma
nisadan bir kimsenin; Ankara, 
lzmir veya lst nbuldaki b"r 
kimse ile görüşmesi ıçın b · 
b n saat yed sini be lemesi Ja· 
zımdır. 

Halbuki o sa tte herkes uy· 
kusundadır. Programda Manisa 
için ayrılan görüşme saatinin 
ihtiyaca uya-un gelmemesi se

bebile lzmirle Manisa ra ında 
tali bir telefon devresi vücude 
getirilme i ve bu hat üzerinden 
Manisa • lzınir ve Manis • 1s
t nbul, hatta Ankara rasında 
görüşülmeıi kararlaştırılm ş, i e 
baş lanmıştır. 

Tali devre için lazım ol n 
tel ve makineler posto, telgraf 
ve telefon umum müdürlüğün· 
den lımir mınt k müdürlü· 
ğüne gdm"ştir. Tes"aata derhal 
başlanacak ve Mayıs ayında ik· 
mal edilerek Haziranda doğru 
hat üzerinden istenilen saatte 
Jzmir • Maois ve otom tik tc· 
lefon tes·aati bulun n diğer ş'· 
hirlerimizle görüşme imka:ıı te· 

·min olunacaktır. 

Şikayetler 

/-l;cnb Ja~un~ruz! 
Mezarlıkbaşındı fsmetpaşa 

bulvarının ağzında belediyeye 
ait eski bir han ve bu hanın 
önünde bir sürü eskici dükaoı 
vardır. Şehrin en mühim bul· 
varının ğzında buiunan bu çir. 
kin eskici dükkanı r1, lzmiro 
gelen seyyahlann daimi al y 
mevzuu olmakt dır. Dün bir 
okuyucumuzdan ldığımız bir 
mektupta her vakit lzm re g !len 
seyy hların bu çirkin manzarayı 
fotograf m kinelerile tesbit et· 
tiklerini bild"rme ktc ve milliyet 
namına bu dükanların oradan 
kaldmlmıl rını istemektedir. 

Vilay tin 937 aporu 
Dahi'iye ~ekaletine gönde

rilmek üzere vilayet 937 ahvali 
umumiye raporunun hazırlan· 
masan başlanmıştır. Bu r por, 
vilayetin muhtelif d irelerbdc 
bir ene z rfında yapılan işle· 
rin ve eldo edilen neticenin 
bir hulas sını ihtiva edecektir. 

Li par bayramı 
lzmir Erkek liseıi bir spor 

bayramı tertib edecektir. Ha· 
zırhhl r başlanmıştır. Lisenin 
spor b yr mı Mayıs eymda 
yapılac,k, y lnız lise atletlerin· 
den 450 genç bayrama iştirak 
edecektir. 

Maliy 
kır 

m murlarının 
ğl ne si . 

Maliye i memurlarının bugün 
Kızılçullu koşu basındaki çam· 
lıkta bir kır eğlencesi için h • 
zarlık yaptıklarını y zmışhlc.H • 
va müsait olm dığından bu eğ· 
lence 8 Mayısa bırakılmıştır. 

Slllih taşımak 
Keçecilerde Mchmed oğlu 

Haann ve Ism il oğlu Mebmette 
birer t banca, Me hmed oğlu 
Hasan, Ramazan ve Kemalde 
birer bıçak bulunmuş. müsadere 
cd lmi~tir. 

Tekaüt er macı , 
yapıldı 

Emlak- iş bankaları 
berabere kaldılar 
Dün A'sanc k sahasında iş 

bankasiJe Emlak bankası me-
murlarmd n müteşekkil futbol 
t kı mları karşılaştılar vo 2 • 2 
ber bere kaldılar. 

Her ıki teşkilatın oyuncuları· 
da tekaütlüğe yeni scvk.edilmi~ 
oldukl rı ıç n enerjilerini kls· 
men muhafaza etmektedirler. 
Bu itibarla 30 dakikalık iki 
devreyi norma! veziyclte bıtir· 
meğe muvaffak olmuşlardır. 

Sakarya takımı 
geliyor 

P z r günü M ınisa şampiyo
nu S1karya t ktmı şehrımıze 
gelecek ve A'sancak takımile 
hususi bir müsabaka yapacaktır. 
A12' ncak sahasında saat 17 de 
yııpı'acak olan bu müsabaka· 
dan evci Alsancağın B. takımı, 
ikinci takımh ka şılaş ;caktır. 

Zabıta 

At koşturmak 
Karantinada lnönü cadde-

sinde Konyalı Mustafa oğlu 
Yasin bindiği atı koşturarak 
h lkı heyecana düsürdüğünden 
polisce yakahnmıştır. 

Kumar 
K rşıyak da Z·k·nin k hve· 

ıindc Has n oku Ferid, Mus· 
tafa oklu Mehmcd v~ Şükrü \ 
oğlu MehmeaAffxumar oy· 
n rken suç üstü tutulmuş} rdır. 

Dövm~k 
Karşıyakaya işliyen körfez 

vapurlarıodan · birinde talebe 
Neocati, ark da~ı Ned"mi döv· 
müş ve tutulmu~tur. Tılkilik 
caddesinde Must fa adında biri 
32 yaşında Haticeyi dövmüştür. 

Yanl<.edcilik 
Sipahipazarmda Mchmed o~· 

lu Kemal, lzmire gelen seyyah· 
lardan birinin cebine elini so· 
karıık y nkesic;lık teşebbüsünde 
bulunduğJ sırada yaka lanmıştır. 

Bıç:ıkla yaralamak 
Bornovad Ülkü sokağında 

Kaval la M.imin oA-lu K dın 
Ali, bir kızı evlendirmek me· 
seles·nden Ktvalal. Mustaf 
oğlu Hamidi bıçakla yar lam·ş 
ve polısçe yak lanar~k Adli· 
yeye verilmiştir. 

Otelde hır ızlık 
Kemeraltı caddesinde Küçük 

Salepçi ote inde Galip oklu 
Hüsnü ve Refık, yattıkları oda· 
da Şab n oğlu B. Mustaf anın 
bir b tt niye ini, otel katibi B. 
Hüsameddinin paltosunu ve lb
rahim km Sn. Türkamn en • 
risini çaldıklarından yakaıao • 
mış!ardır. 

Çaldıkları eşya, sahiplerine 
teslım edılmiştir. 

Hırsızlık 
lkiçeşmelikte Nezaket soka· 

ğınd Cemal knrısı Bn. Zeynep 
ile Mehmed kızı Bn. Fatmanın 
evlerine giren bir hırsız tar • 
fından üç ipekli entari, yatak 
çarşafı ve ı ir eşya ç lınmı~hr. 
Zabıtaca yap lnn tahkikatta hır· 
sızlığın Hasan o~I J lbrahim 
adında biri t rafından yapıldığı 
nlaşılmış, lbrah1m yakalan· 

mışbr. 

Suç 
lkiçeşmelikte Dcğirmendere 

caddesinde lsmail oğlu lbrah·m 
başına poşu sarmak :ıretile 
şapka kanununa aykırı hareket 
ettiğinden tutulmuştur. 

11.~\ADOL 

afta müdürlOğ nden: 
29 Nisan 938 cııma günü saat 15 te lstanbul Nafıa müdür· 

lüğündc eksiltme komisyonu odasında 29667,58 lira keşıf be
delli lstanbul Edirne yolunun S l.vri kasabası dahiline isabet 
eden kısmında yapılacak beton asfalt kaplamah şose ve tefer· 
ruatı inşaatı kapalı zsrf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Mukavele eksiltme, Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni 
şartnameleri beton asfalt fenni şartnamesile ke~if ve ilsileyi 
fiat cetvelleri ve buna müteferri diğer evrak 148 kuruş mu· 
kabilinde dairesinde verilecektir. 

Muvakkat teminat 2225 lira 07 kuruştur. 
latekıilerin teklif mektupları ve en az 20,000 lir lık bu işe 

benzer iş y phğına dair Nafıa Vekaletinden yazılmış ehliyet 
ve tic ret odası vesikalarım havi kap h zarflarını lst obul o • 
fıa müdürlüğüne 29 Ni an 938 cuma günü saat 14 de k dır 
vermeleri lazımdır. •1866,, 8 13 18 23 1866/1150 

iz mir Eşref aşa 
den: 

lıastanesi başta-
hipliği 

lzmir E,refpaşa hastanesi için alınacak olan 2987 lira mu· 
hammeo kıymetli 40 kalem aiat ve edevatı tıbbiye 20·4·938 
günlemecinden itibaren on beş gün müddetle eksiltmesi uza
tılmıştır. İstekli olınlarm cins ve evsaf.m öğrenmek üzere her 
hastane baştababetine ve ihale günü olan 5·5·938 Perşembe 
günü saat on bird~ vilayet daimi encümenine muracaatlan 
iliin olunur. 20 23 26 29 1317 

nh·sarlar umum mü ürlüğünden: 
1 - Şartname ve nümunesi mucibince 115,00() adet beyaz 

çul "başı bağlı,, paz rlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 25/IV.938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü 

aat 14 de Kab taşta levazım ve müb yaat şubesindeki abm 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Şartnameler parasız olarak her gün sözü geçen ıube· 
den ve İzmir baş~üdürlüğünden alınabilir. 

4 - isteklilerin pazarlık için tayin edilen güa ve saatte 
% 7 ,5 gücenme par larile birlikte K bataşta kain levazım ve 
niübayaat şubesindeki alım komisyonuna gelmeleri ilan olu· 
nur. ~1952. 12 14 18 23 1952/1210 

Bozdoğan bele iye riyasetinden: 
Bozdoğan kasababasmın elektrik ile tenvirine kerar verilmiş 

oldugundan su ku~vetile istjhsal olunarak ~lektrik santralı ile 
şebeke projesi tanz·m ve keşifnamesi yaptırılacaktır. 

T lip olanların ibtisns vesikalarile birlikte Bezdoğan belediye 
riyasetine müracaatlan ilin olunur. 

J3 15 17 19 21 23 26 27 29 1 1226 
R'ıırıı:!'ll':'I~~ 

Bahçe... TUtUn ve Sebze... fidan ve Mahsul 

Kimyevi Gübreleri 
Mazutlu Macar Traktörleri. 

Traktör Pullukları Tohum ve Temizleme Kalburlar• 

Orak ve Harman Makineleri 
saır er cıns ve istemae 

• Ziraat Makinel rı 

Hacı Davut Zade 

Rahmi 
Karadavut 

Halimağa çarşısı No. 31 
Tc1rfon: 3809 - Telgraf: Karad vut IZMIR 

lzmir vi ayeti Uetteı·darlığı ıdan: 
Menemenli Sa det nam d.ğeri Hanifenin eski yıllar kazanç 

ve isti hl ak vergilerinden olan 1335 lira 93 kuruş borcunun 
temini t. hsiJi içın mü,kiyeti tahsıli emval kanununa gö e hac
zedilmiş olan G ziler mahallesinde Kemer caddesinde kain 
gayri menkullerinden 97 no. lu kahvehane yeniden takdir etti
rilen lO:JO ve 99 no. lu ev 1500 1 ra fiat üıerinden ila!l tari· 
hinden itib ren 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 9·5·938 Pazartesi günü sa t 15 tc v,layet idare he· 
yetine gelmeler. l 7 23 28 1279 

izmir levazım amirligi ilô.nl rz 
lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
ı - lzmir tayyare kıtaatının 8400 kilo kesilm ş sığır eti 

ihtiyacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 
2 - lbalesı 9 Mayıs 938 Paıartcıi günü saat on beş bu. 

çu 'ta kışlada lzmir levazım amirliği satan alma komiı· 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutara 2352 liradır. , 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 176 lira kırk kuruştur. 
5 - Ş rtnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kayıtlı oldulclarıaa dair v • 

ik göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - E.<siltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 ncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 
ve teminat muvakkatelerilo birlıkte ihale uatinden 
evci komisyo:ıa müraca tları. 23 26 1 6 1337 

lzmir vilayeti Defterdarlığından: 
Gündüz ve Orhanın e ki yıllar kazanç vergisinden ve emlak 

atış bedelinden bo çları olao 1767 lira 33 kuruşun temini 
tahsili için mülk yeti haczedilmiş olan Osmaniye caddesinde 
kain 2 sayılı dükkan yeniden takdir ettirilmi olan 2500 lira 
fiat üzerinden idare heyeti karartn mü teniden tekrar ilan 
t rihinden itibuen 21 gün müddetle nıüzayedeyc çı\carılmıştır. 
Taliplerin 9·5·938 Pazartesi günü saat 15 de vilayet idare he· 
yetine müraca tları. 17 23 28 5 1278 

TurgudJu belediyesinden: 
Belediyc;nin 938 senesinde istım l edece~ı defter vesair ev· 

rak pazarlıkla tabettirilecektir. P zadık 26Nisan 938 Salı günü 
öğleden sonra aat 2 dedir. Taliplerin mezkur gün ve saatte 
belediyede bulunmaları. 

1. t:. a ıköy Ba

badağ Tecim ve en 
düstri odasın arı 

1 - Sici.li ticaretin bir nu· 
merasında müseccel bulum n 
Kadıköy dokumacılık koopera· 
tifinin 33 Mart 938 tarıhinde 

toplanan alelade genci kurulu 
zabıtnamesi ve yönetim kurulu 
raporu ve murakıp raporlan ile 
bilançosu:1un vaki olaıı talebe 
mebni dairemizde mahfuz ve 
ve!aıka müsteoid en 14/4/938de 
s· cili tica. et.o 30 numarasına 
tescil edildiği ilan olunur. .. 

* • 
2 - Sicilli tic rctin bir nu· 

m rasınd müseccel bulunan 
Kadıköı dokumacılık koopcra· 
tiri namına birinci ve ikinci de· 
rece de imza koymağa sel ahi· 
yetli kimselerin isimlerini ve 
imzal rını havi !İrküler va1d 
talep üz rine s cilıi tic rete 
15/4/938 tarihinde 31 numaraya 
kayt ve tescil ed.ldiğı ve mez· 
kür sirkülerin bir örneğinin aşa· 
ğıda neşredılmekte olduğu ilan 
olunur. 

Sirk iller 
B b dağı 11/4/938 

30 Mart 938 genel kurulu· 
muzca seçilerek tamamlan n yö
netim kurulumuz 11/4/938 top· 
l nbımd ki kararile aşağıd 
adları hizasında imzaları konan 
yönetim kurulu başk nı Şükrü 
lşcan ve yö 1etim Ekurulu üy~ l 
Mebmed Kir zoğlunuo birinci 
derecede ve üyeden veznedar 
Nuri Gökkaya ile muh sip Tev· 
fik Akünün ikinci derecede 
imz ya yetkeli olarak seçildi· 
ğini bunlardan biri birinci dc
recepcn olmak üzere iki imza· 
nan kurumumuzu temsil ve yü· 
ken altına ok cağ1D1 bildirir 
ve kurumumuz hakkındaki iti
mad ve teveccühünüzün dev -
mını temenni eder say2ılarımızı 

sunarız. 

Yönetim kurulu 
namına b şkan 

12 Niı n 1938 
(30 kuruşluk pul) 

Ş. İşcan 
(imzası) 

Birinci derecede imzaya yet· 
keliler: 

Yönetim kurulu b ~kanı 
Ş. işe n 

Yönetim kurulu üyesi 
M. Kirazoğlu 

ikinci derecede imza yetkeller 
Muha ip T. Akün 
Veznedar N. Gökkayı 

{lmz lan) 
No: 140 
Vukubul n talep ve arzu üze· 

rine bin dokuz yüz otuz ıckiz 
senesi Nis nın on ikinci günü 
Babadağında 46 numaralı ko· 
operatif binasın gidilerek ha· 
riccn tanzim edilen işbu sirkü
ler ltmdaki imzalarm koopc· 
ratif başkanı Gündoğdu mahal· 
lesinden Feyzi oğlu 1316 D. lu 
Şükrü lşcan ve yonetim kurulu 
üyesinden Cumhuriyet mahalle· 
sinden Mustafa otlu 1318 
D. lu Mehmed Kirazoğlu ve 
muhasip Mehmed Ali oğlu 
1320 D. lu Tevfik Akün ve 
veznedar Fovzip ıa maballeıio· 
den Hüseyin oğlu 1323 do· 
ğumlu Gökkayanın imz ları 
olduğu Gazi mahallesinden 
Yahya oğlu 1319 doğumln 
Yekta Memmi ve Has n oğlu 
1318 doğumlu Mebmed Ôn· 
canın boyan ve tasdiklerinden 
anlaşılmakl Noter kanununun 
67 inci m ddesi m\lcibince tas· 
tik kılındı. 

12 Nisan 1938 
(20 kuruşluk pul) 

Sarayköy Noter muavinliği 
(resmi mühüür 

S. Erkan (mı sı) 
Şabıt: Y. Memmi 

N 11 >' 
Şahıt: M. O ıca11 
Kadıköy dokum cılık koope· 

rat.fıne aid işbu s rkül er örneği 
dosy mızda mahfuz aslının ay· 
nıdir. 19 N.san 1938 
Babadağ Tecım ve endüstri 

odası resmi damgası ve başkan 
H. A·m n ve bnş sekreter 

M. Sezer (imzaları) 
(30 kuruşluk damgl pulu) 
T. C. Kadıköy Ticare ve Sa· 
nayı odası resmi mühürü 

~ ..... 
c: ....... 

'"" i> Q) (U 

lzmir birinci icra memurlu· 
tund n: 

Bir borçtan dolayı tahtı haca 
ze lın n Dizel mark ı. ve dol· 
m lastikli müc bhez bir yük 
kamyonu 26/4/38 yirmi altı ni· 
san 938 t rihine mü dif alı 
günü uıt 14 te yeni müz yede 
bedesteni önünde açık artırma 
ile ve 360 liray kıymeti mu• 
hımminesile satışı yapıl c ktır. 

Bu artırmada muhammen kıy· 
metin % 75 şini bulm dığ1 tak· 
dlrde i · gün onr ya tehirle 
28/4/938 tarihine müsadif per• 
şembe günü saat 14 te ayni 
yerde ihale edilecektir. Talip· 
ferin mezhür mahalde hazır bu• 
lunmaları ilan olunur. 

Göz He111
----.... 

Mitat Ch l 
Adres: Beyler Numan so

k tı No. 23 
K bul s atleri: Öğleden evci 

t 10-12 öğleden sonra 
1 S,30 • 17 Tele. 3434 

--~ ... ----~3iiiillıımi3U.llrl~ 

Zayi 
Güzelyah Müd f i hukuk ilk 

mektebinden 934 • 35 ıenesi l· 
dığım ş h detn memi kaybettim. 
Yenis"ni alacağımdan eaki inin 
hükmü yoktur. 

K rfıyak Şaye te ıokak 
74 No. da Ihsan Alp 
Mektep sicil No. su 242 

TOR 
M. Ş vki U ıır 
Dahitt ha tahkl r 

mutahas ı ı 
Jkincibeyler sokak No. 82 

Telefon No. 3286 

Mevlude davet 
24 Nisan Pazar glinü öğle 

namazını müteakip Baştur k ca
miinde 176 inci alay kum ndan 
muavini yarb y Tcvfikin eşi 
Yınyalı bayan Latife ruhuna 
mevludu şerif kıraat olunacağın· 
dan arzu edenlerin teşrifleri rica 
olunur. O. 3 

ita/ya Libyadaki kuıJ· 
vetlerini geri çekiyor 

N.spoli, 22 (Radyo) - lngil· 
tere· ltalya anlaşmasından son· 
ra, 1talyanın, bundan e\'e~ Lib· 
yaya gönderm ·ş o duğu askeri 
kuvvtot erı gerı çekıncğe IJaş.a· 
ıuış.tr. 
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ı-· ratelJi ~perc·o 

Vapur Acentası. 
ROYAL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDES , vapuru li· 

manımızda olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanları için yük almaktadır. 

"DEUCALION,, vapuru 30-
4-38 tarihinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR· 
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlaeı için yük alacaktır. 

.,JUNO,, v&puru 2-~38 tari· 
binde limanımıza gel1p ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMB URG limanları için yük 
alacaktır. 

, , SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, vapuru 2S. 
+38 taribiade beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK •• BALTIK limanları 
itla yilk alacaktır. 

11GOTLAND., vapuru 19·5·38 
tarihinde bokı..unekto olup 
ROnEROA, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK ve BALTIK limanlan 
lfİ9 ylk aleeakbr. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

•ALBA JULIA,, vapuru 9-S-38 
tarihinde limanımıza gelip 
MALTA, MARSIL YA ve CE· 
NOVA limanları için )'ilk ve 
yolc11 kabul eder. 

illadaki hareket tariblerile ve 
nav••aw cletitdclikletclen 
ıcelte • .....,. lsılial et1111z. 

Dau f11Ja tafıilit için 2 nci 
kordonda FRA TELLi SPERCO 
vapur ıcentalıtına müracaat 
ecllllllal rioa olllDur. 
T.WO. 41111414~/Gıt/2663 

DEUTSCHE LE. 
\'ANTE-UNm 

HAMBURG 
DEUTSCHE LEVAHT!; 

LINIE. A. 0. HAMBURQ, 
ATLASLl\'AH'ri LıNllAA 

"' BREMEN 
' "ACHAIA,, vapuru 25 Niun· 

da bekleniyor, ROTIERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içia 
yük alacaktlr. 

~ERVICE MARITIMI 
RCilUMAIN 

BUCA REST 
· •DUROSTOR.~!8,~-~-~· 

yııta bekleaipr, ~E. 
GALA TZ w GALA1Z akt816 
mıaa TUNA için yük alacakbr. 
SOCIETE COMMERCIALE 

.• BULGARE 
VARNA 

"BULGARIA,. vapuru 22 Ni· 
sanda bekleniyor, BURGAS, 
y ARNA için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MID~ 
HAVSKINJE 
OSLO 

-&AGHDAD,, vapuru 15 Ma· 
yııta bekleniyor. ISKOENR~~ 
RIYE, DIEPPE ve N v 
için ,tik ala caktır. 
JONSHON WARREN LINIES 

LIVERPOOL 
••JESSMORE,. vapuru S Ma-

1'• 6eldentyor, BURGAS, VAR· 
NA, KOSTENCE, SULINA, 
GALATZ ve BRAILA ifia yiik .......... 
AlılERIKAN EXPORT IJ. 

NES INC.. 
PIR! AKTARMASI DOGRU 
\ SEFERLER 

'UOCHORDA,, vaeuru 22 
Nllancla PIREdea BOSTON •• 
NEVYOR.Ka weket edecektir. 

•tJCCAl.JBUR,, vapuru 6 
Ma111 PIREclen, BOSTON n 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOCETE ROY ALE HONG 
ROISI DANUBE MARITI~ 

•'JIUOAPEST vı_puru 30 Nı· 
ıo bekleniyor PORTSAID ve 
ISKENDERlvE için yük ala· 
caktır. 

.:.,OUNA,, ••puna S Maya1 

( 

2 
Olivier ve 

Şürekası 
Limited 

Vapar Acentem 
lrincikordon Reea b

Tel. 244J 
tHI !LL&RMAN UNE.S LTD. 

''FLAMlNfAN.. \'aputu 15 
Niıanda LIVERPOOL •e 
SWENSEADAN aelip yük ça
klrıcakbr. 

"CARLO,, vlpuru 20 Ni· 
ında gelip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LO NDRA vo 
HULL için yülc: alacaktır. 
THE GENERAL STIM NAV~ 

GATION C.. LTD. 
••ADJUTANT., vapuru Mart 

nihayetınde LONDRA ıcıa ylk 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE- UNIE 

11DELOS,, vapuru 24 Martla 
gelip yilk çıkaracak. 

Tek11ik 
Muhasebe Bilrosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı Y•mişçarşısı No. J 

,..,.,.,., 343$ 
Mubuebeye ait bütün iılerinizi 

ta• bir itimat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Büro, kanuna uyguo şekilde ve 
muhtelif usullerde: 

Malaa•e6e te•İ• eder 
Defter tatar 

Pldnço tanzim eder 
lleaa6ıtet6ik,ta•liJ• 
o• ilatiltJlları halleder 

• beldenıyor, TUNA limanları 
içia yük alacakbr. 

lliadald hareket tarilılerile 
navlualardaki detitildiklerinden 
aceata melUliyet kabul etmez. D• fılla taf8illt almak için 
Birincikordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & c~ N. V. 
wapur •centahtaaa •üra~ 
u.umeai rica olunur. 

T eWoa No. 2007/2QQI 

ANADOLU 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 

istidadı 

olanlara 

Roma tiz· 
malı ve 
Bel gev
şekliği 

olanlara 
Şifası tec. 
robe edil· 

• • mı,tır 

Büyük şişesi 60 kur~~ 
U. depo S. Ferid Şifa eczanesadır 

Miicellit 
Ali Rıza 

'.' -1 • En temiz ~o ea zarif ipen 
ıürade yapar. 

Yeni Kaoallar 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 
Her ttJrltJ idrar, Acın, 
6aüaın ....... ttı/t. 

1illerl ,,.,,.,,, 
Mtlraeaal yerk 

lıdneiheyl• IOkak No. 25 

çarıuı No. 34 Telefon 3869 
Asabiye miitehaa•ıaı 

Dr. Ismail Ziya Tregul 
111iacibeyler aobtı Fına lur11ıı No. 25 

T•ltfa.s •111 E..i' 2505 

Ege mırı ta kaS'i 

Dağcılarına ilin 
İzmir hıric; olmak üzere •ı•ğıda ~o,lerılen wıntakalarda kOkiırt a· 

tııı ziraat bankaları şube ve ajıolanoca lıizalıırmda )azılı perıık. odcıı 
flatlerlle yapılacaktır. 

fzmlre bağlı Karşıyaka, Buroova, Buca, Seydikoy, Torbalı, ıca, 
Boıyıb, Jhl~OYa, Yeoilule tımarı lla~ctlara ihtiyaçları olan küku ı riıı 
bedelial ıirkeıia (İzmirde kapalı yemi' çarşm No. U) muteme ı ine 
tedl.e ederek kOkürtl•riDi Daragaçta ta~ iakeledtki .ıırdıyede te lüm 
edetekludir. 

İkinci eller kaldırılmıı oldugundan bağcı olmıyaalara kükürt Te• 
rllmlyecektir. 

Sıtıı 

MıDtakaıı 

Jımir 
Kimler tarafından eatılıcağı 

Keçiborlu kük6rıleri T. A. Ş. 
Jzmir mutemedligi kapalı 
Yemlı çarım Nol 41 

Perıkende utıı fiatı 
beher torba için 

Menemen Zirau bukau · 
Mıniıa ıı 
Tm&adla ,. 
Salihli " 
AJaıehlr " 
Akblıar " 
Kırkataç " 
Soma " 
Balıkuir " 

" 
" .. 
" it 

" 
" 
" 

330 kuruı 
140 " 
340 " 
345 ıt 
350 .. 
350 " 
350 • 

350 " 
350 " 
360 " 

Berı•ma ,, " 360 
11 

Kemalp•ı• ,, ,. 350 ,, 
Urla ,, " 350 

11 
Sıfırihiıar ,. " 355 " 

Çeıme " " 355 " 
Ôdemiı " ,. 355 ,. 
Tire " " 355 " 
Kuıada11 ,, ,, 360 ,. 
Kaııb11ran •• " 355 ,. 
Aydıa ,, ,, 355 ,. 
Küklrtleriail k11r111• mllalrll (50) tu kllolak torbalarda Htılıta 

çdurılmıotır. Beynelmilel ıöhreti haiı Loodrada (Daniel Grıffth) labo
raıunrındı yıptmlan tahlilde kükürtlerimizio, yüıde 99,5 \ aafiyıttt 
oldo~u anlatılmııtır. 

Kükürtlerimi:.s bı&'1ılık için ıoa derece faideli huıalan haiz mazir 
maddelerden tıwamile arl Ye en yfili:aek ecnebi kilkürtlerine muadildir. 

KEÇİBORU.ı KÜKÜRTLER1 TÜRK 
ANONiM ŞiRKETİ 

·-----ll!!l!!!!!!:!!!!!!llll=~~==================tm: 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

...,.,,..,., • hl.,_, •lıın ,,_,.lılcltuı 111iiteAUJ111 
(Verem ve eaıra) 

Basmahane Çorakkapı caddeıi polis karakolu yanında 
251 uyılı ev ve muayenehanesinde aabahtan aqama 

kadar hastalarım kabul eder. 
Tele/non: 4115 

Tdrlı Hava Kurumu 

BüyDk Piyangosu 
2S inci T E R T 1 P P LA N l 

Birinci keıide 11 Mayıstadır 
Sayı Lir• Sayı Lira 
ı Mükafat 10000 30 lkrımiyo (SOO) 15000 
1 • 20000 60 • (lSO) 9000 
1 ikramiye 40000 100 • (100) 10000 
1 • 15000 400 • (SO) 20000 
1 • 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 • (20) 16000 
2 • (2000) 4000 2000 203000i 
4 • (1000) 4000 

T.i5BANKA~ 
1938 

KOçü~ Cari He&aplcır 

lkramili~ pl&nı. 

Acele satıhk Dit Ta6161 
evler Cevat Dağh 

lmir Ta•11aldı: S.lltla otla ikinci a.,a. IOlralr No. 61 
•la•eli Ha• Ali IObtıada , .. ~~~--~~--.. 
3J Ne. L ~ Sodalı bir Blriad s...t Matöa111a 
_..,. .. w.. miktar .v1 .. u. n._ n~. Al· 
.. ....,. ..,... M•i ev ile ur• &lffffllr l 
a,.ı ....... Ye aoblcta 61 ve K-.. ofl• 
61 u11h evler elveriıli fiatle CIH va TeneaDI haatahk· 
aabhldır. lerı ve aiektrik tedavia.i 

Anu edeal• baoe derwaaada lzmir • Birinca beyler .okağa 
ikamet edenlere miirlcaat ede• Elbamra Sinemaaı aricuında 
blllr&u. D. 6 Tolefon ı 3479 
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'fesir~uı tabii olarak • aha 
Basur memelerini giderir, 
Kuvveti, işti ha}'I arttırır. yapan en iyi Oshildir ır 

Elbise ve Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Baglar oe 

Baganlar ... 

En mü§külpesent müş
terilerini emau n eden 
bu firmarı unut ayınız. 

Tüccar Tı rzi Türkpazarı 

çt a ogm 
· ler. Mantoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 

k maşlarıa envaisin~ yerli ve Avrupa. 
1 - M ğazam dahilinde çtığım tcrzihan~mdc 

uauai ol rak bay ve bayanlıır için on mod 
zarif, tık manto, rop, t yyor, etek, bluz, turvakar, 

"Wval , gelinlik, ıivil ve a keri elbise ve kaputları 
iatcallditi ve beğenildiği §ekilde imal edilir. 

2 - Muamelem pe in ve kredi ile de yapılır. 
- Bu ı&lerimiD doğrulutun11 ani mak için bir defa 

fN'ır.ftM k ftdir. . 
IUIJl'!RI Odanpazar: Süm rbankın çıktığı eaki Bayraklı 

ma~aıa Numar 12 • Telefen 3276 
ralumde olarak lıarlçten sipariş kabul edilir 

Hasas ve temiz io 
., Mutedil fiatle 

Söz verilen gnnde 

1 
Makine tamirha
n ·nae yapılır 

lzmir Ke tane pazarı dı m ·rciler 
No. 16. 18 

Septo n 
DIŞ 

bllanını;ı 

Toptan 
satış yeri 

Peşte mal er larda 

Lütl. Krom 
Ec.a depo5u 

ile 90!ik y ylı cmaalaiz ıomy ları muti ka görünüz: 
O N S C O M P A N Y M rkasına dikkat ediniz 

, 
Taze Temiz Uc z 

t val • 
1 

IZMIR ANKARA-

Temiz. rif y • bite ihtiy cınd.an evel gelir. Heıbs kendi 
haline göro temiz bir ve, mianfirJeriai kabul edecek bir alooaa 
r bat 'I yacak eşyaya mubtaçbr. iyi bir mobilya içinde kendinizi 
ve ilenm muhite daha iyi bilirsiniz. Evinizin ot)'Uı hay~ 
nı :r:m etiketi olduA"unu unutmayınız. , 

Memur a 10 taJıs•tte ver iy muam 

__ çar 

u n. 1 ,2e t lllf !tı. 
'yaları lzmir Taıç• larda 21 num · 

JC<.~~~,•..ı rad ki Sa 1 ya Y pımevi M. 
Aliden aatlam ve ucuı fiatle rt!!~ilıi 
tedarik edebilirsiniz . 
Toptan ve peraltonde aatıldıtı 

W2imWitar&1 ribi sipariş kabul edilir ve 
ıüratle yeti~tir i 1 ir. 

mza Rüstem 
Eo meşhur fabrikııl rm fotoğr t makine! rı, tihm, cam, kltıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müst mel eczal r, fototraf alit 

ve edcvah, font ve sehpalar. 

Fotofrafçı.lıfa miiteallik h r neoi malzeme 
Zevki oqıyacak ruim ve atrandiımanlar, aencdat ve evralıa 

iatin blan ve kopyaları kemali dikkatle yapdır. 

AMATÖR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerı.ado çarpaı No. 28, 4, S, 6, 7, S. J, 

267 5 T el~af: Rüstem lmıir 1 i yapı ır. 
~mmaiimJB:iiiiiJii&iiüa--!Z3~DIEEa;i:aDimBIMIS.ilfii:imllllUİlllmliJ-a.-.llilll 

ev o 
Kuvveti ço , fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğen· ımiş otomobil leridir 

r 
Oldsmo il otomobi leri de her ürlü evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks maki eler ir 

lzmir ve hö gesi bayii• O. KU 

41938 
H liı çelikten mamul mobilya renk ve ıiatemi. Şık • Zarif vo 

ı tlam boyalar k t'iyycn dökülmez, aomyaaı ııcırdamaz 

ordon Tele on 27 4 

Çelik lamalı somya ve ayaklı divanları b'çbir fabrikanın yapımı• 
yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

emealeiz karyoladlf ______________________________ ___:.. __________ _.:.._ ______ ~--------------~------------------...:.....------------------------------------------
A egan satı 

• 
yerı: 

Yeni Kavaflar Çarşısı orta yer e 
No. 29·36 Hüse. in Hü nü UziŞ, 


