
,,.. 
' • !!!9!'! zz:: "52 -""\ YirfT-l i yedinci yıl 

Mussolini No 7489 

Pazar Dörtler misakına taraftar 
24 olduğunu alakadar devlet-

Nisan 938 lere bildirecektir 
""- ,, 

( zmir) de çıkar, siyasal gazetedir 

Italya-}.,ransa Müzaliereleri· Dün Başladı 
+ + + ··=··=·=·=·:-: .. :-:..:-:..:.:.:.: .. :-:-:-:...:.:-:.:.:-:ı:oı .;.:; •• ::.: ... : •• :::.::;.:;;.::.:a-:e.:;:v..:ı-:e-::. ...... ::-:=~::- ... '·==·:·:+=·=·:·:-•...,..- .• • .• •. ,,,;z:-:z-·.·-:z-z.x-;:-:z-:ı:-:z- ··-x-:z::-:z::-:.ı:-z-•. ..e•· -...;,,,- . -.:z-·.--....... "7"'."7"'- r--:--·.·-·:---::c- ··-·.--:.:-:-=--: -xs 

1 9 2 
, • 

Dahiliye Vek~lir:niz bizzat tedkikat yapı!' .tedbir iki bayram dün ~Ok büyükte-
almak ıç"!. %~!zele mıntakasına. gıttı zahürat i~inde kutlu landı. 

Sayılan oluler adedı 126, 
yaralılar 69 dur 

Yavrularımız, ~u güzel günün 
nefis birer demeti halinde 
Atatürkün heykeli dibinde 

Bertarafta iane topia .. ··d··· 4

• Yıkılmıc nlan ev· toplanmışlardı 
n ıyor. 7 v d d d .. 

)erin yerine yenileri yapdacaktır Çocuk yur u a un me-
.. .... rasimle açlldı 
~;l , . 

.... m..ı. ...,,,,.....,,. ...,.,,, 6lr lreN, ,.,,.,.,,,, altına •lıan illl.nal.' . 
hlıllpr, ••"• •n /eoi• ••lıwlerl,..,. "'' 

......... il (B ...... .,..Ja)- ... ,. ........ ..... ... • ..,. , ... ..ıu.... .. ......... ... . 
w. ....... ,..._ telldk. " ..u1.aı.naı ...wı .,.......... 10pla•uıım. 

!L-:r:..:.::,...~.:.: r-ocuk hastanesı· te :;~r.:.: ~ :..~ı:...:-.: ~ : -
,,. ....... ...Wı .......... • t ld 

.~ ..... ~~"~ .. ~&~ ..... kt.' .. ·-c•-.t...-:••··~11 ıiia.jk~ı iı6r-ı.-~.:.~"'""~·~ .. : 1,..... ~8 1· 1 .,. ... ~ ............ ~ .... 
.... lllJlt ........ . ,, ·-·'ıllll •~••üta .. r. 

\ ....................... . 
,... ................ , 126 an. 
Ynelıl,r .......... , IEaJMI•• ............ k-·- ..... 
•ba'•n1,pıı ••• •uln .__ ... ...... w .. ......................... ............. , ............. ............................. 

~ _ ... , 11 ,,. ......... .., ...... ,... ... 
~Jllh!a!k .. ...11:...-.ı. uw. ........... _'-_ ..... ,......., .. 1•· 

\ pllrrl '"' 
....,, il (89111d·Telef•b)-

P•H11p 9eldli a.1 ı,üre Kay•, 
. ............... taddkaı J•pıp 
.., .._ 1ac1Wr1.n ..... , al•ak 
....... ak ..... larimiacl• •ar•kel 
........... 1s.11er1a ... .uu.w ... ........... 

Yeni hastanemjz 150 yataklı, 
güzel bir. eser olaCak. 

Vali oe Beledi.,e · · 
rei•i•İıl •rıtailan 

Belıdi7euia, Bitti Ar11 •.ı.111 
beriatle i111a •ltlreteti 150 71takb 
ÇoeaJt. h8tabuaeeinia ııaeli tlla 
•ll'Mf•le abl•ıt1ar. Jhıtah•Maia 
ıM 7aıakla Wr ••• bam elacak. 

Y•r11l.,..•ı.ı ılll•r# •••••r, t.1•11ni etllıorlar 
16D1 lltlsl•l7e1 .. ,_... dla Dr. & Belaçel Uı, •Hıir maairuu. 

ıılllak _..... •• la&lalralla lr.•a. pard, WMiy• H diler aeeekk4llere 
a.a-•ıfllr. Ş.bir batla• .... do- ••••ap lae7ell• •• da•a bir~ok ... 
.... 1111, cacWeler ia...ıar1a dol- wt •ertelia 1a1aa. yer aldıt.r • 
•aıta A•erı ••aka · İıtiklll •.rp•ı 

cu •• arl,., •• ,....... giril!· ,.ı.. ... •aıla •• ,.... mantıma 

•-it b~ hl•~alak "8rdı. ..._il•• ay.r•k marp ll7Idi. Baaa 
Suı oa•• Vali B. F•aJı Glle~ •la.kıp lıhıbeı kClrıilıbe çaba 

llG•hbkım mHki komatu11 Tl•p Parti il.Jhkarul lyelİadea A'f'11kal 
aerel R•ıim Akto~u, Belediye reiıi B. Ekrea Oran Milli Blkimiyıtin 

y..,..,~.,... ......... ç__..., Z•I 
... ............. 11 .. ..... 

~~ ~; E•-~ ... •;ılia 
--11..- ...-........ .. 

.... ..... , ... ••dlı.IM· ........ 

.... an• ı:,.w.,ı ._.. IMrlWJi 
' ıltlAmb kat-uq lılJôı Baital,.ıia 
la IDd 7ıld1110.a · katha . ...._ 

Mey•ua dol•-.a 7nı ..... -
led •• ,.w. 

...... Size del Med•i,.a ·...;.; 
1~11aıa en bahtiyar. -.. hll 
mıllleti olaa · Türk mi1M1J W.. 
zifeleri•i · tamamile ....... 

· bqıaa ••aallat 1altaalana f•a 
idarelinde, artık • laıs"aalıt. 
pek perif&D bucalarkea' bir ele 

· ıaıareaz eller tarafıaclu ~ 
Hd11z, fA)'eaiz aoJculdil'ftla 
umumi ~ aoaaada · mdM 
b&tüa •erji •••balen•I• 
mahrum, biraz daha • ,. ... 
- Sona 6 ıneı .,,,,'i/He -U.11• ............ ••J•da 

l •t1sıs 't8» lllH w lifaa •iklanme 

Ptıl'ia sefirimiz 
.Jlitaw Hariciye Na. 

aıril• haaıta 

Başvekilimiz Istanbula 'vardı 
....._ u (W,.,_ :rn.11 a .. 

....,. ft-. J•J ........... . 
TllıklJ• lılflrl ••• D•Hll ... . 

•ht• :a-,1 •• j.,..,. •flrl•IDi 
...................... k .... ....... 

111'. tn, .. ,. 1aet1.... .,. kı •••• 
•l•çbadual .. ft •ilca~e ı•tirilecek 
ltlyGk p•rk lM•iye edilmlı. etrıfıaa 
•anr ÇHrilaiıtir. Bıaina• kadar 
lı•at•IM••aia 15,000 liralık temel 

{ Yardım listesi 
I ...._ ..... . ............. ı..ı ... mn fttaadqlar, ••helede• fell-

..... .._,.... •• ·- -L: • d 
k... ... •q .... ıllırU.• bir yaıcb• •wyeua e olmak flMN Bili· 11...... _.1 • ..,. •aıam....,.ıır· ~·-!" edl7onıa ki, yumclH iti· .._ ı.... lı6tfla m...uredal. lwaiyel, auubk •• ••••ad•thk doy• 

pa-. -
1
•

1**· Ura K.... -- "\ '-· 
1 .... ..._. ,..... ... .. ·--~"' 

~ 11tt ı wı ,_, 1'aw• Ctaalı : "' ......... ,, ..... 
0r. a., ar •• ...,.. 'Ott1aü1 : 
a., 1>11"4 ""1 ııos Yeba 

~mirliler • . • .. . . 
• üksek hamiyetinızı gosterınız 

Yalcarıda oali söz söıl11rlce11, 
.,alıda salda 011 aolıla ,,.11 .. 
talılc11m meolıi lcıunaıultını ile 

' 6el11dig11 reül t.m•Z. 
laere lcorbn 

.............. oak. ........... 
Ilı balua.aa latum• .. ,ı.ıealdd. 

C.••ulyel meyuaaa•a •aa 
Mlllt Blkiaiyıı bayram lfla .,.,.. 
laa tep1Hlıclq Nara Vali B. Fala 
Glleç. Mfllıahkım Muid komataaı. 
Temı••ral Bali• iltot•• Belediye 
nial Dr. 8. .. ._ Vs, Sılllaaı ... 
cllrO Dr. B. CeYdet Sar•totla. Vi• 
llyeı Umumi •• Şehir Mıclbl .... 
lan ~oeak 1aa ... 1ıueai•i• ia,. •m• 
leceli yere ıitmltlerclir. Japıb y• 
pıa Mimar Nec:mıddia Emre, ••••I 

Büyük merasimle karıılandı. üniversiteliler :Ve 
halk tezahürat yapb 

Laaa•aJ. 23 (Ba1•d·Telef-1•)
B1t..W.u ., c.ıaı Bayu, refa· 
blia•ı Harieiy• Vekili Ba7 TeTfik 
Bitti Anı eld-t• laalde Aıiuya 
el••• .... baııa "'ı•lari•iu .... 
•it .,. •a 1eyalaaı reı•I m•laiyetle 
•Dlaaduta iti• •••ne• mer11I•I• 
iltikbal edil•fıtir. Ba ar.dı •a Bay• 
darptıp guı aaaı.Ul• •ıyrald.,.mıla 
cloaalllmaıaa. S.ı•ekili•i•, lread• 
lala .. aell• r.,.ml ifa edea aak• 
p.u. mlfruelerial 1afdt etli. O • 
_. t.aiı• paaüte .a.a 395 Oaı. 
... , .. ıaldeli • ,.na ...... , .. 
... Ge•flerimi1t lat•eklli: 

- Yapl 
8-lerile.,. lalıuedl bir .. kil•• 

kuplaGlar. BaıMkW.U. •akaW.. 
dı bulaad.. Baa• mlleakıp laalk la 

•t•a • ...-.ı.e plealeri lrarplae 

••thr. 
Ba.aa•ueDI• .... u abhrkea 

BelıdiJ• reiıl Dr. B. Bıbveı 11 .. 
aıatıdaki .aaleri .a7!emiılln 

- Son• 4 llnd Mllti/H• -

S.,Hb••ı• B. C.ı•ı s .. ,,, 
Bat•ekili•lı lçia leuhlraı 7ıp11. 

OaiTenlllli .. tluimiaia aum 
dikkati •lbe4llp ..... ...,.. ., ... 
mıa .Utn lnr •aMedeıl de, cl01t 

memlık ... •aki olaa l»a MJaltal -a. 
lalacle J•pblı leaablrler~ı. 

l•uabal, 2S (A.A.) _ BaıMIU 
Celil 8 •71r •• Barteiye VaW Dl. 
Arlı beraberlertade •alJethft .. 
lrlaı oldata halele lıuaıl -.le-.. 
•bab e.,a.,, ... ,. •aTUalll ... 
•itler •• haaı,oada •ali ft W.~ 
reıaı Oıı1ac1a1. ı.a..w •• ..,..: 
komıataalan, ... ı,.ı clinklld ... 
erka.., ••it •• ikblHI ...... ,.. 
dirıkt6rleri •• dalaa pek .... . ... 
luafıaulaa kuplaa•ı~u. 

Aaku •• · pou. lral&Jan. -t•lf • •-lal ifa etalt. •ulb ll&ildll 
aupu f8lmattır. 

B .. Tekil ile Baıriolye VeWll .... 
4literbal k11tıl87Hlnla ._.._ ~ 
ııtar,...•u Ab11a Beyl.ella4a ...! 
rua W.•ftler " İlt•ıabaJa Ptaif. 
ı.Nlr. S.,bellacla ••panıauh --• 
siıitl u .... c1. balaaq ...... •• :. 
luıa didik Mderlyt. 1el&mlaa-.,"-

Vekillıriaaia JtHbulda k.ıaeak: 
ı.ra •lddet aarfıada ika•eı edecek. 
lıırl P•ap•t.ı otıUae iarai1lerliir. 





Ed B ç k ) k 1800yedek ' var enes: .e os ova ya yarsubay 

Cumhuriy' eti tehlikede diyor ~iin TaA.ıim. Cumha-,.,et Obıd.•ı . öniJnıl• 
Çelıoılovalıya Cumharreiai, dün milli konseyde miJlıim bir •~yleo and içtile..r . 
1) d• SiJ-' f Al I · J•kı • • b b·ı..1• ı..ı lıtaabul 23 (Hueuıı a.anbı· er ı. ue man arı, ısteuı erını ugtin hiJkumet• ı uırece11 er rimiıden) '- ısoo yedek yar· 

Praı, 23 (Radyo) - Çekoı· b t, aabab · Tabimde 

lovalcya Cumhurreiıi Edvar Be· ltalya • Fr· ansa ~ .. ~turiy:t abicleıi öniiade .... 
neı, buglln milli konaoyde bir · k bid ye çeluk 
ıöylev vermlı ve vaziyetin, çok M . • ~aaım y~pa;a Ma kt ~ müdürü 
nazik oldutunu beyan ettikten ü~akereleri, dün, lcont Ciano ile Franaız k oym~ı ·~~r.tal ~•tarafından 
ı~rı, 11lıldır ?'"~olea~ia _lı•l~i milmessili ara11U1.tla re1men baılamııtır a::~ı: ı~ad e~lmişlir. 
içıa bütün pırtil.e~ın ~UIRU aı· Pariı, 23 (Radyo) _ ltalyı • , Mtkteb müdürü •utkaadı: 
yet ıöıtormolennı rıcı ~yı.. Frınaa müzakerelerine .dün reı· Lon'drada - 1800 yedek yaraubıyımız 
miıtir. men bıılanmııttr. Fakat; : ltalyı kularının IOD damla11aı dö-
Edvır Ben11, ıöz8ne de- Hariciye Nazm Kont Cianonun, Çanalılıalede ~lenı.r k6nc•y• kadar orduya hizmet 

vımlı: Arnavudlulc kralı Ahmed Zogo· • • ·1ı • ~ 1 ı /ı ede~klerdir. 
- Çekoılovakya cum\aarlyetl aun diit6nündo bulunmak ünre ıçın 1 tıra yapı aca Demiıtir. Yarıubaylar ucl 

teWikede~ir. Biaa~naleyb kur- pızart11i günü Tirana fitmesi · Loadrı, 23 (Radyo) - Umu- lpliılerdir. Baadaa 10Drl par• 
tulmak içın fedakarlık lıter. lüıumu, müzakerelerin, . birkaç mi· laarptı Çıaıkkalede maktal lak bir ıeçid reımi yapılmıı, 

Azlıklar meaeleainin. halli için rün teabbur etmeıiae sebep ola· · düıea lnıiliılor için paıarteai Ulk, yeni aubaylarımızı· ce>Jkun 
ıerek partileria ve ıorekH mat· caktar. Bununla beraber, iki ıünü bilyBk bir ihtifal tertip tezahGratla alkıılımııtar. · 
büıha, ihtil~lara bir tarafa bı· devlet aruındaki doatı .. k· mi· edilecek ve Gwbolu · mezara Bir •aıvl••• lıaıwı..etti .• lı 

k 1 1
- d le ıı.. b fta ön&ade merııim ·yap' ılac:Mtır. 'J' ..... .,v 

ra mı ara uım ar. aa ıaa• Mayııın 1" ı 11 1 b ı 23 (H • iı b' 
ç.kotlovakyada yı~ıyınların içinde • ıona ermiı buluaacatı Çanakkale · 1aarbinde lnıillı . ~tada )• ' K u~ıı -.mb u . ı Bı• 

i ti · · ı ı le orduıu kumandanı olan ,.... "••• en - ayaen me uıu • 
~iemou~ı'' L~ınıkmuc p olı~~l tılunln olunuyor. ô . l ~S H 1 "h ·ı 1 i Veli Ba11n vefat etm=..ır. 
ur ı•~· DUml ve ıı s: ar Roma, 23 (A.A.) - tre· ra ir ımi ton, ı tı ı e r ya• .... . 
mıMle8ial, htııaü ıuretle laalltt· ailditlne röre Kont Ciırao ile aet edecek ve loıiliı ordaıa Yanan /ıralı 

L lı · ı l f • . .._ ... ~ 1 .. k d namını bir ,.eleak knwacakbr. • IDem;, .pım1z n men &ati ı.wza• dGa yapbt& mü a ıt eınaaın a .. -ı A Jl 1.. ı.. l 
aıdar.. Blondel frınllDID bqlıca tek· Müıtemleke 11kerlerl namıaa, rı:aauauı aıc ıcra ına 

Paria, 2S (Radyo) - Sllclı~ lifleri olan ıu noktalardan Mar11al Lord Pert Gad ile Mi· laediyel•rİnİ gf5nderdi 
ler partili mecliıi buıiin top• bıb11tmiıtir: rılay AlekHndr çelenkler ko- Atiaı, 23 (Radyo ) - Bir 
lanmaı ve Avulturya illııkanclaa 1 - Akdenizde ıtatuko. yacaklardır. Bu ihtilalde, Fra•• milddettenberi burada bulaa• 
dol.,ı Hitlere bir t.brik tel- 2 - Şimali .Afrikada ltalyaa 1ada tamıil edilecek ve Franıız makta olan Yaıaıniat•aın Tiraa 
palı çelcmiftir.. proparandaıı. ıteıımiliteri ile ateıeaevall çe• Mfiri, buıiln baha Ainavucl-

C!ır..ı-&.11 _ _!_ •- • 1 leakler ıönderecektir. , ' ~, yann m;ongre ıı.. .S - ıpınya. lak krala Ahmed Zoıoya bazı,. 
liade toplaaacalclara ve Çıkoı· 4 - · Franruın Hıbetiıtan· Von Papen ladttı laediyeleri blai1111 Tira· 
lovK,a lalk<lmetinı bir mub· dıld menfeatleri. H ı.. .b • _.L ·ı aa hareket etmiıtir. · 
hra ... ~k iı~eldoriai bildire- Zaaaedildıtine ıöre Koat uıaıf Rdf 1 ı tewaı G •6 t k . 

• cekleri IO)'leıuyor. Ciııo buıüntıkrar Blondel il• ıdildifinfenmaf6er • ır.ıe a ıaa 
Ar' 23 d o - üd t arnıorek kendisine ltı\yııuıa B Jıa antanta na-
•••rıaıa ko11pe•i clev•• •talcabil teldif'-i•i bildirecek· o muı . • 

• edi7or. tir. ltaı,aa • FtaDllZ müuker• Berlin, 23 (Radyo)-·AI·•·· 1111na M u•olinı,ı 
Doktor Frıalc. UIUD bir IÖy• leri bundaa ıoara üç dört fÜD yanın Ankara aofar•tİD• tayin t•brilı etti 

ı.., wrmtı ve Çekoalovakyuıa tatil edilecek ve bu müdclıt edilmiı olan (Voa Pıpea): VI· Roma 23 (Radyo) - Yuaa11 
~~eti .ltında buluamak zırftada Kont Ciaao kral Zo· yana ıcf ri iken buıuıi kitip S.,vekiİi ıeaerıl Metakı•ı,Bal· 
~bi \*' ttllhaidiio utr,yaD Sil· JODUD ıvle11mo meruimiacle olarak aldıtı (Baron Vo• Kep- kaa antaab reiıi 11fatile ltılya 
iet Almaalvıaıa, tam bir muit· ltalyayı temıil etmek üzere lerin tevkifinden mutber olarak Baıvekill Mu11oliaiye bir telırıf 
tari,.t iltedilderinl aöylemit ve Tiranla fidecektir. ••ıifeıine barelcet etmtmiıtir. çekmlı ve aatıat devletleri na· 
birlD ev.ı iatihıbat yapılma- Almuya hariciye aııareti, mına lnıilt•re • ltalya aıılaı•a· 
aıaı "''•'flir. Negiis zaruret (Von Pap•) i• Aakara1a ıidip ıınclan dolayı tebrik e,ıemiıtlr. 

D.-JJ. (Er .aD) d u L- ritmi,ece..:aı keadiıiade• tor~ A ~ ~ • i "'"Or a- e UZ D uo- • • _J •• ftT.llGft 18rİrlft ft 
ya.atta Mlu••ut ve Çekoılo· ıçıncıe mata karar •ermlıtir. ~ • 

. vıkya lqveklli Milao Hodza· /ngiltere, lıent/İ•İne ~ • alf tazı,etlerı nın adddar içi11 yapmlf oldutu "'llm .. Ankara. 23 (A.A.) -Afıaai .. 
projeyi kıb•l etmeditiai bildir- para V•rilmeainİ ,. . JfalyaJa /ıar tan büyllk elçiıi Sultan Abmet 
..m~· teJılil edecek.. Han düa Harioiye Vekili Dr. •k Londra, 23 (Radyo) _ sa. Her ·taraf · b•mb•yaa Tevfik Rüıtil Araaı ziyaret ede· 
) Amerı a . bık Habeıistan imparatoru Ha· olmuf·· rek lailkQmetiain Kırıehir feli-

E- ı.. •k [ ' ile Seliıiye, büyük bir zaruret Roma, 23 (Rıdyô) _ Şimılt ketiadea dolayı taziyetlerini 
I uo1'1 a arı. içindedir. Bu münasebetle, ken· ltalyanın her . tarafını kar yat· . beyan ıt•if, HuiciyeVekJli de 

KURUNTU ve BURUNTU 
Kuruntu, buruntu vezninde 

bir nesne olup birin ciıi herkesi, 
ikinciıi bir kitinin karaıDt 11• 

kar. Ba bale nuaran buruntu 
kuruntadın bızer, yani kuruntu 
•müteaddi. buruntu ise "li· 
zım. dır. · 

Buruntunur. ilica -Lıvdaaum. 
fibi afyon müştekkabadın ilaç· 
lar almak ve yün çorap ıiy· 
meldir. Kuruntunun ilicı iao, 
iıin alayında, F oafatia f alyer, 
Dakik doktor Ziya, Erikıia şe· 
lrerlemeleri, Pink bapları; itin 
ciddiyetinde, •moıtra bozan. 
tabir ettikleri afili tokadın 
..ıruına ıöre· maddi veya 
maaeviıi d ir. 

Buruntu ıoğuktan gelir; bar· 
11kları bozar. · Kuruntu, · iııal 
ettiti mevkie ıeref vermekten 
detil, aandılyadan ıoref al· 
maktan doğar; dimatı 11rsar. 
Buruatuyı utF1jınt sıcak tut· 
laya oturturlar; kuruntu · müp· 
teliaını da ilk fn11tta tahtaya .. 

8Yrantunua irazı: Karın 
burkmaaı, ittibaııılık, hararetin 
yiikaeliıi ve halıiıliktir. laaanın 
altı aaattı poıti li çıkar. Bu 
takdirde hekimi çağınp iki 
majüıkül çizdirdikten ıonra 
papelleri ıökülmek lizamdar. 

Kuruntunun arazı: Herkeıi 
küçük rörmok, kendini beten• 
mek, · bııkılarını tanımamak, 
yolda yürürken •kilçük datlara 
bea y'1attım. tertibi adım at• 
mık, biç kim11yi medhetİne· 
mok, doıtlarla iıtihıa, düıman· 
l•rı küçük ıörüş; muttaaıl zem, 
takbih vesairedir. Kuruntulu 
ile burunt•lular · yalını karın 
burlcmasında iıtirak göıterirler; 
biri maddi, diierl manevi ıe· 
killeriade.. · 

Buruntunun tedaviıi derhal 
bqlar. Nefti iz'aç ettitJ için 
tedaviıinin tehirine yanqan 
bulunmaz. Kuruntunun ise 1 

irazmı göıtormeaile beraber 
tedavi ılt11aa a\ınciıt• vaki de: 
fildir. KavJi, fiilr, tifahi, tab. 
rlri damlılarile •u bardatını 
tııırıacaya kadar müpteli11 
için teblikeaiı görüaea bu laıı· 
talak, ı.amım bulGl edince kar· 
puı kabuğu ıibi ayak kay. 
dmr. 

Baruntuluya berkea acır; ku· 
runtulunun auibi ite nefrettir. 
Verem kaçır&r, uyuz tiksindirir, 
frenrf haşyet verir, zatürree 
acındmr, kuruntu tülcürtür. 

Kuruntudan sonra, ekaeriya, 
buruatunun da baıladıtı va• 
iridir. Bu takdirde müpteliaı 
hekimce teCfavi altına a1mmaz· 
üzerine aefeı edilir; kim n~ 
biliyoraa yedi ervıhıadın oku· 
••k ıuretlle.-. 

Bu bıkin nofealer kir et• 
·•eza• eiki zımandıa bekaya 
•yardın ayraldım. mendilli, 
kollan kadife . calcetli, ıimdiki 

kıvrımları atlaı pantalonlu ucu 
bilitizam sıhverilmiş Tr~bluı 
kupklı, arkııl bııık ' yumurta 
ökçe ııbıdıklı, "imanım soıti 
mektebinin •adam aman,. şu: 
beaiaden mezun ihtiıaı erba· 
bıaı bir araya toplayıp müıte· 
rek okutma liı.ımıelir. 

Buruntu baatalığt herkeste 
ayni irızı göıterir; kuruntu ise 
müpteli11nın menıup olduiu 
içtimai mt1lete ıörı ııkll de· 
tiıtirir. 

Meseli tütüne ıipıi, bıı ku· 
ruşlutı patakoz, lirayı okıi, 
kuruıa kopça, tabancaya ma· 
kine, biçığ& kiski, u6te do· 
lap, kaçmata cazlam, polise 
aynaaaı, elcmeto habo, kadını 
gaco, ihtiyari moruk, aakala 
dizral, dayata mariz, oyuna 
ıeriı, çehreye moatr ı, ıöze 
dikiz, vermete zula diyerek 
adımın ıeçmiıinl Allah rızaıı 
için kınalayan inaanlırdaki belli, 
baıh harı; tal' elinin teraini 
atzın ıol kenarını dayayarak 
önden aata dotru üçüncn diti· 
le dördüncü elitinin araıında11 
bir cırtlıtıtta ·kılluk ıol omuz· 
la kaim bir zaviye tqkll ede· 
cek mevhum bir bat rumile
Uç metre 1at ileriye tüldlrmek, 
enaeyi yakaya yapııhrarak çifle 
oene çıkarmak, ut katı •ı•tı· 
d•, ıol kaıı J11karıda tutmak, 
ikide birde eli bele götürerek 
yoklamak, yolda aekerek yürü· 
mele, küçüklere •evllc!ım. bü· 
y6klere •atabeycitlm. demek 
gibi şeylerdir. 

•Sayın bay 11 ııfındald iıarı; 
•••urıı imirini zemmetmek ' 
tüccarıa hemme1leklerinl beten• 
memek, laır f ıraatta her ip 
tenkide çahfalak ribi ttyler• 
den tutunuz da: 

- Bana bir aalibi7et ver• 
seler vallabilizim, billlhilkırim 
yirmi dört H&tte tekmil idar .. 
Jİ düıeltirlm. 

Dereceleriae kadar aavur
malctır. 

Yapılın ıriı ve amik tetki
kat neticeainde buruİıtuya ut
rıyanların sıcakla, kuruntuya 
utnyanların da lstimın altıact 
şart.na ötrenmelde tedavi edi· 
lebildikleri meyd111ı çıkmıştır. 
Tanıdıklarınıza ıorUDuz; karın. 
ları atrıyor11 11cak tıvıiye 
edebiliraiaiz. Yooook: kuruntu 
müpteliıı iıeler dorbal talime 
baılaynuı: 

- lılimıa ıa;tı kaç? 
- Altı .. 
- Say bakalım ... 
- Savm, ulit, hac, 

ıebadat kelimoai ve ... 
- Ve? ... 
- Haddini bilmek ..• 11!-gilter•, Franaa 08 diıiao munuip bir mikdır pıra mıırtadır. . buıa tıarareııe ııııkkür ert.· 

1 
verilmesi için lnıiltıre tarafın· Milino, Vıiaedik, •Noıkaaa ve miıttr. 

. ııoi~reye tayyar• dan Uluılar ıoıyeteıi nezdinde Lombardiyı, bııtanb11a kar• Alman aazeteleri 
;. yapacaklar teıebbü11tta buluaıcatı ıöyl.: lar altındadır. Sotuk çok ılcl· O' 

çarllıton biçimi fakat 

niyor. dıtlidir. Dartler miialıını 
Vaıiaıton, 23 (Rıdyo)-Ame· 

rika tayyare fabrikalarının, la· R orde Musaolini İ•tiyorlar 
riltwe için bin, Franaa beaa· K6mür ocakların Ja B Pariı, ~s (Radyo) - Al•• bıaa alta yüz ve lıviçr• aamı· gı •ıler mi.akına 111etel•i. laep t.irclm dörtler 
Dl da yüz bombardıman tay• 6ir lıG.ZCI oldu . taraftar miıakı lemH .. 1ra1ea. , ... 
yareıi yapıcaklınaı ıaıoteler Berlin, '23 (Radyo) - Ror· Roma, 23 (Radyo) - ltalyı matı bqlamaılaiclar. ' Bu ~· 
yazıyor. deki kömür madenlerinden bi· Bııvekili Muaaolini, Polon· teler, yakıadı, Almn1.• ile in· 

u•tı rinde bir rileri yıkılnı&ı, •lt& yanın da iıtirıkile bir Beıler giltert ve Fraaıa araaıncla mi· 
·_;j_ı CJ ı er kişi ölmüf, yedi kişi yaralan• mi11l&:1DID imzalanJDAllDI terviç zakorelere ba,Jıaacatıaı ka7d ... 

Romanya hcldiıeleri mıı ve aelciz kiti de kaybol· etmekte ve bunun için bir tok- diyorlar. • 
hakkında bir rapor ;••t•r. lif yapmat• düşünmektıdir. Havaların . . ... 

almıı Elbamra ldueaiııde Milli Kütüplıaae Sia•••• bozUklu'fu 
Berlia, 23 (Radyo) - Hitle~.. Buılin senenin en mııazz•m ild ıalreıer /llminitalctllm etler Franıada mıvvalı 

bugün A\manyanın Bükreı ıef1r.ı B O R A Clr l B M" L ... l 'J' k ar es o~r • ıcıw • ·aJt.a"-. ları• 1..-Jt.'arı 
Fabriıyossu kabul etmiş ve en· Morgan -J. L. Bal'rtialt • :J' 

5 
""•

11 

diıile uzun müddet konuımuftur. FRANSIZCA SOZLÜ mahvetti •• 
Sefar, Romınyada vuku~ulaa Z _J Pariı, 23 (Ridyo) - Hava· 

ıon hadiseler hakkında Hıtlere encıa ların bozukluğu ve ıotuldıran 
bir rapor vermiştir. Mahkumları dovamı yüzünden biltiin meyvalı 
Bakreşte bir arbe~e · •taçlar ve bıtıar mahvolmat· 
Bükreş, 23 (Radyo) - Buk· FRANSIZCA SÖZLÜ tur. Zarar tahmin eclilemlJecek 

reşte din taraf tahra arasmda Ronaltl Colman • Madeleine kadar mtlhimdir. 

b 1 2 kişi .Ctırr•ll·Doııılas Fairbanlcs Hu-kamet, bahc1lara 1ardım 
ir arbede vukubu muş, B a 

iihuü,, 82 lıcişi yaralanmıştır. ora 5 ve 9 - Zenda 3 ve 7 te için geniş tedbirler almışhr. 

Tango Kralı 

Edvar Biyanko 
Şehrimizde 

Büyük fodıkirlıldarla lzmire 
getirilmeıi temin edilen dün· 
yanın en · mcıbur aan'atkarla· 
rından, Tanıo Kralı EDVAR 
B.l~ ANl<.O arkadatlan ile 
barhkte, Çırıamba rünü aıc, .. 
mından itibarın Fuar ıazino· 
ıunda konHr~rimo başlıya· 
calct.r. 



~ocuk ha tane i te- Sağlık 
meli atlldı bahisleri 

O.ıdll llilllalıldar .... ...__." 

Cafer Çelebi, Yavuzun heybet ve gurarann ifa· Yeni hastanemiz 150 yataklı. 
güzel bir eser olacak. 

IJs. & Şatid Ofn di7M Ciı 

Şifmanlılı den eden bir zaferuame hazırlamıştı 
;P • 

M s r su!t,aoına bediyel., 
Fakat, bu ne qlabUird1?. Ya· 

VJZ,. qna 11cı he ~iye 16ndere· 
cekb? B.ız.ları ıöyıc dUşün· 
duleı: 

Galiba, ıultaqıQ şüplıeleriQi 
yatışt racak ve onu hazırlıkJJz 
vuracak .. 

Halbuk ·, bu dUJiince ve tıh· 
ınınler, Yavı.tZ~n tab'm.a biç do 
ıquvaf.k detıldi .• 

Yavuz, c:rtesi ıün Cafer ç,. 
lebiy, şu epıri vor<lı: 

- Haydi bıkalıaa Tacibey 
zağel.. Mısır sultanı olan doı· 
tgmuza, bir zafemaıue yazlrim, 
begayet beteneyim.. Bu bıtta• 
nın, arla~ ıah lsmailden, oıaun 
.aveııe~ııdea ve bize karfl ıinıi 
aıoıi düımanlık edip iki ,nzııı
lulc (Ö$teroo t»Gtijo ıürubtan, 
Zillkıdir qJuU.noın da c•z•yi 
ıızalarım bulduklanadaıı b•· 
hisle.. Zaffrcıaqıe111, Y•fıD yola 
il1ur&1-caktır, akpına ba~r 
Qlıun. 

c.ı,r çelebi, •kı•m• kadar, 
pa-ditıhın iıted fi 'ekilde par 
ı.~ ıataah. Y avuzua heyhet ve 
p1111Jnu ifad4 eden bJr zaf• 
pame laazqladı .. Padit.&. bet .. 
•ip i•n11nı atbktan ıonra; 

- A&iiid4evlca• btıuu ela, 
ltua.n kı,_tJ.i tallar•• .... ,,. 
Kend sine, hediJoi ııbaMm 
alunl 

Dedi.. Bu foraua kima ... 
~Y•vu. frtlw .. ., 
_.. e" ~ IJir ih-. JAP" 
%J01du: 

- BugOa CMal, JlflA IQ~ •• 
· a do •kıbeti• bı.ı4lar, itte. 7••• ,..... butbo cabibı .. ,._ .... l,. ...... 
mın baıını •ut. ıöacloıi.Jo" 

OM aöre .. u laUll'otl .. 
vet, onı, bir müttefitillia k-1· 

. i .~<laf..-. ..... b, 
mıakt~ 
Zatw,am.ep ve btı t.Uai tt,e. 

il:li-lvi
0 

'-""" "wi. ertui .... b. 
~ il• ..... elti. Elçi 
ur .. cl5i;iı»ıor• 

Ac.ı-. U..r Sulteaı ...-. 
k Wdiı!aia • ........ 

... ~ı~··rcM? 
C-rtt. .. çip. -.vll JQkı. 

)lllma, b11 kaideyi b\ıut u.c:ll 
tanı ı.....,.~ EJıvi, üayet 

olda vaıiyetaaaaeıiai ]IUma' 
annı ver•tık .uldqb .. ~itti. 
~avı.ı eozı karaıw. werdi: 
Burad~k· i 'tıi. • -... •• 

«eıur ıdamlarındaD biriae ..-
p derhal ı....aı.ı ıoluau tat 

latanbul vaziyetini ve dir-

ANADOLU 

•• 
"•- /lilfllj «TBll 
·-·~-~ ......... .......... !fi.MI. ÇA1'~ 

~ ............. 
c.Balk faıaW ......... 

Yelpaf: .1amir - AlW>Otu 
feWwU-. ....._...._.. 

Abom~ 
1 uıı,. 1' oe. a11a •Jh&I • 

ı:.,.. -l.a scmı,kecJ. ~ 
•IKılle •adi 2t llrla 

;: o ............ , 
Yazan M. A,lttın 
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cJu1• bthtil 91brttı.. DerNI 
K•Y•ir• pçti, btar•u • A· 
•&dola, K .... o ubrleriai ter• 
hiı eta ve lıtpW yolu•u 
tQttv .• 

Bir reoe. kataahkta ta.lmn· 
claa ttkarak, efrıd• f811wllt'l 
araaında dolaııyorc;lu. 

Kayaeftinl de lyiçe tebdil 
cl•iıti. Bir çadırlD öoüne ge· 
liaoe, içerido pefc:1leria, kotıdıJi 
İÇİJJ dild~Jto ftyan btzı ıeyJer 
kon•flPlanuı daa1d11 ve derhal 
dunbı. Mqıı.vere, aıatı yukarı 
fU 1tkilde idi: 

- Evot, Ookakia Abaaod 
P1.-1a yQlk old1. Giiqıhı pa· 
difebm boyauna •• 

- Marifeti ,..,_. ~ ...
lwlatlan kaf kırbp ta Piri ,.,. 
ile bCMM Hıfüaiııİ• el• tvitli 
basttfP O dotilcü ki •• 8ta lcu· 
laklanlQla ifittita: 

1Ma4er ,.,., ... 
Y•wz. fllHncla ,_nldtnaı 

MklJIC>rdttı 
- Ha,,et • tli,.-dıa • ..._. 

... ..... hı?. o ....... Q 

~la llerifl Mltüa Yenloe.U..iQ 
.... H•ı ,.,a,am ela iMi iti 
O JllPlln hıf .• 

Çaclırda batkı bir •• du
,.ıctu: 

- labncler p•şaJI lnıkartaıa 
ela tCacLaabrcllr. 

- !Yet, eftt, Cafer ~lebi, 
elltCD •• Pıri pafa ile, ... d, 
pacllphımıım ~ı He •Yite 
mezmi1-. 

- Kellemi kestiririm. Eter 
ooao par•afı 70U... 

- Çıldıran muharebesine iş· 
tlrak edea, •• aadık, en zeki 
yen;çeri kullarıadaıı birkaç tı-
•tt~ei ıetirt .• F.bt kulata et .. 
li~, •z çok pa,.larıq, bizim ot· 
rafımızda dolaımıı, görmiı 
olaolardaa 11ç.. 

P.iıi PNI, padit"b.n maksa· 
••ı .... ,. ..... ta.. 

GeleAler, tlatlyar baıı J•Dt;e
rilerdi., Padieabfa keadiloriai 
•• ~ t nı bil"'i:rorlardı. 
Y •vvı. btt,tlMı birtr birer bu· 
.... oat•rtJor •• ıoora. .,.... 
ayn odalvda IMJcl.meleri•i ••· 
r•dtYC>rdu.. 

S..alhr ,.,.. kurauea ıeçi· 
yord• V • oolar dı, baki k•ten 
.. ........ ,.,..... bu. ... 
yiayı teyid ediyor&.dı.. Y avaz, 
MPIİ4t• • ..,ı. aor1110fclw 

- l,ı clikbt •ti, Caf or c;ale
billia ele İNti feçİJW delil ai?. 

- i.vtt padifabam. ıeti1•·· 
- O dl tet•ik et9if efradı 

a..1 •.• 
- Eyet. •• 
- Vobd boraunı olt~k .• 

iyi dlfia. •• 
- Dftıllndllm padltahım .•• v.- t.tiüa imi•• ,olunaı• 

ela acwe ıeve öb .. to hazırdırlar. 
- Ynfçerllerdea biri, bit 

- 4leı.a v.-.-
- Sokbu b•, Bel1emeı 

o ... .ı. 
Y-..u. _. .. ....., ... 
- 811 da lsillPa ada-.. 
- Cafer c;.JaWPi ... 

1 

e. Htaat üzwiM. y av•z. 
ODUR hakkı.da da J~cl- .... 
açtı. Aldttı çevep. b._ teyit 
ecliplr ... Y .. -. evvel& lake• Y•v111tı, ı~helo.- iyir.. uı

auıtı. Dotıkiii JOômt'd 'w.i._ ... ,..._.._ 

idlıPl •ttirdil&M ,_ım.aywdıa. çmtutta. Dik dik yüzlerine ba• 
Orclaun is;iado bö1l• fOMd-e ..,.,.... o.1111' da .... ,.,,. 
ı.aa vo cledilrodt••uı blll lardı. 
@lat•••... kızı7ar<l1- s.,, V•ru. aad•M: 
fite, Cder Çolebaclea tlc. J.. - Yt.111• hal.. Yetu haL 
keader papdaa da ıüpil•lelr l>iıe betıtda. lclala t.,ıalDI• 
•it& • t1pı. '- Yavuıe MLI •• •• ,....._ 
ttldıttm.lı itla k&R HM.. Af•• tid«ltd. Y•• wrtlu:. 

- Hele hole lllaoa-ı. v.. - Gitltia b••&L Alı• 
r•ml r. •'-L.. '° ..... l •lrıe• 

Dl1e mırdclanch ve fllbtklka nemtl 
lda.lmı. qnp ela biraz ittir.- Eıki ıarayan iki bahçe.si .,., 
bat ettikte• toıar• bumda ;o- 11nda bir belııl ... edaat •l'ch. 
kip ite bqladı. P•dtfalu• dl- - ,,r.-.., -
ılaoeli vulfeti •• Cefw s-1• 

0 

l~,;j, • 
~iye. ukwaclw P'PYt karta t.- Çorakkaptd• Hüao)'ln otht 
kıodığı vııiyet, ··- wan u•b•ct HasalUll, lzeri uhataca 
eli~ c:ellMcli.Yordu.. aranaııt. on ıra• ear• bul• 

Psi ....,. 111 •ri vt1di: • 

,.----~ .... ----~--... -------.------------..... Ç/14 DiK LE R 
ey elali Yataal 

Aıt._..mız Saime Sadi. diinltl Mll••de. yer ..... ••liai 
miiteıkıp, i-nı.. içtimai. •icdıni bü11if .altliatle • bir zelzele 
ol•• wıe W,ltce .. rkeıin 9'•ulk. clolrW.tılt WlbbMtelete 
prdıma ko,..aaa tlzamıolcli .. i liJıliiy-. 11._e• llf• Sa· 
• c;iddıa çok dotr11 yu ... 

Öyle bir ıelzolo ki, pz ok•lllP ta ..,.. il• ........ 
: ...... 

w ............ .. 
cebinde dolpn cüzclaeıa. kieeıe 

••• 11,.tDia tam banana bir tekme .,. 

biüR IMaluar Yt •teber tacir 
...... • n.., fabt vermesini 

•"8nede: 
QI~ •• ..... di•ı-61,oru. it .. bl,r. fe 

•-• .... tııM•r111, We tiit.U:.1• ı• crlaab111111 
--•• ,..-......... k~ı.u.t. bvaullM• ıctiıaia. 

·••~•Mlil· ~·. ı.n Wik•t ......,iu tau_. 
-Mtta ....... dadaklaraaa aiirlUk • • 

IDUU tliıbi• bı4er ı.ı.türaiQ. 
Dialril iAsye llıl*am d arbdaıımıza hak ver m: 
N..a.n ey ehli v.ıtan, aıe·duia? Ç'-ff/c 

---------- B"fl 1 lıael şa/ıi}ede - mau mazhar olduk. Hutaae 
Belediye reisinin nuflca: etraf na duvar çektirdik, tesviye 
- Aziz il9ayım, muhterem yapt·rdık, ağaçlar diktirdik, 

komatanım V9 davetlileri HuiraDa kadar da 15,000 liralık 
Bu bGyük pıde lımiri• ve te•el akıanaı tamamlaanuı ola• 

lzmire yakın, uzak vilayetlerin caktır. Cumhur;yetin aziz ve 
h iyaçına cevap vcrcbilacok kudretli Şefinin idaresinde ta· 

Çocuk baıtaneıioin temel atma aavvurlaruıuz, iflerimlz daha 
t&renlne reldiJinizden dola11 Mri )6iiyor. Blyiilrleri•iz. iz· 
çok mGteşekkirim. 18 yıl l~a mir vlllyetine yiiknk yardımla· 
bu me..ı.kett• balcilc•tea pek ranı Gaidimlzdu fada babıet· 
çok baylık iıler baıarılmışhr. tiler. 
Bqlırın ar•stada ııhhıt aüea· Burada çok deterli, Say•n 
seaelerfmfzin yeri btiyOktGr. Yan· Bqvelrilimize, Maliye Velcili
gıa ,.,inde 150 yataklı Çooak aile ve S.hlaat Vakillıain bu 
bastaneai inp etmek memle- yuclııalaruıdın dolayı ltnuru
kete •ecl•I bir ..., bzandır· aucia t ... kkür etmekle biyik 
mak demektir. Hıat... yerini bir hp duyarı.. Temin eclile· 
... INract. iatilMp ettilr. B.. ..ıc Jı1k1elc ,.,da•larla 938 
nu efkira umwaiyece l>ilin•eai ... 11 artalanada bu W,Ulc 
ıı_.aclır. tefbt ,...... ._alcla belati· 

Bir bastue lnıı edlleceti ,. ola .... ıı lmhl ecliyorum. 
zaman lıtlkbal riılSalııde tu· Daimi yarcltalaruadaa, vulctlflu 
tuluU p•iı ve yefllliklw l~n· ~ tok Ytifatle etti
de yerler U'aıaır. Hııtanelerla, tiaa clet-1 iH•11• vaa'ı ... 
11bht ve raht vazlyetlw auarı nıllliai ,.,..... rica ..&erim. 
clkbte aı..rak dabaa J*k• S..d• ..,. vali te•l 
lar lçiade yıpılmı11 llzımdır. itaiacle ıu .... vermittir: 
8a "'811 rer 100-150 .... aoa- - 811 iıleria •ittıh-• ve 
raki neıffa ele lhtiyacuaı kartı• bir hekim olaa aayıa tarb•yı· 
la•k lçta •iilaid ,ar&lmüıtlr. •• Bellolt Uzdu ı-.. ..-... 
Çocuk hutapealain eheam.,. ......... Uklaacla "-im 
tini, ÖOCÜ haatalıldullo meııul falla iia ıö,l ... •e lila .. 10k· 
olaa doktorlar çok iyi blUrler. -. Y.._ ı•u ıö1lamek iate
Httta d~biffriaı ki meml.. rim ki çocuk h.-wiaill tee 
kette çoc.ak baatueleri fn1&4 m81İ11i Mgia ~·• bit 
anda ıeç blanmııtlr. luair te git etmi,.,.._ S. uerin 
villyet ve beledi1ellnlo pr- çocuk bayrımında '•••liaia 
dımlariyle vilcad bulacıfrnı cifi. ablmuı çok ••Mladır. Ban• 
ıüfftll.U çaoalt '••taneli, Wr ... addediy ..... Temenni 
Tiirkiyede bu ubada ilk de'- ederim ki, Tirkir•cle ilk •ta 
......... i. ediı..lrle .... luiircle ...... .. ..... ıibl 
_,..it. •• .__. .-ıt mn•lıtkeHe tWaa birtoklan 

iıtikbalde her c:hetço goniıli• 
yecek, biJü,ecektir. 

Bn• ıp. •Jn Mr plla • 
ortaya ahl•ıfbr. N8f111111D8111a 
•rbrı ... 11aa, eoc .. ~ 
&tiiao ıeçflmai11• M11ca...-1-

.-4ltl Myak • ...,. 
•eplalzce .. ıa.d.,.. lhraclı 
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UıYiyet içi• miiaait olmıyaa 

f11la yat birikmesinden dotan 
anormal şişmanlık, vücut ma· 
kiaeliaia adale f uliyotini aıt
tırarak 7oıulmalarıaa ea büyik 
bir sebep teıkil etmektedir. 

Vücut makineıinde 1&1· 
lırıa en zi1ade teraküm ettiti 
yerler dikkat naun colbetaaM
te fiir. Ba meyanda ea fazla 
rözo çarpan kııualar vardar. 
Karın, 7qıa birikmeli İÇİD OD 

büyük bir depo laalindedir. 
Duadan ıoara kaba et mahal· 
leri relir. Buralırda da yat 
teraldimii pek fazla olur. 811p• 

dan bqlca kollardı, memeler
de, bel bizalannda ve bacak• 
larda ziyadeıile yatlar birik. 
mektedir. Bununla beraber vü• 
cudün dahili kısımlanna da 
yatlar 11tıhr. Böbreklerin etra
fına, blbde, ıötBı mhenı• 
fında ve kana boılutu mhar· 
a•ndı, kılb örtiiıiiniia yıpe 
raktannda yatlar dütinüldiie 
tü•clen fazla depo edilebilir. 

Bu hu1111ta karacifer örfii· 
alacle J•I Wrikmul çok defa 
daha fazla olmütıclw. insanın 
ııtlım bir vileat taıımuı için, 
her halde tabtl bir talrlitte ol
•- lhtmrelir. Ba tabii Yeltn· 
den fazla olan atırhld .. n o 
9letlt için pek itkenceli olduğu 
laergh gördittGmüz vak'alar 
.,._.._ .,.._maldachr. Şu 
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tNkil etmektedir. Lıunlarda 
yüz kilo, yüz elli kilo ııklet 
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- 139 - Yazan: Aleksa.1dr Düma ---------·---------Dartanyan evelce kendisini kaplamış olan mef· 
tunluğa tekrar tutulmuş gibi oluyordu 

Diye Mayledi o kadar çabuk 
ve o derece şiddetli bir sesle 
haykırmıştı ki, miıafir oda ında 
duran delikanlı bile bu sözü 
işitmişti. içeriye alındı. 

- Kim gelirse beni evde 
yok deyiniz, işitiyor musunuz? 
kim ıelirıe. 

Diye baaım emir verdi ve 
laizmetçi dışarıya çıkb. 

- Demek beni seviyorsunuz? 
diye sordu. 

- Bunu söylemekliğime lü
zum var mı? Siz bunu görmek· 
ten aciz misiniz? 

- Belki; fakat, bilirsiniz ki, 
sevilmeğ~ değeri olan kalpleri 
kazanmak biraz güççedir. 

- Oh! Güçlük beni yıldır· 
maz, yalnız imkansızlıktan kor· 
karım .• 

- Dofru bir aşk karşısında 
imkansız bir şey kalmaz!. 

- Mademkı, aşkınız uğrun· 
da fedak rlığa hazırsın ... 

Kadını ıozüoü kcstı • Söy· 

!eyinizi. dedi 
Kadın biraz durduktan sonra 

devam elti: 
- O halde, şu andan itıba

ren imka sız b r şey kalma· 

mrştır. 

Dartanyan hemen diz Ü"ı:eri 
çöktü ve kadının çckmeğe ça· 
lışmadığı ellerim öpmcğe baş· 
ladı ve dedi ki: 

Dartanyın Maylediye manalı 
bir aazarla baktı; kadının yüzü 
1apıarı ve gözleri ise ya ağla· 
maktan, yahut uykusuzluktan 
kıpkırmızı idi. Odadaki lamba· 
ların adedi kasti olarak azal· 
tılmalda beraber, genç icadın 
ıon iki gün içindo geçirdifi, 
hummanın eaorlerini gizliyemi· 
yordu •• 

- Birşey kalmaz mı madam? 
- Evet, birşey kalamaz. 

. - Hay şeytani Perde değiş· 
tı; bu kararsız kadın timdi de 
beni ıevebilir mi, ve dö Vard 
zannederek verdiği gökyakuttan 
bir tane de bana verebilir mi? 

- Beni sevinç delisi yap· 

mayınız. 

Mayledi şöyle düşünüyordu: 
- Şu alçak dö Varddan İn· 

tikamımı al da sen den kolayca 
kurtulmasını bilirim; iki katlı 
ahmak, canlı kılıç! 

Vekilimiz, Mısır Haricige Nazırının 
verdiği zig•/ette. 

lı·------------·11 niyete ve bunları aaran politik 
Ya.zan: Andre Klo hadiselere tabidir. Bu itibarla, 

bu hususları tetkik etmelı: fay· 
dasız o~mıyacalctır. 

Hariciye 

Dartaayaıa her zamanki zen· 
doıtluğunu takınarak lcadınıa 
yanına gitti; kadın kendisial 
neşeli olarak ıı:abul etmek için 
ıon derece çalışıyorsa da gös
terdiği iltifatlı tebe11uıı: yüzün· 
deki koderi örtemiyordu. 

Dartanyanın ona aıbbati halı:· 
lı:ıada aordu~ ıuıllere karşı: 

- Hutiıyım, çok hastayım! 
!iyordıı. 

- Demek fena vakitte gel· 
, dim; ıüpbeaiz istirahate ibtiya· 

cınız var, o halde çok durma• 
malıyım. 

- Ha)'IJ', bilaldı çok kalma· 
lıaıaız, Dartanyan; ıizia boşa 
fider •ohbeti11iz bana aıbbat 
er-ktlr. 

- Hiçbir zaman bu kadar 
iltifatlı bulıınmamı tı; dikkatli 
ita Daalıyıaa. ıye <feli1tanlı 
diitiiaüyordu. 

y di ıon derece mültefit 
bir tavır takı ar ak mükaleme• 
ılne ıılaha çok ıetaret veriyor· 
du. Bununla boraber, bir an 
için vüoudund n ritmiş olan, 
11caldık tekrar gelditl için, göz· 
lerine parlaklık, yanaklarına 
kırmı:ı:ıbk ve dudaklarına pem· 
belik ıetirm • ti. 

Darta11ya11 evelce kendini kap· 
lamıt olan aıeftuahıta tekrar 
tutıalmuf gibi oloyordu. Onun 
IÖnmüş zanaettitı ve fakat yal· 
nıı uykuda olan aşkı kalbinde 

tekrar uyanmıştı. 

Diye düıündü. Sandalyesini 
Mayledinin sandalyelne yak· 
laıtırdı; kadın dedi ki: 

-Pek ala, ıöyledıği~iz aş· 
kın ıspitını bilmek isterım. 

- Benden istenec~k herşey· 
le iıpata hazırım, emrediniz ....• 

Bekliyorum. 
- Herşeyle mi? 
Kendisini onıın emrino tabi 

kılmakla büyük bir tehlikeye 
girmiş olmıyacağını önceden 
bilen delikanlı haykırdı: 

- Evet ber~ey için. 
Bu sefer sandalyesini ona 

yaklaştıran Mıyledi dedi ki: 
- Ala, o halde biraz daha 

ciddi konuıalım. 
- Sizi dlaliyorum, madam. 
Mayledi bir dakika kadar 

düşünceli ve karar ız duruyor· 

du; sonra, kararını vermiş g"bi 
ııöründii: 

- Benim bir düşmanım var. 
Dodi. Dartanyan taaccüp ırös· 

tererek sordu: 
- Sizin mi, madam? Bu 

mümkün mü, Allahıml ıizin 
gibi iyi ve güzele karşı! 

- Beni o derece bir halde 
t kir eden r düşman ki, 
aramızd ki adavati ölüm te
mizliyebilır. Sizden yardım bek· 
liyebilir miyim? 

Dartanyan bu intikamcı kı· 
dının makaadını hemen keşfet· 
mişti. Dedi ki: 

- Bekli1ebilirsiniz, madam, 
aşkım gibi kolum ve canım da 
sizindir. 

Dartanyan da böyle düşünü· 
yordu: 

- Evet, tehlikeli kadın be· 
ni sevdiğini utanmadan ve ri· 
yakarca söyle de so ra elimle 
cezasını verdirmek i tedığin 
adamla birlikte seni kepaze 

edelim!.. 
Ve başıuı kaldırarak: 
- Hazırım, dedı. 
- Makndımı anladınız, de· 

ğil mi, ız:zio:ı. 
- Bakışınızdan her şeyi an· 

ladıın. 
- Henüz şöhret kazanmış 

olan kulunuz benım namıma 

kullanacaksınız? 
- Hemen! 
- Fakat, bana edeceğiniz 

bu mühim hizmetin karşılığını 

neyle ödiyeceğım? 
una ar ı · tcd, im e 

yalnız aşkınızd r, ıizi ve beni 
tatmin edecek şey yalmz budur. 

Dedi. Kadına yaklaştı ve ka· 

dın çekilmedi. 
- Sevimli adam. 
Diyerek gülümsedi. Dartan· 

yan bu kadının kendi kalbin· 
de uyandırdığı ateş tesirile 
kendinden geçerek haykırdı: 

- Ah, ahi işte bunun için 
saadetim bana imkans,z görün· 
müştü, ve rüya gibi uçuverme· 
ıinden korktuğum için ağzınız· 
dan işiterek emin olmak isti· 
yorum. 

- Pek ala! Bu şekilde ifrı· 
fımla da kani olmadınız mı? 

·Arkası var· Mayledi fiilümsemiı ve o iıo 
bu ıülüş ltarıısında eriyecek 
ıibi olmuştu. Bır aralık neda· 
met eder gibi bir bine düıtü. 

tngilter~e~==R"üSva o tf caretl-
Mayledl ise git~ikçe. daha 

:ziyade teklifaiılik gosterıyordu. 
Kalbinde hiç aşlı: bulunup bu· 
lıınmadığını aordu. O, mümkün 
olduğu kadar hisli bir tavır ta· 
kınaralı: cevap verdi: 

Şimdiki halde Britanya, ovyet 
harici ticaretinde birinci geliyor 

- Ah bana böyle bir sual 
aoracak 'kadar zalim olabilir 
ıııiıiniz? Bana iti, ıizi gördü
tüııı dakikadanberi yalnız sizin 
aayenizde ve ıizin için teneffüı 
edip ya41yorum. 

Mayledi acayip bir ıekilde 
ıülümıedi. 

Moskovada çıkan İzvestiya 
gıize eai, in giliz • Sovyet ticaret 
münasebatı hakkında şu dik
kate şayan makaleyi neşretmek· 
tedir: 

Sovyetler birliğinin harici 
ticaretinde birinci mevkii Bri· 
tanya işgal etmektedir. Sovyet· 
logiliz ticareti son sene zarfın da 
oldukça artmııtır. 1937 sene· 
ıinde Britanyaya verilen Sovyet 

T AKVJM siparişleriyle Britanyada yapılan 
t-~--=.:.:=:.:.~:"".""-:~':""11 mübayaalar 650 milyon ruble· 
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miştir. 
Krodi heaabına realizo odi· 

len umumi sipariş yekunu 260 
milyon ruble mikdarında olup 
bunun 120 milyon rublesi muh· 
tolif tezaabı.ra, 49 milyon rub: 

lesi türb nlere ve yardımcı ma· 
kinel~re, 26 milyon rublesi 
dokuma, poligraf ve kimya 
cihazlarına, 52 milyon rublesi 
muhtelif fabrika techizatıoa 

ve 13 milyon rublesi de telgraf 
ve telefon cihazlarına isabet 
etmektedır. Bu ıiparişler 5)0 
sanayi firmasına verilmişiir ki, 
bu firmalardan birçoğu ilk defa 
olarak Sovyet siparişleri almış 
bulunmak! adırlar. 

1937 senesi zarfında Britan· 
yadan Sovyetlcr Birliğine yapı· 
lan mütebaki ithalat •lelumum 
renkli madenler, dokumacılık 
mevaddı iptidaiyesi, çay vesa· 
ireye münhasırdır. 

1937 aeneıi zarfında Britan· 
yada reılize edilen Sovyet 
malları 700 milyon ruble tut· 
maktadır. Bunlar baş!ıca ke· 
restto, ham işlenmiş ve boyanmış 
kürekler, domuz kılı, kibrit, 
tabaka halinde cam, amyant, 
mercimek, parafin veaairedir. 

La Tribün de Ntısgon 

gtızetesinde 

T ı.irkıye Dış Bakanı B. Rüştü 
Aras, birkaç gündenberi Mısır
dadır. Tam bir sene evel, 1937 
Nisanında Ankarada parafe 
edilmiş ola dostluk ve birleş· 
me muahedesinin muaaddak ıu· 
retleri, 11 Nisan günü teati 
edilmiştir. 

Bu mühim diplomatik mu· 
kavelenın imzası iki memleket 
arasında, 1914· 1918 harbi es· 
nasında alınmış olan muhalif 
vaziyetten neşet eden uzun bir 
ihtilafa nihayet vermektedir. 

Hatırlardadır ki, Türkiye 
büyük harbe girer girmez, onu 
vasali olan M131ra bağlıyan 
soo ra!:ııtalar da kesilmiştı. in· 
giltere 14 llkkanun 1914 de 

hamiliğini ılan etti; 19 11\cka· 
nun a i iv ı inci A bas in· 
dirilerek, Hidiv lsmailin oğlu 
Hüseyin yerine geçirilmi,ti.Har· 
bin nihayetinde, bilhassa tabiı· 
yet, mülkiyet rejimi vesaire bu· 
susunda birçok ihtilaflar mey· 
dana çıkmıştı. 

Böylece, şimdiki yerleşme 
anlaşması, her şeyden evel, 
müşkül ve mahzurlu bir vaziye· 
tın tasfıyesi telakki olunabilir; 
bu anlaşma Mısırın diğer bazı 
dc;vletlerle imzahdığı anlaşma· 
ları andırır. 

Lö Tan gazetesi, g:çen sene 
bu anl oşma hakkında etraflı 
bir tahlil neşretmişfi; bunun en 
esaslı taraflarını aşağıya alı· 

yor uz: 
•iki devletin tebaaları, iki 

tarafın yalnız kendi tebaalarına 
hasred len işler müstesna ol· 
mak Üzere ticaret, endüstri ve 
diğer işlerle ıştigal edebilecek· 
!erdir. İic:ı memleketin tebaaları 
mülkler aatın almak ve bunları 
satmak hakkına malık olacak· 
!ardır. 

"Tebaalık hakkındaki anlaş· 
maya gelince, S ilkkanun 1914 
den eve! Mısırda yaşyan veya 
babaları Türkiyedo yahud Tür· 
kiyeye tabi arazide doğınuı 
olanlar, eğer Mısır tebaasından 
addedilmişlerse, istedikleri tak· 
dirde tekrar Türk tabiiyetine 
dönebileceklerdir. Fakat Mısır
da doğmuısalar, yabud da ba· 
babaları burada doğmuşsa ter· 
c h b kkına malik olmıyacak· 
!ardır. 

•5 ilkkanun 1914 den son· 
ra Mısıra gelmiş olan Osmanlı 
tebaaları Türk telakki edilecek· 
!erdir, fakat Mtıır tabiiyctıne 
geçmişlerse, Mısırlıdırlar •• 

Görüldüğü gibi bütün bun· 
lar gayet tabii hallerden başka 
birşey değıldir. Bu neviden 
diplomatik anlaşmalarda, her 
scy bu huıuıta amil olan zih· 

Türkiye bakımından, bu an· 
laşma evvola, Kamiliıt politi· 
kanın yeni bir safhasının inki· 
şafına delalet eder. Siyasi infi· 
rad ıenelerinden sonra, Türki· 
ye daha lı:esif bir diplomatik 
faaliyete doğru teveccüh etmek
tedir. ltalya, lngiltere ve Al· 
manya ile münasebetleri daha 
sıklaşmakta, veya hiç olmazsa 
daha kuvvetle tezahür etmek· 
tedir, 

Türkiye devlet adamları, ken· 
dilerini uzun zaman iç reorga· 
nizasyonun geniş işlerine ver· 
dikten sonu, birkaç yıldanberi 
memleketlerini birinci derecede 
ehemmiyetli iki diplomatik ıis· 
teme dahil etmişlerdir; Balkan 
anlaşması vo Şark paktı. Bu 
anlaşınalar sulhçu nüfuzu kü· 

çülc nt nt devleti rin en Ort 
Aıyanın göbeğine kadar götür· 
mektedir. 

Mısırla gitgide inkitaf ede· 
cefi muhakkak olan yeni mü· 
nasobetler bu Tür le polit.kaaıoın 
bir başka safhasını teşk,( eder. 
Şu anda Mısırda yapılmakta 
olan gö üşmeler, Türkiyenin, 
müslüman alemi içinde muha· 
fazı ettiği uzun sükUttan sonra, 
yen:den islam ve garb mtmle· 
ketleriyle alakadar olmaya baş· 
ladığına delıldir. 

Türkiye tekrar bir Akdeniz 
devleti haline gelmiştir, yeni· 
den müslüman ve garb ale· 
minde nüfuz sahibi olmak yo· 
!undadır: işte Türkiyenin ıon 
senelerdeki in kişafının en mü· 
hiııı vak'ası budur. 

iki memleket arasında teati 
edılen dostluk nişaneleri karşt· 
sında tabii olarak hatıra bir 
ıual gelmektedir: Mısır Asya 
paktına g:recek midir? 

Asya paktı (veya şark paktı) 
tabiriyle, geçen sene lran, 
Türkiye, Irak ve Afganistan 
arasında akdedilmiş olan an· 
laşma kasdedilmektedir. Bu 
diplomatik vesika, bu devletler 
(bilhassa lranla Irak) arasındakı 
son bir takım ihtilafların tas· 
fiyesinden sonra yapılmıştır. 
Fıkıt bilhassa ıaldırmaz:ık 
muahedesi şeklinde yapılmış 
olan anlaşma dört devletin 
müşterek bir dış politika takip 
etmek hususundaki arzularını 
teyid etmeltte ve bu itibarla 
çok şümul kazanmaktadır. Biz· 
:ıat B. Rüştü Aras, Tahranı 
ziyareti esnasında, yeni birliği 
"kardeşliğin müşterek vatanı 

" diye tarif etmiştir. 

Son zamanlarda alınan bazı 
malumat M.sırın da belki bu 
•müşterek vatana. iltihak ede
ceği ihtimalini ortaya koyu· 
yordu. Hadiıenın azımsanamı· 
yacak bır ehemmiyeti o.urdu. 

Menı ek et i:e 1 
~.:.~~~~~~~~~~_;_--

0 demiş t e Ham ·d 
iht.fali yapıldı ···---Şair B. Necip Fazıl 

da Halkevinde bir 
konf er anı verdi .. 
Ödem ş, (Hususi) - 8'1 ak· 

ıam büyük uirimiz Abdülhak 
Hıimidin ölümü Ün yıldönümü 
münuebetile Halkevınde ihtifal 
yapılmıştır. Tö ene istılcla, mar· 
şilo başlaam ştır. Bu vesıleyle 
lirik şairlerım izden Bay Necip 
Fazıl Kısakürek "Abdülhak Hıi· 
midin bayat ve eserleri. bık. 
kında çok değerli bir konfcranı 
vermiştir. Konferans büyuk bir 
kalabalık tarafından derin bir 
alaka ilo dinlenmiştir. 

Turgutluda 
bayram .. 

Turgutlu, 23 (Husuıi) - Bu• 
gün 23 Nisan Hakimiyeti Mil· 
!iye ve Çocuk bayramı müna• 
aebetile Hertaraf bayraklarla 
donanmıştır. Cumhuriyet mey· 
danında binlerce köylü ve şe· 
birli halk ve talebe toplanmış 
parlak merasim ve coşkun te• 
zahürat yapılmıştır. 

Kültür işyarı Bay Fazıl bu
günü tasvir eden bir nutuk irad 
etmiştir. Talebeler manzum ve 
ıııenıur parçalar okumuşlardır. 
Memleketin büyüklerinden mü• 
rekkep bir grup, mekteplere 
giderek yavrularımızın bayram• 
!arını kutlulamışlardır. llkokıal 
talebesi tarafınd.ın askeri ala· 
yınd ki Ulu Önderimiz Atatürk 
heykeline bir çelonk konulmuş 
ve nutuklar söylenmiştir. 
, Bu gece mekteplerde ıenıin 
programlı müsamereler verılo
cekti r. Belediye, geniş bir aa• 
hada çocuklar salıncaklar, oyun· 
c lclar kur urmc1 ve endil .. 
rine ıckerlemc:ler dağıtmalc au• 
retile alilca göstermiştir. 

Sila!a ta1ımalc 
Keçecilerde llyas oğlu Salih, 

Meb med ve Rüstem de bırer 
bıçak bulunm11ş, zabıtaca mü
sadere edilm;ştır. 

, ....... -.IElllllE:ıa:ıı::ıı:cı:ma• 
Mıs.r, Iralı:, Suudi Arabistan - . 
Mavcrai Urdün ve Yemeııı bağ-
lıyan Arap paktına girmek ni
yetinde olduğunu izhar etmiştir. 

Her iki sisteme mens<lp ol n 
Irak üzerinden, garp dcvıetleri 

do Türkiyeye ellerini uzatmak· 
tadırl11r. 

Mısırın şark paktına girmesi 
şüphesiz ki şarkın polıtık bır• 

liğine doğru kat'i bır adım 
olacaktır. 

Mısırda Müslüman ve Arap 
olan herşcye karşı canlı bır 

ınciıap bakim karakterinı t ş· 
kil eden Antıvafdist bırliğin 
iktidara g.lmiş o ması, Mısır 
hükumetin·, diğer şark d vlot• 
!erile birloşmeğe daha kuv· 
vetle scvketmekten geri kaim. 
yacaktır. 

Böylece, senelerden sonra, 
şark teş°<ilatlanınakt dır. Dev• 
let grupları teşekkül d" 
P 1 . . k . e ıyor. 

o ıtı ıca plar ve Müsl.. 1 b' 1 . uman arı 
ır eştıreıı canlı hassasiyet kar• 

şısında eıki husumetler çözühi
yor. Yarın, belki s kı b" 
k'ld • tr Şe• 

ı e ittifak edecek ola M T- k ıs r 
v~ ur iye, müstakil ve Avrupa 
nufuzundan kurtulmağ:ı çalışan 
on kadar devletin başına geçe• 
ceklerdir. Atfedilecek ehem'.ni· 
yeti hiç do fazlı olınıyacalc b r 
vakıa· karşısındayız B u · t•· • . • ... uş u 
AKras

1 
ın Kahireyi ziyareti, ve 

ra Faruğun tasavvur edil 0 
Ankara ziyareti, belki de yak 
ş~r~ politikasını tamam.en dı~ 
ğıştirecek olan hadiselerin ilk 
safhaaıdır. 



ANADOLU 

i-ba~ra~ ~ün c;ok büyük t8·Frankistler, dün (Kastilo 
,.. .. "!")_zahurat ıc;ınde kutlulandı cephesinde cepheyi yardıl 

••••••••• 
ltal,anlardan ıimtliye lıadar 16 zahit ve 413 neler tatalrnu. 

Bar••londa eeplaeye aeolıedilen aakerler ia,an etmiıler 
Salamaab, 23 (Radyo) -

Kutelyo11 ile Valiaıiya herine 
başlıyu taarruz devam ediyor. 

Fr .. kiatleria, seç vakit cep
heyi 1arclıklan ve Alpob_. 
abluka ettikleri ıöyleniyor. 

Son haberler Kamilyo ve Mar 
tiaeı Aloajo kumaadamadald 
kataaba, Kaatelyona lmk iki 
kilometre yaklqbldarım bildir· 

-=-: .. _ ...... ,,. ,,.,ıi flillget ltltUe ,_,.tl•4•• nııbt & Em• nıi6Si sögllgor. aoltltı •••raltudan mektoclir. 
lii lnıp (•lt1111ldl lcul•ıau W,lflrden 6•1.Uı/enllr) Fr•kiatleria ıimdi,. bdu 

- ... 1 inci •Al/ede - Mılletia bltla kabiliyet ve rimizden) - 23 Niaa Milli 011 iki bia esir alchldarı laaber 
wdaa biru daha harap, ber• lmdretiai 2J Ni-da Blyük Hilrimiyet n Çoeak ba,ramı ftl'iliyor. 
ltacl bir vaziyete dlt•ilttii. itte Millet Mecliıiade toplıyan, ru• burada fevkalide tezahüratla Roma, 23 (Radyo) _ ltaJJa 
~et tehlikeaile brıı karııya bundaki ateıle, ateile. aarml- btlalan-., Beyazıd meyd .. ıa- Harbiye Nezaretiaia aqrettill 
..,..dapaau b• 111alarda, mu azim ve maaile cle•irdea da toplanan mektepler talebe- reıml bir teblite ıö1e, lıpaaya 
IMadaa oa lekiı yal önce, 23 irade lmvvetile milleti harekete leri Tabimdeld Cqmburiyet harbinde ılmdiJe kadar 76 
NI,_ 1920 tarihiade Ankarada ıetirem o dur. abldeliae ıiderelc autuklar irat ltalJ8D zabiti ile 413 nefer öl-
~ Türkiye 8. M. M•clill, Milletin fıtrabadaki yübek etmiıler, abideye çeleak koy-
bilplılilc ve luyaaıtlerile va- cevlleri, Utiklil qloaı ffilea ı.. maılardar. Bütün mekteplerde ·~:daa batka, 318 sabit•• 
llDı açara .. JG•arladıktaa ıoa- pat eden odur. Biı buglail mü•mereler verilmit. laer ta
ra milleti 1abrabile ...... ... baJnmlarım11la birlikte rafta bayram ... bir .. ldlde iki bla yedi ,az ,.. bet 
t.rabll köbae •ltaaat idareli- bep ona borçlu oldatamuzd... teı'it edilmiftir. nef• ele 1aralaamqbr. 
• bu clakikadu ltibarea fiilea chr ki oaa liatJı ltlc ve itaatimil Çocuklara açıkta tiyatro 0,. ltalyaa aılcerlm Jap•ı oL 
a·hayet vermit,9c&J1claaı fUtlıı bibi ve ebedidir- aablmııbr. lataabalclalci Halk- dakları mulaarebelerde &.pa• 
~ı•iftlia milliJ.U. oldapau EJ Cambunyetia bahti,... ço- evlerinde ele toplublar yapıl- Jollardaa OD bia elİr aı.ar 
illa •mittL caldanl. 23 N°11&aı daima be- mı1t bial•ce yobul çocuta el- larmr. 

GeDe ba •ibarek g6Dcle lcll J1CaD ile iftt1aırla anınız çok biıe dıtablmıflu. Paria, 23 (Rad10) - ..... 
Tirle milleti, bltiia bir ha- yapyubz. l.tanbal, 2S (A.A.) _ 2S Ni- londu alınan haberlere töre. 

Gandi 
Bir une dalaa yaı• · 
yacaflna ilatimal 

••-.t eibaaaaa br11 Öl bini- Yqua millet, yqaııll büfiik .... Milli lıilcimiyet bayramı ve meebar komiDiltl•clea Fraam ,.t we iltiklO.i kor•malc i1ze. Atatirkl Çocuk bayramı baal• latan• balariJe •biti Marti, Clmlmri- O.lllll 
,. yekpare Wr kitle halinde Alla .... u bu hitabeden IOD• b-alda her -·· ullaa yetçi lıpaa,. tarafında ...... Kalklta, 23 (Rad10)-Gaacll, 
.ılit ilatiWI ,.p-.; .... ela,. ra lmir Erkelc li1eli talebelia- iftirakile btlalumwr. a. ... loa aıkerl bm_.aalıtau bP. .,. ... pute mababirleriai b-
un ..... ve varlifıaı telaclid d• Muammer •e Vedat De- itala Tabia w Be,.m C..la.. JİD edllmiftir. W etmiı ve be)'Uatta bal• 
ed• biaWr telalıkeye sitil mirtop• tlrafaacl• ilci natak riyet ...,.._..ela ve Fatila Paria, 23 (Radyo) - ._.. .. a1a 
__.., •ilaayat bltta ...... ..,......, ._... Cllmlaarlyet parlaada talebeaia ifliraldle loaclaa oepbeyı 1emMlll•ek _ Elll 1eaeclenberl ıl~ 
lll'ı .,.;... ederek baatakl çoealc yuYAııadaa Turan adın• merılim yapılm11 ve Talcaim iateaile11 hua tabarlana, ailııt •icacleleler ... .,._ 
_..et " lmclr.ali mevkiiai i.- dılcl küçüle izcinin ( Ha11roll ) abiduiae belecli1e. C.H.P. Halk- mektea imtina ettik!_. "bar ........ ceurıti• ...,. 

baale •avıffak olmqtur. • manıum11i takip etmif, lltiklll ewleri, ÇOcak eairpme lcanama raldarım yaktaklan blldirilmı~ .W.. ........ ola ltl-4ı• aa-

Antoni Eden 
• •••• 

Çemhrla.rn iAti 
mflOlıiinde 6alanli 
ça oazile almı.rac 

Loadra, 23 (A.A.) - ~ 
Ajan11ma •ahabiri bllcliri,.n 
Otr•::~•e san Lorcl Ha

lifab Y inde I08 il••• 
emamıcla Aatoal Eclea • ıö
rüterek keadiaiaclea tekr• Wl-
kGmete pmek llteyqa illlillı 
cliiiai iıtimzaç etmiftir. EdMP. 
ba buautaki cevabi h ...... 
16m olmamakla '-alNr -
dİll•ia ÇemberlaJa bafvekll 
oldut müddetçe hiçbir .._. 
retl bal etmi1eceti a1r-.. 
mittir. 

Lorcl Halifabla b• tllltll 
Eden mWf lailcbiet. ittir• el
tili takclirde laildlmetla .... 
milctarcla NJ tophfacata W.. 
lan.ela •abafuakir partüa ... 
tibap •emarlanacla lauıl o&. 
bir lcawttea ileri pim ...... 
Fıllıaldlca bircolc muteclil 111" 
laafualcirlarla NUJoaal ~ 
rall• lcablaenia Edıaia ,.,. 
kindea aoma takip ettlll .._ 

tlatlarl mektebiadea Lütfi1• " Dam- ve clipr teplddlll• aam•a teclir. fi -tracL; 1ebebl b•• •• 
Nr... tiflf• itfa ..... lapaa• mekte&iDd• Şlb• ~kl«lr ~----.~~~~---~~._.~ll!l'Mııt-111 ... lııııııılıl-.l~..-~W.~9+ 

~.-u. tfO'lta • fttiıilcl =O.atı ~bdtlktan iiiiaBme ve ~ mektep ı • '*6aüüıa A}uııaıa nrditi ıOll habere yqayıcapaaa ihtimal verai10-
nm. .,... itayralllii elM Tirk aataldat ela dial•dikt• ıoara nl• verilmiı ve aatalclar iracl ,anı Fraakiat laarp pmllerl. 

lletlaia 2S Niaaa ba,..amı, heylcelia öniinde yer alan Dum- ol••Wfbar. Hertarafta b•rr•* KUtelyoa Dolaplaaa &alad• Demiftlr. -ili Alir elaelllliJeti haizdir. lapıaar okula talebeleri mu• cotkua tualalratla devam et- a&h•lt ve karada ._, .ı.. ---
ki 23 NiaQ, •illetin laakiki dolial.U. Fuar tenroıana çal- ••lctedir. Fr•ldatlerl kollmaata -. Katla• Arapları 

1a1111r1tn1aı ve ,abelili• dotn m"' IÖJlem11 ve çok allcıılu• Çoc:ai ,ardiı Bllfbr. Uınfaınl ıır•• ilctia t" ~ • 

lrawetli ....... Wria• ...ıarchr. o- t t16 .J_ ela '--· " Lı..., :ııı rl •- ba n.J- •ı U-
. • ffiL!m•ti fiilen el"aaı Daha 19Dra Dumlapmar mele• ~ ~aa k ua IZllltr rraaıu... re•• e .... fi u. ettı•ıer 

"' ·ı- .. ~." eıırıeme arumaaaa _. balaaan Kaa•.va knvızörü, 111aaıflıl fM1a •11 WJ,.I 
•l"tDtiM a. a-.L.dir tebi talebeaiaden zeybek elbi- ~;:; ela L,_ ·ı L!.;_ • -ı a• L.-:aı ai__.. tlillNıtllui • :,- IUIU• aa m•• ıumHııı .._,._ Cumhariyet~i 1-panyaya aicl ...... .,_ 

511..-1, a.p11 ... dnlık, ler giymit hir çocuk, muzika· u..;._. • t t"Tf(Ç le' d.,...-) "' • petrol hJUlanaı berhava et- tile •iltt bir lllkl.alll ,-• 
-7 ld Mı.. b k b CUllUIU' açın aç ı a ocu Jlll' u romörkörlerle byaldann bir h b" Ar • _ _. L--~-

~UD ......_.i temıa ebait. aıa ça ••· zey e .. avaıın.a Vali 8. Fazla Gii•-.: tar-La..1-- k mete ta 1&n ar ap çeı-, laerlt etmete __... 
,et •atlak laalia ve iatikWe uyarak fevkallcle pzel bır 1 b 0 1 

ftniacla be1111l ;- 1aaaaaı tatmqı.r. ROm&r ör• laıiUz jaadarmllan tarafla• Ma........, puli riııh•• 
b le • dd açı mıı r. il e.ıye lerle lca11klana aallill•d• ka· at8fe tatUlm•ı ve ilci lciti yara- WrN\lc ld...a. IOll lldilt• • 

mı!tir. 1•Y I~-- loyunut oyaaBirm~~ 'ta11 •bt· reiıi Dr. 8. Bıhçet Uz, lamı ~ laallcla dolu olcl"'•a •la• Soa .ı: •-....: L ...- •- ' 
.. 1.&..aL ..:..n ... ,..t ve e a "'' aamıı il'. aaz e e ,_ . k ._1 .....- -. ı.....-. ra ......... aaç- -ela ..-Yit nVtltl . 

_,_ •- d lk 1 d çoca" eıargeme urumu reı.. 11ımap. ••ft r da aa.ı. ,....._ Is- :lıl 
_..,._ •• claıa. iJi uluaatc ic; • • pne • ''ar araaua 

1 
zey- Dr. B. Tabaila. Fikret Soydam, l•----------.. ı ~;.:......1~a hamak ıatt,.. •naffala~rt ...... = 

-.1a11ım 0 tarilatea biraz eve- bele oyuna oyaamııtır. Bunu L ·~- b !1.1 .. 1 • ·ar..aL-•p• ~----•-r •7va _...ı!ı ~-ı:.lr .. _____ , ,· 
D 1 kt b. d ·L· 111aruman ıVllre eye.. uye erı .IWUIHR'' .... ~ dip bir çete ele takip wuir ... _.. ·~~-INa etmek kifayet eder. um upnar me e ın ID ıaı d b b. le t hm b ..__, __ 1..1 

Kurbaı..tM berlcu ümidini lazlı muhtelif gruplar baliadelci ;'9 1 ~ ~rço zeva ' a· Eaun•lerln bir haftalık mittir. ~~~:.::'k::tir~,,.. VMlll! • 
_...., • akalh aetiaealerimiz lcızlaı-111 pzol danılan takip u°vU::tur ~r. dil.le 15 ki • nlbel gDnlerlnl glaterlr Kuclb, 23 '(Ra..,) - Arap- - Zaa...ralclia.a-.. -=- .... 

~W•li . . ida d k etmiıtir • a ıım ı m••ı lar, bapa .,.umt ıre• illa et- •- .-• 
mma mı eme " • . .. K çocu•~ vardır. laıe ve ibateleri cetvel: miıler ye aıae*-' baluaaa Atap- parti Eclea kabiia.,. tekrir 

•llia41.,. ~ti devlete Torea bıtaek uzereyken • 1art.ta temia edilerek tabıill• ., _ _._,, lan•, d•bal tabU•eliai iatellir cliil takclircle lllklmete --~ 
--.ıı..ııı llll•dar, ••aab ... ıaa malpqa kıza11nıa Yulcarılcızılca .;.. d . ,_... =•- L , .-...--, 1 L--~·t _.....,. L---.ı.-, 

... lradar töbkell bir _._:bift .....,_,olan Tirk 
birieik ._..laı çareli· 

............. beali· 
awetl.-iai ... .,. top-

____ ....... talabarara 
••• ,... ... 23 

a telİI etmif, kaMt ft 
........ ill·: 1 bltla ........... .,........,_, 
ı,. ...... ~ ..... ıcıı ... 

toGilklltL. '8 büyük 
.ı• ele baJra•atzdır. 

•-•• oliıul 
Qlilllaia" ili; 23 N IUtD 90ealc 
...... obaa• milletia; aiı 

....... blkimi,.t ..... 
........ ,. et.ecede Yerditi 

.-.miptiD Wr nmliclir. 
.... , bizi• pbebeklerl•is, 

...... •• bltlll .......... 
.... ld lllkimiyet \le ... 

..... ele - w,llc bula .. 
• 

Ve ~e bilini• w IMa Itır 
atlarken .... ....,.. 

ili; 23 NilU Atat 
eaerieriaıd• bindir. 

k 1 t 1 b 1 • ·uı k aft- ·-• evam ım"w vırwue..- s--llUIU lillı; Cııı'Jlb.. lenlir. ..... ·~ .........-
o u a a ı e en mı ıy e tf.1clir. GIMIJ• TilWdkte a. 1'.UU ti ----~-...... --------------~--
lenle ıelmit. Atatürk heykeline Vali B. Fuh Güleç bir ... '" ..... lkiııı•eDa ... ... Halkev·ınde resı·m se·-
çelenlc lı:OJ111uılardar. tule IÖylelDlf, ba ha1arlı mi- B. ..... .t.1•aklada Blllr. 1' 
Diler ..,.ıerdeld meraiae eueseyi açadc• bir noktaya Salıı • • ••samere 
Saat 1 l de BUmaae, ltref. tebarüz ettirmifJ me..-lekette ~._, ..... "8ı ball.... gısı ve m U 

pqa, Güzelyab, PaW'Jeri Ye bu ıibi açılan müeıHıeleria 8. illefl S...U r-•111 A1ı11ae 
Kaqıyaka Parti alaalaran~a Tö- bir middet IODra fialiyetiai _... B. ,..., lıllfl. .... ,. ..... 
na yıpılmlf, muhtelif hatipler tatil mecburiyetiade lcaldıtım, ...,, ... 
arafaadaa ıiylevl• .. verilmiftir. ba11aa ıebebi ele •evzaaa la• ~ ..... 
Bu törealere civar •ktepler riciDcle lcullaaıl... oldaı-aa, •ı-... •••• ~ 
talebelİ de iftralc etmitlerdir. ı,;acakb manzaraya ••bal bı- B. ~ mww W• ._.. 

Dla toCUklar Kültlrparlca rak .. malc için laep Wrlikte ka- 1&1 lfH •• ._ 8111'1•• ,.,.z finaitler, otobia, tra• • ramaa idare befetile birlikte .,.,... 
ftJ ve Kartıyaka vaparlarıaclta miiewHJi mevzaua ltaridade ,,.,. ... 
wdlıJUd ıltifade edenk _... nu....,.caWanaa aacl it- K•n !: • W. -..,.a. 
r- •-- el i d • ı .... a. la t1e _..,... TllM .... • lallE; 
mi ... clft. m • o6 ru o--.•a. ır .. •'l•P•• -..ıfpıı 

Hfllb11lıtıle • ,.. aebtrple olur• olaaa 
b • --a..L L.1--- L- _ e.... 
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· ö · ten o um yağıyor D- b .... : . 
VerJun kalesi Almanlara karşı nasıl durdu? unyanın uyuk zelzelelefl .. ····· ... 

Yazan Fransız erkanıharp kagmakamlarındon Türkçege .çeoİ1'811! Feci neticeleri olmasaydı zelzele temennı· d. 
JorJ Londen A. Kamı Oral • • • f e I• 

Hizmetçi kız bizim geleceğimizi tahmin etmiş hrdı. F~~~t ınsanhk 0 kadar kurban vermiştir ki." 
:ı ()'il -----olacak ki, bizi sokak kapısında karşıladı Zelzele 

Yemekte, üçümüz s mimi bir - 34 -
surette dereden tepeden konu- vap gelmiyordul Birdenbire: 
şuyor ve en çok, ansızın patlı· - Allol Ben hizmetçil 
Y•n umumi h rbin neye müncer Diye bir seı geldi. 
ol caAındın b bsediyoruz. Arkadaşım, heyecan içinde 

Evanın, dayım diye takdim Evanın ıeıini beklerken, hizmet· 
ettiti adam, s f görünerek, as· çinin çıktığını anlayınca sıkıldı. 
le ri harekatı soruyor, lrısıra Doğrusu, ben de ııkaldım ve:. 
da, Frana nın baımetinden tak· - Madam nerede? 
dirkir bir lisanla bahsediyor. Diye sordum. Hizmetçi, Eva· 

Ben, bütün bunlardan kötü nın, dayııile beraber iki üç 
bir mana çıkarmıy rak, tam saat eve) çarı .ya çıkmış oldu· 
m nasile samimi idim. ğunu ve henüz avdet etmemiş 

Yemek bittiktan sonra, Evayı bulunduğunu bı ldirdil 
apartaman kadar teşyi ederek, Mikrofonu bıraktım ve arka· 
dayısile başbaşa bıraktım. Ve d ıımın karşısına geçerek, ha· 
ben de vazifeme döndüm. di tı olduğu gibi anlattım. O, 
Erkanıharbiye dairesine gel· başına geleceğini cveldcn his· 

dileten yanm saat ıonra, Eva setmio gibi: 
karııma çıkmuın mı? Kadın• - Hemen eve gldeliml 
catız, yüzü sapı rı bir halde: Dedi. ikimiz, lcolkola erkanı 

- Size çok istirham ederim. harbiye dairesinden çıktık .• 
Nişanlıma telıraf çekiniz der· Dünyanın altüst olduğu bir 
bal geuinl . zamındayaz. Cephelerde bin· 

Dedi ve ağlamağa baıladıl lerce insan ölüyor ve seneler· 
Şaşırdım! Neden icap edi· denberi binbir külfetle vücude 

yordu? Ne olmuıtu? gelen mamureler, bir an içinde 
Bir ı düşündükten sonra: harabeye dönüyordu. Hal böy· 
- Onun ıclmeıine im~in leyken, biz birşey düşünmüyor, 

yoktur. Acele birşoy varsa, muttasıl Evadaa babıediyoruzl.. 
bana söyleyiniz; ne yapmak Arkada,ım, çok heyecanlı 
lazımsa yapalım.,, idi. Ben de, gayri ihtiyarı Eva· 

Dedim. (Eva), sözlerimi duy· om oturduğu partmana bir an 
muyor gibi hareket ediyor ve evel ulaşmak için acele ediy6• 
mütemadiyen: rdum .• 

- Amanl Çok rica ederim Apartmanın merdivenlerinden 
hemen telgr f çekiniz relıin, çıkıyoruz. İkimiz de, Evanın, o 
aman o gelsin!., vakite k dar çarşıdan dönmüı 

Diyor, v mütemadiyen kıv- bulunacağı kanaatindeyiz. Ne 
r nıyordu. bilelim ki, Eva, bize bir daha 
T~kr r. ic ttim~e r mız· örün cm k üzere çıkıp g·t· 

dalcı aamımiy ttea bab•ederek, miıti? 
her sırrtnı bana ıöylemeai la. H izmetçi kız, geleceğimizi 
zımgeldiğiai ilave ettim. tahmin etmiş olacak ki, sev:nçli 

(Eva), birkaç aaniy düşün• birhalde kapıda bizi bekliyor. 
dükt n ıonra: A k r adaşı m, içeriye girer g ir· 

- O halde, ıize söyliyebi· mcz: 
lirim. Ben hamileyim. Sıbha· - Eva, hali gelmedi mi? Da· 
timden ıüpbeleniyorum. Onun yısı olduğunu ıöyliyen herif 
için y lvırıram; vaziyeü kendi· nasıl adamdır? Ben yokkea o, 
ıine bildirditinizde golaia •• • buraya gelip g ider miydı ?. 

Dedi. Diyerek, hizmetçi kızı istin· 
(Eva) nın bu sözleri üzerine, taka b şladı. 

kendiıint t kin ettim ve kapı· Birkaç aaniye evel, bizi 
ya kadu uturlıdıktıo sonra güler yüzle ka ~şılıyan zavallı 
vaziyeti telgrafla arkadaşıma hizmetçi, arkadaşımın bu sert 
bildirdim, homen izin alıp iel· ıualleri karşfıında sapaarı ke· 
meaini il"ve ettim.. ıildi ve, hiçbir şey saklamak 

Dört gün o ra, arkadqım fikrinde olmadıtını ima eden 
kaymakam, aaıızın karııma bir tavırla: 
çakb. lıtuyondaa, dotru bana - Evet möıyö; madamın 
r liyordu. Heyecanla idi. Kın· dıyııı dediği adam, çoktın-
disile kucalı:laştıkt D ıoara: beri buraya gelip gidiyor. Siz 

- Amaal ( Eva ) ya teb ir gittikten ıonra s.k ıık gelmeğe 
edeyiml. başladı. Bazan saatlerce müna-

Dedim ve telefonu açb m. kaşa ederler. lkiıi de başka 
Telefon mütemadiy n çahyor bir li11n konuştukları için ne 

Üç dört gün evci, fena halde 
atıştılar. O ad m, resmınııı 

lıp parçaladı. Madam, ağhya· 
rak resminizin parçalarını yer· 
den topladı ve öpmeğe bıı· 
ladı . ,, 

- Ben burada bulanmadı· 
i •m zamanlarda madam ne ilo 
meşgul ofür? 

- Ekseriya odasına girer ve 
kapıyı kilidledikten sonra sa· 
atlerce yazı yazar. Yazdıklarına 
büyükçe bir z rfa kor ve çek· 
meye kilitler. 

- Sana, postaya göndermek 
üzere hiç mektup verdi mi? 

- Hayır, kendiıi götürür .• 

Hizmetçinin verdiği cevaplar, 
ikimizi do düşündürecek mahi· 
yette idi .• 

Arkadaıım, bir kere yüzüme 
bıktı ve sonra: 

- Çekmey{ kırahm mı? 
Diye ıordu. Ben, hiç tered· 

düt etmeden muvafakat ettim. 

Hizmetçi kızandan bir demir 
parçası istedik. Kız, koşarak 
demir ramağa giderken, ikimiz 
de derin bir heyecan içindey· 
dik. Arkadaşım, salonda aşağı 
yu'la· ı geziniyor ve btyıklannın 
ucunc dişlerinin arasını sıkıştı· 
rak; adeta titriyordu! .. 

Acaba çekmenin içinden oe 
çıkacak? 

Bu sual ikimizi do düıündü· 
rüyor, sabırsızlandırıyordu. 

Hizmetçi kız, elinde bir de· 
mir parçası olduğ~ halde ko
l ra ge di. r adaşım, demir 
parçasını aldı ve iki darbe ile 
çekmeceyi açtı. Çekmece de ne 
bulacağımızı tahmin edersiniz? 

Üzeri, (sevgilime) kelimesi 
taşıyan kapalı bir zarf.) 

Arkadaşım, başka birşey 
aramak ihtiyacını hissetmeden 
bu zarfı açtı ve okumağa baş• 
Jadı. Ben, karı koca arasındaki 
hususiyet ve mahremiyet per· 
desinin dışında kalmağa mec
bur olduğum açın arkadaşımı• 
yanından bir kaç adım uzak· 
)aştım. 

- Sonu flar-

Dr. Behçet u~ 
Çocuk lıaatalılcları 

mütelıa•ıtı 
H11talarını 11,30 dan bire k .. 
dar Beyler sokağında Ahenk 
m tbaaıı yanında kabul eder. 
Mııagenelıane telefona 3!J!JQ 

Ev telefona 2261 
.!_e fakat, mukabil taraftan ce- ıöylediklerini bilmiyorum .. ' 

Yavrularımızın miisameresi 

lzmlr ille tedrfut beşinci mın; 
takan mektepleri tarafından dan, 
Hıllcevind tertip edilen müaa• 
nıu çok parl k vo ıüzel ıeç• 

i tir. 
Hakikaten büyük bir e ek ve 

. lace bir ı vld bazırJam ço-,. 

Yaflrıılar~an iiç arap. 
cukl r, heyeti umumiyesi itiba· 
rile birer revü olan •Notaların 
dili. vo "Nisan yağmuru. ile 
11Hollandı revüsü. vesairede 

çok muvaffak olmuı, çok alkıı· 
lanmıılırdır. Yavrular, sanki 
rakl den, f rkı ıöyliycn ve her-

.. . 

kese zevk ve takdirin en kuv· 
vetlisini veren birer çiçek de
meti gibiydiler.. Çocukları ha
zırlıyan mektep b şmuallim ve 
muallimlerile mıntaka müfettişi 
Bay Refeti tebrik ederiz. Eser· 
leri, cidden iÜzeldi. 

Kaç çeşiddir? 
Yazaa: Liıe cografya muallimi 

Hüznü Hun 

-2-
Bu hadiselerin ıebebi, Japon· 

lara göre, denizaltı zelzelelerin· 
den ileri ıelmektedir ve çoni• 
miı (tıunanuı ) denen bir su 
baskınından başka birşey de• 
tild;r. .lS Haziran 1896 daki 
büyük çonamiı dalgası hü~u· 
mctçe kabul edilen re mi ka· 
yatlara göre 700 mil mesafelik 
bir sahil boyunca t hribat yap· 
mış ve 30 bin kurban vermişti. 

Bu gibi sallantıl r daima büyük 
felaketler getirmezlerse de mad· 
di zararları ber vakit büyük 
olur. S rsınt. lar önce evlerde 
çatlakhklarla başlar, sonra da 
yıkıntı ile nihayetlenir. Titreme· 
nin dikkatle muayenesi ölümün 
na1ıl oldutunu anlatır. Bazı ci· 
simleri yukarı fırlatır ki buna 
amudi titreme veya silkme ıuı· 
ıultoiro denir. En çok zelzele· 
ler düzlemesin (ufki ) olur ve 
muayyen bir istikamet takip 
ederler. Bu da binalano ne ıu· 
retle yıkıld ığında görünür. Bil· 
bassa çan kuleleri, ~ütuolar ve· 
aairode daha iyi göze çarpar. 
Buna rağmen biı çok hidiıeler· 
de bir binanın muhtelif ıütun• 
farının muhtelif iatikametlero 
düştüğü de görülmüıtür. İstika· 
met tayini hususunda bu gibi 
oümuneleri yani binanın yı kıl· 
d & isti m te v v r i i za· 
rarlara ehemmiyet verilmemesi 
lazım olduğu gibi bunu gören· 
lerin ş hsi mütılealarına da 
dikkat etmek doğru değildir. 

Çünkü F. A. F orelin dedij'i 
gibi onlar ekseriya duvarların 
cephe istikametlerinden mütc· 
eısiren aldanırlar. Halbuki zel • 
zele iıtikameti 9 sokağın isti· 
kametine ya muvazi veya amud 
olarak görülmüştür. Birçok de· 
falar alimler dönme hidiıeai 
üzerinde durmuşlardır. Doğrusu 
da bazı obeliılder ve heykel 
kaidelerinin dönerek devrildij'i 
görülmüştür. 

Bunların (mütekath darbe· 
ler) kesik vuruılardan ileri gel· 
diti kabul edilebilir. Filhakika 
patlayıcı madd~lerin tesirile 
vücude gelen hareketler üzerin· 
de yapılan tecrübolerde ıörül· 
müştür ki; bu vuruılar düşünü· 
lemiyecelc kadar karışık iıtika· 
metler vücud getiriyorlar. Aııh 
cisimler daha düımeden ilk bu· 
lundutu vaziyetten birçok muh· 
telif istikametlerde oynirlır, 
(ralcaederlır.) [Oynama ve tit· 
reme halinde ol.in küçük par
çalar iıtirahatte buluaduklara 
vaziyettea ıayri mu btelif iıti· 
kametler takip ederler. Yalaız 
tanınmıştır ki: Asılı bir ciımin 
azami uza lclııması, titreme va• 

ı .. 
J . 

: . 

' . 
ı3 Ağu tos 1868 de cenııbt Am•rilca aoldll•rind• Orlada 
başlıgan os Homosisteı denilen zelule dalaa••ı 68 611. 
düğünüz şekilde bügük Okgana•ıı baştan •ıafı lcatetinlıtlr 
sıtasilc müte ddit rakıılara sc- İtalyanlar (Rombos), HoUancla• 
bep oluyor ve umumiyetle az lılar (Mistpoeffera), Hind ini;. ı 
çok kat'ı nakıaa '! kın bir kav- liıleri de (Barriaal ıuaı) 4vlu. 
ıin büyük mihverinin bütün Zelzele bazan ilk büyük wrqr 
mahrekeleri ufki bir iıtikamette lardan ÖD baıan da ıonra ıe-
11raılır lar.] lirler. Kuvvetleri çok detiıiktir. 

ıs Kinunsani 1887 tarihinde Kuvvetli vuruıu duyan memı .. 
Tokyo zelzelesinde prof11ör ketlerde s:k ıık ıörülür ve el 
Seikei Sekiya tarafından yer yalabilir. Gürültülerin bava va-
yüzünün bir noktasının çizmiı sıtaaile mi, v,eyıbat ta yerele ai 
olduğu mahrekin ne kadar kı· intişar ettikleri pek maUlm d .. 
nıık olduğu görülür. tildir. Bu buıus üzerinde ltaıı 
Montesoı tarafından eo iyi Japon alimleri tetkiklerini cle-

isbat edilen bu azami mesafe rinleıtirmete utraıayorlırsa ela 
iıtikameti [Chap il 20 Kitap] çalışmaları boaüz baılanıao ha• 
harap edilmiş bir şehrin ayni lin~edir. Vuruı (darbe) eter 
iıtikamette bulunan birçok cep· aabıl kenarında iae deaizi ele 
helerinden bazılarının yıkılmıı mütecasir ederler. Bu takcllrde 
v zıl rınm yıkı\m mı olma· Çon mi \er t ı kkül d r ve 
1101 kolayca izah eder. Çünkü uzak meaafelere kadar ıidıbi• 
noktayı ihtizazdan azami mesa· lirler. 
fede bulunanlar az tahribe ut· Cenubi Amerikada Şili 1ahil• 
r mıştır. Bazan ayni mevzide: leriadcki (lgui&'u ve Arica) hı· 
Y lnız mütemadi zelzelelerde r•ket"nde b ı ı ç ... ı as. o an onamiı 

değil, uzun zaman ayrılıklarile dalgaları büyük bir aüratle 
ol n zelzelelerde de bu iıtıka· Okyanusu bir taraftan diter 
met ayni kalmıştır. Bu bilgi tarafı geçmiş katolunan mıaafo 
harap bir şehr in tamirini üze· belli olduğu için dalıalar.n ıa. 
rine alan bir mühendis için de niyedeki ıüratleri de ölçül• 
pek kıymetli malıimatbr. müştür. 

Yer sall nması pek az mevzii 
olabilir. Umumiyetle onu birçok Geinitz ve Hochıtettere göre 

bu su bareketlerı' sah"ıl hatla• 
mütev li h roketler takip eder. 
Bunlar az çok muntazam fası· rına müteaadif i8i. Zelzele ea 
lalı vuruşlarla kuvvetten düşer· çok in1anların yaptıklara evlere 
ler. F sıl lar aylarca devam z~rar verirler. Bazen yeryii-

d b·ı· İlk zunde göze çarpar bir · bal e e ı ar. vuruşlarıa bazıları 1 
ziyan yapa bilirler. Bunlar yor a ırlar. Bazan çöküntü (in bidam) 
titremeıini gösteren daha evelki veya aı çok çukurluklar açarlar. 
alametlerle görünür ki bu ~~ra ve_ denizlerde oldutuna 
işaretler harekatın devamından gore yenı teşekkül •tmiı ar11i 
daha büyüktür. 8 zan birinci üzerinde çakıllık veya lcumia 
büyük z lzeleler olmıyıbilir. Fa· dolmuş dolma yerlerdeki biaa· 
kat birçok vurmalar arasında lara daha ıiyade dokuDurlar. 
büyük bir vuruşta bulunabilir. Genç datlarda açılan çukur• 
Kuvvetli! r daima kuvvetsizler lar çok defa vadinin iıtilcame
arasında gelir ki bu gibi laıre• ~in.e muvazi açılırlar. Bazan bu 
ketlere zelıolo ıürüsü [eHoms] ıstılcametler ıuai şebekeye be1a· 
denir. zerler. (PJ. XXXll ı 2) (PJ xxxm, t) ' • 

Bazın yer titrımeleri botuk 
Hılerle ıelir. Bunlar uzaktan 
ıılon top aadaaına veya gök 
gürültüıüne benzerler. Bunlara 
cenubi Amerikalılar (Retum boı) 

Eğer zelzeleden ıonra ,,.. '9u 
çukurlar gre veyı kum 
1 . ' çamur-
arı çımentohşlrsa o vakit (O • 

kes) denen lavlar larafanda ~ 
cuda getirilmiş bir nevi d n vu
benzer bir teıekkül h 1 uvlara 
Ak . l ._ ~ ası o ur. 

ıı o rar;; Üzerinde bulunan 
çamur le'" ı d" ume eri dışarı ahlarak 
ığcr çukurlar üzerine dolarsa 

· ı lçamsı bir yığın gib.· vo k !ln 
bacası (C:-ater) halini alıriu 
B zı ye.rlcrde zelzelelerle hyd: 
rograplıguc değişmeler d l 
bilir. (Su membaların1&1 taho a-
v-1 .. ) 'b' av· u u gı ı. 

• - Sonu var _ 

Yaralamak 

Son Kırşehir, Yozgad zelzelesinin feci cilvelerinden. 
' lılar, enkaz altında kalan çoluk çocuklarını arı 

goı . 

Karşıy kadı Ahmed 
Mehmed ve k rdeşı Cafer ~tlu 
ga ederek bir ıbiril)i b 1 av • 
da l aş arın· 

n Y ra •auş:aı dır. 
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Fransız NaZi ları, çal-ş31nba 
günü Londraya gidiyorlar --·--Nazırların hareketinden evel Eliza aarayında bir içtima akdolu

nacak. Fransızlar, lngiltereden dört milyar franklık 
bir istikraz için teıebbüste bulunacaklar 

Paris, 23 (Radyo) - Fransa 
Baıvekili Edvar Dalıdiye, Ha· 
riciyc Nazırı Jori Bone ile Çır
ıamba günu Londraya gidecek· 
ler ve Cuma günü Pariıe döne· 
coklcrdir. 

Frauız Naıırları, Loodraya 
hareket etmeden evel Eliza sa· 
rayında Cumburreiıi Lebrunun 
riyaıetiııde yapılacak olan ka· 
bine toplantı11nda bulunacaklar 
ve Londra müzakereleri hak· 
lcıada fikir teati edeceklerdir. 

Paris, 23 (Radyo) - Fransız 
a&zlrlarınan, Londraya gittikle
rinde, loıiltereden dört milyar 
fraokhlc bir istikraz için lngiliz 
ricılile konufacıkları haber ve· 
riliyor. 

Pıris, 23 (Radyo) - Havas 
Ajanıının Londra mubıbirino 
söre; lngiltere Haric ye Nazırı 
Lord Hılifaks, önümüzdeki Pa· 
ıartesi günü 11yfiyesinden Lo ı· 
draya dönecek ve kabine ıçti• 
maıada bulunacaktır. 

Lord Halifaks, Sah gün i 
Londraya varacak 01111 Uıusıar 
ıoıyetHİ renel sekreteri Ave
aolu kabul ederek kendiıile 
koauııcalcbr. 

Loadra, 23 (A.A.) - Roytcr 
Ajıoıı tarafından neırcdilcıa 
bir Pariı telgrafında ezcümle 
foyle denilmektedir: 

•iyi haber alan lngiliz mah· 
fellerinde zannodilditine göre, 
Londrada cereyan eden Fransız 
lnıiliı muzakerelcri eınuında 
bilhuu Fransa ve lngilter. nin 
miidafaı ıiıtemlerinde bir lcior 
dioaıyoa tesiıi vo tek kuman· 
danbk meseleai mıvzuu baha· 
olacaktır •• 

Telgraftı Vinston Çorçil ve 
l'\af Ku per tarafmdan geçen• 
'erde Parise yapılan ziyaretler· 
ien babıedildikten ıonra ıöyle 
denilmektedir: 

•Harp vukuunda iki ordunun 
bir tek kumandanm emrine ve· 
rilmcal ve bışkumandanm da 
Fransıı olması teklif edileceği 
söy:enmektcdir. Hava kuvvet• 
lcri dı ayni kumandınm emri 
altmda buhJPacaktır. iki filonun 
kontrolu vazifesi bir lniiliz 
amiraline tevdi edilecektir. lki 
memleket endüstrisin silah ve 
cephane aatışı hususunda müş· 
terckeo hareket etnıeleri de 
ayrıcı teklif edilecektir. 

Artar Krop ölda. 
Viyana, 23 (Radyo) - Krop 

fabrikalara müe11iılerinden Ar· 
tor Krob. 82 yaşlannda olduğu 
halde bugün ölmüttür. 

Rusya 
infirad politikaaı 
taraftarı değildir 
Moskova, 23 (A.A.) - Ha· 

vas Ajansmm muhabiri bildi· 
riyor: 

Ecnebi mahfeller Sovyetler 

birliğinin Mıllctler Cemiyetin· 

den çekilmiyeceğ:ni zannetmek· 

tedirler. Çünkü: 

1 - Bu ıekilde bir hareket 

infirad ıiyaaetine avdete doğru 

bir teıebbüı mahiyetinde ola· 

caktır. 

2 - Fransız - Sovyct paktı 
Milletler Cemiyetinin çerçevesi 
içinde kabili tatbiktir. 

Ayni mahfellerde siiylendiğine 

göre, son hadiseler ve bilhassa 

Habeşistan meıelesi hakkmda 

lngilterenin son tarzı hareketi 

Moskovanın Milletler Cemiyeti 

ve büyük demokrasilerin siya· 

seti bakkıDdaki inkisarını arttır· 
mıştar. 

Zannedildiğine göre, Sovyet· 

ler, şimdilik Mı letler Cemiye• 

tinin mesaisine iştirak etmekten 

.içtinap edecek ve bu hare· 

ketrile Cenevre müessesesinin 
' 
mutavaabnı takyid etmiş ola· 
caktır. 

Sovyctler Mılletler Cemiye· 
tine ancak bu cemiyet daha 
kuvvetli prensipler k bul ettıti 

ıaman avdet edecektir. Bu 
müddet zarfında resmi mah· 
feller Cenevreoin prcnıiplerine 
sadık kaldıldannı teyid etmek
tedirler. 

Daha dün, salah"yettar mah· 
fellcr lngiliz • Jtalyan ittifakının 
im zaaı ve Frınıız - ltalyan mü· 
zakerelerinin başlaması dolayı· 
sile Sovyetlerin Milletler Cemi· 
yetinden çekılmeği derpiş et
tiklerine dair olan haberleri 
tekz"p etmişlerdir. 

Ayni mahfel er Sovyetlerin 
Habe~istan ııtiliisının tanınması 
meselesinde M,lletler Cemiyc· 
tinde aza olan devletlerin ha· 
reket serbestliği iktis p etme· 
lerine dair lngiltere tarfından 
yapılan teklife Moskovanın itiraz 
etmediğini Parise bildirdikleri 
hakkında lngiliz matbuatında 
çıkan haberleri de tekzip eylc
mektedirler. 

.__.

1 

Cin•~~~n~t~k~'!~m~!lık J 
Nakleden : irfan Hazar 

' -3-
Sın ve lrırmız ya çalan alev

ler baıka yerlerden bize doğru 
blicum etmiye başladı. 

Bu hücum ncticesiledir ki, 
Ev uı ve Paslciy~, dayanmış ol· 
duldarı rutubetli dıvarlarda bir· 
den kömür kesildıler. lkiıi de 
elektrik ceryınına kapılmışlardı. 

Kançof, uıuıvini Mirtonu dio
lırken biç gözünü kırpmıyor, 
onun ıöylediği cümlelerin için· 
den binbir mana çıkarmıya ç.a· 
hııyordu. Bu haldeyken poliı 
müdürü birden masaya elini 
vurdu: 

Azıcık du .. , dedi; soraca· 
tım auallero dikkatle cevap 
verl 

- Buyuroouıl 

Gördüğünüz gölgeler ne 
tarafa doğru gidiyorlardı? 

Sığ tarafal 
- Sığ tarafa mı? 
- Evet •• 
- [yi ve düşünerek cevap 

ver Mırtonl Sığ tarafa mı de· 
dini 

- Evet sağ tarafaı 

- Şu bılde benim size ver-
di~im ve tatbikini sizden iste· 
d ğlm plan, er esi giliıü duşman • 
lanmJza teslim edılmiştir. Biz, 
bir ihanet karşıs ndayız Mirto:ıl 

- Aman üstadım! Ba kabil 
mi? Yirmi yıll le muavioinizim. 

- Bırak :rica ederim şimdi 
bunları! Ben~nı ıizden şüphe 
etmeklıtim, kendimden şüplM 

Hor Belisa 
Muısoliniye Ç mber. 
/aynın mektubunu 

verdi 
Roma, 23 (Radyo) - lngil· 

tere Harbiye Nazırı Hor Belisa, 
Grcnadiyer kıtaatım teftiş et· 
m·ştir. Bu teftişten ıonra, har 
biye müsteşarı General Paryani 
tarafından askeri kulübünde 
Hor Belisa ~crefine bir ziyafet 
verilmiştir. 

logiltere Harbiye Nazırı, :zi
yafetten sonra da süvari lc:ıtaa· 

tınan yaptığı manevralarda ve 
gece de, Mussolini namma Kont 

Ciano tarafından verilen z"yn· 
fette bulunmuştur. Bu ziyafete, 

lngillerenin Rom sefiri Lord 
Pert ile sefaret erkanı, Mareşal 

Badoglio, Mareşal dö Bono ve 
daha birçok askeri ve siyasi 
rical davetli olarak bulun muş· 
lard r. 

Roma, 23 (Radyo) - ltalya 
Başvekili Mussol ni, bugün saat 
16 da lngiltere H rbiye Naz rı 
Hor Belısayı kabul etm ş ve 
kend aile uzun müddet konuş· 

muştur. 

Hor Belisa, Mussoliniyc Çem· 
l:erlaynın bir mektubunu ver· 
miştir. 

ltalya kralı 
Milô.noda tayyare 
iatasyonunu tef-1İf 

etti 
Milano, 23 (Radyo} - ltalya 

kralı Vıkto~ EmanueJ, (Korlanin) 
tayyare istasyonunu teftiş ettik· 
ten ve kardınal (Süster)i kabul 
ettıkten sonra hususi trenle 
Rom11ya hareket ctmişbr. 

Bu da başka haber 
lstan bul, 23 ( Hususi mu ha· 

birimizden ) - Buraya gelen 
haberlere göre, Sovyet Rusya 

hükumeti, Mılletler Cemiyetin· 
den çekılmemekle beraber Mıl· 
letler Cemiyeti müzakerelerine 
iştirak etmiyecektir. 

Bun d&n maksat ta Milletler 
Cem yetinin bu defaki müzake· 
relerinde Habeşistan ilhakınm 
tasdiki için karar verilmesi kuv· 
vetle muhtemel bulunmas dır. 
Çünkü Sovyet Rusya, Habeşis
tan ilhakını tanımamak karı· 
rındad1r. 

= etmek demektir. Tekrar ediyo
rum, ıuikaste uğ amış bulunu
yoruzl Bu suikast bize hariçten 
yapılmıştır; fakat nasıl, ne şe-
kıldc!. , 

Kançof, iskemlesinden kalk
mış; •sabi asabi odanm içinde 
dolaş~aya başlam ştı: 

- Her ne iıe, bu meseleyi 
sonraya bırakalıD}I Siz şimdi 
vak'ayı anlatmaya devam edinizl 

- Gözimüztio önünde kö· 
mür kesilen arkadaşların ba· 
ııoa gel n bu ani feıikct b zi 
ıaşırttıl Ben de gölgelerin bu
lunduğu yere doğru üç el si· 
lih boşalttım .. Dehlizlerden ge
len musiki ıes birden kesildıl 
Fakat deminki aydınlık gene 
yandı( Bu aydmlık o kadar 
kuvvetliydi ki, gözlerimiz ka
ma$ıyor, hiçbir tarafı görem i· 
yorduk! Tekrar, evelce söyle· 
d ğ m silahlar ahlmağa başladı! 
Bu bir işarettıl. S lahlar atılır 
atılmaz, bu de!a yalnız duvar· 

Alsancak 
Sakarya ---...... ·---Bugün stadyomda 
karfılaşacaklar 

Manisanm Sakarya takımı ile 
lzmirin Alsancak tala mı arasın· 
da bugün öğleden sonra Al
sancak stadında bir fudbo1 mü· 

sabakası yapılacaktır. Manisalı 
gençler şehrimize gelmişlerdir. 

Haber aldığımıza göre, Sakarya 
oyuncuları, takviye edilmiş va· 

ziyettedirler. Onun için müıa· 

baka, çetin ve heyecanla ola· 
ca~tır. 

lstanbul 
Şehir tiyatro:su Jz.. 

mire geliyor 
fstanbul Şehir tiyatrosu 30 

N.san Cumartesi gfoünden iti· 
baren Elhımra sinema ve ti· 
yatrosu sahnesinde temsillerine 
başlamak üzere elli ki~ilik tam 
kadrosile yakındı lzmird gele· 
cektir. Haber aldığımıza göre 
lstanbulda çok beğenilen kral 
Lir de temsil edilecektir. 

Ruzvelt 
Buhran hakk~nda 

Fordl:ı fikir teatisin. 
de bulunacak 

Vaşingtorı, 23 (Radyo)-Ame· 
rika cam hurrc si Ruzvelt, iktı .. 
sadi bubr n hakkında fikir ta· 
alisinde bulunmak üzere, oto· 
mobil fabrikaları nhibi Fordu 
nezdine davet etmiştir. 

Ford, ilk defa olarak Ruz
veltle görüşmüş olacaktır. 

ltalya Nazırlar 
Mecl.si 

Dün Muasolininin 
riyasetı 2ile toplandı 

Roma, 23 (Radyo) - ftaly 
Nazırlar Meclıs· , bugün Musso

lioinirı ı iyasetinde lep· anmış ve 
ltalya • lngılte re, Belçıka ve 

Fransa arasında akdolunan Ti· 
cıret muahedelcrini tasdik ey
lemiştir. 

lngiltere - lrlanda 
Anlaşm:ısı pazartesi 
giinü imzalanıyor 

Londra, 23 (Radyo) - lngil· 
tere • lrlanda anlaşması, pazar· 
tesi günü imzalanacaktır. Mua
hedede, askeri hususat da var
Clır. Yalnız, müstakil irfanda nın, 
şimali lrlanda ile birleşmesi 
hakkında hiçbir kayıd yoktur. 

Muahedeyi, Jngiltere namına 
Müstemlekeler Nazırı Malkom 
Makdonald ve lrlanda namına 
da Duvalera imzalıyacalctır. 

fardan değıl, yerlerden de elek· 
trik cereyanları geçmeğe baş· 

lıdı. Arhk biz de kömür ol· 
mağa namzcttikl Hem n ıo· 
tukkanhlıtımı muhafaza ettim; 

- "Çabuk olunuz; dedim; 
ikinci keçeleri ayaklannıza ge
çiriniz. Çünkü ıslak keçeden 
cereyan geçer. Onları deA'işti· 
relım. Ve ıüratle dışarıya ka· 
çalı mi. 

Ayaklarım zda kuru ve kılın 
keçeler olduğu halde, girdiği· 
mi% kapıJan dışanya fırladık. 
Saat, gece yarı .nı bir çeyrek 
geçiyordu. 

Ne y pacaktık? 
Merkeze haber vermek, işi 

büyütmek, işi altüst etmek de
mektıl 

Bir saat kadar istirahat için 
nöb.!tle Kafe Rı;je girdık. Ma· 
attecssjf sizın Pariste bulunma. 
manız bizi büsbütün allık bul
lak etti. Aram•zda birl\z görüş· 
tükten so;ıra tekrar yeraltı ma· 

Londrada mü
him bir hır ızlık ___ .... __ _ 
Şilend şatosundaki 
eski eserler çalındı. 

Londra, 23 (Radyo) - Şi
lend şatosuna giren hırsızlar, 
milyonlar değerinde eski eser· 
leri çalmışlardır. 

lngiliz ~abıtası, hırsızları bul· 
mak iç.in geniş tertibat almıştır. 

.Londra, 23 (Radyo) - Şilend 
~atoıundan çalınan tabloların 
bir kısmı, yüz bin 1ngiliz- liraıı 
değerin dedir. 

Harıızlar, tobloları kornide
rinden çıkarmışlar ve alıp gö· 
türmüşlerdir. 

Hırsızlık; Londra arlistik me· 
hafilinde deriu bir teessür uyan· 
mışhr. 

Alman 
manevraları 
Alman ordusu, her 
an için harbe hazırdır 

Berlin, 23 ( Radyo) - Al
man ordusu, ilk defa olarak 
ve bütün kuvvetlerile üç gün 
devam eden umumi manevralar 
yapmıştır. 

Manevralar, Teodo Burger 
Valder havalisinde cereyan et· 
miştir. 

Manevralar general Vo~ 
Bruç Viçin kumandasında ol-
muş; topçu, motör:ze edılmiş 

bütüa kıtaat, istihbarat müfre: 
ze'cr i, süvari, p·yade, mitralyöz 
alayları ve tayyarelerin h~psi 
bu manevralara iştirak eyle· 
miştir. 

Maneualar, muhtelif devlet· 
lcrio ateşemiliterleri tarafından 
takip edilmiştir. 

Alman matbuatı, Alman or· 
dusunun, her an için harbe 
hazır olduğunu kaydetmekte 
ve mınevr ların verdiği neti· 

alkışlamaktadır. 

ine i 
İıtifadan vazgeçti 
Kahire, 23 ( R dyo ) - Mah

mut paşa kabinesi ile saray ara• 
ıında bir ihtilaf çıkm ş ve kabi rıe 
ist fası mukarrer iken, son da
kikada Kralla Başvekil amsrndı 
vuku bu lan bir mülakat netıccsin· 
de ihtilaf bertaraf edilmiıtir. 

Kabine, istif adan vazgeç-
miştir. 

Fransız kabine· 
sinde 

ihtilaf m z ç rlıtı? 
Londra, 23 (Radyo) - Fran· 

sız kabinesinde bazı ihtilaflar 
çıktığı, so:ı dakikada anlaşıl· 

mıştır. 

Bu şayialar üzerine bura bor· 
sasında ani tesirler kaydedil· 
miş vo Fransız Frantı. derhal 
düşmüştür. 

ğaras na g rmeğe karar verdik. 
Kançof, muavmı Mirtoaun 

ıözünü kesti: 
- Kahvede neler rorüımüı· 

tün üz? Dedi. Yeni, plan hazır· 
lamak lüzumunu duymadınız mı? 

- Evet. yeniden bir p.in 
tanzim ettik. Bu planda gerek 
eczacı lcallaıı Binon•n, gerekıe 
arkadaşlarımızın ölülerini lcal
darmalc birinci maddeyi teşkil 
ediyordu. Piimn ikinci mıddeıi 
de, yeniden medbali koAtrol 
altına almak vo oradan lcimHyi 
koyuvormemektil 

- Anhyorum, ıonra .• 
- D:hl z n kapıs·na tekrar 

yak1aıtıt• m ız zam an, kapının 
yerinde yeller estiğine şahid 
olduk. Kapı ortadan kalkmıştı. 
Kendimizi, binbir gece masal· 
ları içinde sandık. Daha bir 
saat önce kanadlarını aÇ4rak 
dışarıya çıktığımız demir kapı 
an:d~ or>adan yok oluverm şt. 
-Nô ... etçin:z neredeydi? Kafe 

Lüzumlu notlar 
TRENLER: 
lımirden her ga n kalksa tren 

Juio hareket uatleri .. 

Aydın lıaltı; Alsancak: 
fr.mir-Kar&kuyo·Anbra: Pazar. 

t• i. çaroamba. cama, pazar giinleri 
aaat 21,35 de. 

hmir • Nuilli: Bor gQD uıı 
15,40 da 

hınir-Deni.ıli: Sah, peroembe. 
cumartesi günleri ıaat 6,30 da 

f1.mir.Tire0Ôdemia: Hereabab saat 
!i,35 de bir katar: her aqam tut 

17,80 Ôd mi~e bir uoıı, 16,SO dı 
Tireye ctoray. 

Afgan lıattı; Basmaneden: 
hmir·İıtanbnl·Anbra: Her ~iltı 

eat '1 de (pnar, cuma, çaqamba a 
gOnleri yataklı vagon·bllfo bulunıırJ 

f ümir • Soma: Paıu ve pazar• 
t t gftnleri ııat ıs. 28 de 

Jr.mir·Baodırma: Paıar, oh. p r• 
tembe •• cumarteai gtınl•ri .. bahl•· 
yic uıt '1,20 do muhtelit katar, 
par.an .. i, çarpmba. cama g6D.lıri 
eklpreı uıt 12 de 

İ&mir&ma: Pazar vo pa.zartNI 
giinleri aut 15,28 de 

He,. zaman lazım olan tele
fon numaralar 

Y ıogıo ihban: 2222 • ı•hir tele
fonu mtlracaat numaruı: 2200 • 10o 
hirlerara11 telefon mfiracaat nama• 
ra11: 2150 • elektrik prketl: 209i · 
huagazı: 2826. polis: 2463 ·imdaıfı 
aıhbl: 2040 • Baamaao iatasyoao: 
3638 • Ahaocak iltaayoou: 213! • 
Pıeaport .,.pıır ilkelesi: 285:1 

Şehir nakil vuııalarının ubab• 
leyin il~ •• gec9 •oo hareke& 

Halleri: ı 
TramfJaglar~ 

Her eabab G6zelyalı1n uıt j 
beıt• bir tıamny hareket eder. 
Baou Wlt aluda har k•t edoa i.kia• 
ci uamvcy takib edor. Bwıdao \ 
60nrı htr dör& cakikadı& lıir trım- 1 
'fay vardır. i 

Gece aoa 1ıamJa7 GQzel7a.lıdu / 
2t,5 clQdir. • 

Konaktan Güzelyalıya ilk tram· j 
•ay 111bahloyia 5,26 dadır. İkinci 

1 
tnmny bir aaac eoııra. 6,21i d.ı b• 1 
rcket •dır. 1 

Koaaktaıı Gtttelyalıya gece eoa , 
tramvay ıaa& birde barom eder. ı 
.Bandaıa cycJ ~4 dı bAC uaıınıı I 
...... =~~,.__,~..,_~...,.,,...~----r~~· 

j 
'1apıırlal': 1 

hmirdeo Karpyakaf'll Ok •apın ! 
11at 5,45 te Puaporttaa kalkar. Ge 1 
toA vapur •aat 11,li.1 '1. Koıwı.- 1 
ıau hareket eder. • 

K1rpyat.adaıı lımire ilk •apıır 
1111 6,20 odir. ~a vapur cU goc. İ 
ııut 24 d•dir. 

GQ.adh her yınm Hatto bit 
•apur nrdu. Ako•aı 1ekiadoa ııom• 
aeJerlcr eaatıı birdir. 

Avenol 
Pariaten sonra 
Londraya gidecek 

Parjı, 23 (Radyo) - Uluslar 

Sosyetesi genel sekreteri Av .. 

nol, bugün buraya gelmiş ve 

Hariciye Nazırı jorj Bonne ile 

konuşmuştur. 

Avenol, pazartesi günü de 

Londraya gidecektir. 

Ruje pöbetle gittiğinizi söyle· 
miştinizl . 

- Nöbetçi Pieyerdi. O da 
bizimle beraber kapıyı aramaya · 
bıtladı. Garibi şu ki, eczacı 
kalfasının da ölüsü ortada yok
tu!.. 

- Binonuıa anahtarı çıkarır• 
ken sabiden düıüp öldütüne 
inandımz mı? 

- Aman üstadım, bizzat 
kalbini ben muayene ettim( 

- Peki, devam ediniz( 
- En ziyade bizi kapı dü· 

şündürüyordu. Dehliz duvarla· 
1101 aramızda taksim ederek 
elektrik fenerlerimizle dört 
tarafı inceden inceye aramaya 
başla .:l ı k. Bir arahk Pi yerin Hsi 
köşenin biris:ndcn duyuldu: 

-" Mirton, Mirto 1 I,. 
Koşarak yanma gittim. Piye· 

rin parmağile çizdiği daireye 
dikkatle baktım. Burası yeni 
örülmüş ve çimentolanmış gi· 
biydil Elimle duvarı yokladım. 

·Arkası r1ar• 
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J p;c efialetiu( en: ., 

ozgat şehr.i içme su~ u tesisatına 
a·t lroje t nzimi mtinaka ·ası. 

Yozgat ş ~l! · içme suyu tesisatına ait projelerin temini işi 
kap ı z rf \1 lile e'ksiltmeye konulmuştur. 

Keşıf bedelı 4000 lıradır. Muvakkat teminata 300 liradır. 
E - ·ıtmc 30 N"san 938 Cumartesi günü öğleden evel saat :U 
d D h ıye Veka et nde belediyeler imar heyetinde yapıla
caktır. 

Şartn mel r b ta bedel belediyeler imar heyeti fen şefliğin· 
ğinden al nabilir. Posta ile gönderilecek teklif mektuplarmın 
iade i taabhütlü olması. ve nihayet saat 0·1a kadar komisyona 
~e rn ş bulun as Hiz md :r. "999,, 14 19 24 29 999/1192 

S nayi ve Ziraat mak·neleri 
1,iirk Anouin şir eti 

'LANZ Mazo,lu D~ei tarla traktörleri. 
45·35·25-20 beygir,ik: Her hususta guantllidir. 
F yatta uc zlu k tedi)ı atta kolaylık va dır. 

LANZ - Harman, biçer baglar, saman ve ot p:-esea;, 
tohum ayırma makın esi, kal bur makins , pata· 
tes çıkarma m kincsi ~e bilumum a ah z·raye. 

RUT-SAK - Trak ör pullukları, mibzerler, d"skaro,, tırmık, 
çapa mai(neleri. 

WOLF - Buharlı kazan ve lokomobilleri. 
Tam D zel motJr eri. 

Her türlü fabrika tes satı işleri deruhte edilir. 

Büyük Kardiçalı Han 55 No. da EGE 
mırı takrısı umum acsntesı T.ALA 1' Ki L .. 
llOGLUNA miirac~at. -Dahiliye Vekaletinden: 
Nevşehir kasabası içme suyu tesi

satına ait proje tanzimi münakasası 
Nev.şebir kasabası İ$me suyu tesisatma ait projelerin tanzimi 

"ş kapalı zarf uıulile eksiltmeye konulmuşt r. Keşif beaeli 
maktuan 3000 liradır. Muvakkat teminat 225 liradır. Eksiltme 
30 Nisat 938 Cumartesi günü öğleden evel saat 11 .de Dahi· 
liye Vekaletinde belediyeler imar heyetinde yapılacaktır. Şart· 
nameler bilabcdel belediyeler imar heyeti fen ~efliğinden alı-

nab lir. 
Posta ile gönderllece~ teklif mektuplarının iadeli taahhütlü 

o.ması ve nihayet saat ona kadar komisyona gelmiş bulunması 
laz mdır. •998.. 14 19 24 29 998/ll 91 

biliye Vekôletinden: 
Konya "i ayetine ..bağlı Ereğli kas-abas nın halı hazır haritala

rının tanzimi işi k:apalı zarf usulile eks"ltmeye ç kardınıştır.Maktu 
keşıf bedeli 3000 liradır. 

Eksiltme 30 nisan 938 cumartesi günü öğleden evvel saat 11 
de Dahiliye Vekaleti binas nda Belediyeler imar heyetinde 
yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 225 liradır. 
Şartnameler bili bedel Belediyeler i mtr heyeti Fen şefliğin· 

den alınabilir. 1() 16 20 25 991/1190 

ı·ta okullar alım satım komisyo· 
nu başkanlığından; 

Kız !çullu öğretmen okulu eğitm.enleri ç.tn 63 takım :hazır 
c b'se dik Jmiş .m.evcut n.ümune evsaf vç. biçiminde JllÇık ek· 
ıiltme ile yaptırılacaktır. Kumaş ve dikiş dahil beheri J.3 lira· 
.dır. Bunların hepsine tahmin edilen bedel 819 liradır. Muvakkat 
teminatı 61 li.ra 50 kuruştur. Taliplerin kumaş ve elbise nümu· 
nelerini ve şartlarını görmek üzere her gün Kültür direktörlü· 
ğüne v: 0 ıı 7.5 t-em·nat ak&elerile beraber ihale günü olan 
5·5·938 tarihine te~adüf .eden Perşembe günü saat 16 da 
Kültür direktörlüğünde toplacalc komisyoııa müracaatları. 

Fener Tıp 5. 

Bozkurt Tıp 6, 

Kelebek Tıp 9. 

20 24 29 4 -kumpan yasıoda1rı: 

90 cm 

85 •• 
80 " 
75 ,, 
70 ,. 

85 " 
80 " 
75 " 
70 ., 

Kuruş 

832 

7~6 
723 
690 
657 

732 
701 
670 
639 

1 - Yukandaki fiatler, fabrikada teslim ve bedeli peşin 
ödenmesi meşrut ~6 metrelik bir top için olup asgari 
11 balyalık (yani 25 top) satışlara mahsustur. 

2 - Beher balya ambalaj ve prese masrafı olarak 100 
kuruş m ·· şteriye aittir. 

3 - istasyona veya mağazaya naldini istiyenlerden beher 
balya için 30 :kuruş araba 11akliyat ücreti alınır. 

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

Yukarıda gösterilen bez fiatleri Vekaletin tesbit ettiği 
fiatlere uygun ambalaj ve n~k'liye masrafları om da muva.f.k 
olduğu tasdik o!unur. 

T"carrt odflsı resmi mühürii 
:. ·:,,' 'ı~ ~ . . .. . . .... . ···~ '• ...... ; • . .. . . 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa Memleket hastanesinin sıhhi tes'satı 48709 Hra 

SO kuruşluk kaşif bedeli üzerinden eksiltmeye konul· 
muıtor. 

2 - Bu işe ait ıartoame, keşifname, plan vesair evrak An· 
kara, lstanbul ve lz:mir vilayetleri Nafıa ve Sıhhat 
müdürlüklerinde mevcuttur. Daha fazla tafsilat Manisa 
Nafıa müdürlüğünden istenebilir. · 

3 - Bksiltme 28-4-938 Perşembe günü saat t l de Manisa 
vilayeti daimi encümeni önünde yapılacaktu. 

4 - Elcıiltme kapalı zarf usuliledir. 
S - Muvakkrıt teminat 3654 liradır. 
6 - '!!diplerin 1937 yılına ait ticaret odaaı vesikası il~ on 

bin Ura degerinde yüksek tazyikli buhar kazanı tesısatı 
ve çamaşırhaneyi memnuniyet bahş bir şekilde yapmış 
olduklarını dair vesika ibraz etmeleri şarttır. 

1 - 2490 sayılı kanunun 32. 33 ve 34 üncü maddderino 
tamamen uygun olmak üzere hazırlanacak kapalı zarf· 
ların Nisanın 28 inci Per~embe günü saat 10 na kadar 
Manisa va!iliğine verilmiş veya gönderilmiş olması 
llazımdır. ilan olunur. 10 15 20 24 1152 

lstanbul jandarma satın alma ko· 
misyonundan: 

Miktarı 
Kilo Cinsi tahmin bedeli ilk teminat 

Lira Lira 
8.000-9.000 Yün fanile ipliği 23400 1755 

1 - 938 senesine sari mukavele aktı ıurctile 11 Niıan 938 
:taıihinde kapalı zan eksiltmesine konulan yukarıda cin•!. mik· 
tarı, tahmin bed~li ve ilk feminatı yazılı fÜn fanila ipliği için 
istekli çı kmadıt1 cihetle evellci şartnameıine göre 5 Mayıl' 938 
Perşembe günü saat 14 de Gedikpaşadaki jandarma .s .. tın alma 
'komisyonunda pazarlıkla alım muamelesi y,apılıcakbr. 

2 - Şartnamesi her gün adı ge~n komisyonda göriilebilir. 
3 - lstekt lerin 2490 sayılı kanun ve şartnamede yazılı 

evrak ve ilk teminatlarile pazarlık gün saat 14 de komisyonda 
bulunmaları. "1259" 20 24 29 4 2159/~293 

lstaobnl Nafıa müdilrlDğilnden: 
2·5·938 Pazartesi günü saat 15 de lstanbuldı Nafta müdür· 

lüğünde (22959,35) lıra keşif bedelli İstanbul umumi hapishane 
bina1tnın yıkılması kapalı :zarf uıulile eksiltmeye konulmuştur. 

Mukavele, ..eksiltme bayındırlık işleri genel iıususi ı.ve fenni 
şartnameler;, pr.oje, keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 
dıireıinde .görüleceJdir. 

Muvakkat teminat (1722) liradır. 

isteklilerin teklif mektupları ve en az (15000) '!liralık bu işe 
benzer iş yaptığına dair Naha Vekiletinden alınmış ehliyet 
ve 938 yılına aıt ticaret vesikalarına havi kapalı .zarfJar1 
2·5·938 günü saat 14 e kadar Nafıa müdürlüğüne vermeleri 
lazımdır. 10 1.S 20 25 1914/1188 

İ~mir leJJazım amirliği ilanları 
Jzmir evazım amirl ği Sat. :A1. Ko. Rs. den: 
Piyade atış okulu Maltape ye Bursa askeri liseleri için alı· 

nacak ve beheri üç parçadan ibaret yıkama sıkma ve ütü ma
kineleri olm.ıtk üzere üç adet çamaş r yıkama makiııelİ mü· 
teahhit nam ve hesabına 27 IMayı& 938 Ü.ıma günü aaat 15 
buçukta Tophenede lstanbul Jevazım amirliğj satın alma ko· 
miıyonunda açık eksiltmesi yapılacaktır. Bu makinenin tahmin 
bedeli tstanbui için (430r:J) Bursa için (4700) liradır. ilk temi· 
natt (997) lira 50 ku uştur. Şartname ve kataloğu komisyonda 
görüleb.1ir. İsteklilerin kanuni veıikalarile beraber belJi .saatte 
komisyona gelmeleri. 12 24 8 22 1216 

İzmir Levazım amir1iti satın alma icomiıyonundan: 
Jdarelcrj lstan bul Levazım amirJigine bağla müessesat içio 90 

ton teker 28 qisan 938 perşembe günü saat 15 de Tophane· 
de lstanbul lev,azım 1tmirliği satın alma komisyonunca kapalı 
zarfla eksiltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 24075 ılk temi· 
nıtı i805 lira 63 kuruştar. Sartname ve nümuneıi komi_,onda 
görülebilir. lıteklılorin k4nuni vesaikleriie beraber teklif melt· 
tuplarını ihale uatından bir saat evvel komisyona verme· 
leri. 16 21 25 1175 

lzmir levazım amiriiti Sat. Al. Ko. reıslığindon: 
Ordu ihtiyacı için alınacak orı bin kıio boz renkte pamuk 

çorap ipi ğinin 2 Mayıs 938 pazartesi günü saat 15 de fıtao· 
bul levaz1m am'rl ği aabn alma · kom1syonunda kapalı zarfla 
eksiltmesi yap.ı1acakbr. Tahmin bedeli (15300) lira ilk teminatı 
114.7 buçuk liradır. Şartname ve nümunesi komisyonda görü· 
lcbilir. Jsteldiler.iıı kenuni vesikalerile beraber tekliflerini ihale 
saatuıdan bir saat eıtel Tophanede levazım amirliği ıattn alma 
lcomityonuna vermeleri. 14 19 24 28 1257 

lzınir v.ilayeti Defter.darlığından: 
Şekerci Mehmet Bedrınin eski y•llar kazanç vergisinden olan 

borcunun temıni <tahsili için mahcuz Hacı Mahmut mahallesinde 
Numan zade sokağında kain 16 eski 26 yeni sayılı ev yeniden 
takdir ettirilen 10'.JO lira kıymet üzermden vilayet idare heye· 
ttnin bu baptaki kararı mucibince ilan tarihinden itibaren 21 
gürı müddetle tekrar müzıyedeye-ç•kardmıştır. Talip1eriıı 10·3-938 
Sala günü saat 15 te ı!Viiayet idare heyetine müracaatları. 

19 25 30 7 t] 79 

lzmir Oefteı·darlığından: 
Yunanlı satış 'Lira 

iJ.312 Al&ancak kine.kordon caddesinde 422 eski vo 162 3SOO 
bj numaralı ev. 
Yu1carda yazlı Yunanh evinırı mülkiyeti peşin ve n•kit ile 

ödenmek ve Vakıf ile olan ilıiğinin ahcl tarafından kesilmek 
şartile ve kapah zuf usulile 10 gün müddetle müzayed~ye 
konulmuştur. lh )fesi 5151938 ta r hinde saat 15 tedir. 

Tat p "erin kapalı zarfluı ihale günü saat 14 de kadar ve 
yüzde 7,§ 'temınatiar'ile bidikte Varidat müdü•lü~ünc ver· 
meleri. ~4 1 1330 

OSWPWU Y4SU # • 

Florya pl3iları kiraya 
veriliyor 

Ista bul belediyesinden: 
Te~i m tarihin den itibaren 938 senesi Birinciteşrin sonuna 

kadar Floryada bulunan plajlar toplu bir halde kiraya veril· 
mek üzere kapalı zarfla artırmaya konulmuştur. Kirasına 
15,000 lira bedel tahmin olunmuştur. 

Artırma 6/5/938 .cuma günü saat 15 te daimi encümende 
yapılacaktır. istekliler 2490 No. lı kanunda yazılı veailc:a ve 
1125 liralık ilk teminat makbuz veya mektubile beraber 
tek] f mektuplarını avi kapalı zarf~arını yukarda yazılı günde 
saat 14 de !kadar daimi encümene vermelidir er. Bu saatten 
•onra ve,.ilecek zarflar kabul olunmaz. •g " 2238/1332 

Menemen uı·baylığından: 
Belediyemizce 45 beygir kuvvetinde çifte vulantlı tek ai· 

lindirli 25() adedi devirli tip elektirik bir adet Dizel motonı 
kapalı zarf usulile satın alınacajındın taliplerin 515138 ıta• 
ribine rasityan perşembe güoü aaat lS te belediyey.e müra• 
caat etmeleri ve ihaleden bir saat evci zarflarını kanunun 
tarıfi dıireıinde riyaıet makamına tevdi etmeleri lüzumu ilin 
olunur. 24 27 30 3 

K~mılpaşa icra mcmurlu· 
ğundan: 

Ulucakta mukim iken balen 
ikametgahı meçhul Tekkeli lı· 
mail kızı f atma tarafına 

IS·8·932 tarihinde vadeleri 
hulul eden iki parça senetle 
baJi tasfiy.ede bulunan Ulucak 

zirai kredi kooperatifine mütebaki 
borcunuz olan 98 lira 89 kuru
ıun faiz ve masrafları ile bir· 
l!kto hac•z yolu ile tahsili tale· 
bile alacaklı tasfiye heyeti ta
rafından Kemalpaşa icra ıdaiıe· 
ıine vaki müracaat .üzerine na· 
m.ınıza çekler ve emre muharrer 
aeoedat hakkındaki ahkama 
göre çıkarılan beş ,ıünlük öde· 
me emri ikametgahıOJzın meç· 
:ltul olmas.1 hasebile bili tebliğ 
iade edildiğinden ilin tarihin· 
den itibaren beş gün zarfmda 
yukarıda yaz L bor.cunuzu öde· 
meniz veya bo. cunuza yetecek 
mal -alacak ve haklarınızı gös· 
termeniz we borcun tamamına 
rveya b"r kıımına itirazınız rvar· 
.. yiae bu müddet zarfLada 
bilClirmeniz lizımaar, alCsi tak· 
dirde müddet mürurundan ıon· 
ra · hakkınızda ahkamı kanun ·ye. 
nin tatbik edileceği ödeme teb· 
liği malcımına kaim olmak üzere 
ilin olun ur. 

Göz Hekimi-1 
Mitat Orel 

Adre1: B,yler Numan ıo
katı No. 23 

Kabul ıaatleri: Ötleden evol 
•at 10-12 öğleden sonra 1- lS,30 • 17 Tele. 3434 

Kemalpaıa icra memurlu· 
ğundao: 

dahe uzatılarak ikinci artırma· 
ları 11/6/938 Gu martesi gÜ:lÜ 

a,yni Hatte yapılacaktır. Hadise 
2280 sayılı kanuna tabi olma· 
dığındaa bu artırmada satış 
bedeli ne olursa olsun kıy.met• 
lerine balcılmıyarak en çok ar• 
brana ihale edilecektir. işbu 
gayri menkuller üzerirıde berhın· 
gi bir •uretle bak talebinde 
bulunanlar ellerindeki r.esmi 
vesai kle birlikte 20 gün zarfm. 
da icr•ya müracaatları Uz mdır. 
Akli takdirde hakları tapu ai• 
cilince malum olmadıkça pay· 
laşmadan hariç kalırlar. Satış 
peşin para jfe olup müşteriden 
ayrıca % 2,5 dcUaliye alınır. 

Şutname ilin tarihinden itiba· 
Ten herkese açık bulundurula· 
caktır. Taliplerin % 7,5 pey ak· 
ceai veya milli baok itibar mele· 
tubu we 36/507 doıya numara· 
ıile birlikte Jcemalpaşa icraıına 
müracaatları ilaa olunur. 

Onu bır kere tec:nibe edıniı.. Zororsız v: 
>İnirleri tetlcııı edlsı olan bu il4~ uykusuzluOo 
~ 1111ulma~ tıV de...edt(; 

Hali tasfiyede bulunan An· 
ıllZCI ikooperatifinin Anıızcada Birinci mıntaka tapu 
ölu Abdullah varisleri zımme- sicil muhafızlığından 
tinde alacağı olan paranın te
mini için mahcuz ve tapunun 
1/10/317 tarih ve 2tf22 No.lu 
ıicilinde kayıtla Ansızcanın De· 
vcciavluıu mevkiinde şarkan 
Yusuf dede oğlu Recep, garben 
ayan o,klu deli Mehmet, şima· 
len Kıaaba caddesi, :>enben 
zaptiye Yusuf ile mahdut tapu-
da 3671 M. M. bağ ve halen 
ehili vukufun beyanına nazaran 
6433 M.M. miktarında 21 lira 
kıymetinde tarla ile 24 No. la 
tapuda mukayyet Gökycri mev· 
kiiııde şarkan o/Ol, garbeo yol, 
şimaleo Ali onbaşı, cenubcn 
yol ıile mahdut tapuda 18380 M. 
M. ve fakat vız.yet beyanna· 
mesine göre 22056 M. M. ve 
ceınan 72 lira kıymetindeki tar· 
la1arin birinci açık artırmaları 
2715/938 C:um a günü saat 11 
den 12 y~ kadar Kemalpaşa 
icra daireslnJe yapılacaktır. Bu 
artırmada satış bebclleri tah· 
m n o:unan kıymetin % 75 ini 
bulur sa en ço-4,c artıranın üze· 
rinde bırakıl a c1ktır. Aksi tak
dirde en çok artıranın taahhü. 
dü bakı kalmak şartile ~!lt•şlS 

Ba!çovanıo aşağı mahalle 
Köprübaşı cami sokağır.dl gün 

döğusu dağlı Mehmet Ali oğlu 
Ali, günendiıi yol, poyrazı hu• 

ıusl yol, ılcıbleıi Osman ·ıe çev· 
rili bir ev bundan 32 sene evel 
ölen ikiz Mustafa oğlu Süley. 

maıun senetsiz olarak Süleyma· 
.nın malı iken ôlmesile varisleri 
beyninde haricen yapılan tefrik 

ve taksim neticesinde işbu ev 
karısı Münevvere isabet ederek 
2S aenedenberi senetsiz n'zasız 
malik aıfatile tasarruf edilerek 
mumaileyhanm yedi sene evet 
ölmcsiJe veraseti kızları Emine 
ve f atmaya intikal ettiği mın· 
takamıza vaki m ürcaatlarmdan 
anlaşılmıştır. Bu evin tasarruf 
sebepleri ve hakkı mülkiyeti 
hakkında 4·5·938 günü mahal· 
linde tahkıkat yapı1acağmdan 
bu gayrimenkulün mülkiyetinde 
hudutlarmda bir hak iddia 
edenler vana muayyen gün 
içinde mıntakamıza veya tahki· 
\cat gününde mahallindeki me· 
mururuuza vesaiklerile birlikte 
n ij • Ar~AI ları b ldiri lir. 



- - -
'* • • ~ .. • . . -

Sahife 11 

ı.· ratelli Sperco 

V apar A centası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDES . vapuru li

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

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

"JUNO,, vıpuru 2-5-38 tari· 
hinde limanımıza gelıp ROT· 
TERDAM, AMS TE~DAM ve 
HAMB URG limanları için yük 
alacalctar. 

SVENSKA ORIENT 
.; l LINIEN 

"VIKINGLAND,, vapuru 28· 
4-38 tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GOYNIA, OANZIG, DANI· 
MARK •e BAL TIK limanları 
._ ,&k alacaktır. 

''GOTLAND,, vapuru 19·5-38 
tarihinde beklenmekte olup 
ROTIERDA, HAMBURG , 
GDYNIA, DANZJG, DANI· 
MARK ve BAL TIK limanları 
içiD y6k alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAJN 

.f •ALBA JULIA,, vapuru 9-S-38 
tarihinde limanımıza gelip 
MAL TA, MARSIL YA ve CE· 
NOVA limanları için yük vı 

yolcu kabul ed•. 
ilbdUi hareket tari~lerilı ve 

aavllallr411d dıtif ildildordea 
acente meauHyet kabul etmeL 

Dalaa flzla tafıilit için 2 nci 
kordoacla FRA TwJ SPERCO 
Yapar acentalıtana müracaat 
edilmeli rica olunur. 
Telefom 4111/414214221/2663 

DEUTSCHE LE. 
\' ANTE. UNIE 

-~~...-G. B. 
HAMBURG 

DEUTSCHE LEVANT~ 
llNIE, A. G. HAMBURG, 

ATLAS LEVANTE UNIE A.G. 
BREM EN 

, 1' .. ACHAIA,, vapuru 25 Nisan· 
• ' da bekleniyor, ROTTERDAM, 

HAMBURG ve BREMEN içia 
yük alacaktır. 

SERVlCE MARITIMI 
RQUMAIN 

BUCA REST 
- •DUROSTOR. va_pura 3 Ma-

yısta bekleltiyor, KOSTENCE. 
GALA TZ ve GALA TZ aktar
ma11 TUNA için yük alacakbr. 
SOCIETE COMMERCIALE 

BULGARE 
VARNA 

"BULGARIA,, vapuru 22 Ni· 
unda bekleniyor, B URGAS, 
VARNA için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MID~ 
HAVSKINji 
OSLO 

1AGHDAD" •apura 15 Ma
Jt•ta bekleni_.lor. JSKENDE
RIYE, DIEPPE w NORVEÇ 
için yik ala cakbr. 
JONSHON WARREN UNIES 

LIVERPOOL 
••jESSMORE., vapuru 5 Ma

"' belrlellfJOr, BURGAS, VAR· 
NA, KôSTENCE, SULINA, 
GALA TZ Y• BRAILA içia ylk 
aleeaktlr. 
AMERiKAN EXPORT U· 

NES INC. 
PiRE AKTARMASI DO~U 

SEFERLER 
· "EXOCHORDA,, va~un 22 
Nl11 .. PIREd.a BOSTON n 
NEVYORa<a hareket edecelı:tir. 

\ •'EXCALIBUR,, vapmu 6 
MaJlı PIREdea. BOSTON ve 
NEVYORKa hareket edecektir. 
SOOETE ROYALE HONG
ROISE DANUBE MARITIMI 

11UDAPEST,, npuru 30 Ni
... bekleniyor, PORTSAID ve 
ISKENDERIYE içia yük al• 
cıldar. 

,::DUNA.. vapmu 5 Mayaa 

ANADOI~U 

Kum~ biri 

HAYRE'TTiM 
ÇİZER 

Olivier ve 
Şürekisı 
Limited 

V a,,ar Acente111 
liriacikordon Ree1 bİUll 

Tel. 244' 
THE ELLERMAN LINES LTD. 

"FLAMINIAN,, vapuru 15 
Ni1&nda LIVERPOOL ve 
SWENSEADAN ıelip yük ça
klracaktv. 

.. CARLO,, vlpuru 20 Ni
ıaacla plip yük çıkaracak ve 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktar. 
THE GENERAL STIM NAVh 

GATION Co. LTD. 
"AD ]UT ANT,, vapuru Mart 

nihayetinde LONDRA için yük 
alacaktır. 
DEUTSCHE LEVANTE· LINIE 

"DELOS,, vapuru 24 Martta 
ıelip yiik çıkaracak. 

Teknik 
Muhasebe Biirosu 
Mustafa E. Çelebi 
Kapalı YemifP'ıısı No. J 

Tele/eıu 3435 
Muhasebeye ait bütün iılerinizi 

tam bir itimat ile tevdi 
edebilirsiniz. 

Büro, kanuna aygua ıekilde ve 
maiatelif uıullerda: 

Mulaaae6e t••İ• eder 
De/ter tatar 

Pldnço tanzim eder 
11 .. abıtetAik,taali:y• 
o• ihtildllan halleder 

• bekleniyor, TUNA limanlar1 
içi• ,Ok alacakbr. 

biadald hareket tarihlerile 
aavlualardaki detifildiklerinden 
aceata me...liyet kabul etmez. 

DMa ..... e.flillt ahaak için 
Biriac:ikordonda W. F. HENRY 
\'AN DER ZEE & Co. N. V. 
wap• ~catahtma mira~ 
c<.ı.melİ rica oluaar. 

Telefon N"° 200712008 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 
istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
Bel gev
şekliği 

olanlara 
' 

Şifası tec. 
robe edil· 

• • 
mı,ıır 

Büyü~ şişesi 60 kuruş 
U. depo S. Ferid Şifa eczanesidir 

Miicellit 
Ali Rıza 

••• En temiz ve ea zarif itleri 
ıüratlo yapar. 

Yeni Kaoallar 

çarıııı No. 34 

Baktriyoloğ 

Zühtü Ergin 

Asabiye m'iitehaaaaı 

Dr. Ismail Ziya Tregul 
İkincibeyler sokat• Fır4a karı"' No. 25 

T clefoo: 4178 Evi : 250' 

• 

Ege m1ntakası 

Bağcılarına ilan 
İzmir hariç olmak ıftzere 11,ağıda ~ôeıenlen mıntaka~ıırda kükürt Ea• 

tışı ziraat bankaları fubc ve ajanlarınca hiıal:ınnda )&Zıh peukendo 
fiatlcril• yapılacaktır. 

lzmire bağlı Kar,ıyaka, Buroo•a, Duca, Seydiküy, 1'oiLal ı , llıca, 
Doıyakt, Balço•a, Yenikale tımarı ba~cıları ihtiyaçları olan kükü t eria 
bedelini tirketin (İzmirdc kapalı yemi7 çuoısı .No. l) muteme İ"ine 
tediye ederek kü'kiirtlerini Dangıçta t:ıı iskeledeki .uaiycde teıellüm 
edecekludir. 

İJunci eller kaldmlmıı oltluğuodan bağcı olmtyaolara kükürt n• 
rilmi,ecektir. 

Satı~ 

Mıotakaeı 

lımir 

Perakende sauı f iati 
beher torba için Kimler tarafındın 11tılaca~ 

~ eçiborlo kilk6rtleri 1'. A. Ş. 
İzmir matemedliği kapalı 
l'em1t çarıııı Nol 41 830 karuı 

Menemen Ziraat baakuı 340 " 
M.aiaa ,, ,. iS40 " 
Turjudlu ,. ., 345 " 

Şalibli " " 350 " 
Alaıelıir " ., 350 ,, 
AkhiHr ,. ., 350 ,. 
KırkaAaç ,, " 350 " 
Soma ,, " 350 ,, 
Balıkuir " ,, 360 ., 
Bergama ,, ,. 360 " 
Kemılpaıa,, " 350 " 
Urla ,. ,, 350 " 
Seferihiıar ,, " 355 " 
Çefme ,, ,, 855 • 
Ôdemiı ,, •• 855 ,. 
Tire ,, " 355 " 
Kuıadaıı ,, " 360 " 
Karaburun ,, ,, 355 " 
Aydın ,, ,, 355 " 
Kftktlrtlerimia karıaa ma•ırıı (50) ıer kilolok torbalarda utılıga 

çıknılmıttır. Beynelmilel ıöhreti baiı Loodrada (Daoiel Gnffth) labo
ratunrında 1aptırılu tahlilde kflktlrtlerimizin, yüzde 99,51 ııafiytth 
oldo~u anllıılmııtar. 

Kükürtlerimiı baglllıhk içia ıoa derece faideli bauaları haiz muzir 
maddelerden tımamile ari H en yilkeek ecnebi kükürılerine muadildir. 

KEÇIBORU.J KÜKÜRTLERf 1'ÜR1' 
ANONİM ŞİRKETİ 

Doktor 
A. Kemal Tonay 

IHılderigol .. w Wa.,ıcı, •l•ın la,,.lıld111ı mıitelae1.1111 
(Verem ve saire) 

Basmahane Çorakkapı caddesi polis karakolu yanında 
251 ıayılı ev ve muayenehanesinde sabahtan akşama 

kadar haıtilarını· kabul eder. 
Tel.e/llon: 4115 

Türk Hava Kurumu 

Biiyiik Piyangosu 
25 inci T E R T 1 P P L A N I 

Birinci keşide 11 Mayıstadır 
Sayı Lira Sayı Lira 

1 Mükafat 10000 30 ikramiye (500) 15000 
1 ,, 20000 60 • (150) 9000 
1 ikramiye 40000 100 • (100) 10000 
ı . 1sooo 400 • (50) 20000 
1 • 12000 600 • (30) 18000 
1 • 10000 800 • (20) 16000 
2 • (2000) 4000 
4 • . (1000) 4000 

T.iSBANKA~ 
1938 

Küçök Ca.ri He&aplar 

lkrcımili~ pl&nı-. 

Acele satıhk 
evler 

lzmir r ........ S.lltla ot•• 
malaallai Ha• Ali 10btaada 
3J Ne. la ....., S odalı bir 
......... •iktat .... ile 
bep89J• •ı•• laaYi n ile 
.,.. ........ IOkakta 61 Ye 
6~ urlı etler elnriıli fiatle 
11tılaktar • 

Allu ecicDler hane derununda 
ikamet edenlere airlcaat edet 
bUirJer. D. 6 

2000 203000 

Dit Tabi6i 
Cevat Dağlı 

ikinci S.,let 11ebk No. 5J 

BlriDd Sal Mutaı.a.ııs 

Dr. Demir Ali 
«-..•il• 

Cilt ve T•aaOI haatahk· 
lam ve eiektrilr tedavıst 

Jzmir • Blrincr i>nt• aolc gı 
flhımra Sinem..; arkasında 

Telefon : 3479 



!'dJre JJ Mart 

Şahap 
--.--.-----.,,,- _ = ANADOLU ~~~~~~......-~~~~~~~~ 
Tesir~m tabii olarak E _S. r . ahap Bas_u_r_m_e_m_e_l_e_ri_n_i_g_i_d_e_ri__,r ..... ,-
yapan en ıyi müshildir - Kuvveti, iştihayı arttırır. 

Elbise ve Manto 

mer•khlarıaa müjde 

Zabitan Ba.glu ve 

B11ganl11. r ... 

En mütkülpeMOt müş· 
terileriai memaun eden 
bu fırmayı unutmayıaız. 

Tüccar Ter~i Türkpazarı 
rahim Karaka 

8u kere yeni ıçtıtım mağazada zengin 
çefitler. Maatoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 
k•maılarıa eavaiıiAİ, yerli ve Avrupa. 

1 - Matazam dahilinde açtatım terzıbancmde 
laUMMli olarak bay ve bayanlar için ıon moda 
zarif, ıılc: manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvalcar, 

mvalet, relinlik, ıivil ve aıkeri elbiıe ve kaputları 
iateDildiji ve befeniJdij'i ıelcilde imal edilir. 

i - Muamelem potin ve kredi ile de yapılır. 
Ş - Bu '61lerimf• dotrt1lutunıa anlamak için bir defa 
~lhe kilidir. 
Adretc ôdanpuar: 86merbanlua çılc:tıtı eski Bayraklı 

••~azı Numara 12 • Telefen 3276 r.,,ttue .. ,,.,.alc.ntltJ ol11rtılc llarlçttJn sipariş kabul edilir -
Hasas ve temiz iş 

Mutedil fiatle 
Söz verilen gftnde 

Malıine tamirha
,...;na. ,apılır 

iz.mir "'-•tane paaarı demirciler 
No. 18. 18 

Septolin 
Dl$ 

luıllanınu 

Telefon: 3993 

Toptan 
aatış yeri 

l'•ılemtılcılutla 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

,----------------------------------------------------.... Taze Temiz Ucuz ilaç 
Hertürlü tuvalet çeşitleri 

Hamdi Nüzhet an çar 
I 

Sı ha " 
zanesı 

Başdurak Büyük Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Harac;c;ı kardeşler 
üyiık mobı y ve me ruşat ma-
ğaz lan emrinize imadedir. 

MERKEZ ŞUBE 
1ZM1R ANKARA 

Foto Köroğlu 

mza Rilstem 
Eıı moıhur fabrikaların fotoğrat makinelerı , filım, C9m, kltıt, 
kart ve bilumum fototrafçılıkta müıtamel eczalar, fototraf alit 

ve edevıtt, font ve ıebpalar. 

~ emiz._ zarif e_fY&t. elbUe i~yaca~ evel relir. Herkes kendi F otot11r.af rıl·Jl,a m'IJteallik her neoi malzeme 
haliıae fON temiz bir eve, miMlirlerini kabul edecek bir alooaa • • r • 
rahat )'AflJKAk qyap muhuıçtar. İyi bir mobilya içinde kendinizi Zevki olctı1acak r .. im ve atrandiımanlar, senodat ve .vrals 
Ye ailenm muhite daha İJİ taıutabilirliaiL Evinim .. yua hayab- Utinablan ve kopyaları kemali dikkatle yapabr. 
aııın etiketi oldufunu unutmayuu. , A M A T Ô R J Ş L ER J 

Memurlara 10 talıaitte verui,e muame- IZMIR: Emirlcrude ÇUfll1 No. 28, 4, S, 6, 7, S. J, 
l• ~- Tel.fon: 2675 Telsnf: Riiatem 1z.ir 

....................................................... iıiiiiiiiiiiiiiiiiı• 

ev oe tomobilleri 
Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukavemeti pek çok ve cihanın 

en beğenilmiş otomobilleridir 

r 

Oldsmohil otomobilleri de her tftrlo evsafı haiz, sağlam, elverişli, 

güzel ve lüks makiuelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii: O. KUTAY 
Birinci Kordon Telefon 2704 

~=!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~·-=-=-=-=-==-=::===-============= 
Amen'Kan Simon Kompani Karyola ve Somya fabrika ı lzmlr ve havallsi · 

7--------------------~~--~--~~~~ ~~~~--~~~~~~~~~----~~--~~~~~~~~~~~~-------

A 1938 Model ı 1938 Mo<deD 
~ile 99lik yayla emaa1aiz ıomyaları mutlaka iÖrünüz Çelik lamalı ıomya ve ayakh divanları hiçbir fabrikanın yapam .. 

S 1 M O N S C Ö M P A N Y Marlcaıına dikkat ediniz yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

Y egine sabf yeri: 

1938 ModeD 
Haliı 99lilcten mamul mobilya renle ve ıiıtemi. Ştk • Zarif vo 

aatlam boyalar kat'iyyen dökülmez, ıomyaaı ııcııdamaz 
emaalliz kar7olad1r 

-ks Kar a Sal nu Yeni Kavaflar Çarfısı orta yerde 
Na. 29·36 Hü eyin Hüsnü Uziş 


