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HAKK 1D1 R 

23 NiSAN 938 

TELEFON 3503 

FİATI ( 100 ) Para 
"4bone bedeli: Seneliği (7)~lira 

Ulus eğemenliği ve çocuk bayramı kutlu olsun 
23 Nisan 

Kararan gönülleri ilihi 
ışıklar serpen bugündür. Bu 
gün 600 yıllık Türk ruhunun 
taaret, zulum ve kölelik zen· 
tirleri:ıi k1rdığı ve sultan adı 
•lhnda başlarında bulunan 
•unturlu belalara karşı; ben· 
de varım, benim de dünyayı 
taşırtan bir geçmişim, şan 

Ve şerefim mevcuttur, "artık 
Yeter" diye ortaya ahlan ve 
asil başmı padişahlara karşı 

r
dik tutarak haykıran ve is
Yan eden Türk lüğün ilk er
ginlik havasını teneffils etti-
ği kutsa) bir gündür. 

Bugün, 1920 senesi 23 Ni · 
ıan günü Ankara 1a açılan 

Millet Meclisinin ilk defa 
olarak eğemebJiğioi eline 
alarak, yurdumuzun bir çok 
köşelerine bayrağını dikmiı 
olan ve bize zehir, ateı ölüm 
'e sosnuz boyunduruklar, 
)'aoğınlar ve sefaletler g eti· 
ren düşmanların temizlenme· 
•ine karar verildiği v~ bütün 
lürk evladlarının birbirine 
sarıldığı ve bir vücud olarak 
ileriye ataldığı çok önemli 
bir gündür. 

Bugün, gelecek hakiki 
•ıhipleri ve büyük adamlar1 

Mi 44#4 

Başvekilimiz 
Atinaya 
Gidiyor 

Istanbul 23 (Hususi)- Baş 
vekil Celal Bayar ve harici
ye vekili Tevfik Rüştü Aras 
bu~ün şehrimize gelmişler 
ve pazartesi günü Atinaya 
hareket edeceklerdir. 

........ ~ .................. -
olacak ve dünyaya Türkün 
şerefini yayacak olan sevgili 
yavrularımızın varlığı tan.n
dığı ve onlara değer veril· 

Sonu 4üncüde 
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§ Eeemenlik Ve Çocuk :· 
= Bayramı -

--

1920 in 23 Nısan günü, 
Büyük kurultayımız toplandı Ankarada. 
Türk ulusu haykırdı : " Eğemenlik burada ! ,. 
1920 nin 23 Nisan günü ... 

Atatürk Başkan oldu, doğdu bir gün eş 
Gösterdi kurtuluşun ışıklı yoll rını. 

At türk'e utltular, gönüllü bir eş gibi, 
Koştu ardınd:ın koştu açarak kollarını. 

gibi, 

Eğenıenli tt ve çocuk bayramını kutlayan, 
Ulun At türkünne se\•İcçle ba1kırıyor: 
''Ey yüce kurtarıcı cmrin.:ieyiz her zaman, 
"Ölmez izerleriole yaşa, çok yaşa ! " Diyo . 

-
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Gönül Emre 
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rı devam e 
. , 
ıyor sınt 

Çiçek dağında yarıklar hasıl ol<lu ve yeraltırl
dan korkunç sa<lalar g Jmektcdir. 80 köyde 
on binden fazla ev vıkı1.n11ş zara~· ;3 ınilvonduı· 

J • ~ 

Ankara 23 (Hususi) - ı heyecan ve korku içinde 
Felaket bölgesinde yer !ar· bulunan bu felakdzede kar· 
sıntıları devam etmektedir. deşlerimiz bu müdhiş gürül-
Şimdiye kadar duyulmamış tüyü işitir işitmez evlerden 
bir top gürültüsünü mütea· ve çadırlardan harice kaç· 
kip zelzele olmaktadır. Zel- maktadırlar. Kır şehir civa-
zeleoin olacağını daha evel rı.nd~ki çiçek dağı . ö~ünde 
gürültüler haber vermekte bır tepe kaymış ve ıkı met· 

re genişliğinde yarıklar ha-
sıl olmuştar. ------------ ---00••"00--------------

SiNEMA KÖŞESi Bugün gelen malumata 
göre 17 köy kam'len, 80 
köy kısmen yıkılarak harap 
olan evlerin mıktarı on bin· 
den fazladır. Maddi 1arar 3 
milyhndur. 

Ankara, - Felaketzede 
kardeşlerimize başta hüku
metimiz ve Kızıl • y olmak 
üzere her taraftan büyük 
yardımlar başlamıştır. 

Ankara, 23 - Zelzele 
bölğesindeki kardeşlerimizin 

ihtiyaçları hülifıınetimiz tara· 
fından derhal temin edil
miştir. 

Göçmeııler 
Geliyor 

-· 

23 Nisan 
Bugün yirmi üç Nisan 
Bugün olduk hür insan .. 
Bugün ey arkada~ar 
Göklere erdi başlar. 
Bastığınız yer sizin, 
Koşun titrem t k iİZİn. 
Atılın ileriye; 
"Bu eller bizim!,, diye 
Bugün yirmi üç Nisao, 
Büyük, küçük her insan 
Can evinden sevinsin; 
Çünkü Büyük Meclisin 
Kurulduğu güo, bugün! 
Arkadaşlar! Yfitüyün!. 
Bu uzun yolculukta, 
Üdğda, kırda ufukta 
Haykırınız; kurtulduk, 
Ne gem, ne boyunduruk! 

• Bağırınız ki artık 

Bizlere bahtiyarlık 
Yurdun saadetidir, 
Yüce Türk milletidir . 
Deyiniz ki nibayet 
Bu vatan-.la hüriyet 
Her gönülde bir candır, 
Gaziden armağandır l 

E. R. __ ____, .. , ____ _ 
iki Büyük Bav
ram Kutlula

nıyor 

Ulusal eğem\ nlik ve çocuk 
haftası bayramı müaasebetile 

bu sabah saat onbirde Cum· 

huri yet, Basmahane, Eşref· 

paşa, Güzelyalı, Pazaryeri 
ve Karşıyaka Parti alanla
rında tören yapılmı~ t ı r. 

Bugün ve yarın çocuklar 
Küllü parka parasız olarak 

girebileceklerdir. Pazarhsi 

günü saat 12 ye kadar şeh

rin bülüa sinemalarında 11 ek 
teplilerden ücret ahnaııya· 

caktır. Akşam üzeri saat 14 
den 18 e kadar Halke inde 

mekteplilere karagöz göste-
rilecek, temsiller verilecek-

tir. Haftanın muhtelif gün· 
}erinde de çocuk vel lerine 

Çine yeniden 
Kuvet 

Gönderilivor 

Tokya 23 (Radyo) - Ja
pon kabinesi dün ve bugün 
imparatorun riyasetinde top· 
lantılarına devam etmiştir. 

Çine yeniden kuvvet gön
derilmesi ve büyük bir mık· 
yasta Çinde askeri bir ha· 
reket yapılması kararlaştml
mıştır. 

- .r-.••t•• 

Otobüslere 
Karş 
Edirne (Hususi) - Devlet 

Demiryolları Edirne - lstan· 
bul arasında işliyen otobüs· 
lerin rekabetin i ortadan kal
dırmak üzere yeni tedbirler 
almak üzeredir. Diğer bazı 
yerlerde olduğu gihi Edirne 
Istanbul arasında da mun· 
tazam Otoray seferleri ih-
das edil.:cektir. idarenin ye· 
niden almak üzere bulundu· 
ğu bu otor aylar Edirne-Is· 
tanbul arasındaki mesafeyi 
7-8 saat içinde kateaeceği 
gibi bilet ücretleri de ucuz· 
lıyacaktır. 

Resmi Daireler 

·.«-,...~..:ı.e• Halkevinde müsamereler ter

Milli Hakimiy~t bayramı 
~olayisile resmi daireler bu· 
gün tatildir. Daireler Pazar· 
tesi günü açılacaktır. 

(Arşın Malalan) Türkçe sözlü ve şarkılı öperet filmi büyük: bir muvaffakiyetle 
sinemasında devam etmektedir. 

18TER GÜL ISTER AGLA 
Her Sövlen~ıı Sözün Hemen Doğruluğuna 

inanmamalı 
Dünkü nüshamızda okunduğuna göre Yugoslavyanın Vinkofço kasabasında saf bir aile· 

Din kızlarına koca bulmak hülyasına kapılarak bir çingenenin falına inanarak elmaslarını 
ve paraları kaptırğınını okumuşsunuzdur. 

Böyle vak'alara memleketimizde de tesadüf edilmektedir. Bazı evlere dalıp çıkan dünür· 
ler vardır. Bunlar sırf gendi menfeatlerini temin etmek için bin dereden su getirirler, 
avukatlıklarını Üzerlerine aldıkları kız ve erkek delikanlılar için bin bir çeşid uydurma 
sözler söylerler, bazı saf ailelerde bunlara aldanarak düğün ve nişan yaparlar, sonra foya· 
lar meydana çıkar, fakat iı işten geçmiş bulunur, ondan sonrada ayırmak için mahkeme· 
lere baş vururlar. Bunlara meydan bırakmadan önce bu gibiler hakkında tahkikat yapsa· 
lır ve iyice birbirlerini anladıktan sonra bu işlere girişseler fenamı olur ? 

Ey okuyucu sen böyle dolandmcılcrın sözlerine kanarak evladlarının başlarını ateşlere 
yakanlara : 

iSTER GÜL iSTER AGLA 

Edirne 22 (HWu;"i)=-Bul
garistanın Nevrokop kasabası 
halkından ve Türk u kından 

1120 hane göçmen Pazar gü· 
nü Kapukaleden gelmişler 
ve hükumetin gönderdiği 
kamvonlarla eşyalarile birlik
te Edirneye getirilerek göç· 
men konuk evine misafir 
edilmişlerdir. Bu göçmenler 
lskin idaresinin tayin ede· 
ce~i mürettep mıntakalarına 
sevkedilerek yerleştirilecektir. 

tip edilecektir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
----------------····----------~------

Nafia bakanımıza sonsuz 
minnet ve şükranlar 

lzmirde mevcut bataklıkların kurutulması nafia bakanlı· 
ğınca dikkat nazanna alıoarak bazı tetkikatta bulunmak 
ve raporunu hazırlamak üzere bir mühendisin şehrimize gel
diğini dünkü nusbamızda yazmıştık. Bu haber lzmirlilerin 
çok sevineceği gayet önemli bir havadistir. Bilmem hatırlar· 
mısınız? Bu sütünlarda geçen sene oafia bakanlığının dikkat 
nazarını çekmiş ve Halkapınarla diğer bazı bataklıkların 
kurutularak güzel lzmirimizio havasının bozulmamasını rica · 
etmiştik, demek ki sayın bakanlığımız biz lzmirlilerin bu 
ihtiyacını anlamış ve ötedenberi mikrop yuvaları olan ve 
şehrin temiz havasını bozan bu bataklıkların ortadan kaldı· 
rılmasına karar vermiştir. Başına geçtiği gündenberi ulus 
ve yurda bir çok değerli menfaatlar kazandıran ve yabancı 
şirketleri birer, birer Öz Türk malı ve kurumu yapan na
fiaoın çok değerli ve derin görüşlü bakanı bay Ali Çetin· 
kayaya bütün lımir halkı namına minnet ve şükranlarımızı 
sunmayı bir borç bildik. 

HALKIN SESi HAKKI~ SESiDiR 
• 



( llallna Sul ) 

fy ::~~LE Ti IL:ı oktaruı laslbatlırillDÜNY \~tER 
Türk Dü~asının En Yüce Hak~n~ ı Süt Çocukların' OLUYOR? 

(C!i!]:IIJ!m:~ıl da inkıbaz 1 Kutub seyahatine çı-· 
il HA y l T v E l l H R l M A N L 1 K LA R 1 a Umumiyetle aç kalan ço- kacak iki kadın 

ti cuklar kabız olur. Kabız olan 
1Tarilai Tefrika Ya.zan: H. Türlıekaı?Q bir çok çocuklar muntazam 
1t11111119 - 5 - aamaaıt surette kilolarını arthrmağa 

t
1elikten çıkar çıkmaz, nebetçinin gırtlağına devam ederler, hattabazı an· 

ld }' d k · h • k lb' J d nelerin (peklik çocuğu bes· 
j ati ı, e ın e ı ançerı a ıne sa P a ı Ier) demeleri biç aksıı deiil· 

1 
Oç arkadaş, o gece bir bir ıeymi keşfettlo? Dediler. dir. Çünkü giren gıda ile 

''Ja geliyorlar, pilinlarını Cavez fevkalidel neş'eli ce· çıkan arasında çocuğun be-
tarlayorlar, kıyafetlerini de· vap verdi: deni muvazeneıını temin 
c,ıiriyorlar, yanlarına ica· - S z uyurken ben epeyce ederek Azami istifade temin 
oda kale dıvarlarına tırma· işler gördilm ve kaleye gi- için barsakların fazla zaman 
cıWlecek ip veyahut dıvar recek bir delik buldum. muhafaza etmesi kilosunun 
ılebilecek kazma ve sair Hepsi birbirini kucakladı, ziyadeleımeıini mucip olur. 

Bu ziyadeleşmede kabızın da 
ı tleri alarak ertesi gece öpüştüler, hemen mağaradan 

himmeti olduğundan anneleri 
ttlıdan sonra helilliııp yo· çıktılar, gece yarası olmuştu, 

24 saatte bir mutlaka çıkar· 
çıktdar. Kalenin cenup kaleye giren keçi deliğini malarıoı temin için uğraşmak 
rafında bulunan derenin buldular, ellerine hançerle- üzere müleyyinler kuJlanma. 
ae giriyorlar, sabaha kartı rini aldılar, rn önde Cavez alrı, bu ahengi bozacaiı ci· 
le dıvarlarının dibine ka- olduğu hal~e deliie girdiler, hetle yersizdir. Bundan bat. 
r sreliyorlar ve oralarda sürüne, sürüne ilerlediler. ka bazı çocukfarın gıdaları 
jduklara bir taı kovuğunun Fakat karşılarında çıkan de- kifi ve tezayüdleri de mun· 
ae yerleıtirirler. O gün mir kapı o gece kaleye gir- taz:am olduiu halde doğuşları 
,ama kadar nöbetle uyu· mek emellerini suya düşür- itibarile münkabız tabiatte 
•lar. Uyanık olanlar etrafı düğünden geri dönmeğe olduklarından defihacetleri 
ra11llt ediyor ve kaleye mecbur oldular. iki güade veyahud 3' saatte 
ıasıi yoldan sıirilecei'ini dii· Ertesi gün keçilerin girme bir tanzim. ettikleri viki ol· 
aUyorludı. Ortalık kara· zamanını beklediler. duğu gibi bilakis gıdası ki-
·ken çahlar arasında birkaç Vakıt epeyce ilerlediği fayet etmiyenlerin bazıların· 
ıçi sıörllndO, Cave:a mağa· halde keçilerden esar yoktu. da barsakları ideta isyan 
aın aizıadan onları gözle- Daha fazla beklemeğe lliıüm hali göstererek ishal olduk-
ı. takip ediyordu, keçilerin görmeden hemen mağarala· lau ve ııdalarını ziyadeleıtir· 
tfında kimıe i6riiomiyordu, randan çıktalar ve keçi yoJu- mak suretile ishallerinin önü• 
ayvanlar otlıya, otlıya iler· nun yakınlarına koıtular, geçildiği görülür. 

J rorlardı. tam ıon ke~i girmek üzere Binaenaley gıdanın azlığı· 
Ca•eı uyumakta olan ar· iken hayvanın üzerine atıla· nın en iyi ilAmeti çocuğun 
ıdaılarını uyandarmağa lü· rak yakalad•lar.I ônce gene ıikiyetleri ve vezninin ziya· 
lm ıörmeden keçilerin ar· Cavez girmişti, deliğin aizı· deleşmesindeki noksanlar 
J&ID• takıldı, kendisini na gelince nöbetçinin ayni olup bunlarla beraber bat· 
lmkila mertebe ıakhyarak likaydi ile durduğunu gören lamıf alan kabız ve kusma 
• yerlere sürliaerek ilerli· Cavez birdenbire fırladı, da 0 vakit bir kıymeti haiz 

trdu, ortalık epeyce karar· adamcağızın gırtla§'ına sard· 
ılfb. dı ve hançerini göğsüne sap · 
Kendisinin g&rillemiyece- ladı, cansız yere yuvarladı. 
e kanaat getirdiğinden (Arkası var) 

uaa dört ayaklı ve bazan •• 

"••k boydaki çaı.ıar ve Eskı· insanlar 
taçlar arasından giderek 
ıçilerin arkasını bırakmadı. Şimdikilerden daha 

iri değillern1iş 
Birçok kimseler, eski in· 

sanların şimdikilerine naza· 
ran daha boylu ve iri olduk· 
ları kanaatindedirler. Hatta 
inci) dahi dev cüsseli insan
lardan bahseder. Fakat Pa· 

Nihayet hayvanlar yollarını 
irendikleri için kalenin içi· 
ı giden bir deliğe sokul· 
aklarını Cavez gördü, he· 
aea hızla deliiin ağzına ye· 
fti, bir kaç keçi girdikten 
ıara diğerlerini iterek ken· 
ili sokuldu, bir: müddet 
ıağaradan slbüne, sürüne leontoji ilmine ~öre, şimdiye 

kadar bulunan insan müste· 
ittikten sonra kalenin içine 
plan delikten baıını uzath, 
rada bir nöbetçinin bulun· 
atana gördO, fakat nöbetçi 
elite dikkat e~mediği için 
!avezi görmemisti. Hemen 
cele oradan çıktı, gerisin 
eriye arkadaşlarının yanına 
ladtl. Onlar hali uykuda 
iller. Bir müddet dinlendi, 
bara arkadaşla11nı uyandı
arak ıu sözleri söyledi: 

- Kalkın kardaşlar, tanrı 
ıbe yardım elini uzattı. 
Teliıla kalka:n iki arka· 

lat hemen Cavezin yakası· 
ıa yapışblar: 

- Çı buk söyle Cavez 

haselerinin, eski insanla yeni 
insanın cüne itibarile birbi
rinden pek farklı olmadığ1111 
iddia ve iıbat ediyor. 

Tah\elbahir 
Birinci kordonda eski it· 

faiye kulesi karşısında meze
lerinin bolluğu, içkilerin te
mizliği ve ucuzluğu ve bil

hassa ciğerleri yıkayan kör
fezin temiz ve 11f havası 
ile bütün lzmirin bildiği ve 

sevdiği bu gazino yeniden 
açılmııtır. Bir giden bir daha 
oradan ayrılamaz. 

olabilir. 

Lise Ve Orta 
Okullar için 
Hususi Riyaziye Ve 

Fransızca Dersler 

Veriliyor 
Taliplerin Üçüncü Beyler 

Şamlı sokağında 24 numa
raya saat 4,5 ili 5,5 kadar 
müracaat etmeleri. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyKı • 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal 
temin eder. Necmettin 

Kiralık Ev 
Bayraklıda Mizan sokağın

da (8) numaralı yedi odalı, 
balkonlu bahçeli ve çok fe
rahla bir ev kiraya verile
cektir. Taliplerin Keçeciler· 
de (Sadullah efendi) soka· 
ğında (22) n&ımarah gazozcu 
Salih ustaya müracatları. 

-12 - YAZAN: G6nül Emre 

Tarihte ilk defa olarak 
iki kadın ıimal kutbunu 
keıfe çıkacaklardır. Bunlar· 
dan birisi 1930 da on dokuz 

yaşında iken bir hava yarı· 
ştnda birincilik kupasını ka· 
zanan Mis Vinfred Brauu, 
diğeri kadınlar arasında Ka
nadanın ilk defa kaptanlık 

Baktım olacak gibi deiil, urga· 
na vapıştım ve beni 2üç 

beli vukarıva çektiler 

ıehadetnamesini haiz olarak 
bugün bilyük bir şilebi idare 
eden Leman Kemdidir. Bu 

iki kadın pek yakanda on 
beş metre boyunda küçük 
bir yelkenli ile yola çıka· 

caklardır. Programları kutub 
denizlerinde beı bin mil 
mesafe kat'ederek Avrupa· 

nın en şimal sahilinden Ka· 
nadanın en şimal noktasına 
geçmektir. 

*** 
Avusturya yahudiJeri 

Londraya taşınıyor 
Zen2in Avusturya yabudi

leri lngiltereye hicret et· 
mektedirler. Bunlardan yedi 
kişilik bir aile hususi bir 
surette tutuJmuş bir tayyare 
ile Londraya vasıl olmuşlar· 
dır. 

*** 
~facar hüktimetinin kı

ral Zögoya hediyesi 

Macar gazeteleri Macaris· 
tan hükumetinin Arnavudluk 
krala Zogoya düğün hediyesi 
olarak en güzel Macar atla· 
rından on dört tane gönde· 
receğini yazıyorlar. Krala 
hediye edilecek atlar hilku· 
metin Krankos harasında 
yetiştirilmiıtir. Bu seneki 
Peıte ziraat sergisinde de 
ziyaretçilere teıhir edilmiı· 
)erdi. .. , .... 
f zmir halkına 

müjde! 
Bir senedenberi kıpalı bu

Junan Kemeraltıoda nezafe
tile meıbur Veysel hamamını 

Yukarıdakiler: 
- Yapış urgana, yapış 

urgana. 
Diye sesleniyorlardı. Fakat 

bende urgana yapışacak yü· 
rek mi kalmıştı?. 

içimden: 
- Ya elim kayıverirse. 
Diyordum. Neyse, gayri 

baktım şöyle de ölüm böyle 
de, biç olmazsa urganı ya
kahyayım dedim ve yapış· 

tım urgana. Zor beli beni 
yukarıya çektiler. Gayri ken· 
dimi kaybetmişim. 

Bir de gözlerimi açınca 

kendimi evde buldum. Elle
rim, yüzüm parçalanmış.Me
ğer ben ay:ya ateş ctmeğe 

riderken Nuri köylülere ha· 
ber iletmiş, onlar da delili
ğimi bildikleri için acele bir 
urgan ahp gelmişler ve beni 
anlathğım gibi kurtarmıılar. 
Hani canımı çoban Nuriye 
borçluyum. Gidip de çocuk· 
cağız haber vermeseydi git· 
tiğim gündii. 

Mehmed hayret içinde kal· 
dığımı görünce: 

- Bu hikaye de sana ina, 
nılmaz gibi geliyor değil mi 
dedi. Delilik işte. Şimdi ben 
de bu işi nasıl yaptığıma 

şaşmıyor değilim bani. 
Gülerek:1 
- Bu işi yaptığın mubak· 

kaktır amma, senin adını 
yanlış koymuşlar, dedim, sa· 
na ayı Mehmed değil, deli 
Mehmed diyeceklerdi. 

Mehmed de güldü ve: 
- Eksik olmasınlar hem· 

şerilerım böyle uygun gör· 
mOşler, böyle çağmyorlar .. 
Neylersin, dedi. 

Şakacı bir adam olan ayı 
M~hmed, bize askerlik ha· 
yatından da tatlı ve gülünç 
hik iyeler anlattı. 

açtım. En nefis takımlarla •* • 

Köyün delikanlıları mey· 
danlılda toplanmışlardı, yan· 
)arına gittiğimiz zaman 
muhtar delikanhlardan biri· 
ne. 

- Haydi Aziz, Hüseyinle 
güreşin de seyredelim, de
di. 

Ve Azizi bana tanıttı: 
- Kardeşimdir. 
Aziz kızarır gibi oldu. 

Muhtar bu sefer Hüseyne 
de ayni ıeyi tekrar lada. 

Biri uzunca, diğeri orta 
boylu olan bu iki genç; ce· 
kellerini ve ayakkaplarını 

çıkardılar ve orta yere çık· 
tılar. 

Kapıştılar.. Hü!eyin ilk 
hamlede Azizden daha kuv· 
vetli olduğunu gösterdi ve 
çok geçmeden güzel bir çe· 
virişle Azizin sırtını yere 
getirdi. 

Etraftan bazı delikanlılar: 
- Olmadı, olmadı. 
Diye itira:a etmek istedi· 

ler fakat muhtar müdahale 
ederek: 

- Zaten beye bir güreı 
seyrettirmdk için kapııtı· 

lar. 
Dedi ve işi kapattı. 
Murad dayı: 

- Hüseyin bu hafta da· 
mad oluy,,r, beyim dedi,:dli· 
ğünümüı de yarın baıhyor. 
Gayri ıizi salıvermeyi~.! 

- Fakat daha birçok k&y 
dolaşacağım, vaktim yok de
dim. 

Bu sefer muhtar ve diğer 
köylüler ısrar ettiler ve: 

- Gelmek senin elinde 1 
emme, seni göndermek bi • 
zim elimizde. Mümkünü yok 
bırakmayız. Dediler. 

- Hele yarına kadar dil· 
şünürüz. 

Diye kuvvetli söz verme· 
dim. 

modern ve asri bir •ekle Akşam olunca köyün mey· * 
y ... 

koydum teşrif buyuracak danhğına çıktılr. Yanımda Ertesi gün davul, zurna 
muhterem müşterilerimi mem· muhtar, Murad dayı ve bir· seılerile uyandım. Muhtar 

.n.,uiiiiiuiiiiiii!e'iiid e.c.~ .. ğ-imiiiiiiiii iiiviiiaiiidiiieiiiyiiil eiiiir.imiil!iii . • .:~ç _ k~y l;;;üiiiiiiv a;;;;r•d...ıı ;.._.._iiiiiiiiii._iliiii=niiil odama girdiği zaman: 

ı - Peşin söylüyorum, de-

zmİ r Defterdarlıiından di. Gitmece yok. 
Düıündüm, bir köy düğtı· 

nü ğörmek her halde eğlen· 
celi olduğu kadar benim 
için faydalı da olacaktı. 

icra No. Lira K. 
326 Karşıyaka Selime S. 8 8 No. lu ev 30 
329 " Rağbet ,, 20 ,, ,, 12 25 
330 Buca Zafer C. 50 taj No. lu kahvehane 24 
331 Kemeraltı C 302- 306 No. lu dükkan 325 
333 Eşrefpaşa 4 üncü Sultaniye S. 21-19 No.lu ev 27 

Yukarda yazılı emvalin senelik icarı 15 gün müddatle 
açık artırmaya konulmuştur. ihalesi 2·5·938 tarihinde 
Pazartesi günü saat 15 dedir. Taliplerin Milli Emlik müdür 
lüğüna müracaatları. (1255) 

- Peki muhtar, dedim. 
Nasılsa rahatım yerinde. Üs· 
tetik ısrar da ediyorsunuz. 
Kalayım bari. 

Ve tal"larak: 
(Arkası var) 

................................ ***********~**~*~ Elhamra Tel. ETAYYIARE sineması TE\~~~N ~ Çaylak muvaffak 
2573 ,,,,, BUGÜN Türkçe sözlü Türk Opereti tt olmuştur 

Dağları dumana ovaları ateıe boğanlar ve 
köyleri emrine esir eden kahramanlar filmi 

Hudud Kahvesi ıd ' d M'll- K-tü h · ~ " izmirde diyebilirim ki üç nüfuslu bir ha· 
are•m e ı ı u p ane aınema•ı ~ Arşın Mal Alan ,)t. nede hemen hemen bir aşçt tedarik etmek 
BUGÜN iki şaheser film birden t' d B b •t'b 1 Çinin gizli sefahat evlerinin içyOzOnü gös· 

1ıı1 Türkçe •arkdar alatürka rakslar u. zarure ı var ı. u ususu nazarı ı ı are a a· 

8 O R A -n y ~ k 1 k t d ı k d 't teren, kan kaynatan, sinir geren, kalb t( AYRICA: )t ra o an amız an ev ere a ar çeşı ye-
" .. meklerimiı.den mahiye yirmi lira mukabilin· çarptıran şaheserler şaheseri 

"RANSIZCA SÖZLÜ senenin en büyük filmi tcy AKAN BUSELERi de göndermeğe bundan üç sene evvel baş· y O Ş ı• V A R A 
:harles Boyer • Micheie:Morgan J.L. Burault +c lamıctık bugüne kadar bizi takdir eden 1 tc . Dünyanın en güzel filmi y Zen da Mahkumları jj Tı·no Rossı· u. muhteremk müşter~erimizi bir kadt dkaha mem· Renkli Miki, Türkçe foks jurnal. 

'" n nun etme için teş ilitımızı arhr ı gayemiz: Htıdtıd Kahramanı 
..__..;....._...__&Utl-t....nıına.ı..._ ._~~-·•~e•uı"nllöe Carrol=l--~---~~---...-.. ...... ,...·.ı-...k · Yalnız para kazanmak değil muhitte bir 

-.._.----~-~.L O U•--.. • · ·~·-._ _ _ _,_.___ ____ __;:)~_.hlm 6 kısım 
----~--.----



...... 3 C Rab Sul, 

Yer Sarsıntısı Ve Zarları 
8ir japon edibi, memle
İnin krizantemleri için 
dıiı bir yazıda, onların 
elliklerini ne güneşin,"' ne 

~rağın, ne denizin kııkan
dığıaı; yalnız yerin altın
uyuyan ateı canaYarının 

il çekmediğini anlatıyor. 
canavar, japon toprakla-

111 aık ıık altını üstüne 
tiren zelzeledir. 
Zetzele, insanların en çok 
rktukları ve en çaresiz 
ldıkları bir felakettir. Yan· 

,11, ıo basması, hutahk gi · 
, afetlere kar~ı PZ çok ted
t alı ı.abildiği halde, zelzele 
Gne geçilmez bir beli ola
~ deYam edip gitmektedir. 

unun misalleri kep çok-
r. 526 da Akdeniz kıyıJa
da olan bir zelzelede 
,000 den fazla insan öl· 

Gştür. 17755 Lizbon zelze-
•İnde toprağın yuttuğu io-

nlarıo sayısı kırk .bine yak· 
l•yor. 1693 deki Sicilya 
lzelesindc 1693 kurban 
'Ydedilmiıtir. En çok zel· 
le olun memleketler. Ak
'lliı çevreleri, Peru, Şili ve 
'Ponyadır. 
... Zelzelenin ne zaman gel · 
1ai bilinmediii gibi, bir 
~ha ue zaman gelecrği de 
ti' . ınmez. Onun kısa olması, 
1
' daha geJmiyeceği hak. 

111da hiç bir zaman delil 
tfiJdir. Sandüviç adalarında 
~8 deki zelzele Mart ayı 
~ilde 2000 sarsıntı kaydet
lftir. 

Zelzeleler yalnız saraınb 
Yıtı itibarile değil, fakat 

. •biyet itibarile de dağişik-
ık .. t k • fos erme tedırler. Top· 
~lr. amudi, ufki ve dalgalı 
lllak üzere üç tOrlü sanıntı 
'Pınaktadar. Amudi yani 
l•ğıdan yukarı olan sauıntı 
111•nları ve hatti evleri, aşa· 
~dan yukarı fırlatmaktadır. 
83de Italyada Kolobrada 

llku bulan zelzelede amudi 
t''•ıntılar kaydedilmiştir. 
0Prağın alttan yukarı doğ· 
\l hareketi, zelzelenin şid
ttine göre yarıklar meyda· 

-. 2ctirmektedir. Bt alır kii· 
Ük olursa doldurl l•ıktı, 

fakat büyükse olduğu gibi 
bırakılmaktadır. Ani yarılma· 
lar ve tekrar kapanmalar• 
baıan bir şehrin koca bir 
semtini. bir anda toprağın 
içine takıvermektedir. 

Bu iki şekil 1783 de Ka
labra zelzelesinde görülmüş
tür. 1855 de de Yeni Zeland 
1872 de Kaliforniya, 1891 de 

lımir sicili ticaret memur· 
luğunclan: 

Tescil edilmiş olan (Danon 
ve Danon lzmir şubesi) için 
Leon Esforanes ve Leon 
Alalufa verilen temsil ve ki· 
letnamesi ticaret kanunu 
hükümlerine göre sicilin 2261 
numarasına kayd ve tescil 
edildiği ilin olunur. 

lzmir sicili ticaret memur
luğu resmi mührü ile 

F. Tenik imzası 
VEKAEETNAME 

Bin dokuz yüz otuz altı 
senesi Ağustos ayının yirmi 
birinci cuma günü saat on 
beş radde'eriDde lzmirce 
Halimağa çarşmnda 14 nu · 
maradaki dairesinde vazife 
gören ve aşağıda imza ve 
mühürü bulunan lzmir üçün· 
cü noteri Tahsin Amurun 
vekili Ali Rauf Günyerin 
yanına gelen ehliyeti kanu· 
niye ve nizamiyeyi hai.ı bu
lunan zat ve hüviyeti kanun 
nazarında ıehadete ehil gö · 
rülen ·kimselerden lzmirde, 
Göztepe tramYay caddesin
de 924 No.lı eYcie oturan 
Refail oğlu komisyoncu Bün· 
yamin Amado ve lzmirde 
lkiçeşmelik Alparslan sokak 
7 No.h evde oturan Bohor 
oğlu tuhafiyeci Yako Kuro 
nam şahidleria tariflerinden 
anlaşılan ve lstanbul dör· 
düncü Noterliğince tasdikli 
bir sureti dairemiz dosyasın· 
da saklı 9 eylül 1340 tarih 
ve 9604 numaralı vekaletna · 
me mucibince Danon ve Da· 
non şirketi namına aşağıda· 
ki selahiyetlerle başkasına 
tevkile me:ıun lzmirde yeni 
manifaturacılarda 3 numa· 
rah sokakta 12 No .Iı maga· 
zada otura:ı vekil sıfatile 

ı Japonya ve 1894 de Yuna : 
nistan zelzelelerinde düz ze · 
min yamru yumru olmuştur. 

Japonya zelzelesinde açılan 
bir yarık. 6 - 7 metre geniş-
liğinde ve 112 kilometre 
uzunluğunda idi. 

Sazan zelzeleler, müthiç 
çöküntülere sebeb o!makta
dır. 1819 da Hindistanda 

Ioduı nehri deltasında ola D 

zelzele!erd~n büyük Rum 
mahalles:ni, Umman d ~nizi 
sulara boğmuş ve beş metre 
deriJiğinde muassan bir kör· 
fez vücuda getira. iştir. 

Bazın da zelzeleler yüzün
den yükselmeler olmuştur. 
Bu hadiseler, bilhassa liman

- Sonu 4 üncüde -

hareket eden Mişel Arditi 
anlatacağı ııibi bir vekilet
namenin yazılmasını istedi. 
Yukarıda isim ve adresleri 
yazılı şahitlerin yanında ar
zusu soruldukta söze başlı

yarak: 

Vekili bulunduğum Danon 
ve Danon unvanlı şirketin 
lzmir şubesine ait muame· 
lata ticariyesini tedvir ve ic
ra ve emval ve emtea bey'ü 
şirasına, bedellerini tediye 
veya ahza. mukavelename 
akd ve feslıioe, sigorta re· 

simlerini tediyeye istirdada, , 
tazmi.?at talebinde bulunma· 
ğa, uılaşmağa, devairi res· 
miye ve müessesatı ma!iye 
ve ticariye ile bankalar nez· 
dinde yapılacak oJan bilü · 
mum muamelatı takip ve ifa 
ve hesap görmeğe, tavsiye
ye, bunlara nukut, esham ve 
tahvilat tevdi ve icabında 

istirdada ve ahzu kabza hük
mi ve hakiki eşhas ve mü
esseselerde şirketin alacağı 
olan paraları talep ve tahsil 
ve ahzu kabza, makbuz ve 
ilmühaber vermeğe, borçlu 
ve kefil olmamak kaydile 
senet, bono ve poliçaları im
za, kabul, tediye ve ciroya, 
çek, konşimento, mektup, 
koli ve saireyi imzaya, ka· 
bul ve redde bedellerini al
mağa, veya tediyeye, güm· 
rüklerle olan muamelata ifa 
ve ikmal ve biJQmum evrak 
ve beyannameleri imzaya ve 
her neden müteveUit olursa 
olsun hususab anifeye mü· 
teallik olarak leyh ve aley· 
hime ikame edilmiş ve edi · 
lecck bilcümle davalardan 
dolayı Türkiye Cümhuriyeti 
muhakimi asliye, hukuk •e 
ceza ve ticaret daireleriyle 

ı sulh mahkemelerinin ve mec- "", 
lislerinin her bir kısım ve 
derecesinde müddei ve müd
dei aleyh ve şahsı salis sıfat 
ve bak ve tariblerile muha
keme Ye muraf aaya, tebliğ 
ve tebelluğa, protesto keşi
de ve cevap itasını, muha
sip hakem, ehli · vukuf ve 
sindik tayin ve azline, kon
kordato akdine ve aleyhine 
itiraza, iflas muamelitmı ta· 
Jube haciz vaz ve fekk t' , Ha · 
matı icraya, ahzu kabza ve 
sulhu ibraya, icabında avu· 
kat ve do. va vekili tayin, 

müçtemian imza ve bu seli· 
hiyetleri istimal etmek üze· 
re memurlarından Leon Es
formes ve Leou Alalufu ve
kil tayin ettim. Demesi üze
rine bu vekaletname resen 
hnzim ve hazır olanlar ya 
oında açıkça okundu ve 
münderecahom talep ve ar
zusuna tamamen uygun ol· 
duğunu ikrar ve kabulden 
sonra altını hepimiz imza ve 
mühürledik. 

21 Ağustos 1936 
Müvekkilin imzası. 
Şabidlerio imzası. 

ızmir üçüncü noter Tahsin 
Amur resmi mübürü ve ve-

kili Ali Rauf Günyer 
İmzası 

Umumi No. 833 
Hususi No. 4,-193 
İıbu vekiletname sureti· 

nin daire doıyasınd a sakb 
21 Ağustos 1936 tarih ve 
7221 No.b aslına uygun ol· 
duiu tasdik kılındı. Bin do· 
kuz yüz otuz sekiz senesi 
Nisan ayının yirmi birinci 
Perşembe günO. 

lımir üçilncü Noter vekili 
resmi mührü ve F. Tenik 
imzası ve 90 kuruşluk pul 

Bedeli nakdi efradına 
IJi.ı.:ın 28 duhul için elbise, postal 

paluka. bataniye ve sair teferrüat 
ihtiyacınızı ask eri numünesine mu
•afık yalınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet GftlayJar fabrikasından ıs-

marlama u!ulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra
manız kendi menfaatıoızın iktiza
sındandır. 

DO KIT O R 
Salih Sonad 

Cild, Saç ve zührevi hastalıklar mütehassısı 
ikinci Beyler sokak No. 81 Her gün öğleden sonra 

Hava şartlarını en hassas ve kat'i 
şekilde t~sbit eden LÜFFT = 
Hava markalı BAROMETRE 

DERECE, İGROA1ETRE 
ile en maruf fabrika mamulatı 

GözlOk ve camları 

S. FERİD ~\l'.ı411'.ııuı."l!lr:•:;?ı'..L.ıl 
Şifa Eczanesinde 

TOPTAN PERAKENDE 
...... lill!lm ..... ~..---• .... llliiil ..... 1 .......................... . 

Birinci Sınıf Mutalıassıa 

Dr. Demir Ali 
KAMÇIO~LU 

Cilt ve Tenasül hastalıkları ve 

1 elektrik tedavisi 
lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : SS Telefon : 3479 

·- W1E!W41FMf - W -!·--·· 

şunlardır: 

Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık he· 
diyeleri geldi. Hediye kazanan numaralar 

9 137 159 181 408 84 144 161 400 411 87 150 
162 4os 98 1s1 163 406 109 ıog 1s6 164 401 

I Bir ay zarfında alıomıyan hediyeler merkeze iide olu-
nur. J Telefon: 3882 

Bayanlara l\lüjde: 
Bu senenin envai modelleri 

yazlık panama ipek hasır ve 
sair şapkaları 150 kuruşa 
meşhur Universal şapka fab
rikatörü Bay Abbas Azer 

hayatı ucuzlatmak inkilibında 

bir hizmet etmek için bugün· 
den itibaren satışa baılamııtır 
bu fırsatı kaçırmayınız alma· 

sanız dahi bir defa görünüz. 

Balcılar 191 T. 3811 



l~=t:ıırnm 
;[•l IJJ :1 :] i i ?4: il 
.Hamid i{ecesi 
~ ~l Nisan Perşembe geceai 
••at 20,5 de Halkevinde bir 
Hamid gecesi yapılmıştır. 

1
jGeceyi Kültür direktörü Ali 
iıRıza Öıkurd ıüzel bir aöy-
1 leYle açmış, onu müteakip 

1
,ec;iretmen irfan Hazer Ha· 
. midin kısaca tarihçesini an· 
kiatmıştır. 
, Müteakiben Erkek Lisesi 

\'6iretmenlerinden Fuad Edip 
: t'İnsan Himid,. adla nefis 

41~ahlilini yapmış ve şairin en 
bçok seYdiii eseri olan (F e
;ı.aia) den heyecanla parçalar 
t°kumuş Ye alkışlanmıştır. 

1 t Kız Lisesi muallimlerinden 
bay Vehbi Hamid için bir 

ı.:ıiir okumuş ve bay Muıaf· 
ferin "Tarık,. dan okuduğu 

1 ~ir parçadan sonra üıtadın 
Eşber adla eserinden ilıi per· 

;de temsil edilmiştir. Gece, 
taıkın bir kalabahfın say· 

r rıh ve coşgun inıleri içinde 
~ reçmiştir. 
1 

rKarşıvaka Sıt-
' aıa Ve Sivrisi-
·ı k M.. d 1 • ~me uca e esı 
r Karşıyakada sıtma müca
' delesine ehemmiyetle devam 
ı edilmektedir. B. Dr. Şevket 
'ÔJ'erin yurd yavrularınada 

]'dikkatle gözden geçirerek 
dalak vaziyetlerini tetkik et· 

ı melde Ye bana dair icabe· 
iden tedbirleri aldırmaktadır. 
a B. •r. ıimdiye kadar yaptıgi 
i İDcalemeler ıonucu olar'ik 
t •ıtma mücadeleıina ihtiyaç 
) r6ıterecek bir durum olma· 
ı dıjı merkezindedir. 

Siniıinek mücadelesine de 
ı lıer hafta muntazaman devam 
ı edilmekte evler ve çukurlar 
l birer~ birer gez.ilmekte ve 
i li.zım gelen sıhhi tedbirler 
ı alınmaktadır. Bu hususta 

yüksek sıhhat Ye muavenet 
i bakanlığının verdiği emirle· 
ı rin aynen tatbik edildiği 
ı memnuniyetle görülmektedir. 
ı Gazetemiz bundan iki ay 
~ önce bu husuıta yapılan biz· 
a met ve himmetleri ayrıca 
i yazmıştı. 

~Köy ebe 
•Mektebi 
1 Sıhhat ve içtimai yekileti 

4 Konyada bir köy ebe mek· 
: tebi ıçmııtır. 

Manisa muhte-
• 
tliti Alsancak 
tle karşılaşıyor 
1 

Alsancık idarecilerinin ver· 
dikleri bir habere göre yarın 
Alsancak stadında saat 17de 
Manisanın kuvvetli Sakarya 
takımı takviyeli bir kadro 
ile Alsancak karıısına çıka· 
cakhr. 

ı Kıymetli takımını bu vesile 
ile önümüzdeki pazar günü 

' yapacağı milJi küme maçına· 
da hazırlanmış olacaktır . 

---oo---
Cezire Valisi 

Yaralandı 
. Berut 23 - Halkının ta· 
· anuzuna uğrayarak yarala· 

nan Cezire valisi hastanede 
tedavi edilmektedir. 

1 • ZENGlN OLMAK • 

Çinde kanlı muharebeler 
Şanghay, 22 (Radyo) - Japonların muhtelif cephelerde Çinlileri mağlüp ederek ilerle· 

mekte devam ettikleri haber verilmektedir. 
Tiyençin • Ouçeo mıntakaıında kanlı muharebeler olmaktadır. Japonlar, Singiv şehrinin 

tahliyesinden ıonra Çinlileri tazyik etmeğe Ye şiddetli top ateşile Çin meYzilerini taramağa 
başlamışlardır. 

16 Yaşından aşağı çocuklar 
kabul edilmiyecek 

• 
sınemaya 

Ankara 13 (Hususi) - On altı yaşından aşağı çocukların sinamalara kabul edilmeme
leri hakkında büyük Millet Meclisine bir takrir verilmiştir. Meclis ruznamesine alınan bu 
takrire göre kanuna aykırı aareket edenler hakkında hapis ve para cezası tatbik edi· 
lecektir. 

Sindikalar Müstakil Kalmak lstivorlar 
Prağ (Radyo) - Bay Heinlermin başkanlığı altında bulunan Alman Sücet partisi, Çe· 

koslovalıyadaki bütün Alman işçilerini [Nasyonal-Sllsyalist) sindikaları içine çekmeğe ça· 
lışıyor. 

Alman Huistiyan-Sosyalist partisi Südet partisi ile birleştiği halde Hıristiyan-Sosya· 
liıt sindikaları istiklillerini muhafaza etmeğe ve kendi mutemedlerine siyasete karışmama· 
ğı tavsiye etmektedirler. 

Demir muhafızlar partisi feshedildi 
Bükret 23 (Radyo) - Dün R'eç vakit nazırlar mecliıi Rumnn Başvekili patrik Mironun 

riyasetinde toplanmış ve Bükreş komplosu hakkında mühim kararlar ittihaz etmiıtir. Ve 
derhal faşist demir muhafızlar partisi feshedilmiştir. 

Moskova ve Berlin sefirlerimiz 
Ankara 22 (A.A) - Moskova büyük elçimiz Zekii Apaydın ile Berlin büyük elçimiz 

Hamdi Arpağ bugün Başvekil Celil Bayarı ziyaret ederek kendisile uzun müddet görüş
mlişlerdir. 

Almanlarla Macarlar anlaşıyorlar mı? 
Budapeşte (Radyo) - Almanya ile Macaristaıı arasında ticcari müzakereler başlamış ve 

bir Macar murahhası Berline gitmiıtir. Bu anlaşma eski Macar ve Avusturya anlaşmaıının 
hükümlerine Ye yeni vaziyete uydurulacaktır. 

Küdüste Mevkuf Araplar Açlık Grevine 
Başladılar 

Kudüs, 22 (Radyo) - Mevkuf Araplar, bügün açlı1' grevine baılamışlardır. 
Rospinde Araplardan intikam almağa çalışan üç Yahudi genci yakalanmış ve tevkif 

edilmi~tir. • 
---------~~~~~~~-••••••OO••<H•+~~~~~~~----------

23 Nisan 
Bahar yüzünüzde renk 
Sevinç siıe bir çelenk, 
Ucu semalara denk 
Ne~eniıin çocuklar!.. 

Şeref sizin, şan sizin . 
Eo hür bir vatan ıizin .. 
Bugün bit cihan sizin, 
Her şey sizin çucuklar 1 

N. N. ---.·----
Kısa Şehir 
Haberleri 

19 Mayıs hareket günü· 
dür. Mekteplerde 19 Mayıs 
günü için hazırlıklara başlan· 
mıştır. O gün lise ve orta 

okul tıılebesinden 2500 kişi 
takım kolunda geçid resmi 
yapacaklardır. 

§ Belediye otobüslerinden 

birisi Kordanda son sür'atle 

sevkedildiğinden ve İzmirpa· 
las önünde bir yolcuyu al· 
mıyarak geçtiğinden otobüs 

şoförü on lira cezaya çarptı· 
rılmıştır. 

§ Bugün Istanbulda 1800 ih · 

ti yat subayı diploma alacak· 

lar ve taksim Cumhuriyet 

abidesine çelenk koyacak· 
lardır. 

Denizlide 
Cinavet 

Denizli, (Hususi) - Bura· 
da Ramazan isminde bir 
genç, Mustafa oğlu Ha sanı 
hayvan pazarında lızeriae 
dokuz knrşun sıkarak öldür· 
müşlür. 

Tetkik gezisi 
lstanbul (Hususi) - Yeni 

Ziraat Vekilimiz Kurdoğlu 
bay Faik, yurdun en verimli 
ziraat bölgelerini gezerek 
ziraat durumunu tetkik ede· 
cektir. 

23 Nisan 
- Baştarafı 1 incide -

diği ve bu büyük günün 
"çocuk bayramı,, olarak ka· 
bul edildiği ve böyle anılma· 
sına karar verildiği çok par· 
lak bir gündür. 

Ôyl~ ise sevgili yavrular, 
Aziz Türk ulusu, gelin bu 
günü bize armağan eden,ölü 
ruhlarımıza can veıen, gö· 
nüllerimize neşe ve nur ıa· 
çan, yüreklerimizi sevinç 
heyecanlarına boğan, bizlere 
yeni ve modern bir Türk 
dünyası yaratan, büyük ön
derimiz ve kurtarıcımız ulu 
Atatürkümüze minnet ve 
şükran borçlarımızı sunalım 
ve hepimiz de bir ağızdan 
bağıralım: Yaşa koca ata· 
mız, varol sayın başımız. 

Domates 
Yaprağı 
İnsan burnundan 200 
defa fazla hassasmış 

Evinizde hl\vagazı ocağı· 

nın veya borularının intişar 
edip sizi zehirliyebilectğio· 

den şüphe ediyorsanız, bu 
gibi mahallere yapraklarile 
beraber bir mıktar domates 
koyunuz. Havagazının tesiri 
ile domates yaprakları büzil· 
lür ve bu da gazın gizli gizli 
intişar ettiğini ısbat eder,bir 
Amerikalı kimyager doma· 
tes yaprağının insan burnun· 
dan iki yüı. defa fazla has· 
sas olduğunu ısbat etmıştir. 

Sarışınlar 
Esmerlerden Daha 
Çabuk Ustra Eski

ti yorla rmış 
Amerikada herşey bir me· 

rek mevzuudur. Bu defa da 
bir insanın traş olduktan 
sonra vücununda bir zayiat 
olup olmadığını anlamak 
merakına düşmüşler ve giiya 
hesap etmişler ki traş olan 
adamın yüzünden sıyrılan 

deri miktarı kesilen kıllardan 
fazladır. Ayni zamanda yüzün 
çene kısmındaki kıllar, ya· 
naklrrdan ziyadedir. Ve sarı 
insanlar, esmer insanlardan 
daha çabuk ustura köıleti· 

ı yorlarmış. 

Yer sarsıntısı ve zararları 
- Baıtarafı 3 üncüde -

larda bllyilk feliketler doğur· 
muıtur. Japonyada Nippon 
zelzelelerinde liman, hemen 
boşaltılmıştır. 

1750 de Şilide vuku bulan 
zelzelelerde Komepriyon li· 
manında denizin dibi mey· 
dana çıkmıştır.· Ayni zelze· 
lenin yeniden oynattığı mem· 
leketler çok geniş!ir ve üç 
milyon kare metrelik bir aa· 
hayı bulmaktadır. 1827 de 
Kolombiya zelzelesi 1500 ki· 
lometre uzunluğuna yayıl· 
mışhr. 

1884 Endülüs zelzelesi de 
400,000 kara metreyi kucak· 
lamışhr. Sarsıntının net bir 
ses üzerinde ve çok dar bir 
sahaya şamil olmak üzere 
yayıldıkları zaman (Hatti) 
adını almaktadır. Meseli 
cenub Amerikasında zelzele· 
ler dağ silsilelerini veya sa· 
bil hatlarını takip etmekte· 
dirler. 

Sarsıntılar merkeki bir 
noktada birleşipte merkez· 
den uzaklaştıkça hafiflediii 
zam (merkezi) ismini almak· 
tadırlar. · 

Zelzele dalgaları, çok za· 
man, yüksek bir süratle ya· 
yılmaktadır. Bu sürati birçok 
zaman hesap etmek mümkün 
olmuştur. 

Bunun için ayni zelzelenin 
iki türlü noktadaki oluş sü· 
ratini doğru olarak tesbit 
dmek kafi gelmektedir.1886 
da Amerikada Çarliston zel· 

zeleıinde dalgalar saniyede 
5200 metre ıüratle hareket 
ediyorlardı. Fakat bu ıfirat 
iatisnaidir. Şiddetli saraıntı· 
ların, toprak altında yayıl· 
dıkları, dünyanın kutrunu 22 
dakikada katettikleri ve sis· 
moğraf aleti üzerinde iptidai 
raşeler şeklinde kaydedildik
leri hesap ve tesbit edil· 
miştir. 

Zelzele dalıalarının şidde· 
ti toprak altında daha çok 
kuvvetlidir. Zira dahilde je· 
ofojik teıekküllerin mukave· 
meti, burada yoktur. Zemin 
çatlaklıkları, daha az daya· 
nık yerlerde husule gelmek· 
tedir. işte bu sebeple tl1rlü 
arazilerin birleştiği mıntaka· 
lar, yeknasak bir kütleden 
mürekkep yerlere göre dah• 
büyük bir] tehlike göster
mektedirler. Hakikaten bu 
ek yerleri, zelzelede yarılma· 
ya daha müsaid zayif nokta· 
lar teşkil etmektedirler. 

Zelzeleler, toprak üstünün 
huzurunu bozan, müthiş a · e 
!erdir. Sinsi sinsi gelirler, 
bozarlar, öldürürler yutarlar 
ve giderler. Eski devirlerd 
insanlar, bu daima felaket 
olan sallamalar, gazap v 
kinin sembolü olarak adlan· 
dmlmışlardı. 1690 Peru, 18~ 
Nis, 1905 Kalabra, 1906 Şilj 
ve Sanfransisko, 1907 Jama· 
ik dası, 1$08 Mesina, 190 
Pıuvanı, 1922 Şilli ve 923, 
925 Japonya zelzeleleri, in 
sanlığın unutamıyacağı ac 
hatıralardır. 

Son Telgrafların Hulasası: 
~~~~~~---~····~------="-'---~ 
Teşviki sanayi kanununda bazı değişiklikler yapılacakır. 
§ Maliye Vekili B. Fuad Ağrah bugün Ankaradan şehri 

mize gelmiştir. 
§ ltalya Libyadaki askeri kuYvetlerini geri çekmeğe baş 

lamtştır. 

-----------C!:!----------
Bira Ucuzladı 

Ankara, 23 (Hususi) -
Ankara bira fabrikasının 
verdiği bir karara göre a. em· 
leketimizin her yerinde bi· 
raı ı ı şişesi 30 kuruşa satı
lacaktır. 

Vaktini 
Geçirmeden 

Bahçenize yeni hayat, seb· 
ze, hububat ve meyva mah· 
sullerinizi bereketli ve meb· 
zul yetiştirmek istiyorsanız 
dünyaca meşhur 

Rus Kimyevi 
Gübrelerini 

Bir an önce Gazi Bulva· 
rında (18)numarada A. Akım• 
sar ve C. A. ikizler ticaret· 
hanesind1en arayıp alanız. Ala· 
caklara son on beş gün için 
çok büyük bir tenzilat yapı· 
lacaktır. 6-1 

Kont Zoltan 
Kaçtı 

Budapeşte 23 - Maca 
nazarlarının şefi Kont Zolta 

Viyanaya kaçmışlar. Bu k 
çış Macarİ5landa heycca 
uyandırmııtır .. 
~ ....... 

Garib 
Bir Hadise 

Geçenlerde Aml!rikada b 
yauııe oldu. Yanan eyde bl 
de frijider vardı. içinde k 

silip temizlenmiş, fak at h 
nüz pişirilmemiş bir hhı 
ile bir mıktar tereyağı va 
dı. Yangından ıonra firi' 
derin kapağı açıldığı zamı 
hindinin frijiderdeki terey 
ğı ve su sayesinde müke 
melen piştiği ve yenebilec( 
bir hale geldiği görülmüşl 

asssssassssssıa~ssssssessmı 
[+] 23 1'isan münasebetile fevkalade ucuzluk 
[+] i .. 
[•] TTRZİ M. SEL M OZER 
[+] 

f!~ 
23 Nisan 938 den 31 Mayıs 938 e kadar 

BÜYÜK UCUZLUK 
[+] Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair kumaşlar
~!) dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantaıi 
[+) kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantazi 
[+] kumaşlardan takımı 29 lira.: 
[+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lir 
[+] tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa paotalonlu takım 1 
Ctl ili 16 lira. 

f!j Teminatlı iş. Bu tenzilattan istifade cdini 
[+] ADRES: Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 
~~~,..,~~~~~·~ ~rı;q~~~ıı;.'lıı;.tl~~~~~~~. ııı.ı 
~~llıiiiiıılllııiiiııllllıiiiiıılllıiiiiııltııı:iıılltıMııl...,Uı41!11iiiiabı.iidtııı:iııllllıiiiiııl .... tıi;iı~lııiiiiıfllii7iııf-----
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