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Türk. Yunan dostluğunun mühim bir tezahürü 
t 

Başvekilimiz ugün Atinada 
bulunacak, büyük .. tezahü

ratla karşılanacaktır 

. ,., .. 
yonlar, T~rk-Yuun bayrelda.. 
riJe donatıl.rnışttr. 

BatYekilimiı. hılk&n .... h;i 
ve doetue teıahürab ar~ındı 
Seliafte dola'• yoluna devam 
etmektedir. 

............ 

,,_,Nlcillllffz ıer•İt•• 0.,'4111 6o141 Jolaıunıı olan 
Atl••d•• 61r ıwhiif 

S linilc, 26 (Radyo) - T~ B. Tevfik . Rüıtü Araı ile refa• 
""""'u ... ~ili C 1 B yı katlerindoki zevat, vilayeti 

rioiye Vekili Dr. B. Tevffk mflteakıbea AtatiirkUD eviai .. 
Rüıtü Araı, Hariciye Veklloti zlyıret ettikten ıonra, blkıa 
pnol ıekreteri B. Numan Me· alkıı ve tezahürab araımda 
nomenciotlu ve refa~atlerindeki tekrar iıtasyona gelerek, trene 
zevat, bu aktım buraya muva· binmiıler ve Atinaya mütevec· 
1alat etmiıler ve iıtasyonda, ciben yollaranı devam eylemiş· 
vaN, viliyet müdiranı, bir kıt'a lerdir .. 

Arnavıctluk kralı aaker ve bialorco halle tarafıa· AtiAı, ;26 (Radyo)- · Türkiye 
dan 1amimi 'tezahüratla karıı· Baıvekili 8. Celal Bayula H" · 

Dan eıJl•nlli )anmışlardır. riclye Vekili Doktor Tevfik 
Türkiye Baıvekili 8. · Celal . Rüştü Araa ve Hariciy~ Vek~· 

-~__...., - Bayar ve Hariciye Vekili Dr. . - Sonu 6 ıncı sahifede 

-- ... 
Arnaoııtlalc lcraliçeıi Ç•1a1· 

dlna Aboni 
Tfraa. 26 ( Radyo) - Arna· 

vutluk bala Ahmed Zoıonun 
düt&a ıulilcleri, resmen ve 21 
pare top ata1malc ıuretile baı· 
lımafbr. 

DCla rece binlerce bılk, Ar
navut bayraldarile nbaha ita· 
dar caddelerde dolıımışlır ve 
fener alaylın tertip ederek te• 
zabürat yapauılırdır. 

Şehir, baştan bqı donıblmış 
ve geceleri elektrilc:lerle tenvir 
edilmiıtir. 

Kral, d&n gece sıraydı bü • 
yük bir ziyafet vermiş ve bu 
ziyafeti, bir ıuvare tıkib eyle• 
miftir. 

Ziyafette, Macaristandan ıo
len büyük aileler, muhtelif de\" 
- Sona 6 ıncı ıahi/ede -

Harp filomuz 
Mayıaın ilk haftasında, Trakyanın Mar. 
mara sahillerinde manevralar yapacak. 

Kahraman Yavuzumuz 
lıtaabııl, 26 (Buıuıl) - Donınmamu, Mayuın ilk haftaıında. Tıa.kya• 

aıa Marmara eabillerinde mıoevrılar yapıcıktır. Bu maaevralara bllıGn 
torpiıolarımı&Ja tahtelbıhirlerin Te Yaruzun itıirak cdıce&i ıunnolunuyor. 

lılu..,ralarıo ne kadar ıUreceJi belli deAıldir. 

Komite toplandı 
Rus marahhaaı, bitaraflıfa zerre kadar 

riayet edilmedifini ileri sürdü 
Londrı. 26 (Rıdyo) - lıpınya 

itlerine Ademi madabıle komiteai, 
di1D Lord PJimtun riyuetinde top• 
lanmıo •e mali raporlar etrafında 
ıeıkikatta bulunmuıtnr. 

Ruı mnrahb111 Mıyiıki, uı:on 
beyanatta buluam111 Te ba11 dnlet• 
le.rin, liitaraflığa Eerre kadar riayet 
etmediklerini H komittDİo tayin et• 
tigi kontrol heyetlerinin muTacohe• 
ıindı mtitemıdiyen Erıokiı~re ıi• 

1'h Te aıtlhimmıt gönderdiklerini 
Uui ıarmftetOr. 

Ruı murahhuı, hu Taziyet kır· 
tııında hOkQmetiaiıı, Ademi müdı0 

bale komiteliııe maeraf nımı ahında 
para nrmiyeceğini ill'fo eylemittir. 

Alma:>ya, İngiltere, Jıalya Te Por· 
tekiz murabhaıları, Ruı murabhuırıın 

ıöalerine itiraz etmiıler Te Adımi 
müdahale komittaine ihtiyaç oldu• 
Aunu, bu itibarla ıza de•letlerin, 
kl'ndilrrioe i1abet eden ra, 1 mik· 
tarını Tcrmıloıi lbımceldi&ini beyan 
ıylemitlerdir. 

lzmirin hamiyet hareketi. 
ün akşama 

kadar toplana 
ara miktarı 

5598,5 liFadır 

Bir yavru oe 6ir Türle 

k.üç.6k m•k&eplidir. 
Bu hamiyetli yn• 
ro kumbaruını ka· 
paralc Blllliah•ere 
gitmiı: 

- Bunun içinde.ki parayı alıp 
fel6bt&ede kard .. lırimiH ı&atieria. 

Demiıtir. Ya ranon bu laueketi, 
Lfi1nk biz takdirle karplıamııbr, 
Kısa U.te de i•iai girdi&&ııöa Ba. 
7aa Fatma da 70 yaılarıada biz 
Tir.it ••andır. Billliıhmera gilmiı: 

- Vıli bıltamııın daTetiai al• 

Kırıehir, Yosgad zebele fellkctıne kartı derin bir teeaı6r duyan ta. 
mir, i111aaf, •icdaaf •• milU lıir gayreıle teherrfilerini gtio geçtikçe artır. 

mık.ta Te Bililiahmer kuılmda toplanıa para, bergün telgraflı felaket 
mıntakaııaa gönderilmaktedir.I 

Diıa akıamki füte vaıiyıti ıöyle idi: 
Lira 

Eaki yık.Ga 2974 
Çi 'fi f abrik.aaı 85 
Be.aeberh cemiyetl SO 
İsmir •• bnıliıi tıoflrlerJ 200 
Yün aıuucıt Te ifÇileri 91 
Sıhhat Telçtimai muueDe& direkt6r0Dr. B. Ce•ietSaraçogI uS 
C.Tdıt ŞarmliD 2 

- Sonu 8 inci aaaifemizd• -

Kurq 
2i 

01 

dık. Su ıirketiae ftrileoak iki liram I~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ 
·T•rit. ~ocam ela huta yatıyor uaaa 
Hrar yek, biı. iyiyll, oalar bl11Cle1a 
feaa.. Ba iki lirıcıgı o kardotltri• 
bı glhıd i verin. 

mi tir. Batı bu amiyeıli b· 
dın Billliıbmu merkezini hil•edfgi 
için epeyce 11orlak ta çekmia •• gö1o 
ıerdili bımiyet, gözlıri yaprtmıfbr. 

2 Kadın, 1 çocuk 
%ehirlendi 

Zavallı 

Zelzele mıntakasında 
~~~-----~--~~ 

Yeniden bazı evler yıkılmıı ve enka~ ol. 
tında kalanlardan 11 'kişi ölmüıtür 
lıtınbul, 26 (Haıod) - Zelzele mıntakuıadıa alınan ıon bıbeılere 

görer dtinkil ulaelıde Kı11ehirde yanidea b111 eder yıkılm11 \e eıakaz 
altında Jt.ılaalardın OD bir kiti ölm,otür. 

K6yl6lcr, yerlerini dtğiıtirmck ve hııtka Tilayetlere gtiç etmek iıtı. 
mitler ir. 

ZelHle felake&iııdeo dolayı umamr bir endif• Te korku bıııöeter• 

mietir. 

~ J 

Yavrucuk,zehi- Sofya kar altında' 
rin tesirile öldü • 

E i L· ç LL _..ı D--b Balkanlarda kış geri dönmüştür. Bazı yer. 
•e a.ı gece oraa.a.ap:ruı U1U ey • 

ıoka&ı.ada 22 na•aralı efde bir /ere mütemadı,en kar yağıyor 
. vak'a olmuıtur. 

Berber Baunın 9 yaııadıki ~o· 
CaAu Paik, yediği peynirden cebirle. 
nerek ölmiifUlr. Ayni peynirdea yi• 
yen Hıuıııa karm AYte ile kardııl 
Fatmada da l&ı mmum aru:ı gôr6l• 
düğüodao baetıhınede ıedui 
altına alınmıılardır. Müddeiumumi• 
lik hldiıe tı bkikahna t ~oymuotur. 
Peynirdeki sehirin ae olduğa lıenClJ! 
ııohıılaınnmııtır. Faikio ceaedine 
otopai yapılmaıı kararlıııırılmııtır. 

Yeni bir 
hastalık mı? 

Pıriı, 2ô ( Radyo ) - Belçikalı 
olup, bir m6ddetteıalteri Jnaradı ikamet 
eden bir guç, doku giincleaberi 
uykuya dalmıı lnalaDmıktadır. Dok.0 

torlar, gencin batından ayrılmımıkta 
T• bu hılia, yeni bir h•ıtabk olup 
olmıdılanı tetkik ile meıpl bolu• 
maktadırlar. So/gadan bir ıörünüş 

Mısır kabı.nesı· lıtaabu1, 26 (Baıuat) - BılJı:aalarda kıı geri d6amcııt1r. Birç•k 1.,. 
lere m6lemadiyın kar yıt•aktadır. 

ile ıarav araıznda "'•• Son haberlere gı>re. Sofyıyı iki gilndınberi kar yığmakta te hır taraf 
,,, ,,, karla arıft1•6f bula11mıJı:tıcJır. 

niihU~~rç~h ~--~-~~====~-----
Kabire,26 <Radyo> - s.r~y Halayda ı·ntı·habat 

ile l·ıbine araımdı yeniden 
ihtilaf çıkmııtır. Krallı Baıvekil • • 
MehmP.d Mahmud paşa araıın· Jntıhabat, ılk olarak /skenderunJan baıladı. 
dalci noktai nazar farkı, yeni · 
bir vaziyet doğurmuştur. 

Alakadarlar, bu vaziyetin ne 
ne ce vereceğini tayin edemo· 
mektcdirler. 

Dolapların arkası kesilmiyor 
lıtanbul, 26 ( Buıoıl ) - Bıtay intihabı, ilk cılarak 1ılı:enderundaaa 

~mı ıtır. 

Mahım idar•, bir takım dolaplar çevirerek, fotihabetı iş~al ctoıf'lı.te 
n balkı, ıerbeatce rey •ermekten menetmeltedir. 
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Tipler ve benzerlikleri ~ :ıı 
F.-w .,....._ 7...aD1D •• Lüylik en.ticeli tip 7..a•abar. EtaMa yan• 

.. aıo usifeti alelade, clilmdus, iala .. Hız daran b r cınh a4amıo b• aathl 

.. •nauauaıa içiüe -.ı.... plds)Cl, gıkupl&, Mıialik •• yükıcklikleri 

.. , .. b11aı en görflamea yeıürden !•kalamaktır. 
Dıı 1;örllnö1ılade 1a·çb ir ha1111iyedn Ye feıkalldeliAiD çiagileri t..ıanmı• 

,.. Wr w.U., • bılflk laa7a& ae ... eluJ ile .tola üp. JU it brak· 
........ Wllr. 

S.a ... kar biae ba karateria kapılanu •fllCd Ye hiw cBUDA> dktl• •i N cuteaLts U. bh ...... ba illııa41aki iç IMaligiaiD r..W .... iyeo 
llai •ıt .......... ~.W.leri ifi•de g6aı.taı. .,reuir-ktir. 

.... -. .. • yaperkm. lip rard=ab.edır. Jlu&i .-ekte.be -•••p 
elana oltan blUla aaa'atklrlar tip yaratmak eaditHiai duymakta birl•1-
•11et•1r. Yalan lnnaaalnnulaki i~ halikleria .. hdJ81 utlanaı ıklt• 
•• , .. Y9 ~ taıslar.Ua Wıilıirlada••• aJDlular. Be •1nlıt uın,.d 
•an• .-aev...... .. ...'aaaki lıllllıdd .. ....ylla.İllİll iW..W 
116eydau ıetinr. Batla ••Mı eNrlerde cFerdl TiJPI iakir eclenler dahi 
Mlice itilaarile gw alp reaaetaekaea •• &ip si.-.k ea•lifMi•i tlur..-ıaa .. , ........ 

............. drllria .. ~ teh·-w s*n'• .. ciaı 
• ,., ............... dp ,. •••• u.. .... ...., ,.,... Uiil· 
..... Y.a... ..,__ c .._ .. k •• ••n-~ -.U. bllek· 

....... tldrrl.,, ............... _ ...,.._ ....... T.,aık• 
........ , ...... llJlllr;,... .... ..,.. .... .,. ... _ .................................. . 
• ... • .a.. .a-. •allakbk tlp ... ._.. Pabl tek ufa 

........ W; a,.ı •ıl•i• ............. ••••f Waln •• .... aa)a. 
.................. u. .... ....... .. •• .. ---

A,.a •lıs*lla .... .., 11,_. Ye n••'um•ı ·-· I'"• • ., Uf ............ .,.. ..................... , ..................... . 
uıdıel .. • .._lif •ıutdırlll•• lit n'fdn0 .... ..-. ıi• ........................................ ......................... - ............. ,. ....... .,. ..... 

bu..U •• ltltla lsalan•••'•n• .. lıiılWda• p.ıt Milula lttlh .... .... .., ................ ....... 
.... uMa ...._.._ A,..-H, AH,.a4e, z.,. ..... '*t* 

AJlllakıu.r ..... ,sır t IU ,__..,.. ltlNW 41iaa ,.ret.Uiris. 
a...,.. •• b.. Ketü....... Kllh hylld, .. -,.. rHillik• 

led iti& .. JIMa uu .. ıün ayal ~oeaken, K.U...'9yi ft ••• 

••• , ...................... ..,......., .... w... ... ıı MIU ..ı•u? 
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Hayırseverlerin 
namlarının 

tebcili 
V. enedıMni '°" ye
rinde bir lcarar aldı 

Çıkrıkçı B. Ahmed ve b· 
na Ba. Az;u Gi.ayale tram· 
•1 •dduile Habllniye ma
HllMiacle O.I•• iç ev
ni vefatlarındaa ıonra lsmir 
Memleket haetan.-ine tebenl 
etmitld. Bu iki baJırNY• 
zevat, vefat ettikleri ic;ia laaa
tan.,. t.e~erri .,&edikleri av• 
ler, huıaıi idare namına t .. 
pa'8 llati-•ı ve nli Bay 
Fazlı Gilecin riyuetiade top
..._ vilipt daimi eaciimMİ, 
emrillutJfl yıpaa 8. Alamecl 
ve k A&İUllill -•ı• .,._ 
dilet*.... karar vermiıtir. 
Buu ipa bu ba7ar1everler 
.... .. Kiitilrparlu ...... , 
Wr ,.... bir kltaM ... .. 
•lmr. Kitabe, •••• ..,. 
prilMJtm olaaektar. Düa eni 
ele iN siW emri...,.,.. ... ................. .,.. ... 
idi .. teWli ......... ..... ..................... 

Bir lmnsenio kendi kendieile 

H lkapınar uyu kaynak- mukavele yapaıaryac•t· buk•. 
kua iptidai prenıipler;ado.u birini 

larl kırıl midir? t~ıki~ ~de~. E.. buit m~ntaki 
• bır J1ilclJiJlc do ba aeticeye 

----··-~· ...... -~·----- 'Mrlltr. Bir tdmaemn meclent 
Kaynak civarında inşa edilen bina- bukulc mevzulla İçinde m ... li; 

l L d ı.. tıım alacaklı .. ile• de '*'clu ar tamamen yıtctır acaıctır o1 .... llllbld telakkilere mü· 

Halkapınar ıuyu kaynaklan timlik bedellerinin de ıu tir· liyim relmez. 
berindeki tepede ve Tepecik keti tarafından ıabiplerine ve- 4 '-•lana •s.at.t C..tra· 
yolunun ilci tar.ı.da iep ec:li· rilmeli liz mdır. --··· uuriyeai bu kaide-
len evlerin butundatu yerde Buglinlerde bir heyet, derhal •, .... imll•Hn tekillere ri
kaulizaıyon teaiaall blllun•a- tetk.kata ve bu evlere kaymet .,etind• tevellüt eden, w• 
dıjl ip• ... byaalm18 ldrle.. takdiliDe llqlıyacıkbr, .... .. ..... 0 1duiu•• bize ıa.t•· 
lenmeai teb1ikeıi vardır. ond• ıoara ev ve anaların IMkteclir. Gerek medent, ,.... 

ValdiJe e.lediyeden müaaade par.a.rının •..firklti tarahacian borçlar kanunlarımız bazı akit· 
alm .... a bıuacia Wr99k .wl• ödnmeli İlt•eeektir. 1.-in bir talrua "ül ve •era· 
yapbnl.11, ......_ lzair 18• Haber .wıtı.,. pe, ._. liaıe tabi el••llnaı btilzam 
yunaa kirlenme.i ihtimaline lediyeden vaktile tezkere ve ettirir. lıte mrf bu ,.killere ri• 
karıı bu evlerin J1'*'1lma11 müsaade alaak ıuretile burada ayet, -.mi prensip veya kal• 
me1eleli üzeriatle •• Wkik- ev rapbrmıı o&.ewa h .. bU d.._clea •--i ialairaftar han
ı. Japılmııb. ve bem de aruı.uua, tezkere 1• ..... Hit1i,.ia zahiri tek· 

Haber alchtnmza ıöre vili- al•MM ia .. lt rapar1alara 41a lini korumak ve tatbik etmek 
,_ .wıat .,,,.. .... halla- ,.._11 e*ria .,...n_ laı•.U eadiflli ve lila- wrir. O 
DID utlatı aoktalaaclan ba er verilecektir. hldiaenia hl ve •ahlyeti bel• 
lıri 1iktırmata brarla,tnaaı" Şehir ballanın mlabatiai ebe•· ld lair .... ..._ r••• ._ 
baaua lc;ia aeele ......... •ifetle .alkader .._ .. _. Jaluettinau. e. wariyeye ıön 

Bu evlerle civarlanadald .,. ele iizeriad. biy4k bir Ilı... taraflar bir telı: ıab11a nrlıfl ... 
lalar, Halkapınar ıuy11 himaye aiyet ıöıterDmekte ve evlerin •• toplaaarlar. Daha bqb bir 
•w+•w 4eW...,.ıllir. l'·ı•· Wr u •vel yabrılm.. içia aeWrle Mı tah• ... d·ıılda 
.. .,.. '"' ...... ......... ... ... ......... .. ... ele ..... ..dıl ••• 
-.;;..._------.-------------• 4ir. Geae ........ Wr lir 
lzmir nüfus işlerinin 1Slahı ~ -:;.::-.~.~; 

'-•.l.-I.._ •IJı•i• Wlllk .ı.aı.-.. 
•L.! -ı~;.ı- Y ecll yıllı/ı ilmunaacrler ldJHJ/ılere lılri ,a,1e Wr ..... .. 
ı.ICI pau1 1111 • le • (A) Mr ....... ..wbidlr. 

in _ ... _ 1f nıyor A.,.p ... Wr .,.... plmar 
ftl.t ,....,.. ••GiRiCi ~ ..,_ W.ı•cWd br. Bir -• wra döaeoektlr • 
lıitınif alacalı 1rıa•ıs1 .. ,.. ,.., .. ._. • Fuarda (B) ,s vekil taJI• eta1tt1r. A· 

VUl,.t Deiml Eaclmeal, Yali p-. ...., admae • ~... Zi •- par&w•de 1* tiirll taumaf 
J. Fala Glltoia niılili.. ... a ımtlılıridn ........... ~ .,.,,..,, _,IWyetflti .... ., .. vwlliflir. 

'- '=•.W ., _ __. ... ılıl ı.• ten• A-• ..a.-·--· ı· ... lllN ..... •--tıoplı•m.. mciraltı N Aliata llaM ,..,...... ıd •ı clı., ' a um r- ... -- -.-----.w ....... ,.,. 
.ftıab fnbllde Wr ..WWe te- ..,.. lıircdır, ...._ ... ... 

plAjlmaM ,.tanlacak ıAliDo koauk ıaretile iktifa ıtlllenk min edilecektir. Baaua içi• 1 d L-

... ır• e.11•=taa IDı•*•• -"-- u LL. 11 ___. 1..a..... ua urur ve ai-yet Mat .. • ,,.,,, ... .... --r ·~11111' anı• • ,...,.... .... Palı beynelmilel ..,Wnia bir kab .. • G.... Biz a.. 
• ...... et-ı.aı.. ı.--·· et. .l:c.I ..__ U 6 a F,-....J.. (ji. .. LlrtL • • J =::;;;;;;;i;iiliiliiii;;:;m-;:I ...,...., ,_. a....,..mıı.... •• ---•= a .. nYlrab, .. ,. oyan an - iht:f•ıll • alıırtc- Bir ww ..... ,... ... ........... w ....... 

,..._..~~1--~Mii~ifrii'ıllilt1~N 
ziao biulanaıa )qı ediMcelf mamıı ve yedi 1881 deaberi 
J•rleria .Uiplerila puarlık ktlttlldere iflumiyea m•aferıa 
•4i'·ıktetlir. Pa..nld:a .,.,. 

...... , .. .. 
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Almanlar Çekoslovakya hü- Hari~~Y~ 
' Vekılımız 

kômetine son ihtarda 
bulunuyorlar 

-

1 

ldhalat 

• 
Fuar gazinoaun

da eğlenceler 
28 Ni1an Perıembe akı•· 

181.! .Fuar ıızinoıunda •e.tlaur 
muzıkır hızarladıtı gayet nefiı 
Tanıo baloıu, Tı•ıo mü1a
bakaları ve muhtelif ıürpriz· 
lerl~ . gayet •tlencıli bir aıce 
geçırılecektir. 

\... 
B. Nail Uzman 

Belediye otobüıleri uıtabı1111 
B. Nail Uzman, dönüıte gene 
lzmir belıdiyıliade çalafmak 
üzere Almanyada Buıinı f ab
rikaıı tuafıadan ibtiıu yap· 
mata çafırılmıı ve dün Alman. 
yaya •iitenccihea hareket 
•tmittir. 

Bu •Ü ...... , belediye oto
büılerinia ıabn alındığı miiea
ıeaedir. 



lllJl SE ~iH 
Cafer Çelebi, titremekten kendini alamadı. Aydında Hakimiyeti milliye 

ve çocuk bayramları .. Fakat itidalini bili muhafaza ediyordu 
Bu sual, pek fazla bir lıayret 

uyandırmadı. K~za. en küçiik 
bir şüphe b le hasıl olıaadı. 

Hatıra gelen yegane şey şu 
idi : 

Yavuz, lıkender paşa ile Bal· 
yemez Oaıaaa hakkındaki idam 
kararının isabetli oldu~unu ka· 
dıaıkere de taıdik ettirmek 
istiyor. Bu suretle, vicdaııeo de 
müsterih olacak. 

Cafor Çelebi, b~şını padişa· 
ha çev;rdi. Her vakitki gibi, 
sak n sakin cevap verdi: 

- Fakat padi şahım, buna 
cevap vermeden evel ö~renile· 
cek birşey var. 

- Ne gibi? 
- Kullarınızı iıyana teıvik 

edenler teıbi t olunmuş mudur, 
o:unmamıf mıdır? 

- Olunmuştur ki, bunlar 
hakkında hükmüm de mi var
dır? 

- Bu da kifayet etmez. Suç· 
ları da iht;caca salih vesaik ve 
ya idil ıahitlerle tesbit edilmiı 
midir? Ola ki; buada şahsi ıa· 
razlar, menfaat ve ikbal hıra· 
lırı bulunsun. 

- Hayır, böyle bir,ey yok· 
tur, şahitler, sözüne itibar edi· 
lir kimeınelerdir. Ne hırsıcah· 
ları vardır, ne de ıervet arzu· 
lırı.. Yani, böyle bir hıyanet 
teabit edilmiş oldutunu diiıün 
de cevap ver: 

Ceı:aaı nedir? 
Cafer Çelebi tereddüd etme

den ıunu söyledi: 
- Fiılleri adle, ıeriate ur 

ıundıır ve menafii memleket 
\çin bunda tereddüd bile caıı: 
de~iidir. 

- iyi düşündün mü Çelebi? 
- Bedahıt ortada padişa· 

hım .• 
Cafer Çelebi, müftüye baktı: 
- Ôyle delil mi müftü 

efendi hazretleri .. 
- Evet Kadıaaker efendi 

hazretleri .• 
Yavuz yerinden kımıldadı vo 

birdeabire ıuratını aıtı. Kqla· 
rıaı çatarak göalerini Kadıaıke
rin ı~z bebeltlerine dikti: 

- Demek ki, böyle hainle· 
rln idamına fetva vermiı olu· 
youua .• 

- Ona şüphe yok padiıa• 
lıım.. Fakat bendenize karıı 
a-osterd.ğiniz bu bid:Jef n ır 
bebl nedir?. Kulunuz bir bata 
mı itledim ki, enzarı ıabaneniz 
ıiddot ve kahır ile doludur? 

Yavuz, avını parçılamata 
azmetmiş iri, korkunç bir kap· 
lan fibi yerinden 11çradı: 

- Hiddetim neden mi? Hid· 
detim, hıyanetine matuftur. Sana 
o ıuali neden ıorduğumu tim· 
di anladın mı? 

ANADOLU 
G6ıılük ıiyaaal gazete 

S:biL ,.. Bı1ma1ıaıriri 
Haydar Riı,dii ÖKTEM 
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Cafer Çelebi, ne oldutunu 
bilemedi. E~vela etrafını, ıon· 
ra da padişah l baktı: · 

- Hiyınetim ~ mi?.. Anla• 
ıoıdım .. Ben, hainim ha!. 

Yavuz, ş lir i n yanına kadat 
sokuldu. Kın, kalın parmağı 

ile OnU'.l fôğSÜnÜ dii rterek: 
- Se.1 -ded • sens· n, evet!. 

Cafer Çeleb ·, t tremekten kendini 
alamadı. Fakat itidaline hikina 1 
olmağa çalışıy ordu. 

- Hişi., ben, hain detilim .. 
Ben, padişahımıza hizmetten 
başka hiçbir ıey yapıaadım. 

Bu hizmet, bir hıyanctıe verin 
cezamı!. Fetvamı, keıuılim ver· 
miş olay ım .. 

Yavuz: 
- inkar ediyorsun hı?. 
Diye bağ rarık eilerini çırptı. 
- Çatı ı n, getirin baaa o 

Yeniçer.lcri!. 
Yavuz yerine geldi, oturdu. 

Cafer Çeieb,, huz:ırdakilerden 
istimdad eder ıibi, etraf;na 
bakndı . Falcat kimsede at z 
açacak csaaret yoktu: 

- Padişahım, yapmayın.. Bu 
kadar ıene bütün varl ı ğ ı nı zatı 

ıabane, devlet ve millet uj'runa 
sarfetmit bir kulunuzu, idaaıı· 
nız değil, küçük bir şekilde 
ittihamın ız bile adalet ve bale· 
kaniyete yakışmaz. 

Zavallı Çelebi, bütün talikıti, 
bütün ıöı kudreti ile konuşu· 

yordu. Fakat Yavuz, sanki taı 
keıilıniıti ikide bir: 

-Hele dur • diyordu • hele 
dur. Şah irlleri de dinle .• 

Yen'çerile ·, birer birer içeri· 
ye getıı ildiler ve dizildiler. 
Yavuz ayağa kalktı. Yeniçeri· 
lere Cafe r Çelebiyi gösterdi: 

- Şu zatı tanır mısınız? 
- Beli padişahımız, kadıaa· 

lcer Cafer Çelebi efendidir. 
- Amaayada, Piri paşa ile 

hoca Haliminin evlerini yağma 
ettirenlerden biri de bu detil 
mid ı r? 

Cafer Çelebi, yerinden sıç· 

radı: 
- Yalan!.. Yılan! •. Hişi ve 

kelli!. Cenabıhakkın namına 
kaaem ederim ki, benim bu ha· 
disedon, bu mel'aoetten hiç 
haberim yok.. Pad~ahım, yap· 
mayın, yalan söylüyor .. Çelebi 
gibi bir kuh.ınuz, bir i111.adı, 
bir yalan şelıadcte, bir tahmi· 
ne, bir şüpheye feda edilemez, 
yapmayın .. 

Yavuz, ona bakmıyordu bile .• 
Yeniçerilere: 

-Yemin eder misiniz ·dedi· 
vebali boynunuza ... 

- Yemin ederiz padişahım, 
vallahi ve billilıi ... 

Zavallı ıair, yıldırımla vurul· 
muşa döAdü: 

- Yalancılar, yalancılar, Al• 
!ahtan horkmayıp yemin de edi· 
yorlar. Yarın ruzu mahşerde 
nasıl çı kacaklar?. 

Diye iAledi. Yavuz bu defa 
müftüye döndü: 

- Şehadeti duydun mu müf· 
tü efendi? 

- Duydum pıdit1lıım .. 
- Kadıaskerin de fetvaaını 

ııittin tabii ... 
- Evet ıultanım .. 
- Senin do fetvan ıeao eı· 

kisi gıbi midir?. 
Müftü, kısa bir tereddütten 

ıonra bitkin bir sesle cevap 
verdı: 

- Öyledir halcanım .. 
Müftü, böyle cevap vermiş 

olmakla beraber, ne onun, ne 
de dıvandakilerin hepsi nia vic· 
danı aızlıyordu: 

Kadıasker masumdu. Yeniçe· 
riler, kabahati yükliyecelı: yer 
arıyorlardı. Bu adamı öldür· 
mele, affedi lmez bir c.nayetti. 

Yavıa batllu kapıya doğru 

çevirdi: 
- Şu halde, dedı, hain bak· 

kında hüküm çıkmıştır. Ceza· 
sını, kendi verm iştir. 

Cafer Çelebi, padişahın ayık· 
!arına kapa"uı. Vaziyeti cidden 
ve bütün insan hislerini altüst 
edecek kadar feciydi. 

Gözyatları aakal!arıoın telle
rinden damlıyordu. 

-Devam ed4ce/c-
... ~~:Q::ıııl<::t;ACJ~ ----- --

ç iM DiKL _E R 

Münevverdirler, kusurlarına 

Bayram coşkun tezahDratla kutlolan. 
'lı. Aydın lik maçlarına devam ediliyor 

fakarıda çocalc 6alosa (Ortalannda Agdtn Valisi), aşajıda 
pigeste rol alan gençler. 

Aydın, ( Huıuıi) - Hakimi· yavru İştirak etti. 
yeti milliye ve çocuk bayramı Danı müsabakasında birinci· 
Aydında çok ilgi ve heyecanla ! i ği Hı lmi Becerikle, Sevim 
kutlulandı. Bayram dolayısile Kerestecioğlu, ikinciliği Nedret 
bütün şehir süslenmişti, saat Oğuzla Şükran Ertan kazan• 
10 daıı ıtibarea ö:ı [ e inde as· dılar. 
ı.. ıi ve H&'kcvi bandoleıile 

okul talebe:eı i, parti uram ı, 

Ha kevi ve hayı r kurumlar ıoın 
kamyon ve otomobillerile kü· 
çük yavru '.ar alıns g ! idiler. 

ilbay, komutan. beled .ye re· 
111, parti ve Ha.kevı erkanı, 

da te re.sı ve müd~rlerı alanda 
yer aldı:ar. 

Bal .. • 
tay Günday verdi. 
geldi ve balo sonuna kadar 
miniminilerle beraber bulundu, 
eğiencelerıne katıldı . 

G • ce Halkevi gösteril kolu, 
Halkevi salonunda (Kavga son11) 
piyesini temsil etti. Temsile 
800 kişi geldi. 

Sosyal y rdım ve göıterit 

ıubeleri, sinemayı kiralıyarak 

çocuklara bedava ıinema gös· 
terdıler. 

Törene i tik"a ı marşile baş
landı. San'at okulu dire.ctörü 
Halkcvı adına b.r söylev vecdi. 
San'at, orta ve ilkolıul talebe· 
leri 11öy lc vlerını verdi '.er. 

Söyıevlerden sorıra talebeler ~ürek avları 
geçit resmi yap tılar ve Atatürk Avcılar kulübü mensupların· 
büstüne çelenk koydular. Ken· dan 30 avcı Çöyürlük köyüne 
d fer .ne Halkevi ve belediye giderek köylülerin de " ştirakile 

Evelki gün Muallimler birlitı ıçtımaı varmıf. B r ırup yana tarafından bed yeler dakıtıldı. bır ıürtk avı yaptılar, otuz do· 
yakıla konuşuyordu. Ben de aralarına dald.m. içlerinden birine Törenden soıua partimiz aa· muz öldürdüler. 

bakılmaz! 
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dum: bıtkanı ve Başbakanımız Celil Lik maçları 
- fzmir ıebrinde kaç muallım var? Bayırın parti ve Halkevıne ar· Aydın spor bölgeıi lik maç· 
- Ecnebi mekteplerdekilerlc beraber bet yüz kadar. matan ettikleri imzalı fototraf- !arına devam edildi. Dün ilk 
- Birlık kongresinde kıç kişi bulundu? larının şeref yerine konu ma maç Aydın ve Nazilli Mende· 
- Birinciıinde • ki ekseriyet teş ekkül edememişti· on ıekiz, töreni yapıldı, ilbay veciz bir reı ıpor kulüpleri arasında 

on dokuz, ikincisinde de elli kadar. hitabede bulundu. yapıldı. Maçı 2 • O Aydın 
- Yani ancak onda bir. Fakat böyle müteessir olmağa hık· Otleden aoara Halkevi sa· takımı kazandı. Çine takımı 

kınız yoktur. !onunda çocuklara bir balo gelmediğinden Nazilli Sümer 
- Niçin?. 
- Münevverdirler, kusura bakılmaz. Belki büyük meseleleri ı' .~v_e_r_il_d_i._B_a_l_o.:..y_• __ 3_00_d_e.,,n="'f""az=l"'a"""'=ta=k=ı m=ı=d==a=h~iı-'k_m_en_::g:_ı_li..::p_aa:..:_yı_ld_ı_. 

~el~~:=~kte, belki eserler hazırlımakta, belki kitaplar devirmek· Cenup haberleri 
... 

Arkadaılardan muallim re11am Celilin buıünkü sayımızda bir 
yazısını bulacaksınız. O da ı . kayet ed.yor: 

Hılkevi resim sergisinin açılma merasiminde, ancak bir, evet 
bir tek (adedi aahiht.r) münevver bulunmuı. Arkadaşımız, nerde 
ise •tlıyacakl. 

Fakat kabahat kimdedir? Münevverlerin kusurlarını bakılmaz. 
Onlar, ermiş insanlardır. Herıeyin usulü vardır: 

1 - Halkı davet etmek için karavana bo. usu çalmalıdır. 
2 - Genci konferan11 davet etmek için, [Bu akşam sahne· 

mizde •kadınlar araıında bolca müuba.<aları. , "en g:izel gözlerin 
geçit resmi. ve d.ter birçok nefiı numaralar vardır ] şeklınde 
afişler yapmalıdır. 

3 - Yaşl cı, zev<u safa, uz ve ş vebaz düşkünü olanları da 
toparlıyabilmek iç:n, "Herşey bed~v~dır. Meşhur muganniye ba
yan ( .•. ) ile kemanii şehir tartakyan, udii şehir Yanılc Meh· 
med vcsa'. r gjzide musikişinaıları mız . a sahnemiz tezyin edilmiş· 
tir. şe linde ıl ~ı vermelid ir. 

Yoksa, ıavalJı münevverlere ne dıye kusur bulunuyor, anla· 
ıuıyorum. Çimdik 

Irak hattı Cizreye bereket 
getiriyor 

Diclenin suladığı mümbit ovalar, 
Cizreye hayat veriyor. 

C.zre, ( Hususi ) - C zre, 
daha bir asır evelisine kadar 
dört bin küsur dükkanlı mühim 
bir ticaret merkezi idi. Bugün 
Suriye ve lraldala hembudud 
bu uııdutumuz no' tada lsadan 
çok daha eve! kurulmuş o!ın 
tarıhi Türk şebr, kaybettiği bu 
mcv'< i yeniden iktiup ~ylemek 
iizered.r. inşaatı .büyıık b.r b.zla 

devam eden Anıdolu·lrak tren 
hattı C zreden geçeceklir. Ciz· 
re, bu hatt n tamamlanmasın· 
dan sonra, m11 hakkak ki tica
rette eıkiden olduğ ı g ı bi gene 
ileri bir mevki alaca tır. 

Kasabanın geniş top ~akları 
çolc mümbit ve mabsu ldardır. 

Batı kı&m ndan ve ~~hrin he· 
meııı iç'. nde:ı akan Dele ne bri 

.. 
rı 

Dahili buıalıklar ıailıoluuaaıau 

Or. M. ş.,.ld Ufa• ı.llfN "iı 

Şişmanlık 
-4-

Vücut makinesinde yağ de
posunun ziyade artması , yalnız 

kalbin yükünü tezyit etmez, 
vüc11dün birçok kıaıtlllarında da 
tesirlerini gösterir, bu yük fazla 
olduğu için, sağlam bir insan 
g:bi if göremezler. Kırında 
yağların anormal olarak fazla 
miktarda top lanması kolayca 
ve serbest olarak nefes alma 
imkanı bırakmaz. Adeta hava 
karıAda toplanmıf gibi şişer ve 
götüı boşluğu ile karın boşlu· 
tunu ayıran perde aşatıdan 
yukarıya doğru itilir ve bu 
perdenin ıorbeıt olarak hare• 
ketlerin• mani oluAur. Bu ıu· 
retle teneffüs hareketleriae karıı 
mesafe ezaldıtı için bir Aefea 
darlıtı huıule gelir. Bir taraf• 
tan kalbdo biriken yağ örıii· 
!eri ıebebile kalbin hareket• 
!eri müşkülat içinde kalır; di· 
ter tuaftao bütün vücudün ka
sıları da bu öreyen yağ neaç• 
leri dolayııile tazyik altında 
bozulurlar, hatta kasıların incel· 
diği de çolt defa vakidir. 

Biliyoruz ki cilt hararetiı.. 
düzelmeaine hizmet eden bit 
örgendir. Yağların birikme si 
bu cilt regülatörünü de boz• 
muş olur. Çün lcü kalın yat ta• 
bakası harareti az nakleder. 
Eaason burada kan deveranı da 
güçlük çeker ve azalmış olur. 

Vücııt cildinin hararet oeş• 
retmeai do tenakuı eder. Bua• 
dan dolayıdır ki şişmanlarda 
vücudün ııınmaaındaa vikıiye 
etmek için cilt üzerinden su 
tebahburu çarelerine bıovurur 
ve kolayca ter dökmüş olurlar. 
Şişmanların sükün zamanında 
hava ratıp olduğu anlarda ter• 
eme crı g.ıç eş ı ı ıçın ııcagı 

karşı olan haasaaiyetleri pek 
fazladır. Eğer hava kuru iae 
kuru s · cığa dayanırlar. Onun 
iç n şi şmanlar zayıf inıanlara 
nazaran çalışma zamanlarında 
daha çok su kaybederler. Bu 
çok terleme sebeb ı le vücut ma
kinesinin iç örgenlerindeki mayi 
mi\Ctarının azalmasını intaç eder 
ve koyulaşır. Bu koyulaşma. 
uzv;yetin umumi halinde birçok 
bozukluklara sebep olmaktadır. 
Fazla terleme dolayı sile beden 
hararet derecesi intizama rir· 
memiı olur ve hararet bedende 
artar. işte bu sebepledir ki 
güneş vurması ve sıcak çarp
ması gibi haller şişmanlarda 

daha çok görülür. Bu halin 
mevcudiyeti şişmanlarda bun• 
!ara karşı bir istidat ve kabi· 
liyet vermektedir. 

·Arkası va,.. 1-----------Cızre topraklarına bereket ve 
kasabaya hayat vermektedir. 
Trenin gelmesini müteıkıp baş· 
lıyacak olan umumi faaliyet 
esnasında bu mühim sudan 
daha fazla istıfade temini müm• 
kün olacaktır. 

Cizrede umran hareketleri, 
büyük bir hızla terakki ve in· 
ki,af etmektedir. 

Cizre, muhtaç bulunduğu 
Halkevi binasına da kavu~muş· 
tur. Memurlar kulübü olarak 
inşa ed ı len bina, Halkevine 
tahsis edilmiş ve salon , sahne 
tertibatı için çalışılmağa baş· 

lanmışt ı r. 

Cizreliler, bu kü:tür müesse
ıesını umumi bir arzu ve se-

vinçle karşılamışlard ı r. Kasabalı 

ve köylü bütüo halk evin çatısı 
altına adeta koşmaktadırlar. 
Gene sayın l l bayın gösterd i ği 
alaka üzerin bir futbo saha~• 
meydana ~eti r 1 v,., bi r f ı • 

- Sana 8 inci sah /ede -
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Iııklarla beraber Darta 
kararsızlıklar da sö 

yanın ka binde 
n1eğe b amış 

• 
ıs n 
ı 

nla odasına gidıp Mıyledi ile 
baluıma zam nını orada bekli· 
Yeceği yerde konaktan sokağa 
fırlamışh; buna sebep iki ıeydi: 

Birinciıi, güzel hizmetçi kızın 
yalvarmalarından ve sitemlerin· 
den kaçınmaktı. ile ncisi ise, bu 
kadanıa gizli düıünccleri hak· 
kında serin kanlılıkla düşünerek 
aıümkiia olursa anlayabilmekti. 

Bu buauıta aıikar olan bir 
ıey Yarsa, o da kadını deli 
gibi sevmekte olması ve bunun 
alcsiae olarak ta kadının onu 
biç ıevaemelcte bulunmasıydı. 

Bir arahk yapacak en müna· 
9ip ıeyia doğru kendi evine 
siderek Maylediye uıun pir 
.. ktup yazıp bu .-a1Jta ile dö 
Varcl ara11ac:la l>u zaman• ka· 
dar bir vupçtileri olmad ğmı 
" bndiıini rencide etmif ol· 
dajuau aöylediii Vardı öldür· 
meaİD bir katillik olacttını bil· 
dirmeti düşündü. 

Fakat ayot zamuda şiddetli 
lJir iatikam arıUIU da keııdiıini 
t.fvik ediyordu. Bu kadını yal· 
•• keadiaiae tahaiı etmek iıti· 
fOI w budu dolayı intikam 
-.kta ltendi.aiai baldı ıör· 
düt6 için buadaa vazgeçmeğe 
Wr tirli karar Y.eremiyordu. 

Bet yıla11t altı lcere Royal 
m.,daaaada dönüp dolaşarak 
la• on adımda bir defa May· 
lediain apartmam puaarlan 
araaıadu sörfiamekte olan ııık· 
lara bala7ordu; ıenç kadının 
lMI tef er ele birincı def ada yap· 
bj't tibi apartmanından çekil· 

--.AllLSl.8._.buauauodı ı~1e örme· 
eliti •"kirda. Nihayet tflklar 
ıöriiaıaez oldu. 

lflklarla ber•ber Dart.anyaoın 
ik8'W.cleki kararıızblc ta ;&Ön· 

miift6. Ald.a • secenin bul· 
,...,_. ptirdi, bibi çarpar ve 
~ yaaar Wr halde konağa 
~ dotruca Kittinin oda· 
sına çıktı. 

Genç kaz, ölü gibi sararmış, 
bitiia a .. ı titrer bir halde 
işakını reri bırakmat• çalışmıı· 
ti. ~ıbt kulatı lririft• olaa 
Mayledi, D.artaDJUID yaptığı 
ıirültlyi ifiwek kapıyı ıçtı ...• 

- ~riye reli dedi. 

ıstıraplar kendis ni isyana ıcbar 
ediyordu. 

Fakat, böyle bir e tr kada 
iştiraki bulunduğ u meyd :ı 
çık.armaklığ n ke ıdi fel~ketine 
sebep o'acagı g:b daha fenası 
D rtanya ın da büsbütün kay· 
bedılmiş bulunacağını düşündü. 

işte aııkmm bu son dıışüncesi 
sebcbile bu son fedaka l.ğa 
kat anmaga karar verdi. 

Dartauy•na gelince, emelinin 
ıonunu kazanmışb. Artık sevı • 
mi~ olması haya1 değild ·, ken· 
dısinın ..sevıtdıği meydanda idi. 

Kalbinin en derin bir köşe· 
ainde n gelen gizli bir ses, gna 
jntikam vaa tası o\maktan başka 
birıey olmadığ m, ancak ö'üm 
meselesinin halline kadar ıevi· 
lecetini söylüyordu. Fakat, gu· 
rur, izzetinefis ve delitık bı. 
sesi susturuyor, inıltılerıni bo· 
ğuyordu .. 

Bundan ba~ka, çok mağrur 
olduğunu bild ığ miz Gaskooyalı, 
kendısini dö Var.d ile muka· 
yeae ederek niçin yalnız ken
disi sevilmeıio diye .düşünü· 
;yordul 

Artık o, ..vaziyetin naziklıği 
karşısında büsbütün gaşyolmuş· 
tu, artJk Mayledı onun içio bir 
..-alık kendiıioj ürkütmüş olan 
fena niyet sahib' kadın değil· 
di; ıkendi aşk na mukabele eden 
ateşti, atklı bir banımef endiydı. 
Bu ıuretle iki saat geçti. 

Fakat Dartanyaa eib;, lı:en· 
dini unutturacak tesirler albna 
girmit oimıyan Mayledi, bu va· 
ziyetin esasını fıkrmde n çıkar· 

.madı l i in de\ik nlıya erte si 
•in .kudiaile dö Vard .ar&ııada 
v.uku.a gele~k müsademenin 
.hali fjkrfode olup olmadığını 
sordu. 

Ancak, fikri tımamil başka 
bir yola sapmış v~ aptal g·bi 
keadi.i kaybetmit bulunan de· 
!ikan a, uadoıt tavrı takınarak, 
ş · di ,düello ve k ! ç yarası .dü
tüame zamanı o madığı ceva· 
bını veım · şti. 

V•lnız zevlc düşünceıinden 
ileri gelen bu so~uk cevap 
Maylediyi ürküttüğü için, sual· 
leri daha kuvvetli bir hale ıe· 
tirdi. 

Bunun ·ze me, bu ımkansaz 
düelloyu ciddı b r şe .i de du· 
ŞJnemıyen d el kani , atit\ aleme· 
nin şe 1 nı d 0 ı ş me e ça\ ş· 
m ş of a d.a beraber muk edir 
o a am şb. 

Mayle ı, ô ne geçitemezı 
z i ve dem r g bi kuvvetli 

emelı ı e söıu ü hep cvdce 
çizm · ş olduğu hudut içinde 
yjrüttü. 

Bir aralık kadına dö Vudı 
af ederek terbp e tiğı şıddetli 

cezadan vazgeçmesmi nas hıt 
etmekte bır zektl k gosterm·ş 
bulunacağını zannetm ştı. 

Fakat daha sözune baştar 

baılamaz kadının yüzüne sert 
b ·r hal ge1di, ve: 

- Korkuyor musun, azizim 
O artan yan? ... 

Diye yüks k sesle ve alay 
eder gibi baj'ırması o.nun ku· 
!aklarını ac&yıp bir şekilde çın· 
latm şh. Dartanyan: 

- Beni böy e düşüneuıezsi· 
Jliz, sevg.iliml Fakat y,a bu za· 
vallı Varıd ıtasavv.uruAuz gibi 
bbahatli ,değilse?, .. 

- Herhalde beni aldattı ve 
,aldattığı dakikadan itibaren 
de ölümünü h k tti .. 

- Mademki müttchem göru· 
) o ı1unuz, ö1ecektirl. 

O .ye deiikanl n metin bir 
halde cevap vermeai icadın için 
he .ş yın fevtunde bir fedakar
lık iJiıu gibi g ö un mtlttü. 

Bu bal onu tekrar inandrrdı. 
Fec r ~aktin ·n donuk ış klara 

perdenın ras ndan girerken, 
Mıyledi ona g tmek zamanı 
geld ğinı haber verm ş ve dö 
Varddan int kamını aım ya •Öz 
verdiğ"ni hatırlamayı da unut· 
mamıştı. 

- Bu a ha7Jrım; ancak önce 
birşey bilmek is iyorum. 

- Ne gibi? dıye kadın ce· 
vap verdi. 

- Bcnı ciddi olarak sevip 
sevmedığ nizil 

- Bunu ispat ettim, zanne· 
der m. 

- Eveti ben de cismen ve 
ruban .sizın ım; kolum s zc aittir! 

-Ark11sı VllT· 
Y apıla11 bu şeyler ı0 derece 

-...ı... bir ıku.talalak.. o aıer· 
t.ebe r&dciarca .edepı"zlikti ki, 
milila,or ..... rördütii ve işitt'ti 
..,1ere itıaeımaz olmuıtu. 

~~- __ .....,,._,.,... ~ ............ --.._..... ...... ~--......... ~ 

Halkevi temsilleri 

O kendini, rüyamızda 'lördü· 
thiiz, llayali 1:endoatluklardan 
blıiae kapılmıı zannediyordu. 

"TIRTILLAR,, 

Buau•la beraber., miknahııo 
•miri ç.e.kmeai caz.ibuine tu· 
mlmuı gibi çok bazla Mıyledi· 
,. dojru atıldı. 

Ark.Waadan kıpJ kıpıaır· 
kn Kitti kapıya doğu.ı bucwn 
ıöat.wmitti. Kııkaıaçlık, hiddet, 
kar.Jaa ,prur. b.u lı ~kıoda 
ıvef ••zhk ıör miif bir kadının 
blbiai rNcide ~n biitün bu 
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Hallcevj tems l kolu .dün ak· 
fara "iartıllar,, iım udeki piyesi 
tcmsıl etti. Pıyeı; mutavassıtlar 
elinde ez len koylunun safAye· 
tini; eski bir yobazın icelbi 
riyasiyle yılan ruhunu; seciyesi, 
ıeviyesi bozuk mılli mefhum· 
ları kabul edememiş melez, i•· 
minden başka Türklüğüne delil 
olacak hiçbir hususiyete molık 
olmıyan; asrileşmek, medenileş· 
mek zfüi yüksek duy,gula.rı 
bulundukları muhite kötü bir 
surette • şılıyan m ütereddıleri; 
Avrupadaki tabsiJi.nden ıvdet 
etmiş buzünün temiz, büny-;si 
gibi kafası da aatlam Türk 
zencini, kadınını bır arayı top· 
hyar.ak tamam:yle mahalli bir 
hadiıeyi tez halinde tesbit ve 
buaünün muhtelif tiplerini bir 
aray- toplamak suretile içtim•i 
yar&larımızdan birine parmatını 
baamış ve gençlerimizin müte· 

1 

~•U&Eua Vasat 1 Evko!it'EuıaV•u reddi türediler ve karakafalarJa 
Gia-. ıo,os 5,U6 ...._ 1( 19,Hl ne suretle çarpışacağını ve 
"&W. s,ıı ıı.u ~ 1-Jı 20,41 yaranan tedavi uıullerinı gös· 
~ ),01 i6.(_;J 1-k s,ıı 3,u 1 termif olmak itibarile güzeldir 

ve müell M · n r Hemdiyi teb· 
r.ik etmekte b r bo çtur. 

Hatkevı temsıl ko.u, başken· 
tarı bayan Şehimen n kud etlı 
ıidaresı a1tında usaomadan, yıl· 
ma.dan, kuvvetli bır irade ile 
ça! ştığını ve lzmirin temsil ih· 
tiyacım temin edeb.lecek bir 
'kudrete ')'et ştığını bu tems ide 
açık bir surette g.ostermişt r. 

Tem6·ı ba§taa nıhayete kadar 
büyük bir alaka ıile ,şeyrc.dilaa.iş 
r.-e mütemadi alk şiar toplamış· 
tır. Başta Ali, Refak ve Kemal 
D.lmak iizere bütüu arkadaşlar, 
Bay•olar temıil ıan'ıtındaki 
baretlerini lzmiıin büyüle bir 
~üoevver kütJeıiııe tasdik ettir
miılerdir. 

Bu muv.affak oJmuş temsilden 
sonta lzmirde de temlp hay.a· 
tını idame ~ttirecek derecede 
kuvvetli bir zümrenin mev.cudi· 
yetini, hepimizin, bilhassa işin 
batında bulunmlları itibarile 
parti başkanımızın da büyük 
bir iftihar dµymaları çok ta· 
biidir. 

Lül/i TarlıanoJla 

• Dünya 

ranko gali gelirse! lsp o
yanın müstakbel vaziyeti. 

........... ~.~--------~~-

Herşey bir yandan Hi ler ve Mussolininin, diğer 
yandan lspanyolların elindedir 

M. Massolini w M. Bitler 
Yazan : Manuel Haoes 

Nogales 
Büyük g~rp devletleri, karış· 

mazlığa sonuna kadar sadık 
kaldılarsa, bu, Almanya ve ltal· 
yanın, bizzat ispanyaya karşı 
değil, fakat münhaaıran lngil· 
tere ve Franunın da pek hoı· 
lınmadılcları ibtililci bir cum· 
buiyet lspanya11na kartı mü· 
cadele ettiklerıine inandıkları 
içindi. 
Atab. ldiğine tecavüzlere u~-

rayın karışmadık prensibine 
bu devıetterin sadık kalmasına 
imkan v~ren şey, onların lı· 
panyol milletine son derecede 
geniş bir itiaıad beslemeleri 
olmuştur. lngıltere ve FranSI, 
her,şeye rağ'men, ispanyanın iı· 
tıklalini muhafaza edeceğine 

ve yabancı boyunduruğunu at· 
masanı daima bı1eceğıne kani· 
dirler .. 

lspanyo ların y bancı nüfuzu 
al Jna girmeyi tevekkülle kabul 
edecekleri farz edi miş ve onlara 
ayni zamanda ıeref veren bu 
geniş timat gö.sterj memiş ol· 
saydı İng.ltere ve Fransa ço'k· 
tan işe müdahale ıetmiş olur· 
lardı. Buııdan şüphe caız midir? 
Me f ngı ltare, ne de Fransa Al· 
man ordusunu Pırenelerde ve 
Fasta yerleşmesine, yahud da 

. Batear veya Kanarya adalarııun 
İtalya ta fından deniz ve bava 
üssü olarak kullaoıımas ,ı:ıa bo· 
y.uıı eğemez er. Bu gibi farazi· 
yetere iht m 1 verilmiyor, çünkü 
lspanyollarm şerefı, an'anevi 
istıklallerine olan düşkünlük
leri buna imkan bırakmaz. Biı. 
zat Franko ordusu zabitlcrioin 
yabancıları memleketlerinden 
kovacaklarına inanılıyor. Jıte 
Frnnsa ve logiltere bu hususta 
körü körüne bir Wmat beıli· 
yorlar. 

As1a iht Jalci olmamıf, komü· 
n·zmden de, faş·zmden de ayni 
deracede uz~k hakiki nasyo· 
naJist bir lspınyolun bu hu· 
susta sükunetle fıkrini beyan 
.etmesine müsaade edılmiş. 

Ben ıuna kaniim ki, fraoko
nun zaferi lspany.ayı .otomatik 
bir ıek ide, müdıbale .etmiş 
olan devletlerin keyfiae tabi 
.kılacaktır~ Diter taraftan da, 
gene şuoa katiyetle .kıniim ki, 
cuml;auriyet hükumetinia yıkıl
ması ispanya kam oyunun kütle 
halinde yab.aacı ara kar,şı ay.ak· 
lanmasının başlangıcı olacaktır. 
Bugün flaayonalist ispanyada 
yabancılara karşı çıktığından 
bahsedilen jıy.anlar hayal mah
sulüdür. Fakat buna mukabil, 
Barıelona hükumeti ydoldJktın 
aoııra bu bir hakikat olacakur. 
Jspanyollar ltalyaa ve Alman 
tahakkümüne kuzu gibi itaat 
etmiyeceklerdir. Yabancı lcuv· 
vetlcr vo •ö.mürıo kıt'alarilo ya• 

ratalan ve himaye edileıı bu 
"N11yonalizm,. ne kadar indi 
birşey olsa da milliyetçi lspan· 
yanın bugünkü müttefikler ne 
karşı reaksiyonu çok şiddetli 
olabilir. 

Bu ihtimali önlemek için, 
ltalya ve Almanya, şimdiden, 
gizli kapaklı hir ıekilde, lspan· 
yada b·mayelerini idame etme
nin çarelerini aramaktadırlar, 
Franko ise, kendisine müzahe· 
ret etmiş olan hakiki naayona· 
listleri teıkin, için mil i toprak
lardan bir aantiminin bile baı· 
kasına verilemiyeceğiai bıldir
mektedir. Fakat onun elinde 
büyük birşey yoktur. Hakıkatte, 
herşey, bir yandan Hıtlerle 
Muısolininin, öte yandan lapan· 
yol milletinin alacaldan duru· 
ma bağlıdır. 

Hit ere göre, lıpanyol ma· 
ceras nın bir tek manuı var· 
dır, bu da Aman genel kurma· 
J.ının daha başlangıçta ona 'Yer· 
mele. ıted ği istikamettir: Pire· 
nelerde Fransaya karşı yenı bır 
cephe yaratmak suretiyle Fran· 
sız·Rus paktına cev~p vermek 
ve müstakbel Avrupa harbinde 
muvazeney. kendi lehine tadil 
etmek. İ pınyo! generalleri etrf 
bu p l anın tahakkuku için cayan 
etti rilm.ştir. Almanya lıpınya· 
nm sömürgelcşt rilmes:yle ali· 
kadar değl dir. Onun tçindir ki 
Alman müdahalesıni fspaoyol 
milletine hissett rmek için ga· 
yet ıhtiy.ath har.eket ediliyor. 
Almanlar ne ıtoprak iıtiyonar, 
ne de başka birşey. Onların 
yegane ıstedilderj lspanyolları, 
ailahlandırmalc, kuvvetlendirmek, 
orgaolze etmek, sahillerini ye 
hududlarıoı kızıl tehlikeye karşı 
müdafaa haline koymaktır. 
Merd lspanyolların kendilerine 
bunca yardımı dokunmuı olan 
bir millete naokörıük edem·· 
yeceğıni d şüamelerı ise pek 
tabıid ır. 

ltalyaya gelince, vaziyet bam· 
başkadır. Mussolini lıpınyada 
yakın ve muti bir Habeşıstan 
bulacağına lan mı ta ve i111.z 
ltalyanların burada yerJeşebi· 
leceklerini ummaktadır. Fakat 
bu hayaller hakikat olmıyacak· 
hr. Bizzat Fraoko bils M111Jo· 
lininin taleplerine karşı günün 
birinde ayaklanacaktır. Ya.bud 
da onların emeJleriai tatmin 
ettiği takdirde kendi madunları 
tarafından devıileuktir. Jtelyaa· 
:lara lıpanyada iı yoktur. 

Bizzat 1ıpuyol milletine ge· 
lince, Jatiklil dJVUI Şii fok ide 
ortaya çakııııştır: 

frankooua teluakkümü altın. 
daki lıpaayollar, gizli kapaklı 
bir tekilde tezahür edecelc bir 
Almen nüfuzuna karıı, batta 
müıtıkbel bir harple Almanya
nın zaferi içio miicadelo edecek· 

lerini .bilseler d e, fazla reaksi· 
yon göstermiyeceklerdir. Bu fara. 
ziye, her ne kadar garip görünur· 

sc de, Nasyonaliıt İspanyollar 
tarafından mukadder bir akıbet 
olarak tasavvur ediJmektedır. 
Bu, Almanlara borçlt1 oldukları 
zaferin bedelini teşkil edecek
tir. 1spanyol ordusunun müce • 
rep Alman dostluğı.ı ve ordu· 
nun hükumet üzerindeki nüfuzu 
ispanyanın k yıts z şartsız Al· 
manyanın hizmetine gireceğine 
bir garanti teşkil eder. 

Buna mukabil, lspaayollar, 
İtaly.anların devamlı bir müda· 
hale teşebbüsünü şiddetle red· 
dedeceklcrdir. Harp bittikten 
sonra birkaç bin Alman tekni• 
ıiyeninin lsp•nyada kat'i surette 
yerleşmelerı mümkündür. Fakat 
bir tek ltalyan kılmayacaktır. 
ltalyanlar, ispanyada, Habeşis
tandakinden dapa zararlı bir iı 
yapmış olacaklardır. Fakat, bu 
enternasyonal itibarı bakımın• 
dan ltalyanın bir zafer kazın· 
mış olmasına mani teşkil etmez. 
1ıpınyanıo Faşistleşmesi totali· 
ter devletlerin kurmakta olduk· 
lan harp ıiıtemine yeni bir 
kuvvetin iltihakı demek olacak• 
tir. Fakat hepıi bundan ibaret• 
tir. Faşizm ispanyada hakim 
olacak, fakat B. Mussolini lı· 
pı:ıyol ardan bir lokma ekmek 
elde edemiy.ecektir. 

Şu halde büyük devletler, 
ispanyanın ıomurge olamıya· 
cağına inanmakta haklıdırlar. 
Fakat pany.oUar, toprak ma• 
ıun ·yotlerina dokun durmasalar 
bile, dıı politika buıu11nda 
Alman ve 1talyan goruşune 
tibi olacakları muhakkaktır. 
Cumhuriyet hükUnıetiniıı ıukut 
etmesinden itibaren, Alman ve 
ltalyan kuvvetleri, ispanyanın 
seferber edebıleceği kuvvetler 
nisbetinde artmıı aayılabilir. 

Bu noktadan lıpanyanıa fet. 
hi tam ve lc.at'idir. ispanya, 
bütün kuvvetleri nj enternısyo· 
nal faJizmin emrine verecektır. 

Büyük devletlerin hataaı, Jı
panyol nasyoqalizminin Fraoıız 
ve lngi iz naıyooalizmioe ben· 
zer birfey olduğu~u ıanmaları· 
dır. lspaııyol n•syonalızmi bir 
vatının değil, bir imınan mü· 
daf.idir. Bu nuyonalizmin kö

kü sadece mil i değad r. Bu, 
harpç ve mılitaa bir enternaı. 
yonalizmdir. Allah tarafından 
lkend ıine verildıtini sandıtı 
mukaddes bir vazifeye vatanı 
vasıta etmektır. 

Al.manya ve ltalya ispanyayı 
ıömürgeleıtırmeğe kalkar ve 

ç.ok ha11u oldukları istiklalle· 
rine dokunurlarsa, ıstı l acıler 
mücadelelerine bu sefer de 
aksi istikametten yeniden beş· 
lamalc mecburiyetinde k la· 
caklardır. 

. Fakat yabancı mudahalesi 
~ır fetth mahıyetini almazsa, 
spanyollar şereflerınin masun 
kaldığuıa kani olurlarsa, taJya 
ve Almanya onlar• mustakıl 
oldukları hissini verecek kadar 
bir serbesti v.erırlerse, ltalya ve 
Almanya için İip. ya dan daha 
sadık bir tabı ol mıyacaktır. 

81.çak taşımak 
Keçecılerde r•~·ılan 8 !ah ara 

tıraıasıAda M.ustafı 0 ı u Şukrü
aün uzerinde ıb r b çak uluna
ralc zabıtaca aıınm ~tır. 



Sah·fe 6 

Almerya cephesinde bu
günlerde kanlı muhare

beler bekleniyor 
Barselonda isyan çıkarmak istiyenler yaka. 
landı. Cepheye gitmek iıtemiyenlerden 36 

kişi kurşuna dizildi. Müdafaa için 
tertibat alınıyor 

Pariı, 26 (Radyo)- Cebelüt· -
tarılctan alınan haberlere göre Başvekilimiz bugün 
Frankistler, Almerya cephesin· Atinadada bulunacak 
de geniş hazırlıklara başlamış· - Başı 7 inci Sahifede -
lardır. Bugünlerde, Almerya leti genel sekreteri Menemenci 
cephesinde kanlı muharebelere oğlu, yarın ubah buraya vasıl 
başlanacağı, ayni kaynaktan alı· olacaklardır. Dost ve müttefik 
nan haberlerden anlaşılmak· devlet ricali, istasyonda Yunan 
tadır. Başvekili general Metaksas ve 

Mıdrid, 26 (Radyo) - Cum· daha birçok rical tarafından 
huriyetçi Jspanya generalleri, karşılanacaklırdı r. 
bugün ıeneral (Miyaha) nın ri· lıtasyondı, askeri muzıka, 
yasetinde toplanmışlar ve istik· Türk • Yunan ma· şiarını, çala· 
balde alınacak askeri tedbirlerle cak ve askeri kıtaat, selim res· 

mini ifa edecektir. kurulacak müdafaa hatlar• etra· 
Türkiye Başveic li kıtaatı tef. 

fında mühim kararlar almış· tiş ettikten sonra, refakatinde~i 
lardır. zerıatla ve Yunan ricaJile Ati· 

Barselon, 25 (A. A.) - Cum· naya hareket edeceklerdir. 
buriyetçiler tebliği: Pirene cep• General Metaksas, Türkiye 
hesiade birçok mevziler ele Başvekili şerefine mükellef bir 
geçirdik. Şark cephesinde ziyafet verecektir. 
Frankistlerin taarruzları tevkif Öğleden sonra, Türkiye Baş· 
ediİmiştir. Akdeniz sahılınde vekili B. Celal Bayarla Yunan 
düşman Alkala Dö Si verin Başvekili Metaksas arasın da mun· 
önüne varmııtır. zam muahede merasimle imza· 

Pariı, 24 (Radyo) - Entran- lanarak teati olunacaktır. 
ıijan muhabiri, Barselonda İs· Türkiye Başvekili, Perşembe 
yan çıktığını teyid etmektedir. günü Meçhul asker abidesine gi· 
lıyan edenler arasında general derek merasimle çelenk koya· 
Çerona da vardır. isyan eden· cık ve o gün akşam, Türkiye 
ler, Frankiıtlere mümaşat gös· sefarethanesinde büyük bir zi· 
terenlerdir. Bunlar, hepsi harp yafet verilecektir. 
divanından geçirileceklerdir. Türkiye Başvekıli B. Celal 

Baraelon, 26(Radyo)-Umumi Bayarla Har c ye Vekili B. Tev· 
efkara hükumet aleyhine tahrik fık Rüşdü Aras, cuma günü 
edenlerden sekıen kişi yakalan· kral tarafından kabul edılecek· 
mış ve harp divanına verilmiıtir. ler ve ertesi gün bazı gezinti· 

Cepheye gitmek istemiyen ler yaptıktan ıonra cumartesi 
yedi general de harp divanını günü akşamı saat 19 da Atina· 
verilmiıtir. yı terkcdcccklcrdir. 

Evelce cepheden kaçan otuz Yunan gazeteleri, Türk· Yunan 
alta nefer de bugün kurıuna dostluğundan bah slo uzun ma· 
dizilmiıtir. kaleler yazmakta ve Türhiye 

lngiltere-ltalya 
An laf ması, Akdeniz. 

de •ulhu takviye 
edecek 

Başvekilinin ziyaretini ıelamlı· 
maktadır. 

Halle, Türk ricali için yarın 
hararetli bir istikbal yapmak 
üzere bugünden hazırlıklar yap· 
mııtır. 

ANADOLU Nisan 27 -Terziler cemiye- · Kamutay grubunda Borsa 
tinin toplantısı Zelzele mıntakasında mo- 26-4-938 

UzUm satışları -.. 
Yeni idare heyeti 

•eçildi 
Terziler Cemiyetinin umumi 

heyeti, dün akşam şehrimiz Ti· 
caret ve Sanayi Oduında top· 
lanmış, 300 den fazla üye ha· 
zır bulunmuştur. 

Cemiyet reisi umumi vaziyet 
etrafında izahat vermiş, birliğin 
çalışmalarını anlatmış, bilanço· 
yu takdim etmiştir. 

Cemiyet azalarından aidat 
tahsilatında bazı aksaklıklar 
görüldüğü heyeti umumiyeye 
anlatılmış, bu hususta bazı ted· 
birler alınması karulaştırıl· 
mışt1r. 

Yeniden yapılan seçimde Fik· 
ri, Zihni, Mehmed Beıim, Ka· 
raman, lbrahim ve Rasim ekse· 
riyet kazanarak yeni idare he· 
yetine geçmişlerdir. 

Yeni idare heyetine muvaffa· 
kiyetler dileriz. 

Bir kimıe kendi lıen. 
diaile mukavele ya. 

pabilir mi? 
- Başı 2 inci salıi/t!de -

lazımdır, diyorlar. Ne yapacak. 
irtifak mukavelesinde hem müs· 
tefiı ve hem de mükellef ara· 
zinin sahibi olduğundan irtifak 
mukavelesinin hem müstefıt 
ve hem de mükellef haneıine 
kendi imzalarını atacaktır. 

Görülüyor ki bu iki misalde 
de gene kanuni zaruretlerin 
icabı borçlu ve alacaklı sıfat• 
ları bir tek fahısta birleşiyor. 
Şüphe yoktur ki, bu kendi 
lcendisile mukavele yapmak 
nazariyesi eşkale riayeteo doğ· 
muştur. Mukavelelerin mahiyet 
ve özündeki bir tazyikten bıııl 
o'mamıftır. 

Nazariye birinci planda bir 
kıymet arıctmemckle beraber 
hu'<ukbn bazı 11rsılmaz sanılan 
prensip ve kaidelerinin istiı· 
nalan olabileceğini göstermcıi 
itibarile alakalıdır. 

Bülent Üstündai 

dern köyler yapılacak Ç. Alıcı K. S. K. S. 
297 Albayrak 13 50 16 

Hükumet, jeolojik tedkikat yaptırıyor. Ye. 
ni köyler için yarım milyon lira ayrıldı. 

112 F. Solari 13 50 15 5 
89 Esnaf Ban. 12 14 375 

135 M. J. Tar. 14 25 16 7 
48 P. Paci ıs ıs Ankara, 26 (Hususi muhabi· 

rimizden) - Büyük Millet Mec• 
lisi Kamutay grubu bugün An· 
talya saylavı B. Cemal Tunca· 
nın riyasetinde toplanmıştır. 

Son günlerde Kırşehir ve ha· 
valisinde vukua gelen hareketi• 
arzdan harap olan köyler hal· 
kının kış gelmeden çah altına 
girebilmeleri için hükumetçe 
ne gibi tedbirler alındığı bak· 
kanda Antalya saylavı Rasih 
Kaplan ve arkadaşlarının tak• 
riri okunmuş, mütaleaları din• 
lenmiıtir. 
Mütea\cıben kürsüye gelenBaş· 

vekalet vekili ve Dah lıyeVekili 
Şükrü Kaya, hükumetin yaptır• 
d ğı tetkikleri anlatmış, bütün 
harap köyler halkanın kış gel• 
meden çatı altına girmeleri için 
hükimetçe esaslı tedbirlere baı 
vurulduğunu söylemiştir. 

Bay Şükrü Kıyanın beyanatı 
şöylece hulasa edilebilir: 

1 - Felaket mıntakaıında 
yeni köylerin teıiıinden evci 

bu gibi felaketlere tekrak maruz 
kalınmaması için jeolojik tetki· 
kat yaptmlmaktadır •. Buna göre 
köylerin yerleri tayin edile• 
cektir. 

2 - Küçük köyler bir araya 
getirilerek modern köyler ku• 
rula caktır. 

3 - Felakete maruz kalan 
köyler için SOO bin lirahk tah· 
ıiaat iatenecektir. Bu huıuıtaki 
Jcınun liyibaaı derhal mecliao 
takdim edilecektir. 

4 - Kızılay, yeni köyler te~ 
e11üs edinceye kadar çadırlarla 
kamplar kuracak, fellketzedele
rin iaJelcrinı temin edecektir. 

Hükiimetia bu beyanata alkıı· 
lırla tasvip ve kabul edilmiıtir. 

---------------1------~~ 
Arnavutluk kralı 

evleniyor 
- Başı 1 inci Sahi/ede -
letler mümessilleri ile zevceleri 
sefirler, Arnavutluk ricali, meb· 
uslar hazır bulunmuşlardır. 

Kral; bu sabah, Tiranı Draç· 
la bağlı yan büyük asfalt şoaeyi 
merasile açmış ve müteakıben 
saraya dönmüştür. 

Draç, 26 (Radyo) - Arna• 
vutlulc kralının düğününde ltal· 
ya kralını temsil edecek olan 
Dük de Bergam, hafıf bir filo 
ile bugün buraya gelmiş ve bü• 
yük merasimle karşılandıktan 
ıonra, Tarana hareket etmiıtir. 

Tiran, 26 (Radyo) - Dük de 
Bergam, buraya gelmiş ve biz· 
zat kral tarafından karıılan• 
mıştır. 

Dük do Bergam ıelir aelmez 
kralın validesinin mezarına gi· 
derek bir çelenk lcoymuıtur. 

17 Akseki Ban. ıs ıs 
13 K. Taner ıs 25 ıs 25 
10 inhisar 11 11 
9 A. R. Üzüm. 12 15 12 75 
730 Yekun 

268691 Eski Yekiiıı 
269421 Umum Yekun 

26·4-938 çekirdekıiı Grim 
orta fiatleri: 

No. 

• 
• 
• 

7 
8 
9 

10 

13 50 
14 00 
14 50 
15 00 

• 11 16 50 
Z•hlre ••lltl•" 

C. Cinıi K. S. K. S. 
45 Ton Buğ. S 875 6 25 

125 Buğday S 81S 6 
85 Ton Bakla 4 375 4 625 

259 Ken. Pala. 330 490 
21 S B. Pamuk 34 34 5 

3600 Kilo • 34 34 

Halkevi köşesi Tiran, 26 (Radyo) - Bugün 
öğleden sonra kral ve nişanlısı 
Kıntea (Çerardina Aboni) bil· 
yük alayla belediye daireıine 1 - 23 Nısaa Çocuk bar, 
gitmişler ve evlenme evrakını ramı münaıebetile kiğat içinde 
imzalamıılardır. üzüm ve leblebi hediye etmek 

Kral, bunu müteıkıp, umumi ıuretile çocuklarımızı ıevindi
af için bir kararnameye imza ren Üzüm Kurumuna evimİI 
koymuştur. çok içten tqekkürleriai H~ 

Kralla beraber on dört çift mayı bir borç bilir. 
daha evlenmiştir. Bunlar, kral 2 - lıtanbul Oniveraiiai tie 
tarafından taltif edilmiılerdir. caret hukuk Ordinaryüı profe-

Arnavutluğun muhtelif şehir• ıörü M. Hirach tarafandaa 2 . 
lerinde ayni 1aatte 122 çift ev- Mayıı 938 Pazarteai günü ı .. t 
lenmiştir. 17 de evimiz aalonunda •Yeai 

Ticaret Hukukuna doj'ru. meY.. 
Hindistanda zulu bir konferıaı Yerilecektlrr~ 
v l b J ı 3 - lzmire ıelecek Hyyah• 
n.an ı ar eueı•r lara antikiteler ıöıtermek ..... 

oluyor de tercümaalak etmek lzer• 
Lahur, 2 (Rlayo)- On b1n ---evımtz ıııın bJian ıeırçtel'llllbe 

ki§İ tarafından tertip olunan bir bir kurs ac;mata karu vermlttir. 
nümayiş eanaımda zabıta ile Kura oniki konferanabr.lateldil•l• 
nümıyiıçiler birbirine ıirmiı· iıimlerini yazdırmak üıere W• 

Fransada ıerdir. &ki taraf ıilib istimaı et· gün ıaat 15 ten ıs • kaclu 
titioden, 32 kişi ölmüş ve 48 evimize müracaatları. 

1 Mayısta fenlilcler kiti yaralanmıştır. 4 - 27/4/9'38 Çartambl P 
Y l K ık d 1 b nfi aaat 18 de Soıyal 1archm ugos av"a olacak a üta an ge en ba erlere ve aaat 16 halk derıbaaeleri 

' göre de, (Yıpur) racası ile mib· 

amelesi• Paris, 26 (Radyo) - Mıyııın d b" b d L-- ve kuralar komiteleriala ba~ race arısın a ar ar e e u-r 
birinde büyük şenlikler olacak lamıı ve iki taraf da ıilihlara lale teplıntallrı vardır. 

Atina, 26 (Radyo) - Yuna· Hor Belisa Yarclunun inkiıcıfı ve muhtelif yerlerde merasim ıarılmıştır. Tefsilit alınımamıı· Irakta 
nistan Baıvekili general Metak· • l I yap.lacıktır. tır. Bununla beraber, arbede-
sas, lng.ltere·ltalya anlaşması Nevi! Çemberlayna ıcin şuur a ça ışıyor Jandarma Heykol önünde ya· nin .çok kanla olarak devam Yeni petrol kuyuları 
münasebetile Balkan antantı Mussolininin mektu. Belgrad, 26 (Radyo) - Yu· pılacak gcçid resminde Baıve- ettiği ve ıilab seslerinin Kalkü· b l d 
namına Nevil Çemberlayn ile goılavya sanayi amelesi, bugün kil Daladiye ile mareşal Franse dan işidilmekte oldutu ıöyle· U un U 
Musıoliniye birer telgraf çek· bunu verdi kongre halinde toplamyor. Despere hazır bulunacaklardır. niyor. Batdad, 26 (Radyo) - Şat-
.miş ve tebrik etmişti. Londra, 26 (Radyo) - lngil· Başvekil dokter Mılan Stoya- tülırapta yeni petrol kuyulan 

Nevil Çemberlayn ve Mus· tere Başvekili Nevil Çember· dinoviç, elli bin amelenin tem· lzmİr Vİ(a yeti defterdarlığından: bul:::;::~r.Növil kumpuyuı 
solini, bugün general Mctaksa· layn, ltaly ve Fransa scyahn· sil edildiği bu kongrede hazır Bekir ve Hilminin eski yıllar 'veraset vergisinden ve kadas· müme11illeri Irak ticaret aeu-
sı cevap vermişler ve gayet tinden dönen Harbiye Nazırı bulunmuş ve bir söylev vere· tro harcından olan borçlarıma temini tahsili için mülkiyeti retine müracaatla bu petrolları 
dostane bir lisanla teşekkürde Hor Belisayı kabul etmiş ve rek, büyük Yugoslavyanıd inki· haciz edılmiş olan lkiçeşmelik caddesinde kiin 513 sayılı dük· iıletmek istediklerini bildirmiı• 
bulunarak, lngiltere·İtalya an· uzun müddet konuşmuştur. şıfı uğrunda amelenin gösterdiği kin yeniden talcdir ettirilen 700 lira ve 513 aayıh dükkin800 lerdir. 
laşmasının Akdenizde sulhu tak· Hor Belisa, Mussolininin ce· fevkalade alaka ve ıuurlu me· lira kıymet üzerinden ilin tarihinden itibaren 21 gün müddetle Son haberler, iki taraf ara• 
viyeye kifil ve amil olduğunu vabi me~tubunu Çemberlayna saiden dolayı memnuniyetini mü'Zayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 29/4/938 cuma günü vili· ıında bu husuı için müzakerr 
bild rmişlerdir. vermiştir. bild rmiştir. yf.t idare heyetine müracaatları. 9 14 21 27 1180 lere baılandığını bildirmektedir ....................................... ~ ............ ~~ .................................................................................... .. 
~ ~I dokunma( .. Pıs, iğrenç kolları· ı p.arlanıp vicdanm ıızısını din· anlayamadığım bir zaaf, bir - İnelim ·dedi· ıurada ıö-

1 Ah b 1 1 
ma sürünmesin ellerin.. lemekle iktifa edilebilir miydi? ıürüklenme, bir kayma oldu.. tüdlerin altındı biraz oturabm. ' ' u go•• nu•• Onu bu defa omuzlarından Aman Allahım, o kadar karııık Kıra gezintiye çıktığımızın ikin· O, bir erkek hayvaaclJ. Bil-

' ' ' tuttum: birşey ki... ci günü idi. Meriç sahilinde ba11a benim ıibl, biru haıta 

1 

- Gel, otur Güzide.. Biraz - Sına ıöyle -dedim~ anlat, baıbaıa kalmııtık. Atlarımız kadınlar içia... Attan iamek 
.. fi konuşmalı, vaziyeti beraberce •aaal old11 bu? y•nyana duruyordu. Bir aralık istemiyordum. Fakat •ba11r. 

Yazan: Saime Sadi düıünmeliyiz.. Cevap veremiyordu. larar bacaklarımızın temasını duydum. da diyemiyordum. Beni attaa 

- 37 
etlerinde, günahını tetkik ede· 
ceğimden sıkılmıştı. 

Nihayet: 
- Sorma ·dedi· ıormal. Sor· 

ma Aferide .. 
- Sormayayım mı? Sen ne 

diyorsun? Yaptığın işin mıhi· 
yetini düşünmüyor musun? Hiç 
hiçbır şey seni durduramadı 
mı? Sebep neydi? Niçin düş· 
tün, niçin ayakların kaydı? 

Bu son cümleler onu ,aşırttı. 
I erinden sıçradı. Şakaklarını 
av açlarının ıçine alarak, oda 
ç nde, aşıtı yukarı, bütün 
h zı ile, adeta koşar gibi do· 
laşmağa başladı. Ayni zamanda 
durmadan mırıldanıyordu! 

- Ben düştüm... Ben... Ben 
öyle mi? Aman Allahım .• Amanl .• 
Deli olacağım. Benim ayak'a· 
rım kıydı.. Ben Güzide artık, 
düşmüş bir mahlGkum, bir bı· 
yağı insanım ha?. Çlldırıca· 
ğım .• Çıldıracağım .• 

Buhran geçiriyordu, müthiı 

bir buhran iç"nde çırpınıyordu. 
Yüreğim yavaş yavaş eziliyor, 
yumuşuyor ve kanıyordu. 

Evet, müthiş bir aksülimelin 
kasırgası ile boğuşu o·du. O 
kadar ki, delirecek gibiydi. 
Kılkhm, onu kollarından tut· 
tum.. Yüzüme, boş, manasız 
gözlerle baktı: 

Bırak Aferide.. Kollarıma 

içini çekiyor ve belindeki ettim. Doğrulduı Abmı çekmek istedim, olmadı. ladirdi... Arbk sötüdleria ıl· 
vidası kopmuş bir manken ıibi - Fakat bütün bualır, ıel• Hayvani birşey, bir büyü vücu· tında idik. Buraıı koyu ıölpli, 
yanıbaşıma düşüyor. Baıı diz· di, ıeçti Aferide.. dümde, tasavvur edilmez bir ideta yuı karanlıktı ••• Hiç yü-
lerimin üstünde .• Göz yaılannın - O muhakkak!.. Sen bir teairle beni ıarıyordu.. zilne bakmıyordum. Çüakii ar, 
aıcaldıtanı kendi tenimde bi11e- aile kadını olmak itibarile ar- Ona bakbm: tık bence bir ialln aiz•lUti. 
diyorum.. tık berıeyi kaybettin.. Fakat Gözleri ıayet garip, adeta bir ablilc meaeleal de kalma·· 

- Neyi düşünecetiz, ne kal• bu akla 11ğmıyan hidiae naııl kı11k lambaların earulı, donuk mııta. Mücıdeledea, o muzaffer 
dı ki.. o~du? Onunla, bilb111a onunla.. ıpkları içinde beni manyıtize çakmııtı. 

Evet, ne kaldı ki?.. Şuuru - Sua, itreniyorum.. Kan• ediyor gibiydi. Bu bakışlarda, Gözlerinin yılln bakııları, 
avdet etmiş demekti. Yavaş dimdea de, o.1d.&n d" iğreni· h:·. v G, 1-.o. :..unç hayvanların birer ok ıibi ti içimdeydi.. 
yavaş ha ki kati, daha doğrusu yoru:u. Bana acı Aferidel berşeyi durduran şiddeLi vardı. At açlıkların alta ıerindi. Ve 
işlediği hatanın korkunçluk ve Gene atlıyordu ve çok mur Evet, ben de korkuyordum. o niıbette de, vücudumdaki 
büyüklüğünü anlamııh. AD".ma, taripti.. Dudakları açılmıştı. Dişleri ateşi hi11ediyordum. Sular, 
her ıeçen ıey gibi nafüe ve - Fakat niçin ıöylemiyor- ımtıyordu. Gözleri, göz bebek· Rizli mırıltılarla akıyordu. Göz· 
çok zamansız .. Sonra, ~adiseyi ıun? Bu ıünabı, bilbıasa onun· lerimi delmiş ve orada muka· lerim, herıeyi silik bir perde 
vicdanen de düıünraek ıcap la nasıl iıledin? vemetimi psrçalamıştı. Maa· arkaaında görüyorlardı. 
ederdi. Bir müddet düşündü. Sonra mafib kendimle hali mücadele Birdenbire belimde onun 

Doktora, bu za~allılığı yük· keıik kesik anlattu ediyordum. Birdenbire itildi ve kollarını hissettim. 
!edikten sonrı, _,..tık gene to· - Bilmiyorum.. Benim do beni atımın üıtünde yakaladı.. - Arkası o•r -
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ö l ü ın •• •• m y gıyor taburu 
Nisan 27 

o 
Almanlara karşı nasıl durdu? ç• ı• k d 

~zan Fransız erkiinıharp kagmakamlarındon - Türkçeye çeuir! ın ) a ın 
Jorj Londen A. Kami Oral vatan yolunda'. (lrma); Alman casus teşkilatının kurduğu dolapla 

bir gün evinde ölü olarak bulundu. Kocası Fran. 
sız zabiti de bir hafta sonra kurşuna dizildi. 

Vatani vazifesini ifa hususun· 
da bidayette çok hassas ve 
dikkatli olan lrma; bir gün, 
yalnız kocaaına bağlı kalma~a 
ve ae oluraa olıun, casuıluktan 
vazgeçmeğe karar verdi. 

lrma, bir gece beni ziyarete 
geldi ve bu kararını ifşa etti. 
Kendiıine, şiddetle hücum et· 
tim. Ve vazifenin, herıeydon 
mukaddeı olduğunu anlatarak, 
vatanına ihanet otmemeıini söy· 
ledim. Ben, o zaman ıizinle 
henüz tanıımamıştım. Kalbim· 
de, ıevda denilen ateşten eser 
yoktu. Bunu takdir eden lr~_a: 

- Sen bilmeıain •. Onun ıçıa 
aana hak veririm. 

Der ve bııını aalhyarık: 
- Artık 01111 devam ede· 

bilirim? Kocamı, bile bile na-
11l ıte19 atayım? 

Cümlelerini tekrar ederek, 
dori• bir tıeuür içinde kıvra• 
nırdı.. 

Bedbaht ve fakir Irmı, bir 
gün kalbine tibi oldu. O, artık 
hlçbirıey düıünmüyor, kimseyi 
dinlemiyordu.. Kendisini davet 
eden Alman cııuı teıkilib 
reitino, kat'i bir liıanlaı 

- Bu,W.den itibaren caıuı 
cietilim, kocaıına batlı bir ka· 
danım. Ne i.ter,.iz yapıbi~ 
lirainiL 

Dedi ve teşlcHlt roiıinin ya• 
aındaa ayrıldı. O pa. ben de 
orada idim .. 

Tetkillt reiai, derhal ( lrma~ 
nın arkaaıadan bir otomobil 
ıevketti vo oou takip ettirdi. 

Bir ıabah. erkenden gazeteyi 
aotıtım zaman; iaanmak iıte• 
meditim bir haberle kartı~ 
laştım: 

(lrlH), odaaıada ölü olarak 
buluomuıtu. Kıfuıada iki kur• 
ıun yaraıı açılmış ve ölümünü 
intaç eylemi,ti. Gazetenin ver• 

1 diti mal4mata göre, lrma, ko
caıı b.hriyo zabitinin tabanca .. 

., ıındia çaka kurıuDlarla öldii-
rülmüel. 

Derhal riyiadim vo bir OtO'" 

mobile atlayarak, Alman caıuı 
tqkilib reisine gittim. Beni 
ıörüace güldü ve: 

_Vatan uini (lrma) aıa akı: 
bıtiai boğeodin mi? 

Dedi. Teıkilit reisi, bu ka· 
darla iktifa edere le, tafıilit ver• 
mık aiyetiade değildi. Zihnimi 
kurcalıyan nokta; (lrmı) nın ko· 
cuının tabıocaıından çıkarı 
k~uala öldürüldüğü bıkkın· 
daki haberdi. (lrmı) yı kocası 
mı öldürmüıtü; buna, nuıl ina· 
Jıılabilir?.. 

lıte, bunu anlamak için, teş· 
kilit reiaiai ıöyletmeğe karar 
verdim ve ıordum: 

- lyi amma, (lrmı) yı ko· 
c111 öldürmüş yal 

Teşkilat reisi kahkahayı bas· 
b ve aonra, yüzüme bakarak: 

- Tabii, öyle anlaşılır; fa· 
kat işin içyüzü öyle değildir. 
Beo, artılc vızifeıini ihmale baş· 
lıdığı gündenberi (lrma) dan 
ıoğudum ve tertibat almağa 
mecbur kaldım. Bir gün, ko· 
caıının kullandığı tabancadan 
bir kurıun iıtedim. Ertesi gün 
getirdi. Sen öte tırafıaı anlı· 
ya bilirsin! 

Fakat iş bununla bitmedi. 
Şimdi sıra kocasının .• 

Dedi. Filhakika, iki gün son• 
ra lrmının kocası bahriye za• 
biti, Frıaıız rizli zabıta teıki· 

- 36 - dakika evel yazıhanenin çek-
lita tarafından yakalanmış ve mesine yerleştirilmişti! 
Bahriye Nezaretinin kurduğu Zavallı Irmınm kocası, bu 
divanıharbe verilerek, dört gün mektuplardan asla haberdar ol· 
zarfında casusluk töhmetinden madığını divanıharpte ıöylemiş 
idama mahkum edilmişti! durmuşsa da, iddiasını dinlete· 

Zavallı adam, divanıharbe memişt;r. 
verildiği dakikadan kurşuna di· Hatta, en samimi arkadaşları 
zildiği ana kadar: bile yüzüne tükürdüklcrinden 

- Ben masumumr Ben va· ve kendisini linç etmek istedik. 
tan haini değilimi. lerinden çok müteessir olmuş 

Diye feryad etmiş ve fakat, ve siyasetgaha götürüldüğünde, 
kimıeye meram anlatamamıştır! onlara bakarak: 

Zira çekmesinde bulunan ev· - Bir gün gelecek ki, mı· 
rak; onun, en yaman bir casuı sum olduğumu anlıyaralc, bana 
olduğunu iıbat edecek derece- yaptığınız hakaretten nadim 
de barizdi. Mesela Almanca olacakıınız. Sizden yalnız bir 
yazılmış bir mektupta şu cüm· ricam vardır. Bu kakilcati id· 
leler görülmüştür: rak ettikiniz gün, kim~ıiz va· 

•Dostum; istediğiniz parayı lideme elinizi uıatmız ve onu 
takdim ediyorum. D.ğer evrak 

himaye etmeğe çalıtınızl 
ve planlar için de arzunuz veç· Diyerek hüngür hüngür ağla-
hile mutabıkız! Yalnız, bu plan· 

m•ş ve göğsünü açarak, onu 
lırı, yarına kadar iıtediğimi bekliyen feci akı betine tealim 
beyana mecburum! imza: Doı· 

olmuştur!. 
tun uz F.. Ş d ı· d · 

Halbuki, zavallı bahriye za· im i sevgi ım, ıen en rıcı 
bitinin, hiç birşeyden haberi ederim. Bu zavallının arkadaı· 
yoktu. Bütün bu tuzalclırı ter· larını bul ve kendilerine işin 
tip eden, Alman casuı teıkili· içyüzünü anlat! Bari, kimseıiz 
taydı. Mektuplar, bahriye zabi· validesi daha fazla sefalette 
tinin ithamına medar olıun di· kalmasın!.. 
ye lrma öldürülmeden birkaç - Sonu par -

Bir Türk anası 
Bir batında üç yavru doğurdu. 

Biri erkek, ikisi kız. 

Bagan Giilbalıar oe gauruları. 
Karııyakaaın Bostanlı köyün· Anne Gülbahar henüz genç· 

de etki lcırıkol ıokatında sa· tir. Memleket hastanesinde do· 
yııız evde oturan bahçıvan Be· turduğu için gerek kendisi vo 
yazıt zevcesi Gülbahar namın· gerekse yavruları şimdi basta· 
dıki bir hemşire vatandaıımız hanede bulunmaktadır. Çocuk· 
dün, bir batında üç çocuk do· ların bünyevi ve sıhhi vaziyet• 
ğurmuıtur. Çocuklar ve analara feri normaldir. 
aağdır. Bunlardan t,iri erkek, Yavruların sağlığını diler, 
lkiıi kızdır. · ana ve babayı kutlulırız. 

Seydiköyde Çocuk Haftası 

Segdikögde bir talebe grubu öğretmenlerile birliktl' 
Seydıköyden yazılıyor: 
Burada 23 Niaan bayramı çok iyi geçti. Bütün Seydiköylüler 

nahiye müdürü, belediye reisi, te~ekküller müdürleri ve halk 
yavruların bayram tezabüratma iştirak ettıler. Meydanlıkta baş· 
muallim Veli Ertan güzel bir ıöylev verdi ve alkışlandı. Tale
beler de bugüne aid heyecanlarını ifade ettiler. Yavrularımız, 
C1.1mhurifct m~d nında milli oyunlar oynadılar ve çok alkış· 
landılar. 

----------------, 
Bir Japon tabu-
una erkek gibi 

yaman bir bas
kın verdiler 

<;in kadını 
dOnkO ka.; 
dın değil-

dir! 
1931 de Mukden cephesinde 

Japonlarla harp eden Yao Ten 
Fen iıminde bir ka~mın bu
günkü mücadelede de yer al· 
dığını ve yaptıtı büyük feda· 
kirlılclar dolayıaile Çinlilerin 
Jan d' Arlcı iımile an1Jdığını 
yazm• ştık. Bu hareketin Çinliler 
arasında uyandırdığı heyecan, 
daha başka kadın kabramanl • 
rın ortaya blm ıına ıebep 
olmuıtur. 

Bu suretle başta madam 
Şang • Kay· Şek olduğu halde 
hemen bütün Çın kadınlığı. Çin 
iıtiklalini korumak için harekete 
geçmiştir. Çinde yeniden mey· 
dana çıkan kadın kıhranıanlı· 
rın en ileri gelenlerinden biri 
Liyen Şang Yen isminde bir 
kadındır. Bu kadın Şapeydeki 
muharebelerde temayüz eden 
.. Ölüm t~buru. nun kumarı· 
danı dır. 

Fakat, diğer taraftan yüksek 
ailelerden ve halk tabıkaıandan 
birçolc kadınlar vo kızlar vatan· 
lırının müdafaası için ıiliba 
11rılmıştır. Narin vücutlar, üni· 
formayı giyip, ellerine silah 
ılınca hakiki bir kahrımın tavra 
kazanı yor lar. 

Kadının aıkerlik faaliyeti de· 
nilince, tabii ilk defa hatıra 
Kızılbıç geliyor. Haıtabakıcı 
Çinli kad!nlar, Avrupalı be~· 
şireleri çoktan geçraiılerdır. 
Onlar yalnız baatınede kılma· 
yorlar. Yaralılara bir an ev~I 
yardım edebilmek için harbın 
kızışbğı en tehlikeli yerlere 
kadar gidiyorlar. Bunlar a~a· 
sında matmazel K. V. Şov 11• 

minde bir genç lkız büyük bir 
ıöhret kazınmıştır. 

•Beyaz Melek,, müstear ismi 
altındı fedakarlığı vo çalışma· 
ıiyJe tanınan bu kız, Çin_i~ _en 
yükıek ailelerinden bınsıno 
mensuptur. . 

Çin hastaneleri her ıeh!rde, 
mekteplere, sinemalara, tıyat· 
rolara yerleşt·rilmiştir. Zaruret 
karşısında yapılan b~ . y~rle~, 
tabii asrın icıp ottırdıtı mu· 
kemmeliyeti haiz değ_il~ir. Ne 
Yer .. 'tt' ne de ılaç var· 

musaı ır, . . 
dır. Fakat bu yoksuzluk ıçera-
sind d h" ç nli hasta bakıcılar 

e a 1 bT l kendilerini göstere ı ıyor ar. 
H. b' Ç 1. hıstabakıcı kadın, ıç ır m ı k 

- lmıyor as er· maaş ve ucret a • 
lcrle beraber ayni kıravanQ~lln 

yemek yiyor, top ıteıi altında 

da gözünü bile kırpmadan ça· 
lıııyor. 

Çinde kadınlar askerliğe ça· 
buk ııınmışlardır. Liyen ve te~· 
kil ettiği kıt'alar • ki, bunlar 
ölüm taburları ismini almıştır.· 
10,000 kadın ve 90,000 erkek· 
ten mürekkeptir. Bunlar Şimali 
Çinde, çete harbini ihya etmiş
lerdir. 

Bu kadın çetecilerin yaptık· 
ları çete harplerinden birisinde, 
beşyüz kadın bir Japon tabur 
karargahını ansızın baamışlar
dır. Bu kadınlardan ancak 80 i 
aat olarak dönebilmiştir. Fa· 
kat Japon ta burundan da tek 
nefer kurtulamamıştır. 
Kadın ölüm taburlarından 

başka, yeni bir tabur daha te· 
şekkül etmiştir. Bu taburun ismi 
Kuangsı kıılarıdır. Bu tabura 
ıirmelc için 2000 den fazla lcı-

Sağda, Çinli kızltu sil41a ta
liminde, ol'tada Çin lcısıl· 
lıaç teşkilatında çalııan .,. 
(&gaz melek) adı il• flllllflll 
dilber bir Çinli kız, Nida 
Çin ardaları. Başkamand•rtı 
Şang·Kag·Şdk va karuı. 
dın müracaat etmiıtir. Fakat bu 
kıt'a ııyet eaaılı hareketlere 
girişeceği için mü~acaıt eden
ler ııkı bir seçmeden ıeçiril
m iştir. Bu kıea bugün talim ve 
terbiye ilo meşguldür. Kadın 
askerler uzun yürüyüşler yap• 
mışlır ve ismini aldıklara Ku· 
angıı şehrine girmişlerdir. Ora• 
da tabur merasimle ismini kut· 
lulam1ştır. 

Bu taburdaki kadınlardan ba· 
zıları hakiki atış şampiyonudur. 
içlerinde hatipler vardır. Bun• 
lar yolda askerin maneviyatını 
takviye için nutuklar söylüyor. 
lar. içlerinde casuıluk teşkili· 
tında çahıınlar da vardır. 

Bunlar yakında Hankovdıa 
cepheye hareket edecektir. 

Bun dan başka birçok tale bı 
kızlar da askerlik talimlerine 
başlamışlardır. 

Ne hikaye, ne masal! 

Caketin astarında çıkan 
500,000 frank 

Taliin bir oyunu; evvela zından, 
sonra da saadet ve refah •• 

Bu hikaye, Felemenk Hindis· 
tanının Bataviya şehrin de baş· 
lar. Mösyö Dö To - isminde 
bir fabrika müm ı, orada 
eski bir ca ket satın aııyor. Fa· 
kat. caket üzerine iyi gelme· 
diği için, karısından onu d ü· 
zcıltmcıini rica ediyor. Kadın 
caketi sökünce, astarl• kumaş 
arasına yerleıtirilmiş 500,000 
frank buluyor. 

Bu paralar karşı sında hay· 
rette kalan kadın, ev·n örtülü 
taraçasında öğle uykusu yap· 
makta olan kocasını, avaz avaz 
çağırıyor. Karısının heyecanla 
bağırmasından uyanan M. Tong, 
onun yanına geld iği zaman, 
kadıncağızı bir yığın paranın 
yanında baygın bir vaziyette 
görerek ıon derece hayrete 
düşüyor. 

Yokıuzluktan usanan karı 
koca, bu para ile vatanları 
Amsterdım gitmeğe ve orada 
bir mağaza açmağa karar veri· 
yarlar. 

Fakat, ne çare ki, tasavvur· 
larını darhal tatbik etmek na· 
sib olmuyor. Adamın çal ı ştığı 
şirketin kaaaıından, o sıralard 
tamamı tamamına 500,000 frank 
aşırılıyor. 

M. Tongun, 500,000 frangı 
eıki bir calcetten bulduğunu 
söylemesine kimse inanmıyor. 
Onu, bu para ile beraber, ne· 
zaret altında memleketine gön· 
deriyorlar. Orada mahkum 
oluyor, bapiıhanenin karanlık 
hücrcs:nde, talihin bu acı c l· 
veıino laaet etmeğe başlıyor. 

Fakat, mahkumiyetinin ikinci 
gecesi, müddeiumumiliğe şöyle 
bir telgraf geliyor: 

"M. Tong masumdur. Haki. 
ki hırsız yakalandı ve cürmünQ 
itiraf etti. 

M. Tongun hemen serbest 
bırakı ld ığmı söylemeğe hacet 
yoktur. Adamcağız, bu sefer 
kat'iyyetle eline g~çen 500,000 
frankla, tasavvur ettiği mata· 
zayı açmakta gecikmiyor. 

Ve onu böyle, binbir gece 
masallarında görüldüğü gibi zea• 
gin oluvermesine şaşan müşte• 
riler aayesinde de, bol bol alıı 
veriş etme}e başlıyor. 

Eğer Hollandalı gazetecilet 
bu hadisey·, sütunlar doluıu 
yazılarla ortalı~a yaymam ış ol· 
ulardı, M. Tongi.ln h.kayesi 
burada bitm iş olacakta. 

Fakat mesele büyüyor. Vaa 
Manen isminde bir adam, bu 
caketin ilk sahibi olduğunu is· 
pat ediyor ve, bunun dedesin .. 
den kalma bir miras olduğunu 
söylüyor. 

iş yeniden mahkemeye akse· 
diyor. Çünkü 50:>,0 fO frank az 
b ir para değ ıld i r. Bu muhake
me gör ülürken, caketi ilk satın 
alan eski elbiseci de, hak id· 
dia ediyor. 

Hakim, kanunun icabatana 
göre, Hazreti Sülcymanva:i 
şöyle bir hüküm veriyor: 

"Serveti ilk bulan M. Ton. 
g il 250,000 frank, cilketıı ı as. 
sahibine 200,000 frank, es"ı 
elbiseciyc 50,000 fra.ık.. 
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20,os Bülcreş: Mandelin ~rkes· Jetme mQd ürlOğünden: 
traaa, 20,to Uypzig: Sopra•, ilkbahar tren gezileri 
Bariton, orkestra, 21 Vivanı: .. 6 k ı 
Şarkılı ve •tleaceli eıerlerdeo Ucretlerde tiyü tenziıdt 
Hafif muailci, 21 Belgrad:Büyük Demiryol idaresi, sayın halkan ilkbahar mevsiminde 
orkeıtra, 21,30 Roma, Bari: Pazar tatillerini neıe ve eğleace ile ıeçırmesi ve komıu şehir-
Kırışık konsor, 2l,30 Floranı, leri tanıması maksadile geçen ay yaptığı rezi trenlerinin gör· 

dütü ratbetten cesaret alarak tren adedini artırmak ıuretile 
Nıpoli: Bando muzıka, 2l,45 qağıda ıöıterilea yerlere Mayıa ayı içinde ıezi trealeri tahri· 
Bratiılava : Orkeıtra, bmaa, kiae karar verilmiştir. 
şarkı, 22,21 Berlia kısa dalguı: 
Alman film muıikiıi, 23, 20 v .. 
yaaaa Gece muaikiıi ( etlenceli 
balaar havaları), 23,20 Bükreı: 
Plik, 23,35 Liypziı: Hafif mu
aiki. 
O,,.r11lar, •1Mrt1tlen 

18,40 Briiao : Klilik operet 
muııkiıi. 17,IS Roma kısa dal-
gaıı: Opera muaikiıi, 20, 30 
Pette: Bolcliaiaia • Himfy. iai•li 
••• .., ........... .-ı .. 
,.. ... .... • 20.JO .... : 
G••••'w •r • .a •• , ...... . 
.......... Midi. 
o.ı. • ...,.,, 

19,10 ı•a111 Trt,. kıMlri ......... ,. ...,,.,,., 
9,30 e.ı.1a .. clalıua: Sop

raa 1r- ••tarln ılJllyai, 
< 11 x... .. 1ah ac ..... >. 11 
Viyoloa..J 1011atları ( ....,. ), 
14,4$ Re•._ falı••: Halk 
....... t7,tG OltraYa: Halk 
t.aftlM, 18,!0 B..tm kıta 
clalıaa: Çoôlak ,wkılan, 19.20 
P•:Çift pip•o r...U. 21,15 
8ratl'ala.a= ıc .. aolo (pi1•0 
nı.am. ), ~ t,45 Berlia 1a .. 
...... ; Gitar ~likili. 22,25 
Pıai: Pi,..• bllleri (Smetua, 
CMpiD). 22,SO ~- Halk 
.. 1a11n. 2S ...... $.na . ( c.... ... ,.ile), 
JS. ıs M•••b ,_.. i,.. ...... 
Dw aı ı•"'6ı 

U,15 ••ar• 23,3.S lrlao: 
13,45 Mllll&•, T•lae. 
~ 
Arapça midi ·u neşriyat, 20,37 
Beri: Tarq. .. iikili proaram, 
2 ıs latl: R11Ma ... ......, " 
m.. • ...w. 

n• ·,_.~_, 
..... , ..a.-111.-

w •.tM teftdl oluamuftur. 
Maarif harabtleri W i-.. 
bdlr. Ka, bn ~raf 

kiflerde atbiki•• imkia haıı l 
ıl•lllt& iSi • Mta kalaa 
k6flere de tet•il ...._ ve 
... az,. lciıl.n pek ,.. 
l.w.atcle .......... ek .. 
._.bir çeW. Wm•·ı • ..... 

Tabeala .-c1e1e birik 
IMr Waih .. •ktetllr. Mer-
41at .......... D Mr .. lftlta 

oa ,.ukh llalftaae " flilp•n· 
....... .,. .. ,.. ... ı&llmlı 
ve ultalıtaa aitbeti ,andaa 
fitla ...... 

........ 
- ICa~ll ••1111 

(lzmir • Soma • lzmir 
1 Mayıı Paıar günii (Basmaaedea kallcıı 6.30 Somaya va· 

"' ıı.ıs 
(Somadan kalkış 17.50 B11ma11eye va· 

rıı 22.50 
(lzmir • Çamlık • lzmir 
(AIMacaktan kalk•t 7.4S Çamlığa va-

"' 10.3~ 
(Çımlıktaa kalkış 19.10 AIHncata va· 

,., 21.ss 
8 Mıyıı Pıur pnü ve 

(Oclemiı • NMilli • Ôtle•iı 
(Ôtle•ittea blkq 5.56 Nazilliye va· 

"' 12.35 
(Nuillict..a kallat 18.00 o .. ailt. va-

"' ıı.21 . 
(l.ir · Tire • lzmlr 
(AIH11e&ttb b1ktt 7.45 Tir.,. •ini 

10.SJ 
(T"nd .. Wkıı 19.0I Altaaeeta ... 

"' 21.55 
15 Mayıı Pazar ıünü " 

(l_zmir • Sema • l.eir 
~ıma'*"n blk.t 6.30 S-,a ..

.ıq 11.1$ 
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nt -~.50 
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• ,.i Mr .... ... ..... ır.•1 6.00 All1ela0

N ... 

"' 11.00 
(Alqeh'rtlen 17.15 ._.,. 

(lzmir • Odel!ff • 1zair 
.. .. n.ıs 

29 MaJll ra. pai ~ .. acaktaa lralklt 7.41 04 • .._ va-
"' ıı.oo 

(Ôde•iıtea kalktı 18.40 AIMDcala 
...... 21.55 

Gtttiı 4hlt bilet llcretleri 

..... So .. 

....... ç..lık Od.-, . Nadili 

... • Tlte 

Dl il 
100 118 
72 11& 

151 246 . , . 
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...... ..... miaaubttile .,. Mil .... 
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11rı •• 

S - ~·~ ber..,_.acle ..,..at .- .... 
(Bet Jll dalaiQ çoc.klar G•llttla • • O. ..... ~ ,..... 
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4 - Aydan kııın tı'eialerl i;ila 
iataqot1larından Ye Kaaaba lıa• 
ann te K1W11yab htUJ ....... 
ıs den sonra bılet ...... , .,......,. 

5 ..,. O. Wa taflİl&t al ..... ... ..• ıi•••· Alluuk ·-·· IJ1' 

Meoeme brbayl ~not•• 
a.lıdlr••illoe 45 ... ,... kuvvetinde çifte vulaatlı t•k •i

•Clirli 2JO ad• devirli tip elektirik bir adet D~I motoru 
b~ atıf...-.. IUa .a.aacatıntlan taliplerin S/5131 ta
n-ıiıae raılıyaa ~l!illhe ••" -.at 15 te r-tedlyeye millr 
caat ebDeled wı l"i1ea.D bir ıllt ffll _.,.. 

daVellnh ti,aeet aabw .... «mılm illa•• illa 
........ 14 27 JO s 
... Nifia? •• 
- R.laıt11z•ı. ·~ -~ .. ,.,.,.,1 
-&w··~ ,,,.. ~ .......... ri? 
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-Profealr S. S. Mililer .., .... _ ....... 
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Yarcrım ·listesi· 
- Baştara/ı 1 nci •alıi/11de -

Jsmıil Hakkı ve ortağı 
• Doktor Osman Nuri Suna 

Davit N. Arditi 
Fransız ıeneral konıoloıu Gay du Cbıylara 
Dr. Babtıyar · Tara 
Dr. Mitat Orel 
Bayao Fatma 
lzmir poliı memurlan . 
Halitbey okulu ı. 4 A.dua 896 aayıh F'ruk Caıia 
Berber lbrabim Ôzkalyoo 
Alıiyeli B. Cevdet 
Abidin oğlu Hüınü 
ikbal şirketi direktörü H11an Fehmi Sorter 
Tacir Eıat Akduman 

,, J. Taraato mabtumları 
Mevkii Müstahkem komataıu Tümıeaeral Rılim 
~ktotu 
Şehit Fethi ötrencileri tarafandaa 
Tacir Bobor S. Alazaraki 
Celil Amaıya 
Hüseyin izzet Akowu " Melamat Fevzi S.,..ek 
Baran Oa••••• 

,, M .... •re4ea 
Jozef N. Strutodaa 
Sabri Siiley..-ovic mle11•11i 
Hoca zade 8. Alamet 
Sark NDari Tiirk Aaonim tiri.el 
Türkmen Anonim ıirketl 
ltat,aa Ceaeral Koaaoloa 
Atman Ceaeral Kouoloaa 
Kandaraca izzet 
Nafiz Mullafa ve aile ••da 
~•t• HMJUi balkı (Nabiye müffrl w C. H. P. 
'bafkltaı ... ~~) 
Betotb Cenerat Koat0lo• 
A-.rih Ceaeral KOBtolo1a 
K..._man ude 1. lbr&Wm 
Dr. LAiii Sallrl Seri.._ 
M. ve J. Taranto w .._,_,ua 
Mı.tefi Diller 
0r. A. Ke••• r •• , 
El.._.ktlrbti , .......... 
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Safrife 9 ANADOLU 

ilmi bahisler: lngilterenin 1·2 yaşındaki 
Dünyanın büyük 

zelzeleleri 
küçük varisi 

Artık cemiyet içinde resmi vazi
fesini almış bulunuyor -Feci neticeleri olmaaa7'11, aelzele temenni 

edilirdi. Fakat inaanlı6 o kadar 
kur6an oermiıtir ki ••• 

· · mek yimete ıizi dıvıt ediyor· 
lar. 

Küçük prenses Elizabet, el· 
lerini ç11parak, Vindıor ptoı,ı· 
nun uzun ve asırdide koridor• 
larıadan koşarak, kralı tabsiı 
edilen dairenin ~emek salonu· 
na nefes nefeıe girdi. Peçete· 
nin altuıda, onikinci senoi dev· 
riyeıi müaa11betile, keadiıine 
ıönderilen ilk hediyeleri buldu. 

Zelzele kaç çeşiddir? 
Yazaa: 'Liao coArafya muallimi Hilznii Hun 

~4-
Bilbual ıakuli olan rakbllara 

büyik uzunlu ki• verilir. 15· 20 
IDetre. bazın buodaa fazla ol• 

J
-vduftl gibi atJrhklara yüzlerce 
kiloya bulur. Ataletleri dolayı
•il• keadine dayanan •tırhtın 
1U11nblartaa itaat etmezler. Fa· 
Ucat barittelri küçük bir ihtizaz 

4

da derlıal mü.t•easir olurlar. Bu 
ıurotle bir ıaat aıihveriae takı· 
lan iistlvaae iıerin• _.nlmıı 
takıimatlı bir kitJda derhal 
çiz,U. çizerler. Kayıt •eseleai 
maniveli veya -&iyai teşkilatla 

·daha mükemmelleştirdiler. Ufki 
. paadolloria k111lanılma11 lallı• 
ıund• 

Von Rebeur • Pııchwitz, ftftl 
kikat yaparken ba · rakka11a · 
bazı rabılarının nedea ileri 
ıelditini anh1amamııtır. Bunlar 
ise laakikatte birer microaiımoa 
(küçiik ihtizaz) daa ileri ıeliıo 
yorM 

Alır •/ld r111cluııtar 
Ozoriade ıtır ciıim aal• 

ufki bir çubutua amudi çubuta 
iıtiaad ederek bir iplite uıl· 
muıad.a ibarettir. Hafif rak· 
kulu İM minllu ıeldillde 

'olup bir daf ı ••udi çubata i .. 
tiaad eder ki dit• clırı da çu· 
butu• albay.tine ıaacalaa•a 
l\lretiade iıtiaad eder•k kütle 
ucU11a uıbaııbr. Buadaa batka 
Viechertin devrilmiş rakkııı da 
kulianalır ki buau• lıuauiyeti 
çok büyüktür ve muwazeaeti de 
daima teıbit edilmiı olduğun· 
dan b11 ilete Aıtltique iımi 
YOrilmiftir. Alri zelzele aletleri 
tamamen mubyyittir, bütün 
duboleri grafik ıtklindo verir
ler; buna da Siımoıramue denir. 

işte bu ıiuaoj'r aflınn tetkik• 
!eridir ki ıon seneler zarfmda 
zelzele ilmi hakkında kıymetli 
malumatlar alınmııbr. Mevzii 
ibtizua olan (arabaların hare· 
ketleri, patlama, fırtına, zilleria 
çalmaıı) berıeyin ıiamoıraf üze• 
rindeki matbu çizıilerde ıid· 
detleri kifi olaak Maretile en 
uzak hareketi arzlaran bütiin sar• 
ıınbları teleaizm ile okunabilir. 
Bu ilet uzaktın gelen küçük 
ihtizazları da kaydedebilir. Gö
rülüyor ki bugünkü sismograflar 
arz üzerindeki bütün hareket· 
leri gösterirler. 

lıte teleıismogrıflınn kar1k· 
terleri yüzünden yukarıda ınla· 
tılan izosist dalgaların intikal 
vasıfları hakkında kanunlar ya· 
pılıbilmiştir. Bunda üç mühim 
müteakıp ihtizaz ıafbalırı gö· 
rünür. 

Bunların ber biri ız veya çok 
uzun ikinci derecede ıafbılara 
ayrılar. Bu muhtelif ıafabat 
makroıizm eana11nda duyulın 
darbelerle müoaaebattar de· 
tildir. Oldban ve Milne ile 
beraber bu muhtelif ihtizazla· 
rın (titremelerin) yalnız bir çö· 
küıatüden iler ı gelditini kabul 
etmekteyiz. 

Grafıkte görülen bu üç muh· 
telıf safhalar biribirini t ıkip 
eder. iptidai cephe az çok An· 
tipode yakın bir yerde mevzu 
shmog afın ihtizaz l arınıa kay· 
dıdır. Bunlar kııa bir zaman 
içinde asıl aademeden 20·22 
dakika sonra duyulur. ~unlar 
k sa süren bi•çok ihtizazlardan 
terek üp ed r. Asıl cephe bi· 
rıncıdeıa 13 dıkıka ıonra olur 

ki, bunlar hem zaman um 
ıiddet itibarile birincilerden 
büyüktür. Soıı cephe birinciden 
bir buçuk aaat sonra nihayet 
bulur. Bunlır uzua zamın ve 
uz11n cl.lıalar ıösterirler ki bu 
bilbaHa ıaku li rakkasları mü
teeısir eder. ilk ikinci cephe 
am11di ve •1'11' rakbaları mü· 
tee11ir edorler. Görülüyor ki: 

lkinoi cephede liımorraf kay· 
c1.nıa zaman itibarile devamı 
birinli ıaf hanın devamı zama· 
Dının iki mi•lidir. Bu iki grap 
ıulp ve aleıtikr bir ci9ain tit· 
remeıiadoa dotan dalgalara 
benzerler. Vertheim 1851 de 
iıtihal olunan bir vak'ada 
uz11nlama ve enleme dalıaların 
"hiaaıl " old1ikla11nı- . ve ti11iılarin-· 
ilk evelldlerinin ikincilerine 
niıbetle muzaaf bir ıiirıt ildi· 
llp ettiklerini ıörmüıtür. Bi· 
rinci aafhanın dalıalırı enleme 
(arzani), ikincileri11ki uzunla· 
ma ftulini) dir ki; bunlar arzın 
muhtelif katrana aiıbetle inti· 
ıar edea ıaraınblardır. Gene 
Vartaya iıpat etmiıtir ki, bu 
ıibi ahvalde haaıl olaa tulini 
ve arzıni clalj'alardan ilk e• 
vollcileri ilcincilerialdae niı· 
muzaaf (çifte) ıfirat kazanırlar. 
Birinci safhanın dalraları ar· 
zıni, ikincileriniaki tulinidir ki 
bunlar dünya kutrunu takip 
ederek arzın etrafındı uzanın 

ılnınblırı dotururlar. H~ekcti 

Kllçllk pl'enıes Ellzabet 
lnıiltore kralının kızı pren· 

ses Elizabet 12 yqını rirmif· 
tir. Hanedan arasındaki teı· 
müle binaen, küçük prenıeıe 
ırtılc bir vazife verilmittir: 

Pari Suar gazetesi, bu me· 
rasimi ıöylece kaydediyor: 

- Haşmetliii kraliçe hazret· 
leri, kendileriyle beraber ye· 

Barüa, oaun için, alılide bir 
ıenei devriyeden daha muhte
ıem oldu. Çünkü, bugünden 
itibaren, küçijk prenses umumi 
hayata girmiş bulunuyor; ilk 
olarak resmi bir unvan ılıyor. 
Unvanı da ıu: PrenHı Eliz· 
abet hutıneıioin, çocuklar co· 
aiyeti azaaı. 

Domiyonlardan ve somurge· 
lerden ıönderilen tebrik tel· 
ırıflannı, birinci defa olarak 
alıyor. 

lnıiltere imparatorlutu onu, 
ıimdi büyük Britınya vıri•i 
olarak tınımaktad11. 

Albncı Gıorıe onunla hem 
bir babı, hem de bir büküm· 
dır gibi konuıtu. Gayet ciddi 
ve kendine sahip bir taVJrla 
kralm dizlerine oturan Elizabet 
bu senei devriyenin bütün ebem 
miyetini anlamııtı ve alika ile 
dinliyordu. Kendi dairesine dön• 
düğü zaman, kralın ıöyledati 
ciddi sözleri düıüoüyordu. 
Akşamın saat dördüne dotru 

bütün küçük arlcadaılarmı akıam 
yemetine davet· etti. Dinyanın 
en büyük imparatorlutunun va· 
riıi sayılan Elizabet, küçük ar• 
kadaşlarile beraber ıeç vakte 
kadar oynadı, eğlendi ve güldü. 

... D lıaaaıl oldutu Mtipode• eu••tu•• n t• • h t 1 
lerde ilttizızlar kıydolunma· serve ını as a a-
dıldarı zaman uzak mesıfelerde 

muhtelif müıabidler tarafından rına sarfeden doktor. 
dalralar h ·ne dilebilir. Bunlar da . 

uk iki daıraıara tekabül eden B . ·ı ı ·ra ,·ıe 2 5 sene Je bef bin 
IU1tnta yayıntılarının mesafe ır mı yon 1 p~ 
ile. miten~ıi~en arttıkları~ı ~öı· ümidsiz hastava havat vermiJ: .. 
tenr. IH uncu aafhanınkı ıse -' ' T 

m11afe ne olursa olıun sabit Şimdi ise meteliksiz •• 
kalır. •, •, • 
Bndın anbşılıyor ki bu üçün· T d • J,. d 

CÜ aaflaa mevceleri yalnız dün· e avı usu u e 
yanın 1cabutu uzerinde y•yı1ı. •u· Gu··ne•- su 
yorlarlar. Bu dalgalar Lord '!I' • 77 f 
Raybiıhia sathi mevcelerine te· iyi gıda 
kabül eder ki sürıtleri pek az· •• . . 
dır. Saaiyede ıürıtleri 3-3 s Dört sene evel; cemıyetın 
kilometreye · Halbuki iİk kanser. verem, zehirli bıstabk: 
safhanınki b1::l~ra niıbetle sa· lar ve alkolizm gibi felaketler• 
Diyede S-9,6 kilometre arısın· hakkında bir röportaj yapmak 
da tehalüf eder.Bu netice dün· için •. Av~upanın büt~n büy~k .te• 
ya mızın içinin oluşu (dahili te· davı mue~ ı ~ıeleı i~ı gez~.ıştı"m. 
ıekkülü) hakkında bize mühim Bu. ~ey~nda, Seysınde goıduk• 
malumıt verirlerr. Sathi daJga· lerımı hıç unutamıyacatım. 
ların yayılış kabiliyeti 1 muh· BJrada hastalarını yirmi b.eı 
tel~f k•yılar üzerindeki intiıır ıedenberi şahsi ıervetıle 
aüratlerine takabül ederler; yani tedavi ed~n ~ir d~ktor vardı. 
tabakaların duruş biçimleri Pı~kal ıımındekı bu do~to
sürati ya azaltır veya çotaltır. r~: .~ırlcıç hafta ~vel Parııte 
Bca müıabedeler: gorunce, hayret ettım. Hemen 

F ougue, Micbell • ley ( 9 ) bir g12:inoya oturup konuımatı 
allbott Magaoka, Kuıakabe gibi başladık. Bana entere1an baya· 
alimlerin buıuıi sur tt ıun'i tını anlatmıta koyuldu: 
olarak yıptıkları te:rü:elerin . - 1904 seneaine dotru, 
verditi neticenin ayn·d· memleketim olan küçük Fant• 1 11• · I k .... d b. banı te-

Tulini vo arzani mevcelerin vd g~ d~yund e ıTr çdo . • b 
ıüratleri i1e b'l"'k" __ 1.k .• •.vı•elllİ1yiılo•r-u•m•. ••e•avı•11~··· ~ ı a ıı 'iGAı ten •· 
daha ıert bır mıntıkadaki inti· sındaki meaafenin de artmıkta 
kali gösterirler. Geçen bahsin olduğunu anlarız. Z ra arzın 
fıslı mıbsuaunda ıörüldütü sathında bu iki noktayı birleı· 
veçb.le bikmetıinas ve tabakat· tiren bat daha keıif ve nakil 
çaların, ar~ın_ ~erkez teıelı.külü kabiliyeti daha fazla bir mın
hıkkı~dakı ıstantaçlarını bilbe· takıdan geçen büyük bir dai· 
dabe ıspat eden bu neticeler· renin kutrunun uzunluğunu da 
dea, bu sert tabaka üzerindeki rösterir. Bu p·ensiplere göre 
intikalin muhakkalc olduğunu tarassud merkezi ile hareketiarz 
anlıyoruz. Bundan ba~ka dahili merkezlerini birleştiren uzun· 
sert bı r merkezdeki aruni tu• lutu ölçmek için pek iaıbetli 
lant intişar süratinin tarassud grafıkler tert•p edilmiş ir. 
mevkii il' 11rs Jıq anevki ara· - Devam ed~cek -

Dr. Pulcel 
men hemen imkla111 bir aevi 
vereme tutulmuıtu. 

Onun iyileıebilecıtini hiç 
ümit etmiyordum. 

Bu baıtam bir 1._ün uıızın 
ortadan kayboldu. Bir müddet 
sonra, öldütünü zannettitim 
bir ıırada, tekrar karın•• çıkb. 
Suratından kan fııkıracalc: de· 
recede ııhbatli idi. Yan hayret, 
yarı gururla ilaçlarımı tamamen 
kullanıp kullanmadıtını ıor~um. 
Yüzüme bakarak alaylı aıayh 
Küldü .. 

Acı hakikatler 
Resim sergisi münasebetile. 

Dün lzmir Halkevi reıim 
sergisinin açılma gilnüydü, Se
nenin ancık muıyyen bir mev• 
ıimiae ve mabdud ıünlorine 
inhisar eden bu sın' at hidiıeai 
ve1ilesile törene relen davetli· 
ler kütlesine baktım da kendi 
kendime ıun1.1 ıord11m: Bizde 
ıntelelr.tiiel tabaka acaba ne 
iıtiyor? Ne iıtiyorlır lci yapalım. 

Biz açtıtnaız Hrıinin bir 
sla 'at ıahikısı olduğunu iddia 
etmiyoruz. Kusurlarımızı, nok· 
aanlarımızı samimiyetle itiraf 
ediyoruz. Fakat ayni zamanda 
ıunu da söylemek iıtiyoruz ki, 
herıeye ratmcn bu serfi bir 
emek, bir enerji mahsulüdür. 
Üzerinde bütün bir aeaınin 
çılaıma ve didinmesini taıımık· 
tadır. Bu itibarJa lzmir için ne 
de olsa bir luymetttr, bir 
ıan'at hareketi, bir 11n'at kı· 
mıldınışıdır. Gö:ıül istiyor ki, 
yapılan işler, çekilen zahmetler 
boıa gitmeıin. Billaaısa bi~i 
daha çok anlam111 icap eden 
münevver zümre lizımgelen ıli· 
kıyı goıterain. Dünkü serıide 
kültür mensuplau namına tık 
bir muallimden baıka kim1e 
yoktu. Biz ruaamlar, resim 
muallimleri kendi me.lekdaı· 
larımızın bizimle daha yakın· 
dan alakadır olmılarını bık· 
lerdik. Sorıi bize bir defa daba 
gösterdi ki san' aat en ziyade 
alika aöıtermesi lizımıelenler 
bu işin en uzak yabancıları 
araıında kalmaktadır. Ata, 
ıpora, maça verilen kıymetin 
dirtte biri acaba reıim, aan'a· 
tana verilemez mi? Saa'aba 
bize verditi baz ve heyecaa 
acaba diter beyecınlarda6 da
ha mı ehemmiyetıiıdir. 

Sıo'at zevki muhkkaktır ki, 
zevklerin eD aaiU, en ulvilidir. 
Haafi birimiz rub•muzua bu 
en ıar111i ihtiyacını iakir ed•· 
biliriz. Hayal ve san•at dünyua 
olmı11ydı bu keıkin realite 
karşısmda bedbaht olmay•cak• 
mıydık?. 

Ruhumuzdan, mubayyelemiz· 

- llaçlarımzı kullanıaydım, 
ıimcliye kadar çoktan ••zarda 
olurdum. Ben dedemin tavıiye 
ettiti tedavi uıulile iyileıtim. 
Bu uıul, aenonia tekiz ayını 
dailarda, ormanlarda ıüa•ı 
bıayoıu almakta• ibaretti. 

Keadi keadiae tedavi olaa 
bu baıwaa• ıöıleri, bıade yeni 
bir fikir 11yaadırda. 

Çok geçmeden, dört ... e 
evel reli p gördütümüz lıuta· 
haneyi kurdum ve haıtalanmı 
pneıin yardımile tedavi etmete 
bqladım. Bu yeni tedavi uıu
libadon aldıtım netice ıaıılacalc 
derecede müspetti. Teıkillbmı 
tamamladıktan ıonra, devlet 
içtimai muaveaet cemiyeti di· 
rektörlüjilade bulunan M. M .. 
ıiirire ıö1le bir mektup yazdım: 

•Emrinize amadeyim. Tedavi 
eclileaiyea ae kadar balta ço
cutuauz varaa ıöaderin. Onlan 
iyileıtirmeli üzerime alırorum. • 

Möayö M11ürör, o gladıa 
idbarea, cliter baatuelerde tr 
davi olunamıyu bOtla ümitaiı 
laaataları baaa ıönder•ete 
baıladı. 

Bundan ıonraki k11mı ben 
biliyoram •• Dört .. ne evel haa· 
taneyi ıumiıtim. Orada bütü11 
yataklaraa boı oldutunu ıör• 
düm.. Salonlarda ela kimıeler 
yoktu. Hayretle doktora ıor· 
dum: 

- Burada bir tek hııta bile 
yok; siz kimi tedavi ediyor 
sJnuz? 

· Doktor biç cevap vermeden, 

Ressam Celal Uzel 
den kainat dışında kalan bütün 
emel ve hulyalarımızı silip at· 
mamıza imkan var mıdır? Ha· 
yatımızan yekne11ldıtını detiı· 
tiren, ruhumuza batkı nevi be· 
yecan veren san 'at eserlerini 
niçin anlamata çahşmıyoruz? 

Evlerimizin çıplak beyaz du· 
varlara bize niçin eza vermiyor? 
Odamıza ısacıtımız her resim, 
her ıan'at eseri, baıka ileme 
açılmıı bir pencere gibidir. 
Oradan eaecek havı, oradan 
gelec~k ziya bu kainatta ıöre
meditimiz baıkı türlü bir hava 
ve ziyadır. 

Resim, hayatımız, yaşayışımız 
üzerinde müeHir olmuyorsa ve 
b~lfarz akıamın yorgunlutunu, 
bıten bir günün atırlıtını onun 
renklerinde ve ahenginde unut. 
mata çalıımıyorsak ıaadetimiz
den mühim bir kısmının ekıil· 
ditine kani olmalıyız. 

Hangi ilim san'atın büyüle· 
yici havasını teneffüs etmekten 
uzık kalabilir. ilimle ıao'at ay· 
ni kafada birleıirae bir bütün
lük, bir rub olKunlutu meyda• 
na gelebilir. Yapılacak fedlkir• 
lak biç taıavvur edilc:liti kadar 
atır ve külfetli detildir. Boı 
yere. mana11z arzular utrunda 
ne paralar harcanıyor.. Ne ıer• 
vet ve ne büdceler heba olu· 
Jor .• Buna mukabil zevklerimi· 
zin en ince tarafı daima v& 

her zaman unutuhıyor.. Çolc 
atır lıçilik tatıyan bir mobilyı 
lükı sa»lmıyor da onun bulu ... 
dutu ıalona muhakkak ıurette 
aıalmuı ic:abeden iki tablo lü. 
zumıuz vı lükı addolunuyor. 

Biz rumia bu memlekette 
bir ihtiyaç telikld •dilditiai 
çok iyi biliyoruz. Bunu bildiji
miı içindir lci bu zevki .,.ı .. 
mak, bu ıüzel itiyadı kazandır
mak, tek kelime ile un' ıtı •ev, 
dirmek iatiyoru. Hır ••nenin 
23 Niaaaıada Hallcevi ıalonla
rmda OllUD için aerıi açıyoruz. 
Ve pae ODlln içia müaevvor 
tabakanın bu ıertiyi görmelini 
istiyor, o•• görmeıile meıud, 
alika göatermemeaile bedbia ve 
mütee11ir oluyoruz. 

b111i bahçeye ıötürdü: 
- lıte bııtalanm; dedi. 
Babçe,e diıilea tahta ker .. 

vetler üzerin de, ıırtlarıaı ıün •· 
şe vererek uzanmıı üç yüz ka· 
dar bıata vardı. Hepıi ele, laa
relcet.iı duruyorlardı. 

- Banlar ne kadar müddet 
bö1le ıiinet baayoı11 :rapıyor
lar? Diye ıordum. 

- Her aün iki saat, aelcizdea 
ona kadar.. Güneş banyoıuaa 

da deniz banyoıu takip eder. 
Ve bu tedavi, ıeaenia her mev• 
ıiminde böylece detitir. Yalnız 
ıenede 4 ay kadar dağa çıka· 
raz. Orada da lıaıtalanm beı 
ıüa akar 11lar albada ba11yo 
yaparlar. 

Kıaaca, tekmıi ıe.-.. uıuUI· 
mlı ıundan ibaret: Gtaıı, •• 
baayoau ve bol ı&da .• 

• •• 
Doktor Paılcala niçin Pariıte 

bulund11tuau sordum· bana ,.. 
b•plerini anlatb: ' 

- . Geaçlilimde kazandıtım 
üç mılyon lira kadar parayı, 
yeni tedavi uıulüm utruna har· 
cadım. 2S Hne zarhnda, tam 
S.000 baıtayı tedavi ettitim 
reami iıtatistilderde kayadhdır. 
Fakat buna ratmon, yirmi beı 
ıeaedenberi biriken verıi borç· 
lar&ma karııhk, butanem ve 
te~mil arazim zaptedildi. Ş.mdi 
burada, paraıız bir vaziyette 
yqayor11m. Tam yetmiı yaıın. 
dayım. Bakalım ıon günlerim 
Dıı&l gıçeeek? .. 
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.ıa. 5S2 lituaa temiai tal.iU iti11 •llki,.el tahlil .. ..ı .... 

..... tevfia• llaaMilaie olaa Keten çarııaaMlld ıı 11,.ı. 
clikka. ile illWeld ıs •rah •vi ,_ .. t.lslir ettirilea 
2250 lira lca,..t 11-... ilia ...._ itilNrea 21 ... 
lliddetle mlzayecle,. ~kardaııbr. 

Talipleria 29/4/9.tl auaa ıüaüacle villret iclse laayetiae 
••acaatlare. 9 14 21 27 ıı.sa 

zmir viliyeti defterdarlığından; 
Hal&D Saıey.aaaldala bpk titla para cezutadaa olu 

bornaan teefll tahıiH lfin •*- leraoıra Çay ......... 
•ı ı 8120 s.,ıh •Yi ,...... takclir ettirilM tso lira klJ.et 
lttt,.._ villyet iclft he,etiaia iti.. n lleeiW... 
Hin tar.lainden ltl'-en tekrar 21 p. alchhtle mln:yed.,. 
çabnhaıfbr. 1.Upleria ıf/41938 cuma ıü•i ~ıet ~clare her 
etine miraeaadat1. 9 14 2t 21 ı 178 

lım vııayeı Veıeri r irekt&r 
IO~tlod c 
Aytıt depo&ubun Arapçtdalı:i 200 ve Şehitlerclelci 23S da. 

nümlü c çtyırla\clartaıa yahaız biçtfrd•etl 27·4·938 püacl• 
lh"baren l' (~ mGddetle açak ek.tltm.y• koauhiauıtar. llaite 
pil 12·$.938 Perıtmbe pnücllr. ıı'allpletıll teraiti aelafMk 
u•• Vetermer müdiirtüflae ve ebftttneye ııtırn etaaek 
lb:Hc 2~ aayah lcuuaa ıöre desac>tlto a • çeıi veya ~-
mektuhu veaa r f'vrılcla b rlikte i-laa;. r nn Vi Av~ " • at 
encOmcn.ao mirac.aatla ı illn o.uour. 21 ~8 29 30 1369 



ı: ratelli Sperco 

Vapur Acentası 
KOY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 
"GANYMEDF.S . vapuru li· 

manı"mızJa olup ROTTERDAM, 
AMSTERDAM ve HAMBURG 
limanlen için yük almaktadır. 

"DEUCALION., vıpuru 30-
4-38 tuibinde beklenmekte olup 
yükünü tahliyeden sonra BUR
GAS, VARNA ve KôSTENCE 
limanlaeı için yük ılıcaktır. 

"JUNO .. vJpuru 2-S-38 tari· 
binde limaoı•ııa gel p ROT· 
TERDAM, AMSTERDAM ve 
HAMB URG limanları için yük 
alacaklar. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

.. VIKINGLAN D,. vapuru 28-
4-38 tarihinde beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
GDYNIA, DANZIG, DANI· 
MARK " BALTIK limanları 
için yük a1acaktır. 

"GOTLAND,, vıpuru 19-S-38 
e.rilaiacll beklenmekte olup 
ROnr.RDA, HAMBURG , 
CDYNIA. DANZIG, DA~l
MARK ve BALTIK limaalan 
... ,. ..... ktar. 

Sf.RVICE MARITIME 
ROUMAIN 

•Al M JULIA,, vapuru 9-S-38 
...... limaaımıu selip 
MALTA. MARSILYA ve CE· 
NOVA limanları için yiik Ye 
,.._lraW .... 

ilbdaki hareket tariblerile •e 
navlaalardald 4etifiklilderdea 
acen W.ı eltlili. 

D ili itil ı a8 
kordonda FRA TEiiJ SPERCO 
•~ ac111e.lataaa miracaat .._ _____ rica .... 

Telefon: 4111/414214221/2663 

DEUTSCBE LE. 
\' ANTE • UNIE 

G.m.h.R 
HAMBURG 

euniCHi uv.,.r~ 
UNIE, G. ~ı-.ıAM-...B~-:oıı.m 

ATLASLEVANft LINll A.C. 
IR!MIN 

"ACHAIA,, vlputu 2S Niaan· 
dı bekleniyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN içia 
yük alacaktır. 

llaYKE MARITIMI 
RQUMAIN 

BUCA REST 
-OUROSTOR. vapura 3 Ma

y11ta bekleniyor, KôSTENCE. 
GALATZ ve GALATZ aktlr
••• TUNA itla ylk ........ 
SOCIETE COMMERCIALE 

BULGARE 
VARNA 

.. BULGARIA.. va~ru 22 Ni
... da bekleniyor, B URGAS, 
VARNA için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDFJ, 
HAVSKINJE 
OSLO 

.. BAGHOAD,, vapuru 1 S Ma-
yına Wdemiyor. ISKEf'!.2,~ 
iUYE. DllPPE we NOR • ..,,.., .. ,. ........ 

Olivierve 
Şürekisı 
limited 

v,,,,ar Acenıaaı 
... cılbnloa - ..... 

TeL 244S 
THI EU..!MMAN U~IJ LTD. 

11CARLQ,. •apttru 2 Niaanda 
LONDRA ve HULLden gelip 
yük çıkaracak ve ayni zamanda 
LONDRA ve HULL için yük 
at.caktar. 

"POLO,, vapuru 29 Ni1nda 
LONDRA ve HULLden ıelip 
yük ç karacak. 

110POR TO,, vıpuru 28 Ni
uada UVERPOOL ve SWAN· 
SEAd• Plitt yik çıkeracık 
n ayal za•uda UVERPOOL 
ve GLASKOW için yiik ala· 
cakbr. 

11LESBIAN,, vapuru 17 Mı· 
,_na UVERPOOL ve SW AN
SEADAN ıelip yük 9bra cak. 
THE GENERAL STIAM NAVt 

GATION Co. LTD. 
11ALBATROS,, vapuru 20 

Mayııta LONDRA için yik 
alacakbr. 
DEUTSCHE LEVANTE· LINIE 

.. ACHAIA,, vapura tiaanı· 
m•zda olup yfllc çıkarmaktadır . 

JONSHON WARREN LINIES 

.. ~~~;.ru 5 M•· Bakbiyoloğ 
,.. be~lf'lli,..., BURGAS. VAR· zu··htU Erg·ın 
NA. KOSttNCE, SULINA, 
GALA'rz "llRAILA için yik H• ,.,.,. idrar, icın, 
alacaktır. 

AME.IUCAH EXPORT U- ıı.;;: ...... M/a. 
PiRE AK:~.:~ l>Ot.RU f lf!a!m 

SE.n:RLER ınuna... plts 

N' ~~<)$~~ T ........ , .. -:a":-ft25 
NEVYOR~ weket ecleeektir. e-OD ~ 
·~ .. ,.. 6 a--~~~~----M.,. ._, BOSTON ve ivi• yik elıaıkht .. 

NEVYORL ..__et edecektir. taacleki ._.._ a.iWerile 
...ıuatarclaki ~den 

&OCIETE ROY ALE HOHG· aoeota ••IUiiret bttel •ez. ROISE. OANUBE MARITIMI 
UDAPUT • ..!_ ~ura lO Ni- Delaa ,_. tıfıllt 11•1k lcia 

... leaiJıer, PORTSAID ve lfıiı•1'"._. W. F. 18RY 
1 DiRiYE tÇia Jik ..._ VAN DE.R 7.U 6 C... V. 

aAD11W ecııllta'+- ... Hlıil! c:a tuo. -r- . ...... 
.. DUNA , v.puru 5 Mayaa &ôiillıelİ ıaca •· 

..., TelefOD No. 2001/~ b.:~ bn yor, TUNA limanları 

Telutilı 

~ Jtuhasebe/JQrosu 
~ • •-.•• ç l ·L· . t _.e~ı • J • K11p•lı Yelni,,,,,,.ıuı No. J '!ti ,._,.,.11: 3435 
1. "'C Mu~aae'1ere ait ltütüa iılerinizi 
•:; • ~ • tam bir iti•at ile tevdi 
Q td (ı.;. edebili11iniz. 
! ~ . s= Büro, kanuna uygun ıekilde ve 

1 = :.; as muhtelif .... ııerda: 
.. m ·.c S Mulıaıebe teaia eder 
l a § = Def ter tatar 
~ •• ~ ~ Pldnço tanzim eder 
a ~ :·5 H..,,6, l•tltilı, taali,e 
• ::: :i- iil>-. oe i lıtildlları lıalletffr 

•• 
E !! 1 i -= .s • \IJ 
~ • a 
~ 

Acele satılık 
evler 

lamir Tamaıalak Selatin otha 
mahallesi Hacı Ali ıokatında 
JS No. la kirp 3 oMk ~ir 
•utbak ve bir miktar avl• ile 
kumpanya auyaau laavi ev ile 
api mahelle ve aokakta 61 • 
,, •11lı evi• el•eritl filda 
Mblektar. 

Arh ..... u.. ........ 
............... cuıt .... 
Wlirler. o, ' 

Mücellit 
Ali Rıza 

•• • :-1 • 
En temiz ve ea zarif ipen 

ıüratle yapar. 

Yeni Kaoallar 

çarıı• No. 34 

DOKTOR 
M. Şeoki Ulur 
Dahlll hastalıklar 

mullthaaaıaı 
lkincibeyler 10kak No. 82 

Telefon No. 328' 

Dr.Behçet Us 
Çocai ""*""""" __ , ...... 

Huta..._ ll.J9• W..b-
MrBe,a. ....... M•k 
•ttlt1111 ,. ............. . ,,..,._,, .. ~""' 

L ,_,.,_ Ull 

Dit T a/Jl61 
Cevat Dalla ............... " 
Göz ekimi 

ltitıtt Orel Adr-=I._,.._,.. 
.... No.2S 

KaW 11.ıleri: ôtled• evel 
llat 10-12 ötw- .... 

15,!0. 17 Tele. MM 

Bağcılarına ilin 
İzmir h•riç ol•ık lsere •ı•ğıda ~ lerılea mıatakaJard• kakilrt ... 

h ı ziraat lıank•ları ~obe ve •Janl.rınc• biulannd• yızıh perakende 
fiallerıle yaptlaeaktır. 

Jzmire baAlı Karııyıka, Buno,a, Buca, Seydiköy, Torbalı, Ibca, 
Bozyakı, Balçova, Yenikıle bman batcdın ihtiyaçları olan kiikü•tleria 
bedelimi prktti• (İzmirde kapalı yemiı çarım No. 41) mıotemedlitine 
tediye ederek kflkürtlarioi Darığıçta taı iıkeledeki ardiyeclle teaellflm 
edeceklerdır. 

lkınci eller kaldırılmıı oldutundao bağcı olmıyaıalara kükürt ... 
rilmi yecektlr. 

S.tıı 
Mıatıkan 

lıaair 
Kimler tarafından ıaıılacağı 

Keçiborla ktlklrtleri T. A. ş. 

İzmir motemedliği kapalı 

Perakende tabı f iati 
beher ıoıba ifia 

Yemiı çarıuı ol U 130 kul'Uf 
Meoemea Ziraat bukaN 140 " 
Maniaa ,, ,. i40 " 
Tar&adla ,, " 345 ,. 
Salihli " ,, S50 ,. 
Alatebir ,. ,, 359 " 
Akbiau ,, " S50 • 
Kırka&aç " " 350 " 
Soma " ., SSO " 
Bıbkcıir " " 860 " 
Bergama ,, " 360 " 
Kemılpaıa ,, " SSO ,. 
Urla ,, " 850 " 
Seferiı.iaar ,. n SSS ,. ç.... ,. .. 355 • 
Ôdemiı " ,. 355 ,. 
Tire ,, " 855 ,. 
Kaıada• " ,, 360 " 
Kanbaıua " ,. 855 " 
Aydın ,, ,, 355 " 
JUklrllerimll brtaca •alalrll (50) pı kllolak ..Warü ••llhta 

çıbrılmııtır. Beyaelmilel t6breli haia Loadrada (Dıniel Gnffth) labo
ratavarında yıptmlaa tahlilde kilkflrtleıimiziıı, ytlade 99,S'l 1afiyet1e 
oldaAu ,aalaıılmııtır. 

Kilkiirtlerimis bağ'1ılık içio IOD derece faideli baaulan haiı mair 
maddelerden tımamile ari •• en ytlkaek ecnebi kükilrılerioe maadUiir. 

KEÇ1BORL\J KÜKÜRTLERI TOR& 
ANONiM Ş1RKEtt 

Ferid Kuvvet Şurubu 
Sıhhat, kuvvet, kudret gençlik verir 

Kansız 

iştahsız 

Verem 

istidadı 

olanlara 
Romatiz
malı ve 
.Bel gev. 
tekliği 

olanlara 
Şifası tec. 
rabe edil. 

mittir 
Büyük şişesi 60 kuruş 

U. depo S. Feıl9İd Şifa eczanesiclh 
Dahiliye Vekil tind 

Edremit ıu iti ekliltmeıi 
Edremite 10,9 lcilea•e ••.ı..lıa •\ irlllmi kutai we .... 

laklar inıaıı ıa depom tamiri telair tebelr;ell ,apılma11 ve ml
teferri •a•ı .. e tefllwild ....... wf •ı Ilı -.....,. kooul
••fbar. 

l - J,ia muham•en bedeli S7390 lira 38 kuruıtur. 
2 - lıteldiler bu iıe ait ıartaame proje veaair evrakı 287 

ktll'Uf mebbifinde Dahiliye Vekaleti Belediyeler imar heyeti 
fen ıeflltüaclea alabilirler. 
3 - Eksiltme 30/Nisaa/938 tarihiae rutlayaa Cumarteai 

ılltl eaat oa birde Anllancla Dnilye Vekaleti binuuada top• 
IMacak Belediy• U.. heyetlaoe ,.,.ı.c.kbr. 
4 - Ebi1t • .,. air•Wlmek itle illı' '"lıria af&llda pzalı te• 
.-. ve wlllld .,.. ... 1111: w hıdır knmi11• reillitine 
......... b ............ .. 

A - 2498 ..... •11•·• 16 • 17 iaci •1414 ...... •yıu 
lira 414552 ...... • .. , ........ 
8 - Kı·•• ......... ndhal•. 
C - Kın•• ••• t.. ....... •_..et ..,._.,. ei .. 
..,. .... , ................. Wr •••• p ·-
D - ......... ., .._ .. ,... ,_ teftiliadea .:.:...,.,. 

,... ... rlızdlllt • ...._ 
S - T.Wtf ... , .... lllale .... IUI: w ...._. makbuz 

_..WM.• k4:•: ,..._. veri'ın'tlr. 
Pelta • ,._.._ t.klif ••' •qltns r W .W.iltlii ..... -............. -- •••'••• ............. . ............ 
llu iı laakllıada fada izahat almak UtiJealeria Belediyeler 

imar laeyeti fm ıeflitiae müracaat ebulerL ('90) 

12 17 22 27 95JO/ 1189 



Pürjen Şahap 
Elbise v Manto 

merakhl rına müjde 

Zabitan Baglar ve 

Bu kere yeni açtığım matazada zengin 
çeoitJor. .ıatoluk, Tayyorluk, Truvakarhk 
kumaşlarıa eavaiıini. yerli ve Avrupa. 

1 - Matuam dahilinde açtıtım tcrzihanemde 
lıuauai olaNk bay ve bayanlar için ıon moda 
zarif, ıık manto, rop, tayyor, etek, bluz, turvakar, 

iUvalot, ıelialik, ıivil ve aakeri elbise ve kaputları 
iıtenilditi ve betenildiji şekilde imal cdılir. 

~ - Muamelem potin ve kredi ile de yapılır. 
S - Bu .azlorimin dotr•lutunca anlamak için bir defa 
~be kllklir. 
~ Ôdwnpuarı Sömwbankın çıkbtı eaki Bayrakh 

•ağHa mara 12 • Telefon 3276 
Topbut" JHlrabntle oltıro.lc Aarlçten sipariş kabul etlilir 

Hasas ve temiz iş 
Mutedil fiatle 

Söz verilen gonde 

Makine tamirha
naainde ~apılır 

lsml.r K.•tan• paaarı demirciler 
No. 16. 18 

Septolin 

Dl$ 

M•tllllt 
/uılllanını~ 

Telefon: 3993 

Toptan 
satış yeri 

Pe,temal cı l•rtla 

Lütfi Krom 
Ecza deposu 

T ze Temiz Ucuz ilaç 
Her tuvalet ~eşitleri 

Hamdi 
s 

Nüzhet an çar 
t zanesı 

Başdurak Büyük Salepcioğlu Hanı Karşısında 

Hara ı kardeşler 
Büyük mo · a ve me t -

......... an emrin e de • • 
MERKEZ 

tzMlR 
ŞUBE 

ANKARA 

Temiz. urif qya. elbiM ihtiyacından evel relir. Herku kendi 
llaliae ,&. tıemb bir eve, miMfirlerim kabul edeoek bir 810Aaa 
ralaat ~ ea.,a mubtaçbr. lyf bir mobil,a içinde kendinizi 
w ailarizi anahite daha iJi tamtabillnina. E.mlzia ..,... bayata
nıııo etiketi oldutunu unutma,m&L • 

Memurlara 10 takaitte verui,e muGIJMe 
lal ,aphr. 

Gazinoculara! 
Kullandıtmız tahta aaadal

yaları l.mir Taıçılarda 21 numa
radaki Sa•laya Yıpuaovi M. 
Alido aaj'lam vo ucuı. fiatle 
tedarik cdebilirıioiz. 
Teptan ve perakende aat&ldıtı 

ribi ıiparit kabul edilir n 
ıüratle yetittirilir. 

• . ' ~·. : . : ! . . ~ :. 

E11 mcıbur fabrikaların fotoğrat ma #ınclerı, fihm, cam, kltıt, 
kart ve bilumum fototrafçıhkta müıtamel eczalar, fotopal alit 

ve edevatı, font •• sehpalar. 

Fotofralçılıfa miJteallilı her neoi malseme 
z~vki olqa7.cak r•im ve atrandiımanlu, aeaedat ve wrlls 

iatin•hları w kopyalan kemali clikkatle yapWı. 

AMATÔR iŞLERi 
IZMIR: Emirlerude çarflll No. 28, 4, 5, 6. 7, S. J, 

Telefon: :67.5 Telırllf: Rütem laUı 

• o erı 

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

r r 

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

güzel ve lüks ma i elerdir 

O.KUTAY 
Birinci Kordon 

lzmir ve bölgesi bayii: 
• 2704 Telefon 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=!~:ı::::~;:-:;-;;:::::;· .. m3--llB5: ............................ l!lllll .................................... .. 

Ame ·k n Si on ni Karyo a ve Somy ah ika lzmlr ve havalisi 

'1938 Model 1938 MocdleD 
i\mamile 99Ak yaylı emaalaiı ıomyaları mutlaka rörünüz Çelik lımah somya ve ayaklı divanları hiçbir fabrikanın yapam .. 

S 1 M O N S C ô M P A N Y Marb11Da dikkat ediniz yacağı evsaf ve mükemmeliyettedir 

41938 ModeU 
Halil ç.o~kten mamul mobilya renk ve ıiıtcmi. Ş.k • Zarif ve .. ııa. boyalar kat'iyyeo clökillmcz, aomyuı rıcudamaı 

emnbiz karyol dır 
-------~~------~~~~----~-----::~-=~~-----=-=----------=------~=:-----::::------------------------------------~ ~~------

L ü r la Y egine sabş yeri: nu Yeni Kavaf/Of' Çarı aı orta yerde 
No. 29·36 Hüseyin Hü nü Uziş 


