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Beyler Sokağı11da 

(Halkıu Seıl) Matbaaa1GdA 
Baıılmışbr 

Geçmlyen yuı gari verilmez 

Avusluryadan Sonra Sıra Cekoslovakyada mı? ' . 
KISA VE AÇIK 

Başvekilimizin Atina Seyahati 
Çelik Ordunun Bahar tManevraları 

Başbakanımız Celal Bayarın Atiaa seyahatine bütün Yu
nanlıların verdikleri değer ve önemin ve bu vesile ile gös · 
terdikleri coşkun ve ayni zamanda samimi sevinç ve lovan
cın ne kadar yerinde olduğunu anlamak için diğer balkan 
nıatbuatınm ve bir çok Avrupa gazetelerinin bu çok mü
him siyasal hadiseye atfettikleri maııa ve ehemmiyeti derin 
bir surettd düşünmek kafi g~lir, sanıyoruz. Başb ,kanımızın 
yüce Şefimizden Yunan kralı ile Yuuan ulusuna gö türdüğü 
selam ve muhabbet duygularıcdan bahsederken kul aodığı 
dil ısbat etmektedir ki Atioaya, Atatürkten büyük bir kuv· 
vet ve ıelahiyet atarak giden Celal Bayar bu seyahatile 
Balkan Antanta ve Türk-Yunan anlaşmasını hiç bir rüz· 
garla sarsılmaz ve hiç bir türlü tesirle kuvvetioi kaybetmez 
bir şekilde sağlamlaştırmak azmindedir. 

Yunan gazetelerinin, daha Başbakanımızın Atinaya var· 
madao önce göklere çıkardıklan sevinç ve iftihar sedaları 
Celil Bayarın oraya vardıktan sonra görectği candan ve 
gönülden hüsnü kabulün derecesini bize daha çok zaman 
evvel anlatmış ve göstermişti. 

İstanbul 26 (Humsi) - Mayısm iik haftasından itibaren büyük bir bahar manevralanna 
ilk yapılacak maııevra Silivri ile Marmara Ereğlisi mıntakası arasında olacakhr. 

başlanaca khr, 

Top, to rpiJ, atış tatbit;;atı yapılacak ve manev alar hazirana kadar sürecektir. 
Hava kuvvetlerimiz bilhassa bahar manevralarında büyük bir mevki alacaklardır. 

--- ....... - -----------......------
SIRRI SANLI 

Felaketzedelere yardım listesi 

Başvekilimiz Atinada Hara
retle Karşılandı 

Turkuvaz barı müstecir ve müs 
tahdimininin teberruları 

Zelzele felaketine maruz 
kalan kardaşlarımıza karşı 
derin bir teessür duyan iz
mir, insani, vicdani ve miJli 
bir gayretle teberrülerini 
Kızılaya vermektedirler. 

ismi Lira K 

lsmail Hakkı ve ortağı 20 
Doktor Osman NuriSunalO -----···-----Çoban Mehme· 
din Yeni Zaferi 

lstanhuJ, 26 (Hususi) -
Estonyada güreşen Çoban 
Mehmed, hakiki bir zafer 
kazanmıı, ağuııklette rakibi 
Alman Erneti 13 dakika 68 
saniyede tuşla yenmiştir. Ço · 
ban, rakibini kucaklamış ve 
bir hamlede yere serivermiş-
tir. . 

Mersinli Ahmed sakadla:ı 
dığmdan güreşten dışar1 çtk
mıştır. 

Davit N. Arditi 10 
Fransız konsolosu 10 
Dr. Bahtiyar Tarö 2 
Dr. Mitat Orel 25 
Bayan Fatma 2 
lzmir polis memurlar• 200 
Halitbey okulu s. iV A. dan 
896 sayılı Faruk Caşio 165 
Berber lbrahim Ôıkalyon5 
Alaiyeli B. Cevdet 15 
Abidin oğlu Hüsnü 10 
ikbal şirketi direktöı Ü 5 
Tacir Esat Akdumao 15 

,, J. t'aranto mah. 10 
M. M. Komutanı Tümgeneral 
Rasim Aktoğu 10 
Şehit Fethi öğrenciJori 650 
Tacir Bohor S.AlazarakilO 
Celal Amasya 5 
Hüseyin izzet A~ osman ve 
Mehmet Fevzi Seyrek 50 
Bayan Ümmühandan 2 

,, Mabmureden 050 
Jozef N. Struğodan 5 
Sabri Süleymanoviç mü 30 
Hocazade B. Ahmet 150 

1 
Şark saoayı Türk Anonim 
tirkt ti 500 

1 TürkmenAnonim ~irketi 100 

1 
ltalyanCeneralkonsolosulO 
Alman Cenaral konsolo.10 
Kunduracı izzet 4 
Nafız Mustafa ve aile ef-

radı 50 
Aliağa nahiyesi halkı (nahiye 
müdürü ve C.H.P. başkanı 

vasıtasile) 3760 
Belçika Ceneral kon. 1 O 
Amerika ,, ,, 10 
Karaosman zade lbrahimlO 

- Sonu 4 üncüde -

iSTER GUL iSTER AGLA 
••• ... 

Atina 27 (Hu11usi) - Tür· 
kiye Başvekili Celal Bayar 
Hariciye Vekili Dr. Tevfik 
Rüştü Aras bugün AHnada 
büyük merasimle karşılandı 
şehir baştan başa bayrak
Jar)a süslenmiştir. 

Türk Başvekili bugün kı r al 

tarafından kabul edilerek 
sarayda resmi bir ziyafet 
verilecektir. 

Caddelere toplanan bin
lerce halk tarafından büyük 
mıaafirler hararetle alkışlan
mıştır. 

Selinik 26 (Radyo)-Tür
kiye Başvekili B. Celal Ba· 
yarla Hariciye Vektli Dr. 8 . 
Tevfik Rüştü Ar as, Harici· 
ye Vekaleti genel sekreteri 
B. Numan Menemencioğlu ve 
refakatlerindeki zevat, bu 
akşam buraya muvasalat et
mişler ve istasyonda vali, 
vilayet müdiranı, bir kıl' a 

Traşta En Çon . Ustura Körletenler 
Sarışın insanlarmış! 

Her tuhaf hareket Amerikada görülüyor. Bu yeni dünya insanları hayata bizden daha 
iyi anladıklarından mı, yoksa her mevcudun mutlaka meraka değer bir tarafı olduğunda 
mı ? Nedir. Gün geçmez ki oradan yepyeni bir tuhafhk fışkırmasın 1 Bu garip tabiatlı 
adamlardan biri, "aarışın olan erkekler, esmer olanlardan daha çabuk ustura körletir,, diye 
ortaya bir nazariye atıyor. 

Siz hemen bu cümlenin manasını maruf tabirile tefsire kalkışmayın yani, sarışın olanların 
çenesi, esmerlerin çenesinden daha kuvvetli olduğundan yüzler ve kulaklar üstünde fazla 
traşa yumulup dikine perdaht ettikleri için körletiyorlar ve eskitiyorlar sanmaylD hu baki· 
katen bildiğimiz trao jiletlerinin sert kılh esmerlerin sakallarından değil, yumuşak tüylü 
sarııınların yüzlerinde daha çabuk yıpranıyorlarmış iddiasına aiddir. 

Bu Amerikılılırın durup, durup arasırı böyle tuhaflıklar meydana atmalarına : .. 

asker ve binlerce halk ta· 
rafından samimi tezahüratla 
karşılanmışlardır. 

Müstecir Hüseyin 10 lira, ı met l, Bekir 75. Garsoolar-
dansözlerdea Afet 5, Hatice dan Şebab 1, izzet 1, Ah· 
4, Nesri o 5, O ora 4, Rey· med 1, Salih 1, Hüseyin 1, 
han 4, Lili 4, Nevgün 3, Emin 1, Şefik 1, Fehmi 1, 
Kadriye 2,5, Ester 2, Nina 2, aşçı SaJih 1, yamak Ethem 
Remziye 4. Kemancı Zeki yarımşar lira ki ceman alt-
1 ,5. Çalgıctlardan Bogomil 2, mış iki lira yirmi bet kurut 
Y tJrgo 1,5, Mehmed 1,5, Hik- teberruatta bulunmuılardmr. 

HALKAPINAR SUYU 

Civardaki evler vıkılacak 
Halkapmar suyu kaynak- ı 

ları üzerindeki tepede ve 

T epebik yolunun iki tarafın-

=ıı il lll l l llll ll l lllllllll llllll l IJ 1111111111111111 il 

da inşa edilen evlerin bulu· 
duğu yerde kanalizasyon 
tesisata bulunmadığı İÇİll ıu 
kayoağ1n1n kirlenmesı tehli· 
kesi vardır. 

~Is tan bul Şehir~ 
: Tivatrosu ~ 

Türkiye Başvekili B. Celal 
Bayar refakatlerindeki ze11at, 

vilayeti ve müteakiben Ata· : 
türkün evini 1iyaret ettikten 

iZ~ilRDE -----
: Cumartesi akşamı ,~fstan- ~ 

Haber aldığımıza göre vi• 
Jayet sıhhat medisi şehir 

halkının sağhğı noktasından 

bu evleri ytkbrmağı karar· 

laşhrmış ve bunun için acele 
edilecektir. - Sonu 4üncüde -

Bir Çocuk 
Kayboldu 

Sucada Selinik mahalle
sinde oturan Hüseyinin oğlu 
Salhanede barsakçı 15 ya· 
şmda Selim 15 gündür ka
yıptır. Resmini koyduğumuz 
Selimi gören ve biJen varsa 
insaniyet namına Tepecik 
Kağıthane caddesinde No.59 
da peynir tüccarı Bay Mümi-

E bulda pek çok beğeuifeo ~ 

~ Sözün Kısası ~ 
~ Büyük ve çok hoş ko- § 
~ medi ile temsillerine baş· § 
: lıyor. : 

~ Fırsattan istifade ~ 
~ ediniz E 
1111111111111111111111111111111111111111111111111111= 

Şehir halkının sıhhatini 
ehem.miyetle alakadar eden 

bu mesele üzerinde büyllk 
bir hassasiyet gösterilmekte 

ve evlerin bir an evvel yık· 
tırılması içia acele edilmek· 
t~dir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Çok haklı bir talep 

Y. imzalı aldığımız bir mektuptur: 
"Karataşta orta okulu geçtikten sonra Salhaneye doğru 

kıvrılan virajda, dua tepe sokağına, Halil Rifat paşa cadde
sine ve civarlarına çıkılan ve Aras ad1Dı alan çok dik ve 
biçimsiz bir yukuş vardır. Bu yukuşa tırmanmak ve yukar
dan aşağı inmek heı halde Mısırdaki ehremlar1n üzerine 
çtkmaktao daha güçtür. Bu dik merdivenli yukuşta her va
ktt kaza olmaktadır. Geçen gün de okuluna giden bir ya•
rucuk, dua tepe okulunun birinci sınıf öğrencileriııden Hayri, 

bu yokuştan ayağı kaymak suretile [44] basamaklı merdi· 
venlerden yuvarlandı, başcağızını taşlara vurmak ıuretile 
ağırca yaralandı, o gün oradan geçen bay Ahmet adıada 
bir genç vatandaş yavrucuğu baygın bir halde kucağına 
alarak Karataş eczanesine götürdü ve çok kan zayi etme· 
sine meydan verilmiyerek hayatı kurtarıldı. Bu yukuıun 
merdivenleri çok harap olmuştur. Bir çok yurddaşlann ih· 
tiyacını temin eden bu yukuşun yıllardanberi tamir ettiril
memesi doğru değildir. Ait olan makamın ehemmiyetle dik
kat nazarını celbetmenizi umumun menfaah namına rica 
ederiz.,, 

ALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
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eaaaaaaaeiictammaıamaaaamattERma ı llDUNY ADA 
~ Cli'fiY ~SE_T VE ~D~LETI i Ei Doktorun Nasihatlerı NELER 
~ Turk Dunyasının En Yuce Haka~ el Gözdeki Beyaz Leke- OLUYOR ? 
ihfm[i!]l~lm]lmi!lmJ~ Ev~:ı:i~e~:~~~·~:~i te- • il E Çenıberlayn'ın Hayatı ı ı HA J A J V ( K A ff R A M A N L 1 K LA R 1 !.• davi lazımdır. Eğer zafiyet 

ll ~ ve kansızlık gibi sebebler Çok A1ütevazı Geçiyor 
-ı &I Tarihi Tefrika Yazan: H. TürkekuıS varsa önce bunların gideril- lngiliz Başvekili Çember· 
l4 •mmma• - 8 - EBEEAIJ mesi gerektir. Bir taraftan layn, daha bili başvekAlet 
ri~t Mahmed bı·n Kasım'ın nutku, gözün tedavisi diğer taraftan dairesinde bir odada, aıaıade, 

bünyanin takviyesi asla ih- pirinç topu1lu bir karyolada 
yatmaktadır. Başvekilin oda-cı nene tekbı•r sada)arı mal edilmemelidir. Bu suretle 

JD ~ .. hastalık iyileşir, fakat bu sında duvarlarda gizli ayna· 
~u~ O gece orduda kimsenin tesallütten sakınınız. Biz bu·I beyaz leke eski ve tabakai lar vardır. Duvarlar beyaz 
j İ gözüne uyku girmedi. Bir çok ralara iliyi kelimetulla~ için karinenin derin kısımlarına kağıdlarla kaplıdır. Odada 
F müezzinlerle bütün Araplar için geldik. Müslimanhğı ya· kadar nüfuz etmis ise 0 za· bulunan çifte kapılar da ki· 

i çoluk, çocuk cemaatla na- yacağız. Müşrikleri imana man hastalık geçer. Fakat ğıdla örlülmuştür. Yatağın 
~ maz kıldılar, gür sesli mü- getireceğiz. Şimdi yerli ye· artık beyaz leke hayatın başında krem renkli bir ma· 

ezzinler ortalığı çınlattılar. rinize dağılınız, buyruklarımı sonuna kadar ortada kahr. sa, masanın üzerinde yeşil 
~~İ Yatsı namazından sonra bRş tam amile ifa ediniz. Eğer beyaz nokta hadeka. bir telefon, sarı abajorlu bir 
n kumandanhk çadırında dini Nutuk biter, bitmez gene nan tam önüne tesadüf eden lamba ve gümüş bir sigara 

merasim yapıldı. Dualar okun· Arap] ordusundan gürültülü bir yerde iıe görmiye de az kurlusu görünmektedir. An· 
al du, ilahiler söyleodi, bütün bir sis ovalarda, dağlarda çok mani olur. Bulanık gör. aoavı ocakta da bir elektirik 

ı. sobası vardır. kumandanlar, baı kumandan uğultulu akisler yaptı. Hep meğe başlar, bundan başka 
Mehmet bin Kasımın kürsü· bir ağızdan tekbir getirdiler. oldukca çirkin bir manzara çc 
aü etrafma toplandı, çadırın Elli metrede bir, ayakta da arzeder. 1 

ü etrafına da bütün kıtalar di· duran zabitler aynen baş ku- Eğer ıebeb trahom hasta· 
zildi, o vakıta kadar, beş on mandanın sözlerini tekrar lığı ise biç durmadan göz m 

b meı'ale yakılmışken, birden- ediyorlar, çadırdan uzakta- kapaklarındaki bu sari has· 
bire yüzlerce meı'aleye ateş· kilerde bu suretle bütün tahğı tedaviye mu!Brrat et-
•erildi, her taraf gündüze sözleri işitiyorlardı. Canlı ho· melidir. Çünkü trahom teda-
döndil, o .sıralarda Hindista· parlorlar. Bu tarzda nutuk \'İsiz bırakılırsa her iki gözü 
nın yağmur ve ıüzgir mev- söylemeği ilk önce tatbik kör edecek derecede feJa-
simi olmadığı için havada edenler Türklerdir. ket husule getirmekten ma-
çok .sakindi. Çadmn kapısın- Eski Türkler telğraf yerine ada civarında bıılunan evlad 

c da Ye kıt'at arasında her el- bir haberin çabuk ulaştıral- muhitine de hastalığı verir, 
m li metrede bir zabit ayakta ması için, te!ğraf direkleri sirayet ettirir ve onların da 

duruyor, diğerleri oturuyor· gibi en uzak mesafelere ka· sebebi felaketi olur. 81 
Jardı. Bunlar baş kumanda· dar her yüz veya ikiyüz Trahom kabili tedavi bir 

eı nın sözlerini tekrar ederek metrede iosanlar dikerler, hastalık olduğu için onun 
er. en uzaktaki askerlere duyu- birbirlerine bağırarak haber· neticesi olan karine ihtilat-

ruyorlardı. leşirlerdi. Şimdi bile dağ ları da sıkı bir tedavi ile ol· 

1 350 Senedenberi İşliyen 
Saat Durdu 

lngilterede Falkstonda bu· 
lunan 350 -'eneJik bir saat 
elli senedenberi bozulmuştur. 
Köyün en usta saatçisi, bü· 
yük bir iş severlikle : 

- Ben bu saati işletirim, 
amma öldükten sonra karış· 
mam, demiştir ve fılhakika 
saat, ihtiyar saatçinin ihti
mamı ve her gün on dakika 
süren çal •şması, kurmıısiJe 
mükemmel surette işlemiştir. 

Saatçi 90 yaşında olduğu 
halde geçenlerde ölmüş, saat 
te tekrar bozulmuştur. 

01 Bat kumandan kürs~ye köylerinde bu usul tatbik dukca düzelir. Eğer tabaki 
k k ·· ı d' d'l kt d' karinede iltihaplar yani misa· I ı) çı tı, .fu nut u ıoy e ı: e ı me e ır. 

li Mücahitler, Pek çok aileler daha ge· fir denilen beyaz noktalar 

*** 
İngiltere Hem Çine 
Hen1 de Japonyaya 

Silah Satıyor 
Bugün size verdiğim müjde 

yarın allahın izin ve kcrmilo 
, husul bulacaktır. 

m Yarın gün doğar doğmaz, 
Be bütün böJükler ve ağırlıklar 
Eı hazır olsun. Hintliler harp 
R bilmezler, onun için bize mu· 
ri kavemet etmiyeceklerdir. Siz· 
a de kimseye fenalık etmeme· 
T ğe çaJııtnız. Haramdan, te· 
} cavüzden ırza ve namusa 

"! 

~ insanlara Hü-
'~umdan Çekin-

miven Kuş 
Şimal denizleri kıyılarında 

yaııyan güvercin büyüklüğün· 
de bir kuş vardır ki adı 
Fraterküla artikadır. Deniz
lerde gıdasını arayan kuşlar 

gibi bu da bir tek yumurta 
yumurtlar ve bunu, tavşnn 
lJUvalarına gömer. Bu yüzden 
tavıanla bu kuş arasında 
ebşetli bir mücadele olur. 
e ekseriya bu mücadeleden 

kuı muzaffer çıkar. Çünkü 
r•gası son derece kuvvetti 
bir kıskaçlar. Eğer yumur· 
tasını gömdüğü yer civarın
~an insan geçecek olursa 
berine hücum etmekten dahi 
rekinmez. 

ceden hazırlıklarını bitirmek· harici bir darbenin neticesi 
le meıgul oldular. Mehmet veyahud frengiden münbabis 
Kasımla sevgiJisi Zehra saba· ise 0 zaman firengi tedavisi 
ha kadar mesretten ve zafe· tatbik edilir. Bu biraz uzunca 
rin verdiği neş'eden uyuma
dılar, karşı karşıya tatlı mü
sabebelere daldılar. ileride 
kuracakları saadet yuvaları 

hakkında pilinlar hazarla· 
dılar. 

( Arkası var) 

Domino nasıl 
icad edildi? 
Domino oyununuıa mucidi 

iki Fransız papazıdır. Bun· 
lar, bulundukları manastırın 
nizamlarına riayetsizlikten 
dolayı bir hücreye hapsedil

mişlerdi. Vakıt geçirmek için 
bir takım taş parçalarını dört 
köşe bir hale koymakla meş· 
gul olmuş, sonra bu taşların 
üzerine muhtelif nıikdarda 
siyah noktalar resmetmiş ve 
böylece kendi kendilerine 
bir ayun icad etmişler, ceza
ları bittiği zaman, bu icadla
rını diğer papazlara da söy
lemişler. Yeni oyun büyük 
bir rağbet kazanmış . Papaz· 
hk hayatında birisi işini bi
tirdiği zaman latincc Bene· 
dikamüs Domino demek adet-

bir tedaviyi istilzam eder. 
Maamafih iyi olur. Velhasıl 
gözde beyaz lekeler olduğu 
zaman derhal tedaviye koş· 
malıdır. Zira ufak bir ihmal 
gözde hayatın sonuna kadar 
izleri gayri kabil izler kal
masına sebeb olur. 

Vaktini 
Geçirmeden 
Bahçenize yeni hayat, seb· 

ze, hububat ve meyva mah· 
sullerinizi bert!ketli ve meb· 
zul yetiştirmek istiyorsanız 
dünyaca meşhur 

Rus I< inıyc\'i 
Gübrelerini 

Bir an önce Gazi Bulva
rında (18)numarada A. Akım· 
sar ve C. A. İkizl~r ticaret· 
hanesinden arayıp alınız. Ala· 
caklara son on beş gün için 
çok büyük bir tenzilat yapı· 
lacaktır. 6-1 

tir. Papazlar bu oyundan 
sonra da ayni kelimeleri söy· 
lerlermiş. B<Sylec~, iki cezalı 
papazın icad ettikleri adsız 

oyun Domino ismini almış . 

****~*****~*******~ 

Resmi istatistiklere göre 
İngiltere hükumeti geçen 
sene zarfanda Çine 153 bin, 
Japonyaya da 58 bin 700 

l 
logiliz liralık silah sevket· 
miştir. 

r 
*** 

Alman yada mahklım-
}ar da çalıştırılıyorlar 

Almanya hükiiaıeti dört 
senelik proğramını tatbik 
için hapishanelerde bulunan 
mahkumlardan da istifade 
etmeğe karar vermiştir. Ad· 
liye nazırının bir teliğine gö· 
re, muhtelif hapishanelerde 
bulunan 115,000 mahkumun ' 
85,000 inden istifade kabil 
imiş. Bunlardan başka mu· 
hakeme edilmek üzere bulu· 
nan muvakkat mevkuflardan 
da istifade edilmesi düşünül
mektedir. 

Muvakkat mevkuflarm ede· 
di de 110 bin olarak hesap 
edilmektedir. 

EGE 

Taksi 
Tel. 3 2 7 o 

En lüks son model taksi 
otomobil ve otobüs ihtiyecı· 
nızı GECE GÜNDÜZ derhal Tel. +f J AY YIA R E sineması TE\~~f N ~ 

2573 4( )+ temin eder. Necmettin 
fC BUGÜN Türkçe sözlü Türk Opereti )f. -----• 

idaresinde Milli Kütüphane sineması tc A ,. İzmir halkına 
BUGÜN iki şaheser film birden fC rşın )t 

8 O R A = ~ müjde ! 
:RANSIZCA SÖZLÜ senenin en büyük filmi Ete 'il lala lan &,.· Bir ıeoedeoberi kapalı bu-
:harles Boy er - Micbele:Morgan j.L. Bıurault -n l y J ~ n lunan Kemeraltında nezafe· 

Zenda MahkuA mları tile meşhur Veysel hamamını 
tC. Türkçe şarkılar alatürka rakslar )t açtım. En nefis takımlarla 

Ronald Colman • Madeleine Carroll fC p · l M modern ve asri bir şekle 
A . FOKS JURNAi tc Ayrıca: aramunt JUrna M koydum teşrif . buyuracak 
yrıca. 1 ..J fC Ve Renkli Miki >t 

41( )t muhterem müıterilerimi mem-
anslar: 3-7 Zenda mahkumları 5-9 Boral -~~~~:,;~:w;~:w;:w;~~~~- nuu edecejimi vad eylerim. 

-e,-ı...,....n-ı-zı- mu [il n iS.l"S.-.~- , --... ~~~ 
7 S.NG •N OL.MAK •r.-. , r _ _, ___ 
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KÖYÜ MÜt~ ~1 .. 
OlttLEDiGilYI, :. 

,___...._ ı l( AVt L .J; U 
-15 - YAZAN: Gönül Emre 

ihtivar kövlü ekinlerin içiae 
gömülmüş küçük bir bakraç 

t?etirerek bana uzattı 
"' Dile deıtan olamam • • 

Ertesi gün muhtara dedim 
ki: 

- Dün gece bize güzel 
türküler çağıran kör çocuğu 
tekrar dinlemek ve beğen· 
diğim manileri yazmak isti
yorum. Bir haber göndere· 
mez misin? 

Muhtar gülümsiyerek: 
- Olur beyim!. Dedi. 

Yarım saat sonra kör ço-
cuk geldi, yüzüne baktım, 
gece yanan ateşlerin ışığında 
bu sevimli çehrenin samimi· 
yet telkin eden hatlarını bu 
kadar vüzuhla görememiş· 
tim. Her vakıt gülümsiyen 
yüzünde Türk kö 1 delikan· 
lısının bütün merdliği oku· 
nuyordu. Ocağa yakan bir 
yere oturdu. 

Dedim ki: 
- Delikanlım, sen, bildi

ğin türküleri bir kitaptan 
okur gibi ağır ağır söyliye· 
ceksin. Sen de seviklerimi 
yazacağım .. 

Ve ilave ettim: 
- Gerçi biraz sıkılacak

sın amma, neyleyim ki aşağı 
yukarı bu iş için geldim. 

Güldü ve köylülerin cana 
yakın sözlerile: 

- Hiç sıkıbr mıyım bey, 
dedi, elverir ki söylediğim 
türküleri beğenesin .. 

- Senin bütün türkülerin 
güzeldir delikanlı.. Haydi 
başla.. Dedim. 

Durdu. Düşünüyor gibi 
elini alnana götürdü ve sor· 
du: 

- Hangisinden başlasam 

acaba? 
- Hoşuna gidenleri önce 

söylersen iyi olur. 

Cevabını verdim. 

Kör çocuk, köy samımı· 

yet ve heyecanını ifade eden 
içli ve yanık türkülerini bi
rer birer söyledi. Ben de 
beğendiklerimi yazdım. Bu
rada hepsini yazmağa imkan 
bulunmadığı için ancak bir
kaç tanesini s1ralıyabilece· 

ğiın: 1 
Çuhada yelek ekli olur 
Çirkin seven drrtli olur 
Seveceksen güzeli sev 
Güzel merhametli olur. 

Ay buluta girince 
Bağlasalar duramam 

Güzelleri hep bar aldı 
Dağları hep kar aldı. 
Ecele borçlu kaldım 
Bir canım var yar aldı. 

O gün ikindiye doğru ya· 
la çıktım. Hava çok glizeldi. 
Atamı sürdüğüm düz ovanın 
yan yamaçlannda. yeşilli, 

sanlı ekinler dalgalanıyordu. 
Uzunca bir yol aldıktan ıon· 
ra bir dağ dönemecinde tar· 
lada çahşan ihtiyar bir köy· 
lliden varmak istediğim Kı· 
zılgeJik köyünü sordum. Ba· 
na yol gösterdikten sonra: 

- Kusura kalma emme, 
ue iş yaptığını söyler misin? 
Dedi. 

Kendisine köyleri dolaş· 

mağa çıktığımı ve bir hayli 
gezeceğimi anlattım. Mem· 
nun oldu ve: 

- Çok iyi etmişsin bey, 
dedi, fakat bizim köye uğ· 
ramadan geçersen darılırım 
sana .. 

- Merak etme dayı, bu 
civarda irili ufaklı ne kadar 
köy varsa hepsini dolaıaca· 

1 ğım. Sizin köye de uğrıya • 
cağım muhakkak .. Dedim. 

Beyaz ue sağlam diılerini 
gösteren bir sevinç tebessli· 
mü ile: 

- Her halde susamıısın· 
dır. Sana biraz ayran geti· 
reyim. Dedi. 

Ve ekinlerin içine gömül· 
müş küçük bir bakraç ge· 
tirdi, bana uzattı. Dudakla
rıma yapıştırarak içtiğim bu 
nefis ayrandaki lezzeti hiç 
unutmıyacağım. 

Bütün dağların çiçekleri, 
bin bir kokulu otları bu bir 
kaç yudum ayranda erimit 
ve toplanmış gibiydi. Kana 
kana içtim ve ihtiyar köy· 
lüye: 

- Ayran çok hoşuma git
ti, dedim. 

Güldü: 
- Bizim buraların dağla· 

rmda biten ot biç bjr yerde 
yoktur. Koyunlarımızın bol 
bol yediği bu otların ayranı 

da böyle hoş kokulu olur 
beyim.. Dedi. 

(Arkası var) Ay ışıktır varamam 
_ __:_;.__ ____________________ _ 

' 



Saldfe S 

Mizah 

Sayfası· 

Bak 
Batında bir tepsi, tepside 

bir öküz başı vardı. Biri sor· 
du: 

- Çift baıh öküz gördün 
mü? 

- Görmedim. 
- Aynaya bak görürsün! 

Makine 
Ayol hani evleniyor· 

dun? 
- Vazgeçtim. Onun ye· 

rine dikiş öğrendim, bir di
kiş makinesi de aldım. 

Ha! 
Oğlum, dedi, dün ak· 

t•m beş kuruşun vardı, ne 
yaphn? 

- ihtiyar bir adama ver· 
dim anne. 

- iyi etmiısin yavrum. 
Al beş kuruş daha. 

Ertesi günü gene izzet an
nesine yalvardı: 

- Anneciğim, beş kuruş 
daha verir misiniz? .. Hani o 
ihti} ar adam var ya .. 

- Oğlum, neye her gün 
o ihtiyar adama beş kuruı 
Yeriyorsun 1 

- Çikolata satıyor da. 

Limonata 
iki iııiı dilıünüp taşındı· 

lar, nihayet limonata satma
ğa karar verdiler. Bir kova 
limonata yaptılar, bardağını 
beı kuruşa vereceklerdi. Fa
kat kendileri içecek olursa 
içen &tekine kırk para ve
recekti. 

Evden yola çıktılar. Biraz 
sonra biri bir bardak limo · 
nata içti, ötekine kırk para 
verdi. Öteki biraz sonra: 

- Sen içersin de ben iç· 
meı miyim? dedi. içti ve 
öblirüne kırk para verdi. 

Bir müşteri gelip limonata 
istediği zaman kovada limo· 
nata kalmamı~h. 

Mirasa konan 
Ahmed adında biri dok

tor falan bayın muayeneha· 
nesine girdi: 

- Bay doktor, dedi, te· 
davioizden dolayı size nasıl 
teşekkür edeceğimi bilemi· 
yorum. Size aldığım serveti 
borçluyum. 

Doktor kendisine teşekkür 
eden fakat ömründe görme· 
diği bu adaman yüzüne bak
h, başın1 salJadı: 

- Anlıyamadım, dedi, sizi 
ben tedavi etmedim .. 

Beriki güldü: 
- Malum doktor bey, be· 

ni değil, merhum amcamı 
tedavi etmiştiniz. 

Koııf eranscı 
Andre Morda bir koofe· 

rans vermek üzere Amerika
ya davet edilmişti. Geç vakit 
kendini karşıhyan kimse yok
tu. Bir taksiye bindi, konfe· 
rans vereceği yere gitti. 

Kapıda kontrol memuru 
çevirdi. 

- B )etiniz. 
Morua: 
- Ben konfarans verece· 

ğim. Dedi. 
- Siz mi? .. Yaima yok. 

Bu üçüncü oluyor. iki kiıi 
ben konferans vereceğim 
diyip bedava geçti, üçüncüyü 
bırakmamağa yemin ettim ! 

Atı 
Beyefendi, at yarışlarından 

döndüğü gece, uykusunda: 
Leyli! .. Leyla!.. diye sa· 

yıkladı. 

Sabahleyin karı'1 sordu: 
- Bu Leyli da kimdir? .. 
- Leyla, Leyla ... Ha, bahsı 

müşterekte Dynadığım at ... 
Akşam bay geldi: 
..:_ Ne var ne yok ! 
Karısı soğuk kanlılılila ce

vap verdi: 
- Bir şey yok .. Ha, yal· 

nız atın telefon etti ! 

C Rab Sul t 

Maniler 
Geldik birden göz göze, 
Başladık gözle söze, 
Sahilde için için, 
Bayıldım bakan göze. 

Bu misafir bir kızdı, 
İçime birden sızdı, 
Dayanamadı güldü, 
Bu gülüş hoş bir hızdı ! 

Artık belli yaz geldi, 
Derelere saz g-eldi, 
Ne dersinin kızlara, 
Eda geldi naz geJdi... 

Tüyleri 
Lokantada yemek yiyor· 

du. Önüne yinmcz bir tavuk 
g;; tirdiler. 

: 

- Garson, dedi, bu tavuk 
bir deri bir kemik ... 

Garson şöyle bir baktı da: 
- Emredersiniz tüylerini 

de getireyim dedi. 

inmek 
- Parise çıkınca ne yap· 

tın? 

- Bir otele indim. 
- Naçıocı kat? 
- Altıncı. 
- Amma da inmişsin ha. 

Sırayla 
Köyden yeni gelen bir 

kadını hizmetçi tuttu ve ona 
lazım gelen şeyleri anlattı 

ve: 

- Kapı çalınırsa, gider 
açarsın, dedi ve kalktı, dı· 

şarı çıktı, kapıyı çaldı. Hiz
metçi gelip açtı. 

Ertesi gün bayan kapı~tn 
çalındığını duydu. Kimsenin 
açmadığını görünce gidip 
kendi açta. Karşısına hizmet· 
çi çıktı. 

- Ne yapıyorsun ayol ? 
- Sırayla bayan dun siz 

bana zahmet verdiniz, İ:>ugün 
ben size... ,, 

Sahte 
Bir on kuruşluk yutarım 

diye bakse girdi. Parayı ağ
zına ath, boğulur gibi oldu, 
çıkardı: 

- Sahte olacak dedi, ge· 
çiremedim. 

Lüks 
Köpeğine, lüks köpek 

vergisi tarhcttiJer. Şöyle iti
raz etti: 

- Bu hayvan kış yaz ayni 
kürkü giyer, dilenciler gibi 
yalın ayak gezer, bunun ne· 
ıesı lüks? 

Bedava 
Yolda bizim eski hizmet

çiyi gördüm : 
- Nasılsın dedim, yeni 

kapından memnun musun?. 
musun? 

- Hayır, dedi, aı tık be· 
dava ça1ışıyorum, c\'lendim. 

Sinemanın güzel artistle
rinden bir bayana sormuşlar: 

- İkinci kocanızı nasıl 
tanıdınız? 

Gülerek cevab vermiş: 
- Bir otomobil kazasında 

birinci kocamı çiğnemişti. 

Hesap 
İki hırsız kasayı boşalttı-

lar, biri paraları saymağa 

başladı, öteki dedi ki: 
- Ne kadar para çaldı· 

ğımızı hesaplamakla vakit 
geçirme, yarın gazetelerde 
okuruz!.. 

Hangisi 
İki ihtiyar kadın sokakta 

rastlaştılar:i 
- Seni gördüğüme çok 

sevindim ... 
Ölen sen misin yoksa kar-

d . . ? 
eşın mı ... 
- Kardeşim öldü, ama 

, asıl ben hasta oldum ! .. 
....... mm~~~~3z.-m11w .. l!l9 ..................................... ._. .. mm ......... . 
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Bedeli nakdi efradına 
Nıs&'1 28 duhul için elbise, postal 

pıtluka, bataniye ve sair teferrüat 
ibtiyac.:. .Jızı askeri numünesine mu· 
vafık } alınız Hasan Basri ve şeriki 
Mehmet Gülaylar fabrikasından u
marlama uıulile temin edersiniz her 
halde ve mutlaka fabrikamıza uğra· 
manız kendi menfaatınızın iktiza· 
sındandır. 

ADRESE DİKKAT: Izmir satış şubesi AJipaşa caddesi sar 

raflar karşısı yalnız 31 numaradır. Büyük levhaya dikkat 

alime ti farika Hasan Basri Şen biçer fabrikası. 
~ E!liS3l&S"".-.IBE1E&B1B:m:ii:EliEa-rsa:1nm-eaj 

Birinci Sınıf Mutahassı.s 

Dr. Demir Ali 1 KAMÇIO\,:;LU 1 CiJt ve Tenasül hastalıkları v 
1 elekt.rik tedavisi ~ 
1 lıaıir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 

~!iiB::;;~ı:::2~1e::::§;1ı:s.m;;;;;ı:;~!..~~=--_,, - _.. ... &ı a:.m!!_..., 

emiz, T ze · 1 

ilde 
' I(orsa , Gözl ük 

Baroınetre, J)ercce 
Lt'ıstik csva ... ., 

·ru va Jet ~eşi ti eri 
Sıhhi lev~ zın1 

Daima bulunur. Her yeruen 
ucuzdur. 

S. Ferid 

Şifa 
Eczanesi 

Hükumet Sırası 

M8SB88&ı'S~8S28tB~SSSS~S8E[+lS 
~ 23 .~isan münasebetile f cvkaJfıde ucuzluk 
1.•.ı1 • •• 

r!~ 11Rzi M. S .LIM OZER 
[•l 23 Nisan 938 den 31 Mayıs 938 e kadar 

M BÜYÜK UCUZLUK 
{!l Mevsimin en münasip Kare, Rige ve sair lkumaşlar· 
[t] dan, takımı 25 lira, Hereke, Yüniş ve emsali fantazi 
[t] kumaşlardan takımı 27 lira, fevkalade lüks ve fantaıi 
[t] kumaşlardan takımı 29 lira." 
[+] Bu kumaşlardan mektepliler için yeleksiz üçer lira 
[t] tenzilat yapılır. Çocuklar için kısa pautalonlu takım 15 
[•] ·ı- 16 ı· [+] ı a ıra. 

[+] Ten1inatlı iş. Bu tenzilattan istifade ediniz 
t] ADRES : Yeni Kavaflar çarşısı No. 8 
'+'ıı;ıı'='~~'='~~~,~~P.;11~~~~~~r;-r+1~~~:ı;ıııı:-tp ~~~lıbiıf ... ~l!Mıll ..... !aoıif ... lıiddl a.iilibıiidl ... ~~~~llıiil~.:~ lrııiiiıf!IWl'""'~lııiiif lT, 

-
Filbaşı Türk çamaşır çividi 6 aylık h 

diyeleri geldi. Hediye kazanan numaral 
şunlardır: 

9 137 159 181 408 84 144 161 400 411 87 1 
162 405 98 ısı 163 406 109 109 ıs6 164 40 
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938 Fuarı 
Fuar hazırhkları çok ileri· 

lemiıtir. Belediye reisi Fuar 
işlerini her gün bizzat takip 
etmektedir. Geçen sene Pa· 
ris aergiıinde yapılan ziya 
oyua1an bu sene lzmir fua· 
rında aynen tatbik edilecek· 
tir. Bu serginin elektrik ve 
ziya işlerine ait planları cel· 
bedilmiştir. Mütebassaslar 
üzerinde uğraşmaktadır. -·-Göçmen 
İşleri 

ç 

Göçmen evleri inşaatı i'er• 
)emiştir. Sonu Mayu ayı or· 
talarında alınacaktır. Iskln 
müdürü Dr. Ziya Fuat dün 
Torbalıya gjderek göçmen· 
lere tevzi edilmek üzere çift 
hayvanı satın almıştır. 

iDi 

u 
JD 

B 
E 

••• 
Bir aile halkı 

zehirlendi 
Dün Çorakkapıda Hanbey 

sokağında 22 sayıla evde bir 
zehirlenme hadisesi olmuştur. 
Bu evde oturan berber B. 
Hasanın eşi Bo. Ayşe, kızı 
Bn. Fatma ve oğlu Fakih, 
satın aldıkları peynirden ye· 
dikten sonra tesemmüm ala· 
imi göstermişlerdir. 

Derhal doktor B. lsrail 
eve davet edilmiı; fakat do· 
ku:ı yaıındaki Fakih zehir
lenme neticesi ölmüıtür. Di
ğer zehirlenenler derhal has
taneye kaldırılmıılardır. Bun
ların hayatları kurtarılmıştır. 

•• LılDV 

Simit içinde 
esrar bulundu 

R Esrardan iki aya mahkum 
r Karşıyakalı arabacı lbrahim 
a oğlu Hüseyin mahkümiyetioi 
1 bitirdiği için dün tahliye edil
J • dikten yarım saat sonra tek
~ rar adliyeye! gelerek bodu· 
C rumda bulunan mevkuflardan 
1 esrarkeş Asımı görmek iste· 
,,. miş ve elindeki simiti verir· 

kon vaziyetinden şüphelenen 
ve her zaman uyanık duran 
gardiyan Ali Rıza Bigiz ta
rafından simit muayene edil· 
miş ve simitin içine kurnaz· 
lıkla •aklanan iki gram es· 
rar bulunmuş ve derhal cür
mii meşhut . mahkemesine 
sevk edilmiştir. 

•• 
Nöbetçi 
Doktorlarının 

Vefat Vuku unda 
Vazifeleri 

Hastahanelerde vefat vu· 
kuunda nöbetci doktorlar 
vefatın sebebi, tarih ve saati 
ile tesbit etmekle mükellef 
bulunmaktadırlar. Son zaman· 
larda bunun ihmal edildiği 

görülmüı. Sıhhat ve içtimai 
Muavenet Vekaleti bu mec· 
buriyeti yeni bir tamimle 
bildirmiştir. Ölümün hukuki, 
içtimai ve tıbbi bakımdan 
büyük ehemmiyeti bulundu
ğundan mahiyeti vuzuh ve 
katiyetle tesbit edilmesi şid· 
detle tatbik edilecektir. 

Bu vazifelerde ihmali gö· 
ı lilenler cezalandmlacak· 
lardır. 

1 flalkın Seli 1 

Zelzele devam ediyor 
Dün birçok evler yıkıldı ,re 11 kardeşimiz öldü 

Istanbul, 26 (Hususi) - Zelzele mıntakasından alınan son haberlere göre, dünkü zelze· 
lede Kırşehirde yeniden bazı evler yıkılmıı ve enkaz altında kalanlardan on bir kişi 
ölmüştür. 

Köylüler, yerlerini değiştirmek ve başka vilayetlere göç etmek istemişlerdir. 
Zelzele Felaketinden dolayı umumi bir endişe ve korku başgöstermiştir. 

Hatay intihabatı lskenderunda başladı 
htanbul 26 (Hususi) - Hatay intihabı, ilk olarak lskeoderundan başlamıştır. 
Mahalli idare, bir takım dolaplar çevirerek, iatihabah işkil etmekte ve halkı serbestce 

rey vermekten menetmektedir. 

Papasların Sadakat Yemini 
Berlin 26 (Radyo) - Almanyada papaslann B. Hitlere sedakat yemini vermelerine ka· 

rar verilmiştir. Yemin vermiyen papaslar azledileceklerdir. 

Almanlar Triyesteden bir mahreç istiyorlar 
Budapeşte 27 (Radyo)-Almanya ltalyadan Triyeste limanından bir mahreç istemesi hak· 

kındaki şayialar kuvvetlenmiştir . 

Fransa Ve İn~iltere)'İ Düşünce Aldı 
Paris, 26 (A.A) - Südet Almanları meselesinin Londrada İngiliz ve Fransız nazırları 

arasında yapılacak olan görüşmelerde ehemmiyetli bir mevzu teşkil edeceği haber veril· 
mektedir. Zira lngUtere ile Fransa Ç~koslovakyanın mülki tamamiyetinin zaminidirler. 

Yeni Bir Emri Vaki Mi? 
Berlin 26 (A.A) - Alman gazeteleri Çekoslovakyaya karşı tıpkı Hitler ve Şuşning ara· 

sında Breştesgadende yapılan görüşmeler arifesinde Avusturya aleyhinde y.Jpılmış olan 
neşriyatı hatırlatan neşriyata başlamıştır. 

Gazetelerin 8. Hynlaynın program• hakkındaki mütalaaların l aşağıdaki başlıklar kabilin· 
den muazzam başlıklar koymuşlardır: 

"Praga son bir ihtar,, Artık hiç bir tesviye sureti mumkün değildir. 

Ahlaksız Bir Baba Kızını Kirletti 
lstanbul 26 (Hususi) - Zilede oturan kırk yaşında Şükrü adında bir canavar ve ahlak 

düşkünü bir baba yetişkin öz kızı Fatmayı tarlaya götürerek zavalh kızın bekaretini ceb-
1en ve işkence ile bozmuş ve hem de livata yapmışhr ve sonra da kızını ölümle tehdid 
ederek şenaetine devam etmiş ve nihayet işin meydana çıkacağını anlayınca kızın ağzın· 
dan bir istida yazdırarak halasının oğlu Necib tarafından taarruza uğradığından şikayet 

letmiştir, lı mahkemeye varınca bu ahlaksız babanın yaptığı kepazelik meydana çıkmış ve 
malı.keme Şükrüyü tevkif ederek deliğe sokmuştur. 

Şehid Fetibey 
Okulu 

Bu okulun öğrenicileri 
zelzele felaket.zedeleri için 
(650) kuruş toplıyarak Kızı· 
laya teslim etmişlerdir. Bu 

hassas ve yurd sever yavru· 
larımızın bu imtisale değer 
hamiyetlerini takdir ederiz. 

Halk evindeki 
Konser 

Dün akşam, lzmir Halke
vinde meşhur piyanist Ro· 
zatinin iştirakile çok değerli 
ve san'atkar gençlerimizden 

Ferid Hilmi, Faik, Abdi, Da· 
nış, Selabiddin ve arkadaş
larının verdikleri yüksek 
konser, Türk gençliğinin 

Avrupa klasik muzikte de 
gösterdikleri her türlü tak

dire layık kudret ve kabili
yetin parlak bir delili sayıla
bilir. Sönmez bir aşk _ile ça
hşan ve her defa san'at sa· 
haıında yeni bir zafer kaza· 

nan bu kıymetli san'atkarları 
öz yürekten kut)ularken 
müsteid gençlerimizi her hu
susta teşvik eden Valimiz 
ve Parti Başkanımız Fazlı 
Güleçe ve onlara her zaman 
seve seve hüsnükabül kuca· 
ğıni açarak lzmirde bir san· 
at varlığı yaratan bmir Hal· 
kevi reisi ve müdürüne şeh
rimiz namına teşekkürleıi· 
mizi sunmağı bir ödev say· 
dık. 

Hakimlerin 
Maaşı 
Ankara 26 (Hususi)- Ad

liye kadrolarında bazı deği
şiklikler yapılmasma dair hü· 
biimet Kamutaya bir kanun 
teklifinde bulunmuştur. Yeni 
kanun Jiyihası kadrodaki 

1 Başvekilimiz 
Atinada 

- Baştarafı 1 incide 
soora, balkın alkış ve teza· 
hüratı arasında tekrar ishs· 
yona gelerek, trene binmiş· 
ler ve Atinaya müteveccihen 
yollarına devam eylemişler· 
dir. maaşların tezyidini istihdaf 

etmektedir. 
Vekaletteki umum müdür- Yardım Listesi 

lerin maaşları yüz liraya çı· 
kartılmakta hakimlere de -Baştarafı birincide-
esash zamlar yapılmaktadır. Dr. Lütfi Sabri Serinken10 

Ecnebi Mektep M. vs J. Taronta ve kum50. 
panyası 

lerde Türkçe ~~.stt.a tfe::r Tonay ~g 
Başvekaletten gelen bir Elektrik şirkeli 500 

tamimde ecnebi mekteplerin- 300 F orbes şirketi 
de diğer der!lerden muvaf- Çivi fabrikası 35 
fak oJduğu halde 1 ürkçe 50 Beneberit cemiyeti 
dersinde muzeff ak olmıyan 
ve imtihanda iyi netice al- lzmirveHavalisi şöforleri200 
mıyan talebeler için hususi Yün mensucat ve işçileri91 
kurslar açtmlarak Türkçe Sıhhat ve içtimai muavenet 
derslerinin ilerletilmesi bildi~ direktörü Dr. B. Cevdet 
riJmiştir. Bu gibi talebeler Saraçoğlu 5 
sınıf geçebileceklerdir. Cevdet Şarman 1 
~~~~ooooooooooooooc~~~~®OOOOOOOOOOOO~OOOCJ~m 

Son Telgrafların Hulasası: .... ___ _ 
Demiryollarımızın varidatı geçen seneye nazaran bu sene 

bir misli daha artmıştır. 
§ Denizbank memurlarının maaşları her ay peşin verile· 

cektir. Bu hususta lazım gelen tabliğat yapılmıştır. 
§ Uzak şarkta harp her an Çinlilerin lehine devam et

mektedir. 
§ ispanyada Franko kuvvetlerinin Salvet önünde lspan

yol Cumhuriyetçileri elan müthiş bir mukavemet gösteri
yorlar. 

§ Almanya evvelce açığa çıkarmış olduğu binlerce zabiti 
tekrar orduya almıştır. 

f Avrupa hükumetleri arasında harp hazırlıkları · musa· 
k a edercesine devam etmektedir . 

27 NiSAN 

Aşk Kurbanları Mı? 
Sevda Kaçakları Mı? 

Yugoslavya mektubu, Üs· kaçarak Todoru görebiliyor-
küpten yazılıyor : du. Bu görüşme meselesi o 

Burada gayet feci bir aşk kadar zorlaşmıştı ki iki •şı· 
macerası cereyan etmiştir. kın da canına tak demiıti. 

Todor Torviç ile on beş ya· Nihayet bir gün delikanlı. 
şınd1ki Elize Lila aeviımiı· - Ben hu hale takat ge· 
lerdi. .. tiremiyorum. Bu azaba bir 

Todor Torviç Usküp genç· nihayet verelim, dedi. Bu 
lerinio en. ~üz~l~ olmakla be- söz Todor' a pek ağır gelmiı· 
raber en ıyı gıyınen ve .en ti hele kızın göz yaşları 
çok çalış.?n uslu gençlerın· onun kalbine kan damlası 
dendi. Usküp piyasasında kadar tesir yapmıştı. O gün· 
kadarın gözd~.si sayılırdı. . den sonra T odor' u bir düşün· 

Fakat o kaınata ehemmı· ce almıştı. Oda bu azaba 
yet vermiyen, müstağni bir son vermeği kararla;tırmıştı. 
işık tavrile genç kız ve ka- Gene bir akşam üzeri fır· 
dınların kalblerini zımbala- sat bularak görüştüler. Ve· 
makla iktifa ederdi. Yapılan da etmeği beraberce karar• 
aşk ilanlarına büyük ciddi· laştırdılar Tahteliçe ovalarına 
yetle red cevabı verirdi. 
Genç çocuk büyük babasının 
mağazasındaki vazifesinden 
başka bir şeye ehemmiyet 
vermezdi 

Bütün gün çalışır, akşam· 
ları Vardar boyu ve istasyon 
caddesi mesirelerinde görü· 
nürdü. Her vakıt erkek ar
kadaşlarile gezinir, yanına 
kadın kabul etmezdi. Ancak 
bu metin kalp, nihayet sarı 
saçlı, mavi gözlü, pek körpe 
bir kızın ateşli bakışlarına 
dayanamamış ve o bakışla· 
rın esiri olup gitmişti. 
Bir müddet için bu sırrı yal· 
nız o ve mefluau olduğu 
Lif a bilirdi. Bu sır uzun müd • 
det sürmedi. Bunların tenha 
köşelerde görüştükleri göze 
çarptı. Ölünciye kadar aşk· 
larına sadık kalacaklarına 
dair tekrar ettikleri yemin
ler işitildi. Bu akisler kızın 
babasile büyük kardeşinin 
kulağına kadar vardı. Niha· 
yet bir gün bu kardeş, kıza 
müthiş bir ültimatom tebliğ 
etti: 

indiler. o akşam iki aşık 

bir daha dönmediler, iki ta· 
rafında ilesi merak içinde 
geceyi geçirdiler. Ferdası 
gün aramağa koyuldular. 
Polisler, Jandarmalar sefer
ber haline kondu. Etrafa 
telefonlar çekildi. Yapılan 
araştırmalar neticesinde bir 
parça kağıd buldular. Bu 
kiğıdda "bizi beraber gö· 

münüz,, ibaresi yazıla idi. 
Fakat işıklaran cesedleri 
bulunmadığından bunun inti
hardan ziya de izlerini kaıy· 
bettirmck için yapılmış ma
hirane bir plan olduğunu ve 

kızın kardeıinin intikamından 
korktuları için böyle hareket 
ettiklerini söyJiyorlar. ····-·--Emineyi 
Kaçırdı 

Torbalının Havuzbaşı kö
yünde oturan Şuayıp oğlu 
Hamit Y alçınm hemşiresinin 
kızı bn. Emioenin Ahmet 
tarafından kaçırıldığı haber 

- Bak Lila. seni bir da· alınmış, takip edilerek Tire· 
ha o delikanlı ile konuştu· nin Subaşı köyünde yakalan· 
ğunu görmiyeyim, zira sonu mıştır. Suçlu adliyeye veril-
fena olur. miştir. 

Bu tenbih kızın fikrini «il!·~zı:ıij;~;;;::m•'s.a""""'gl?jıı!W'ilii.aııı-=ıı:J•,~ 
altüst etti. Kızın kardaşı 
İstefan bu kadarla da kal· 
madı. DeHkanhya da tehdit 
haberleri yolladı, hatta bir 
kere kızın yanında bizzat 
bu tehdidi ölüm He yaptı. 

Lila ~u tehdide dayana· 
madı. Artık her şeyin mey· 
dana çıktığını görünce lste· 
fana karşı isyan bayrağını 
açta ve o da şa suretle mu· 
kabil bir tehditte bulundu: 

- Is tef ana, beni dinle 
eğer T odorla bu dünyada 
yerJeıemezsem öteki dünya· 
da birleşmek üzere her f e
dakarlığı göze aldığımı da 
bil, bil de ona göre hareket 
et. 

Bu kat'i ve azımkar cevap 
üzerine Ulanın ailesi kızı 
zapt ve rapt altına alırlar. 

oğlanla görüşmek imkanla· 
rını imha ederler, zavallı kız 
ancak bin zorlukla evden 

Fransızca 
Konuşalım 
Parlons Français 

YAZAN: Sırrı Sanlı 
Birçok seneler Fransızca 

okuyup yazdıkları halde Fran
sızca konuşmağı bir türlü 
beceremiyen öğrenciler, genç• 
ler bu küçük kitapla bir ay 
ciddi surette uğraş1rlarsa bu 
dili pek kolaylıkla konuşma• 
ğa muvaffak olacaklardır • 
Bu kitap Fransızca öğren· 
mek istiyen herkese çok fay
dalı olacağı gibi Türkçemiıi 
öğrenmek iıtiyen her yaban· 
cıya da dilimizi kolaylıkla 
öğretebilecek çok sade bir 
tarzda yazılmıştır. Türkçe 
sözlerin elden geldiği kadar 
öz Türkçeden yazılmasına 

ayrıca özen ilmiştir. 
Değeri yalnız (6) kuruştur. 

• 
lzmir vilayeti Veteriner Di-
rektörlüğünden: 
Aygır deposunun arapçıdaki 200 ve şehitlerdeki 235 dö

nümlük çayırlı klarıoın yalnız biçtirilmesi 27 -4· 938 gününden 
itibaren 15 giin müddetle açık eksiltmeye konuşulmuştur. 
ihale günü 12-5-938 perşembe günüdür. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere Veteriner Müdürlüğüne 
ve eksiltmeye iştirak etmek üzere 2490 sayıla kanuna göre 
depozito akçesi veya Banka mektubu vesair evrakla birlikte 
ihale günü Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin 
olunur. (1369) 
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