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Büyül~ Bayramınız Kutlu olsun! 
Kutlu ol•un 

<Aaa.lıtuiyet idUeaiaio ondör· 
danee )'lldfta6mt.ııü .katluhyan yarcl· 
daılannun rahlUBIUMlan kopan eev&i 
•• saygı ile kutlalanz. 

Biıabir mihnetten e ıra bapmısa 
d~n eamhariyet gdııeoi bqardığımız 
•e batuacatıımn bdydk itlerde bise · 
ktı9Yet ve kabiliyet veren feyidi bir 
kanı.t olmattar. ı 

Bu idan kuraldukten aomadır ki, 
t,. iet.iklAUae Mhib oerefli bir millet 
0 larak ~ yqamqa b ... 
'-tık. 

ita MI.re bise milletHr U'Ulllda 
ı.,. oldapmaz mevkii temin etti. 
~ bagtm dtlııya i1zeriııde mevcadi· 
Yetiınq tanahyona, varbpmıaa bar. 
illet ediliyorsa, eödmflz dinleniyor, 
dottıatumau kıymet veriliyona ltaa-
1-. bi.e temİD eden ba idaredir. 

Memleket iç.inde, yol.aııekteb, 19" 
hır, fabrika gibi bayıadulık ve meda• 
niyet eeerleri ot.- oe yaptıyeak ba 
idare MmM•Dda yaptık ve harici li· 
Yleette ne idhubr kauadı,.- bu 
de\'irde kmndak. Siy..t .al•11Mlar, 
liyaat ~.ı., oerefli ve ehem· 
"iyetli -•katlar Ye siyaretler hep .,ti ictaı.ia bu millele temin ~ 
lllUTaf f*aj ed ...... ılir. 

StA Ye llkaıı iQinde ymdamasa 
Y•Pmata. milletimi.mi dlDyamn mede
ni mm-... •TtJ.miıı de Gltthıe 
~ ba iclaede karar ...tik 
't'e ba ,...._ ıe,tm hıdariJe ba 

yollar ~ •fll-adiyea ,...... . ,...... 
o.. ellet J'llllk oamlımiyet iclae

lliade o kadar bly& ve geaiı itler 
baoardılı: ki, etine biç bir milletin 
tarihüıde rutlanmu. Denebilir :ki. 
....,. Jile - .,.._ • d ........ 
clık. Banlarla _..._... b1mta lril-

buta 6Ybebiliris ftl baglDlere be 
9afabilmek ... ktt'=a.,.111111 .... 
•edere bayır1amm,_... 

Camlnıriyıt idarelinia feyizli eli 
bw dudimisiıı Clzerioe konuyor. Bilı 
b• elin pfa verici yoklamalannı tica• 
l'edmillde, HD'ahmısda, kllt6ıilm"Gsde, 

liraatimisde, eaAht iflerimisde duy• 
dQ. Bapusda bir idare TU' ki, 
~ dört ....... i90dde ftl 

datarad. millet ..... gWiıllri 
~. En ... millt ....... ba 
~ kelNade mmea ı.,eom Ye 

...,__ ı.dNrW dopltayor. Çok 
keçtk "9 .... ele olea ~ 
,.. P!M ı L ... IGllG W'llllll "9 

~ ba iı1...,ı ....... -···· ... bebnnı ,., ....... J""I=• .... 
~Joa. 

Her leae, ewCkWn "- claba pu'

~-~ulaam bu ,,.,.... ptMI+ 
-... b6)1tk. bcba erkek - DDJf 
......_ D ~ daha çe>Aaı. 
::::: Te iaaaç islerfı bepimisia ba .... ,~ ............... 
-., .,... .. ...aere ao1nı g6tan1-
... tahpnalenaa bqa el~ 
--.ıedu - , • ......_ ifadelldlır.. 

Bl,.ak ... fi -- ........... 

~ ••·~ k .... &yorm. QGa. 
lı..La. - emalyede clola, gftal isgls bW 

Ana dol 
Bugiin 

24 
Sahifedir 

Bu~a ıiae. dört blJ"'lk .. 
-g-use_l_ta' frika Teriyorua: 

Y. Selim 
Melelı ve Ş.y 

Ya .. : KacliNaa Iaıf 

Ruzveltin 

Cumhuriyetin eserleri Parti Gru u Başbakanı 
~ •J'dmhk refah afaklaıma 
~ bakıyol', ,....h"IAh D. 
~ ~1- - lııep bir .,. ..... 

l •sın61r Plflıl feyizli ner-

ı zın riyasetinde toplan 
ANADOLU• Bir sene içinde · 

111 • Divaıt Heyeti aynen kaldı. ~-.. 
okadareserlerba- · kdtibliklerde değifiklik var erlle on tlW !JGIOll tloltla

,..,. ~n btlııladı
lııı.u 6aaramıaı En Biigifil· 
"'liale, "'9illcleriaıi%le, f#JN/li 
~ıfian milletimizle be
ltat r dalıa pek tok gılllll' 

,....._ dileriz.,, 
H. R. Öktem 

Yurddaşlc.r; 
Bayramı bugiin çok 

Parlak kutlulıyacafıs 
~ S. lııua.talci lıarelc.et lıa
.,;,:rı oe programlar dolcıı

• aalai/emizdedir. 

Bugün okur~ çok zengin fardık ki, bunla-
~ bir nüsha veriyor rı kitablar almaz. 

ANADOLUyu okuyunuz! Hulaıaları 

iç sahıf elerirnizde 
iç salıi/elerimiztle: 
CWDlıurlyetio T6rt ••tan ve mil• 

letine bir M11ecle Yerdili eeerlere aid 
bir hala., Batmuharririmia Baydu 
RlfdO. ÔktamiD gflze1 bir makaled, 
Hamdi Na.hat Çaçana dikkate ... 
yan liyad bir icmali, Saime Sldiılta 

hendiıae hle bir fıkruı, Aaım hmet 
Kalto.rlbl Bomar hakkında, İrfan B• 
unn da "Tabiat ve kitaplar,, bathiJ 
altında nefiı iki ya111lan. t•) nın •ecis 
bir &knm, Odıua B.aaali Gtlkp•ia 

-
bir 6kra• ile"Dııtd• beklenen pa~oı... Bı* r yılın 
baoJıklı heyecanlı bir memleket hık&· 

. Faik Şemeeddiııio "Alda· h • • ı A =·;:::. kılıcı" eerlevbalı ~ı • .ı u asası 
bir biklyeai, ZakkamoAlu R. ~· D~ -----

eatereMD iki yasılan, bir tanb, hır 
muallim, bir çocuk, bir l&İllelP•• bir 

memleket ubifeai. !>ir apor enketi, 

Yani Cumhuriyetin 
bir yıllık İf lerinin dz 
is; sahifelerimi~cleJir. 

~ d (Bmud mallabilitnisdea) - C. B. Partia Ka .. ., 
bagla Pard ........ .reU vekili B. Ce111 Bayan riyuedncle t:oplı-.... 111. 

8u iflhlı .. Be,ak Millet Meclbi riywıt cliftlll heyet' •• ....... 
..... ellkf diYDI riywt be,_ai J9Dld• -v'l•ifdr, Y ..... ~·""
N'/19 ile B. Bekir ltaleliDiD ysleriae B. C.Yid (Nlfde) " B. .1:-.a 
(hpertll) ... aam.,t ~- bnrlattınbmt11r. 

80.yo.k Millet Meolia ayın yediDei go..a toplaaaoakbr. •·• a la 
de feftalide glnlen m...._ hir laaYa i~ bal-ıaaklatbr. Y..S 
tet*kllbd• IOllft, Millet MecJ.Uinin toplanmam, Ba,ak lefilDWa 
leri natuk. mabtelif de•lıt · erk&ıuaıa J8Pllldan Ye yapaoeklen 
Balkan de.telleri Genel Karm.1 B&fbnlanpam hbra içdmalen .. 
ha..,. yaratmaktadır. Bo.taa ba banbtlerct. herkeein teknr .... .... 
hakikat prek '.hrkiyeabı, gerabe doat Ye mlttef iklariain .... ....._ 
landa pbpaü:ta olmalandır. Bn banketler, Anapada da alaka 119 
laamaktadır. 

hbn. as (A.A.) ~ c. e. P. Gruba bagQD (2a.ıo.191ıı-a ıoa 
vekil CeW Blıyarm Nialiğiade toplandı. 

l - T. B. M. Mecliai reWiğine Te reia Yekillikleriae ~ 
seci 16aterllan Hvatın namsedlilderi tuvib olunda. 

2 - T. B. iL MacU.i nilli&eiae Mutafa - Soau ' iiaq 



., 

umhuriyet 
Cumh riyet, 14 yaşına girdi. Ge.aç, gökl~r uzanmı dalJannda, çiçe~r 

•e 'llffıyvalar ,·ıır. Ondiirulda, asırlaruı getiremediği biitüo feyiz ve inkişatlan 

daJlannın ü tüne a arak, g ç, taae, :renkli, ııbHatli bir yUıtl bize gülüyor. 
Cumhuriyet nedir~. 

Bir amentü gibi eöyliyebilitiz: . . . . . 
Hürriyetin, demoktasiuin in n kıymet ve Fasılehnın, ılm n, ıekblğı~, 

ın6apet çalııma, ferdi içtimai lg nlaşma "akln ve sahalarını tatn bır 
teunüt ve ahenkle buluştoklan yegAne mueeııese .. 

- Cumhuriyetçiyim; 
Derken, en-ela ferdi izzetinef s ve hayııiyetim gur rla kabararak göj!aü· 

aft d.Nltıyor •. Biliyorum k.i, hakim bir ntaodaı kütlesinin ferdiyim. Bôki· 
..,.- bencledil'. Her ,ey b dt•n tlo3ar, beode biter~ Der ıey sadece ben~ 
........ Cnnı uriy e .. , demek, ••biz,, demektir. Bun ıı. bir demokruı 
aıef hamu içinde ne ah'lr kıratta bir kıymeti vardır, biliraiıılz. 

TGdriye cumhuriyetinin orijinalite ve fıikiyeti, TGt'k lnktlAbı gibi aklı 
IOI' llAUJ bir banket •e kalkınmayı da kendi io1d~afı çerçeveAinde yüriitme· 
ilidir. Bizde cuın uriyet, aşağı yukarı 'inkıllb,, mefbıınıuna kanomıetar. Ve 
~ona, her zam iç:İJ:i, gayet tabii görmek tektir. İnkıllb b nür. hhmemit· 
lıir. lıluhıelif sahalarda, :.ııengin ve bakir dmitller, idealler y tayor. Bunlar 
9'1mhariyetin kuvvet v@ hızı içinde tahakkuk edecektir. Cumhuriyet, başka 
llkelwde ve ıtarih içilld• idari ve siyaııl bir merhum olarak görünmüo ve 
16r6amektedir.. Blzde comhori7et, bo de ·ı ir. 
Bi.de cumhuriyet, her yerde, her ıeyde göıtik:nyor. ÇBnkh bb tarihl ta fiye .e~ip, 

.latB bftnyeai içinde yeni bir tarih ve teklmülün hamurunu yuğnrmuş, işının 
aaaw. bir .kısmını da baearmıttıt. Bu aebebledir ~i, bi~ "cumhuriyet,, i bü· 
1ftt TaS iabllbt ile beraber aıütalea edly()t"Qı. Bi•de her )'(>I C1amburiyete 
tıkar. Jlkii, ikttsadt, içtimai, medeni b6tun bareke\lerimiı, kflndi yaradılıf 
•• doial kladredleriai, cumhuriyetin kayoaklannda bulmuılardır. 

Ondört sene içinde, bir çocuğa bile abllaıidınp terbiye etmek imkilll 
fok ''owbluıri:rcı> aynf mtlddet ıatl\nda, blk.im, ıerefU, mtı.tekim.il, 
.. ngin ,,. kuciredi bir m~ yaratmıştır. Ayni zamanda m a:i, 111.GcehMılı Te 
hfaha do~ru giden bir vatan doğurmuıttır. 

Cumhuriyeti kitaplarda aramayınız, cOJDhuriyet itte bodur, hun1ardır. 

-

Tembellere mahsua 
bir mecmual 

f arUte her sınıftan ve her 
)'atta olanlara mahıuı ri.ale ve 
m_tcaualar nqredilmelctec:lir. 

Saime S&li 

Son bir buçuk sene içinde 
Avusturyanın Yugoslayyaya hem
hudut olan köylerinde Awstur
yaJı köylü delıkanlıların, Yugos· 
lavyalı kızlarla futa evlendikleri 
nazarı dikkati celbetmiştir. 

.Biribirine kafi derecede düı· 

Palamut 
Nizamnamesinin 
tatliiki başlıyor 

Yeni palamut nizamnamesinin 
tatbikine iki Teşrinisani salı gü· 
nü başlanacaktır. O günden iti· 
baren ihraç edilecek palamutlar, 
lktısad Vekaleti kontrolörleri 
tarafından muayene edılecck ve 
ihraç ruhsatnamesi verilecektir. 

Palamut nızamnamesine göre, 
tipleri tesbit edecek olan h yet 
te salı günü toJJ a ıarak tetkik· 
lerde bulunacak ve ihraç lip1e
rtnı ayıracaktır. Kontrolörler 
tarafından yapılacak muayene, 
tipler tesbit edilınceye kadar 
nizamnamedekı nümune esasına 
göre yapı\ncaktır. 

Çakalburnu 
mezbahas-ı kapandı 

Güzelyah mevkiinın ötesinde 
Oçkuyular mevkiindeki kasap
lar, belediye nizamnamesine gÖ· 
;e dükkanlarında masraflı inşaat 
yaphramadıklarından dükkanla· 
rını kapamap başlamışlardır. 

Bu kasapların et aldıkları Ça
kalburnundaki mezbaha da, iz. 
mır belediye hududu dahiline 
alındı~ndan kapatı\mıştır. 

Zehirli sıtma 
Bir lciıi tarlasında ölü 

fnılıınılu 
'Seferihisar kazasının Doğan

bey nahiyesinin Ilıca deresinde 
bulunan ve batına çalışmağa ~
den Osman ot1u Abdurrahman, 
RCCe oiduAu balde evine . dön
memiş ve Jandarmalar tara1m

Şefimizin valideleri-. 
nın mezarı 

Burada bir park vücude 
ıetirilecek 

Belediye, Büyük Şef Atatür
kün valideleri Bn. Zübeydenin 
medfun bulunduğu Karşıyakada
lci Osmanpaşa camiin bahçe· 
sini tevsi ve l:iurada güzel bir 
park vücude getirme~e ~arar 
vermiştir. 

Bahçe, arsa halinde bulunan 
Osmanpaşa tarlasına doğru 
genişletilecek; Bn. Zübeydenin 
meıarının etrafı da parmaklık· 
larla çevrilecektir. Bur.ı:ı<: ı k1sa 
tamanda ataç andırılaeak, par· 
maklıkla duvarla ı.: ap .. tııacak, 

tramvay caddt:si üzerınde· büyük 
bir kapı açılacaktır. 

Parkm temelatma merasimi, 
Cumhuriyet bayramının son gü
nü olan Cumartesı günü sabah· 
leyin saat sekizae yapılacakllr . 

Tirede zabıta vak'a•arı 
Tirede belediye 2abıta memu

runa ve lbrahim ile Mustafaya 
hakaret eden Mehmed oğlu Şa
ban, AJi km Ayş ye sarkıntı .. 
lıkta bulunan ~4üseyin oğlu 
Mehmed ve Mehtned kansı 
Fatmayı döv n Mt-hmed o~lu 
Hüseyin tutularak adliyeye ve
rilmiş1erdir. -----Menemende bir kaza 

Menemenin Asarh'k köyünde 
Mustafa oğlu Süleyman adında 
60 yaşmda bir adam, binCI ti 
bir yemiş ağacından düşmüş, 
bqı taşa rastlayarak ağır surette 
yaralanm~tir. 

Yabani zeytin 
ağaçları 

Urla kazası dahilinde bulunan 
yabani zeytin ağaçlannm atıla • 
masına başlanmıştır. Müteaddit 
ustalar, zeytin delicelerini aşıla
makla meşguldürler. Bu hareket 
vi)iyetimiıin diker kazalanndaki 
yabani zeytinlere de teşmil edi
lecektir. 

lkı yıl içinde Vilayet dahilin· 
deki 10 milyon yabani zeytin 
a~acınm tamamen aşılanacağı 
ümit edilmektedir. 

Tuccarlara kolaylık 
Kabulü muvakkat suretile ya

banct memleketlerden gelen boş 
çuval, kutuluk kereste ve ben
zeri eşyanın mahsup muamelesi, 
şimdiye kadar ihracat gümrü· 
ğünde yapılmakta ıdi. 

lzmire geldiğindenberi cezri 
icraatıle gümrük İşlerini intiza. 
ma sokan Başmüdür B. Feyzi 
Aydın, tüccara bir kolaylık ol-
m{lk üzere bu muamelenin, bun· 
dan onra idhalat giimrtitünde 
yapılmasını temin ctmtş ve la· 
zım gelenlere o suret tebligat 
yapmıştır. 

Menemende hırsızhk 
Menemen kazasının Helvacı 

köyünde bir hırsızlık olmuştur. 
Geceleyin Ahmed o'ğlu B. Ali· 
nin zeytinyakı fabrikasına giren 
bir şahıs tarafmdan yirmi lira 
ça1ınmı~tır. Ja darmaca tahki· 
kata başlanmış, hırsızın Hasan 
adında biri olduğu anlaşılmış, 
üzerinde 12 Ura bulunmuştur. 
Ali isticvabında suçunu itiraf 
etmiş: 

- Sekiz lirayı ihtiyacıma 
Arfcttim. Demiştir. Ati, adliye· 
ve verilmiştir. 

29 ilkte rin 

(Anadolu) nan 
tekamülil ve gi· 
deceği yol! 

Hagrlar Rüşdü Öldsht 
Muhterem oktJYUculanmız; buglln 

ellerine alacaklan (Anadolu) d gô:ıo 

çarpan bir cl~§ikli g~rcce~erd.ir. 
Sahifeler çO#llmı§. eütufilar genişle· 
miş, yablar, r ·mıer, haberler bol• 
bımıf. 

Hulasa: Gazete, daha iyi çıkmak. 
okuyucoJanna daha faydalı olabilmek 
için esaslı bir çahıma yolu tutmo~tor. 

Da y · eşme, guzelletme ve her 
gün daha faydah olmağa çalışma yo
lunda yorolmnaan ilerle ek uıniııde 

oldnğumuro okuyoeulan ıza ıimdi· 

den •adctmeği liitnmlu gö yoruL 
Bu vadimizi yerine g tirecegimize 
şahid olarak tA (Anadolu) n n yirmi 
yedi nelik kaynu ileri s yonız. 

Memleketimiade ytrmi yedi eene 
ayakta durmuş bir ga~ete hiç <1linuu 
takdire değer bir varlık, iW bir 
varhk olarak amtabilir. 

Hem tiyle bir · i y 
Her gft.nft yirnii i a rll 

Bu yirmi yedi ı.ıenenin bağr ı 

M~Ş'rtltl~t Mvri, ftaİya 'M Bük.an 
hamlen, umumi h rb. m r yur
dun işgal \'e ı ilbı, m 111 ficadele, 
kurtulu~, cumhuriy t 'V cu buriy tiD 
memle~ti imar, illeti meaud edip 
gıbi hepqnin bird Cla aa. 
şünülmesi 'llkıllara ıaş ık oek 
kadar b y k binlerce 1'e 

macera yattyor ve yaşıyor. 

l\estimir. ve 'Y"'rdumut bu • elerde 
öyle ço e1e li ve k erli, öyle it
Jrenceli ve ıe blı ne-

is olur. 
ili tiıı h tb efradil beraber 

çektiği ve g6rd acılardan, bu yok• 
Uuklardan, bu yurô ıistili1anndan. 

bu düşman bo ndur u ltında İ.a• 

lemelerden her müeııseııe gibi gaaete-
1 a ıpaylannı •lmı tardır. Onlann 

( Sonu 4 iiltc.. sahifede J 

~ tabilerden birisi, ha· 
Ya\ta • küçük bir iı yapmaj1, 
ea btlytlk fedakirlık sayan mil· 
) onlarca tembel olacqını düJijn· 
milf ve bunlara mahsus bir mec· 
Gua Detretmİşrİr. 

man olan bu iki taraf insanları· 
~ ~aUe_rinin sebebi, tama

men Udısadidtt c.Pmnik duvar· daa ,apılan .ıa.t•tbr;QHt<Ja bJ~fla 11.---.ı 
ölij lunmuştur. İDolCtor bra
fından yapılan muayenesinde 

__ ibeoiiı"lia; 'IW-iini .... kat$i)"en 
1,11 •adaktan başka okutmak ih· 
~ da vareatedir; yani 
ilıı•.wn iç sahifelerinde bir 
illllıMe l>ile basılmış dekildirl 

Tabii bitÇ<)lc tembel karilerin 
8ı0ilmı mubayaa ettikleri liattte 
~ı bile kesmeden bir 
._. atüklannı da bildiği için 
.. IMllClllU9lndan kafi de~e 
......... emindir. 

...... polialnin bir 
tedbiri .• 

Bitin ..... ldcetlerin polisi 
Amerika polisi de, canilerin 

•ıHt-eye cürümlerini itiraf et· 
IDif olarak sevkine meraklıdır. 

Amerika polisi, canitere cü
rlııılılıeriai itini e · ek için 
binbfr usul takip tedir. 
~mdi de canilerin sayıklamala· 
nodan isüfadeye çalışmaktadır. 

Amerika pôlfıine göre, cani· 
..._ ~ yapn\dan Cinayetleri 
.,. kıa eöyt.derl Bunun ·çia 
NeV)'orlc: merkez karak<>llarında 
.. iltft mahlus nıabaıamel !birer 
yatak odası vardır. Tutulan bir 
alllı, atlfi tıeeed yemek ')'\di
rilerek bu odaya ~lür ft ,....... 

Polisler de odanın bitişik kıs
IDIDda an lt•vftlli 1e1 :yaztCl ıra· 
mofonlarJa beklerler ve caninin 
UY\klama\arını hemen p,a~a alır
lar! Bu sayede birçt>lc esrarlı 
..k'eı.m. Mki«i ma6liyeti .Ja. , .... 1, s .. 

Emzikli ylldıztat! 
N~ ıeyyate1er, ne de sabite· 

lerden bahsedecek değiliz; bunun 
.._ emzikli yJJdız deııinoc, ~
nld'1 ytldtı:\ar akla gelaeme 

~ 
Holi.udda ~n hafta1ar içm~. 

yç filimde llyrı, liyrı Üç küçilk, 
htniE emzik ~nda bulunan 
kız çocuğu arzedilmiştir. Bu mini· 
ınitli~ bugun s\nema yıttlı?tarı· 
nın t>n küçijğü demektir1er. 

}\ag el aomuzlara mı? 

tarife Jiddetl likidal"Chr. • 
Avusturya hükumeti, Yut05· 

lavyanıa başlıca ihracat madde· 
lerinaen olan domuzlann ithalini 
uami tekilde tahdit etmiştir. 
Fakat Yugoslavyah kızlano cihaz 
olarak getirecekleri domuzlara 
had tayin edilmemiştir. Yugos· 
lavyalılar domuz ihraç edebilmek, 
Avusturyalılar da tahditten fazla 
domllı ithal etmek için bu ev
lenmek usulünü kabul etmiş
lerdir. 

9omw: ihraç veya ithal ede
cek olanlar, evveli domuz nalc· 
• i temin edecek bir izdivaç 

laazlr!amalc mecburiyetindedirler. 
Telefon ebonaleril 

Telefoıa aboneleri lstanbulda 
'4·5, lmıirde 2·2,5 bindir. 

Eğer diğer $dıirlerin telefon 
abon leri miktarını merak edi
yorsanız •ıatıdalti aabrları oku
yunuz: 

En çok telefon abonesi lon
dradadır ve 34,000 dir; Nevyorkta 
31,500, Pariste 28 küsur bindir . 

En uzun telefon hattı da 11 
bfo .SOO nul olan T oky&8oynes· 
Ayres telefon uttıdır. 

Niçin tazminat istiyor? 
Fransada Mam mahkemesine 

ıenç ve güzel l>u· ~an müra
caat e<lerelc 60,000 frank taz· 

eveldenben kendisinde bulunan 
ıehMi ıtma ha tah1"1ndan öldü· 
tü anlaşı\mışhr. ------8. Medeni 

lzmir gümrükleri teftiş heyenn· 
den Bay Medeni İnceo~1u mü
f tti' muıvinlı ınden müfettişliğe 
tetfi etmiş ve m ıı aşı S5 firaya 
ıhla~ eclilmi ıt. Genç ve çalış
kan nlüfettı imızı tebrik ederiz· 

Bora heyeti 
Yemden mtiha b edilen Borsa 

idare "i ti, fl ;ıo&ıh.~si ıgünü itk 
içtımaını y pacak 8orl8 reisi •le 
reis ve •lim eçetektir. içtima 
günü, ld ff! ht-y tt a2a,aıına 

bıldirilm tir. 

minat deva etnll tir. 
Bu kachn, Tn nıf mapzalatdan 

biri~nde ım11nkentik hıtmtti g6r· 
mekteymlş; fakal kendisini tedavi 
eden bir doktor, genÇ kadını az 
zaman içind 6 kilo · mantat
mıştır. 

Bu . 8 fazla kile\ genç kadının 
mankenlikten azledılmesini mu
cip Olm&14tur. l te, bu uil sebe· 
bile genç kadın doktor aleyhine 
tat ir\at davaSI açmış bu dava
sını da kazanmıştır! 

11 Ankar.apalas,, 
.Cümhuriyet ·tiayramı gecesi 
Pa~ günü allşontı saof 11 ...... 

•Anbrapatas,, İnnir f\atknun Cumhuriyet bayramının son ge· 
~ni, bu bayramın yl\bek "?e91c: ve neş'esiJe mütenasib olarak 
geçirmeleri imkanlarını dii~ün111üş ve hususi bir dikkat ve itina 
ile güze\ bir 'Tedansan terbb etmiştir. 

Geceye z~in v~ loy~e~ Di~. orke~tra • istirak edecek . ve lı. 
mirin nezahati ve kıhaflıgı ıle mutenasıb bır program tatbık olu· 
aacakbr. Tedansan, içine girdiğimiz ta, mevsiminin nefis bir 
ı\irpnzi m~biyettni de taşıyacaktır. 

Dıkkat1.. Pazar akşamı, saat 17 de gecemtz ba,lıyor. 
.A11luırıapfl.las Müt/ii,.Jüğü 

''Bir eşek geçti daha,, diye yaz! 
Köylünün biri, bostan larlasın· 

dan eşeğine karpuz yük1iyerek 
yakın istasyona kadar gidip ısat· 
mak ıstemiş, eşeğini de başıboş 
salıvermiş. E,ek, karşıdaki ben· 
de'k kenarlarında boy gösteren 
yemyeşil otları :görünce dayana· 
mamış, raylardan atltyar.ak gidip 
otlanma~• başlamış. Fakat istas
yon m mutu görmüş, tşeği ya· 
katayıp hapsetmiş. l<öylu işini 
bitirince bakmış ki eşek yok, 
başlamış telaşa.. fam bu sırada 
eşek, mahpus bulunduğu dam
dan feryadı basınca1 or ya doğru 
koşmuş, fa1tat memura k ııı· 
l•şmaı: 

- Cezayı ver ondan sonrat. 
- Ne eetası bu nNmıur den-,_ 

dil.. 
- Raylardan hayvan geçe,.se 

cezası bCJ kuruştur. 

Etme, eyleme, nRfile.. Vermiş 
parayı, almış eşeğini, gitmış. 

Ertesi gün gene gelmiş, fa t 
eşeği adamakıllı ba~amış. Tren 
geçerken karpuzları satm!Şı on 
iki karpuzu da ıstasyonun 6bür 
tarafındaki bakkala ucuz paha t 
satmak içın karşıya geçmiş .. 
~ini bitiri ce gelmi , bakma ; ne 
görsün!. 

Eşek gene yok 
Hemen memura lko u~ 
- Aman tlai\\, i~ 

rene mi uç ~ 4? 
H fit.. bu eşek de· 

fil, uçl .. Demiryolunun 

Cumhuriyet Bayramı 

TAYYARE • 
1 

ohür taraTına geçtin. Ver on ku· 
ruş cez şı1 .al eşeği .. 

.._ Etme ağam, eyleme.. Biz 
ıkarayız, köylüyüz, aklımız er-

cz. · Şunuıı yarı. mı reyim de 
b ni bağı la. 

M mu.r dinletn miş: 
- Hayv n geç rs b 

geçers on unı .. T 
sanh~ır .. 

Nihnyet köylü dayı P.ğln , so-
luna bakarak ıpemura yakla~mış, 
ku)ağına: . 

- Ağan ·den İş· beni ~ ylar
an geçerken senden b şka kim· 
cikl ormcı-di. Al u b ku· 

ruşu da dcftenn : 
- O mifyGt nd 

daba ~eç\i, rliy 
Demiş. 

n 

z! 
r ek 

Fıkracı 

' 
Mükemrlttl e tnultfltştm bir program hazırladı. 

sean5lardan itıbaren gosteri\meğe lbaşlanan bu programda: Bugünkü 

1 - NI E 
DENiZALTI KAHRAMANlARI 

HARRY BAUR .. MARCEt. CHANTAL--IVAN MOSJOUK.IN 
TARAFINDAN TEMSİL EDİLMiŞ 

AŞK--VAZiFE v.E FEDAKARLIK. FiL I 
2 •. PARMIOUNT JURNAL 3 -- MIKi RENKLİ 
4 -- OTOMOBİL SANA Yll (ôGRETICi FiLM) 

AT/NADA YAPILAN İngiliz başpeAlioanı VANDER VALT 
ile cihan şampiyonu CiM LONDOS arasında yapılan BOKS 

M~f;!.,, ~~~~~:~T~~J,3fi-•-6,20-8,45 de. Pl~AR 11, O oln di~" •tnl > 3 1 



Yeni Sıhhiye 
Vekiliaıiz 

BitHM ı.,iifdia bir 
tel6ral g{Jnderdi 

&AAat oe /çthnol ll1Un111nat 
VekUi Dolctor Hata.i Alatef 

Aelcua, i8 (Huetlll •ulaabi· 
l'İllatzden) - Yeni Sddaiye Ve
ldti Dr. B. Huı&i Aıat.t, Ve
lc&ıete batlı batfin iqtİIMİ •• 
111.bf t09eidclHere ..-t&chıld tel· 
11'-'ı g~ndermifda'ı 

-a.n....ı &.met laanün&a ... 
~- iMff ... ,_w.n tetelı· 
idil ed. le. VeWlleri Heyetin· 
de S.blMat ve içtimai M.vwt 
VeldUiii- _,... !Nyunlarak, 
~ b.tlact.... 

Yurdan aat1* ve IOaYll yar· 
dam it..._ -- ... ıer b.ta· 
Nn ..,... ı 1 fw Dr. 8. Relik 
leyclwwı ._IDGf oldutta mu· 
wffak11etti ça{ıfma sistomiftio 
fnldtafmda devam etmek, CD 

blytık eaıetimdir. 
Batün ~. fi•diye 

kadar oldutu gibi buadan 10n· 
ra da kiymetli meuilerile bu 
idealin huaul6nti temia edecek· 
!erinden emin olarak kendileri
De mwaffakıyet dilerim ... 

Yugoslavya Baş 
\'ekili de geliyor 
Başvekilim izle 

konuf acak! 
. lataftbul, 28 (Huıuıi muhabi-

11tnizden) - Yugoılavya Başve
kili 8. Milan Stoyadinoviç; Bat· 
Velcilimiz B. Celal Bayarla gö
rGıınek üzere on bet güne ka· 
dar memleketimize gelecek ve 
Ankarada iki gün kalacaktır. 
Bakır madenimiz 
lstanbul, 28 (Husuıi) - Ku· 

;btshan bakır madenimiz yarın 
Ugün) işlemete açılacaktır. 

Paris sergisi 
Gelecek sene de açık 

kalacak .• 
. Paris, 28 (Radyo) - Beynel

~ılel sergi komitesi, bugün top· 
anın,$ ve uzun münakaşalardan 

•onra, Patis sergisinin, 1938 se· 
nesind d d .. . b e e evam etmeıını tas· 
~1 eytemiştir. Komite, verditi 
u kararı Fransa Ticaret Neza· 

tetine bildirmiştir. 

8 :4skeri delegemiz 
ulc,.eşte meçhul •slcer abide

sine çelenle /coadu 
B .. k " 

u reş, 22 ( Radyo ) - Ro-
~ahnya. Veliahdi Grand Voyvod 
ıvıı aıl ın R d da 
h·ı • oıuanya or usuna • 

1 olması munasebeti le yapılan 
,!llerasi ınd h k. e azır bulunan Tür· 
ıye askeri mümessili G. Muhar· 

gte~ Dııe Yunanistan aıkeri dele· 
esı ra1c b -ab·d . os, ugun meçhul asker 

1 csıne ı k k 
lb .. çe en oymuşlar ve 

tıte•kıb -
lt:ı . en muzeleri ziyaret ey· 

li , ..... Jır. 

Balkan · arit&lıtı G. Kurmay 
başkanları tôplandılar .......... 

Şer.ellerine ziyafetler verildi ve bdydlı 
Rumerı Buıvekiline ~ ~iyalette Je 

ltomutanlar, 
bulundular 

Anlan, 28 (Hususi muhabiri· 
miz~ - Balkan antantı dev· 
!etleri Erlcinıharbiyei Unuımiye 
Reillelli, baeıön ilk defa olerak 
Lkln••bi,ai Umumi~e binMan· 
da topmnmıtlarchr. içtima iki 
18.t dıa emı etmiftir. 

Maretai Fem Çakıuk, saat 
tf ,~ da S.lba devlederi Er· 
... ~ Reialeri ,erel.e 
Aaadolu kullbtinde bir zitllllet 
veı•İftir. DoK ve müttefik dev· 
IM&ertn .-..r he,etleri, öfleden 
sonra ıelailıck paieti )'apmtfW, 
aktam da Mtlti Mic:Wu VeWli 
General KAztm Özalp tandtn· 
d.n telıir lobnta11nda terele· 
•e Yel'llen ziyafette hazır bu· 
hımnutlardır. 

Kurmay başkanları, yemekten 
sonra Romanya Başvekili B. 
T atareako şerefine Anka rapa· 
lbta verilen baloya gelmişlerdir. 

Ankara, 28 (A.A.)- Dost ve 
müttefik Romanya Başvekili Ek· 
aelins Tataroslco beraberlerinde 
Romaayanın Ankara elçisi, Bük
,., elçimiz, Romanya Ba,vekilet 
Mya•İ büro direktörü, Hariciye 
V ekileti huıuıi kalem direktörü, 
mihmandarları ve Rador Ajansı 
ıenel direktörü olduğu halde bu 
uheh ... t 10,5 de buıui treale 
Aabraya •uvualllt etmi• ve 
Ttlrk·Rumen bayraldarile dona
blmıf olan iıtaıyonda Batvekil 
Celal Bayar, Hariciye Vekili Dr. 
Tevfik Rüştü Aras, Hariciye Ve· 
kileti siyasi müsteşarı Numan 
MenemencioJha, Bqvekilet müı
teşan Kemal Gedeleç, Ankara 
vali ve Belediye reiıi Nevzad 
Tandotan, Hariciye Vekaleti 
umumi katibi Nebil Bata, Anka· 
ra garnizon .komutanı general 
Mustafa Gökçe, Hariciye pro· 
tokol Şefi Şevket Fuad 
Keçeci, Birinci darie ıesi Cevat 
Açıkahn, Emniyet direktörü 
Sadri, Ankara merkez ko•utanı 
Albay Demir ile Romanyanm 
Ankara ataıemilteri, Bükre• ata· 
şemilterimn, Yunan, Çoko~l~· 
vak elçileri ve Romanya elçılık 
ileri gelenleri, Romanya ordula· 
rı genel kurmay baş kanı gene· 
ral Sikityu, beraberlerinde mih· 
mandarlan tarahndan karşılan· 
mış ve bir asker kıt' ası selim 
resmım ifa etmiş, muzika Rumen 

ı 

1- Beyaz adam, elini tabanCMı· 
nm kabzeaine atmıı olduğu hal· 
de: " ·~ Sen ' kimsin?,, Diye 
sordu ve: " - Ben mi?. Bea 
Tarzanım, fakat siz kimlİRİÜ.,., 
cevab ve suali ile karşılqtu 

M. Tflfaresh Anluır•da 
ve Türk marşlarını ~r. giderek defteri mahsusu imza 

Bir tayyare filomtK da Gazi ve miMakıMn Romanya sefirile 
iatasyo~ıaclan itibaren muhterem birlikte Hariciye V ektli Tevfik 
~iı:i-Ui selimluılf · ve ietu· Rfi,dü Araıı, Betv&kil Celil Be. 
yon binasının iç, ve dııında yarı ve B. M. Mectisi reisi Ab- · 
toplanan kalabalık bir halk küt- düllıalik Rendayı ziyaret etmiı· 
lesi hararetle alkışlamıştır. tercKr. 
1 Ankara, 28 (A.A.) - Ro· Bu ziyaretler iade edilmiştir. 
manya Başvt.k,ili muhterem misa· Ekselans Tatareslco öğle ye· 
firi~iz Ekıdins Tataresko ötle- metini Romanya sefarethanesinde 
den evel Riyaseticumhur köşküne yemişlerdir. 

Dersim hadisesinin esrar 
perdesi yırtıhyor 

l1taabul. 28 (Huıusi muhabirimizden) ,- Derıim isyanı mubake
m-t fevlcalide bir .. flaaya a-innit bulunmaktadır. Şimdiye kadar 
yapılan tahkikat ve mununlann ifadelerı, Seyid Rızanın Silicaa iç
timaına ittirak ettitini meydana çıkarmıı; son celsede kendiai de 
bunu itiraf etmiıtir. 

MubU~meye pazartesi günü devam edilecektir. Bu celsede bazı 
mühim vesikaların mahkemeye ar7edildiği haber verilmektedir. 

Türk-Yunan birliği . 
iki ordu, artık bir tek ordu ve iki 

donanma bir tek filodur 
Atina, 28 ( A .A. ) ·- Atina 

A;ansı direktörü 8. Vekiarellis 
Etnos ıazeteıiaf.le yazdıjı bir 
makale.ıe, 8. Rüşdü Arasın Ma
yıs 19.29 da kendisine yaptığı 
beyanatı hatırlatmaktadır. 

Doktor Tevfik Rüşdü Aras o 
zaman Yunan hudutlarını Türk 
hudutları olarak telakki ediyo· 
rum, demişti. 

B. Metaksas da Yunan ve 
Türk milletine evelki gün yap· 
tıtı hitapta: 

Yunanistanla Türkiye arasında 

Size bayabmın bymetiDİ izah 
· etmiyecetim, . çünkü bu "kadar 
vaktim yekt1114. yaloaz ıi&e · bura· 
da btdunulann laayat MP 
öl&mlenain ·benim elimde ctldu· 
pu bildir.irim. Şu ataçlık 
ifiade ve . yerler arka•Dda ze· 
lairli ok ve ı....ner ıil&blaomıı 
Neator muhaııibleri de emre ba· 
zırdtr. 

artık hudut mevcut olmıyacağı 
gün pek yakındır, diyordu . 

Makalenin muharriri müteakı· 
ben Türk matbuatının ve itil· 
hassa Ulus gaz<"tesinin B. Me· 
taksasın idare ettiği bugünkü 
müttehit ve disiplinli Yunanistan 
hakkındaki yazılarını ve B. Me· 
taksasın Averofta Türkiye elçisi 
ile yaptığı bir mükalemeyi ha· 
tırlatmaktadır. 

B. Metaksas bu görüşme eı· 
nasında şöyle demişti: 
- iki ordu artık bir tek orda 

iki filo da bir tek filodur. 
1 

ilive etti: .. - Buraya ille re
len beyaz benim. Sen de ikinci 
o&u,oraura.,, Dedi. 

• • • 
Nestor: ,. - Bu ada, ikimize 

·çok dar ve küçük geliri. Diye
rek tabancasını çekti; fakat bu 
ba,eketi evelden tahmin eden 
't.arzan tam isabet bir yumruk 

, 

5 ly_a.si ic -mat 
Umumi harp tehlikesi var mı 

Hamdi Nüzhet Ç ANÇAR 
Biri şarkta , di ğeri garpta; dün· üç dört ay devam edebileceM 

yanın iki ucunda ateş var. Her ve beşeriyetin hu felakete ban-: 
sabah göz l erimizı endişe ile açı· dan fazla tahammül etmeaiat 
yoruz, acaba bu ateş ocakların· imkan olmadığı merkezinde iclt 
dan birinden bir gün bir kıvıl· O zamank• ilim ve fen teraldcile-
cım sıçrıyacak ve hütün dünyayı rinin esS-sları na1arıdikkate .a..; 
korkunç bir felakete sürükliye- narak verilen bu hüküm tatW-
cek mi?. Avrupanın yı. lı nız mad· katta ıflis etti ve umumi harp 
rabaz d iplomatları ·sırf bırı bi- dört ay değı l. tam dört Hile 

rinden korktukları için • bir bu- devam etti. 
çuk senedir ne yaptılar yaptılar Bugün o harbi yapmış, 
ispanya harbinin dünyaya bulq· istiyerek ve"Y' istemiyerek sfirilr 
masma mani oldular. Sırf milJi lenmiş olan nsanlar henüz ... 
menfaatlerinden dotan ve milli yattadır ve henüz dünyanın lae;. 
menfaatleri istilzam ettirdiği müd- men hM" no l- t;.sında iktidar m 
detçe devam edecek olan bu kii ndedırler. Bugünkü Alman de~ 
laüsnüniyetleri acaba sonuna ka· let reisi umumi harpte Al11111t2 
dar sürecek mi? cephesinde bir çavuş olarak laiıl( 

Avrupada umumi bir harhin met etm iştir. Faşist İtalyana 
önüni alabilt-cekler mi? enerjik Başvekil i bütün umUllll 

TH:rihen bir buçuk sene ka· harbi gönültü sıfatile cephelenle 
dar evel bu mevzu üzerinde rene geçirmiş, burünkü fen terakkileri 
durmut, bu korkunç suale cevap önünde bir harbin ne d-.ek 
vermete çalıtmıştım. O zaman· oldujımu yaşlfarak idrak ~ 
claooeri dünya vaziyeti çok de· tir. Fransız kab!nesiM, "'8ma ... 
~ftİ, maruf tahinle Melez köp· binesini tefkil eden nuırl• .... 
rünnün altından çok sular aktı. ıında umumi harbi ceplaelenk 
Burün vaziyet ayni şekilde mi- yapmıt olanlar hili elmeriJreti 
dir? Bir buçuk sene evel iddia teıkil etmektetM•ier. 
ettitim gibi ayni cesaretle bu· Binaenaleyh ett.imde mlıl .. 
ıin de • Harw, delaa bir müd- bir nekta olarak şu ew ._.. 
det için umumi bir harp tehli· Dünyanın mukadderatına &•• ' R 

keıi yoktur,, demete imkin var olanlar, umumi harbi fiilen ichll& 
audır?. etmif ve ona karlfllltf oa.n • 

Bu suallere bupn de hakika- sanl•dır. BuM.r hayati Wr ..... 
te • bittabi niMft bir şdciWe • buriJet görmedikçe memlelmetlıi · 
yaJ.ın ltir cevap vereMl..k i9in rini kolay kolay atete ·--~ 
evelemirde b~ı noktaı... üseria· ÇOnkü tecn1be ile bilira. 
de durmap lüzum vardır: memleketlerini gözü kapala 

1914 umumi hırbi başladıtı caldarı bir harpten galip te 
devirlerde bütün dünyanın kana· salar, mattdp ta olsalar .,m 
ati bu müthit marekenio nihayet (Sonu .S inci salı.ifede J 

riyor: 
Bu hafta seferini yapan Dum· 

lupınar vapuru, F cthiye, Dalyan, 
Marmariı, Bodrum, Küllük, Ku· 
şadası iskelelerinden yük alma· 
dan bir gün teahhurla lzmire 
dönüyor. , 

Bu iıkelele'rde yüzlerce ton 
mal bekliyor. Gelecek hafta da 
ayni hal olursa vaziyet çok fena· 
dır. Tacirler, Vekalete, Deniz· 
yolları idaresine telgrafla , şikayet 
ettiler. 

Bu arkadaşımlZln verditi ha
ber bizi şöyle dütündürdü: 

Biz, bir iki vapur faciuı ge
çirdik. Acıları bili içimi&dedir. 
Ve İnebolu faciası, biç şüpiaesiz 
fazla mal alma~tan ileri gelmit· 

lan yerlerden çıktılar, Tarzana 
aaldırdıler. 

3 - Tarzan bunlara saldırdı. 
Fakat b"uolar · çoktular.. Yunı· 
rukla yere devrilenler çoktu;· fa-
kat. arkası da devam ediyordu. 
Tarzanın yorgunluk bissetmeğe 
betladıtı ."'~da, Neıtor gene 
ıahneye g1rdı ve havaya ·bir si-
lah attı. Muharibler bunun ilze
rın oldulclM• vı-rdP çivi lenmif 

-.......,:;..-...w,~~ 

tir. Bu itibara. dikkatli ~ 
mak lazımdır amma, sÖE ıi• 
miyen, akan, kobn, b<>Rlaltilı .. 
teahhura ltiç mÜIUde.İ oı..,.. 
bu tüccar malları ne olacak, .U,. 
sorarsak kıyamet mi kopar?. 

Kopmaz şüphesiz. Sanki, ... 
büyük bir vapur çıkarılu ve 
batta rönderiNe, yalıud da 
sinden laareleette diter iekehtd 
deki mallar da be&aplanM, ~ 
met mi kopar? 

Yarın, öbür gtin tüccar zi,.. 
girince, elhette bir k&yamet ... 
paellidar. Fakat şimdiden .... 
bW ·çare bulmakla kıy .. et m 
kopar? 

/c,.. memwıı B. A""-n 
DünlGi 1a11mızda Defiı •• 

data · mahalleaiade iiç kİfiaİll ,.. 
ralanmuile neticelenen vak'-,. 
lara memuru 8 . Adnanın i_. 
kantmlftı. B. .cXdnan düo i.,._ 
hanemize gelmif ve hi<li.sede W. 
bir allkuı bult1nmadıtını, ,...._ 
yaralana.nlvm bulunduldan .. 
kandan bir paket siıara alchf.
söylemittir. 

Son dakikada şuau dtlJ ... 

"Anta.,_ tacirleriain ~ 
ları üzerine V eki&et, Menin .. 
purunu gönderip 8 bin ~ 
malı aldırmıf. Vapur, b ... 
limanımızda heldeeiyormUf •• 

Ben de zaten batka bİll8f 
söylememiştim. Buna t~ 
etmek, muhakkak ki, vazifeml6 
dir. Hatta Dumlupınar vap• 
da gelmiş. Fakat tekrar elld 
mevzua dönerek, ya diğerleri 1At 
olacak. d!.f~ sorarsak l 1vam 
mi kopar? ... 

Kaşlan çablan adam: " -
Bana bir zamanlar Con Drin· 
ker derlerdi; bahriyeli idim, ·tim· 
di ben Neator Molu ve Bayor 
cemiyetinin reısi ve allabıyND. 2 - Y8 Dlıiaker sonra fUDU da 

ile Neıtorun tabancasını e-lin· 
den düıürdü. Reiı1•rini tPh1ike. 
de gören si!ibhıar glZh olduk- · ~ıbı kaıdı a - .. un uur -



rayın k ısı a ka ____ _ • 
rvı 

• 
ı ve ya ala r 

, bir ço uk doğacak, Sultana af id olacak ve yedi s rdara 
ş "'direcek .• Nevbahar Sultan, Trabzon köyl rlnd 

doğmuş güzel bir Rum hızı idi. 
enesi. Başında yağlı, 
., u, s rtında yırtık cüb· 

buJ sokaklarını do· 
b bir derviş, Fatih 

--~~ ... n sarayına doğru dal· 
yürüyordu. Arasıra 

, sola salhyor, yanın
eçen şahıslara birer nazar 
rak bir şeyler mırıldanı· 

ı s raya gelmişti. Güneş 
n pencerelerini parıl parıl 

yordu. 
pıda, uzun boylu, temiz 
iş on Yeniçeri neferi du· 
u. Meczub derviş yakla· 

, Yeniçeriler onun yüzüne 
r ve gülüştüler: 

- Kim ol? 
ıyar adam, duymamış gibi, 
· ni saray duvarından sar· 
çiçeklerde dolaştırdı. Ve 
ancak İşitilecek bir sesle 
ndı: 
ugün Osmanlı hanedanı 

"nden bir çocuk doğacak, 
un bedeninde yedi da

n bulunacak. Bu çocuk 
n h fıdi olacak.. Ve .. 
ar biraz durdu, sonra 

etti: 
edi serdrtra baş eğdi-

erıler hayretle biribirinin 
b ktılar. Birisi: 

N oluyor? • diye bir kah· 
U • bir sokak adamanın, 

ubun sözlerine kapıldık, 
ey mi b nl r?. 
ımız yaşını, başını aldı. 

çocuğu olur mu hiç? 
be bunak devriş, çekil 

vermedi. 

ile 
an· 

der-

şallab... rm..-ı 
Avaz leri takip efti. Haberl 

tbi derhal sarayı 

vbehar Sultan bir erkek 
......... ,.... dlılnyaya aetirdi. 

Güldü, bunak, dedi, 
git şurdaan/., 
Yazan: M. Ayhan 

Şehzade Beyaz dın katısı Nev· 
behar, sokağa nazır, biıyük ve 
mükellef bir odanın kö~esinde, 
glaptanla işlenmi , yumuşak, ge
niş bir yatakta, bitap bır halde 
uzanıyordu. Birknç halayık oda
dan fırladılar, selamlığa doğru 
koştular. 
Şehzade Beyazıd, selamlığığın 

sokağa bakan odasında, telaşlı 

telaşlı, bir aşağı, bir yukarı do
laşıyor. Haber bekliyordu. El 
şakırtılarını ve "maşallah" ava· 
zelerini duyunca başını sesm 
geldiği tarafa çevirdi: 
. - Doğdu, oldu, bitti! 

Diye söylendi. Pembe, etli, yu
varlak yüzü heyecandan büsbü
tün kızarmıştı. Biraz sonra artık 
herşeyi anlamıştı: 
Doğan çocuğu, erkekdi. 
Ebe, itina ile sarıp sarmala

dığı çocuğu, Nevbahar sultanın 
yambaşına yatırdı, yılışık yılışık 
güldü: 

- Allah devletimize bağış· 
lasın. Çatık kaşlı, nur parçası 

gibi, kolu, bacağı kuv~etlı bir 
arslan yavrusu... Vücudünde de 
birçok beni var. 

Nevbahar gülümsedi, göz· 
lerini kapadı ve kendi mazisini 
hatırladı: 

Başından ne h ~ diseler geçme
mişti?. 

Şimdi, iyice hatırlıyordu: 
O, Trabıonun Vivire köyünde 

dünyaya gelmişti. Fakir bir Rum 
ailesinin kızı idi. fakat güzelliği 
köy ufuklarında bir güneş gibi 
doğuvermişti. Köyün Rum deli
kanlıları, onun etrafında yanmıf, 
tutuşmuş gönüllirle dolaşıyor
lardı. 

Yüzünde bahar vardı. Gençlik, 
taravet, renk .Je şiırle beden 
iihengi, onun vücudünde elele 
vermişlerdi. 

Bu e it y matı gülellik, çar
çabuk , vılayet slnırlatını 

aşmış, Fetıh Su tan Mehmcdın 

kul ına kadar gitf i tı. 

TrabzôtiUn fethınden eµ yce 
bir mtiddet satıra Trabzon valı'!i 
bu köye kadar gelerek, kwn 
baba ıtiı çağırmış ve şöyle de
mı ti: 

- Padişahımız efendimiz haz-

1 Sine 'j 
BugtJn: 

Tay,...ede: 
Niçeva 

Ethe•raöac 
OünOfC Dotru 

Asride: 
Tilrk ink ~ mda terakki 

n leleri 
Lıltede: 
in IMi Leyli-KM kaı'd 

Dolanma geli)'Or 
KM'şıyaka Sltmerde: 
Elslisal' mttbatebeleri 

Hilal eczahanesi 
Büyük ve yüksek Törle ulu· 

sunun ulu bayramını kutlular, 
l 1yilikler, saadetler diler. 

retlerinin iradelerile geldim. Kı
zınız bu harab, küçük köye ya
kışmıyor. Onu mahrumiyetL1..ıı 
kurtarıp sonsuz nımet ve saa· 
dt-tlere garketmeklıgımizi ferman 
buyuruyorlar. Sen de kurtula· 
c ksın, arıası da ... 

- Sonu t1ar -

'

Doktorumuz. 
Diyor ki .. 

Dah /"ha, alıklar 
Soğuk alma 

Dr. M. Şevki 
Havalardakı ıttıta sızlık, vti

cudde daimi bır ıntızamsızlık 

gctırır; sıcak ve ·soğukta vucud
de ter ifrazım mucıb olur. Ak-
şam Üzerleri esen serin rüzgar· 
lar, vücudun soguk alm:ısını 
ıntac eder. 

Ratıb il<limli rııemlek tlerde 
sıcak m vs mi re nısbetle son· 
bahar ve kı~ın çok görülen l!ron· 
şit, burun ve boğ z nezlesile 
başlar. inici bir seyır göstererek 
hançete ve büyük, küçük hava 
yollarım istila eder. Bu gibi, 
boğaz ve burun hezlelerinde 
ateş bile görülür. Çok defa da 
ateşiglz Aeyreder'. 

lştıhasızlık, öksürmek başlar, 
balgam çıkarır. 

Bronşit dediğimiz bu ha talık 
çocuk ve zaşlı inasanlat ıçin 
çok t h1ik li olabilir. Çocuklar· 
da mce hava yollarına sirayet 
etme inden, yaşlılar ve zayıf 
şahıslarda da kalbi zayıflettir
mesinden ehemmiyet kesbeyler. 
Sağlam insanlarda da tehlikeyi 
mucıb oİabılir. 

Bu hasta lığa karşı korlmmak 
için vücudü taze havaya ve 
soğuk suya alı tıtmak, vücude 
makul bir sertleştirme yapmak 
lazımdır. 

Hastalık husule ~eldimi göğse 
ve arkaya günde 2-3 defa sıcak 
ve ılık pansumanlar yıipmak, 
odanın havasını retıb tutmak, 
sıcak ıhlamur içmek lazımdır. 

Bu htıstalıklardn görültn ihti
l~t tehlıkeli ve daima çok ol• 
duğundan, doktor tarafından 
verılt>cek ilaç ve İcab eden ted
birlen aimcıl• şarttır. 

~~-· 
F r a guru unda 
a ·t ra t bİrıncı sahi/a ... a 

A J ılıalık c.· ıda (Çankırı), reis 
vekilliklcrİnt> 1-!t>fet Cınıtez (Bur· 
sa), Te fık F kret Sılay (konya), 
Hılmı Utaı1, ( ~yh n) grub reis 
v k 1 rıne Dr. C ltıal Tunc 
(A t y ), Hı n Sak (Trabzon) 
lııtıll b eclılmlSI rdır. 

3 - Bur faıı sonra B. M. 
M c ı ıd · amirliklerilc riya
s t d anı katiplıklerine grupça 
y pıl il ıhtıh p netıcesinde ati· 
deki z vatınrıam !etlikleri taayyihı 
etmıştir. 

1 r amirliklerine: 
Halıt Bayrak (B yazıt), irfan 

Ferıt Alpaya (Mardin), Dr. Sa· 
İm Uzel (Manisa). 

Riyaset divanı katipliklerine: 
Zıya Gevher Etili (Çanakkale), 

Naııt Utut (Kütahya), Ali Zırh 
(Çotuh), Ali Muzaffer Göker 
(Konya), Kemal Ünal (Isparta), 
Ca~d Ural (Niğde). 

4 - Parti grubu idare heye· 
• tine aşağıda isimleri yazılı zevat 

yeniden seçildi: 
Rasih Kaplan (Antalya)1 Aziz 

Akyürek (Erıurum), Şükrü Ko
~ak ( Erzurum ), Abdülhalik 
Fikret ( Erzincan ), Ali Kılıç 
(Gaziantep), General Ihsan Sök-
men (Giresun), Hamdi Yalman 
(Ordu), Damar ArıkoR- u (Sey
han), Rasım Basara (~'"a~). 

Ol l 

Benim duygum 

Seb bi 
Ras Seyyum .•• 
R a988 ••• 

Ras l. aqihu ... 

Etttinim ki, Türkiyede gazete 
okum mak kahserıl melül olmı
yan her yurddaş bu isimlerin 
yabancısı değildir. 

Habeş - ftalyan muhareb~si, 
d ha dühüri h disesldir. 

Ras; reıs, haşkan, amir, ku· 
mandan d mı kmış. 

h ly Hail ı t na saltfırdığı 
zaman bu ra~ıat h·rer bayrak 
açtılar. Maiyetlnıne tabur, tabur, 
alay, alay gönullü top dılar. 
Gör üllü fırkalar İtalyan tankla
rına "Sim kılıç hücum ettıler ve .. 
Eridıler. 

* * * 93 lıarbinin menakıbını hiç 
dinledıııız mı?. 

Çarlık Rusyası Osmanlı impa
ratorluğunun varlıı?"ına saldırınca 
Sökede Hacı Ali paşa, Manisada 
Btkır aga, Kony da filan bey, 
Aydında filan efendi birer bay
rak açmışlar. Maiyetlerine tabur, 
tabur, alay, alay gönüllü topla
mışlar. Gönüllü fırkalar Rus top· 
!arına yalın pala hücum etmişler 
ve ... Erimi$1er .. 

işte 1877 Osmanlı itrlparator· 
lukile 1936 Habeşistanıl.. Ara
dakı zaman farkı sadece ve yal-
tuz 60 senedir .. 

* * * Meşrutiyet ilôn edildikten ve 
seyrini ikmal edib geçtikten 
sonra acaba raslar, paşalar1 bay
rakdar ağalar devrinden epeyce 
uzaıelaştık mıydı?. 

Umumi harpte şeyhleri önde, 
belleri kıvrık palali, başları per· 
çimli mevlevi taburlannı gören· 
ler. bu suale müsbet cevab ve· 
remezler sanırım. Her işi sema
dan bekliycn o devrin de Ras 
Seyyum, Ras Kossa, Ras N sıbu 
ve bayrakdar ağa devrinden 
uzun boylu farkı yoktu. 

* * * Sana bu millet nasıl tapmasıh 
ki, aziz Afatütk, en bu memle
keti işte o halden alıB bugü"kO 
seviyesine yükselttin?. 

Senı lJu memleket nasıl harzi· 
cin edinmesin ki, mukaddes 
Cumhuriyet, o bu hale sayende 
kavuştu?. 

Neden mi bayram yapıyoruz?. 
Hala sebebini izaha hacet 

var mı?. * (A 1adolu)nun tehd. 
5 

m .ılu Ve:: gitlece i yol! 
Jaştarafı 2 inci salıi/ede ) 

d i leri Lozulrnuş, yu\aları J:ırm11· 
lugıtıık ohııu., lıulll il Tllrk tnlllednin 
nıukudderutıuı iirilkle1ip gotütetı r. • 
14 el elinin az"ın dalgaları iı;ınde 

(Auoıiolu) da bir youga olmuştur. 
Birıbırini kovalıynu hurblorio, 

bozulu~lıurn, uıilli relaketlerin nıeı i· 
yeİelı ( n:ıdnlıı) nub \'e oüuu gibi 
gnzrtclnin siıtunlarıııda b t leiHtıiş 

\'e iul unıiı ve nilııyet zaferlerin, 
b ıli kurtuluş bayramlarının 11 vinç

leri gı:ne oularm sütunlarında destan
lamfü ve akrnnıııtır. 

'l'itmi yedi senelik hayat ki1h 
briilt~rkcn ağlamak, klh ağlarken gül· 
m k gibi hirihirioi tutunyan bit hal 
ve vazıyet içinde geçirildi. 11llel bu 
vaziyette çaheır, çabalar, didinir tır
manırken onun ınileaeeeelerinden biri 
o111n (Anadolu) da eırf kendi buluşu, 
duşılnfıfil ile bu hummalı çalı9mı 
mahf tinin lam içinde ve göLetinde 
ver nlıuaktan geri kalm11dı. , 

.Mulilerem halkı ım tiu hizmeti 
ürdO heAendi, eevdi ve Lcnimecdı. . 

İ,te yirmi y di senedir ayakta ve 
dimdik dnrııhilnıeıniz sırrırıın tılsımı. 

Bu katlar fitile ralır ğörllp ge~ir
dikten •e yirmi yedi e neUk hayatta 
ıa tllld?ğtmuı binulr tl ği ildi tal· 
men göz kırpmadım daima do ruya 
yön len harekctJcrimizbı i abetli ol· 
du~umı gördükten ve bu tarzdaki Qa· 

lı~mnlarımızın mulılerettı okuyucular 
tarofıtıdan takdir oı1iltli~1nl anlaihktan 
ııonra bundan J,öyle ııkib eder!t'l imiz 
)olun da ayni yol olılnf!ıınu ı;J\ylcme-

c lnlwew lüzum ' ııııı' 

H. k. Öktı:m 

Yüzümü bir alev yalıyor gı
biydii göz b k1 rım k n ı
yor, kavruluyor, sanki eriyordu. 

Yarı uyanık bir hald ~ s s· 
1 ndim: 

- Zehra, şu perdeyi indir, 
uykumu kaçırıyor .. 

Şimdi o, sessıt adımlarla, tah· 
ta m riliveni gıcırclat rak yukarı 
çıkacak, pencerenin perdelerini 
indirecek, odayı yarı karanlık 

y11p11cak; gene mutbak d~ıe· 
c l<ti. 

F k t o gelinciy kadar bek
lı ehıeıdım. Y ttığım yerde gfi· 
neşı ı kama imek içın ağa 

döndüm; yeniden uykuya dal· 
dım. 

Hafif hafif zonklayan başımı 

kaldıracak halim yoktu. Bu, bel
ki de akşama kadar silrebilirdi; 
eğer uykuyu tam alırsam dana 
çabuk geç ceğıni sanıyordum. 

Geçmese bile acısıhı daha aı 
duymuş olurdum. 

Bu sefer demihki alevin ya· 
hmlarmı ensemde buldum. Yor· 
ganı başıma doğru çekerken bir 
daha bağırdım: 

- Zehra!... Zehral ... 
Cevap yok. Dinledim. Aşağı· 

dan ayak sesi de gelmiyordu. 
Herhalde bahçed olacaktı. Hal
buki bahçe dediğin nedir ki? 
İki adımlık yer. lnlesen duyulur. 
Daha hızlı seslendim: 

- Zehra, nerdesin yahu! Şu 
perdeyi indir diyorum sana; uy
kum var benim ... 

Kızgın Haziran güneşi, başı· 
ma kadar çekilen yorganı da 
ısıtmıf, beni terletmiye başla
mıştı. 

Yatakta doğruldumj gözleri
mi oğu,turdllm. Pencereden gi
ren parlak güne i, dışarıdaki 
yeş!l ağaçlan, uçan kuşları hal· 
yamn ) umru görüyordum. Ge· 
ceki sarhoşluk henüz geçmemiş
ti. Şakaklarım atıyor, beynımde 
sanki bir tutam iğne çalkanıp 

dureyordu. 
Karyoladan indim, perdeyi 

çektim, oda gölgelendi, serinle· 
di. Ben de gerındim, yatağımın 
k narına oturdum. 

Gözüm başucumdaki saate 
ilişti. On biri yirmi geçıyordu .. 

- Amma uyumuşum h.ıl .. 
Diye söylendim. Hakkım da 

vardı. Zira bır gün evci Per· 
emoe idi. Her zaman old~ğu 

gibi mağazarnın tez ahı başında 
gazel<- okurken bızım Ayı Nuri 
gt>lmişti. Bu iri yarı, geniş omuz· 
lu, atak bir gençti. Canını da 
ıöıü gibi akııımazdı. Babası, 
civarda bir çıftliğin sahibi idi; 
hep orada kalıyordu. Nuri de 
eğleıımeklet avla, meşguldii. 

Eğirdir ibi küçük bir Ana-
dolu kasaba&ında nasıl t>ğleni

lir? Orada, musiki, kitap, sine
ma, tiyatro gibi şeyler aramayın. 
İhtiyarlar kahvede tavla, domino 

oynarlar. Orta yaşlılarla gençler 
içki içerler, kan oynahrlar. 

Ayı Nuri, keyfinden gülen 
bir yüzle içeri girdi: 

Merhaba sağdıç!... 
- Merhaba efem, nasılsın? 
- (yiyim cok şükür? Sen na· 

sıl gidiyon? .. 
- Eh... lt1ler biraz kesat ama, 

ne yapalım? Her E&man bir ol· 
maz yal... Ne içersin? Gene sa
de kahve mi? 

- Elbette sade. Bizi mektep
li diye kim dedi sana? ... 

Yahln değildi. Nuri babasının 
çiftliğindeki boğalar gibi ba$ı· 
boş) tabiatın ta içinde, alabil
diğine büyümüştü. Onda yafoız 
arzu, hırs ve efelik vardı. Aa· 
cak, bu eJeliğıni bazı toy deli· 
kanhlar gibi yok yere harcamaz; 
genç yaşında, kırkını geçmişlere 
babalık yaptığı olurdu. 

Y:a.törı: K< dflcati Ka/lı 

Kahvesınden birkaç yudu 
i r. 

Sonra kulağıma doğru ğildi: 
- Bu g ·e geliyoı mu? l-:ıa

sangillerin kulesindeyiz Gülmez
lerin Ali lzmittle11 bit arı ge
tirmiş erntne, görme! Bir çifte
tellı yapıyor, bir g6bek lıyor· 
muş ki •. 

- Kimler var? 
- Hasanla Aliden başka Ka-

pısızlarm Mustafa, Tatarın oğlu 
Ahmet, bir de Kara Veli ile 
ben. Sen gelirsen yedi oluruz. 
U urlu sayı .. 

Söylediği kule kasabaya çey· 
rek saat ya vardı, ya yoktu. Bü
yük ceviE ağaçlarının dalları ara
sında kayboluyordu. Dört tarafı 
oldukça dik tepelerle çevrilmif· 
ti; kiraz zamanı geçti~i için kom· 
şu bahçelerde itime bulunmaz· 
dı. Bu gibi eğlentilere biçllmiı 
kaftandı. 

- Kaçta gideceğiz? 
- Hasan gaıi garıylan gittl. 

Biz de gbn endikten sonra Kati 
Velinin evinde birleşecetiı. 

Annem öleli henüı üç ay m.. 
mUftu. Fakat bu izmirli kadın· 
lara aayanamıyordum. Onlar 
gıyınitleri, oynayışları, söz, şarlri 
söyleyişleri beni kendine dotru, 
ç kıyor, j{itmek istemediğim ıa
mın sürüklüyordu. Jçimde, yıl
larca evel tattıtım bir hazzın 

liasreti vardı. O hazzı fıte bu 
şehirli kadınlartla bulicqımı 
sanıyordum .. 

Gittim, gördüm. 
Otuz ya larında şişm n dene• 

c k kadar toplu öir kadın. Saç· 
!arını oltsij nle sararUnıştı. Yarı 
9ıplak:1 pullu robunu ,,e etlerini 
tittetert-k, çifte trlli. zeybek by· 
nadı. Kendi li 1 b r kı v • 

di. Çatlak bir Sesi arkılar 
söyl di. 

Meclist~kilerin h psi •de ona 
bay ındılar. Ayı Nurınin (cura
sı) co muştu, f kat benim k~ 
manım p k önu tü. Zir kır· 

gındım. E. er çekihm em hep
sin n Auratırıa tüklir'r.c ki 

- Ulan, beğendiğiniz karı 
bu mu be? Yuf ol tin ite .. di· 
ye bağıracak ve çıkıp gidecek
tim. 

Fakat bunu bir kadının önün· 
de Ana olu r 1 tih yl nıenin 
sonunu biliyordum .. 

Ke dimi r kıya Verdim, içtim, 
içtifu, içtim. 

,Bır aralık saatiıne baktım; 
ikiye geliyordu: tepedeki kiraz 
b hçetı!nin üstünde ay doğmuş, 
pencereye vur ıııu.vtu. Nuriye dö· 
nerek dedim ki: 

- l5ahs gitmfyecek miylı? 
.__ Niçin gidek, sağdıcım? 

Bırakılır mı bu keyıf? 
S<fnrA kula~ıme döğru uıa· 

narak ilave etti: 
- KallaA-ın mısır piiskUlü gi

bi sa~ları var. Böylesini hiç 
görmedimdi ... 

( Sonu t1ar) 

Ankaragücü 
Macar takımlle ognrgacalı 

hrtanbYI, 28 (Hususi muhabi
rimizden) - Yarın Budapeıte 
taktmile yapılacak müsabakaya, 
Ankara mubteliti çıknııyacaktir. 
Rumm yerine, Gençlerbirliği 
oyuneularile takviye edilecek 
~n~atagUcü takımının oynaması 
lcaraı laştırılmıştır. 

((onıiaerlik imtiha. 
nında kazananlar 
lstanbul, 28 (Hususi muhab&. 

ıimızden) - Emniyeti umumiye" 
müdürlüğü tarafından açılan ko
miserlik imtihanında lımirden 
Nuri, Raşid; Aydından A~nll 
başkoıniserlik imtihanında da fb· 
san, Fikri, Hıdayet ve Te'4ik 
kazanmışlardır. 



ı~ 

• 

Si 
al 

Bu harıu içine. \ie don, içti nal mua
Vt uet ~aba ıuda giizel eaerler gôrdok 

Arab hükiimetleri, müstakil 
bir Filistin istiyorlar 

u.~,istaa Maslütnao•ttrı., ~~ıli IİD İ~İb iane topluyorlar. 
IPgilter~niu, mGfıo hekkıu4iak talebi 

Haıtanede aldığı bir haber, zavallıyı 
katil yaptı 

lstanbul, 28 (H11ıuıi) - Bqüa Beyazıclda bir cina7et olaMq. 
kunduracı Reşad İSD1İnde biı-i karısını öldürmüttür. 

Reşad, lıastaııede !atar~:n ~r arkada11 1'..disini ziyaret ebnit 
ve brısın.m başltalarale ıoryt\utlnl &ayleaıiştir. Bunftn fevkalade 
müteoasir olan Reıacl, hu sabah lıutaneden çakarak BeyKıddald 
evine elmiş ve ka.,.ını öldürmiietür. 

lstanbulda 
bayram 

Selaile 1 

l çi yurdu da açıldı •• 
İıtanb\al, 28 (Hus11 i muhabi· 

......... ) - Şdair, c.m-.iyel 

..,,.... •lill•llhetile baftaa 

...-ı darlH•ılbr. Y ann sa bala 
S.yuit meydlanıada bir pçicl 
~ vapıllıa*br. 

Buıio, 600 kömür amel 
için Liman 1 dareıi tarafından 
yapbrılaa İşçi yurdunun resmi 
küşadı parlak • rasimle yapl
mıştır. 

N6betçi eczaneler 
Kemen1tında h ihad eczane

si, Ghet,ahda lil':~lyah ecıa
Mlii, lrptpazanftda A rı cu
netli, fldçeştnelikte liriçc meltk 
ectaaai, #JMM'.aba jozef jüi
,_ eczaa11i bupDaçaktar. 

Ôltim 
Hilal eczahınesi müdürü arb· 

daşımıt şair Sürurinin kayınva
lidesi Bn. Sdıer, iki ~ed;r 
•i~I olduftı lıastahktan lcur· 
tulamıyaıak, din rece .efat ~ 
miştir. Allah rahmet eyles1n det-, 
1'eder1i ailesine- tuiyellerimizi 
ıunanz. 

K.ı,.. ,_,iti .,_,, 
Tile lrr rh.-da Şerife ...... 

................... edea 
- tm4W.. • ıl ... Ali .... 
Mıhrırl rı•rlııa....,. 

a.Jfigi yaralamış 
Tfte kazasının Çiniyeri köyün

• 01m11u, h91ı•I• k6y koru· 
-. & HMMa yaralamış ve tu-

tulm"fbu. 
Z.11tı. pılarke11 

Tire \ezu11ıda bir lıırsızlı'ıc 
vs•• olmuftur. Hisarlık köyü 
mulatan 8. !.mailin zeytinlij-in
dea zeytin tanesi çalan teraj 
Mebmed tutulmuş, aclliye~e ve
dlmi tir. 

Kredili Satışlar Altı Ava Cıiarılmıstır SümerB nk 
YERLi MALLAR PAZr 



Aydı!ld'! ~'Cumhu-
. riyet,,İıi eserleri: 

Sıtma mücadelesi neticeleri çok iyidir. Vergi 
tahsilib da· gittikçe artmaktadır. ····-Kiitiür ~ 

Maliye 
iskan ve Hususi 
muhasebe 

Aydın, ( Hususi muhabirimiz· 

Sarhoşluk 

Bir kasap 
Nasıl ölmD:ş? 

Manisa, (Hususi) - Muradiye 
köyünden kasap Osman, eve&i 
akşam sarbot olduğu halde kom· 
şu Evrenos köyüne gidip iatiyar 
\ıeyeti odasrna girmiş, cebinde· 
ki bir şişe rakıyı belindeki ka· 
sap bıçaA'ı ile açtıktan sonraı 

- BuyunMl içelim! 
Demiştir. Muhtar, resmi dai· 

rede rakı içilemiyece~i cevabını 
vermiftir. Osman, bıçağını kı· 
nJA& yerleştirmek isterken ka· 
sığına saplamış ve çıkanp 

~erğaına.: 

iki esere kavuşuyor 
Bugiiıı ikW cıe açılacakt• 

1 
gene kmma yerleştirmittir. Sar· 

den) - Cumhuriyetin ondör· llel'f'UIM E'*-'11 
hnııluğun tesirile cebindeki 56 

düncü yıldönümünü kutlulamaka ....,. Bergama, ( Huwai) - Bugıin odanan ~ genif bir asfl 
hazırlandığımız bugünlerde, cuni· lirayı da ihtiyar heyetine uzat· Beraamada iki bü--l'.I. eserin z_...ı *n baJf.ıoa ~ 

llllf! o 1ua. 
huriyetin Aydında yarattığı var· resmi küşadları yapr~. a-,. ~ bir gıamiao, bir ~ 
ııkları bildiriyorum: o~!~;. bİh~;::ıa~e;~:i,Y::' ıar; liimevi ·ve CeueYidir. baoe, ıa., yemek sa1onu ~ 

Aydın Halkevi 19 Subat 932 Cezae11i: melısWlw. h<>t olan Osmanm parasını sak- K~ o.L 1 • .x. ___... ,w 
de açıldı. Beş yıl dört ayda Ay· Yeni cezaevi, çok lwieo .. lı ll'llllUI" 1.1'1&aDpt1I tar 

lamaV1 ..1:~A6nmüc ve içlerinden b ..ı M • L:..= 
chn Hallcevinde yapılan yönetim· A d nd ı.ı_ .. _.ıs .. r ~ y bir tarzdadır. 8ıir b-1-... :, bitiiD .;:·~~-.:?_21:111 atllel 9 ı an uır fOrw""f biri parayı saymağa kalkmıştır. ~ 

1
_,_ ~ 

kurulu şube umumi heyeti ve 937 mali yıla ilk dört ayında Fidanlıkta fenni arıcdığa da Fakat muhtar 0 sırada, Osma• kaprları ortada bwhman bW nok· bu u___ bl h 1..:. 

kamite toplantılannın sayısı 1166 1·1· · ı· esı'n' tal ta b . .,... n ·.....: Bu d dan kon"vol e..ı....Liı.ektedlır. C ~n mö ııiuss .... ımız ma ıy m vası ı, vaıı • e emmı, ...... verHmı9".r. ra an nın bacaklarından kan boşan- • ~ r.aktad. 
dır. Bunlara i••irak edenler de 14 k l · tab kk k bi k kö·.ı- 2-·k k ı •aevı· 120 • 'MV\ kicti alablecek • -----'i' sız a em vergı a u rço yacre uma ovan ar dığını görüp: 6.. .,...., ., 

7158 kişidir. Bu müddet içinde lc,. 492049 tah ·ı~t kO d x. t ı ktad z· at Velc" l u· geni..ı.:.ı..ı.....dıİI'. MaL~··•1A•, gece· ye unu , sı a ye nu a11 ı ı ma 11. ıra a e _ Ne oluyor, bu kan nedir? ~ DY-
verilen temsil, konser ve konfe- da 354584 ı· d ô .. .. d E be 1'd · • L-.-l:ı_:: lerinı' yerlerde da21ril, t.-..... ıa ıra ır. numuz e r y ı e, ıllCll" maııau unun ço- Dem~ ve Osman da, •zarar "5" ~ 
ransların yekOnu 178, bunları daha sekı'z ay old ..:... a ·· t it 1 a '""'·el'-":..:l • .-! • • .., üseri- ..ı. gar,il'eceideP<tir,· L.-.-i ra l.. - il'" Ugun gore a ı m ~ı ve ıs- ~· me91 H}ID yok, kan benden akıyor, aldır· nue -T" _.,... 'V m lltUZ 
gören ve dinliyenler de 70,219 tah ·ı · bet" -'l d ir de incir i••-u ıwunı•.._ ı .... :.. L:r ... r ...ı ..... ı ....... ta buluna· '.T 

il nıs l geçen yw ar an ~ --r- ru· .L._ • ti F '-·t ~· Ol" ~ ı..ı._!ll!, (L.1.,,.-ul) - c- L..; 
kişidir. HaNcevinde yaptlan kon· çok fazladır. Bu netioe bu yıl /Jc4ıı iılBl'İ: mayın,, cevaumı uermıı r, atu1 calrtır. ·~ ""--"" - •-
gre, şölen, balo, çaylı danı ve tahıilabnın tahakkuku çok aşa- Ealddea Sıhhat dairesince yü· 1 _b_ir_az_s_on_r_a_düşüp ölmiiftür. /iimet1i: yetin 14 Üllcii ycAdeı' ~ 
muhtelif toplantılar 171 olup cağını belli etmektedir. rütillen iıkAn itleri, şimdi, yen~ liyetli yaş ve kuru meyva ve Berpma, bifÜlc bir illtiyaca M~~IJhlc ic;ia &(me ~ 
gelenlerin miktarı 17340 dır. Hmıui muhasebe: den kurulan iskAn müdürlü~ yaş sebze istihsal olunmuştur. cevab veren bir binayı de bu maktadır. Şehrin b"'9ok , • ._.. 

Müzik, dil, okuma veaair 937 Vilayet bütçesi tahmini tarafından idare edilmektedir. Cumhuriyet bayramında açmış de t·L'-- '-. ..--1-....--... 0-...aıf 
Nil/as iıleri: o1m k baiJ4.· dır .....- ·~.... Pll9',_ kurslardalyapılan ders sayısı 2515, 784 bin liradır. Bunun 104 bin Bu yıl Bulgaryadan ilimize 400 a la untar • i(fin Marlanan progrımı gl3fl 

bunlara gelen öğrenici sayııı da lirası huauıi muhasebe ve teşki· hane muhacir gelmiş, bwıiar ta· Aydın merkez kazasının 16S Y •'* ve yabaaeı her taraftan ~ pi ~ IOll(· 
32859 dur. l!ta, 101 bin lirası nafıaya, 62 bin marn.O Sökeye yerleştirilmiıtir. köy ile birlikte 88790 nüfusu gelen :ziy~l'tn hAwa titiz heMr:s bir koafe19Aa ~ 

Kutlulanan 17 milli ve resmi ı· 'f 23 b' ı· · B ı · · 146 ;.ı,.~ • vardır. 9 ayda öl6m yekQnu olanlennı tatmin etmek iml.&n- .~ ıraaı maarı e, ın ırası z1raat un ar ıçın g""'W'men evı ı C... giaö Ke,meL 1 • la ,.,, 
bayramda Halk V·ne gelenler 20 ha . 1 . 78 b" ı· l k d lh . l 1156, doğum miktan 1821 ı, dir. sı lı2<.ı , kara1s·-..ı- çok ı...ı..•r ~- . k-L-1 . ...., e ı ve ~r ış erıno, 1n ırası >.:aptın ma ta ır. tıyacı o an V .1 "f k" .. -..ı ı J , 32~1\~ı , 5 • ,.. tt1UU -· Y- mı auuı yep , · r 
binden fazladır. Sıhhi müze ile sıhhat iılerine, 22 bin lirası da göçmenlere, tohumluk, yemlik, erı en nu us agıcu sayısı 1 " ken şebrimtı, yeni müzenin ya· 10,30 da C~n,.et •• .;..; 
tarım, dikiş, nakış ve diğer ser- müşterek masraflara ayrılmış· yemeklik, ziraat alatı, ziraat hay· olup 85375 kişi beyanname ve· nında yeni bir iatil'ahat yerh'i topleoı'8ealr, 11 pare tıoıp ı*'1 
gileri 48796 kişi görmüştür.2474 tır. 15 llkteşrine kadar tah· vanları, araba verilmiştir. rerek ve 1818 kişi de vilayetçe bugün açmakla çok isabetli bir relt meraeime betl11·Cllk, ıttl 
kitabı olan kütüphanesinde bu ıilit yekOnu 235632 lira olup Ticaret fle Ziraat odası: soyadı verilerek soyadı almış· it yapmıı olmaktadır. hiıneviain halin en biyük ~e rMlf//f 
mfiddet içinde100797 kişi kitap, geçen yılın ayni ayından 42538 Aydının 936 ve 937 yılları lardır. altı odası banyoludur ve her ru alanda yer alan lcePU .. ~T ., 

gazete ve mecmua okumuıtur. lira fazladır. Bu yıl ilimiz büt· istihsalatı şudur: Sıtma mücadelesi: mektoptileri t-'tit edeoelr, ~ 
Kültür işleri: çesi bir milyonu geçecektir. 936 937 Sıtma mücadelesi 925 yılında Bozdofan ec~ahane ramlanm kuttu,.· caktir. 

936 yılında il bütçesinden Ziraat işleri: Zeytinyağı 5000 6000 ton Aydında 116 köye şamil olarak • • Müteakıbon He&evi bendo" 
kültür işlerine 240 bin lira ay· Ziraat dairesinin 10 dönüm incir 20000 16000 " kurulmuştu. Bugün Aydın ova ıstıyor istiklal martını Qa\acak ve ı; 
nlmıştır. 936-937 ders yılında örnek bahçesi ihtiyacı karş1lıya· Akdarı 4000 4500 " köylerinin hepsi, Denizli ilinden Bozdojan, (Hususi) - 1~- geçid rNmi yaptlHıichr. CI 
ilkokul sayısı 105, ders veren madığından 57 dönümlük büyük Susam 70 200 ,, 61, Muğladan 93 ve lzmir ilin- mizde bir eczahane bulunma· martoai pi de mtaMdlf ~ 
öğretmenler ise 67 kadın, 194 bir sahaya kaldırmış, işe başlan· Nohut 250 270 ,, den de 65 köy bu mıntaka çev· mMı, fakir Bozdoğanhları bü · dtı! konferwlar vıerlecell, ~ 
erkek olmak üzere 261 dir. 1111ştır. Beş yıllık çalışma pro- Bakla 500 800 ,, resindedir. Bütün köyler sayısı yiilc mütkülatla karşılaştırmakta- Halk.evi önönde milli oyJ 

Şeh!r ve kasaba okullarında gramı mucibince bu 100 dönü· Burçak 600 600 ,, 460 dır. 937 yılı yaz muayene- dır. Halk, en ehemmiyetsiz: bir oynanacaktır. 
:;107 erkek, 1978 kız, köy okul· me çıkarılacaktır. Kumdan 45 60 ,, sinde 151916 kişi muayene edil- ilicı tedarik için Nazilliye ka- Nasilli galip 
larında da 6094 erkek, 2322 lm Bu fidanlıkta damızlık her Fasulya 230 250 • miş, 33189 dalaklı bulunmuş, dar gidib gelmek mecburiye· Nesilli, ( HuMNti ) _ NaJ 
talebe ders almıştır. Şehir okul- nevi meyva ağaçları, Amerikan Arpa 8000 6000 ,, cam muayenesinde sıtmalı gö· tinde kalmaktadır. Kış günü ise Menderes. Aydın spoırcuian J 
larında 1895 erkek, 1221 kız, asma çubuğu, süs ağaçları fi. Buğday 10000 8000 ,, rülenlerle birlikte 42225 kişi bu seyahat çok güçtür. Alaka- smda yapılan meç ,ok n.tdi 4' 

köy ohullarında ise 3091 erkek, danları yetiştirilir, dağıtılır. Ya· Yulaf 200 300 ,, tedaviye alınarak 470 kilo kinin, darlarrn bu işe ehemmiyet ve· heyecanlı ge9miftir. ~~ 
1342 kız talebe imtihanlarda kında burada köy öğretmen ve Çavdar 1060 1100 " ayrıca 4000 küsur okinin ve rerek Bozdoğanda da bir ecza- hiyetinde olan bu maç, 1~ 
muvaffak olmuşlardır. muhtarlarına bir de kurs açıla· Mısır 2500 3500 ,, kansızlara da 2560 kuvvet hapı hane açılmasının teminini bü- alik-a g~, Me.deresliler 1 f. 

Bunlardan başka ilimizde bfr caktır. Bu yıl eski fidanlıkta ye· Pamuk 8000 6000 ,, verilmiştir. Bu müddet içinde tün Bozdoğan halliı yalvar- Aydını yenmitlerdir. 
sanat, iki ortaokul vardır. tiştirilen 2263 meyva fidanı halka Tütun, miyankökü henüz belli 74482 kan bakılmış, 7887 kişide maktadır. Ayd1nh sporcolar, bir peiJ 

~l~e ~leri: dağrtı~caktır. olmamı~ı~ Bundan başka kü~ srtma bulunmuştu~ ~~~~~~~~~~~~~~~d~a~n~d;a~is;t~~~~~~~~~~-~~;~~~ ........................................................................................................ , -
Cumhurreisinin ağzından böyle icaddan mahrum oldukları üze· Ben aklımda işlemekte olduğum ve ansızın yatacfıtı meYC..dif 

Merhum Jim Blohın kendi katili 
oldutu nasıl anlaşıldı 

Bu zabıta romanı Amerikanın 
en meşhur muharrirlerinden Ru· 
bert Hupes, Samuel Hopkuil 
Adauı, Antoai Abbot, Rlta Ve
iman, i. S. Van Dine ve Jobu 
E.rskmenln iıtiraldle Amerika 
cumhurreiıi tarafından yaıılDUf· 
br. Birleşik Amerika Gumhurrelal 
biTgöo: 

- iyi bir polis romanı çok 
aı ve bittabi çok kıymetltdlr. 
Her sene yüzlerce •esrarengiz,, 
romanlar neşrolunmaktadır. Fa· 
kat bunlar içinde okunacak, be· 
ienilecek olanlar pek azdır. 

Bunlarda esas hemen, hemen 
birlbirinin aynidirı Bir kimse bir 
"oesed. bulur; bu cesed etra· 
fmdaıı ya •iz hkdanından.. ya· 
bud •bulunan bir izden. yürü· 
yen detektif •katil,,e kadar va
rırl Benim fikrimce, zabıta ro· 
manları ayni esas ve kadrolata 
iatinad etmemelidir. Polis roma· 
nuı da usul, kadro ve anane yok· 
tur. Ve diyebilirim ki en iyi 
polis romanı, usul, kadro ve 
anane haricinde yazılmış olan· 
lardırl Demiştir. 

Maamafih, Birleşik Amerika 

sözlerin çıkması garip, hatta rine görüşürken, mesleğinin tam muammayı bi.!zat halletmiş de- tin gayri kabili tahammül o~ 
yersiz sayılabilir! Fakat Franklen ustası olan meslekdaşımız Ruz- ğıliml Bu muammayı hallede· ğuna hükmetmiıtir. 
Ruzveltin zabıta romanı me· v~lte böyle bir esrarengiz mev· bilecek bir kimseye de henüz Yakınlannın W•el11i hasebi 
raklası olduğu anlaşıldıktan sonra za ihdasını düşüniip düfiinme· tesadüf etmedim! de mali ~n kifi ~ 
bu hayrete yer kaJmazl B. Ruz· dikini sormUflur. Mecmua direktörü: cede bıldcınhlc g~ 
velt •muamma,, dan hoşlanır, Bu sual ile sarih surette ala- - Şu h.alde bunun Ü2erinde Herkes onu aldetm91cta, ona; 
•esrarengiz hadise ve vaziyetleri,,, kalanan Franklen Ruzvelt ev· ben yürüyeceğim: yanetlik yapmaktadtr. MtidB~ 
•ani neticeleri,, çok sever. Şar- vela gülmüş, fakat biraz sonra D ye ortaya atıldı. neciler ise... Hesaba katıl111ıf 
lok Holmaler, Nik Karterler onun birdenbire karar vererek: - Mükemmel bir teşebbüs! cak derecededir. SÖ2Ön kffl" 
için meçhul şahsiyetler değildir- - Hakikati söylemek lazımge· işte muammayı izaha başlıyo· bu adamın, bu gayri kabil~~~ 
lerl Herkesin bilmece v~ya harf lirse, böyle bir teşebbüsü daima rum. Mactranın en başlı şahsiyeti hammül vaziyetten kurtuliDai"" 
oyunlarını hallettiği gibi B. Ruz· düşünüyorum! Bilhassa epeyce çok zengin bir adamdır. Bir kıs· başka emeli ve hayali kifllll' 
velt te •esrarengiz hadise,, leri bir zamandanberi kafamda evirip mı esham, bir kısmı bankalara mıştır. .;I 
halden zevk alır. Zabıta romanı, çevirdiğim bir esrar mevzuu var! mevduat ve bir kısmı da nakid "Bu vaziyetten kurtulmak .. J. 
B. Ruzvelte göre •fikri bir spor,. Diye itiraha bulunmuştur. olmak üzere bu adamın 6 veya 7 kıa hükmü olmıyan bir ıöı cı' 
dur. Esasen bu arzın büyükleri· Bunun üzerine Ousler Fülton: milyon dolar sermayesi olduğu· makla beraber bizim adıaıı> t 
nln pek çoğu, ezici iş ve endişe· - Şu halde, bunu niçin yap· nu tasavvur edelim. Benim mil- dedığıni bilenlerdendir; vsıi~ 
lerden biran kurtulmak ıçın mıyorsunuz? Bunu yapacak ka· yoner adamım ihtiyar değildir, iıah etmek için size •hu 8 r' 
"ruhi jimnaıtik,, yapmaktadırlar. dar vaktiniz de vardır! Demiştir. kırk şu kadar yaşındadır. Haya· mm bu vazıyetten herşeyi bt ~ 

Gene bir gün Birleşik Ame· - Evet, belki bunu düşünecek tının yeni baştan başhyamıya· her almak suretile kurtulJll' ' 
rika Cumhurreisi, Amerikanın ve yapacak kadar vaktim vardır; ca~ını takdir edecek kadar iyi istediğini de söyliyebilirİlfl· ·~ 
en büyük mecmualarından biri fakat ... yazmak için vaktim yok· düşünen bir adamdır, fakat her Bıraz daha izah edeyirn: Bıı• ~ 
1 L b d k 1 B k l k . - el ıııe o an " i ertij,, mecmuası ire · tur ir polis romanı yazaca gün ayni iş eri yapma , ayni yılmış mııyont!r, tegayyup · . ..ı • B' 111V 

törü Fulton Oursler ile esraren· vakti hulamaml Sonra.. d;fha şahs iyetleri görmek onu adt:ta planı lıazırlaııııtktad ı r. ır 
6 k 

.... 1 

giz eserler muharrirlerinin fıkri miıhım bir se ep varoır: hayatından bıktırmıştır; bu ya~La - Ar ~ı>ı J ' ' 



19 flkt~edn 
A 'l U fJ_, U 

Japonya Mongolistanı vahiliye Vekilimiz ve Parti gene : 
yı rs"-· ,sekreterimizin mühim bir nutku: 

H rp! Bugün, mazlômun zalime galeheçaldı ... 

Afyon keyfi ile Bu defa Ruslarla, hakkın tecelli ettiği gündür. 

memleket idaresi! 
Japonlara ge · , ............ . 

çecelttirJ. "Mazi ilham membaı, bil hazırlık devresi, istikb 
Bir yıJpO. t:larb~ıtin, lte•ap•ıs bir 

ltarelaetiw INlice•i ne oldu? 

Pran.z ~.deri, Tunuataki 
Kostalttin ~nin bir asırdan· 
beeri Fran11z şehri olduğunu 
tarthi "bir senei devriye müna· 
~ yazıb d•maktadırlar. 
Btı de bu münasebetle yelpaze 
darbelİflin tarihçesini yazıyoruz: 

• • • 
Avrupa beftlikini lıissetmeğe 

başladıtı anlardanberi şimali 
Afrikanm "Mellah. !arından bey 
Ve dayılarından, ağalarından, 
Yani ce.ur, çevik korunlarmdan 
ıztırab çekib durmuştur. Hıristi· 

Yan Avrupa birçok defalar Tu· 
nus ve Tunus üzerine seferler 
Yapmak mecburiyetinde kalmış· 
tır. Türk nüfuz ve idaresinin 
Yerleıtiği zarnanlardan evel, Tu· 
nus ve Tunu.ta Faslılık daha 

akdettiği sulh bir sene kadar 
sürmüş, muhasamat yeniden 
başlamıştır. 1683 senesi Hazira· 
nının 26 ve 27 nci günleri Fran· 
sızlar Tunusa yeniden tasarrufa 
geçmişler, şehrin yarıden fazlaaı 

mermilerle tahrib edilmiş, 800 
kiti ankaz altında ölmüştür. Bu 
sırada Dayı BabaHasanın çıkan 
ihtilalde maktul düşmesi üzerine 
halefi Dayı İbrahim Fransa i&e 
yüz senelik bir sulh mukavelesi 
imzalamıştır. 

Yilz senelik mukavele.. Niha· 
yet üç sene sürebilmiştir. Ami· 
ral D'Estre kumandasmda Fran-
sız filosu Tunus şehri 

11,000 mermi atmışhr. 

sonra yapılan sulh bir 
fazla sürmüştür. 

üzerine 
Bundan 
asırdan 

galiptii bunlara .. Berberi. ler • • • • 
denilirdi. Laa itibarile de şimali Fransızlar, o zamanlardanberi 
Afrikanın denizciliti Barbaros· Afrikanın şimaline siyaseten bü· 
lardan, Kemal reislerden sonra yük bir eht- ı· yet vermekte 
başlamıttır. idiler. Napolyon Bonapart Bah-

0 11 dördüncü Lui Cezair ve riye Nazırına verdiği bir emirde: 
• f . .&Ai-l! .. • h• 'llLl 

uıu afa le.irat vermiş ve unua üzerıne ıterek c:ıenitden 
1663 senesinde büyük bir do- ve gerek karadan yapılacak bir 
nanma ile buralara asker gön- taarruz hakkında tedkikatta bu· 
dermiş, fakat Kolber vuıtasile lununuz; Afrikanın bu ICısmında 
tesis edilen bir Fransız doku· bulunacak bir ayağımız, İngil· 
rnahanesinin bulunduğu yere tereyi kafi derecede düşündü· 
~karılan bu askerler, Tunuslu- recektirl" Demiştir. 1 Ayni za· 
lar tarafından tek nefere kadar manda •zeki ve kurnaz" olmak 
~ıhçtan geçirilmişti. Bu mağlii· şartile Tunusa bir mühendıs 
Diyetin intikamını almak üzere gönderilmesini ve bu mıihen· 
iönaerilen daha büyük bir kuv· disten mümkün mertebe fazla 
Vet, yedi sene süren bir harbden . malumat istenilmesini. emret· 
sonra Tunuslularla bir ademi miştir. 
tecavüz mukavelesi imza ederek Napolyonun Bahriye NaZlrıntn 
dönmüştür. Tunusa gönderdiği topçu zabiti, 

Bu mukavelenin hükmü çok lstanbulun üçüncü Selim tarafın· 
•iirrnemiş Tunus Dayısı Baba dan müdafaasında hizmeti geç· 
liasan tarafından iptal edilmiş miş olan Yüzbaşı Buten idi. Bu 
Ve Fransız gemilerine karşı Ce- zabıt, Tunus Dayısı Alinin ec· 
lair korsanları ltorkunç bir teca· nebilere karşı çok müteyakkız 
VGıe başlADHılardır. Bunun üze· davranmasına rağmen arazinin 
tiae 1.682 seneai 21 Temmuzun· müdafaa vaziyetini, uhillerinde
~! !ulondan haı:8!'et edeb 11 rinliklerini adım, adım ve kanı, 
~~ laarb gıemaaı, ıs galeri, karıt ölçmeğe muvaffak olmuş· 
.., boaabarda ve iki ateş kayı· tur. Fabt Buten bu tecessüs
iaQclan mürekkep zamana ıöre, lerle Dayı Ali beyin nazan dik· 
~ kwv.tli bir filo Tunuslulara katini celbetmiş ve bu hal de· 
""."'Fil harbe baflam1ttar. Bu fıi1o. vam ettiği takdirde Buteni diri, 
:-- \lenocl'Eliagaray adlı bir diri ıömeceğini bildirmeğe mec· 
1.._ı._.IZ ._illin yeni icad ettiği bur kalmııtar 
.,.. top ta teeriibe edilmittir. Beyin lbu ihtara Fransız yüz· 
1..-~ topan Utliı yangın bom· bqısımn işini ancak bir müdet 
.....,ı Tuualalan çok korkut· geç bırakmıştır. Bu müşküllere 
~ T raj'men iki ay kadar süren bir 
~ •ulta bulunan Per çalışma sayesinde askeri hertürlü 
de p adlı ı... papaz ve hem malumat ve planları hamilen 
..... '-- kouo109u olan bir Tulona dönerken yolda bir in· 
'*ldlti PtMmZ .. iralioe s11lh giliz Brikinin taamwana utra· 

.... g&tdermitlerdir. Pa· mıf, esir olmuı ve Maltaya 
::. \fe diplomat PNDllZ amin· sevlcedilmiftir. 
~ -.lutbil tutlanm getirdiji Fraaaız zabiti e11adeki vesaiki 

denme at.ata mecbw blmıfbr. 
Pl'lnll& lnh lnı .. r için 30 Maltaclan l1tanbula firar eden 

'-Hyen Mrietmiftirl bu zabit, karadan Fransaya 
...... ~~ra~-. BabaHu• .. ·, manalı d f-'---.. .,wa - önmiit .. at Napolyon bqka 

lı aiilerek: yerlerde mqgul olduğu için Tu· 
- Allah, Allah! Senin sulta· nus seferini düşiinememiı, za. 

:. bu paraaın sade yansıaı bit te bir suikud neticesinde 

1 
. a Yennif olsaydı, istediti ölmüıtür. 

.1'!" ben kendi ellerimle yakar

.. unl o· la ıye hayret beyan etmiştir. 
ba Ha.an ile Fransızların 

• • • 
Tunus Dayısı Ali Bey 1818 de 

- Sonıı 11 inci salıi/ede -

Japon Harlll§e Ntızırı 
"iç Mongolistan kimde ise. 

Asyanın anahtan ondadır.,. 
Diye bir söz vardır. Bunu 

bilen Japonya, yıllardanberi İç 
Mongolistam elde etmek ve Man· 
9uride yaptığı gibi, keDdi ka
nadları altında orada müstakil 
~i~ Çin hükumeti tesis eylemek 
ıstıyor. 

Son günlerde sızan radyo ha· 
~erleri; Japonyanın, iç Mosgo
hstam müstakil bir hükumet 
haline koymağa karar verdiğini 
bildirmektedir. 

iri malumat alan siyasal me· 
hafıl; Japonyanın, böyle birşeye 
muvaffak olacağına ihtimal ver· 
memekte ve farzı muhal, müsta· 
kil bir Mongolistan teessüs etse 
bile, Rusyanın buna karşı eli 

btiyflk davalarımızın gerçekleıecek merhalesid• 
Anlı:aıa, 28 (Huausi muhabi

rimizde~ - Dahiliye Vekili ve 
Parti genel selu«eri • B. Şükrü 
K.ıya, Cumhuriyetin ondörd6n· 
c6 ytldönümü.münaaebetile bugün 
rad,oda bİ1' konuşma yapmıı, 
biyilk i.lalibı ve C11111huriyet 
refimiei anlatmıtbr. B. Ş6krii 
Kayamn bu söylevini bildirt
yorum: 

•-Sayın yurddaşlarım; 

Bugün, Türk Cumhuriyeti 
14 ünoü yılına girdi. Törle mil· 
leti, onu yurdun her tarafında 
ıevinçle kutluluyacalctır. 

Aziz hemşerilerim; bu en bü· 
yük bayramımız, hepinize kutlu 
olsun. 

Yakm tarihimizin hatıralarını 
bize tekrar yaşatan bu büyük 
bayramda, milletin kurtuluş ve 
kuruluş safhalarını tekrar hattr· 
lamakta faydalar ve hepimizin 
göğsünü ihiharla kabartacak şe· 
refler vardır. 

Dalıilige Vekili oe Parti genel 
sttlcreteri B. Şiikrii KfflJa 

Türle diye bir millet tanınmıya· 
calctı .. 

Türklerin yüzlerce asırdan
beri oturdukları, yaşadıkları, imar 
ettikleri ülke parçalanacak, da-
ğıblacak, hür ve müstakil millet, 
evvela esir, sonra da · imha edi
lecekti. 

Milletin kendi mukadderat 
kendi idare etmesi prenaibi, 
ve ameli olarak bugün ilin ed 
miftir. 

Demokrasi denil-en bu id • 
tarıı, Türk miUetifti en yük 
mertebelere ulaştırmıştır.,, 

B. Şükrü Kaya, bu idare 
zmm, her türlü acı teoribe 
den çıkan yepyeni ve 
~ünyesine göre hazırl.uı., 
d+nu söylemiş ve sözleri 
devam ederek: 

•-Mazi ilham membaı, 
hazırlık devresi, istikbal, 
davalanmızm gerçekleşecek m 

1 haleaidir .• 
~ 

Demiftir. 
Dahiliye Vekili ve Parti ı 

sekreteri B. Şfikrü KA)'9, DWJMm 

sonra cumhuriyet reitminio 
vasıflarım ayrı ayrı tetkik 
her Türkün büyük şefin 
turlarının g ı altında Vftılıtftıll_.. 
bir vazife Lef ikki etmeli 
geleceğ'İni söylemiı ve ~ 
leti için srlametin ancak bu 
da olduğu beyan eylem'ıtk .. 

•-Mukadder olabilecek 

bağlı bir halde kalmıyacağı ka- ' 
naatini yürütmektedirler. Zira ha-

Büyük harbin Türkiyeye ha· 
zırladığı feci akıbet, millete reva 
görmüş olduğu felaket, hepimiz· 
de derin acılar bırakmıştır. Bu 
kararlarla, Türkiye diye bir kıt'a -ANADOLU 

Türkiyeye, Türk milJetine rev~ 
görülen bu akıbet, tarihin bir 
zarureti gibi telakki ediliyor, en 
alicenap adamlar için bile bu 
vaziyet tabii görülüyordu. Türk· 
lerden bile bu akıbete inandml· 
mıı zavalhlar vardı. 

ru yolu, Ulu Önderinin j .... ,_ 

bulan maddi, manevi 
ermek yoluna giren miHete disat, ekseriya birçok emeJlerin 

tahakkukuna mani olmakta, dün 
mümkün görünen bir işi, ertesi 
gün muhal kılmaktadır. 

Müstakil bir Mongolistan tesisi 
için Japonyanm alet olarak kul· 

11Mma~)stediği elemanlar, pek ala 
takdir ederler kj, Japonya. ıu
nun bunun nam ve hesabına 
müstakil bir Monrolistan vücude 
getirmeği, aklından bile geçir-
memektedir. Bu sebeple, iç Mon· 
golistanın, Japonyaya lokma ola· 
caj'ı, kolay bir iş zannedilmiyor. 

Japonya, fikrindt: ısrar eder 
ve emeline muvaffak olmak için 
daha ileriye varırsa, bir Rus-
Jepon harbinden korkmak, yersiz 
bir endişe sayılmamalıdır. 

* * * Japonların hücumu karşısında 
Çin ordusunun lüzumu kadar 
mukavemet gösterdıkleri iddia 
olunamaz. Ancak, ıu noktayı 
kabul etmek lazımdır ki, Çin, 
Japonyanın istılicu emellerine 
karşı bugün vahdetini kazanmış 
bulunuyor. Bınaenaleyh, Çin he· 
sabına bundan daha mühim ve 
kirh bir zafer olamaz. 

Çin, düne kadar vatanperver
likten habersiz bir şeydi, fakat 
bugün öyle değildır. Bir Çinli, 
şimdi elindeki silahı kullanırken 
tam ve kimil bir kanaat tqı· 
yor ve attığı kurtunu niçin at· 
tığını pek ili bilıyor. Bu itibarla, 
Çini manen muzaffer saymak, 
isabetli olur . 

Dan! 
Bu, Selinikte Beyazkulenin 

karşısmda ve rıhtımdan Yalılara 
dotru giden tramvay caddesi· 
nin üstünde Sanatlar mektebi 
akarlarından önü demir parmak· 
laklı küçük bahçeli bir evin so
kak kapııma yakın penceresinin 
önünde duran (beyaz caketli, 
8iyah pantolonlu ) bir tabıı 
tarafından pencere kafealeri 
aralıtmdan odanın içerisine dot
ru sıkılan bir tabancanın sesi idi. 

Bir kurşun ablmıı, iki kiti 
wrulmuıtu: Fail, vazifesini yap
maktan mütevellit bir gururla 
yüzünü sokak tarafına doğru çe
virdi. Acı acı gülümsiyerek: 

- Cezanı buldun alçak( Di· 
ye mmldandı. 

Bul'ünkü tekamülünde devam 
edecektir. 

~rli tarihçimiz muallim Mitat, 
gasetemisin "Tarihten Yapraklar,, 
loaınında yer almııbr. Onun ga..ı 

yuılanm eık eık okuyacaklllllll. 

ÇOCUK 
Wnci tepinin onunda yamdan· 

mıa yeni bir uhife daha v~ 
ve o eabifede birçok yailikler ya,.. 
cajlL Bu eabif.ı.r de'ftlll edip gide
cektir. 

Yarınki aayımızda 
Çok eD~ yuıJır ftl'du. 8u 

meyuıda Eaucı Kemal 'lrlmilin enı. 
neaaa bir yua11111 bel...elr•nı•I 

Türk milleti elbette buna liyık 
detildi. Tarih sahifesini kapata· 
cak dahi olsa bunu kabul ede· 
mezdi, etmiyecekti ve nitekim 
etmedi de .. Tarihin, Atatürk in· 
Jalibl diye sahifelerine l'eçirditi 
büyük ibtH\l, Türk milletinin 
layamiyle bqladı. 

Atatürktin genç zabitliğinden 
bqlıyarak 19 Mayıs 1919 Ma· 
yııında Samsuna çıkmasile ve 
uzun mücadelelerden sonra müs 
tevlilerin yurddan atılmasile baş-
layan Milli mücadele, asırlarca 
s~yl~n~ek, tekrar edilecek ve 
m11h hır daha görülemiyecek 
kadar büyük bir savaş olmuştur. 

içeriden, dışarıdan binbir türlü 
hainliklere maruz kalmış, fakat 
hiç bir zaman yılmıyarak davasını 
kazanmış olan o büyük savaşın 
yaratıcısı, başarıcısı Atatürkü 
millet her zaman muhabbeti~ 
anmayı daima şerefli bir vazife 
bilmektedir. 

. Başka ülkelerde yaşayan, dost 
mdletler, inuniyet sahibi insan· 
lar da bu sevince Türkler kadar 
ittirak etmektedir. Bu bayram 
zaferi ilin eden, tesit eyliyen bi; 
gündür. 

Bugün, yalnız bir milletin kur
tulutunun remzi olan bir gün 
dejil, mazlumun zalime galebe 
çaldıjı, hakkın tecelli eylediti 
bir gündür 

lce repmleri tevcih etmek, 
onu rencide etmekle 
kendi varlıtına suibst .... 11r11.
mış şüphesine de dfitftrtr. 
ise, ancak aklı ve idrMi 
da olmıyanlar yapabilir .• 

Diyen B. Şükrü ıc.,., 
türk inkılibmm beynelmilel 
yasette, milli ekonomide, 
yede şeref veren eserlerinin 
önünde bulunduğunu 
C. H. Partisinin miUetia Plllı-S 
dan dotan bir hızla 
olduğunu anlatmış ve dem· 
tir ki: . 

"- Atattürkön yaptığı inlı 
liblarm her hamlesi, her b" 
Türkler için ayn ayrı 
ol~cl-lk kıymetleri baDdir. 
yiırsd: eserler, bqka mem 
it ç ı n bayram olur.,, 

B. Şükrü Kaya, söylevini 
sözlerle bitirmittir: 

- Vatanı ve milleti kurt .. ı1ı1 
yaşatan Ulu Öndere o&... 
netimizi, muhabbetimizi 
mize tekrar etmekle en 
sevinci duyuyoruz. 

Bayramınız k.Uu olılma, 
hemtchrilenmJ" 

---~ Htı,ır•••lil 
Belediye zabite ·~ 

dan 33 num...Jı lbnhim o...,ı 
lı:mir memurin lıoopelattle.i.W 
30 liralık hiMlliai T&rk ..... 
kurum11na hediye etmiftfto. 

1 lnkılAb Hatıralarından 1 ~ ... :=! ~.:·1• 
• • - Tam CM ahnaoak · nolmta-
111--;;;;;;;;;;ı;iilliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİiiiiiİİİiiiii;;;;;m;;;;;lilll-------...ııı dan b ... •••ıtl 

Meırutiyet ilanı için Selinlkte Diyordu ve birçok aee1er • 

tıl failin ~ı t•ı ai 
a an ilk kurıun ediyorlardl. Çok i'eQmeden oacl-

de iizerilade bir tabanca leli 
daha d..,..ıdu. 

Girerken açak bıraktata bM
çecitin kapısındu tramvay oad· 
desine çıktı ve Yalılara dopu 
hızlandı. 

Silib sesi illerine evde fer-
yıdlar bqgöstermişti. Y •u· 
lardan biri: 

- Ömerl koş. 
Diye batırmıştı. 
Esasen mutbakta tetikte du

ran Ömer silib patlar patlamaz 

y...,.: M. ~ 
faili önlemelc itin llemen taban
casını çekerek am bptdan .,., 

r."bi hrlamıt, y.h&.ra dotru ..... 
anan beıfaz aaketli, siyah J>M• 

tolonlunn archna dltmltti. 
Silah Hli yoldan ititilditi 

gibi BeyulNle balM}uinden de 
duyulmut. kaçan ile kovalİyanı 
laerkos ıörmlft6. Derhal kulak
tan kulata bir ft•ltı bqlamışb, 
herkes notioenio ae olacağını 

Buau da, elinde taD.nca ol
duğu halde keadiai ~ 
takib eden Ômere, beyaz oelcedi, 
•itıab ~ntolonlu atmlfb. 

Sililı auinin ardı ..,. Omer 
de wrt1lmut, yaya kaldı"
listüne uzanıvermişti. 

Seliniğin bu kısmı tenlaad.r. 
Birkaç adım sonra dönem • 
hemen kimsecikler yok gibidir. 

Somı VCll' 
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Par1ali bir hlanço iar~ı 
--~~~~~~--............. ~·~··· ......... _.ii-...~~~~~~ 

• 
ım Geçe bir yıl içinde başarılan büy··k ·şler, en dbin 

ır sel eri da i sevindırece dar f eyızli ve gögüs kabartıcı 
P!RfDw • • t t •••il 

Yeni fabrikalar, yollar, iktısadi hareke r, Doğu ıll rimizde büyü ı lahat, emiryolu faaliyeti, 
Köylü · anku ı, büyük ıuİama planı; il va nakliyatı iyasi muvaffakıyetlerimız 

Mıiletlerin tariHiride, lahzallan 
da kısa say1lan her senenin, 
Cttttıhutıyet Türkiye~irit!e ne bü
yOlt işlerle mhhmul olduğunu g~ 
r(tp te, Atstürle TürlCiyesinin ati· 
9inden emin olmamak, en bed
bin bır insan için tfahi milm· 
kün değildir. 

8i2e hesapsıı eserler balişe· 
den. müreffeh ve nurlu bir yol 
aQAh Cumtiııriy t sayr-sinde, ıısıf· 
larca mühmel kalan güzel mem· 
leketimizde neler yapılabilece· 
tın, her senNıin parlak blan
çosunu tam mlatken anlıyabili· 
yoruz. 

1923 ı esinde doğan Cum
huriyet güneşınin ıiyasından is, 
tifade ederek yaptığımız büyük 
işi r ünd n gün çoğnlm kta, 
yurdumuıu her dakika süsliye
rek engin bır refaha doğru sev• 
ketmektedit. 

1936 senesi 30 İlkte riıiinden 
1937 29 İlkteşrinine kadat ıvü
cudt! ıetirileo eserleri sıra ıle 
kaydedebilmek için kitaplar dol· 
durınak lazımdır. Biz, bu eser· 
)erin yalnız cihanın gözü önüı dt:: 
bulunan kısmını şuracıkta hıılasa 

etnı ltle, Gumhuriyt>tırnizin 
1 

yük
sek I yız:lerini tebarüz ettırmiş 
oluyoruz. 

imar işleri ti' !/ol /ar: 
Alatürk tr'ürkiyesinde son bir 

ıene ir,ind~ vücude getirilen. 
imar i:1leri hesap cdiİemiyecek 

.. 1'.cede çoklur. Bu meyanda, 

.uhtelif vilayetlerimizde ınşa 
olunan ve 15 bin kilometreden 
fazla olan yollar baştadır. Mek
tepler, köprüler, resmi binalar 
ayrıca mühim bir yekuna balığ 
olmaktatlır. 

iskan mıntaklannda binlere 
varan göçmen e\rlerı, yüzlerce 
kasabalarımızı süslemiştir. 
Yeni /abrikalarımız ve 
sınai kalkınma: 
Smii sabada başarılan en bü

yük eserlerimiz, claha bir kaç' 
haftl evel işiemeğe başlıyan Na
ztfft ba~ma fabrHcasile, pek ya· 
lttn bir zimıhda faaliyete geçe· 
M oları KatabUlt demir ve çe· 
lik fabrikalarıdır. 

Mibınikt kuvvetin şümul ve 
sahası dahilinde yapılan inınta· 
kavi icraat da pek çoktur. 
/ktıaadi muvaf Jakıgetler: 
lktıaadi hayatımızın inkişafı 

J'Olunda başarılan büyük itler; 
iiaüm, zeytincilik, balıkçılık ve 
ltüçilk esnaf kongreleridir, Bu 
llDal"leri toplamakla mıhıuli· 

gazet6 
a ib •e a•nıllharriri 
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rü: Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

İDAREHANESi 
hmir hcinci 8 yler ıoklAt 
C. Halk Plrtiıi bina81 içihde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Teleton: 2776 .• Posta kutusu: 405 

Abone şeraiti 
Yılbtt 1400, alta aylı!ı 800, üç 

aylığı 600 kW"atlur --Yıliincı metnlelt:etler içio senelik 
abobe ücrPti 2 lirndft 

tımızıh hariç piyHılarda daha 
temıı bıt hRlde anedılerek faıli 
ra bet kaunma 1111 lemın tHık. 
Satış koopetAbflerı hıtli~ınln 
teşkili V« drk~rli m11hsullerımız 
den ola Uz.tim ve mcırlerımııın 
m•1ayyeı tıplet :şeklinde ihracı, 
en esaslı ve f nydalı işlerimııden 
birını t<·şkil rd~r 

lhrncnı mahsullerimııın kolay· 
ca s~vki içın yenı vapurlar al· 
mak, so~uk hava depoları tesis 
etmek tesehbiısü ve yaş meyva 
ihr(lcalına muvı ı f 1thyetle başla
mak ı ş , şükranla ka d t> değer. 
Bu meyanda, ma ! atımızın ko· 
lay l ıkla t:ı hmili içın gnek 1 ten
taııbul ve gerekst: İv. nır lınıan· 
larıwfo iicnde getırtlen yelli· 
tikler d 'lf&ırtiır 

10{) m;/ n rn ~geli Kög-
lü br nkosı: 
. 1937 

en ınd 
faaUy t bl&n
enılabilecek 

maden ocak ı arılflır.ın ışl tilmesi 
etr lindaltı f aalıyc:t te tam•rnen 
müsbet Mh ya tirmıştır. Bu 
arada, toprak ve kimya sanayii· 
nin terakkisi için tie c:ıddi adım· 
lar atılmıflır. 

Oemlrgalu in a tı " Şirll 
~inıentll/erleri: 

Cunıtiuriyel saye~lhde demir 
ati rla örülmUş olan yurBumm~
da, buısene de Şimendifer ınşa. 
ahntt büyiJI( bir htı verılmi$, 
büna ıamimeten de, Şsrk tfo· 
mlryolları tnllli şebekemiıe da
hli ölınuştur. Bu hattın atın 
alınmasında gösterilen yilksek 
isabet, minnet v şUkrlinla kay
dedilebilir. 

'f lcart fftut1azenemlz ti" lil
hal til rejimi: 

Tıc3ri muvazeneffıiıirı bu seneki 
n~Hceleri de, bıze inşirah vere· 
cek deretedeclir. 1liracalımız ge· 
çen seneler gibi bu yıl da artmıJ 
ve koHtenjan sisteminin llgasile 
y~fil idbalat rejiminin HUbıkı, 
gilmrük variôatımızı bir kat ' 
daha artırmıştır. 

1 

Hava nakliyatına 

•hemmiyet: 
Deniz nakJiyatımııı:m inkitafı 

için başhyan feyiıll lrikişaf, ha• 
vı Haleliyatımııın tia l:>atlimaiına 
istilzam etmiş Ve bu sene belli 
başlı vilayetlerltfüzde hhva nak
liyatı için istasyonlar tesis edil
miş, büyük hava meydanlarının 
inşasma teıetsbüs olunmül ve 
mükemmel yolcu tayyareleri satan 
alınmııtır. > 

Orduda oldllju gibi sivil tar .. 
yarecilikte de ıöıterdiğimlz mu• 
vaffakıyet nilkumetimizin, hava· 
cılıtı \termit olduğu büyüle kıy· 
met ve ıehemlniyetin yükıek te· 
cellisidüı. 

idari sahada ı yapllan ısla• 
hat ve doju illeritnizöe · 

ba9hyan büyük işler 
~ lktısaliliSıib'di· 'OrtEri Hhada 

----~~----.......,;;;~...:... ........ ...-............ .-.. ______ ..._ __________ ~ __ 
Tür' milleti o uralt var olmak, ve ba. 

ytl irısan ail sind n ytiliıek bir cemiyet 
olarak yaşamak, Türk inkıltibtnın öye .. 
sidir ~1'.ATÜRK 

bu !lene vücude getırilen büyuk 
es ·r t•rle yapılau parla~ şler 
arasında ı C:lari sahada da çok 
m.uhim ısl:ıliat görüyoruz. Doğu 
il erimizde öaşlıyan ve yüksek 
bır iclarehıh mal(anizmasile ala
kadar olan esaslı ve cezri işler 
ve bu vilayetleri başfanbaşa 
r~faha kavuştuHicak feyizli tecl
b r er, fürk ıııılletine sevinç ve· 
rt·cek d ·rec~·de par\akhr. 

Van gölü ldf" \!:!pur işletmek, 
şi dıy~ kftJar aytik basmamış 
yerine kadar Cumfüıfiyet ida
r esınin m::iddi ve manevi kuv· 
ve\tı1i gö§thtnt>k ve öilhassa yo\ 
v@ liı ktep l şferin~ fovkalaC:la 
öir liı2 vermek. bü serıı:- haşa· 
rılan İşlerin başindadır. Kaldı ki. 
do u vilaydlctimlıin bir kı!lmm· 
da a ırlaraa ileri halkın liuzur· 
ve istırakatini s~lbeden liötü 
aınıll t d kökiintlen yok tfil
miş ve buralarda Cumhuriyetin 
disiplinli idaresi, nüfuzunu ke· 
n\AIİff' gÖ!lttttıiftlf'. 

Doftı ill~rtmiıde llkokilllar 
bile pa rWil la llyılabfl~c ~ ki
d r az iken, lfogüıı · Vafi gölü· 
nilh fetah veren kıyılarıncJa, is· 
tikbalde koca bir ülkeye bilgi 
saçacak hır üniversitenin duvar· 
ları yükselmektedir. 

Bu illerimizde başlıyan büyük 
ve ~saslı ıslahat da, 1937 sene· 
sinin icraat bllinçosunda görül· 
mektedir. 

iş kanunu 
Cumhurıyet idaresinde Çlkan 

isabetli kanunhıtımız ırasında 
bu yıl hıtbık mevkiine giren iş 
kanunu da bilhassa zikre şayan· 
dır. Asırlardanberi işçinin ve iş 
sahiplerinin mütekabil hakları 

ihmal edilmit olan bu memle· 
kette, şimtJi Cumhuriyet ıaye· 
sinde i~çi d~, 1$ v~ten mClesse· 
seler de, klinıini haklar1nı iktisab 
etmişler ve biribirini layıkile ı:tn· 
lamak gibi medeni ve içtim•i 
bir nim te kavufmuflardır. 
·Ordumure Hediye 11dllen 

tayyareler: 
Cuınhuriyet idareıinin yüksek 

foyzirıi çalxtk kavrıyan milleti· 
mı t •imdiy kadar old\ltu gibi. 
bu sene tie vatflmn mfitfafaa!Ut a 
ullnk ı-d n hus~s ttı defııı bir 
hassaıiye göaterttıış. cıhına ör-
nek olan yüksek hamiyetini ib· 

Bir sporcu 
ailesi 

- Ne ofu .. 
gorsunuz be 
1Jdmurcd1tlart 

- $una bak, 
Üçoklugum 
dige kafa tu 
f~or •• Ben de 
A lsancakl ı .. 
gım. 

- Beni hif 
hesaba katma· 

dıniı mı be ya-
ramazlar? Ben 
de Yamanlar
spordan değil 
migilff? Kal• 
ka,.sam görlir• 
sürıÜ7 .çizi 

zili etmek surehle ötrlumuza ye
ni yenı tayyareleı- hediye ~l· 
miştir. 

Yüksek Türk milletinin bu 
hassasıyetı, Cumhuriyet idare· 
sinden al<:lığı kavraytş sayesinde 
tezahürünü göstermiş bulunuyor 
ki, bundan dolayı ne kadar se
vinsek azdır. 

Siyasi muvaffakıyetlerimiz: 
Gumburiyetin 14 üncü ıtme· 

sini ikmal ederken• gözümüzün 
önünde birer abide şeklinde yük
selen eserler arısında siyaai mu· 
~affal<ıyetl rimiz Cle tefahürle 
zikre şayandır. Bunhmn başmda 
siyasi zaferlerimizi haleJiyen Ha
tay işlni görüyoruz. 

Cumhuriyet sayasinde dünya 
siyasetinde parlak bir mevki 
kazanan Türkiye, Hatay mesele· 
sinde sarih haklarına istinad ede· 
rek yürüttüğü bu dava, 1937 
senesi blinçosunda yıldız gitii 
parlamakta ve Türk milletinin 
göiüslerini kabartmalc:tadlr, 

Y6ır;binlerce Türkü. u lat1'dil 
gioi en oüyük bır nimete JCavJi-
turan Hatay r:aferi, camhuriyeti· 
mizin, Türk tarihiııde altın yaı 
ile ıeçectk büyük bir zaferidir. 

Bu ıafer, hakka tapan sulh9u 
Atııtürk Türkiyesinin siy&1i nti• 
fuzuriu l<uvvetlendirmiı, mevki· 
imiıi bir kat daha yükseltmi,tir. 
Bu itibarla, Hatay zaferi, 1937 
senesinde kazandığımız siyasi 
muvaffakıyetlerin bir şaheseridir. 

Balkanlarda sulh için kuvvetli 
bir amil olan Balkan ittihadı ve 
orta Avrupa~a müsalemetin in· 
mal et:lilmiyecek mesnedi küçük 
itilaf arasında akdolunan askeri 
konufmalarda, sulha en çok 
Tütltiyenin taraftar olduğu teÖa· 
rüı etmekle, bu sahada da mü· 
him bir muvaffakıyet ihraz etmit 
bulunuybruz. 

Tütkiye Cumhuriyetinin, da· 
hilde ve hariçte ka.ılihaı~ı mu
vaffakıyetler, Türk milletine se
vinç verecek derecede büyüktür. 

Bu muvaffakıyetler karşısında 
ifti.hat duymıyacak tek ferd 
yoktur. 

TilrlHye Cumhuriyeti, kısa liir 
ıaman içinde başarıltrn büyük 
işler muvacehesinfie tlünyamn 
en mütekamil memleleetleri stra· 
sında yerl olduğunu ispat etmiş, 
daha çok büyük eserler vücude 

gelirmek· kudret ve azminde 
bulunduğunu cihAne göstermittir. 

MüessiJ hiJdbele,. lcal'şısıl'
cİa hiikdmelimizin şefkati: 

tedbirler, Cumhuriyet devnncte 
milletin, ne büyilk bir ıefkat ve 
alakaya maıhar oJduğuou biM 
göstermiş ve milleti. CuanlıOti· 

r.et ;daresine bir kat daha b* 
am11br. 
Bize Cumhuriyeti kazandıran be 

Bu sene içinde yurdumuzun 
ba:ıt taraflarında vukubulan sey· 
lip, yangın ve feyezan gibi mü· 
essif h~diselercİe1 kuvvetini Cum· 
huriyetten alan hükumetimizin, 
felaketzE.'delere yardım için gös
tetdiğı tehalilk ve aldığı seri 

yük Atatürke ve onun mesai aıb 
daşlarına minnet ve şükranlan· 
mızı bir kere daha iblak etme
ği vicdani bir borç biliri;1. 

B lecliyenin yeni otobUS· 
leri işe ba$1adı ·-· --Eski otobil.sler diğe.. yerlere taksim 

olundu Bazı yerlerde tarife indirildi 

Dinka mdra•İllttltJn intibalar, Vali n~tuk sÖ(/lerken, Va/.) 
tle heledi!Je azaları ille işliye otobüste .,. dünkü 

bıııiinkii otobüsler 
Belediyenin Kordon liattında nilfte de beş kuruşa olan ücret 

çalııtırmak üzere getirttiği oto· yüz paraya indirilmiştir 
büıler, dünden itibaren aeferlere · Yeni taksimat i e şehır içinde 
başlamış ve bu münasebetle bil· günde 65 oto çahşecak ve 
kilmet öhünde merasim yapıl· her semtin vesaıt nakliye ibti· 
mıttır. yacı karşılanabılec"'ktir. 

Merasimde, vc.li, beiediye reisi 
ve reis muavinile ~ehir meclisi Sef erihısarda 
aıtaları, davetliler bulunmuılar; 
vali bir nutuk lrad eô.erek Cum· 
huriyet bayramımızın ilk iÜnünde 
İıfrlirlilerin büyük bir esere ka· 
vuştuklarım söylemiş, belediye 
reisi Dr. Behçet Uzu tebrik et-
miftir. 

Müteakıben davetlilere ıerbet· 
ler ikram edilmiş ve ikl otobüale 
Konaktan Alsancağa kadar gidi· 
lip gelinmiştir. Dünelen itil>aren 
Kordonda yalnız belediye oto· 
bühleri çalışmağa başlamıştır, 

Belediye, Kordon llaHtndan 
alman eski otobüsleri mulit~lif 
hatlara taksim etmiş ve batı 
l:iatlıraa ilcretleri incfümiştir. 

Tepecik ve Buca hAttınthı 24, 
Konak • Ötize\yalı hattında ıs. · 
Karşıyaka ve BUrııova hattıni:la 
da 13 otobüs çalışacakbr. 

Eskiden park Üzerınden gidip 
gelen Eı;refpaşa otobüsleri de 
fazlalaştırılmış ve fiatlerde ten
zilat yapılmıştır. Yeni şekle göre 

· Konaktan Etf f paşa meydanına 
kadar gidect ~ olan bu otobüs· l 
ler, Kon alttan • hare Ket ederek' 
İkiçeşmelik yolunu teki ben Eşref· 

. paşaya çıkacaklar, avdette de 
Değırmendağı iıierınden şehre 
inece ki erdir. 

Bu suretle İkıçeşmelık tara 
fında oturanlar d,1 bu vasıtadan 

istı fade ed ·b 1 c kl t> ıd r . 

Bundan eveı Kon aıı Alipaşa 
mev Dflllla kadar 7,5 kitli A 

olan bıld ücı ctı beş !'>.\JI u~a, \<lö· 

feci bir 
ölam vak'ası 

••••• 
Eski bir banka memu. 
ra bafda tJlii. bulundu 

Seferihisar kazasmın, Hıöir
lık mahallesinde oturat1 Ali oğlu 
Melekıat Öktem, kazanın Çay 
mevkiintle lbrahim isminde biti
nin bağ kulesinde ölü J:;ultin· 
rifüşhır. aaşında liir kurşun ya
rası vardı. Vap1hın tahkikatta 
bu zatıh e\telce banka memuru 
iken iki ay evel tekaüde !iev· 
kedildi~i ve aılesinin maişetini 
teminde !orluk çektiti anlaşıl~ 
ffiışht. tesetfhi yanıba,antla 
bit de tabanc lfolunmuştiıl. 
ôlüm valt'uı lıikkın<İa tahkikata 
devam ediliyor. 

Rumi· 1.353 ı Arabi .. 1356 
llkteşrin 13 Şaban . l!I 

-

1 
9 
3 
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İlkteşrin 

29. 
Cuma 

1 
9 
3 
7 

.E~· luıt .Ez.an Va_!!! 

Ctılwş 9,4!1• 1 .)<J Ak~am 12. J.8.44 
U..!, J.i J t.!,! 11 Y,ıhı 1,36 20,1 
l111ıılı H.lB ı<ı t 7 lııı .ık 8,5> 3,!I 
~ _ -«L,.._..,,,.;...~_:,. • ..., ... weı;n•ıdl""~·•_._.. 



V ata1Klaşlar 

Bugün 
Bayramı 11aaıl kat

luliyacağı~? 
P,.O#JH.,,., olıap,.,,./ 

BQffiiD, Ct ~u~ <>11dir· 
düacfi 111d&nümü b.pl'&ID&IY t.a· 
iti ~. eu.ı....,_. dotu· 
'9o afif .&cadelıl•• .-.bolü 
otan ..... ~ h..-· 
bata ~ ~Mdtr. 
lz~r en biyllc bayramı 
canderı llutlulamata baztl'len· 
lllaktadtr. 

Vilayet ve Par~, bayram i9İn 
hir program hazırl&mıthr. &na 
fÖre şehrin kalabalık mahalle· 
rinde halk hatipleri ter11ftndan 
konferanslar verilecek, büyük 
İftlulAb ve ouwnıri§'etin manMı : 

•illete aAIMtlaottitr. Kadın, er-~ 
lce&c, 18 yapnı ikmal etmiı her 
Vatandaş bu ... He körsmerinden 
ietifade edebiecek, YMarı~a 
hitabede bul\IHbMecektir. 

Bugtin sebaWeyin saet9,1S dea 
10,]() a Hder viliye* merasim 

~. bUllU ... 11 de c.aı
h-,.t alenaacWıi btiyfik ..illeri 
,. N8IDi takip edewlııtih•Rıe.mi 

lll)ide - IUMf Mlleri lut'alar• 
~, ip>f9U w -......tar er· 
leara. itMı Mc edeoeklefdlr. 

Gtecılt 1111 ieden eYel ilbay 
....... dıırın bir ...... irad edile-

-.~~~ bana~,..._...,, 

-..a 111111 OD~ llWkapmer 
~ 14.. ,a~llhai•• .,_et edl· 
oelr abülbee ~nWer kona· ..... 

Gec•i mulaWif yer•de ba· 
lıol.r- -ı N ı ek, eti•••r tenip 
•nmltl•. ............ : 

lımir NallreYi de Cumhuriyet 
bayramı İıQID bir brotram laezır· 
lamtfbr. Bu ~-- göre, bu
ıün öğleyin · tar.hadım 

mahpuelara atJ1e )'91Detİ v.'Üe· 

oelc, öğleMrı soara tWllevinde 
bayramlaşma İ9İll bir toplantı 
Yapılacaktır. Ayui gün akpm 
20,30 da Rahmi Balaban tara
fından bir ~öylev verilecek, bunu 
bir temsil takib edecektir. 

Cumartesi ginü sabahleyin 
Halkevi balaQuinde DJI mu* 
muhtelif hawıiar 911b '*5, ölk· 
~n I01ara 1'ifk el om.Wefi •r· 
Hiei açılaoelılbr. ,"hıın m _. ıo 
de B. Hakin IWte Pars bir 9Öy· 

lev ve Halkevi o.llestraın bir 
konser ~r. 
Mı.aaaere: 
CumiMffiyetin on dördüncü 

Yıldönüml ..a...ebetile p_.. 
IÜhü ak.-ı seat 20 de Caaı· 
hUtiyet kır: ..at enstitüsü tale· 

~ tareRadan bir müsamere 1 

~.l'iieoMmr. 

«o,...,.: 
t . M. Partisi BWincikaran-

t\._ ocağı t••aan dün ak
~ ~lttamra sine-.ında bir 
<>rıaer verilmifltr 
8ug.a,.: 

b Şeftir ,.Wnosunun arkasında 
Ufunaa eski mason M:>caıı, parti 

~rafından cfüıpanser hahe g-C-
tırjL .... LL· o__ di . . 1 
t" ~. uu spı9Mel'Wl 8ft iŞ 
ı~'eni, bugön saat 17 de yapı· 
.. caktar. 

Porfinin zifl•/eli: 

d 
.. CullMluriyet bayramının ondör
uncü yıldanümü müoasebetile 

Cdurnartesi güni alqamı saat 19 
t a küitfirp..t pzİIK>MMtda ptll'ti 
•rafından bir ~t veftte· Celtr .. .,. ........ .... 

8•Y•ndw • Çetal yolu 

18 
Bad~ı1ndır - Çmal arsr.-d. in

V ; ı ece&c fQee, din' toplanan 
ı layet rL , ... E - - d 

154 . utnmı ncumenın e 
90 lıraya mülıevdis B. Ka· 

zıma ıha! d'I . . B Ç e e ı m ştır. ayındır · 
la at a l şosesi, lzm ıırin miıhım yol · 

~ rından bıri olacaktır .. 

·ANADOLU 29 :hkteşrin 

Yeni anketimiz 

Avukdt B. Nahidle 
' 

· kıirşı karşıya!. 

"Ne kılıbıtun -cliyOr! ine de ·ka~ 
\ zald ikilinin , ~Y.ua beni" 

kad.r temin eden erketin kılı· ---, 
bak <Mmuına aklım ermez. EA-er 

oktor 
Ali Agah 

ocuk hastalıkları 
1 

mutabassısı 
\. - -

ikinci Beyler sokafı 
No. 68 
Telefo11 3452 

l'.(arşıyaka pazarı 
Hükumetin asıl düşüncesi çerçi

veainden · çıkıp gitmiş midir? 

· Esnaf diyor ki! 

Baktiryoloğ 

Zühtü.Ergin. 

orhtin hayat yolundaki rolle- l•------------.ı 
riai kadın oynar, evinin ve ko-

• oumın her türlü ihtiyaçlarını 
kadın temin eder olursa buna 

, 

•• ,. .,, 1'altld 
ldletimin ...ilerini bazılar 

ll•mt_ rss, O-. ş<;,le bir 
b.lmmc 
Cewıp vareeelc ol.alann bir 

ı..,I bab.yiitn ve açık sözlü 
..._. lhtmdı. ltiNi edeyim · ın 
90Mta C}lk..psn 7t"CD, hiç bir 
mtı ve,a doMu hatırl~nuf ve 
\e.hit otmit değildim. Uzaktan 
atina bir QCbrt gözüme ilitti: 

8iıMm avukat . Nabidl 
Beni görünce: 
-Ooooo .a.ai- Nereye böyle? 
- Seni arıyorum · dedim ·seni 

veya senin gibisini .. 
- Hayrola?. 

- Anket var, anketi.. Aw· 
katlık harici anket .. 

- Bizim Ahmet Murada sor· 
d.ı mu? 

- Hayır, maamafih, o da da-
dehilo)ac.ak.. Bir kahvehaneye 

otursak .. 
- Şurayı, Rağıbpaşaya gi· 

1 

relim •. 
Girdik, kahveleri söyledik.Su· 

llere bakınca: 

d~cej'im yok. 

ı Kadm sevilir, çok sevilir, bu 

!. sevgi erk~ğe belki birçok feda
knrlıklar yapdırtır; fakat bu fe· 
karlık derecesi kılıbıkliğa kadar 
çıkmamalıdır. O vakıt erkekte 
birşey kalmaz. 

Sonra insan , mutlaka ya kılıbık, 
ya kazak olmaz yal bunun ikisi 
ortası· de'· vardır. Mesela ben 
kılıbtk değilim, lakin kazak ta 

detHim,, ~ esir o~~ağı, ne de 
·~i esir etmeği sevl!rim. 

. 4 - Kdıbık oJduğJ.Jnuza göre 
kazaklar hakkında, kazak oldu
ğunuza göre kılıbıklar hakkında 
ne düşüniirsiinüıı:?. 

-Kı'ltbak olmadığıma göre, kılı· 
b.klara evveli acırım. Sonra· 

• 
"bunlar acaba neden kılıbık ol-
muşlar,, diye q~ünür, sebebJer 
ararım. Ekseriya bulduğum "zaaf,, 

tar: ' Kılıbıkları~ hangi cihe ten 
ol.ursa olsun kadına karşı mut
Ia«a bir · noksanı veya zaafı bu-
lunduğuna kani im. : Yoksa başka 
türlü dünyada bu esarete tahaııı 
"1ül edilmez. · . 

Tflbiat her hususta erkeği ka· 
dından kuvvetli yaratmıştır. Kuv
vet demek, hakimiyet demektir. 

Esaret, mahkumiyet değil. 

S - Hayatınızda kadm yü· 
zünden gt-çirdığioız ~n büyüle 

- ifvah -dedi· fena ... Maama· 
Hiı sor bakalım, oldu olan .. 
~·, bqladık konuşmağa: 
1 - Alelıtlak kadın nedir? 

' ' ' -KadHı haf attır. Dünyanın mad-
di ve manevi güzellikleri, zevk 
ve saadet kaynağıdır: Onsuz ne 
hayatm, ne kainatın kıymeti var
wr. JW.dm&1z hayatı çiçeksiz ba
ı..ra benzetirler, bence kadınsız 
haret o4maz. ki, çiçekli veya çi, 

çcw bahar ok11n. . 
GMeline, sözü sazı çekil~nine, 

aWı ererek koiaUf&Jlına, halden 
ve ~ anlıyanına pek az 

te..dif odiMı- amma ~e 
d<Jt'.IMD okawn:. 

ÇıAUtıiııı ı, çepeai dililiD~ 
ukatilme, s'zi ll•e ~ ... 
edffmez. r.lucnafih gikel omta· 
YlıJ> ta sÖllÖ satı ~D, temn, 
tertipti ve oıına yakın o&aaWı, 
gü..linin pt., bffgW2 w p· 
güsüzlerine her vakit müre-
cahMr. ~ 

2 - ideal kadtn nedir? ' 
-Beace ideal ndtn yizü ıü· 

zel, eraduıı gi.el, ahlikı günl, 
keodikti, kocwı, e~nı 
idare etmeliai, Ol'kığiae eWıi 
ve wdieini sevdirmNİei ve bu 
sevciJi MiMii gec,t~e z~· 
le~i hilea, n .. Ulll&r ve 
fMiletti . otm.nm ., • •i bık· 
d6r eden, ~ı erilelııılıere hir· 
met teMııin ecıien .... chr. 

3 - Kıltblk mİıınız, kazak 
mısınar:l> 

- KılıbıkWc esarettİı'. Ben iae 
hayatta hangi cihetten olursa 
olsun esarete tahammül ~de 

mem. Hem kadının her tür lii 
ihtiyaçlarını bütün teferrüatına 

,. 
' 

. ' ... . 
Her 'türlü 'idrar~ kan 
balgam ve 'saire ta. 
· lilil-le'rl )tapılır - ·. · 

Mnracant · Y!!ri: : _ ... 
• İkincibeyler sokak 

Telefon 3869 
korku, sevinç, heyecan ne dir? 
-Gençliğimde kadın yüzünden 

ben kalb heye~nları geçirdim. 

Muvaffakıyet sevinçleri duydum, 
öyle hikaye edilecek dere-cede 
mühim bir korku geçirmedim. 

H<"m böyle hadiseler, gazete

cilere anlatılır mı? Filhakika 

kılıbık değilim, değilim amma 
bu işleri anlatacak kadar da cesur 

değilim. ** 

lzmirin birkaç yerinde kuru· 
0

lan pazarların, hiç şüphesiz, en 
büyüklerinden biri Karşıyaka 
pazarıdır. Her pazar burada 2 
bin liralık alışveriş olur. Yüz. 
lcrce Karşıyakalı buradan ihti· 
yaçlarını tamamlar. 

• • • 
Bu pazarı bcJki siz de gör-

müşsünüzdür. Ana yol olan Ke
malpaşa caddesinin en işlek ye 
rinde ve çarşının · tam göbcgin· 
dedir. Pazara her yerden gıri
lebilir. Diyebilirim ki hiçbir pa· 
zarın bu kadar çok antresi yok
tur. Pawr çok muntazam :ı- ,. l

tasnif "'dilmış. Esnaf, hepsi bir 
. ~..... ~.: ı.q~~.,I. !t'ı/".. ;,' .,., tr r-

Tür1.· Hava Ku umu 

·Büyük piya·n·go~u· 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedi -

Büyük ikramiye 30,000liraclır 
Bundan başk~: 15,000, 12,000, 10,000, lıralık ıkr:amiye-

lerle (20,000 ve 10,0QO) liralık iki adet mükafat vardır. . 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya ~aöar öüyük 

ve küçü~ birço~ ikram\yelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek ıçın bir bilet almaktan çekinmeyiniz.< -

yere gelmek üzere ayrı ayrı yer
lerde, temizliğine de biraz dik
kat edildiği besbelli. Belediye 
ve Polis memurları adeta mekik 
dokuyorlar. Hırsızlık ve küçük 
b ir vak' anın olmasına asla im
kan yok. Bu bakımdan hiç.cbir 
şey denemez. 

Pazarda tuhafiyeci, manifatu
racı ve kavafın ekseriyeti teşkil 
ettiği ilk nazarda gözüme ilişti. 
Bundan sonra sergi halindeki 
bakkallar ve kasaplar geliyor. 
Yanımdaki esnaf dostuma sor
dum: 

- Karşıyaka pazarı siı esnaf· 
IA ı çin ' ı·r h1'1d<' hüyük bir 
kar bırakıyordu 1 

Müstehzi · .. zar i ... ı ı yüzüme 
hak .ı , · kısaca: 

l ' iç ıl e öyıe değil, dl·di. 
\f, a ıaııııağa ba~ladı: 

Drıhılıyc Veka l ı-tinin t-m· 
rile pazarlar kurulnıağa başlandı. 
Bence 'hundan rııaksad, toprak 
mahsullerile uğraşarı ldrı. ve 
köylülerin yağını, yumuna.:.ını, 

tavuğunu ve buna bt>ıızer ııı al

larını mutavassıt elııı" geçırıne
den d · l(rudan doğruya hıı ka 
satabı ıı ··k tı Halkın da bundan 
ucuz ve· taze gıda maddcıeri 

ala hılnıeleri ihtimali yoktu. 
Halbuki burada vaziy .. t böyle ' 

dt'ğildi r. Maksaddan. dışarı çıka~· 
rılmış ve Pazar, tuhafiyt>cı, ma
nifaturacı, kavafların , bakkalların 
bir çarşısı halini almıştır. Bun" 
dan da kira, vergi, müstahdemin 
parası ve buna benzer tekalif 
karşısında kalan biz diikkan sa-
hipleri zarar görmekteyiz. , .. 

Buna mukabil istifade gören~ 
ler, pazar . tatillerinde de satıı 
yapan lzmirin büyük dükkan 
sahipleri ve K.arşıyakanın küçük 
bakkallarıdır. • 

Sordum: 
- Peki amma halkın bundı 

iatifadeli okluktan sonra? .• 
56.ümü yanda kesti: 

- Hayır, bayır . halk ta isti- . . 
fa de edem;,c>r. Ve çok defalar 
niebet dahilinde pebah hile ai
chklerı görülüyor. Almaalar bile 
lii&im de verebilecetimiz bir fiatlıt 
ibti)'açlarını tatmin ediyorlar ki ..• 

- O bakle pazarları kaldtr
malı m., 

- Hayır, bayır, o da obnaz. 
Fakat aocalc toprak ve loöy ınab· 
auUeri satt&melı. Yani kö,lünibı, 
zeytini, )lamurtuı, )lliı, sebze.i 
YeMirMi.. Yoka pMar dedi
jim gfbi h h'deki dlltlt liıındaa 
bir QJrın efJ'8 alıp ,_. J cleıha 
ve · paw tatilindıetı iwt~i ~ 
'6nen ba\:kaHenn ae9'-i ile 
kurulmaı ve baadaıı ı.,., ca 
beldenemez. 

Ve belki balkın az bir ktrı 
varchr. Bunu böyie bbul eddinı 
Fakat öte tanıh bütUine~ 
vergilini ve kuancanı Yel!en biz 
eınaflsın zarar göwmeai de dti
şünühaek preldir. 

Dostumun bu sösü beaiaı de 
fikrimi eporce kuıcalad.,. 

Hakikaten, hükUoıet bu pazar
ları tesis t-derken nasıl diifiin· 
müştü, halbuki netice ne oldu?. 

Karşı11ak1t • Kw~ 
- J • 



SINEMASINDA 

en 
fılimler en boyok yıldızl rı 

&?tl~ool fi ·m eri olacaktır 

~~:·.;;;~m~Ki?"""'m, Gerek tarıı temsil ve gerek artist itibarile her bireri birer 
kıymettar varlık tetkil eden, büyük fedakarlıklar pah&Haa 

· olanan bu filtmler, muhterem müdavimlerimiz: üzerinde 
chedi bir hatıra t ·ı odecektir. Lütfen aşağıdaki listeye dikkat. 

Sinema müdılriyeti 

Filimin Türkçe ismi Arti tler Orijinal isimleri 
------------------1\. at ia Danielle Darrieuks 

Cç güz lwı Bienne Barnes, 

Kitaralar çalarkeaı. 
ATEŞ 

F inkililbı 

G r,.. İşit... Sö me 
ztırahh gD.nler 

B lo hatıralll 

.... ,...,.,. buseler 

dalgalan 

polyonun meteresi 
raliça V.iktorya 

(, ufuklar 
Jllill.lJ;.U.Wlll kaleM 

• 

belde 
r boncuğu 

amus it i 
z lhalye 

F • <>ee 

:"!arııy kon eri 
lıanera 

Çı e kuı ru ar 
kız! · ekteb e 

eti AH P ~ıı ve 
i teri n 

n·r nci Petro 
C et l'(•risi 
B ·r g ce 

ly 1 

Lo Barili 

'i to ıol harlıi 
cyb hmet 

\ n lulan 
D İ)Or 

(. Çi 

ı şeııfoni 

P r ı?eed ri 
a o Holıueı 

Denna Durbin 

Tino Rossi 

Vlk.tor Franceıı ve 
Edvvige FeuilleUl' 

Fernandel 
Gabi Morley, Jeıw. Gabin 
llarry Baur 
Tino Rossi 
Ginger Roger 
Fred stel' 
Tamamen renkli 
Volf Adolphe 
Ronald Colman 
Annahella 

Marta Eghert 
Shirley Temple 
Vik.tor Francen 
Madlene Ditrich 
Cherleıı Boyer 

tlar!_a Eghert 
Zara Lancler 
Harri Garat 
Milton 
Lil Dagover 

Shirley Temple 
Marie Belle 
Fredriç Marche 
Feruan Garvey 
Alher Prejc o 
Haııs her 

Katla 

Jeunea Fille& 
.ıwı.ııo.n Des Guilares 

La lUarseillaise 

Igaee 

Le Cita Delle 
Du Cilence 

Portartur 

Fraıısisa 

TO.rkçe Sôzlt\ 

" 
" 
l' .. 
" 
" 
" 
" Fransızca 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

" 
" 
" 
" 

Tür İ}7e iş ve Ziraat Bankaları 

• • • • 
UZUM l(UR MU 

VE 

lzmir incir ve üzüm 
Tarım Satış Koope

• ratifleri biri· ği 

Sayın halkımıza Cumhuri
yet bayramını saygı 
ve sevgi ile kutlar 
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GUVEN 

Türk Anonim Sigorta Sosyetesi 

Sümer Bank 
ve Emlak ve Eytam BankaMının Kurumudur 

E e Cien 1 cent ı·ği 
Sümer B nk Yerli Mallaı Pazar 

lzmir Şubesidir 

1 
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' 
Nakliyat, fla 't ' = 

Pmeraltı Hokttmet 
cadde i o. 36-4 

1 z mir 

~= 

Telgraf adresi: Güven lzmirl 
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r . İ zmlr Levö%lnt amirli ti iltinltırı 
zmır Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. deh: 

Miktarı Tahmin Muva •kat 
Tutarı edilen fi. tctnihatı Müddeti Tarih 

kilo Lira K. Kuruş San. Ura K . y 
24000 29120 1 2i8 ıt! 9/ı 11931 
56000 11200 20 840 12 9/11/937 
12000 2640 22 198 12 8111/937 
12000 960 8 72 ·~ 8/11/937 tsoo0 2250 15 168 50 12 8/11/937 
9ooo 

14000 
1980 22 184 50 12 10/111937 
2880 12 216 12 10/11/937 66ooo 3300 5 247 50 ll 11{111931 

66000 3300 5 247 50 11 111111937 

36000 720 2 54 11 12/1 i/937 
2~000 19.:1 'l 4 50 148 50 11 12/H/937 

6000 4320 2 324 12 12111/937 
ıı~ooo 2650 1 25 198 75 12 12/11/937 
1- Kırkağaçta kıtaatı askeriyenin ihtiyacı olan iki kapah bn bir 

Gün 

5atı 
Sah 
Pazatlesi 

" u 
Çarşamba 

,, 
Pe11embe 

" 

Cuma 
,, 
,, 
" 

açık olarak 

Sat 

1 f) 
17 
16 
16 
16 
16 
16 
15 
15 

16 
16 
16 
16 

3Ö 
30 
30 
30 
30 

30 
~o 
30 

Münakas ntn 
şekli 

Kapalı 
H 

Açık 

•• ,, 
,, 
,, 
... 
,, 

,, 

" ,, 

Cinsi 

lJn 
Sığır eti 
Pirinç 
Nohut 
Kurufisulya 
Makarna 
Bulgur 
AtP 
Yulaf) hangisi uygun gö-

rülürse onun mukavelesi 
Saman y pılacaktır. 
Kuru ot 
Odun 

30 ,, Madt'n kömürü 
arnam~lerinde ya!tlığı gibi münakasaya kon· 

nwştur. 

~ - İhale gün, tarih ve saatleri hizalarında ynzılı olmakla Kırkafaçtakı piyade alay satın lllma komisyon binasında yapıla· 
caktır. 

~ - Şartnamelerini her gün komisyonda bedelsiz otarak görülür yalnız kapalı ıarf uıulılile olanlar 250 kurl.IS mltkabılinde gönde-
riliyor. · 

~ - isteklilerin ticaret odasında kayıllı blduklıuına dair vesika gös\ rmeleri mecburidir. 
S - Eksiltmeye iştrak edecekler 2490 sayılı kanunun 2•ve 3 üncü m::ıd t·lerinde ve şartnamelerindeki vesiknlariic kapaJı zarf usulür.e 

tabi olanlar ihale saatinden bir saat evel kapalı zarflarile t ı ıııat makbuılarmı ve teklif mektuplaranı mühürlü olıra\c, açık 
..____ eksiltmesi yapılacakların teminat mektup veya h18kbuılarını ihale ~amanından evel komisyona vereceklerdir. 13 L9 23 29 

lunir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 
1 - ftmlr Tayyare kıtaatının 13905 kilo ke ılmış sıkıt eti ıhtı· · nıat:Jd !erinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 

yacı açık eksiltme suretile münakasaya konmuşlut. muvakkatalarile birlikte ihale s&a•intlt>n ev~I komisyona 
2 - ihalesi 512.teş/937 cuma günü saat 15,5 da ızınıttic kış· ğ lmeleri. 

latla lzmir Levazım amirliğı satın alma \com ısyoh u uda ya :~:-iLF:v7".-ai;'.n~ı~ir'iıli:lii~S:-a~t.-:A":"l.~K="'o-. -R,..s-.-d-e-n-.----------
1

1 

3 
pılaca.ktır. . . lmıir Mst. Mv. kıtaatmtn açık eksiltmt· suretıle münakasada 

- Tahmın edılen mecmu tutarı 3823 lıta 88 kuruştur bulunan (30000) kilo bul ihf t l' k d ğ d 
4 - Teminat muvakkate akçesı 286 !ita 70 kuruş\Ut. pnterlık\a satın almacak~~r ıyacına 8 ıp çı ma 1 ın an 
S - Şartnamesi hergün komisyonda görülebılır. 2 - llıel sı ~fl l/937 Çarşamba ·· .. t 16 d k ı d j · 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika levazım ômirli.w i atın alma gkun~ saa d ,: '1ş 

8 
kat zmır 

omısyonun 7 Rpı ata ıt. 

göstermek mecburiyetindedirler. 3 - Tnhhıin ~dılen m cmu tutarı {31!150) liradır. 
İ - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 4 - Tetnınnt muvakkat akçası (258) Uta 75 kuru~tur. 

üncü maddelerind ve şartııamesind ynzılı ve ıknları v 5 - Şsıttt amı ı her gün komisyontht görülebilir. ~ 
teminat muvakkatelerile birlikte ıhale antıııden vvel ko· 6 - l~tı·klıl r ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair •ıesıka 

.__.,._ misyona mÜtaceatlan. 19 24 29 3 g ı . \rtınek ınt: cburıyetindedirler. 

lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 7 - l azatlığa ıştııak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 CÜ 

1 - Beher metremıkabine biçilen ederi 395 lira 25 kliru!! olan mAdd 1 rindı> ve şartııahıcsmde yazılı vesikaları ve temi· 
kırk metremiabı ceviz kalas müleehhid nntn ve hl' 8bına ıı ınııvnkkat larile bırlıkte ihale saatinden evd komisyonda 
açık eksiltmeye konulmuştur. ilk temihat paı n 1 118 lırıı lım~. r hulıınım~ lım. 
7~ kutu. tur. ihalesi 2 lkincit~şrin 937 snlı gliııU aeı 11 de· ~~::=::::m::=L::=~TJ~~M~~:?:Z:!2J!~~l!ll 
dır. Eksıltmeye girecekletin 2490 sayılı kırnumın 2 ve 3 
üncü maddelerinde istenilen belgeler! hır kh~ !halt- RUh 
ve saatinilen bır saat evve ~ M. ıtalııı a nıa \:0111111· 

yonunda hazır bulunmaları. 14 14 29 

lzmir Levazım amirliğinden: 
Dikim evleri için alınacak olan on bır kalem p rçııı ç•v sı ve 

Pulunun kapalı zarfla yapılan eksillmE'sinde verilen \e~ f hatnh ve 
kıaınen pahalı görüldüğünden pazarlığı 4/11/937 Perşembe günü 
&ait 15 de Tophanede İstanbul Levazım amirliğı satın alma komis
Yotıunda yapılacaktır. Hepsinin tahmin bedeli 25707 liratlır. lık 
thtnlnatı 1928 lira 3 kuruştu~. Şartname ve nümutıeleri komlsyond 
~ ttilebilir. Her kalem için ayrı ayrı fiat verilecektir. l::,teklilerin 

L!aatte komisxona gelmelerı. 29 31 3924 r 

lrnir Lv. amirliği Sat. Al. Ko Rs. den: 
l - Mts. Mv. askeri hastanesinin kapalı zarfla münakasada 

bulunan 30000 kilo kesilmit koyun eli ihtiyacıha talip çık-
a madığmdan pazarlıkla satın alınacaktır. 

- ihalesi 3/2.Teş/937 Çarşamba günü saat 15,S tle Kışlada 
I lzmir LV. amirliği satın alma kbmisyohunda fapı lacaktır. 

4 
- Tahmin edilen memu tutarı (12000) liradır. 

I - Teminat muuvakkata akçası (900) liradır. 
g - Şartnamesi hergün komisyonda görülebilir. 

- istekliler ticaret odasında lcayıtlı olcluklarına Jait vesika 

7 göstermek mecburiyetindedirler. 
- Pazarlığa iıtirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve 

üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvakkatlarile birlikte ihale saalintlen cvel kottıis· 

-....__......._ yona müracaatları. 
ı ~ w 
1~ttıir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. detı: 

El ktri k - telefon vemdlzeme~i depo~r 
s·emens fabrika r _ .. .ı. uıue s.ali 

- Başı 1 inci aiti/ede -
öldüğü zam n yerine Hüseyin 
Paşa adında birisi geçmi~tir. Bu 
Hüseyin \:>aşa 1761 <!e lzmlrde 
do~tnUş, Tunusn tftatet için 
gitmiş; r kat tekfüu Vi! ışbitdiltl 
sayesinde Ali Beyin nazın\ tlik· 
katini celbethli , hn ytlksek mev· 
kilere 'Vtkmı$tit. Avrupalılarla 
iyi geçinir, idilre i iyf, zeki ve 
kôrsanlıkla müca~ele ederdi. ı:"a· 
ka~ Çbk hasis ve paraya ço\c: 
düşkün l:>ir ai:lamdı. Adamların· 
dah ikiVatiudi ile tübcat Franuya 
14 milyonluk bu Hay göndermiş 
ve bu para bir türlü almme· 
mıştı; Hüseyin l>a a Frans nın 
bu hateketini bir türlü affede· 
miyor Vt! unutamıyordu. Rivayet~ 
göre, Hüseyin Paşa Yahudi tile· 
carlanıı sermayedar ortağı idi. 
Vakıa ur.un müzakereler netice· 
sinde bu par nın yarısı U:a:erind 
bir uzlaşın elde edilmiş, 4 mil· 
yonu Pa aya vetilmitti; fakit ilri 
Yahudinin talebi üıerine 3 mil
yon Fransada Pmniyet sandığına 
konmuş, Tunu a gönderilmişti. 

Hüseyin ~pa a bu 3 milycm 
için Fransa kralı Onuncu Şarle 
müte:addit defaia· nota vermiş, 
fakat cevap alamamıştı. İşte bu· 
nun için Fı·an ıılarb. •;ok •ut· 
kuhtiu! 

Bu sırada. 1927 Nisanın8-a, 
bayram do!ayısile cnebi lton· 
soloslar dayılık kona ına lcbrik 
için gitmiştiler. Hüseyin pata 
Fransıt konsolosu Oevali gö-.. . 
runce: 

- Bana kralınızın cevabını 
getirdiniz, İıısaalloh! 

Demiştir. 

Deval: 
- Biı Fransız kıalı, bir Tu· 

nus dayısına şahsen melctup ya· 
zamaz; arada büyük bir haysiyet 
ve mevki farkı vardır! 

tevabını vermiştir. 
Bu cevap üzerine Tunus dı· 

yısı fevkalade hiddetlenmiş ve 
elindeki sihek kovmağa mahsus 
yelpazesini Fransızın suratına 
çarpmıştı. 

işte bu hadise, Fransa ile 
Tunus arasında had bir mesele 
olmuş ve 17 Haziran 1827 de 
harp ilan edilmişti. 

Avrupada, bilhassa lngiltere 
ve F ransada o sıralarda fen ve 
sanat Şark milletlerine nisbetle 
çok ilerlemiş idi. 1682 deki ta· 
arruzda kullanılan yeni lop gibi 
pek çok şeyler icad edilmiş, Tu
nus veya şurası korsan veya 
askerlerinin cesareti, bu yeni 
ale\ler, yeni keşiller karşısında 
hükümsüz kalmış idi. r ransa bu 
harpte Tunusu mağlup etti ve 
bu sebepledır ki Fransızlar: 

"Bir yelpaze darbesı bize bir 
ülke kazandırmıştır!., derler! 

Adem Hasip Adamoğla 

Di Tabibi 
Ce at a"' ı 

ikinci Beyler okak No. 65 
Telefon: 3055 

~ahit. 11 

Nelt!r dihliyece • z. 
Ba~ram müncuebetile Js .. 

tanbul ve Ankara radyoları 
m şterek olarak çal l ,._ 
dtr. l?öf 

t 2 · 12,05 1 tiklal ma t 
12,05 • 12,iO Dış i mt!' 

hakkında bir öylev (Dı Bak ti· 

lığı tarafından) 
l 2,20. 12,25 Onuncu vıl ın rşı 
12,25 · lfl,fID Cumhuriyet ma· 

iiyesi h kkanda bir söylev { 
liye B kanlakt tarafı ıdan) 

ı 2.40 • t 2,55 Cumburiy l Mer· 
kez Bankası hakkında bir ôy· 
lcv (Cu uriy t Merkez B a
sr Gen l D'rektörlü ü tırafın· 
dan) 

12,55·13,15 Müzi 
13, 15·13,30 Gümrük ve in· 

sarlar 8akanl ı ha kınd bir 
söylev (Gü tük inhisarlar 
Baleanlıta ta~ ftndan) 

ı 3.30 · dan iti· a) Kamulaydan 
haren bitinci· n rly t 

ye kadar b} Geçit resmi 
alınına ne rıy 

i!l ~e rin uef 

1937 Cam• (G ceJ 
19 · 19,05 lstikl31 marşı 
19105 -19,25 Bayınd rh B -

kanlığı i leri hakkmd bir söy· 
lev (Baymdıthk Bak nlı ı t r • 
fıntlan) 

19,25 · 20,10 Müzik 
20, 10 • 20,30 iş Bank sı hak· 

kında bir s6ylev (iş Banka ı Ge· 
nel Dire örlüğü tarafından) 

20,~0 Bayram topları· 
nın ilanı neşriyatı 

20,35 • 20,55 Ekonomi işleri 
hakınôa bir söylev (Ekono i 
Bakanlığı tarafından) 

20,5S • 21,40 Müzik 
21,40· 21,55 Etibank i leri 11.' 

lıakkında bir söylev (Etibank 
Genel Direktörl taraftnd n) 

21,55· 23 Müzik ve Ajanı 
ha betleri. ----

13 )'aşındaki 
Zahide 

Evrllkı ile dan Dik·. 
liye gönderildi 

Dikili kazasında içtiği ma f• 
Jeti meçhul bir mayiden sonra 
il8 saat bayğın kalan on ÜÇ yaa 
fındalci Zahide, dün Dikiliye ba
bası lskenderin yanına ff.öndeo. 
rilmiştir, Zahide, ela g&lti, ço 
R"üzel bir kızdır. Memleket has-
tanesinde yapılan mü a e 
labidenin Narcolopsya ve Ka
tabpsya geçirdiği neticesine v -

......., Mat. Mv. Seferihisar mmtakası kıtaatmın kapalı r:atfla mü· 
ıaakaaada bulunan (77400) kilo ayıkdan sı§"ır eli iHliyabına 

2 talip çıkmadıiından pazarlıkla satın alınacaktır. 
- ihalesi 2/2.Tcş/937 Salı günü saat 15,5 de Kışlada İzmir 

a levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

1 - Tahmin edilen mecmu tutarı (19350) liradır. 

Cinsi Mevkiı 
4 dönüm bağ Narlıdere eski mezarlık mevkii 1 

20 ,, tarla Kavakhpınarda Halil Rifat 8 · · h · k t d 1 p fa c. ldoreyı ususıye a ar m an o up yukarıda V • .. • .. "dd ı k" . er ve cın11 goıterılen 
akar uç sene rtıu et e ıraya verılmek ÜZ~"'e J k . 

Göz Hekimi 
Mitat Otel 

rılmıştır. Çfinkü uykudan, bayğın· 
lıktan uyamş v.Wyetine göre 
mahmurluğunu uyu urucu mad
delerden ziyade yukarıdaki ya-

l zılı hillei'i geçirditifle delalet 
etmektedir. 

Bünye!İ oo gibi marazi uyku 
halleri geçirmej'e müsait bulu· 
nan kızın alkol kullanın ı yü
rindea de UJWIHlf ol1U81 k na· 
ati H:bnifesi imar edi i ·r. Tah· 

.1 - Teminat muvakkat• akça11 1451 lira 25 kuruştur. 
6 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

- İstekliler ticaret odasınela kayıth ohlultlarına dair vesika 
i _ göstermek mecburiyetindedirler. 

Pazarlığa iştirak edecelcler 2490 sayıh kanunun 2 ve 3 cü 
maddelerinde ve iartnameainde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatlarile birlikte ihale saatinden evel komisyona mÜ· 

......._l racaatları. 
ırn· L -ı ~ I v .. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

bnır Ms. Mv. kıtaatının kapalı zarfla münakasada bulunan 
45900 kilo bulgur ihtiyacına talip çıkmadığında pazarlıkla 

2 satın alınacaktır. 
- ~halesi 3/11/937 Çarşamba günü saat 15,30 da lzmirde 

1
•
1•da '2:mir lcvaıım amirliği satın alma komisyonunda 

3 Y pılacaktır. 
- Tah · . 4 _ T ~ın edılen mecmu tutarı (5508) liradır. 

5 Şernınat nıuvakkata akçası 413 lira 10 kuruştur 
- artnan h . . .. .. . • 

h:sı eı gun komıı>)onda gorulebıhr. 

. f ·• ve paı:ar t suretde 
ttmdiden bır ay zar ında açık artırmaya rıka 1 t Ş ıtt .. . h .. "' rı mış ır. attmrı oğ· 
renmek istiyenlerm ergun muhasebei hususiye varıdat kal . 

k · · l d ·· . emınc 'le 
pey sürme ıstıy~n erın e encumenın toplandığı her paıarteai v~ 

Perşembe ünlerı saat 10 dan 12 ye kadar depozito ıtı kb , il 
V 

A d . A •• • " uı:ıar e 
birlikte ılayet aımı encu lllenıne mur caatJarı ilan olunur. 

f 27 28 29 30 3802 
Kemalpaşa icra memurluğun· dıktan ontn bırınci tJerecede 

dan: Dosya No. 9331653 alacakh olan Ziraat l>inkasının 
Kemalpaşa Ziraat bankasına f atlu~~nu vermediğinden ihalesi 

birinci derecede ipotek Ye lı· esheducrek 15 gün müddetle 
.1 O M artırmaya çıkarılmıştır. 

mirde K~mahızaae m~r ve u· A 
amtner t:;~ylHe ikhıci cferec de . l_mak isti yenlerin 1711 l/937 

d S tırıhıne mUsadlf çar,amba günü 
ipotek ile borçlu Sarı'u an a· saat 11 ôen l2 ye kidat i<~-
bitin mutasarrıf olduğu Sarılar blalpasa icra dairesintıe hazır 
Jbrahimbey bağı liırıannda 47 bulunmalan ve daha /azla ma-
dönüm ve derununda 337 sak lumat almak fstiyenlerin aç_lk 
zeytini havı zeytinlik müşterısi bulunan şartnnmeyi görüp tetkik 
namına 2500 lırdya ıhale kılın- etmt.:ıerı ilan olunur. 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

Kabul saatleri: O~teden evel 
saat 10-t! ötfecfen sonra 

J5;30 · ı 7 Tele. 3434 

o 
j N Ö N O Cad. No. 20 

Att5lyetle 
En gu~el pozlar 

çe,iiir .. 
Amatör isler .. 

Temiz cabuk , 
ucuz yapılır 

kikat ~vralcı ve doktor raporu 
kızla beraber Dikili müddeiumu· 
militine gönderilmiştir. 

Zııhidenin içtiği mayiin ne ol
duğu lzmir Memleket hastane· 
sinde yapılen tetkiklerde anlaşı· 
lama mıt ır. 

ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kGr *'Ve müra caatları 
o uı u. 
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kalp, b6b Fratem Sperco Piirı·en Şahap Tairi tabii, eısiz bir miislaildir. o kadar zararsızdır ki gebelere, va ur Acentası relderi rahataıs olanlara bile Doktorlar bunu tavBİ._'VP ~der/P.r 

ROrAL NEERLANDAIS ÖEUTSCHE LEVANTE 

ICUMPANYASI LINIB 
•aAnJRNUS... ~ lJ..11 O. M. B. H. 

m de RO'M'ERDAlıl) AWS· HAMBUR(l 
TBRDAM ., HAMBURG liman· •.80fif\,. ~u lO biriDci 
larma ~ alar.alc har<*et ede· ~şrilrıde bekleAİfor. Rotter.dam, 
~ Hamburg v~ Bremen i9Hı yük 

.... TRiTON,, vapuru lJ/11/937 alacaktır. 
de beldıeniyor. BURGAi, VAR· AMERJCAN EXPORT IUNES 
NA ,-e KôSTKNCE limanları Tbe EXport Steamship i. yük alecalctv. Corporation 

SVENSKA ORIENT •EXMINSTER,, vapuru 2 
LINIF.N lkinciteşrinde bekleniyor. NEV· 

"VIKfNGLAND,, motörü 2· YORK için yük alacakt.r. 
11.937 de ROTTERDAM. HAM- "EXTAVIA,, vapuru 11 İkin· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, citeşrinde bekleniyor. NEVYORK 
DANMARKA, lSVEÇ ve BAL· için yük alacaktır. 1 
~ k d "EXHIBITOR,, vapuru 19 
ı ıK limanlarına hare et e e· 
Hktir. lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-

YORK için yük alacaktır. ı "NORDLAND,, motörü 16· 
11/937 de ROTTERDAM, HAM· 
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANMARKA, ISVEÇ, ve BAL
TIK limanlarına hareket ede· 
cektir. 

• OGONTZ ,, vapuru 28 i 

lkinciteşrinde bekleniyor. NEV-
YORK için yük alacaktır. I 
THE EXPORT STEAMSHIP 

1938 Modelleri geliyor 
evrole Otoınohilleri 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az, mukaveme~i pek çok 
ve cihanın en beğenilmiş otomohilleridir 

Yedek parçaUar mevcu<dl<dlu1r 
Oldsomohil otomobilleri de her türlii ev~afı haiz, ~ağldm, 

elverişli, giizel v,e lüks makinelerdir 
lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 

Birinci kordon telefon 2704 
' . . - .. ·• . . ,,...,. . . .. . fı• ~ . ""' if(.;,~ .~ 11AASNE,, vapuru 2/12/937 

ROTTERDAM, HAMBURG GD· 
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
limanlarına hareket edecektir. 

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 

SERi SEFERLER 
• EXOCHORDA ,, vapuru 

5 lkinciteşrinde PIREden BOS
TO N ve NEVYORK için hare
ket edecektir. 

,llllllJU llJll lllllllHl llllllllll lllllllll llllllllll il llllllll IU llllJllJllllll llll il llllllll lll il lll il lll il il llll l lll il il lll il lllll lllllllll lllillll il lll il lllll/~ d a~~m ir ~~;;~ 'N ~. m9~7 f ~~1ö" · 

=-==-Nazı· Ilı• . . . · f~,A?-,."!'. ~- ."' ,.@ .... ~~· -_= na~o~~~nbe~~~~;~ ~:r!:~a,~u~~; 
SERViCE MARITIM 

ROUMAIN 
•suÇEA VA,, vapuru 4/11-37 

de MALTA ve MARSIL YA li· 
manlanna hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 

" EXCALIBUR ,, vapuru 19 
' lkinciteşrinde PIREden BOS· 
TON ve NENYORK için ha· 
reket edecektir. 

• A ••• • adet motörün usulen paraya çev· ;;;;; = rllmesi onaylanmış bulunduğun· 

=: p ı dan 1 inci artırması 2/11 937 = ~ - salı günü saat 14 de Yeni mü· = 1 a as ı zayede bedestenınde icrr. kılma-= caktır. -= 1 nci artırmada % 7 5 şini 
5 Şık ve rahat mobilya, ve modern banyo· bulmadığı takdirde ikinci artır· 
Si§ lar, asri konforun bütün hususi)' tleri, hulasa mas1 4/111937 perşmbe günü 

.. LEW ANT" motörü 6-11-93 .. 
de ANVERS, GDYNIA ve DA~ 
ZIG limanlarına hareket ede· 
cektir. 

ilanlardaki hareket tarihlerile 

SEYAHAT MÜDDETi 
PiRE • BOSTON 16 gün 
PiRE . NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 

:= tam manasile bir Avrupa otelidir. _ aynı saat ve mahalde icra kılı· 

'
--= Temizlik istirahat = · nacağın dan talip oıanıarın m•-= hallinde memuruna müracaatları 

navlunlardaki değişikliklerden "OITUZ .. vapuru l 1 ikinci- ·:= Karyolalar, somyalar çok rabattır. Daima = ve o/o iki buçuk dellaliyenin müş-
teşrınde Kös~ence, Sulina, Ga- ;;;; temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin - teriye ait olduğu ilan olunur. acenta mesuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafsilat için ikin· 
ci kordonda FRA TELLi SPER
CO vapur acentalığma müraca· 
at edilmesi rica olunur. 

latz ve Galatz aktarması TUNA 1- salonları her zaman müşterilerin emirlerine -• 
limanları için yük alacaktır. ı:= amadedir. Burada hem istirahat hem de mi- = Birinci Sınıf Mutabassıs 

STE ROYALE HONGROI- ı= safirlerinizi kabul edebilirsiniz. := Dr. Demir. A/i 
SE DANUBE MARITI~_E . l~ Tavsiye ederiz = Kamçı ojlu 

Telefon: 4111/ 414214221/2663 ..DUNA,, vapuru 28 Bırıncı· 1= N ·ıı· ·d k l ı "N ·11· 1 -
t . d b ki . BEL = azı ıye gı ece yo cu ara azı ıpa as"ı - Cilt ve Tenasül hastahk-

Olivier ve 
Şürekası 

eşrın e e enıyor. - = . k ·ı 
GRADE NOVISAD COMA- - tavsiye ederiz .. Ahın.et Ça ıryıldız _v~ Hah _ ları va elektrik tedavisi 

lzınir - Birincı beyleı_ kokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

' ' ı= Taşkın bayların ıdaresuıde olan .. Nazıllıpalas., =: 
RNO, BUDAPEŞTE, BRA· ,:E konfor, istirahat temizlik noktalarından old- = 
TISLAYA, ViYANA ve LINZ ,S uğu kadar. emniyet bakımından da herkesi = 
için yük alacaktır. :5 memnur, edecek milli bir müessesedir. = Tf'lefon 3479 

Limited 

Vapur Acentası 
DEN N o RSKE MID EL- ~mı m' 11il11111l1111111111111111111111mı11111111il1111111111111m111111111111ını1111111111111111111111111111111111111111 IUll il llll l lll l l lllll llll l l ll il l llll il il llhr. 

HAVSLINJE , 

Birinci kordon Rees binası OSLO 
1
., 

1
• . 

Tel. 2443 " BAAL BEK " Motörü ., 
THE ELLERMAN LI- lkinciteşrinde bekleniyor. BEY 

NES LTD. RUT, HAYFA, DlEPPE, ve 
•ALGERIAN., vapuru 20 Bi- NORVEÇ limanları için yük 

rinciteşrinde gelip yük çıkarak alacaktır. 
ayni zamanda LONDRA ve ATID NA VlGA TION 
HULL için yük alacakbr. CO. HAIFA 

"CITY OF LANCASTER,, va· "ATID,, motörü Ikinciteşrin 1 

puru 15 lkinciteşrinde gelip yük iptidalarmda bekleniyor. GA- ' 
çıkaracak ayni zamandaLONDRA LATZ ve GALA TZ aktarması 
ve HULL için yük alacaktır. TUNA limanlarına hareket ede- 1 

THE GENERAL STEAM cektir. 
NAVIGATION CO L TD. ilanlardaki hareket tarihle-

"AD JUTANT,, vapuru 5 İkin· rile navlunlardaki de~işiklik-
citeşrinde gelip LONDRA için lerden acente mesuliyet kabul 
-.\ik alacaktır. etmez. 

DEUTSCHE LEV ANTE Daha fazla tafsilat için Bi-
LINIEN rinci kordonda W. F. HENRY 

0 ITHAKA,, vapuru lkinciteş· VAN DER ZEE & Co. N. V. 
ın ibtidasında HAMBURG BRE· vapur acentalığma müracaat 
~EN ve ANVERSten gelip yük edilmesi rica olunur. 
;ıkaracaktır. Telefon : No. 200712008 ~;;,;;,;.;,-. ____________________ _.;...;...;. ____________ ___ 
ı.111111111111111111ıııın11111111t.. Doktor .. 1111111111111111111111111111111111• 

İ A. Kemal Tonay : 

1 
Bakteriyolog ve bulaşıcı, salgın : hastalıkları := 

BiTinci Sınıf Mutahassısı = 
(Verem ve saire) ~ 

Bamıahane ietaeyonu karpsındaki Dibek eokak baoında 30 eayıb ~ 
=: ev ve muayenehanesinde sabah saat 8 den akeam eaat 6 ya = 
5 kadar hastalannı kabul eder = mi 111111fi111 lll lltll lll il lll il lll lll lll lll il lllll lllll lll il llf IHJll 1111 Telefon: 4115 il ili illi -Askeri fabrikalar umum mü-
dürlüğünden: 

Tahmin edilen bedeli 74,750 lira olan yukarda miktarı ve cinsi 
yazıh malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğü satın alma kom is· 
yonunca 16/12/937 Perşembe günü saat 15 de kapaJı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname 3 lira 74 kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4987 lira 50 kuruşu havi 
teklif mektuplarını mezkur günde saat 14 de kadar komisyona ver· 
meleri kendilP.rinin de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele· 
rindekı vesaıkle mezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

27 29 31 2 3773 

Sıhhat Balıl{vağı 
Norveçyanıff halis Morina hahk ~ağ dır_ 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çaııçar . .,. 

Sıhhat Eczalıaııesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak 

•\ \ • > • ~ ' .~ • ,' : •• ,,. ~ • ~ ' ' ' ( 

lzmir Emrazı Sariye hastanesi 
başhekimliğinden: 

Hastanenin 937 mali yılı 7 aylık ihtiyacından aşağ1da cins, mik· 
tar, tahmini fiat ve eksiltme şeklile muvakkat teminatları yazılı 2 
kalem erzak 15 gün müddetle eksitlmeğe konmuştur. 

Şartnameler hergün hastane başhekimliğinde görülebilir. Açık 
eksiltme 3 lkincite:şrin 937 çarşamba günü saat 11 de Tepecikte 
Emrazı Sariye hastanesinde teşekkül eden komisyon huzurunda 

yapılacaktır. 
Muvakkat teminat olarak para veya para mahiyetindeki evrak 

komisyonca alınamıyacağmdan bunları vermek istiyenler ihale gü
nünden evel teminatlarını lzmir malsandığına yatuacaklardır. 

Tahmin edilen Muvakkat 
Fiat Miktan teminat 

Lira Kr. Kilo Lira Kr. 
1575 ()() 3500 118 18 
593 11 6412 44 48 

Cinsi 
Koyun eti 
Birinci ekmek 

29 2 3698 

lzmir Vakıflar Müdürlüğünden: 
Mülkiyetleri satılığa çıkarılan Tahtalı Arnavutoğlu Dolaplıkuyu 

Batç1 Niğbolu ve Çiçekçi mescitleri pazarhğa bırakılmışbr. 
Taliplerin Vakıflar idaresine müracaatları. 3829 

lzmir 
OSMANLI BANKASI 

Türk limited Şirketi 
Para biriktirme düşüncesınin gelişimine yardım etmek arzu• 

sunda bulunan Osmanlı Bank.ası 1906 senesinde 
kurmuş olduğu Kumbara usulünü . 

,• . ~ -

• . ~ . : 

Tekrar yürütmeğe başlamıştır. 
Bu iş hakkında bilği elde etmek ıstiyenler Osmanh 

Bankası gişelerine başvurabilirle r. 

Osmanlı Bankası 
Sermayesi 10,000,000 Sterlindir . 

Dünyanın her tarafında şube ve muhabirleri vardır. En ehven şeraıtle 
bilumum Banka muamelatını görür, vadeli ve vadesiz muvduat 
kabul eder ve son sistem küçük kasalarını çok ucuz ücretlerle 
müşterilerinin emrı ne amade tutar 



Okurlar ve biz! 
Her gün elinize aldığınız, ha· 

~an dikkatle okuyup satır satır 
tızerinde durduğunuz, hazan bu
r~n kıvınp - haklı veya haksız • 
çekiştirdiğiniz bu gazetelerde, 
bizim mesleki ve fikri hayatımı· 
Z.Hı ne büyük, ne fırtınalı ve 
ınücade)eli bir havası olduğunu 
acaba hiç düşündünüz mü? 

Eneriimizin, zeka, dikkat ve 
basiretimizin ve • her ne kadar 
\fer ise - kültiirümüzün, el, kafa 
i,çisi ile patron sermayesinin, 
hulasa, maddi ve manevi birçok 
Unsur ve kıymetlerin tek bir 
kuvvet olarak, tek bir hedef 
uğrunda tannrun her günü yap· 
bklan mücadelenin azametini hiç 
hesapladınız mı? 

Uykusuz geçen uzun kış gece· 
lerimiz kimin içindir? 

Yorgun gözlerimiz, koltuğu
muz.un altında taşıdığımız veya 
ınasamızın üstüne getirip götür· 
düğümüz kitaplarda ne arıyor? 

Bir tenkidin ertesi günü, bir 
müessese veya daire kapısının 
Üstünde çatılan kaşların, insanı 
ile kadar ıstıraba düşürdüğünü 
hiç hatırladınız mı? 

Size, bir yeni haber verebil· 
rnek gayreti ile şehirlerin içini 
boydan boya dolaşan, memleke· 
tin bir ucundan öbür ucuna ka· 
dar biç durmadan gidip gelen 
hiitün istihbarat teşkilatının, ne 
mahrumiyetler, ne zorluklar çek· 
tiklerini hiç dinlediniz mi? 

Gecelerin saat üçünde, İstan· 
bul, Ankara telefonunu bırakıp 
telgrafa yapışan ve bir taraftan 
da Ajanstan, şehrin son hare
ketlerini takib eden gece nöbet
çilerini tanır mısınız? 

Sıcacık odalarınızda veya kah
vehanelerin köşelerinde tatla tatlı 
okuduğunuz, o romanların, o 
ttirikaların, o hikayelerin ne bü
yük heyecan ve tahayüller ve ne 
kadar zamanda elde edilmiş 
teknik bilgiler vesaire ile hazır· 
landığını tahmin edebilir misiniz? 

Memleket iç ve dışından gelen 
bir yığın gazetenin, bir idare· 
hane içinde, değirmene dökül
ınüş bir çuval buğday gibi, nasıl 
?ğütülüp elendiğini ve bunların 
•çinden işe yarıyacak olanların 
kiınin için ve nasıl şeçildiğini 
~ha kaç defa tahayyül ve tak
dir ettiniz? 
Doğru söylediğiniz için, sizi 

lanımıyanlarm, kulağımzın dibin· 
de, oturup en ağır küfürle sizi 
t.hkir ettiklerini duyup ta sus· 
lllağa mecbur kaldığınız var 
lnıdır? 

Şöhretlerine baş iğdiğiniz ve 
)~ıılannı okuyup ta istifade etti· 
iİniı fikir adamlarından bazıla· 
tının, matbaa yahud hastahanekö· 
•elerinde alakasız, fakir ve her· 
Şeyden mahrum olarak hayata 

:~ıl göz yumduklannı hiç gör· 
Unüz mü? 

ı .. fiepsine, hayır değil mi? işte 
Otff• . ~n bunları, aşınmaz dağlar 
rbı başlarına çekenler, biziz, 
b~ı tnubarrirler, biz gazeteciler, 
~ fıkracı, biz romancılarız. Bi· 
k 4U muhabirler ve diğer ar• 
aşlarımızdır. 
l<inıin içindir bütün bunlar: 

}(··?kurlar için •. Yani sizin için? 
n u fet bu kadar büyük olduğu· 
a Jöre, nimet nedir sanki? 

k d addeten çok az.. Hatta o 
rna ~r az ki; söyliyemeyiz. Fakat 
il e~ eğiınizin kendi bünyesi, ma
n evı hazlarla geliştiği için, bu· 
un zevki kafi geliyor bize .. 

eb:"~adolu, bugünkü şekil ve 

P 
a ında büyük bir hamle ya· 

1P tanı b' el' . ır gazete çehresi ile 
e~n~~~ .~elirken; emin olunuz ki. 
le .. uçuk bir maddi kaygının 

sıra altında d v ·1d· K .. 
egı ır. arım 
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ANADOLUnun "Ankara,, Mektupları 

48 şehrin haritası 941 senesi 
sonuna kadar bitirilecektir. 

lzmir sporunu Bir taraftan da imar plinları hazırlanma!.t dır. 
Belediyeler bankası büyük bir süratle çalışıyor. 

nası I k u rtaracağız! Kanalizasyon ve spor Sahası işleri tetkik ediliyor. 

Futbol ajanı nevmit görünmüyor. 
Şimdiki çalışmanın iyi neti
celer vereceği söyleniyor. 

B. Su d 
lzmir sporunun (her sahada ) 

gün gf'!çtikçe gerilemekte olduğu 
muhakkaktır. Antrenmansız sa· 
haya çıkarak maç yapan takım
ların zevksiz oyunları ve bunun 
neticesi olarak stadyumda ekse· 
riyetle pek az seyirci bulunması 
muhtelif temaslarda alınan neti
celer; fuar münasebetile şehri· 
mizde yapılan yüzme yarışlarında 
İzmirli yüzücülerin muvaffakıyet
sizlikleri ve nihayet atletizm mü· 
sabakaJarma iştirak ettirecek 
atlet bile bulunamaması bunu 
açıkça göstermetedir. 

lzmirde spor hayan ölüyor. 
.F.alcat bunun sebepleri nelerdir? 
fzmir sporunu tekrar canlandır· 
mak kabil midir; kabil ıse ne 
suretle?. Ve nihayet geçen sene 
kulübleri birleştirmek ile koğru 
mu hareket edilmiştir, bu birleş· 
tirmenin ne gibi zararları olmuş
tur? Şimdiki tarz İzmir sporcu· 
larını tatmin etmiş mıdir? isim 
değişiklikleri11in, lzmirlilerin ku
lüplerine karşı kösterdikleri la· 
kaydi üzerinde tesiri var mıdır? 

Biz, bütün bunları meydana 
çıkarmak ve bu suretle de m~m
ket sporuna hizmette bulunabil· 
mek için bir anket açmağı dü· 
şündük. Tanınmış spor idareci
lerimizin ve sporcularımızın fikir· 
lerini sormağı kararlaştırdık. 

Belediye reis muavini ve bölge 
futbol ajanı B. Suatla yaptığı· 
mız ilk konuşmayı aşağıda ya· 

zıyoruz: 

B. Suad, İzmir sporundaki ge-
rilemeyi kabul etmekle beraber, 
bunda metodsuz çalışmaların 
tesiri bulunduğunu söylüyor ve 

diyor ki: -çoğalması nisbetinde, her cihetten 
yapılacak olan masraf, ~elki de 
gene zarar hanesini faal hır halde 

bırakacaktır. 
Gazeteci, kariine aşıktır. Bunu 

unutmayınız .. 
Gazetecilik, hazan şuur ve he· 

sabı da bir kenara fırlatıp geçen, 
asil ve temiz iptiladır. Vatana, 
vatandaşa hizmet etmek iptilası .. 

Böyle bir aşka, böyle bir hiz
mete rağmen sizden beklediği· 
miz şey, çok değildir: 

Küçük bir teveccüh ve alaka .. 
Sizin için maddeten ve manen 

bu kadar ezilen ve didinen bir 
müesseseden, bunu çok görece· 
ğinizi hiç sanmıyoruz. Gazete· 
lerin üstündeki sahib imzası, 

fazladır ve sırf formalite içindir, 
yoksa gazete, sizin kendi malı
nızdır. Orhan Rahmi Gökçe 

- Eğer bugün lzmirspor ha
yatında bir gerileme görülüyorsa, 
bunun sebebini herşeyden evel 
geçmiş senelerin metodsuz, te· 
melsiz çalışmasında aramak la-
zımdır. 

Bir an için düşünelim, eskiden 
lzmirspor kulüblerinin vaziyetini 
göz önüne getirelim: Hemen bü
tün spor kulüblerimiz kahveha
nelerin, yahud daracık odaların 
içine yerleşmiş her türlü vesait· 
ten mahrum idi. Halbuki sopor 
her şubesine göre kendine mab· 
sus sahalarda ve levazım ile 
yapılır. 

Eğer zaman zaman İzmir spo· 
runda bir faaliyet ve ilerleme 
görülmüşse bu, muvakkat heye· 
canlar, yardımlar ve teşviklerle 
meydana gelmiştir. Muvakkat iş
lerin ise devamlı ve esaslı neti
celer vermiyeceğı tabiidır. 

Sporu, bilhassa bizim memle
ketımizde cemiyde mal etm~k 
ve bu mt'vzu etrafında kesif bir 
gençlik kütlesi çalıştırmak ve ye· 
tiştirmek en doğru hedeftir. Bu
nun için de spor, terbiyevi ve 
mılli manasile mütenasip şt:rait 

içinde gençlığe arzcd lmelidır. 
lzmır sporu bugü{l, hölgt• baş· 

kanı -ve '1.Alı Bay F z ı Gül~c\n 
idflr<-sİ aftıııda ve bu mevzu et
rafında h<ıkiki vı· hcyt•canlı bir 
faalıyete kavuşnıak yolunu tut
muştur. 

İzmir spor kulüplerinin şe hir 
iskan mıntakaları ıçine yerlt· şti
rilnıcsindeıı :sonra lıunla ra ıırer 
de spor sahası yapı l ııırı k ı iz ·ıe 

tutulan yol, dığer bölgeler ıaa· 
liyetlerine bile nümune olacak 
ideal spor çalışmalarıdır. Bu sa· 
halar, gençlere her cihetle ça
lışma imkanlarını da vermiş ola· 
caktır. 

Ancak şurasını hatırlatmak la
zımgelir ki, bir bölge ve memle
ket sporu bir an içinde şümulle
nemez ve yükselemez. fzmir spor· 
culuğu için düşüniilen ve tal bik 
edilen esaslı çalışmaların netıce· 
lerini, biz ancak önümüzdeki se· 
nelerden sonra, gittikçe artan 
bir inkişafla görebileceğiz .. ,, 

Birleşmelerin İzmir sporu üze· 
rindeki tesir ve zararlarını B. 
Suat şöyle anlatıyor: 

- Bundan evelki birleşme 
faydalı değildi. Çünkü bu bir
leşme, lzmir sporunun ilerideki 
inkişafı gözönünde tutularak ya· 
pılmamıştı. Ondaki kast, yalnız 
geçen seneki milli küme maçla
rına daha kuvvetli iki futbol 
takımı çıkartmaktan ibaretti. Hal
buki lzmir sporu yalnız futbol· 
dan ibaret olmadığı gibi, İzmir 
sporculuğu için bölgede üç ku
lübün mevcudiyeti de gayri kafi 

idi. 
Nitekim, geçen seneki milli 

küme maçlarında, bu birleşme 
ile kastedilen neticelerin alına· 
maması da yapılan işin isabetsiz

liğini göstermiştir. 
Bu şekildeki birleşmenin baş· 

hca zararı, lzmir spor kulüplerini 
muvakkat bir zaman için olsa 
dahi atalete düşürmesi ve izmir· 
deki spor faaliyetini durdur· 

muş olmasıdır. 

Ankarada Halket1i JJe Etnoğrafga müzesi 
Ankara, (Hususi muhabirimiz

den) - 1935 yılında Kamutayca 
kabul edilen bir kanunla teşek· 
kül eden belediyeler imar heyeti, 
nüfusu on binden yukarı olan 
şehirlerin temiz, bol ve ucuz 
suya kavuşmaları işini gerçek· 
leştirdikten sonra gene nüfusu 
on binden yukarı olan şehirlerin 
harita ve imar planlarının tan· 
zımı işini de programlaştırmış 

bulunmaktadır. 
Önümüzdeki ay içinde tatbik 

sahasına konulacak olan bu prog· 
rama nazaran, nüfusu on binden 
yukarı olan 48 şehrin haritası, 
941 senesi nihayetine kadar biti· 
rilmiş olacaktır. 

Bugün memleketimizde mev· 
cud on bin nüfuslu şelıırlerin 
sayısı seksene varmakta ve bun· 

lar dan otuz sekızinin h;nitası 

esasen yapılmış bulunmaktadır. 

Şu halde, nüfusu on bınden 
yukarı olan btitün şehirlerimiz 

941 senesi sonunda haritaya ka
vuşmuş o\;ıcaklar demektir. 

dokuz şehrin planı da bu arada 
yani harita ve imar planı ol
mıyan kırk sekiz şehirle birlikte 
yapılacaktır. 

Ancak imar planları haritalar 
üzerinde yapılmak lazımgeldiğin· 
dent plan işleri haritaların bit
mesi içi!1 tesbit edilen tarihten 
bir müddet sonra başarılabile

cektir. 
Haritası bitırılen şehirlerin bir 

yandan da planlarının yapılması 

mukarrer olduğundan, bunların 
o kadar uzun sürmiyeceği anla-
şılıyor. · 

Hızla _ inkişaf eden bir 
müessese 

Burada istitraden şunu da 
kay delim ki; içme suyu pro· 
gram ııın olduğu gibi, harita ve 
imar planları programının tahak
kuku ıçirı sarfı iktiza eden para 
beledıyeler banka~ınca şimdiden 
temin edilmiş ve belediyeler imar 
heyetinin emrine amade bulun
durulmuştur. 

0Iı ha geçı•n sene ıçme suyu 
programın n tatbıkatı ıçın 9 - 10 

Zakkumun köses1 

milyon lira gıbı uıuhım bir meb
lağ sarfını lizerını· alan beledi
yeler bankasının, aradan okadar 
uzun bir müddet geçmeden şe
hirlerin harita ve imar planla· 
rının yapılması için lazımgelen 
parayı temin etmesi, inkişaf yo
lunda nekadar büyük bir hızla 
ilerlediğini göstermektedı r 

Harita ve imar planla 
yaptırılacak şehirle 

imparatorluğun asırlarca başa· 
ramadığı memleket davalarından 
iki mühimminin bu suretle ve 
birkaç sene gibı kısa bir müd
det içinde başarılmak yoluna 
girmesi, Cumhuriyet idaresi ka
dar memleket için de bir mazha· 
riyet sayılabilir. 

Hazırlanan program mucibince 
1942 senesine kadar harita ve 
imar planları yapılacak on bin 
nüfuslu şehirlerimiz şunlardır: 

İzmir, Bursa, Eskişehir, Sam· 
sun, Edirne, Konya, Trabzoa,, 
Adapazarı, Balıkesir, Zonguldak, 
Çanakkale, Bergama, Erzinca~ 
Urfa, Manisa, El5ziz, Tekirdit, 
Kars, İskilip, Denızli, Rize:, Ay
valık, Çorlu, Sıvas, Mkraş, Tur
gutlu, Kırklarili, Tire, Ôdemif, 
Kütahya, Akş· hir, Bafra, Mar
din, Çorum, Nevşehir, Burdur, 
Gelibolu, Amasya, Lüleburg1111, 
Söke, Tosya, Erzin car., ·Siirt, 
Mustafa Kemalpaşa, Menemea. 
Kırşehir, Yozgat, Merzifon, in., 
göl, Develi, Bitlis, Kilis, Zile, 
Siverek, Adıyaman, Bayburd . 
Kanalizasyon oe spor alanlal'I 

Belediyeler imar heyeti, şimdi 
şehirlerin kanalizasyon ve spor 
alanlan işlerini etüd etmektedir. 
Yakında bu ışler de programlaışı· 
rılmış olacak ve derhal faaliyete 
geçilecektir. 

Ö. N. 
.......... 

İmar planlarına gelınce, harİ· 
tası mevl.ud olan otuz sekiz şe
hirden yirmi dokuzunun imar 
planı da yapılmış ve hatta bu 
şehirlerin bazılarında planların 

tatbikıne bile geçilrP.iştir. Hari
tası mevcud olduğu halde imar 
planları henüz yapılmamış olan 

Müsbet, menfi 

-Bugünkü tarz ise lzmir sporu 
için ideal bir şekildir. En kesif 
iskan mıntakaları içinde yerleş

tirilmiş olan altı kulüpten, gençlik 
hakkile istifade edebilecektir. 

Futbol ajanı, isim değişikli· 
ğinin İzmirlileri kulüplerine karşı 
lakaydiye sevketmiş olup olma· 
dığı hakkındaki suale cevap ver· 
mek istememiş; lzmirin 938 
milli küme maçlanna iştirak 
edip etmemesi hakkında da şun· 
lan söylemiştir: 

- Futbol federasyonu, bu 
sen de milli küme maçlarını 
yaptırmak üzere faaliyete geç· 
miştir. Biz milli küme maçlarında 
mutlaka fevkalade dereceler al· 
mağı kastetmiyoruz. Bu müsaba
kalar, her şeyden evel memleket 
futbolunu daha geniş bir tarzda 
faaliyete sevketmek ıçın ya· 
pılıyor. 

Binaenaleyh lzmir bölgesine, 
Milli küme maçlarına girmek hu
susunda verilen imtiyazı durup 
dururken elden kaçırmak bizim 
için doğru olmaz. Gerçi bugün 
futbol kısmında da zayıfız; fakat 
kuvvetlenmek için de çok temas 
yapmağa muhtacız. Bu itibarla 
Milli küme maçlarında alacağı· 

mız netice ne olursa olsun bun
lara 2irmeliyiz .• 

Elektrikte, fotoğrafta müsbet, 
menfi vardır. İnsanların da müs· 
beti ve menfisi vardır. 

Erkeklikte, dişilikte müsbet, 
menfi vardır. 

Cebindeki para müsbettir. 
Alacağın ile borcun menfidir. 
Çocuğun sınıfı geçtiyse müsbet· 
tir, takla atıp döndüyse menfi
dir. 

Borç istemek müsbettir. Ola· 
maz, yoktur, maalesef cevabı 

almak menfidir. 
Sevmek müsbet, sevmemek 

menfidir. Fakaf iki tarafın sev· 
mesi hem müsbet hem de men· 
fidir. 

Sevdada müsbet ile menfi bir 
araya geldiği zaman, cereyanı 

açılan elektrik lambası gibi her 

taraf aydınlanır. 
itiraz, tenkit, hırlaşmak, da

laşmak, mırıldanmak menfidir. 
Gerdan kırmak, tasdik etmek, 
rüku etmek müsbettir. 

Çatık surat, menfi, ?üle~yüz 
müsbettir. istemek menfı, dılen· 
mek müsbettir. 

İkna etmek, kandırmak, aldat· 
mak, atlatmak, becermek müs· 
bet, kafa tutmak, inat etmek, 
ayak tepmek, hayır olmaz de· 
mek menfidir. 

Bazı zamanlarda yalan söyle
mek müsbet, bazı zamanlarda 
doğrusunu saklamak menfidır. 

Bazı vaziyetlercıe riyakarlık 

müsbet, bazı i~lerde hakikat 
menfidir. 

Kadının aldatması müsbet, 
yalnız bir suitalih neticesinde 
yakalanması menfidir. 

Nikah helal ve müsbettir. Ay
rılmak helal fakat menfidir. 

Bir kıza, bir kadına elle defil, 
hatta parmağının ucile dokun
mak menfidir amma, beline sarı· 
lıp dansetmek müsbettir. 

Kadınların, erkeklerin, kızların 
delikanlıların göğüslerini, kolla
rını, bacaklarını löp et olarak 
göstermesi, vücutlerinin çizgile
rini ayan beyan şekilde sakla
maması pek büyük ayıptır, men· 
fidir. Lakin büyük suvarelerde 
kolların, sinelerin, . ve bütün bel· 
kemiğinin açık olması caizdir. 
Hele plajlarda yalnız ıslak bf"' 
mayo ile herşeyin teşhiri muva
fıktır ve müsbettir. 

___ z_a_k_k_umollıı. 

Bir emir 
Noksan pıılla verilen kağıtlv 

Dahiliye Vekaletinden alaka
darlara gelen bir rın ı rde; noksan 
pullarla verilen istıcfa, beyanna· 
me, ilmühaber ve buna benzer 
müracaat kağıtlarının muameleye 
konamamakta ve bu yüzden, ıııü 
racaat sahiplerınin işleri görüle. 
mediği gibi, resmi dairelerin de' 
beyhude yere vakit kaybetmekte 
oldukla;ından, pul noktasından 
nokse' hağıtların kabul edil~ 
mcsı bııdırılmıstir. · 
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YAZAN: A~M Küı.TOR 

~ w.. fOo8ete de F.11· 
ce) hooalanadan bir e~at 
alimi Paris mecmualarından bi
rinde küçük btr hkra netretti. 
Bu hkradaki ana fikirleri kısal· 
taNk alıyoruz: 

Şüphesiz, Homer dünyaAm, 
en büyük şairlerinden bWidtr. 
Onun her devirdeki töltret~. bil· 
yüklüğünüu ifadesi değtl midir? 
Onun doğum ve yaşaytŞı d6A
yada fikır hayatının doğamu R· 

manına rastlar. Hoıner gibi bir 
şai r, Sokrat gibi bir fil<nof li
zımdı ki, o devrin biiyöktük, in· 
celik ve derinliğini dünya dur· 
dukça herkese tanımış olaun. 

Homer, ölmiyen bir ruha ma· 
liktir. Onun dünya edebiyatına 
miras bıraktığı eserleri de ebedi 
bir hayata malik olacaktır. 

insanı her devirde yaıatan ve 
büyüklüğünü gösteren, ruhunun 
birer aynası ve cisimlenmiş ifa7 
desi olan eserleri değil midir? 

Bugün dünya yüzünde, biraz 
düşünen ve okuyan bir adam 
yoktur ki, Homerin adını bilme· 
miş olsun. 

Hakiki münevver yoktur ki, 
onun eserlerini okumasın. 

Büyük adamların, büyük va· 
sıflan, her devirde, hötün sey· 
yare üzerinde her millete kendi 
dillerile hitaplarında yaşar. 

• • * 
Homerin bayatı ve eserleri 

hkkında, her devirde müverrih· 
ler, münevverler birçok eserler 
yazmışlar~r. Bazılarına göre, ha
kikatte o devirde, Homer adında 
bir şair yetişmiş ve yaşamış de
ğildir. Onun eaerleri, cemaatin 
eıeridir. Fakat, tarih gösteri)UJT 
ki, kütle hiçbir devirde, kendi 
kendine edebi bir eser yaratma
mıştır. Bir Götenin, Alman ede

hi)'atına şaheserler vermesi için 
ğ devrin Alman cemiyetine ve 
onun o günkü telakki ve yaşayış 
şartlarına ihtiyaç vardı. 

Fakat Göte olmasaydı, o eser
leri hiçbir veçhile o devrin ce
miyeti yaratamazdı. Her devirde, 
cemiyetler, kültürlerine, kabiliyet 
ve ihtiyaçlarına göre, büyük 
adamlar yetiştirir ve onların 
eıerlcri, süt emen çocuklar gibi, 
kendileri için bir gıda olur. 

* • • 
Homer, kördü. Fakat ince ses· 

leri tophyan bir radyo makinesi 
gibi, devrin bütün heyecanlarını 

duyan bir kalbe ve bilgilerini 
toplıyan bir dimağa malikti. 
Onun ruh gözü herşeye açıktı. 
Kör olmak bir felakettir, fakat 
ruh körü olmak felaketlerin fe· 
laketidir. 

Filhakika, hayatta ne kadar 
gözler vardır ki, bunlar sadece 
bakar; hiçbir şey görmez ve 
kalbe hiçbir şey duyuramazlar. 

Kaç göz, hakiki güzelı tanır? 
Kaç göz dış alemden aldığı 
n.tibalarla insana içinde he· 

Yecan ve histen bir alem kura· 
tak orada, ona yaşamak imkanı 
Verir. 

Andre Jid, bir gün, gözlerini 
kaybeden bir kızla tabiat orta-

sında dolaşıyormuş. Etraftan ge· 
len binbir sesle heyecan içinde 
kalan kız, birdenbire durarak 
ona: 

- Ah, demiş. Bana bu ses· 
leri gönderen tabiatın renk ve 
çiçekten örülmüş güzelE ğini gör· 
mediğim halde bu kadar derin 
tahassüsler içinde kalıyorum, ya 
gözleri gören insanlar bunun 
karşısında neler duymazlar? 

Jid kendisine şu cevabı ver· 
mış: 

- Sen aldanıyorsunf insan 
için bu dünyada, yaşadığı müd
detçe, hakiki körlük görmemez· 
likten ileri gelen değildir. Hakiki 
körlük iç körlüğü, kalbin körlü· 
ğiidür. insanların ise pekazı bu 

sırra mazhardır. 

* .. * 
Homer bu toprakların evladı· 

dır. Melez çayında doğdu. İz· 
mirde büyüdü. lzmirde okudu. 
lzmirde yükseldi. Fakat nasıl 
yetişti veya nasıl yetiştirildi?. 
Devri eserlerinden başka bize 
hiç birşey bırakmıyor. Yalnız o 
medeniyet ve cemiyetin en bü
yük münevveri ve insaniyetin ilk 
müverrihi ve büyük conteuru 
olan Herodot, Homerin hayatını 
aydınlatan küçük bir eseri me· 
deniyet dünyasına bırakmış bu
lunuyor. Bu eser, muharririnin 
dediği gibi mahallinde yapılmış 
müşahede ve toplanmış bilgilerin 
mahsulüdür. Burada sözü Hero
dota bırakıyorum: 

"Cyme,, şehri kurulduğu vakit 
birçok aileler gelerek buraya 
yerleşiyor. Gelenler arasınd.a_Ma
nisalı Melanopus adında bırı de 
vardı. Bu adam, Cymede '!Vle
niyor ve Critheis adında ~ir ~ızı 
oluyor. Fakat karı-koca bır mud· 
det sonra ölüyor, çocuk evladlık 
olarak Cleanax adında birisine 

veriliyor. · 

Critheis büyüyünce bir $ençle 
sevişerek gebe kalıyor. ilk ay· 
larda bunu saklamağa muvaffak 
oluyor. Fakat bir müddet sonra 
Cleanax gebeliğini anlayınca çok 
hiddetleniyor ve onu tekdir et· 
tikten sonra o zamanda Cymeli· 
-~ tarafr ... dan Henmus boğa· 
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'-A -Ada kurulan ve Thesee tarafın· 
dan karısmm adile anılmak üzere 
lsmir denilen şehre gönderiyor. 
Critheiı lzmirde lsmenias adında 
birinin yanında kalıyor. 

Critheis arkadaşlarile birlikte 

bayramı kutlulamak için bir gün 
Melez çayı kenarına gidiyor. 
Orada Homeri doğuruyor. 

Homer denildiği gibi, kör ola
rak doğmamıştır. Adıda ilk defa 
validesi tarafından Melesigene 
konulmuştu. Biraz sonra çocu· 
ğunu daha iyi yetiştirmek ve ça· 
lışmak arzusile annf!si de bulun
duiu aileyi terketmişti. 

Bu devirde, iz mirde F emius 
adında bir öğretmen vardı. Şeh· 
rin çocuklarına ders veriyor ve 
biJhassa musiki öğretiyordu. Bu 
adam Critheisi himayesine aldı 

ve ona yüz iğirme işini verdi. 
Kadın işindeki becerikliliğile 

Femiusun kısa zamanda kalbine 
girdi. Sevda onları biribirine bağ· 
ladı. 

Kendisile evlendiği takdirde 
oğlunu da manevi evlat alaca· 
ğını ve onun elinde tahsil ve 
terbiye gördükten sonra değerli 
bir adam olmaktan uzak kalmı
yacağını söyledi. Birçok sebep
ler arasında, kadına evlenme 
kararı verdiren de en çok bu 
teklif oldu. Femius, çocuğun bu 
kabiliyetlerini önceden sezmişti. 
Kadın da muvafakat etti, evlen
diler. 

Çok iyi bir yaratılışta olan 
çocuğu, öğretmeni çok sevdi ve 
bütün gayretini onun terbiyesine 
verdiği için, biraz sonra çocuk 
bütün arkadaşlarını geride 
bıraktı. Zamanla olguıı bir yaşa 
vardığında, bilgi bakımından biç 
bir veçhile öğretmeninden aşağı 
kalmadı. Bir müddet sonra Fe 
mi":Js bütün malını Melesigene 
bırakarak öldü. Critheis de onu 
takip etti. Bu defa üvey baba
sının yerine geçen Melesigene 
okulu idareye başladı ve bütün 
kudret ve kabiliyetini bu işe 
verdiği ıçin, kısa zamanda yalnız 
vatandaşları arasında değil, fz
mire gelip gidenler nazarında 
da büyük bir mevki ve saygıya 
kavuştu. 

Bu devirde lzmir, dünyanın 
en büyük buğday pazarlarından 
biri idi. Bütün yakın şehirler 
ihtiyaçlarını · buradan tedarik 
ederlerdi. Gelen yabancılar da 
günlük işlerini bitirdikten sonra 
Melesigenenin, tehalükle dersle· 
rine koşarlardı. Bu dinleyiciler 
arasında, Mentes adında bir 
kaptan da vardı. O da , İzmire, 

(Sonu 22 inci sahifede) 

.. ... &n de herkes gibi tatil 
aylarımı geçirmek için lc.rlara, 
denizlere gidecektim. Artık hür
düm. Ne dersim kalanfb; ne de 
fikri endişelerimi Tam bir huzur 
ve iatirahatle başımı dinliyecelc
tim. Fakat böyle olmadı. Birden 
göalerimin önüne, tatilde oku· 
mak için h.azırladığlm bir kaç 
olld kitap çıktı. Acaba iQlerinde 
neler vardı? Nasıl yazılmışlardı? 
Bu tecessüsle kitaplarm üzerine 
eğildim. Gerek yolda, gerek kır· 
da tuttuğum evin odasında bir 
taraftan kitaplar, gazeteler; diğer 
taraftan aldığım mektublar ve 
mecmuaya deroedilmek üzere 
gönderilen makaleıer bqtanbata 
metgvliyetimi teşkil etti. 

Hani ben buraya, eğlenmeğe, 
dinlenmeğe gelmiştim?.. içimi 
yiyen bir kurd, beni daima te· 
fekküre sevkediyordu. Artık be· 
nim için tabiat yaprağı kapan· 
mıştı. Benim için dağ, orman, 
deniz yoktu. Bence her şey ki
taptı. Kitabın içindeydi. Ben, 
ıeniyeti göremiyordum. Onu 
görmek istedikçe daima okuduk
larımı hatırlıyor, hatıralarımla 
onu yaşatıyor, küçük bir ot 
parçasile hemen felsefe yapmıya 
dalı) ordum. 

Etrafımı çeviren manzaraların 

ve hadiselerin benzerlerini oku· 
duğum binlerce eserın ıçın· 

de kolaylıkla bulmak biçten 
bir şeydi. Ben söylediğim gibi 
okuduklarımla yaşıyordum. Ta· 
biatı herkes gibi göremiyordum. 
Lakin düşünüyordum. Mütemadi· 
yen düşünüyordum. 

O kadar ahmakçasına kitap 
okumuşum ki istirahatin ve eğ
lencenin manası benim için kay· 
bolup gitmişi Gezenlere, eğle· 
nenlere, saatlerce bir yerde otu· 
rup dinlenenlere, içleri binbir 
endişe ile kıvrılmadan sırtüstü 
kumda yatanlara, gevezelik ya· 
pan mahalle kadınlarına, oyun 
oynıyan ve kahkahalarla gülen 
muhtelif meslekten muhtelif adam· 
lara imrenerek bakıyorum. 

Eyvah ki ben kitapların için
de huzurumu, zevkimi kaybetmiş 
bir haldeyim. Ancak dünya yü· 
zünde çirkinden güzel, hayalden 
hakikat, fikirden madde çıkar
mıya mahkum sihirbazlardır ki 
ebediyen çalışmağa mecburdur· 
lar. Bizi onların misali teselli 
ediyor. En güzel yürüyüşlerin 
yorgun olduğumuz zamanda ya· 
pıldığını söylerler. Düşük çanta· 
mızı, omuz vereı:ek kaldıralım. 
ileri!...,, 

Bu parçadaki mühim noktalar 
elbette gözlerinizden kaçmamış· 
tır. Değerli bir garb mütefekki
rinin kitaplara yaptığı bu hücum 
-sonunu iyi bağlamış olsa da
ehemmiyete şayandır. Kitap, 
muhakkak ki bizi tabiatten uzak
laştırıyor. Eşyanın ve badisele· 
rin tabii rengini bozuyor. Kitap 

.ı 
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adamı, hayat ve hayat vakıala
rını sarhoş bir kafa ile karşılıyor • 

Cemiyetin "nazari adam,, a 
ehemmiyet vermemesinin sebe· 
bini burada aramalıdır. Onlar 
mütereddit, kılı kır yaran, hece· 
riksiz, çocuk tabiatli ve bazı 
ahvalde de müthiş tehlikeli olu
yorlar. 

Bugünkü dünyamızı idare eden
lerin hayatlarını tetkik ediniz( 
Kitabla işi başbaşa götürdükleri, 
ve nazariye çukuruna düşmedik
leri içindir ki onlar: ulualarım 
en göz karartıcı fırtınalardan 
kurtıaran birer kaptan olmuşlar· 

dır. Bu bahsimiz çok okuyanlara 
ve okuduklarını tabiat ve hayat 
terazilerinde tartmıyanlara aittir. 
Yoksa, kitaba ötedenberi boy
kot edenler, kitabı sevmiyenler 
mevzuumuzun dışındadır. 

Vaktile yazılan ve birkaç dos• 
tun asabi tenkitlerine uğrıyan 
küçük bir hikayemizi, bilhassa 
bu mevzuu çok yakından alaka· 
dar etmesi dolayısile karilerimize 

sunuyoruz. 
"Arkadaşım ağır ağır sözüne 

devam etti: 
- Evet, miktarı az, lakin nü· 

fuzu çok yeni bir tip meydana 
geldi; diyorum. Dikkat ediniz( 
Bu tipin anası kitaplardır. Her 
gün çantamıza, cebimize, masa
mızın gözlerine koyduğumuz ki· 
taplar ve onların içindeki bü
yülü satırlar, yeni tipin süt dolu 
memeleridir. Yeni tip, bu sütle 
beslenerek büyür. Kitap adamı 
kitap havası teneffüs eder; kitap 
yaprağı yer. 

Bir Bayan köşeden atıldı: 
- Her devirde az çok böyle 

tiplere rastlanır. Buna mukabil 
iş ve hayat adamlarını unutmı

yalım. Onlar için bilmem ne 
düşünüyorsunuz? 

_ Bırakınız şimdi onları. Ben, 
en çok birinciler üzerinde duru· 
yorum. Çünkü bunlar, bilhassa 
zamanımızda en çok orijinallik· 
ler göstermektedirler. Bakınız, 
kitap ve filim adamlarından size 
bir misal vereyim. Geçen gün 
E1hamradaydım, fil~m sona ermek 
üzereydi. Birisi kadın, diğerleri 
erkek, yanımda dört kişilik bir 
grup vardı. Bu grubu inceden 
inceye tetkik ettim. Hepsinin de 
gözleri yaşhydı. En yakınımdaki 
adeta ağlıyor; men·dilile gözle
rini siliyordu. Uzatrr.uyayım, sine
madan birlikt i! çıkt tk . Kapının 

önünde, soğuktan tir-tır titrıyen 

çıplak ayaklı ve çıplak göğüslü 
çocuklarla karşılaştık. Bunlardan 
birisi, grubun en önündekine 
yaklaştı. ince bir sesle: 

- Yüz para Bayım( Dedi; 
akşam gazetesi. Bir tane almaz 
mısınız? Vallahi hiç satamadım. 
Ekmek parası yapacağım. Ne 

olur! 
Sinemadan kalbi yanarak çı· 

kan ve filimdeki insan ıztırabma 
sızlıyan adam, uzanan o küçük 
ve kuru elleri evveli ittirdi; 
sonra bastonile ~lız vücudünü 
kakbrarak bağııdı: 

- Defol ulan! Allah versin. 
Zorlamamı satacaksın? 

Bu grupla eskiden göz aşina
lığım vardı. Çocuğa çıkışan gözü 
yaşlı münevveri siz de bilecek
sınız . Onun ara sıra yazılarını 
okuruz. Samimidir. içi merhaw 
metle doludur. insanlığı sever. 
Fakat, kitabın doğurduğu insan· 
lardandır. Yalnız kitapla taayyüş 
eder. Onu ya kitap, ya filim, 
ya tablo, yahud musiki parçası 
ağlatır. Tabiat ve hayat onca 
çirkindır. Deminki fakir çocuğu, 
eğer bir tab t>.la, bır sayfada, 
bir piyanoda duymuş ve görmüş 
olsaydı aziz efendimiz muhakkak 
gene acıyacak , ağlıyacak, yüz 
para değil, belki de ona yüz 
kuruş verecekti. 

Bu defa ben söze karıştım: 
- Misaliniz Rus asilzadelerini 

hatırlatıyor; dedim. Onlarda t iyat ro 
da geçen facialara ağlarlar, lakın 
sokakta kar yığınla rı içir de, 
kendilerini bekliyen ar bacıla· 
rının soğuktan donup ö ld ükl ı·rıni 
gördükleri zaman kahkahadan 
kırılırlarmış ... 

Arkadaşım, başile küçük bir 
işaret yaptı: 

- Kitap başka şey, hayat 
başka şey; dedi. Acaba Milletler 
Cemiyetinin dünya sulbünü yap· 
mak istiyen liderleri, kitapların 
doğurduğu saf çocuklar değiller 
midir? Nedir kitaplardaki bu 
sihir? Nedir onlara verdiğimiz 
büyük mertebe? Her zaman al
datıyor mu bizi kitap? Şüphe 
yok ki, nazariye ile ve mantıkla 
boğulan kafalar, artık hayattan 
ve realiteden birşey anlamıyorlar. 
Emin olunuz, körleşiyoruz en 
basit hadiseler önünde ... 

Bayan tekrar atıldı: 
- Siz, bir kültür inkılabı 

yapmak niyetindesiniz galibal. 
Bu de.fa arkadaşım ciddi leşti 
(Sonu 22 inci sahi/ede\ 



nlar, asılzadeler biri
ile çt-kişir, kral kardinal 

ır, ve lspanyollar da 
dan okurdu; bu müca· 

d n başka da lu\palı ve 
usi ve umumi, kilde 

dan okuyan; çapul· 
nc·ı r, Hügönolar, 
pekler de vardı. Ça· 
itlere ve !köpeklere 

z n eli silahlı hazır 
r halkı ise ekseriya 
e Hügönolara ve ara 
a karşı ayaklanır ve 

·r zaman kardinale 
y ya karşı isyan et

, bu .alışkınlık sebe
; y karıda söyledığimiz 

i Nisan aymm ilk· pa
., velveleyi işiten ve 
un sarı ı kırmızılı ban· 

ne de Dük Dö Rişelyö
b rağını göremiyen 

· nye hanına doğru 
u. Orayn varan herkes 
lıgın sebebini görüp 

l 1 on sekiz y şın· 
K ot savvur edi· 
ksız, zırh clbisesiz, 

., bh· Orx; Kişotl Yüzü 
e e er; elmacık kemikleri 
a delalet edecek 'bir bal

o n damarları, başına 
iyi me,miş olsa bile, 

onyahyı hemen tanıtı
k bir ha1de kalın ... Hal
. 'm delikanlı, başına tiıy-

nmiş bir bere de giyin· 
rı iri ve keskin; bur

k ve sivri, vücudü bir 
ıç b ··yük ve kemale er· 

adam için küçük. Ona 
cnibelı bir göz, onu se
kmış bir ç· çi oğluna 

t r ve ffi('Şİn bir hamail ıle 
a a mış bulunduğu, ge· 

çe topuklarma kadar sar· 
na indiği zaman da 

tine çarp n, koca· 
y: k azdı. 

".:::.~ .. , ...... 1zm bir atı da er· 
r cak d recede 

• 
ı 
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sa\>ası aba.lisınôen, cins ab tanı· 
yanlar bıle, bu micfütıy şüpheli 
nazarlarla akmışlar ve bu şüp-
1ıelerıni, snhrbıne k dar yürut
m'üş1erdı. İyı bır blmcı ol n bı
zim "Don Kişotumuz, geı ç Dar
tanynnın, 'böyle bır binek atının 
kendisine de verdiğı acayip va
ziyeti halkın göziinden gızliye

meeliği ıçin esefler ediyordu. 
Bunun ıçin, 'babası ıbtıyar Dar
tany mn hedıye etmı 'bumndu u 
midilliyi alırken de çok canı 1-

·ilm1şt1. Bu hayvanın ancak yir-
mi fr n d ceğini b lmiyor de
gildi; fabıt, IJıedıyeyı alırken in
lemiş olduğu sözlere p ha yo -
tu. htiyar Gaskonya ı efendı, 4 
üncü Hanrinin bile lkurt am -
d1gı saf earn, köy!1ü ş·v si ile: 

" - Oğlum, demi ti bu t 
uç sene kadar evel baba oca
gmda do muş ve bor z man ıo 
ev içinde knlmış bulunduğu "çin 
onu sevmeğe mecbursun. Sakm 
satma; ;htiyar oiup sükUnet :ve 
şerefle -Olünciye ka ar s e, 
onunla yola çıkınca kend ine 
es i bir mektar gibi davran. 
Sarayda, her zaman gitmek e
refini haiz bu unduğun o da, 
bu şerefin, ecdat!lımn n ve 
na münasebeti ola ar iç n b ş 
yüz sene iy mtle ta ımış ol
duğu ve liyakatin veçh71e sana 
da ntik 1 eden as·ız e unv mm 
vücude getiren es ·i sa etind n 
"gelmiş lbir hak olduğunu habr! . 
Sana münasebeti olanlar demek 
e kr-eibanı ve dost 1nı öyle-
ek ·stiyorum. Kard· al Yo kıral

dan başka 'msey innet ıct· 
-me. Bu za nda bir asilza enin 
.le i yolunu •çabi esi cesa
treti, .rica ederim bu illoktaya 
dikkat et, yalnız cesaret\ saye
sinde ü kün olur. Bir saniye 
:tereddüt edenler okm e· 
inden kaç asına sebeb olurlar; 

b ki bu tereddüt anıoda t lii 
kendisine '"'ini uz tmış o bilir. 
Sen gençsin ve iki sebebten do· 
layı cesur olmağa mecbursun: 
B'rincisi, G skonyalı olman ve 
ikincisi benin oğlum bulunman
dır. Kavgadan hiç korkma, her 
zaman tehlikeli sergüzeştler pe-
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alken memlekctlen matbuatı· 
1 ~ • ' mem etımiz a ıyan ve z 

ir ~aman · çinde ' iş f ıbıilan 
yüksek sanayi kalkmmnsı hakkında 
sitayişkarane yazılar yazın kta v~ 

bu cümleden olarak, Nazilli basma 
fabr kasından bc.hsctmektedirler. 

Dost memleketl r gazeteleri, 
Nazilli basma fobı 'kasının, Av
rup ın birçok fabrıkalarmdan 
daha mükemmel olduğunu kay· 
dederken, az bir zaman içinde 
böyle bir müessese kurmağa mu
vaffak olan memleketimizin, yük
sek sanayi sahasında seri adım
larla ve hergün biraz daha faz
lalaşan kuvvetli bir hızla ilerile
mekte bu und ğunu kaydedi
yorlar. 

Daha dün denecek gakm bir mazide, orta devirler zih-
niy 1 lı kim 'i. Irk dü anlığı, din düş-

:ş bü le bir d" an-

ihtiyar kör k m ir 

Garp, sanki kanlı alevler için· ı ven kansı Yektadan bile nefret 
deydi; fakat Şark da böyle kıp· ediyor, onu kardeşine casusluk 
kırmızıy ıl l!f alnız bu esrarla ·\tınek, kendi mezhebine sadakat· 
dolu göklerin kubbesi ikaranhk l'sızlik1e itham ediyordu. fşte bunun 
korkunç ir haldeydi. için, kansı Y eld:ayı ıbu içtima 

Henuz gün b tmaktaydı. Gök· gecesi evinde bulundurmamak 
1er, en yükseklerden inen bir istemiş ve onu kardeşı Mali
karanlık altında kalıyor, ufuk ar- 'kın evıne gôndermiş ve ona: 
da, ıfellıket veya fırtına rüzgarları - Sabaha ikı sat kala Ma· 
hı secliliyordu. 11kin evınden 

Bu memleketin seması, bu 
memleketin havası, bu meml ke
tin dort bir yanı nedense iıer 
zaman böyleydi; gün kaçırmadan 

evam eg 1 n k ıamlar, anki 
bu dıyaı ı göklerine, ufuklarına, 
havasına ve toprağına bu kor
kunç manzarayı vermişti! Çarlar 
istibdadının, Çarlar suiiclaresinin 
yeni gird ği bu kafkas ill rinde, 
Karal'.lehızın bu doğu kıyıfarihda, 
Hır;_,tiyan ve Müslümanlar ara- t 

smdakı kanlı oğusm lardan 
a k , Mü lüman /iüs üm m ı-

rıstıy da Uırıstiyanı boğ v.I · 
kt ydıl :in do medan kar n· 

• ç nelen .kan h r 
çl mı parıltısı, ol 

es ı moda n ncalarııı 

* "'"' 

ıkanş k a 

ın n tilki n yarım s r 
ev 1 ·; yuka ıda a · ett"' · ·z 

"bi b'r ··n ·n gece i, Tıflisin 

n uf b yl 'nden Mebrukün 
ev de bir tp lantı yap l 1ştı. Bu 
Top1 tıya M brukün dindaş
] rmdan ve mezh binin tarafdar· 
larınd n en nüf:.ızluları iştirak 
etmiş "di. 

Meb k, c ki bir mezhebin 
reisi demekti. Yenı mezheb ley
ıhine sönmez bir ıkin ve nefret 
besliyordu. Bu -mezheb kavg !a
rının o güne g çmek istiyen 
alisin kıllı ve şuurJu bazı er
anı, "ki tarafı barı tırmı , Meb

rukün kız kardeşi Yektayı yeni 
m zheb reisi Malike, Malikin kız 
kardeşi Mirzayı da Mebruke ver
ıIDişlerdi. 

ıPek az süren bu mütar ke, iki 
ar fm birib"rinden kız ıalıb v r

roi olmasına rağmen için, için 
k n bir volkan olmu tu. 
Mcrke i ta Petresburg olan gizli 

ir fesad armağı da bu volkanı 
bol Çar .o. t nla ·ı körüklcyib 
dun ı ı. 

Mt:bruk, kendısını cıddcn se-

:Beri t. r t , 
<telaş ve hey ca \ 
yordu. Akşam, gu 
evel k \ garb kız r ' ır 
alması, gök yiı ünün k pk ı 
olması b.u heyeca \ ve ıo se
bebi idi. Or kta. g""k yii Ü· 

nün ve ufukların nrz tt ğ bu hal, 
hayra alfim t d ~ idi, e ~ k t ha· 
beroisi idi. Mal k, k rısı Mirz 

' 
bütün !Sile efradı bu mübhem 
endişe altında kıvranıyorlar, a
baha varmadan biı fel ~ket ko
pacağına inanıyorlardı. Malik, 
mütarekeye inanıyor, Mirza da 
ko~sını berşcyden fazla seviyor
du. iki taraf arasındaki bu kanlı 
boğuşmadan Malik kadar kansı, 
Mebrukün hemşiresi de artık 
bıkmıştı. 

Göklerin akşam üzeri arzettiği 
korkunç monzar bas bile Malik 
ve katısı büHin pencer 1 ri k n
dileri kapatmışlar, büyük ve 
kalın kapıyı ark&d o ıkol demir
leri ve l ii ,..k mtrte · crle d -
t ki işi i. Bu C'ti ç ol
mazsa ani bır bas ına kuroan 

2<1 111 ı rin 

c 

8ay,gm bir halde di • 

1 gitınemeğ"i te in edebilmiş idiler. 
• Fı rkat taın bu ırada kapıam 

tokm ıvm u1uıu tu. Malik Y.e 

~irza, korkudan don.mut gibi 
durml laı, ikinci ar.b dea sonra 
dışandan: 

- Aman yarabbi .. d<apıyJ ba· 
açmıyorlar ... Maliki.. Mira ••• 

diye bir ses cluymuştular .. 
1Bu s, Yektanın esi ıidL 

c t kleri almışlar v.e 
ç ış ardı. · ç riye yan 

aygın bir 1 <: ;gir n Yekta: 
- Kard · M ·k.. ard~ 

endi 
t ! uk söyle ıae 

var?. Di) sormuştu. 
u akşam, kocamm evinde 

ü ın:an rn· ler toplandılar. Beni 
ks mdan buraya ··ndercli- ea-

ha sa t kala dönmek 
şartil .. 

Sonra?. 
b"r odaya gid im. 

N k r:arl tııdıklarını din· 
ı? 

yarın ıak am buraya 
ki r, h iniı:i öldü· 

BıE de müdafaa 
d riz. K ı mızı ucuz satmay.ızl 

Bu tafsılatı dikkat ile dinliyen 
Mir , koca ma: 

a ık, d mışti. Bana düşen 

vaz foyi y pac v ım; he.men imdi 
karde im Mebruke gideo im, 

v r beni d nl mcz~e, anneme 
gıd ceği ; b=zdt> anne sözünden 
dı arı ç kan bır vlat, mel'un ve 
m nfur olu . S<-n Yekta, ben 
dönünciy kad r burada kııll 

Malik ve hemşiresi Yekta: 
- Mina .. Diye bağırmışlardı. 

Çok i ·i ıliyor.sun ki, bu civarda 
bizimkiler sakindir; seni görünce, 
taassup1 bir "enaltk erler! 

- Yekta buraya kodar yalnız 
başına nasıl gelmişse, ben de 
Mebruke kadar yalnız gidebi-
liri mi 

- Beraber gidelim. 
- Hayır; olmaz. Mebruk o 

zaman seni casuslukla itham 
ederi Malik, sen de becaimle be· 
raber gelemezsin. Sonra senin 
için iltica etti derlCTİ 

Mirza, gözyaşlarile kocası .e 
yengesine vedalaşmış ve karde· 
şinin evinin yolunu tutınnftu. 

... . .. 
Fakat... Evin az ötesindeki 

köş bnc:md. hiz .. at Mt"bruk pu· 

Sonu 22 mci sahi/ede 



lzmir nas 1 eglen!yor, 
A ~ n<)J,ll 

s E 2 1 
1 re=. 

bu şehrin hal· nedir? 
•• , ... , =- t 

Madri rJe 6i.r tarııfttın 6t>rrı6tıfat ptttl.,. feılrr.t 6ir td• 
raftan• Kaat.ani~ f iltrrt.ıları Jıqulur.. 

Bımtın Ja NWi t1arltr 
iz "t'! Guz~ lznııit, 

Akdeeiaa •· 
deıatık, neşe-

qat ve etlen· 
iğim ·z ici Sinema 

ç d ine meytlaneyi 
1 m rın 'bısgünkü 1!1'bus 

çehresi daha iyi 

"'..,,. • ...__ lılir MzA 
• yenen, 4ltii· 

ese Ye tllllıl'tlt 

·. Bit blip, -
illa · , bir ıç ima salonu ~· 
Ya n z der e ça l bit tek bar 
rn c tur. O a tMııt ve eğlence 

m~•etıı tıifade eir eaiiıktu 
y r r. 

Ted vül ro b"rkaç fladm, 
abuk s, b"r orkestra .•. Sen· 
r ır ruşluk şarabwt beş 
' ı ır ya, hır şışe şampanyanıo 
tirrnı liraya, bir 't'iskinia tki 
l'raya, bir sa kım üzümle iç beş 

a ibm dort 1iraya sal:ıldığı 
bu bar mı lzmiri egtendirecek'? 
AkşMft o dü mu; ~'lkatdlt ~-

r, hr ri ~lltıı-a 
b . "'1 kld ~Mifı 
balkı bir felaketten kaçar p,i 
evler ne ta mır, lıt... \alf\ılf!Ar 
g· ndeft kiiMtlilılh t.ım. 

Saat aekize aıı• ......... • 
met ur • lnttı\•.W IM'kai 

~,.,..,....... a, ~k. tik ya-
bancı a ve evler e et b~Sle 
geç baa aa6iere ~ 

.,.. &-..? 
o cak, ltif. S

. , h ket ,. uy•eje 
başlar v hud amederi itiWe 
~e kapamk vaziyette uyblsının 
Relaıesim beklerler. Kazaıw. bir 

' e\'ih penc esiede geç vakte 
~ • ._. "* amMN tni, Mttc~-
dili çözülür: 
le - Ge e sabahlara kadar po
flt bynadıtu, d~ dedttmm 

'1al olur. 

~t.tendaı...me,._. 
"' ..... nıt. kapatıilr " t.. 
. ..... lr.illina iPtt*-
~ ..... ..,. .. 
~ eğleniyor ımaP 

* •• ~bab olup ortalık .. ltdr.kW 
1'-a.. ~ -'er Mter -. ~a 
ı- .... .... işi• güeiiae 
~--lar. 
Lir~ birbq 1oı...-eme1rt 
ııı..~ kahve w s-.. lla
d" iti.-., lıewlan wıW 61-
ıa:-elc için tavla başına, but· 
daiar lcabveı...e ~etill:•dusuna 

lar. 
Ji~ bettea yMliye __. 
.... 1 liıa evelki hareket, Jin• .. .., ere ı.. .. _ 
lan1n 'r*'anma. urkUfa llazır. 

a raalıyeti eaşlar. 
i' lııuir eğle11iyor mu? 

bay a enmek mi derler.launa 
deli b r oebırde ya'81Dak 
~ P beygırı gıbi müte .. 

ıye ayaı dalce içmde dön-

-· -lzmlrde bir insanın 
ündelik hayatı n d 

ElleJıceye Jtı,mlJ, olanfırnn mfıfttıkltı 
,_,_ ~tlWiik t1t ~fın• 

• ha'ft ~eta ... 
- OIM' vita;et • ... zı'ö• 

dan gettip lztbitde -'uttıı sa· 
tanlar, şura& b~ iıle,.luyor; 

- Eğlewceler ~ baştan 
çıkarır; 

- Eğleıce, m~n iktı-
t;adiyatını iar•r. 81*99 tçm eğ· 
ienecek het ~ri ........... tıefes 
lllacak her •dil' ••tllt 

- Me~-.ıeler _... ._,atıl· 
lnazsa sar,t-'at ... riM .....,. 
Vukuat 'fi*lahı. ~ tahafı 
kaçar. iyisi mi, b,alkı erkenden 
~vlerine sokup bir salat fttl 
,attftllt'; 

- (ltirftttli, ~l'llUıtll, tc:ahbtıl 
~ok. Herkes yw\lfflftfl ~ 
~-··~ .................. 
tu saklamalı, şuraya buraya sa-
tıp savurmamalı. 

- Gençler, ba"9rı aşağıda 
fezmeli, evlilet t\ttıma yan bak· 
lıamalı. Herkes amma herkes, 
lkil ve kamil, efendi, efend; ye
pmah, yan gelip böylece sal• 
tiürmeli. 

- Ôyleya! Ne 1iizam11 V# 

feceleri dolaşmak, içkı içmek, 
tülüp oynamak, kahka!ıa .avut'· 
ıtıak ne olt1yer? Neş'e. tetarel 
dediğin nedir sankı~ Ne faydam 
V&r, ne lizumu var? 

işte böyle söylüyorlar, böyİe 
iddia ediyorlar. 

Fakat bualan M>rliyealer üa• 
ltrdir? Yalnız bu11u bi-. ve Mı 
iti açıktan eN"a ~. 8ÖJ.,.,. 
ıtım diyen yoktur. 

* • * 
PalW - tatil günleri lzmirin 

etı zor, en mağmum günlericlr. 
Çünkü herkes memuriyetine, 
dükkiaıua, itia• 1i8-H>:•· Aa 
ıtt; işine gitmiyor da bari eA'fe· 
myOt lota; .,. ~ IM!tbntttl Mt 
gtin geçirebiliyor mu? Ne mü· 
nasebetl 

Bılakis, tatal aünlerinde her 

.... ~, te \, 
_,.iı W.OtMttı MiM ••e· 
ğe ha~• itııUJllıf8llH •a~ i. 

- Çabuk ....__,. M.ta, 
- Dükkht ~ ~ 
-Aman ~~a, 
- Mesaı cet\Jeti.U tilttıflla· 

mazsan kıs~lyıe\1lM w. 
- DaireY'e l'et kakttiaft lnıi· 

rin azarım işi~ksin, 
- Son tra8'vaym ..__'sı 

felakettir, 
- Aman eMbacı hiyvanları 

sür, Treft4ft b•tttlesı"9 itti da
~ tt61dıı, 

- E ~tttH\ patası, M.ı pltası. 
~v t<:1rası; 

- T ns!Mat. blftdi,e p ........ 
kft ........ , 

- Çocuğun mektep taksiti, 
hanımın mantosu, kerimenin is· 
karpinleri, 

- Borsadl lial1erıfl düşmesi, 
bankanın para vermemesi, pro
testo; 

- Ref&anın sinirieri, d• 
torun reçeteli, 

- Klirma• döviz. kambi)'e. 
- lncır piyasası, fütün fiati, 

ltavlun meselesi, 
- Aile büdcesi, ev . Jıaileli, 

lıahallenin dedıkodusa .. Veilih.. 

- Ofl. 
Bu şehirlerde yaşayan mablG

kun bu kadar 4eNMriaı ..... 
iuaz awn•lht bilM etl•lkıfııi, 
'-iraz gülme.i " -.ı ..... 
~akkı değ~ _....? 

Hergün başımıza çöken gaile
ltr, belalar, datdağalar, hergün 
ftrafuftltl UNn güçlükler, zor· 
ltlklar, yoksuzluklar, aksilikler 
arasında bazan da bu çamurdan 

sırnl• ... " hir 4ıldt tleM af .. 
mak lazım detil mi? 
~ı~*1 ıHıtırl b•\eriz, molörü 

zamlltt Mtli*t1 ~Hlett 1'Aiahr., 
araba hayvanına baharda refil 
yedirip iatirahat verırız de şu 

IC"'1ın ve içtimai vazl,e: 

BAYANLAR! 

.,.ı .. , M~ V•&İ'• 
niz;i 4lfllıllanl.z ma. 

f'--.: •. il. 
AM<!ol. ;gaetesi sahifelerini 

~utua çıkmtrğa b9flaı4ııen ben
cltıl • bir yazı istedi. Çoktandır 
gazetelere ybt yazmiğa vakit 
b.rlamyonmı. &. cWa ,wzmağa 
«ınr vehiitim ve "8deltiğilıa 
bir yazı~ me\'l!a oı...k 'llilıiale 
'Ofalc bir müsahaberi ~tim. ~ni 
dilclcatle okud11ktan aonra emi
nim lai içiDiıden hepiniz hak ve• 
reeekısiMt. 
~i~ ;. eper ._ 

sürdü, va!dü laali•ize göre lıe.pi· 
miz yakın veya uzalc dtniz ke· 
narlarına gittik, gitti~ t!tloh
leşen sizlc.ıl' .._. ~ 
ve teklifsizce plajlaıtll .. • 
lendiniz, kışlık 'MtwMdaftMti A 
yaparak bl•gün j48~&4MıMM tih· 
müş bulunuyorsunuı. Beo bun· 
ları yazarkeıa 111·ehetap T!IMll1c 
orta hallilerle daıM 'daikı -* 
mensup Baya~ trlıWe~WlD 
tabii... DiyoUM•ıt tc;: 9itMB er 
hYetMM• lllıtttltilMz*? Belki 
ıt!ın no\d:ai nazarınıza göre bu 
mütalea doğrudur, f,akat siz ele 
inkar etmeuieer; ki erkdderle 
aranızda bazan lehinize ve ba· 
zan da aleyhinize tezahür eden 
pek çok farklar vattlw, bunu 
bünye teşkilibhdM haşlayarak 
küçücük olarak ~ yuYanm 
büy~•yen bit • WMıiaMa Mil· 
uliyetine ~ tB~a ~
biliriz. Ancak bu minakaşaya her 
.iki ~ede-. prı•i ~ gitiş-

ftDtllc cİ •· twtl.a._.. m 
keW ua--. ..... tle· 
ğil ıM? 

Atamtda süs reka~. lBeda· 
lara telMıiytt babalatuum veya 

koca4erı"ı2a neye mat eltıyor? 
Bugünkü .ıhayat şetaıtı d bu 
erkekler k prisleriniz çın ıne 
kadar kf.fekarlıklara katle yt>r· 
lar? Merak etmeyiniz ve !atıp 
darılmayınız Bayanlar, ben eiz
terle bu münakaşalara giri~k 
ıdeğihm, üstünlük veya velinftitet-

inMıft\arı ~ dü~nme,tı 
ecaba? 

Nth8fet anı. Iİntrif.ri. ct.y
ruları olan bu insanları dolap 
beygiri gibi ha babam hal.. 
Ayni daire ~i- gözleri kapalı 
dolaştırmM: i~zhk değil 
midir? 

Neşelit tMdatN eğlend" 
iliz nelftrlerden, gülmegi unut•n 
tcA~tlerden ne be~liyebiliriz? 

• •• M~ttdin ,.._, belki de 1* 
tısıntlll ftzllsı ,...,. r*ılıa.ş, 
bctbı'*t\alllt' _. .tmuştat. 
lJ bedb-'t\ tehll4e w.lerce in• 
•anın, çcıkık tJlftl• kadın ._ 
thtiyahn kafa'-'t , bağlt· 
iaMatı *'*- hı.ta& infila~ 
&enle m.a.e.._. .e Aolcakl• 
havaya ....... 

Madrh:t erlik ~. değı\ 
Azrailila piti ...... • Orada 
iliill; teamet lillk• - hliket 
•ar. illlıat buM ...... lıet 
tün ve het gece .......... M· 
tosunda a.,.nyot •..W.ini, 
~astanyet şıkırtı'1filR ~ruz. 

Madrit, canını dişine tak.rak 
ölüt11 ile f*tç.le1irkea bile tak· 
rak musiki aat--'eri, li:ut~t 
ş.kırtılan iUsmuyof. Bit ttwft 
bomba patlıyor, faW dil'tt ltl· 
rafta musiki okunt1yor. Madritte 
hayat Ue ölüm, Azrail tle Bakla 
yanvana clidioU-ken lzmir. IU 
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Postacı - Affedersiniz, şu 
binanın çatısı altında büyük bir 
muharrir oturuyormuş. Mektubu 
var .. 

Yolcu - Evet, kirayı verme· 
di de ev sahibi onu sokağa attı. 

Sadakat 
Zavallı, karısının sadakatin· 

den her gece kahvehanede bah· 
sediyordu. Bir arkadaşı: 

- Yapma -dedi· bu kadar 
ileri gitme! Nihayet bahse gir· 
diler. Arkadaşı bir gece onu 
kendi evine davet ettikten sonra 
bir hayli içirdi. Sonra: 

- Gel -dedi· arkadadaşl... 

Ha if e neden dul 
kaldı? 

A ~ADOL\J 

'Gazetecilerle 
~"'"""'1'l"Jl~~~~~~~~~~~ tAvukatlar. 

Bizim bir ·komşu var. Ach f •• •• b .., / .. _~de son gün~de mutı-
Bay.aa Hanife. Kırk yaşlannda şo orun man gı '~ telif vesilelerle bir tak.mı müna· 
bir kadmoağJL Vedi defa evlen- ;-ıı , \ kaşalar aldı, yürüdü. Kalıveha· 
miş, yedisinden birer hafta sonra · lr:" ~ nede oturuyordum. . . 
aynlmış, nihayet köşeye çelcilib · ·~ iki vatandaş konuşuyordu: Bln 
oturmuş. diğerine: 

ilk kocası kasapmış. Bayan - Yahu ·dedi· şu gazetedler, 
Hanife birkaç gün sonra, anne- hele biribtrine çatmtya başladık-
sine gelmiş: ları zaman nasıl da oluyorlar?. 

- Aman anneciğim · demiş • Takib ediyor musun; matbuatta 
beni ayırın. Çünkü geceleri sa· /.w+~/' ,,/ gene kıyamet kopuyor? 
baha kadar kesik başlı koyun· 7 

:..-. / .,..,,:""'-· Diğeri göldü: 
lar, sığırlar rüyama girib feryad -: ' ,,._,;...... - Yok canım ·dedi· onlar, 
ediyorlar. ~.;"'1~//.• • ta meşrutiyettenberi, böyle çelik 

Küçük bir banka veznedarı ile " ~.-:-·· • O(ifJj/qhj. çomak oynarlar. Kavga onlar 
evlenmiş. Gene gelib: . ., -- -. -·- arasında çocuk oyununa benzer. 

- Beni deli edecek • demiş - Bak şu mendebur herife!.. Ben madamı berbere götürmek -Avukatlar gibi desene!. On-
cebinde beş parası yok; geceleri için koşarken şu maskara da otomobil altında kaldı. Ben şimdi lar da mahkemede gırtlaklaşır, 
hiç durmadan on bin, beş bin madam' ne söyliyeyim? biri birini batırmıya çalışırlar. Fa-

~9 İlkteşri. 

diye sayıp duruyor. Bir muallimle evlenmiş. Mual- Beeee. kat mahkemeden çıkınca biri· - Vallahi ümid, bilıir mısmr 
Bir şaire varrpış. Şair de sabaha lim sabaha kadar: Diye sayıklarmış.. Zavallı Ha- birinin koluna girer, canciğer Bu yaz:ı o kada iyi geçWdim ki .. 

kadar "Handan, yezdan, vicdan, - A ôeyin bakalım .. Haydi nifecik; bundan sonra dört ko- kuzu sarması olurlar. Şu gaze· - Ben yazı pek iyi ge
9

ir-
dendan, meydan kürdan" diye hep beraber Aaaaa, (B) deyin caya daha varmış ve bu marazi tecilerle avukatlara bir türlü akıl medim amma, kış içia blric:aç 
diye kafiye araştırırmış. bakalım. Haydi hep beraber vaziyetten dul kalıb gitmiş. erdiremiyorum doğrusu. kişiyi gözümden kestirdim dol· 
r============::.;.:;;:=;.;...;.;;;.;:=;...;...-;,.._...;;;;...;..;..;;.;.;...~.;.;..;;==:;;;;;;;~;;;;;..;;--.;;=======;;;;;_~=.;~="' rusu .. 

Eski şarkılar Asri şarkılar 
Sana rüzgar değmesin, bağım, baharım sensin; 
Gel çıkma il ortasına; dilde nigarım; 
Başka göz bakmasın deyip titrer, inlerim: 
inan ki, sevdiciğim bütün efkarım sensin. 

Maşeri dinleyin heni geçti arbk gij2el yaz 
Bir apartman tutalım, sevişelim gel biraz 
Sen ihtiyar bir aşık bulHn da zararı yok 
Elverir zengin olsun bunda mahzur aranmaz 

Sıkı tut 
Mi{;onun karnı ağrıyordu. Ba

basına sordu: 

- ~ yapacağimL 
Babası Avram kızdı: 

Şimdi sırtıma bin.. Evine gide- Aşkınla sarhoş değil ben meyhane olmuşum Portfoyunda ortaklık ediaoe bir bunağın 
ceğiz .. Fakat sen bir ölü tak· Nurunun etrafında bir pervane olmuşum; Ben gibi modern için hükmü yoktur ortağın 

- Ne mi yapacaksffı.I. !ıfti 

tut yendini .. 

lidi yapacaksın. Ne olacağını Aklım şuurum sende ben divane olmuşum; Nasıl nasıl gülünmsedi gene şeker dudağın Mişon anlamamtşt&: 

iyi dinle. Koklatmam ile seni gülüm gülüzarım sensin. Böyle güzel bir fikre olur mı ya itiraz. ıı 
O da kabul etti ve arkadaşı· Bu iki şiiri sokakta buludum. Asıllarına mutabıktır. Çimdik J masam ne olur?. 

nın sırtında evine götürüldü. Ar· '-·===;;:;;::======================================~~=------:-:-~= Babası, daha ~ ku.dı: 

- Sıki tutsam ne olur, tut-

kadaşı kapıyı çaldı. Bayan çıktı. .. _ Avanıdc <>#lu Mtaaaid .. o.Da 
iddianın sahibi; Kalb seldesin- F aydah o a akmış nel-er olsun!?.. Doktora yidecek· 
den, sabırdan, bu halin herkese 
mukadder olduğundan dem vu· 
rarak aöı:de ölüyü bir yatağa 

yatırdı ve üstünü örttü. Bayan 
ağlıyordu. Üiıu teselli etti ve 
bir aralık: 

- E, bayanım ·dedi· rahmetli 
arkadaşımın bir vasiyeti vardı. 

Bana: 
- Arkadaş -demişti- ben ölü

yorum, sen de bekarsın. Karım 
başkalarına gitmesin, onu sen 
al... Ben de sana elimi uzatıyo· 
rum. 

Kadın; gözyaşlarına rağmen: 

- Ya • dedi • rahmetli bana· 
da öyle birşeyden bahsetmişti. 
Demek sen, o idin ha?. 
. Adamcık yattığı yerden doğ· 

ruldu ve bağırdı: 

- Yalan söylüyorsun mel' un, 
yalan.. Ben sana bu veya buna 
rakın birşey söylemişmi ydim? 

Ve herşeyi anladı. 

Bir sükunet tavsiyesi 

- Doktorum, niç!n b>druyo
.r.um biliyor uwsu u7' 

- Hayırl 
- Bazan hasta ölmeden ôldll 

dentlerek mezara konulurmuş ta ... 
- Merak ettikin şeye bak: 

ben seni hiç ölmeden mezm:a 
fıKfirir miyim? 

- Teşekkür ederim, çok oa· 
zibiniz, zaten ş5br.etinizi eiki· 
denberi işitirdim •. 

- .Eata~urullah, rica eder?m, 
fttndi müsteribane belcliyebiUr
siniz.. 

Bir cevab 
Baba - Yavrum, ben sana 

her zaman doğruyu söyle deme
dim mi? 

- Peki neden yalan söyledin? 
- Senin hiç doğru söyledi· 

iin yok ki babacığım? I 

- Vay vay vay .. Demek ki evlisiniz ha?. Ben bunu hiç iimid 
etmemiştim. 

- Canmız mı sıkıldı yoksa? Halbuki, şimdi daha çok faydalı 
olabilirim. 

~ .. ~ 
Bay - Ne olacak bu yemeklerle halimiz?. 
Hizmetçi - Ne bileyim bayım ben, ne bileyim? Eğer bayanmız 

olmasaydı biz ikimiz iyi anlaşırdık. Hatta aç kalsanız bile sesiniz 
çıkmazdı. .. 

1Jedim 

Seni severim dedi. 
Meşhur bir yalan dedim 
Aşkı kandille bugün 
Var mıdır bulan dedim. 

Serısiz yaşamam dedi. 
Başkasını bul dedim 
Sinir, intihar masal 
Hepsi de kabul dedim. 

Dedi aldatamadıın 
Dedim gözüm açıktır 

Bugün aşka İnanan 
Muhakkak ki kaçıktır. 

Çimdik 

Dedi 

Seni severim dedim, 
Dinlemem boş laf dedi; 
Hediyesiz sevdalar 
Vallahi tuhaf deni. 

SeAsiz yaşamam dedim 
Güldü, inanmam dedi. 
Bana bir oto alsan 
Senden usanmam dedi. 

Dedim aldatamadım. 
Dedi yalan müşterek 
Aşk nerde biz nerede 
Masal oldu mübarek. 

Çimdik 

- Sevgilim, şimdi çıplaksın. Kış da geldi. Seni kollarıma alıp 

bağrının basacak ve ısıtacağım. 

- Ya...,, na vok, beni kürkle sarmadıktau sonra ka~ paca eder? 

Stil ••• 

- li., yideruml .. 
- Cebeaneme )"it, auıma, 

doktor para İlte11l.. 

- Ne yapalum veriril. 
- Oyte y-a, veririz .. Yıa d&Jk. 

tOf' ilaç verirse?. 
- Ne yapalum, ORU 

- Y ~esin işallalı .. O- da 
akfi1c.. Amll* arkasiodan oder 
olacak? .. Bağirsaklat- bomboı .. 
Hayde çorba, beyde çaJ ... 

- Peki, ne yapayum, .. 

- Sıki tut yendini, sıki tutl. 

Hizmetçinin hatası 

- Vallahi Bayım, bir daha 
dikkat edeceğim, af buyurunl. 
-Affetmek mi, aslat.. Bugün ni· 

şanlıma gittim. Ayaldcaplanmm bo· 
yasız ve tozlu olduğunu görünce 
müteessir oldu . 

- Dost başa bakar, düşman 
'yağa Bayım! 

- Haltetmişsin. Ben de seai 
düşman diye aldım. Eğer alcdlı 

bir hizmetçi olaydm ayaklarıma 
bakar, bizim Bay bu göbekle 
kund1Jralarmı göremez, bari ben 
hatırlatayım, derdin .. Defol şur8· 
dan! 

Moda 
Talebe - Nafile uğraşmayın, 

Bay öğretmen, bilmiyorum işte-

Muailim - Şu halde; seni Cıl!· 
zalandırmaklığım lazım. 

- Beni mi?. Affedersin sen 

onul. Şimdi muallim talebeyi de· 
ğii, talebe muallimi cezalandı· 
rıyor. 
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'il ~ıııı~ı~li' 

Cinsi cazibeye kavuşuyor 
Çünkü artık f aziletkarlık satmaktan bıkllllfhr 

Daha doğrusu fazilete kafi müşteri bulmaz oldu 

Ş. Boyer Pariste 

Holivudun artık faziletkarhk 1 ·· 
satmaktan bıktığı, daha doğrusu 
bu mala kafi müşteri bulama- 1 

dı#t anlaşılıyor. Bir iki sene var- ! 
dır kl Ho!ivud filmleri derece, 1 

derece yaka ve pa9a açmakta ı 
dovam ediyor. Sinema kral ve 
krali9elerini artık mektep çocuğu 
gibi sevk vo idam imkansızlaş· 

mııtırJ 

Bu vaziyetin en büyük ve en 
yeni dolUi Tventieth Ceutuy F o· 
ko tirketinin Oipsi Rozli ile bir 
mukavele akdetmiı olmasıdır. 

~ '•' 

Normandiya vapuru Şarl Bo· 
Yer~ Fransıı topreklarma getir
diği anda, mBl'uf artisti bütün 
tnuhabit-ler 1ermııtır. 

Şarl Boyer~ küçfilt bir iıtira· 
batten sonra Franaada çalışacak 
Ve niliayet Üf~ a, sonra geno 
Holivuda dönecektir .. 

Glpıi Rozliyi tanırsımz kana· 
atindeyiz. Her şeyden evel çıp· 
laklık mütehaHısıdır ve.. çok 
çapkın, hovarda meşrep bir dil· 
berdir. Çok zamanlar Holivud· 
cular bu kızı beyaz perdeye aks· 
ettirmekten korkmuşlardır! 

Rozli şimdi "Herşey elde edi· Greta Garba, Robert Taglo~ ile "Ladam Okamelga,, filiminde 
lemeal. filmini çevirecektir. Ba· manadır. En başlı rakibi olan kendi kendime h6diye et· 
kalım dilber, oynak, cazip kız, Mari Kovlli gibi: tim. Şu halde?. Neden ev· 
boyu perdede neleri verebile· 1 - Nevyorkta şık bir apart- lenmek m~cburiyetini hissedeyim. 

Şarl Boyer. Fransada Hanri 
Srenstenin Lo Venin e•oriai 
beyaz sahneye nakledecekm-

k d d b' . Demektedir. 
cek vo neleri veremiyecektirl manım, ır a a ır şatıom var. Rozlinin annesı •kırdaki 

Rozli, erkeklerin çıplak başlı Bu mücevherleri goruyorsuuz: şatosunda. 15 kedi, 2 küçük at, 
olanlarını sever ve evlilik düş· değil mi? Bütün bunları ben 3 maymun, ı papagan, 2 koşu 

~~------~------------------------~-! • ati, 2 keçi, 300 tavuktan mürek· 

Fransız filimciliği muvaftakıyette! ~:!' •. ::. ~::~~rı.m~~11v':.:.0b~ 

ES MARCHANDS D'ESttAVES 

''Ray haydudları,, filimi 
Fransızlara cesaret ve? 
di. Ş p mdi Nis Çine sek
sen iiometremesafede 
(;'ilimden iki intiba: (aşağıda Simon Renaut ve Erik Von Stroham haydutllara karşı müda/aad.ı) 

Geçende de söylemiştik; Ho- lerin de ölüleri ayni şekilde Bundan sonra Bing Crosley 
~~uda rakip memleketler birer, metruktürl ayda 25,000 mektub almaktadır. 
ı·'~er doğmaktadır. Fransada da Bu filimin muvaffakıyeti Fran· Minimini dilber Şirley Tampl 

1 lırncilik san'atı nazarı dikkati sız filimcilerini hem sevindirmiş ayda 20,000 mektub almaktadır. 
~elbedecek terakkil& ve yeni· hem de cesaretlendirmiştir. Bu· 
•kler göstermektedir. nun için bu filimi iki filim daha 

Mesela, Çin diyarını, filimcilik takib edecektir. Bunlardan birisi 
•afesinde Nisten seksen kilometre Suriyede diğeri de Sabrayi!.e-
ltıesafede bulmak imkanı elde birde geçecek vak' aları tasvir 
~dilmiştir. edecektir. 

• Evet, Nisde Krisiyan Jak " Ray haydutları .. filiminde 
b~ay haydutları,, filimini yapa- rol alanlar arasında Şarl Vanel, 
pılrnişt.ir. Bu filimin mevzuu O. Çindeki Fransız fen heyetinin 
M Gılbertin bir hikayesidir. mühendisini temsil edecektir. 
b· ~~zu: Elli Frarısız mühendisile Çin generali Çu-Kingi, Erik 
ır~ıkte 20,000 kişinin katli ve Von Strohaym ve müfettiş Ro· p: çok paraların yağması, yani lonun zevcesi de Simon Re· 

Çın_de büyük bir isyanın bika· nont tarafmdan tamsil edilniştir. 
Yesınden iba tt' re ır. 

FT 
f r 1 • 1~ baştanbaşa bir dehşet 
1 ımıdır; Ray üzeri baştanbaşa 

cec;,..dlerle dolmuş şimendifer 
luıı •ın .. 'd uzerin en geç· 

r. Burada. sade taarruza 
v 1 ların değd, taarruz eden-

En çok mektub 
alan yıldızlar 

Holivudda en zıyade mek
tub alan Sesil B. de Mıledir ki 
bir ayda 35,000 mektub aldığı 

tesbit edilmiştir. 

üç yıldızın eşyası. 
Danyel Darriyö, Marken Di

yetberg ve AnnaBella.. Bu üç 
yıldız, bu üç dilber Holivuda 
gittiltr; elbiseler ve tuvalet eşya· 
sını taşıyan valizleride tabii dil
ber sahiplerini takıb ettiJer. 

Danyel Dariyönün beraberin· 
deki valiz adedi 19 dur; bunlar 
tıka basa elbise ile doludur. 

Marlcn Ditritrihin ayrı 9 el· 
bıse valizi Holivuda sevkedil-
miştir. 

Ar na lellanm ise elbise valizi 
sadece 6 dır! 

Holivud postası 
Holivudda haftada 125,000 

mektup gelir ki Sf"nede 6 mil· 
vor. ne~ yüz bin t·Jer Bunların 
445 yıld w tak-; m edildiğini de 

de kocacık... Evet, evet, yuka11· 
daki mütaleasına ratmen Rozli 
Mari Robert Nüzzi ile eylen· 
miştir. 

Bahis bahsi açar yal... Holi· 
vudda çapkın ve hoppa yıldız· 
larm sadece Rozliden ibaret ol· 
madığını da yazmak mecburi ol
muştur. 

Paramont filim çıplaklarının 
başında gelen Ada Leonard var· 
dır. Bu dilber Amerikan sansö· 
rünü çok atlatmıştır. 

_Son .. Ladam o Kamelya,, fil· 
mınde Greta Garbo, tam bir 
oruspu tipi temsil etmektedir. 

Mari. Valefsko filminde de ge· 
ne aynı Greta Garbo birinci 
Napolyonun müteaddit metres· 
leri rolünü kafi bir çıplaklıkla 
oynamıştır . 

. Marlen Ditrih te "Melek,, fil. 
mınde, buna yakın bir roJ almış
tır. 

Yalmz bu kadar mı? cmsı 
cazibe ayni zamanda erkek yıl· 
dızlar tarafından da gösterilmek· 
tedir. 

Ratbon Bazil, yakında "Ka· 
zanova,. sıfatile kendisini beyaz 
perdeye aksettirecektir. 

.. HoHvudun esasen faziletprest 
gorünmesi manasızdır; çünkü 
Holivudcular yeni ve mevcud 
yıldızlar için herşeyden evel 
seksabel; cinsi cazibe çokluğu 
aramıyorlar mı? 

Mesela Doris Nolandan sekJ .. 
abel şıpır, şıpır almıyor mu? 
Bu kadının bütün kazancı, bü· 

1 

tün muvaffakıyetini seksabels 
sayesindedir. 

R 
Mesela Gertrüt Nisenin, Jan 

ojersin, Nesa An Borgun ve 
Glorya Diksonun rol aldığı film· 
lere bir insan nişanlısı veya zev-
cesile birlikte gitmemelidir en 
nihayet filmden sonra kavga 
muhakkaktır! ------ilave edebiliriz. 

Bundan başka posta müvezzi· 
leri, her gün yıldızlara perestiş. 
karları tarafından gönderilen 200 
taahhütlü mektup veya p3ket 
dağıtırlar. 

Yıldızlar ale- minde 

Droti Lamur bir güzellik müsabakasında birlno1M: l&wn· 
mışt11·. 

' "Dam Dö Ma aka,, iki hata var imişi •• 
Birinci hata: İngiliz tayyarelerinde, Amerika tayyarelerine ....... 

sus işaretler unutulmuştur. 

ikinci hata daha gariptir: 

Töyyer Edvigi nakleden vapur azimette iki bacaya malik oldu .. 
halde yolda bir, avdette gene iki bacaya maliktir. : 

Yeni bir filim 
Yedi deniz sergüzeştçileri 

Spn zamanlarda Holivuddaki yıldı.tar =-raıı.ıa.da alakayı mucip 

.an filim uYedi deniz sergüzeştçileri,, isminde, yeri çcvnlı.!~k~e 
olan bir filimdir. Bu filimin baş rollerinde Gaıy Coopcr ile Fran· 
ceadirler. Mev7u gaıet korkunçtur ve baştan başa, de11iz ortasında, 
dehşetlerle dolu olarak geçmektedir. Filimde George Rah da rol 
nlınıştır. 

Gary Looper, sevdiği kızı kurtarmak ıçin elJi adamı, 1göz a-öre 

göre ölüme göndermekte tc.·eddüt etmemiştir. Klişelerde Rafı i~ 
• Francts gözüküyor. 
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On dördüncü 
•sırda, Baltık de· 
nizi kenarında 
Kalenbtrg ad,n-
da küçük, fakat ~ ., 
güze\ ve zengin ! 

/ 
J ./ · 

~ir prens (bey)· : , ~ ( , : ' 

~~~.:ar~~~~u ~:;~ ı ; !ttJ·~· f ·~-
çalışkan ve iş bi· ~~ . 
lir insanlardı. Ka-- ......... .... ) / I 
saba esasen Ha· ·~~ 1 

, ' l 

l V ~·~ me ve ezer /l·c. . , , . __ 
çaylarının ağzın· r @ -, ~ '-~-e~~B~~~;~ 

d 
~~ ~ ........ ~~ 

a idi, bunun ıçın Mikiyi tanırsınız, değil mi 
yavrularım? Miki Mavsı cihan 
tanır! Ne acayip, ne kudretlı . 
ne meharetli bir mablaktur o, 
değil mi? 

bütün Almanya içlerine gidecek 
mallar buraya getirilir, buradan 
çay yolları ile iç yerlere gönde· 
rilirdi. Böyle bir durum, her za. 
man ve herkesin eline geçmez, 
işte bunun içindir ki eski zaman
larda: 

- Kalenbergliyim, demek 
•zengin ve it bilir bir adamım,. 
demekle birdi! 

Bu şehrin adamlarınm fena 
bir halleri vardı: Bunların hepsi 
de çok kibirli, sert kimselerdi. 
Bu kibirli ve zengin adamlar 
her istediklerini yapmak kuvve· 
tine sahip olduklarına · adeta • 
insanlarmışlardı. 

• •• 
Günlerden bir gün, bu beyli-

tin limanına o zamana kadar 
eti hiç görülmemiş bir gemi 
reldi; denizlerin en güzel ve en 
büyük aemilerinin sahipleri olan 
Kalenberglilerde buna benzer 
bir gemi olmadıktan batka, bü· 
tün denizleri senelerce gezmiş 
olan usta ve eski Kalenberg ge· 
aıicileri de boyle bir gemi gör
müş değil~iler. 

Bu geminin kaptan veya sa· 

hibinden başka gemiciai, adamı 
olmadığı gibi, .e yelkeni, ne 
de dümeni yoktu. Bu geminin 
büyük veya küçük kiir'eği de 
göze çarpmıyordu. 

Bu garip g~ sahibinin 
en kıymetli ipekten yeptlawt, İR· 
eiler, yakut ve zö•rütlerlc iflea· 
'*t bir etblaeai vardı. Uz8D 
boyu ve uzun beyaz sakalı ite 
bu adam, Kaleaberglilere 9°" 
tuhaf bir inan gibi görinmiiftü. 
Belinde de bmai akıa, ötelRI 
ıümüş bir zencir utlmış iki 
düdük vardı ve bu ilci düdük 
Kalenberg çocuklarının atı-..
nın SUf'llKI akıbp duruyordu!. 

Gemi, bu limena ,a,et by· 
illetli ve u bulunur ~r ıe· 
tirınif ve tuhaf gemi ii&erinde 
bir sergi kurlDUfbı. Bunları bü· 
tün Kalenberg halka' görmüş ve 
Çok beğenmitlerdi. iki düdüklü 
•dam da bunları sMmalc ıçıa 
ıetirınişti. Ortada satıcı da WU'· 

dı, alıcı da. Bunun için paur· 
~~ .~olayhkla yapıldı ve gemiain 

utun eşyası Kalenbergliler ta· 
rafından sabn alındı. 
K Yukanda da söylemiş idik ki 

alembergliler, kibirli ve sert 
~damlardır, bu iki fena ablak 
&osanlara yalancılık ta yaptırır. 

Kalembergliler iki düdüklü ada· 
mm gemisini kıskandıktan başka 
bu adamın kendilerinden daha 
zengin olmasını da kibirlerine 
yedir(.mediler, bunun için gemiden 
mağazalarına taşıdıkları çok kıy· 
metli malların parasını vermeğe 
karar verdiler, aralarında: 

- Memleket bizim, hakim· 
ler de bizim, bu ne olduğu ......_ 
belli olmıyan adama bütün pa· ~ . 

ralarımızı neden verelim? Bu adam • 
nihayet bir kiııdir, bize bir şey -,.~ 
yapamaz, dediler ve böylece ha· 
reket ettiler. 

Mallarını satmış olan iki dü· 
düklü gemici, para istediği va· 
kit, Kalenbergliler kendisine: 

- Bizden ne parası istiyor· 
sun? Senin bu mallarının kor· 
sanlıkla elde edilmiş mallar ol· 
dutunu biz bilmiyor muyuz, 
sanki? Haydi defol başımızdan, 
yoksa seni mahkemeye veririz. 

Dediler. 
iki düdüklü gemici, bu hal 

karıısında şaşırdı, ve: 
- Bu nasıl iş? Diye bağırdı, 

mallanm korsanlıkla elde edilmiı 
bile olsa, bunların sizin tarahnız

dan çalınması la· 
zım gelmezya, 
verin mallarımı, 

ben başka mem· 
leketlerde bunları 
daha babalıya sa· 
tarım. 

Fakat Kalen
bergliler bu sör:· 
lere kahkahalarla 
güldüler: 

- Haydı he· 
rif işine; dediler 
ve başka işler 
uğraşmaya baş· 

ladalar. iki düdüklü adam, bu 
yalancı ve hırsız Kalenberglilere: 

- Bunlar son sözleriniz mi· 
dir? Diye sordu, fakat bir cevab 
bile alamadı, bunun üzerine ce
binden fil dişi bir kutu çıkardı, 
kutunun kapağını açtı, içinden 
bir fare çıktı, bunu bir, bir 
daha, bet on daha, yüz, bet yüz, 
bin daha, hatta ... Milyonler daha 
tekib etti. Bu fareler kasabanın 
bütün sokaklarını, kilerlerini, 
.. barlarını, mağaza ve evlerini 
kapladılar, kediler bu çokluk 
lcarşısında şaımp kaldılar, insan· 
lar da neye uğradıklaranı bile
mediler. Bu fareler o k•dar aç 
idiler ki, M zaman içinde me•· 
lekette mal ve yiyecek 11M11aa 

bemea hemen birtey lral..ada. 
Bu MI üserine Kaleaberyliler 

iki didildi adama IGottuiar, bu 
kibitli adamlar biME evel ,&zil
ae bile bekmadtlden ademta 
.,M&.nna kapandıları 

- BK Mtik, pi sen etme, 
bizi bu fwe belAa1ndan kurtar, 
diye yalvarcltlar. 

iki didüldü adımı 
- Paralarımı verecek misiniz? 

diye sordu: 
- Evet, dediler. Bunun üze• 
(Sonu 22 inci sahi/•tle) 

Miki, 28 eyli'il 1937 de do
kuz yaşına basmıştır; ona Japon· 
lar Miki Küşi, lspanyollar Mikel 
Ratoncito [sıçancık Mikel], hal 
yanlar Topolino, fsveçliler Müs
se Pii, Bre~ilyalılar Komonden· 
yo Mikey, Latin Amerikalılar 
El Raton Migelito [Slçan Mige· 
lito] derler! 

Polo kadar laetlaur bir seyyala· 
br, Edi10D kadar maruf JHeid· 
dir, oambezdan baflıy&Nk ealR. 
yeai laer muiki aleti ile make1m· 
mel laavalar çalabilir; iatene, 
boıuna giden şeyleri de 99larl 

1928 senesi 28 eyhllünden, 
ilk yaşmdan itibaren bütün bu 
marifetleri bayan Mikinin ha.bası, 
ustası v~ya sahibi V alt Dısney 
adla bir sinemacıdır 

ayra 
Bayrağımı severim 
Ona gönii( vtınlİfİm 
Ben büyük seYfİmİ 
Her zaman gıöMermifim 

Onun al rölaıesiode 
Sevinip .. ıec,q;.ı 
Gön gdİa<>e bea OllUn 

Utrunda ölecetim· 
Güdiz Gökçe 

Kaçak marifetler 
~ 

A 

.,, 
..::;. B 

Kiki~ atlama kulemiz 
var. Çocuklarımızdan çoğu, ya· 
kın bir zamanda bu kuleden pa· 
raşitle atlama tecrübe yapmağa 
koyulacalderdtr. O Mmena ka· 
dar k't*an parqüt ~rfibesi 
yapMk, feM olmtyacald 

30 Ye)'9 40 santimetı'.c mu
rabbaı bir ipek kiğıdı alınız. 
& ~ ,elrilde A harfi göste
rilen surette 3 vere 4 deM kat· 

Hayvan deyip geçmiyelimf Bunların içlerinde o kader marifetli layıotZ. Bun &ftlİ şekilde nok-
olanlar vardır ki, yapblclarına hayran olmamak mümkün değildir. talarla gölterika yerden bir ma· 

lıte... Şu güzel kedi... Südüaü bir inNn ıibi iki yumuk ellerile bela k · · gılMerilea 
tutarak ıiı~en içmektedir. Bu, bu kedinin marifetli oldujıaaa şHit delill'9n 8t:. f:rı bW ipe 

olamaz mı?.. ile deliH. Bu katlı kii1dı açtı· 

-- . ~;,k-y~~~,k~49üEeri;.dde ~~~~d-~· ea ~- !: ve:-t!i ~~kitıı: 

Şükran F. Be1ttfoğlu 

Çocuk sayfamızda minimini 
mekteplilerila yuılMtaa da bta 
köıeyi veriyoruz. 

ilk ve Ortamektep çoculclan-
nın göndereeekleri yazılan bu 
sütunlarda Defi'~. 

. 8" •ytm••~ -tiye okulu lJf 
numuala oa Jl'•••da tDLm 
Bsliotı.a.. >'-•• .,._ .... 
rediyo1111ı 

Sakarya 
1 

Sakarya, s.l.ry.ı 
Cama~ 
Benim biricik 
Gözüm Sakaqal 

il 
Sen çalıtt• 
lıtlldll a.binde, 
Ol.ürdön d6tmanı 
Oenize Sabryel 

IU 
Sakarya, Sakaryal 
Canım Sakeryel 
Benim biricik 
Gözüm Sakarya! 

Hikimiyetimilliye okulu 
4 üncü sırııfından 

Şükran F. Benhoj'lu 

ısı aıır MllJOl"ı UNn ea· deliklerde& birer iplik ~ · 

1 

ramlardır. Bundan eski insan bağlayınız, biittin iplikleri de [.':. 

l;; =~;~ ~·::~; ~~ymız._~ 
• 

mece ve 

itte ıise sabltk, hem de çc* 
aoua s.w.k ve ••••-' 
bir "4 

Pawlik e_. ._,. gm•lfı 
iQiıa kime .... 81 ... edilı:n- de 
M'ill ı..p w p ıa911 elıs tı t ,._. 
kaaact.na birer ı-f ma..- ,-- • 
mafbr. Ftılllıt lııapeoı banae.larm 
bir ktlEMlll • bw .... , ır..-

.,,_. 30 l>W posla iicreNh 
id•ıllım ımfH .... ztsia. 

Btı:I aiJe ı j U.. 
I" ·- ı ı • o, ...... 1 • 
4 IMIJe ı 1 • 
Betimaire ı 1 • 
v~ irıedar LL~ .. -.,~ Ull'el' lra.ıt• 

pOll:lll v.meael&A. dan i~ Mai oimlepi ollll
matı ialEin• bir ... ,..... r-----------
mifti. A9* ı.anMlartn arbluı· 
dalci harfleri bvklnaat&, kime 
miracaat edileceğini ötrenirsiniz. 

ANADOLU hilmecfl 
lıupencı: 1 

ı - Bilmecemizin ·laalli miid· 
deti 15 gündür. 

2 - Bilmece hallerine asa~ı· 
daki kuponun 115.·vesi şa rttır. ı 

3-(3;!..ııece haHermı açık zarfa 

ismi .. - ---.......... -
Mektebi: .._ ____ ,...__ _____________ , 



• ..... i«fcJlltlnAa 

etti. Fak.it n • 
tifMıta hastabtmm geçtipli te

ilirim ve ud Cotofon
Wiıımendere) ikameti esna

ıebir )Mllamn ela ij
kör ....... Wdil 

W.ıiliNI- Burada tamamen kar 
"'"-'•·-- • .__.. .. lzmire dönmek 

tlflAI• ....... 

et . 
iki didWdü adaa, b. adamı

lara bir dtil; 
• sözünüz müdür? 

l>ifı F.rdP, kllfbahlar gene: 
..... lwl. 11Vfbını verdiler. 
- Pek ili, kendi ~ ağ· 

lamaz, dedi. Mfı dl fltın 
.... .ttdltii ... ~ötifdü, 
IMa didik ile ap, autemli bir 

p.lmağa başladı, ve.... ka· 
.... n büyük, küçük ne kadar 
eecuh yarsa bu düdüğün peşi· 
• rıliclilw, ..,.. ardı 

4"w ttılar, 
~alar, babalar bu yalancı ve 
._ tanımaz insanlar sevgili ço-

dea11e malarmın 
~ın illlllı geçe· 

............... __ ................. ..... 
l .• "''""" ...... , .. ,. ..... ,..,,,.. 

o .... ı.;.;. ......... 
kadını metres tutması müm'kün 

değiWi. •••• i4ı4ıa _,.. bir 
~•'iye. ,. --Cilt .... 
• J• 1'.- Dllt'..... ... 
vilayetlerde bir brrMtini -... 
blıa•ı' ı b Kı•11 dıi &.ri .... , 

f -~t ,... " dptrlllftl "'"'". 
~ ö çl [Qi, ~es dij 
fftrr' n bw işı!c:ı olda. 

fVp1 ·~~c 1>fr zamarMl&~ 
sarayda e}leoemt10rclu. fit•~ 
dö Manell8a Jrı.11 aıflk titadb 
edemiyOfıM. 

Jan, Çofc ~ ~ftdtte sarayın ve 

FraD81111ın~~
dıtı uıevki • fa· 
kat samimiyet, PHi)-et w Jğır 
başlılığı da yni 7.f!Untfi ~ak· 
lanodan eksik dmıyan se.lmli 
tebessümü ile ~Jl'llfl bile .Jı.or
kuttu. Maamfi ~ bV ~es· 
likten rellQi m•sttf~ek 
için saraya r•• li· 
1111adı: Bu da '8 Nisan 1169 da 
oldu. Kral jcQd;.;,i Mrf.)U bü· 
yilk kabul ...... '" J,itün 
hanedan erki.,.. ~"'1Ullf1da 
şelamladı; elif 1111'.P, illllltına 
bir iki .. h'r'h111i ..tdandı. 

qte, ilimtiz J-, gayri resmi 
F ..... •aliçesi --. 

•• 

en 

A Qi# 

Alt/otqn 
hl t aın lıılıeı 
•uya yatflMI, '4>zl#i bir tıp~ 
J?ÖZÜ gibi ıt1J.L,or, dişleri llÇ ff 
lcurd gibı birıbiria.f çarptf<Wde. 
Uzaktq ve "'-ı:~lar içioden 
bir .le... f'11tMi• peyda ol· 
d*'* 9LI ır.t; 

- fşte.. t.firun ka ... '-rım 
olan Yelda pılirorf ~ v~ .ıa· 
valb qd14141ı .iizerilae atıJ.ma.şıı, 

Bu #1~ ~~ ~dek; Pr• 
btılaMllr ~ ~lf, c:ı.ıı. 
~a,m" o 8fM d.Ptru d. 
zi~ y41~l11puşg. 

Meltnk. 8f1i. ğka ve ap 
"- · Wna · 

ve kesik aşını gemş CÜ beiiPia 
eteğine sararak oradan uzaklaş· 
mışta. 

~-dı .... 
- v~ lallfliyet Ye-~ 

timU. ,,, fed...,htı9wı lpu eae· 
riai waftarları-.a ıec:aat - ePn 
nüm._si olmM üzere gös•r:iı.ill. 

Difor ... 
• •• 

~ Pa. Mebr•üıa arkadat· 
1arı muaypn lıllllc birer, birer 
Mebruküo evine gelmif, toplan· 
mtf i4il.r; hıbt Melaıukten llOllr&, 
en ntlfulu riesadan olan Mw
taza gelmemıfti; Murtazayı ken
dllfne ep te)lljkeH bir rakijp ..
yan Mebruk: 

._ ~4ünüz mü? iki Kazak 
neferi ~· korkuıundaP c;vine 
saklanmıfbrl Pemişti. 

Fakat tam bu sıra~ Murta· 
M -dl gelmiş i(jj, ~: 
~ ~~. •mi.si. Ha· 

beriail •• .,:1., 
' ?. ... ... Va* ... 
... -.; ...... din 
.. ....... kntl· ...... ...... 

Yazıla 
t..ael ş., ,.... ,.,. ~
tJljn lrıtdtn 1ı.....,.. ~ 

Ye •.• Murtua, lmfede "-"" 

Pillbede ... - °""' * fermif ... .,. h'itlc de htı" 
9lant..; Meh..ac.. 

- Katil.. Hain ~et.Uf diye 
l>ağırmışlardı. 

Bu sırada Y $ta d• gel91if idi', 
bir~ ağlıyan ~~sı, <Miada 
dur• ......_,. kes• v• -
,,.. ,..,,.. ne ol&,lu•ı bi-
leme.piş ve oldtıtP Y•f yalçılmıt 
ıdi. Evet, Y ""8 d.e JcMb durın.a· 
'51JlcUn öl•üttii· 

Y -.ın r-e 4if11•n~11 
ıt.itn gü .. lti 6"rİlf ....... 
ıcatdıran Mel>ruk, oJiai ~e ._,, v, öldfiihi ....._ MI• 
diti karu•a gijj-..,,.... 
teşebb6s ~ ıdi. 

HtJ19eriai b141.Tırkea, klJWN 
etiJiode ikilJci bn- ıc.dm p~~ 
olmuttu; miüertlddid ve Jwr~ulu 
aflı.uıJNJ.t içÇl1 gir~ N ~ 
M l>rıi~Q ve Mh'ı8DIP iki lfj· 
zün~ı köı .....,,.. 3 

- Aftahın İnl)'eti.,.... be
raber ol5'1n ojl~I p,_;, flktı 
cevab 4'amamı§tı. 

Aml kadın, d"!netioe cı.ya· 
narak ve ~an bir endife jJe 
ilerferk«Nl JY4'jına kızmın kesik 
bltfl ibşpıişti. ~r ım!ıl~ ola,ı 
t~s6ı JD~akife ÇÖ,ın~len kadın, 
elWn i1lc dokunuşuyla ~ile bf' 
hw r;orptığJnı anlamış ve dWa 
artan bir merakla bıtfl eller~ 
)'Olda•a a, IJüvı cfini &>u •ve~ 

~~t1'1reru• .....,.,,_.._._ ..... 
p81'1Sı*IM, """"" .,,., .,... ... ... 
~ .............. .. 

.. ~- Çtlr.emıy.-k ... . 
korkunç bir sesl~ 

- Mtrza, teq. •• .,_ 
Mtt-za ... Eyvah a ..... ftllr
tllD•• baflnı keı~ _..., 
k.yaıuta-.,. ,._.ta Mil>-
'*·· Mebrak, _. • ., M• •· 
h <iıaayeti ... işWjw kt11•• ,_...m•'•ve .. fwwMil 
~ ... ~... wflet. · 
AUlltt• ..ıiriia, ...a " .. '* ................. ., 

OircftsM ... iltf 
• 

bıP,., vo .;J ~ ~ 
.. w.t omldı1111tftt. D8ft ... 
rafı kta ve f,,l~ ifi• Jeua 
Mebruk de: 

- Anamın llae\tni .oldt•. 
bapa ıptak ha,.,tı şilt "*"" 
DiJerek ~DJ ahiUf, ... .ı dl· 
yarlera ~it iıL 

•• • 
~ b11 kauh Hlttftri ... 

tan T&r~,stW: 
- Malftenn 1\#9_..s, ,.. 

kın bir zam•a IFader 1'81'•11 • 

~b:'!t8:~~ 
~ hic; tıenclcMıd et-.la• 
.. _ ftu her Wde ·•• r ~ 

nethti ala. Mtb....ttM .,...... 
idi.,, Dedi. Fai4,. ...... 

Foto K&eğlu 

Hamza ROıt 



D 
Çe•inR: Kt1rathıwı 

ve k ? Penceıı y.e gıc!Jt,or, ün-
de çehre Iİ e sokap bir 

n 

1 11 

, ocasmı ve çocuk
larını kendı al yhindc te~vik et· 

ıle ıttıham ederek şiddetli 
ı. Kırk yaşl r n· 

hammül edilemez 

len her eyi ;ya· 
ef ve haysiyeti· 
ze olan itima· 

ec k herhangi 
e karşı ında derhal si· 

e m zden gelen her 
a har tmi yapa

yh kadının bu 
anında kendısmi 
k n bii bir ba

bit-

ve taeyik 
birdenbire 

1SH'hfH
0

ı~tİ et• 

ab-

8f b"r yukarı bakıyor. Ye-
m e ba lasın mı? F &kat eter 
g 1 c k olsaydı te1 fon etm~
mıydı? Bir çeyrek daha geçiyor. 
Kocası ekseriya vaktinde gelirdi. 
Acaba ne oldu? B'r otomobil 
veya tramvay kazası gözü onün· 
de canJanmağabaşlıyor. Bir saat 
geçiyor. Sak n o mak laz• . Aca· 
ba adama n~ oldu? Hıdd tlen
meğe baıhyor. Fıkirleri deği· 
şiyor. 

Belki arkrıodatlarile beraberdir, 
yemek vaktini unuttu. Bu zavafü 
kadın soğuyan yeme iie ıbekliy.e 
dursun!. Birdenbire akma bir,ey 
geliyor. Koc sının ep fdir aca· 
yip b"r s kıntısı oldugunu batv
lıyor. Acaba onu üzen şey ne-

dir? işim var. Dairede işim vardı .• 
Ah yarabbi bu bıtmiyen iş 

nedir? Fena düşünceler rahatsız 
etmeğe başlıyor. Fakat yok .. 
() rh l tazy k edıliyor. !Ha n dü
şünceler tekrar gehyor. "Ma a
sız feylerl" ittihamile t krar ıtaz· 
fik edı ıyor fakat bır buçu~ 
saat g çm ştır. Nıçın telefon et

miyor? Nerede olduğunu b di
recek kad r dtl ünce'ı olm l ydı. 

Ta bu · d 
koc ı a an(;lh n o~ 
açt gı ~anı n bu ka n ke d · -
ne karşı a l hiss ec k? ız 
ş p s z bu ık ntılı vaz y tt n 
kurtuldugu 'ç n derin il rm ç'ni 
çekecek ve cpeyc kuvvet h · 
y ca 1 r g ç1recek fakat, ıga p· 
tirkı hiddet ve şüph ıgizlı n 
gizhye a a ın gar'p b'r ıresm oi 
Ç•ze*- een ..iurm facak ..... 
içeri girdiğı zaman karası onu, 
tamemıle maıwn olan yollardaki 
kftlabalık yüzünden gecıken ve 
telefon etmek imkanını bulamı· 
ffln kab hatsız kocasını değil, 
bidd t ve şüpheyle yayılmış 
adamı görecektir. 

- jan, biç olmHsa telefon 

etmel'ydin! 
Bu sua masum otan kocasına 

de il hayalinde yarattığı muhay· 
yel Ja a sorulmaktad r. Kendi 
ıkuvvetli heyecanlarını cana ata· 
rak adama masum olduğunu 
ondan sonr ahayatlannın hep 
mesud geçtiğini temenni edelim. 
Fakat çirkin şüpheler kuvve i 
ise verilecek hiçbir izahat lbu 
muhay:rel şahsiyeti ortadan ka· 
ldıramu. 

jan konuşurken, lkendini mü· 
dafea etmeğe ça1ışırken bile 
kadm onu değıil, hayelinde k•· 
duğu Janı dinler, bir defa vü· 
cude gelen bu muhayrel, jau 
geçen zamanla çirkin buud erde 
inkişaf eder. Bilhassa, tesadüfen, 
kendi yaşının da ilerlediği kadın 
tarafmôan tahattiir ec:l"\ecelc olur· 
sa, şahsi .güzelrğinin kafbo1ma
smdan mütevellit kuvvfl;li heye· 
can şüplıe He birleşince keadi· 
sinden bıkmağıa bqlıyan bir 
koca hayali kurmağa başlar. 
Tabii kendi güıtelliğinin ualdt
tJna dair olaa ıöphelerini ifade 
edemeE keaıdi.e eaklar. 

IBütin bu zaman içinde Jlanın 
amamıle masum olduğunu 
farzede im. Karısını çok seviyor. 
Fakat !fevkalade ·,i olan ir 
adam, kahv ltıda 2ihni daima 
metğuld"r. Ô,ğleyin herhangi bir 
şeye '8 k ı için suratı asıktır. 
Geç ka c ı çin birçok defalar 
eve telefon tmittir. Karası gö
rinün ucuyle cebine süratle bir 
m ktup koyduğunu görür. Bütün 
bu masumane hareketler bir 
mana ıfade etmeğe başlar. He -

, ........ "JEllı ·nd gÖKil 
odere ayabo aiilaitn bir 

t yecı &. ıatorti r~ ortaya 
ç.daın 6ğıret:..endir. V efil, san, 

avi, gri~ !beyaz renkte ötret
menler var.dır. Y qJil ötretmenler 
~içeği bumunda !henüz meidep· 
ten çıkmıt öğretmealer.&. Kendi 
t:akbelik hayatını atıd&r. ıSize 
ekseriya hak verir. ILikiaı _.... 
ra da çeneleri ılcı81k, göcleri kes· 
kin, sesi derinden gelen sert 
öğretmenlerini hatınıyarak on• 
usulünü ıiı:e tatbike ka'lbr. Eter 
öğretmeni ısmarlamak elinizde 
ise yeşil öğretmene ~ lbak .. -
ym. 

Sarı öğretmenler &.iç ıkimaefi 
kırmaic:a iste11er.4er. o.tarı kan
dırmak kolaydır. etecfitinız notu 
Yerdirebif reiniE. Yoklama Mma
mm istediğinir; gibı d~fiftir~
lirsiniz. Nelctebin bir lcapı81ndan 
gir.ip öbüründen çıkmak istiyor
sanız sarı öğretmen arayınız. 

Mavi öğretmenler, simle bü
tün gün vakit geçiımeğe mecbur 
old kları için ha.yatı çok gaddar 
telakki ederler. H ç durmadan 
size ça\ıtmarnz 'cap eden 6·7 
deraimz ikin onların 60·10 
talebesi olduğunu hatırlatırlar. 
Bu me inkol k duygulardan ken· 
dinizi kurtarm nm ımkanı yok
tur. Snkfinetie tahammül etmege 
mecbursunuz. Böyle öğretmen· 
lerden Allah siııi esirgesin. 

Mavı öğretmenlerden sonra 
o-elen grı · retmenler vardır. 

Her yenı ta b ye §Üphe ile ba· 
karlar Bızleran m ktebe onlara 
ı ç n el ifim i 
zann~derler. Ellerinden geldiği 
ka k ıraparlar. Gn 6ğ
retmenlere sn aşmamak için gö· 
zü ü~u iyi mi 

n s n -tü okulun sevdiği 
b ......... ptir. Silrıİ ~ çat;.;. .... - ..,... ... 
si • i ç.uitın kr uv-
ve.t rmelc 'ç.\n ıbır LVasıtadır. 

N · ce pıyet vem il akat ıtaiıle
m m..ıtayyd sadakatsiz bir 
koca sev lmıyen zavallı bir ka· 
dın hayali kurulmuştur. 

Anne ıtJe a alar nanl 
hayal kurar? 

ÇocUk tileri :ve iitıt kltii o19-
rak mektepten gelir. Annesi 
kuvvetli bir heıecanla: 

- Toml Cene geç kaldın! Şu 
kıyafetine bir bak. Kim bilir 
ge e ikim· le i9otuttun? 

Anne !burada tamamile hata-
ıd r. Çocuk me1dq>te reni bir 

jP res prova etmek için ıgecik· 
mi ·r. Sa nede tahta liEım ol
dugun n T m bodruma gire
rek aramı ve bulduğu ıbüyütc 
ker teleri ancJtic omuzunde ıtatı
far&k 5 hn ye getirmittir'.. _Aa-. 
nesi ılcori ord• Tomu ıgorunce 
ıkuvv t i yecanile ·ık ,a.pbjı 
tef haye\'nde, kabahatli, nankör 
bir fom f&retmak olmutbır. Ko· 

utur'k n de bu muba)'fel T ORla 

bitap ,.etmektedir. 
Bu meSel de de · terin a,Cl n· 

anmasını temenni etmekle bera
lber ekseriya oldutu g"biJ eter 
rom hassas bir çocuksa we bu 
«ibi hakAK ittiham\ar t~ 
ederse cevap vermekten sarfına· 
zar eder.ek annesi haykmdcen 
odasına ç kilmeği tercih eder. 
Kendi kendini avutmağa anne
si de hidd tini gider eğe çahjtr. 
Öğleyin belki yemekte babasına: 

_ 'fom gene geç geldı. Veni 
e1l»ıeaini abvetmif •.. o·ye ,aca
y.ete -be r. Aç, orgun y,e bu 
giıbi tikayetleri 'şitmelcten .bikmış 
usanmış olan baba da: 

- Ô~le ise roma tatlı veril
mi~e cek. H m bu böyle devam 
ederse ... 

- SONU VAR -

•• ğr t 
aldıcl r. f atebesini dly kıle ta ır 

:v:e an1ar. icap eti'~ · z an a· 
zırlant1tH11ş bir ders ıiçin s'zi 
affeder; ıfakat siz ona hiçbir g

men blöf yapamauınız. Çocttkta 
mur:ıbiik ve faaliyet tema.y .. ü 
bi4ir. Her hareketinizi kasdetı ve 
fenaillc ;çHı ~pılwuı olarak at
IBM. Talebesine bka basa bilgi 
dold..rutacak bir madun değil 
bir arbdeş muamelesi fapar. 
Eter 6ğretmM seçmek .elini de 
ise intielca be.yu öğt'.et en 1e

çin. Bu öğretmenlere talep fazla 
olduiu ıiçin ot\arım daima elde 

IS· 

yes'ni Gt-

etmek ıPek mümkün değildir. iP..--.-------.... -..-·~~ 
ırbab nın 

mektubu 
Tıalebe baba1armden b rı son 

talebe- mu lim bidısesi etrafında 
bize lb"r mektup gfüıderdı. u 
mektup, çok uwndw. Düşun
dük, onu muallim sahifesine ver
me:ği ve mektubun aşıdığı ( kir· 
erin 6rinü bu sahıfede akset
tir.meği muvafık .gordük. 

itte lbabanm söyledıkl.;..i: 
- reva i eden bu hidiselerita 

umumi ifadesmm çOk çirkin ve 
muallimin kudsi mevki ve ma· 
ınası esabına ço'.k elim olduğtı 
muhakkaktır. Fakat hadiseleri, 
ısadece ıbu şekilde tel'in edip 
geçmek e esdeoin kap lm
caiz değildir. Çünkü kapanma· 
sına imkan da yoktur. 

Hadise, daima sebep ve illet
lere bağlıdır Bir hadisenin vu· 
kuu lkarşısında mantığın bize 
emrettiği şey, derhal onu tevlit 
ıed o anasır pka •w açmK, 
mu akata ve "zahını rapmaktar. 
Bır, iki sene var ki, mua lim, ha
k ret, d v k, ıçak, rş k · .......... _ ........... ........ .., -~••rı• 4ııi. 
i ere !bip.ey r: ve h-... 

ıgef rtha · n iki, at14Wt o erlik p
cukiarıaııea hak ver., otunsyo· 
..... • İSf)'Ol'lH ' diee
&er.in · tedris ve rb ye 8'1-
saldıjuıdan ileri geld · ği, ço 

... , ..................... ..-ı 
lardakı " k6öi ve korku te
zahürlerin nerelerden başlıyaralt 

nerelere kadar ,gideb ec · :ve 
· fet em v.e !tedm. 

hem de çocuk ruhiyatı bakımın
dan meydana çdcsıA. Halbuki, 

mekteplerin v Eiyeti ile daba ye· 
km dan a "kadar olan bn: çoctılk 

babalara, henüz bu sahada, bir 

illi --bi., fap1ıt9MMNli•n 

Bu ıres\mde fepyeni t>ir fikW tavs"ye 
ve ıhem de hiçbir vasfı ıo mıyan k Ha 1 ı 
Pftrlak e1işi kagıdınm y rıne gazet en 
Dikkat edilir ise artıst;k mevzuu ile mütenasip bir gazete sahifesi 
eQt ti g6ze 9'tper. Gazete ve mec tıalar n ıçi~dc ve Wımna a d 

yazılar ıhtiva eden kısımları alınmıştır. Guetema bilhlıll!ıi İliil Ye 

kataloğ kısımlan pek ~ok mevzu ara yg n •atetfd w:t:tııedc ıma· 
ıhiyettedır. 

Hiç şüphesiz daima ıgazeteın n kutlanılması elişı dersinden bekle· 
·ı renk ıterb'y: i k 2 • ar. Fakat arasıra bir yenilik, bir 

değişiklik verir. Mesela işlerm· .ıçabu'k yapıp '1t>rkesten evei \>ıtiren 
çocuklara böyle orijinal ıtavsıyeler f&pt acatc ~ursa l\ı vesle 'Çah
şırlar 

Bu gazete kes'ntilerini kırunzı veya yesil fon üzerine yapıştır· 
malıdır. 

Bazı Ortaokullar• 
da nasıl nof oeri

liyor? 

4 - ... l!ilıl ıill 
pra\ılemadenae brfa ıftikioe ..... _. ........ , ,_ ..... 
........... .e 

6-Dz•iiia ...... ...., 

duy ar ı 
kın mıd ? 

.. 

... 

·-

--
ıı-

9 - Liderlik evsafını haiz 
midir? Liderini seçip ona uya• 
b ıyor 1m1? 

Çocu~n bu kıSt:aslara uyabıl· 
ıtn sı ıçm veril k kuts arın .ta 

ba1mnlerdan venlmcai il· 



ANADOLU 

otografla Gezi .. 

&ffanalımedden Ayaaol!Joi,;a bir bakış 

• 

Adara4alr.t HrJku.igetl Milllge abidesi Anatloluda kış ve bahar 

Foto"' rafla Dün a Ha erleri 

.A.ıerilca lıOtcOmetf, bUyük harpte ölen askerleri için 4 milyon dolar gibi bir rakam sarfederek geniş bir .saba üzerinde muhtelif 
abMeler vücude getirmiştir. Mezarlık, bndiğimiz diiz mezarla abideler halinde ve ayrı ayrı parçalardan mürekektir. 

Nepıılnin arasında güzel bir pllllk da vücude getirilmiştir. Yani ölülerin yeri, yaşıyanların yerleri kadar gilzel olmuştur. 

jAponyada otele gelen yolculara hemen çay ikram edilir. Çay 
g.ıitiren kız, oda kep ısında b<ifle seodeye varır. Resme bakınız: 

Kız, tepsiye, çay bardakları yerine yanlışlıkla pirinç kapları koy· 
muştur. Gelen misafir, kapı eşiğindeki otel terliklerini giymeğe de 

mecburdur. 
Yani Japon medeniyet hayatında da bir takım ananevi adetler 

hüküm sürmektedir. Japonlar bu hususta o kadar hassastırlar ki, 

kendi ananelerine, memleketlerine hariçten ielecek olan yabancı· 
lann bile riayet a-östermesini isterler. 

' 

"' 

Radyum kraliçesi sahrada 
Misis "Josie Biahop,, altı çocuklu ve 65 yaşlarında kocasından 

ayrılmış bir kadındır. Bu Kaliforniya sahralarında çok zengin rad
yum tabakaları ile altın, gümüş, helipom madenleri keşfetmiştir. 
Kaliforniya yüksek mahkemesinden bu yerlerin imtiyazını istemek· 
tedir. 

Bu suretle ihtiyar kadın, büyük ve emsalsiz bir servet&. sahib 
olacaktır. Son Amerikan mecmuaları, bu kadının enerji ve gayret
lerinen uzun uzadıya bahsetmektedirler. 

Rumelinısarı P~ lstanbul 

Doğu illerindfl köylii kız çocukları 

~·inde garib bir ibadet 
Cekvan namında küçük Çin 

kasabasında, senenin muayyen 
gününde binlerce Çinli toplanıb 
garib şekilde tapınırlar. Mabede 
giden yolun etrafındaki çamurlu 
pirinç tarlalarında yatar, çamur· 
lara bulanırlar. Çocuklarını bile 
bu ibadete tabi tutarlar. Tul.af 
bir ciheti de Çinlilerin çamur
larda yuvarlanırken acı çığ'iklar 
atmaları ve garib sesler çıkar· 

malarıdır. Yabancılar bu ibadet 
karşısında adeta haşyetle Ürper· 
mektedirler. 

Sağda yüksek zaviyeden fotoğ· 
raf almakta şöhret sahibi olmuş 
Almanlar, Solda Nevyorkun 102 
katlı hükumet binasından fotoğ· 
raf çeken bir pencere temizle· 
yicisi .. Unutmayın ki, Almanlar, 
yüksekten fotoğrafçılıkta ihtisas 
sahibidirler. 


