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·Yeni kabine 
Dört güaduıberi CelaJ Bayar ka· 

hineai filen ve resmen it bqıada 
bulunuyor. Bu 911retle bMJlauıda allbo 
hem gibi &örtmen monkkat ıekil 
ortadan blJı:mı,, her rey tabii cere
yanına ginniırir. 

Celil &yar kabineainde etaah 
değipkliklere intizar edenler nasıl 
aldaodıklanm gördalene ayni bbi· 
nenin programında selef ine nazaran 
büyülı: ıörGı farklan bekliynler de 
ayni tekilde ve pek yakında aldan• 
dıklannı anlıyacaklardır. 

Her ıeyden evel hepimiz biliriz 
ki Tılrlı:iye cilmburiyetinde, cümhu• 
riyetin ilimndmberi, tam bir iatikrar 
mevcudd~ Tilrkiye bütiln mevcudi· 
1etini bu iatikrann filen taballill 
etmesine haaretmiıtir. Bu istikrar 
yalnız bir noktada, ıiyuetimizin bir 
cebh•inde değil, her tarafında, her 
noktuuıda mevcuddur. B1lk6metia 
teklinde istikrar, milletin hayabnda 
letikrar, imar programımızda iatikrar, 
dıt politikamızda illikrar ve iç poli• 
likamızda iatikrarL. 

İnkıllbı ve onnn tabi! bir neti• 
ceıi olan cilmhuriyeti meydana geti• 
renler biliyorlardı, iman etmitlucll 
ki memleketin bngünkd kuvvetini. 
kudretini meydana getirmek için ona 
her teJden evel hayatmm her çetid 
tecellilerinde tam bir iatikrar vermek 
linmdır. İtte milli ha yabllllZlD deo 
liımiyen, d~ğiımiyecek olan eauh 
bir amdeal!. 

Bu hakikati bildikten sonra Ce
lil Bayar kabineainin faaliyet prog• 
ramında ıelefine ıaasaran derin, euth 
bir delifikli8• batiaar edenler ancak 
icabma bir hayale bpılmlf olarlar. 

Balda •den,i ile haldbt pdan 
Lıkılibm birinci güntındenberi Bfl~ 
Şefin yanından aynlmamıı, ietiklll 
mficadetelerinin bütün eafhalanna 

euerjW. yabek •* w War9li w , 
mG1te1ne lfyabd ile lftbak .....,. 
daha sonra gene mu ônderiıa ifaet 
ve ilhamı ile cflmhuriyetin ilbmdan• 
beri hemen hemen fawans denecek 
bir tekilde Bqvekilet gibi bn mem• 
leketin en ydbek, en yorucu ve en 
çetin bir vazifeaini muvaffakıyetle 
yapmıı ve baıarmıı olan muhterem 
Lmet İııöotl hepimizin tfikranma li• 
yık aaymz eserlerden sonra tabii bir 
istirahat ihtiyacı duymuı ve eon htı· 
k4met tebeddülfi iıte urf bundan do
layı vaki olm1J1tur. 

tımet lnöntı kabinesinde iki fiç 
aeııedir İlı:be&d Vekiletini ender gö
rillmtıı bir muvaf fakiyetle idare et
mİf olan yeni Bııvekilimiz Celil Ba· 
yan İsmirde tanımıyan kimae var 
mıdırf. Celil Bayar yalnız İzmirin 
mebDID değil, ayni zamanda İsmirin 
çocuğudur da ... 

Biz oou meoratiyet devrindenberi 
içimizde görmiy• ve içimizden biri 
gibi tel&kki etmiye ahıtık. Onun, 
mfitevuı, herdem mtltebeeim ve mfil• 
tefit aevimli ytbflntl içimizde bir be
Dim1eme hialİ bealiyerek daima ha· 
brlana. 

Biç ıflphe yok ki Celil Bayar 
Tark vatanmda, geriainde belli bqlı 
ceaim bir eser ıClrGkliyen nadir, ha· 
yır ender eimalardan biridir. O da 
tıpkı muhterem selefi gibi iltikW 
lavapmn ilk gdııflndenberi Bilyilk 
Önderin yanında yer almlf, canlı 
hamleleri, ydbek eeerlerile milli hı· 
7atımmo ber uf haama mnvaf fakı. 
7etle kanımııtır. 

Bagtın memleketin bdtdn ikbea• 
diyabna el koJIDUf, milli ikbıadiy&o 
tı11u.n ecnebi banblanDID euretiıa

deıı kmt&nDlf olan Ttlrk bankacılı• 
luıııı hakiki mGealİIİ Celil Ba~ ol• 
d~u hepimiz ıtıkranla anıyoruz. 

Cene iki 1e11edenberi memleket 
tkta.adiyatmda beliren feyizli ve ha· 
kiki bltınmayı dtlııktl İkbsad Vekili 
Ceıaı Bayara ve onun cidden ydksek 
bir liyakat ve eomm: bir irade ile 
Y•tatblı beı aenelik plin tatbikabna 
11led1DD oldagumma hangimiz bil· 
ıae7iat. 

Bakikatte dGnktl kabinenin • 
11laVaf fakıyetli Vekili hilk4metin ha· :na geçnıif ve btlUln tebeddal iıte 
ı:daıa ibaret kalmıfbr. Muhterem 

et La6nG btlttln munffıkıyet ıı.. 
~bnda ll&lıl ilbamlınnı BilyGk Şef. 
• D •lnııpa IDubterem CelAI Bayır da 

8DClaa IODraü muvaı fakıyetlerinde 

..... 

Pasta 
Kanlı arbede

ler oluyor 

-.. 
Dünkü 6agram intihalarıntlan 

Cu~huriyetbayra~~ y~- ~F~aş-i-st~le=r=:~~~~ 

dun her tarafında kutlulandı Negüs hakkında yalan
Ankara geçici reamincle, Atatürk kızı Bayan Sabiha 

Liva Komutanı olarak bir filoyu iclare etti 
Gökçen 

K'.naolosların vill.geti ziyaretleri intibalarıntlan 
Cumhuriyet bayramına ahi yazı ve diQer resimler yeninci sahifemizde 

Ankar~da siyasi temaslar: . 

Şefimiz, Rumen Başvekili ile 
uzun müddet konuştu 

Başbakanımız ziyafette bir nutuk vererek, iki 
millet münasebabnın yüksek derecesini anlattı 

Ankara, 28 (A.A.) - Baıvelı:il 
B. Celil Bayar bu akşam Romanya 
Jlatvekili Ekıtellnı Tataresko şeref ioe 
verdiği ziyafette qığıdaki nutku söy• 
lemiıtir: 

Bay Baıvekil; 

Doat ve mflttefik Romanysnıo 

mtlmtız bükdmet reilini Aabrada 
kabul etmekle duyduğum sevinci 
Eksellonnua beyan etmekle bilbaesa 
babtiyanm. Ba aevinç Ekselin11Dııın 

memleketimizde bulunuıuoun k•ymet 
ve manannı derin bir tarzda hi11eo · 
den bfltilo 1'drklerin de sevincidir. 

Romanyadao hareketiniz Altee 
Raayal Alba·juliı büyflk Viovodunun 
ıabaylığa terfii ıerefine tertib olunan 
ıenliklerin arifeıine teaadılf etmiıtir. 

Cumhuriyet hflkdmcti ba bu meıud 
hldi•y• olan alika ve aempatilini 
hoıad bir heyeti murahhasa ile iten• 
dilini temlil ettirmekle göıtermit •ol• 
doğundan dolayı bahtiyardır. 

ilhamım gene ayni Önderden alacak, 
ayni muvaffakıyet yolunda yBrily .. 
cektir. Hllkftmetin muıtakbel faaliy .. 
tinde ufak bir tebeddill olacaba bu 
da mfiteh111111 bir ikueadçı ve mali• 
yeci olan Baıvekilimizin himmetile 
ikttsad ve maliye itlerinde bir u 
daha bariz bir tek.imal göriilmelİn• 

den ibaret kalıcaktır. Her Türk c .. 
W Bayana mavıffakıyetine dua et
meyi ve ona elinden geldikçe uhfr 
olmayı nzifeleriuio birincili tel&kki 
edecektir ve etmelidir. 

Hamdi Nüzhet ÇanÇGI' 

Başvekilimiz B. Celıi'l Bagar 
Ekeeliouoııın da bizim ba ilk 

millt bıyramımısda bulonuıu ınıiıte
reken duyulan aeviocin bir nevi de
vamıdır. Çtınkil her birimiz İçin me
ıud olan bir bidiae diğerimia İçin de 
bir aaıdet kaynagıdır. 

Bay Baıvekil, 
Türkler ve Rumenler tarihin ba. 

tün anularını biribirlerini aevmekten 
aela fariğ olmılı:uzıo yıpmıılardır. 
Binaenaleyh münıeebatımızın tek&. 
millfl tabii olmuııur. Ve iki memJe. 
k~timiz ar11ındı korduğumaz dostluk 
duygulınmıza oldu~a kadar menfaat. 
lerimize de her noktadan uygundur. 

1933 de o umendaoberi dabı 
siyıde eıkl111en mi1011ı1,.baııu eMsmı 

tetkil etmiı olaa doıtluk. muahede· 

mizi akdettikten sonra doatluk tek&· 

111illilnfln icabatını btıttın •ilsatiniu 

verdik. Ve bu gfin tahminlerimizin 

dognı çıktığım ve Balk.o ittifakımı· 

an da iıtibdaf ettiğimiz sulh dava• 

nada feyiali oldu~ua u görmekle mem• 

nan olabiliriL Y ılnıs mftttef ikler 

arannda degil ayni zamandı beynel· 

milel eıhadı milkemmel bir teıriki 

melai vuıtaaı olarak tebeyyln eden 

dört memleket antantımıs umum[ lil· 
k4o davaıma olan telir ve feyizli 

hismetini her gün daha fada gclle 
termektedir. 

( Sonu 1 O unca sahifede ) 

r " Balkan G. Kur-
may Başkanları 

An karada 
Dün bir içtima 

yaptılar 
Ankara, 28 (A.A.) - Şehrimiz• 

de bulunan Y unauietao, Romanya 
•e Yqgoılavya Erlı:loıbarbiye Peiı· 

leri bugilo Cenel Kurmayda 9111'~ 

mıbıuaada huırlanmıt olan 1aloada 
öğleden evel ve eoara iki defa içti• 
mı etmiıler ve Balkan antantım 

elAltadar eden me11il Gserinde gö-
l rQ~miifl~rdir. 

lar uyduruyorlarmış 
imparatorun katibi, Niste, ANADOL 

muhabirine mOhim beyanat verdi, 
harp devamdadır, dedi. 

HabeP.tan imparatora Haile Se
lieiyenin aon nziyeti hakkında biri· 
birini tutmıyan bir çok haberler in• 
tİf&I' etmektedir. Bu haberlere göre, 
Haile Selbiye, halen feci bir halde 
ve fakirlik içinde imit- Halbuki, ha· 
ldbt biç te öyle degildir. 

Niıte bulunın arbdapmıs B. 
Ragıb, H&beaiıtan imparatorunun hu· 
ıud aeknteri ile (ANADOLU) namı• 
• lılıt maıata& ,._.,. ....rtak 
olmdflm. Aırbd .. muua, çok meraklı 
.ola bu mektabuaa aynen &f8117• 
yasıyoruz: 

r " Tütü:n piyasası 
Salı veya çarşam

baya açılıyor 
TOtüo mıotaka11Dd1 tfltGnleria 

yfisde 98 zi denk haline getirilmit· 
tir. Puarteai aababı her yerde ttl• 
tiloleriıa balyalama ameliyeai bitmiı 
olacak ve sah, yabud çarpmbı gfl· 
n8 piya• açılacaktır. 

Demirciköy, K.ırbğıç, Karaca· 
kuyu, Çapalı:, Devril milatabailleri. 
on ıenedenberi görülmemiı nefuet• 
te tüttın yetittirmielP.rdir. 

il,abeş imparatonı 
Nie, 24 (Bmmr ID~ 

Adi•Ababadaki muhtetem ...,.. ... 
Hıbeıi•tanm bol gtın.P altında ,.... 
mağa, Afrikamn aç.az, bucabas .... 
ralarından kopap gelen htlrriye1 .. 
vanııı tenefftıM ahımıı bulımaa ı.. 
parıtorlar imparatoru Necap, Leal-

( Sonu 1 O uncu sahifede J 

ANADOLU 
Gazetemiz, dün 24 sahife olarak ve di~er arkıdıılınod.n çok ~ 

bir tekilde iotiıır etmiıtir. Makin.ain yeni iflem•Iİ yflidlııden bua .... ., 
larda olmuıtur. Kailerimmn bizi masur göreceklerin• emiıais. , 

Yası ailemize iltihak ettiğini haber •e~• d~li taribçimia 111-
tabn ilk hubıbali bugdnkfl afilbamıadadır. Ayni samanda (•) imMlile 
bue yazı yazacak çok kıymetli •e kudretli bir arkad&f daha bsancbk. 
Ona da aksık ANADOLU ıdtaıdannda okayacaklımz .. 

Yeni tefrikalarımıza diJn başladık. Bagiıt 
hulasaları ile beraber bulacaksınız;. 

\-. s? 

.fiil, '4hi, 
F asta kanlı arbe. 

deler oldu 
Franİız jandarmaları, arbedeciler tarafın.;, 

dan taş yafmuruiıa tutulmuştur 
Paril, 29 (Radyo) - Futa korkunç arbedeler olmuotur. Zabıta arhde 

çıbranlan takib etmek iltemiı ve bu 11rada galeyan f•zlalıımııtır. 
Arbedeciler, tıılarla Framıs jandarmalarını bill'uca etmiılerdh. z.ı.ae. 

mukıbelede bulunmuı ve vukubolın çarpıımı neticeainde otu. kiti .p • 
rette yaralanmııtır. 

HldiH Fruıaada derin akiıler uyındınuıııar. 



Sahife 2 

Krit;k ve otokritik 

1 
Sonbaharda tabiat ölmeye başlar derler. 

ğildir. Süsfenmesini, kendine en çok f lH§ 11 
bilen kadın kadar, Ankara, kendi sonbahar ~erçevesının 
kendi güzelliklerini göstermesini bilir. 

~ .. nayı •• muesse- a a tel fon 
Akasyaların kokuları kalmanuştır. Fakat daha diri göz.ükiirlc.r. 

Ana caddelerin çimenleri ve çiçekleti bütün bir yaz devam etmiş 
olan bakımın son el izlerini taş1rlar. Güneşin süzgeçten geçmiş 
ziyasiyle Ankara peyzacrnın, imtizaç ayarı tamamdır. Bu ahengin 
ortasında tabiatin verdiği ile insanın yarattığı, usta fırçasmın yap· 
tığına ilave ettiği anlatılmaz edayı da ihtiva eden bir tablodur. 

maden tes·satı nıü {emmeldiı 
• se erı ve 

·ocaklcırı 

Taahhüd bedeller.in. 
den kazanç vergisi 

verecekler 

ödemişte bir jand .. ırıııa koınuıaoli!,. 

binası inşa Pdi ec~ktir· 
Ve bu güzel sonbahar günleri, tam Cumhuriyet bayramımıza 

rastlar. Ankaranın sokakları, evleri, umumi binaları, kalesi, stad
yom ve hipodromu donanır. Türk gençliği, geçid kıyafetinde, taze 
demetler gtbi köşeleri ve meydanları tutar, dallar ve salkımlar gıbi 
serpilir ve hareket eder. 
. Ankaraya yabancı ülkelerden dostlar gelir. Oteller dolar, foto· 

graf makineleri cihazlanır, ampuller ve bayraklar, yerlerini alır. Ve 
bir yanda, ordu, bayram eden milletin emniyet içinde bulunduğu
nu göstermek için, milletin önünden geçmeğe hazırlanır. 

Türk tabiati ile Türk insanının idare merkezi, inşa kaynağı ve 
iman kalesi Ankaranın bu güzel günleri, hepimizindır. 

En genç annel 
Geçenlerde en genç büyük 

anneden bahsetmiş idik; bütün 
dünyanın annelerini bize ısmar
lamışlar gibi, şimdi de en genç. 
anneden bahsedeeeğiz: 

En genç anne Bakude bulu· 
nan l..eonya Elizabct adlı yarı 
Rus yan Gürcü bir kadıncağız· 

dır. Kocası da 18 yaşında Stan· 
ley adlı bir delikanlıdır 

Bunlar 11 ve 17 yaşlarında 
evlenmişler ve birinci senede de 

bir çocuk dünyaya getirmişlerdir. 
Tecrübeli izdivaçl 

Belgrad gazeteleri, Sanattaki 
eski adetlerden birisi ile şiddetli 
surette mücadele etmektedirler. 

Bu idet, doğan bir kızın be
şikte iken nişanları ması ve kırk 
yapna gelmeden de evlenmeme· 
si diri 

Kız, ömrü müsaade ederse, 
tam 40 sene müstakbel kocası

nın ahlak, adet ve ahvalini tec
rübe eder ve bundan sonra ev
lenir imişi 

Bu eski usulün 
zurlan görülmekte 
heple kaldmlmast 
yapılmaktadır. 

birçok mab
imiş. Bu se· 
içio neşriyat 

Kendi parasını çalan adamı 
insan kendi parasını çatar mı, 

kendi kendini çarpar mı? 

Ba.,.ltan Belge (Ula.~) 

Yeni bir Nober mükafatıl 
Dinamitin halikı Nobelin bü

yük mükafatı malUmdur. İsveç 
zengmlerinden Aksel Benner 
İkar da bir mrtyon İsveç kron· 
luk bir mükafat daha ihdas et· 
miştir. Yarnız bu mükafat, İsve· 
çin iyillğioe en büyük hizmet 
görecek İsveçfiye verilecektir. 
Nobel mükafatı gibi beynelmi· 
lel değildir! 

Gelelim "lmambayıfdı,, nm 
faziletinef 

Nasreddın hoca vid mevzu· 
unu kitaptan aldığı için kürsüde 
hlllduğu aşçılık kitabından "bam· 
yanın fazıletıf!e. geçmek mec· 
boriyetinde kaimıştı. 

Pöti Puiz.iycn gazetesinde bi· 
zim imambayıldının fazi~tin-

deo bahsedilmesinin aceb sebe· 
bi nedi1?. 

Gazete, imambayıldının tarih
çesinden bahsederken bu yeme· 
ğin soğuk yemekler arasında 
mükemmel yer tutacağını da 
yazmıştırr 

Yumruğun yeni bir kut
lanış yeril. 

Kazanç vngısı kanununun 
üçüncü maddesinin 5 ve 21 inci 
f1kralarmın tcf:)irine ihtiyaç ol
madığ hakkındaki Büyük Millet 
Meclısr kararı Mal,ye Vekaletin· 
dl"n vı ayete teblığ edilmiş ve 
ayrıca brr de tamım gelmiştir. · 

Kazanç verg" si kanununun 8 
inci maddesınde yaz1lı resmi 

daıre ve müessesf'lerfe banka· 
lara, umumi menfaatlere hadim 
cemiyetlere ve imtiyazlı şirket· 

lere karşr giriş len taahhüd be· 
dellerinden yiizd _ bir buçuk: 
kazanç. vergisi kesilmektedir. 
Kazanç vergisinden muaf tutu· 
lan maden ocaklarile sanayi 
müesseselerinin bu >{ibi taahhüd
lerinden kazanç vergisi almıp 
alınmıyacağında tereddüd edil
mekte idi. B. M. Meclisinin 
tefsir kararile bu gibi sanayi 
müeseeselerile maden ocakları

nın taabhüd bedelleri tediye 
edilirken bu bedellerden yüzde 
bir buçuk miktarında kazanç 
vergisi kesilecektir. 

Vapurda bir kaza 
Bir tayfa ağır surette 

yaralandı 
Limanımızda demirli bulunan 

Alman bandıra1'ı' Sofüı ~)fii-

runda bir kaza olmuştur, Vapur 

tayfalarından Pıyerant adında 
bir Alman genci, vapurun kap
tan köşkünden nasılsa aşağıdaki 
ambarın içme düşmüş, başından 
ve vücudünün muhtelıf yerlerin
den ağır surette yaralanmıştır. 
Yaralı, derhal getirtilen sıhhi 

imdat otomobılile Memleket has· 
tanesine kaldırılmıştır. 

••• M , .. 

Vilayet jandarma ~omutanı 
binbaşı B. Hvltlsi Gür vilayet 
dahilinde asay"şin temini, jan· 
darına tc şkilatının mükemmel 
bir hale getirılmesi için durma· 
dan çalışmaktadır. Bundan çok 
eve! lzmirle civar kazalar ve 
köyler arasında telefon tesisatı 

yapılmış, fakat zamanla bu te· 
sisat istifade edilmez bir hale 
gelmişti. Binbaşı B. Huliisi Gür 
bütün kaza ve köyleri dolaşa· 
rak yeniden telefon tesisatı yap
tırmak için çalışmı.ş ve buna 
muvaffak da olmuştur. Şimdi 
bütün köyler ve kazalar fzmire 
telefonla bağlanmıştır. 

Ôderatş, Tire, Kuşadası, Tor· 
hah, Bı1yındn, Bergama, Mene· 
men, Foça, Urla ve Kemalpaşa 
kazalarile lzmirden çok kolay 
bir şekilde görüşmek imkanı el· 
de edilmiştir. Bu scıretle vak'a
ları teldonla takip etmek, tam 
manasile kökleşen asayişi muha
faza eylemek kolaylaşmıştır.Çeş
me • İzmir Jandarma telefonu 
için Gülbahçe istikametinde di
rek dikilmesine, hat çekilmesine 
devam edilmektedir. 

Bu mühim iş için köy bütçe· 
ferine yirmişer lirahk tahsisat 
konulmuştur. Köylüler, bu para· 
yı seve seve vermişlerdir. 

Ôdemiı J. K. binası: 
Oaermşte- 4000 HrayaL btr 

jandarma komllndanlığı binası 
inşa edilecektir. Vilayet J. K. B. 
Hulusi Cürün, bina inşaatı için 
Jtızım olan tahsisatın Adliye Ve
kaleti bütçesj.nden verilmesi bak· 
kmdaki teşebbüsü müsbet şekıl
de neticeh~nmi:1tir. 1938 yılında 
bütçeden ayrılacak tahsisatla 
binanın inşasına başlanacaktır. 

Jandarma tablidota: 
R"'!f 

Jandarmaların aylıklarinda 
ayrılan bir miktar para ile h 
gün jandarm3lara s•cak yem 
ve ekmek verilml"ktedir. Vilay t 

J. K. bu hususta büyiik hir has· 
sasiyet göstermekte, her gün 
jandarma tablidotunda pişirilen 

yemeklerden niimune ayrılarnk 

kendisine getirilmektedir. Dün 
böyle bir muayene esnasında 
orada bulunan b r muharririmiz; 
B. Hulusi Gürün, yemekten bir 
miktar tadarak jandarmalara şu 
sözleri söylediğini duymuştur: 

- Cumhuriyet jandarması, 

herşe} den evel vazifesini bitir. 
Arkadaşlarınıza söyleyiniz, bunu 
niçhi.r vakit unutmasınlar ve ye
meklerini afiyetle yisinler. 

Yemeği getiren jandarma eri: 
- Sağal komutanım. 

Cevabını vermiştir. Bu, her· 
gün böylece devam etmektedir. 

Jandarmalar, tablidot olarak 
kendilerine bergün sıcak yemelc 
verilmesinden çok memnundurlar. 

Çift hayvanları 
Hiçbir suretle kesilmigecek 

Çift hayvanlarının, birkaç se· 
nedenberi kesilmekte devam 
olunduğu ve bu yüzden ziraatı· 
mizin müteessir olmağa başladıği, 
alakadar makamatca tesbit edil· 
miştir. 

Hikumet; çift hayvanahnın ~ 

bilhassa bu hayvanattan cins 

olanların, hiçbir suretle kesilme
mesi lazım gelenlere bildirmiştir. 

Ziraat müdürlüğü 
İzmir Vilayeti Ziraat müdürlü

ğüne tayin edilen Birinci Umumi 
müfettişlik Ziraat müşaviri B. 
Refetin yeni vazifesine başla

mak üzere yakında şehrimize 
geleceği haber alınmıştır. 

Şu yazımızı okursanız b ı iki 
suale müsbet cevap almış ola· 
caksını~. 

Milanoda Covani adlı bir 
adam, son zamanlarda işini kay· 
betmiş ve çok büyük bir sefalet 
içimde kalmıştır. 

Yumruk, bokscülerden başka 
hiçbir kimsece muteber bir şey 
değildir. Fakat lngilterede San
dergam zmdamnda, yumruğa ter· 
biyetkar bir mevki verilmiştir. Seı 
keşlık yapan mahpuslar, mecburi 
bir boksa tabi tutnlmaktadırlar. 
Bu suretle mahpuslar mecburi 
boksa tabi tutulmamalc için, süt 
dökmüş kediler kadar uslanmış· 
!ardır. 

Bacaya işligen otobiisler 

Yarın a ret e fırıncıdan on uğu a.k:ıp 
bakkalın hakkını verirsin .• 

Bir gün tramvayda şişmanca 
bir adamın caketinio iç cebinde 
yünlü ve kalın bir cüzdan gör
müş, namuslu bir adam olma
sına rağmen yoksuzluk hasebile 
bu cüzdanı yavaşcacık aşırmıştır. 

Covani eve gelince cüzdanı 
açmış, tam 130,000 lirette bir 
miktar da esham bulmuştur. Fa· 
kat saymak işi bittiği anda da 
evin kapısı vurulmuş ve Covani 
kapıda, tramvayda cüzdanım 
aşırdığı adamla burun buruna 
gelmiştir. 

Son derecede müteessir olan 
adamcağız: 

- Ben, hukuk mahkemesi 
resmi Noteriyim. Bilhassa miras 
işlerile meşgulüm. Halanız Ve
nedikte ölmüştür. Size 130,000 
liret ile bir miktar esham miras 
kalmıştır. Fakat ben bu parayı 
size getirirken• tramvayda çarp
tırdım. Ne yapacağımı bilemi· 
yorum. 

Demiştir. Bu izahat üzerine 
Covani, tramvayda kendi para
ıını aşırdığını anlamış ve Noteri 
teselli ederek başından savmıştır. 

ayrılırker fırıncı: Otobüsçüler arasındaki yeni 
anlaşmaya göre, İzmir otobüsleri 
Bucaya işlemeğe başlamıştır. 
Sıklaşan otobüs seferferinden 
Bucalılar memnundurlar. 

Bektaşinin birisinde yirmi pa· 
ra varmış. O gün h:ç zuhurat 
olmadığından ister, iırtemez fı
rıncıya giderek 10 parasını ver
miş ve bir ekmek almrş. Tam 

- Uğrola, baba erenler de
miş, bizim parayı vermeden bu 
nasıl gidiş?. 

BektClŞİ hayretle cev;ıb vermiş: , ..... 
ayramı şerefine TELEFON 
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Gneması 
Mükemmel ve muhteşem bir program hazırladı 

Bugünkü seanslardan itibaren gösterilmeğe başlanan bu programda: 

1 - EVO 
DENİZALTI KAHRAMANLARI 

HARRY BAUR--MARCEL CHANT AL-iV AN MOSJOUKIN 
TARAFINDAN TEMSİL EDİLMİŞ 

·- AŞK-VAZiFE VE FEDAKARLIK FiLMi 
2 -- PARAMOUNT JURNAL 3 -- MİKİ RENKLİ 
4 -- OTOMOBİL SANAYİİ (ÖGRETiCi FİLM) 

ATİNADA YAPILAN /ngiliz başpehlivanı VANDER VALT 
ile cihan fampiyonu CiM LONDOS arasında yapılan BOKS 
MAÇI Rumca sözlü 

l.....;eanelar: CU~l • CU:\lARTESt l,3~-4-6,20-8,45 de, PAZAR 11,10 da di~er l!ünl r 3,30 ıia ba~lar 

l 

- Aman oğrum; peşin ver· 
dim. 

Haltetme zındık, yuttur&· 
mazsın, onluğu sökül... 

Z vatlı bektaşi, bakrn'ş ki İ'? 
fena; çarünaçar cebinden ikinci 
onluğu da çıkarıp uzatmış ... 

Mübarek ekmek, katıksız yin
mez ki ... 

Kalkmış, bir bakkalın önüne 
gitmiş: 

- Bakkalbaşı, bana on para· 
hk peynir verir misin? 

Hayhay baba... Buyruo .•. 
- Allahasmarladık. 

- Uğurlar olsun amma pa· 
rası? .. 

- Peşin verdimdi ya ... 
l;lakkal düşünmüş. taşınmış: 
-:- Affedersin baba erenler, 

demiş, bugünlerde dalgınlığım 

üstümde, unutuveriyorum, ku -
sura bakma .. 

Bektaşi bir kenara çekilmiş, 
ekmeği, peyniri yimiş, yanındaki 
çeşmeden suyunu içmiş. Ondan 
sonra iki elini kaldırarak; 

- Yarabbi, demiş, sen vazi
yeti biliyorsun. Yarın ahrette 
fırıncıdan onluğu alıp bakkalın 
hakkını verirsin ... 

30 flktr~rin 

aUla ~_!Ş.@ 
nadolu ve 

Karileri 
Hayat sahasında, muhtelif me· 

"lt-ler üzerinde bir tak.un müşkü-
atla, bir taktm hadiselerle kar

c; ılaşılmauı ihtimali pek çoktur. 
Ve insan, bunların bir kısmmı 
kendiliğinden halle muktedir ola· 
maz. Mutlaka bir yardıma, bir 
Haşkasının bilgisine ihtiyacı olur. 
Çünkü bu karşılaştığı şey, me-
ela kendi ihtisası. haricinde 
olduğa gibi, başkalarından sorub 
anlaması imkanı da bulunmaz. 
Bunu nazarı itibara alan gaze· 
temiz, yeni bir süt~n açmıştır. 

Bu sütunda, halkın her sorgu· 
suna cevab vermeğe çalışacaktır. 

Bilmediğiniz şeyi, bize sora· 
rıuz. Biz, derhal cevab vereceğiz. 
Bu cevabfarı, teşkil ettiğimiz bir 
cferd ortağı grubuna tevdi ede
cek ve oranın vereceği cevabı 
alıb blldireceğiz. 

Çünkü nihayet bu sorguların 
da bir ihtisasa taatlu~ etmesi 
ihtimali pek çoktur. 

Yazınız, sorunuz, 
cevab alırsınız. 

~.eJI """°"/;;, 
ATabacıların 

bir dileği 
Okurlarımızdan aldığımız bir 

mektupta deniliyor ki: 
Biz arabacıyız; senelerdenberi 

arabalarımızı ütücii1;.J. solta.ğmda 
Belediye tarafındU: · ~sterilen 
mahalde tutar ve 1.ıı~teri bek
leriz. Fakat tam oır ay oluyor 
ki Belediye bizi buradan kaldırtb. 
Hi~ münasebeti olm~yarı b<JŞ. ta-

raflara att;. Attı amma, bizi Cie 
çoluk çocuğumuzu da acınacak 
bir vaziyete soktu. 

Şimdik bulunduğumuz mahal 
yangınlıktar arasıdır. Buraya ara
ba tutmak üzere hiçbir alakalı
nın ne geldiği vardır, ne de ge· 
Jeceği.. O halde bizim halimiz 
ne olacaktır? 

Aslını sorarsamz biz arahacı 
lar, Belediyenin bütün emir ve 
tenbihlerini yerine getirerek ütü
cüler sokağında bir de hela 
yaptır clllştık. Şimdi bu yüzden de 
sıkınbdayız . 

Belediyemi~ bize ve aileleri· 
mize acısın, bizi eski yerimize 
getirsin. Çok büyük biT sevaba 
girecektir. 

Satış kooperatifleri 
Ortakların malları igi bir 

/iatle satıldı 
Satış kooperatifleri birliğinin, 

hemiz nevzad halinde iken, bu
sene gösterdiği büyük muvaffa· 
kıyet, gerek incir ve gerekse 
üzüm müstahsilleri nezdinde çok 
büyük bir sevinç uyandırmıştır. 

Satış kooperatifleri birliği, or· 
taklann mahsulünü çok iyi ve 
isabetli bir tarzda tasarruf ede
rek ve müstahsilin her türlü va· 
ziyetihi nazara alarak h~reket 
ettiğinden, busene satış koope· 
..atiflcri birliğine dahil olmıyan 
incir ve üriim müstahsilleri, ge
lecek sene kül halinde bu te· 
şekküle girmeğe karar vermiş· 
lerdir. Bilhassa, Manisa bağcı· 
!arı, bu hususta şimdiden karar-
larını vermişlerdir. 

Satış kooperatifleri birliğinin, 
daha birinci sen.;! gösterdi~i bu 
muvaffakıyet ve müstahsil nez· 
dinde bıraktığı iyi intiba, cidden 
takdırlere sezadır. 

Hakaret 
Tirede Hisarlık köyü muhtan 

B. İsmail, Tirede Terzi Meh· 
med~ hakaret ettığinc..len tutul 

muştur. 
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İspanya sularında 
emniyetsizlik 

Sahife J 

1 ~~nim duygu~'( 
Musiki 

Paris, 29 (Radyo) - İspanyol 
sulannda tam bir emniyet olma;;naeı b:t• Müzik 
sebile, bundan senra Marsilya, ile şi• 

Asiler, Cumhuriyetçileri de
nizden abluka ediyorlar .............. 

Abluka ynzonden mühim hadiselerin vukuu muhtemel
dir. Cumhuriyetçi ispanya, hokômet merke?ıini 

Valônsiyadan Barselooa naklediyor 
Valansiya, 29 ( Radyo ) -

Cumhuriyetçi ispanya hükumet 
lllcrkezinin, buradan Barselona 
llakli hakkındaki resmi tebliğ, 
Yarın intişar edecektir. 

Başvekalet, Harbiye, Maliye 
Ve Dahiliye Nezaretleri, bugün 
llaktedilmişlerdir. 

Kabine, gelecek haftalık içti· 
tllaını Barselonda yapacaktır. 

Cumhuriyetçi ispanya hükii· 
lrıet merkezinin Barselona nakli, 
~atalonyanın idari muhtariyetine 
&lel getirmiyecelctir. 
. Paris, 29 (Radyo) - lhtilal

~ıler donanması, bugünden iti· 
b tren Mayorkayı Üssübahri itti· 
a~ eylemişlerdir. 
Donanma amiralı Morekofona

~ı°8; bugün Kanarya torpitosile 
ayorkaya vasıl olmuş ve mü

;eakıben, bütün Cumhuriyetçi 
8Panya sahillerinin abluka al· 
lına alınmasını emreylemiştir. 

ihtilalciler donanması; dört 
torpito, dört torpito muhribi, 
<Y elasko) adındaki destroyer ile 
beş gambot ve beş tahtelbahir· 
den ve silahlanmış bazı tüccar 
~,purlanndan mürekkeptir. Bun-
Q'\\ başka, deniz tayyareleri de 
"ardır. 
h~ Bu abluka yüzünden mühim 
adiselere intizar olunuyor. 

Asi askerler 

Kont Ciano 
Brüksele gidiyor 

Paris, 29 ( Radyo ) - ftalya 
Hariciye Nazırı Kont Ciano, 
9 1ar konferansında ltalyayı tem· 
sil için Brüksele hareket etmek 
üzeredir. 

Kont Ciyano, Brükselde lngil· 
tere Hariciye Nazın B. Edenle 
konuşacaktır. 

N arman Davis 

Madridin sukutu 
yalandır 

Maamafih bu şayia, borsa· 
larda tesirini gösterdi 
Paris, 29 ( Radyo ) - lspan· 

yanın Paris sefiri, neşrettiği bir 
tebliğde, bazı paytahtlarda Mad· 
ridin teslim olduğu hakkındaki 
şayialara kat'i surette tekzib et· 
miştir. Maamafih bu haber bor
salarda mühim bir tesir husule 

Brüksele vardı getirmiştir. 
Brüksel, 29 (Radyo) - 9 lar R 

konferansında Amerikayı temsil usya 
l edecek olan B. Norman Davis Ademi müdahale komite-

Mü/ayim ga ip sine para ve · k ve müşavirleri , bugün buraya rmıyece 
lstanbu), 29 (Hususi) -Hindli Londra 29 ( R d ) ı· l> h gelmiştir. • a yo - s· 

ye livanla Mülayim güreştiler. B. Norman Davis, gazetecilere panya işlerine ademi ademi mü· 
anın saat devam eden güreş, d h l k · · L d p 

~ k beyanatında: a a e omıtesı, or ilmutun 
t~ l heyecanlı olmuş ve Mülayim, - 9 lar konferansının müza· riyaseti altında toplanmıştır. 

ş a galip gelmiştir. d 
kere edeceği mesele hakkın a Geçen toplantıda, İngiliz pla· 

Hamidin evi müze 
oldu 

fstanbul, 29 (Hususi) - Mer• 
hum şairiazanm Abdülhak Ha
midin evi, müze olarak muha
faza edilecektir. 

Belçika kabinesi 
B. Demon tarafından teşkil 

ediliyor 
Brüksel, 29 (Radyo)- Belçika 

Kralı Leopold, yeni kabinenin 
teşkilini, Sosyalist Partiıil baş· 
kanı B. Vander Velte teklif et· 
mişse de mumaileyh kabul et· 
memiştir. Bunun üzerine B. De· 
mona teklif olunmuş ve kendisi 
kabul eylemiştir. 

B. Demon, kabinenin teşkili 
için muhtelif şahsiyetlerle konuş· 
mata başlamış ve evvela sabık 
Başvekil B. Van Zelandı ziyaret 
eylemiştir. 

ispanyada ölen 
ita/yanlar 

Roma, 29 (Radyo) - Bu sa
bah saat 10,30 da, meçhul as· 
ker abidesi önünde lspan· 
yada ölen 773 ltalyan için yapı· 
lan merasimde B. Mussolini 
bunların hatıralarına aileleri ef· 
radına birer madalya vermiştir. 

Ayni vesile ile İspanyada ya· 
ralanmış olan 2533 yaralıya ma
dalyalar verilmiştir. 

Bu merasime hükumet erkanı, 
Mareşaller, Alman murahhasları 
ve Rodolf Hes ve lspanyollar 
hazır bulunmuştur 

Filistin 
FevkaUide komiseri çekildi 

Kudüs, 29 (Radyo) - lngil· 
terenin Filistin fevkalade komi· 
seri Sir Artur Vaşob, bugün 
istifasını vermiştir. Yerine kimin 
tayin edileceği henüz belli de
ğıldir. 

Terfi edenler 
İzmir Mektupçusu Bay Avni, 

Bodrum kaymakamı Bay Fehmi 
Bareme göre, birer derece terfi 
ettirilmişlerdir. 

mali Afrika hava nakliyatını yapan 
Fransız posta ta"aı:eleriue, Miuorka 
civaruıda nokta bulunacak olan Tor. 
hand adındaki Fraıwz zırhlısı yardım 
Vazifesini görecektir. 

B. Nadir Uysal 
Vilayet ziraat müdürü B. Na· 

dir Uysalın mıntaka ziraat mü· 
cadele reisliğine tayin edildiğini 
yazmıştık. B. Nadir Uysal, Ve· 
kaletin emrile bugün Giresuna 
hareket ndecek, orada fındık 
enstitüsünü kura~aktır. Pratik 
çalaşmasile lzmir ziraat işlerinde 
çok mühim vazifeler başaran, 
varlıklar gösteren B. Nadir Uy
sala yeni vazifesinde de mu· 
yaffakıyetler dileriz. 

Radyolar 
İçin hükumetçe tedbir 

düşünülüyor 
Radyoların, memleketimizde 

daha kolay ve çabuk taammüm 
edebilmesi için hükumetçe bazı 
tedbirler düşünülmektedir. Bu 
tedbirler kuvveden fiile çıktık· 
tan sonra. memleketimizin en 
uzak köylerine kadar birer rad
yo bulunabilecektir. 

Liman lıareketleri 
Cumhuriyet bayramı münase· 

betile limanımızda bulunan ec· 
nebi vapurları tahmil ve tahliye 
ameliyesi yapmamışlardır. 

Antalya limanında biriken tüc· 
car eşyasını almak için İstanbul· 
dan Antalyaya giden Devlet de· 
niz yolları işletmesinin Mersin 
vapuru dün limanımıza gelmiş ve 
fzmire aid tüccar eşyasını çıkar· 
mışbr. 

Dün limanımıza Antalyadan 
bir Türk ve bir İsveç vapuru 
ile bir Felemenk şilebi gelmişlir. 

Bugün Pireden bir İtalyan, 
Mersin ve fskenderundan bir 
Türk posta vapuru gelecek ve 
gene bir Türk vapuru Mersin 
hattına, bir Türk vapuru lstan
bula ve bir İtalyan vapuru Ro· 
dosa hareket edecektir. 
Bir babanın gapmıgacağı iş 

Kendi kızı Havvayı kirlet
mekle maznun Musanın suçu sabit 
olmamış, Ağırceza mahkemesin· 
de beraetine karar verilmiştir. 

Almanlar Amerikanın nazar noktası şudur: nını kabul etmiyen Rus sefiri 
~izden hububat alacaklar Sulhun temini için samimi bir B. Mayiski, komiteye bundan .......... 

ttı stanbul, 29 (Hususi) - Al· teşriki mesai.. sonra Rusyanın işi kalmadığın- ~ .... ı ~; 
Ye'nlar, bizden hububat ve kuş Ümid ederim ki, Uzakşark dan, para vermiyeceğini beyan ~~ c,, ~~;;.-;::r,:~w; 
"'.,ttı1i almak istediklerini bildir- 'ht' 1 ~f · · b rada b'ır hal ça· ı · t' '.d\ ' :;;--\1,. 
;.:şerdir. ı ı a ı ıçın u ey emış ır. ~ı\l LJ "" [ · _ ~ "-- E ~~;;:ı 
•"lı resi bulabileceğiz.. Komite, buna rağmen Rus-
4 Qcar takımı B. Çember/ayn hasta yayı aza olarak tanımakta de- Yeni orman kanunu karşısında 

74ara yolunda.. Londra, 29 (Radyo) - lngil· vam edecektir Yeni orman kanunu çıkbktan yakmak gibi fikirlerde isabet az 
k~ stanbul, 29 (Hususi) - An· tere BaşvekiJi B. Nevi! Çember· Basın Kurumunda sonra kömür ve odun yoksuzlu· değil, hiç yoktur. 
fllt~da maç yapacak olan Macar layn gripten muztariptir. Bu se- b •k. ğu da başladı. Müşkülat devam Avrupada bile halkın yüzde 

S 0lcuları, bugün geldiler. heple birkaç gün daha faaliyete bayram te rı l ettikçe mahrumiyet azalmıyacak, sekseni mangal kömürü yakmaz 
' ta Porcular, akşam üzeri Anka- geçmiyecektir. Maliye Nazırı Sir lstanbul, 29 (Hususi) - Basın artacaktır. amma, evlerinde maden kömü-
u{fl hareket ettiler ve istasyonda Con Simon, Başvekile kabine Kurumunda Cumhuriyetin 14üncü Zonguldaktan kömür getirmek, rü de kullanmaz. Nitekim bizde 

ıııııllt11111lt\iln·d~ıl;a~r ·--------~i~ç;ti;m;a~la;r~ın~d;a~v.;e;k;al;;e~t .;ed;.e;c;;e;;k;.;.ti;;.r~. llllİy~ı~ld~öİİİnmüilm•iı•' •k•u•tl•u•la•n•m•ı•şt1ır1··~~-1111ııs•o•b•a•tıle.idiılallriliki.;et;;m~eİİİkm1..ikilailloiiirıiiifilel.r de kullanmıyacak, kullanamıya-

T ARZAN, 
caktır. Bu acı hakikati apaçık 

balta değmemiş ormanlarda -2- söylemekle kıyamet mi kapari 
Ne olur sanki, bütün şehir 

halkının ve bütün köylülerin yeni 
orman kanunundan memnun ol· 
madığını ve bütün valilerin bu 
kanunu ameli bulmadıklarını 
saklamazsak kıyamet mi koparl 

"' 
1 

- S"k f\ırrn u finet avdet edince, 
ızı de ·ı·ı . b d ·1· ttis· rı ı erın eyaz en ı 1 taht 'İlahı 1 •na kuruldu, arkasında 
ı ara old uğu halde Tarzana: 

b '·- Kuvvetirı · d kl' · 11Clrd·· m erece ve şe mı 
Un· d ğ'l 

taber ' ~ 1 nıi?. Bununla be-
Can senı katledecek değilim. 
~ ıtıı sana b· k 
'ış] 1 ır aç gün için ba· 

Yacağım ç·· ı .. 
Cır11 • un11u sana ihtiva· "ar. J 

D 

t -
gözlerinden ne düşündüğii anla· 
şılıyordu. 

T arzan zerre kadaı korkma· 
mıştı. En küçük bir cesaretsizli· 
ğin hayatına ma~. olacağını çok 
güzel biliyordu. Olüm onun için 
her zamanki bir oyuncak idi. 
Nestor, manalı bir tebessüm ile 
Tarzana baktı, silahlıları da ara· 
larında bir şeyler fısıldadılar. 

Tarzan bu homurtuyu 

dinledi ve çok samimi dostu ve 

yardımcısı maymun Bongtonun 

geldiğini anladı. 

2 - Kendi kendisine: Şimdi 
artık vaziyete hakimim! Diye 

söylendi. Haklı idi. Bongto, Tar· 

zanın senelerdenberi arkadaşı ve 

yardımcısı idi. Çocukluk devrin· 

Hükumetin emirlerine, Devle· 
tin kanunlarına " başüstünel ,, 

Derim. Fakat bu kanunun ya 
tadil veyahut ihtiyaca göre te1if 
olunmasınm zaruri olduğunu ar
zedersem kıyamet mi koparl 

Orman idarelerinin kanundaki 
maymundan dağların ve orman· bazı müsaadelere rağmen işi 
ların dilini öğrenmişti. sarpa sardırdıklarını işitiyoruz. 

3 - Oyun henüz kaybolma- Mesela dört yüz kuruşluk iş için 
mamış ve hatta ancak şimdi köylünün alta yüz kuruşluk noter 
başlıyordu. Aklında hazırladığı masrafı yapması gibi teklifler 
planı, maymuna garib bir ho- karşısında kaldığını haber alıyo
murtu şeklinde söyledi. Ne Nes- ruz. Bu vaziyeti halk ve köylü 

tor ne de Kırmızı derililer bundan namına yüce hükumetimizin dik· 
birşey anlıyamadılar, maymun katine koyarsam kıyamet mi 

Birincisini daha "oturaklı,, lar. 
ikincisini daha "hafif,, leri kul· 
lanırlar. Birincisinde ağdalı bir 
mahiyet, ikincisinde pudralı bir 
hüviyet vardır. 

Müzik diyen, musiki diyene 
neredeyse "mürteci,, nazarile 
bakacak.. Musiki diyen de müz:k 
diyeni dudak bükerek süzmü• 
yor mü?. 

Birinciler inadına sağda, ikin"' 
ciler tam manasile solda yürü" 
yorlar. Müzikçilerin mazhariyeti 
"yenici,, olmalarındadır. Musiki· 
ciler, gerilikle ithamdan korka .. 
rak yüksek perdeden konuşa
mıyorlar. 

Peki... Bizim kabahatimiz ne• 
dir ki, goygoyla ıslık arasında 
bütün zevkimizi tahrip ediliyor?. 
Alın size bir müzikçi programı 
ki, ne okuması, ne de dinlemesi 
milli zevkimi hiç okşamaz: Pre· 
lüd, Zimbalist. Rio geceleri· Al
legro ..• 

Ve gene alın size bir musikici 
programı ki, tatbik edilirken, 
ben yapıyormuşum gibi, ağyar· 
dan utanırım: Gazel-Nehavent.: 
Taksim·Hicaz Longa ... 

Muhakkak tanıdığım şey şu· 
dur: Musiki, pardon, müzik,bah
snide yolun ortasını bulamadık. 
Bu mebhasde kimimiz yalancık
tan silindir şapka giyiyoruz, ki· 
mimiz yeşil sarık sarıyoruz. 

Silindir şapkaya yeşil sarık 
sararak, hiç anlamadığımız halde, 
Hicazkar·peşrefine ah çekenleri· 
miz olduğu gibi, takyenin üstüne 
bombe giyerek Zimbalist, Prelüd 
denilen bilmediği nesne çalınır· 
ken, gene hiç anlamadığı halde, 
göz yumup tempo tutanlarımız 
da çoktur. 

Kendi kendimize gülünç olu
yoruz. Bu gülünçlükten kurtul· 
manın tek Çaresi, duygumuzu 
dışına vurmaktır. Beğendiğimizi 
alkışlayıp, beğenmediklerimize 
karşı lakayt kalmazsak, yani 
·sözün açıkça.si· anlamadaklarımızı 
ve sevmediklerimizi "inceliğimize 
halel gelir, beni ayıplarlar,, dü· 
şüncesile alkışlamaktan vazge· 
çersek pek kısa bir zaman içinde 
goygoycu musiki de, bize hiç 
hiç hitap edemiyen müzik de 
ortadan kalkacaktır. 

Musikimize istikamet verecek 
bir adam beklemekte mana yok
tur. Musiki, beynelmilel bir bilgi, 
bir san'at, bir fen, bir varlıktır. 
Bu bilginin de, bpkı diğer müs· 
bet bilgiler gibi kaideleri, çer
çeveleri usulleri vardır. Bu ka
dar malumlar içinde meçhul ka· 
lan tek cihet, bizim zevkimizdir. 
Biz zevkimizi her fırsatta izhar 
edeceğiz ki, bugün meçhul kalan 
ciheti meydana çıkacak ve hey· 
nelmilel musiki aleminin Türk 
alimleri arasından bizim ruhu
muzu okşıyan eserler vermeğe 
çalışanlar belirecektir. 

Alaturka konserler alkışlanı

yor ... 
Alafranga konserler alkışla. 

nıyor ... 
Herikisini de yni insanlar; 

ayni şiddetle, ı muhabbetle, 
ayni alaka ile aıkışlıyorlar ... 

Acaba ne istiyoruz? Çakır 
Emineyi mi, Riyo gecelerini mi? 

Bu muammanın halli, keramete 
vabestedir. * 

Bir muhtarı 

t:dı ve sozi.i -
aldığı emir mucibince çekilib kopart 

----~-----------'- --~--~~-~~~~-----L---~----~-----------------~ 

Umumi evde soymuşlar 
Tire kasabasında bir umumi 

eve giden Akkoyunlu köyü muh
tarl B. Mehmed, umumi kadın
lardan Melek ve arkadaşı Ve
sile tarafından parast soyulmuş

tur. Melek ve Vesile tutulmu . 
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Yıllarca sonra da lstanbulda Fatih Mehmedin emrile büyük 

parlak iki tluğün için fevkalade haz.ırlıhlar yapılıyordu 
Dünkü k11mın lruUisa~u 
975 Senesi ... Meczup ve ihti· 

yar bir derviş, İstanbulc;fa Fati· 
hin oturduğu eski ıaray kapısına 
geliyor. Kapıda birkaç yeniçeri 
nöbetçi vardır. Meczup derviş, 
mmldanarak: 

- Bugün Osmanlı hanedanı 
sülaleJOinden bir çocuk doj'acak, 
bu çocuğun vücudünde yedi 
tane ben bulunacak.. Bu çocuk 
sultanın hafidi olacak ve yedi 
serdara baş eğdirecek. 

Diyor. Yeniçeriler, onunla CM· 
leniyorlar. Bir tanesi: 

- Bunak ·diyor- git şuradan. 
Filhakika ayni gün Amasya· 

!..: da Fatih sultan Mehmedin ojfo 
şehzade Beyazıdın karısı Nev· 

I behar sultan, bir erkek çocuk 
dünyaya getiriyor. 

den Nevbehar sultan, an'asıl Trab· 
anı zonun Virvire köyündendir.Rum· 
lar dur. Yalnız yatağında bu eaki 
erı günleri hatırlıyor: Fatih sultan 
gc Mehmed, Trabzonun fethinden 
c bir müddet sonra bu dilber 

ar Rum kızının şöhretini işiterek 
0 < Trabzon valisine emir vermişti. 

dlı O da köye giderek kızın baba· 
nl~ sına şöyle demişti: 
mı~ - Padişahımız efendimiz haz· 
u~ retlerinin iradelerile geldim. Kı· 
Tı zınız bu harap, küçük köye ya· 

!_gr: kışm1yor, onu mahrumiyetten 
ad« kurtarıp sonsuz nimet ve saa-

1 detlere gark etmektiğimizi fer· 
.:' man buyuruyorlar. .Sen de kur· 
1 « tulacaksın, anası da. 
1 ihtiyar Rum, bir istavroz çı-
. karmış: 

' < - AUah devletliimüze ömür-
ler versin. 

li Dedikten sonra 1nzını QaR°•rmış, 
~dı kendi elile Trabzon valisine ver
ımı mişti. Kız, bir müddet sonra 
es artık istanbulda idi. Nevbahar 

·-
Selim 

Diğer fehzadelerle 
sünnet ediliyordu 

. Y'azanı M. Ayhan 
buk, Şehriyara da müjde gönde· 
rilıin. 

Saray altüıt oluyordu. Biraz 
sonra Amasya iokaldarında, uzun 
külahlı bir dellal, gırtlağınııı bü
tün zoru ile bağırıyordu: 

- Şehzade Beyazıt Efendimiz 
Hazretlerinin ıulbi pakinden bir 
erkek çocuk dünyaya gelmiştir. 

Halk seviniyor: 
- Sat olsun! 
Diye karşılık veriyordu. Günü 

geldi, ,çocuğun adı da kondu: 
- Selim. 
Dört hafta sonra şehzade Be· 

yazıdın gönderdiği adam, lstan
bulda Fatih Sultan Mehmedin 
huıuıunda idi. Fatıh yeni bir 
torununun dünyaya geldiğini du· 
y1ı1nca kısmen •iarmıı .akalına 
sıvazladı: 

Hemen hazinedarı çağırttı. 
- Amasyaya hediyeler. 
Fermanmı verdi .. Bu hediye· 

ler, muazzam 5ervetler halinde 
idi ... 

Erleıi gün bu "haberi beşa· 
retaver., şehzade Mustafaya ve 
bitün valilere bildirıldi. lstan
bulda saray mehaflllnden baş• 
lamak üzere herkes •ıtlnı ~adü· 

maniye,, davet edildi. 
O gün sarayın nöbetçiler ko· 

tuşunda palalarını temizliyen üç 
yeniçeri neferi, başbaşa vermiş, 

fısıldaşıyorlardı: 
- Hayret be, Dervişin dediii 

çıkh .. 
- Hem de iÜnÜ ilİnÜne .. 
- Amma, bir farkla. 
- Hakanın oğlu değil, 

nu dokdu. 
- Zaten Derviş te oğlu do· 

ğacak, dememişti ki... 
- Ah ~u Derviı bir elimize 

geçse ... 
- Ne olacaktı? 
- Belki yeniçeri ağaaı olup 

olamıyacağımızt bize söylerdi. 
• . "' 

Birkaç şene sonra lstanbulda 
Fatihin saraymda, hafarı, asabi, 
fakat kuvvetli, zeki bir ~ocuk 
gözüküyordu: 

Şehzade Selim .. 
Fatih onu okutmak ve terbiye 

etmek için Amasyadan getirtmış 
ve saraya .almıştı. Fakat gün 
geçtikçe sarayda şehzadeler bü
yüyor ve bunlar harem hayatının 
içyüzüne karışıyordu. Bu sebeple 
bir irade çıktı Yf! f('hıade:er, 
başka saraya kaldmldılar .. 

Hademeler, kalfalar ve daire· 
ler de keza ... 

Selim büyüyordu. Zaman dur
madan akıyor ve Osmanlı dev· 
letinde hudutlar gittikçe ienitli
yordu. Sağda harp, solda harpl.. 

Büyük bir istila siyaseti, din 
namına alab~ldiğine genişliyordu. 

lstanbul; bu cıhanın en şirin 
şehri, Türkün eline geçmekle 
beraber fütuhat davası bitmiş 

değildi. 
Nihayet Fatih seferden döndü. 

lstanbulda ve vilayetlerde sÜn· 
netsi:r. olan büiin şehzadeleri 
toplattı. E.alü sarayda emaal.tz 
bir sünnet düğünü hazırlanıyor· 
du. Şehıade efendiler sünnet 
olacaklar ve bunlardan şehzade 

Abdullah merhum ile tehıade Mus-
' tafanın kıtı vlendirilecekti. 

Mustafa, Yavuz Sel•m daha 
üç yaşındayken ı11tf at elmış, bu 
suretle Fatthin, Beyaııttan başka 
ev adı kalmamıştı. 

- Sonu v.ar -

Çıngıraklı kumarhane da-
1 kg için daha o zaman •Banuyi Rum., 

~ denilmişti. Fakat saray ona, ilel· 
ebed taşıdıkı ve tarihe geçen 

p adını vermişti: vasına devam edildi 
nk Nevbahar!.. 

f Bilhassa şehzade Beyazıdla D k I I • - ' -; .. 
Y~evlendikten sonra arbk meY"1di On D (•f" :t>< , .. , Clllltl}'f'I nıil«lur nıua-
mı büyümüş, kaym~deri Fatih.S~I- VİUİ de~ ~ahicl ,;ıfutilc dulleıulı 
ız. tan Mehmed b1le onu aevmışb. ,.,. 
in< Fatih Mcbmedin, eNSel\ oğlu 
• sı Beyazıda karşı fazla bir tema• 
ş \ yülü vardı. Ayni sevgiden, Nev· 

k baharın oğlu Yavuz Selim de 
iÜ hissesini aldı. 

ıı Beyazıdın birkaç karısı ve 
ve bunlardan dünyaya gelmi~ birkaç 
naı kızı ve oğlu yok d~tildi. Fakat 
ağ ne zararı vardı? 
zd: :Koca şehzade· bir kadınla, 
an beş zevce ile. kalır mıydı? 

, Ona, sfirülu1c cariye, oclabk 
r d ve halayık kucak açıyordu. 

Şehzade Beyuıt, doğum günii 
aı: derhal şu emirleri verdi: 

- Dellallar, bVlün l>endeleri· 
1. mize bu saadeti duyursunlar. Ça· 
11

~ Sinemalarda 1 
caj 
Be 
N 

eti 

Qugün: 
Tayyare da; 

Niçeva 
Elhamrada: 

Güneşe Doğru 
Asri de: 
Tbık lr.k &bında terakki 

hamleleri 
Lntede: 

iş Şe} h rı ,zı Leyla-Kan kardeşJer-
1, Doıı~nma gelıyor 
şır< K rr- :;alta Sümerde: 
ed 1:. ı.ı~aııp mu:haı t:bdt:rı 

ı 

----------
.. Çıngtraklt 1cum8riıane.., dava· 11enın mevcudiye:ti ve Hılmi 

sının duruşmasınıı ôilo <le devam adında hır berberin de :350 lira 
edılmiştir. Bu davanm suçlulafl, kadhr para ının kumarda uçtuğu 
şehrimizin tanınmış kumarcıların· ihbar edıfdl. 
dan Küçük Hı.~ao, Mustafa, Ra· Zaten, burası lmim de kon· 
rıp, Veysel ve arkadaşlnrıle bir· troluınuzda olduğ.ı ıçın Wemur· 
1ikte tam 12 kişidir. larımıı tarafından ansızın ba-

Bunlar, Yavanç~şme ittisalin· sıldı. Ve yukauda bır oda de· 
de bir binayı kumarhtne itt.haz ruııı.İnda .<umar oynamağa mah-
etmiıler ve birçok safdillerin pa· suı bazı ilet elde edilerek mü-
ralarmı çekmişlndir. Oünku cel· sadere o 1uodu. Ve cümle kı.pı· 
sedc •uçlular Emniyet müdür sarıdan yukarıya kadar uıanan 
muavini Bay lsmail Hakkile yüz· bir kablo lcetfedildı, 
leştirilmiJlerdir. Eski ifadelerinin 
tazyik neticesi beyan ediJmit 
olduğtıutu idd'- eyliyen kumar· 
cılara, Bay lamail Hakkı heyeti 
hakime huıuruoda şu cevabı 
vermi~tir: 

Bu icablodan malcıat ıudur: 
Cümle kapııında birisi otura· 

c:ılc, şüpheti bir şahıs gördü~ü 
zanıan döğmeyi basacak ._.e y~ 
karısı haber alınca odadaki ku· 
ınarbazlar tertibat alacak ... 

- Bir defa tazyik yoktur ve 
olamaz. Saninen hize bir mek· Biz bunları da meydan çıkar· 
tuh geldi. Bu mektubda fkiçe,- dılc. Kahveyi ve yukardaki odayı 
melikte çıngıraklı bir kuoıarha· mühürledik, kumarcıları da hu-

m zurunuza gönderdık. 

Nöbetçi Yalnız bu vazıfeyi görürke11, 

berber Hıfmi adında birisi me· 

Eczaneler: 
Bu gec: 

Ba$turakta S hhat, Karantinada: 
H.şref, K'!merde: Kl"mer, Eşrd· 
pa) .da:Eşrdpa~a t<.zarıdtri bu 
gccc 1.öbelçıuıı ler. 

murlar1mızdan birıne kendisinin 
de kumarhanede 350 lırasının 
uçu,.uldtığunu söylemış .. 

Bu berbr:rrn parasrnm ne su· 
retfe afındı~ı tab t varakasın· 
da yAzı ıdır. 

- Bu kümaı haııe lıakkıııda 

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

Başkasına ait bir reçete He lunan bir zatı dışarı çağırdı, gö-
kokaın almak ve sahtekfirlık rüştü, yanıma geldı~i vakit o 
yapmakla ın~4'1uıı lsmail, Sami zatın, kokain veremiyeceğıni, fa· 
ve Mehmedin muhakemelerine kat adamından almak mümkün 
evelki gün şehrimiz Ağırceza olaca~·m bildirdiğini anlattı. 
mahkemesinde d vam edılmişltr. Erte ı 1(n gene A!keri kıraat• 

Suçlular geçen celsede böyl() harıedc buluştuk. Saminin ya• 
bir mesele fen haberleri Qlmadı· rıında lsmall adında biri vardı, 
ğını söylemişlerdi. Dün dinle· onu bana tanıştırdı, fsmail dedi ki: 
nen sivil memur B. Recep vak'a - Kokainleri almak için altı 
hakkındaki bıldıklerini şöyle lira para i-;tediler. Bize bu pa· 
anlattı: rayı bulabilır misiniz'? 

- Bir gün suçlulardan Samiyi - Hay, hay cevabını ver· 
yolda caketi yırtık bir halde dim ve numaraları tesbit edilen 
zabıta memm lan tarafından gö· ıki lirayı götürüp Askeri kıraat· 
türülürken gördüm ve sordum. hanedeki ocakçıya verdim. 
Bizzat kendisi bana: Bunları da yakalattırrrİak için 

- Polise hakaret ettim, beni şahidler tedarjk ettim. Alman 
götürüyorlar. Sızinle yarın görü- tertibat &ayesinde maznunlar, 
şlirüm. Askeri kıraathanesi octıkçısından 

Dedi. Ertesi gün Askeri kıraat· parayı alırken suç iislÜ tutuldu· 
hanf'de blna: lar. Kokainleı i almak için evel· 

- Biz bırkaç kişiyiz -dedi- den hazırlanan rrçele İsmaılin 
bir yerden f az1a mi barda kokain üzerinde idi. 
alıyoruz, fakat bunları toptan lsmail, tutulunca bu reçeteyi 
satamıyoruz. Sen tavassut edıver. yere attı, fakat memur arkadaş· 

Sami benim sivil zabıta me• fJarım aldılar. Bunun sahte bir 
muru olduğumu bilmiyordu. Der· reçete olduğu anlaşıldı, saht~· 
hal: karlık suçundan maınunlar hak· 

- Beraber ıatalırn. kında takibat yapıldı. 
Dedim ve ertesi gün için ıöz- Maznunlara ne diyecekleri so· 

leştik ve buluştuk. Birlikte Ka· ruldu, onlar gene reddettiler. 
rantinaya kadar gittik, ben bir Muhakeme, daha bazı şahid-
dondurmacı dükkanında oturdum, lerin dinlenmesı ıçtn başka gü· 
Sami gitti, bir müessesede bu- ne bırakıldı. 

Meşhur yankesici Ha • 
rı e 

n "haye yakayı el di 
Herglin hilviyet değiştiren bu kadın. 
ruranda bir ~afdili nasıl dolaudıı mış? 

~~-------·---"----Dün Turanda bir yankesicılik Kısmetin açık mı, kapalı mı, 
ha "esi tesbit edılmış ve suç· gel falına bakayım! 
luları Yıldız. Fatma, Hayriye Demiş, Gü.fıdan ismindeki bu 
adında üç tadın yakalanarak genç ba"aıı da muvafakat et-
rıöbetçi mahkemeye g" ierıl· miştır. 
mi~le1dir. Hayriye evvela fal parasını 

Bunlard<"tn Hayriye meşhur almış, alırken de bayanın cüz· 
yankes c lNden 0ıup zabıtaca danın<laki paraların mevcudiye· 
müsecctld.,, Kendisi bir dere- tini hemen sezmiş ve fala şöyle 
c~ye kadar güzel olduğu için, başlamıştır: 
hN" tarafa soLulabi.mektedir. - Adın ne söyle bakayım! 
Bılh~ssa giyinip kuşand•ğı ve - Gü f ıdan ... 
makyaj yaptığı zam nlarda H ly· - Gü:fidanıml. Adın gibi gü· 
rıyeyi tarıımaııın imkan ve ıhti· zelsln, dılbersin. Bir baban, bir 
mali yoktur. anan var. Amma bunlardan hiç 

dirlı k gurmezsin, seversin, sevi· 
Keııdısini . bir gün bir falcı, 

lirsin amma, dostların az, düş· 
bir gün eli ayağı düzgün bir manların çok, bunu bilesin?.. 
mşballe kadını, hele şık ve mak· _ Kaç y3şındasın söyle ba· 
yajlı zamanlannda lülıcs bir aile kayım! 
bayanı olarak görenler vardır. - 24!... 

Dün Hayriye, yanına aldrğt 
Yıldız ve Fatma ile Turan ta· 
raf lannda dolatmağa başlamı~ 
ve bir kuyudan su çekmekte 
olan Zahidenin yanına sokul· 
muşlardtr. 

Suçlulardan Fatma, Zahideyi 
l~a tutmuş, Hayriye de Zahi· 
denin arkadaşı genç bir kadına: 

- Kadınım ne duşünöyorsun. 

ba~kaca mah1matıniz? 
- Arzettiği•n gibidir. Kumıtr· 

hanedir ve müdavimleri dt: mey· 
dana çıkarılmıştır. 

Mesele mahkemenin kararına 
kalmıştı. 

Hakim düşündü: 
Verilen bu izahat arasında 

berber. Hılminin kendisine mü· 
raca~tla paraınmn atıılidrğı hak· 
kında şUciyett~ bulundlığu ta· 
haı ri rneoıvru B Cevadtn amme 
şah d o~arak celbme L:arar \Cn.h. 

M11hakenıc ba~"a bır guııe talık 
cdııdl. 

- 24 yaşındasın, aklı başın
dasın, yaııarsın, yakarsın kimse· 
ciğe de duyuramazsın. 

Bu hat biraz daha devam et· 
miş ve nihayet bulunca falcatar 
hemen savuşmuştardır. Artık 
Gülftdanın da cüzdanının aşrrıl· 
dığım söylemeğe hacet var mı? 

fakat çok geçmeden paraları· 
nın aşırıldığını anlıyan bayanlar 
feıyadı basmışlar, o civarda do· 
laşan açıkgözler de zabıta tara· 
fından yc.kalanmışlardır. 

Yankesici kadınların dün ikinci 
Sulhcezada duruşmaları yapıl-
mıştır. Hakim Naci Erel Hayri· 
yeye şu suali sormuştur: 

- Sen de kendi falına bakar 
rnısın? 

- Yok canım, şimdi falcılık 
falan kıııldunı yal 

Oe-mıştir .. 
Sa ıık2\Jı Hayrıyenın yedi ay, 

f atmanın ikı :ıy hap ster.ne.-. Yıl· 
dıı. nı he aı ;ıe k rM \t'Fılıııı tır. 

Fa il a, H ııyl· C<. Z3evı.ıc göı.· 
t:lt:rı, lll IŞlt: rd ır. 

301lktt":rriat 

Nezle 
Yazan Dr. M. Şevki 

NnzJe deyip geçmeme1idir. Bar 
run, boğaz ve hava borularınıll 

nezleleri çok ehemmiyetlidir. Bu 
nezle, soğuktan ve kısmen de 
entandan ileri gelir. Bidayette 
hafıf gibi görünen nezle, mühlik 
bir takım avakıbi intaç eder. Bu· 
nun içindir ki, hiç ihmal etmeğe 
gelmez. 

En basit ve hafif bir burun 
nezlesi ve öksürük, usule muva· 
fık bir şekilde tedavi edilmezse 
müzminleşir ve pek tehlikeli ih
tilatlara sebebiyet vermiş olur. 

Yukarı nefes borularının neı• 
lesi, insana hem rahatsız eder, 
ÜlÜntü verir; hem de neşe ve 
zevki kaçırır, hatta zatürree gibi 
bir takım ağır hastalıkların ze· 
minini hazırlamış olur. 

Nezlelerden nasıl korunalım? 
Nezle, çok defa insanların so· 

ğuğa karşı fa~la hassas olmala· 
randan tevellüt eder. Soğuğa 
karşı da insan kendisini sistema• 
tik sertleşme ile vikaye edebilir. 

Bunun için sabahleyin yatak· 
tan çıkınca soğuk şu ile bütün 
vücudü Sllmdi ve sonra cild 
kızarıncıya kadar kuru bir hav1ıı 
ile kuvvetlice masaj yapmalıdır. 
Bundan sonra iki dakika kadat 
çıpl. k olarak bedeni hareketlet 
yapmalı ve giyinmelidir. 

Soğuk suya vücudü alışmamlf 
olan kimseler de, sabahları ılık 
su ile silinmeli ve iki üç günde 
bir de bunu iki derece soğuk 
su ile ~apmalıdırlar. Herkes bu· 
nu ihmal etmeden t"mamil• 
tatbik eylemelidir. Yavaş yavaş 
buna •lışmalt, hatta kışın Ç4tŞIOS 
suyu al ınd bü ün vüc.udünil 
sitebilece"k hale gelmelidir. An
cak silindikten sonra bir sıcaklık 
b;~si duymıyan insanlar, birkaÇ 
defa için tekrar yatağa girme
lidirler. 

Sağlam ve kuvvetli insanlar 
için süngerle silindıkten sonra 
soğuk bir duş yapmak dahi 
iyidir. Yalnız bunda ihtiyatla 
davranmak iktiza eeder. Kans" 
ve asabi olanlar için bu usol 
muvafık dt-ğildir. Vücudü sıc~ 
alıştıran ç "laşulardan vazgef' 
mek te sert ştırme tedavisindel1 
sayılır. Soğuk silinmeJerle sert· 
leşmiş olan bir insan, kış "' 
yaz yalnız bir keten gömlell 
gi}•neli, şiddetli soğuklarda sı· 
cak tutabılecek bir elbise gi)"' 
ımeklc korunmalıdırlar. Yatnıı 
çok terliyenlerin kışın yün çl' 

maşır giymeleri lazımdır. 

Hakim soruyor: 

Köpek 
Kaç para eder? 
Şehrimiz ikinci Sulhceza mslr 

kemesinde şayanı dikkat bir k& 
davasının duruşmasına dev•d' 
edilmektedir. Bu davaya göre; 
Karşıyakada oturan Feyyaz ~ 
vudun kıymetli bir av köp~" 
sokakta gezerken, bir otomobil~ 
altında kalarak ölmüş ve köpe 
sahibinin şıkayeti üzerine, köpet' 
çarpan otomobilin, Bay Ca:r:i,
Bezmiye ait olduğu anlaşıhnıştı~· 
Bay Feyyaz, telef olan köpd" 
nin üç yüz lira değerile berıabtJ'• 
otomobıl sahibinin ceza ~~ 
sini istemekte dır. 

Ge.çenferde dınlenen şahitler., 
, göre, sür'atle geçı-n bir otonl~ 

bil köpt: rın tel f o rna -ına seb • 
biyet vermıştir. Bu köpeğin "'. 
kallcırı, trlkileri m crınden ko ıt'i 

:ırıll 1ş 
lıkla «ıkartmak hAssası v. ,.. h e· 
Vt> lıa - c c sınd .... n ım•Ş \ıla " 
( Sonu 10 uncrı suhi/ede ) 
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Bey Kadriden 

artanyan, kendisine alaylı alaylı bakan meçhul 
b~anıa hiddetlendi. Göz rini, onun gözlerine dikti 
~llkü kısmın hulasası Kral, ond;• dayak yidikçe çalışmış bulunmasına rağmen 

naklen 
Bir iÜn bizim .. Bay Kadri,, 

ile konuşuyordum. Bay Kadri, 
elhamdüHllih, bekarım diye 
Tanrıya şükrediyordu. 

&ab 925 senesi Nisanı, Mön ka· ona daha çok sevdi. Trevil her· gözyaşlarının yarısını annesinden 
I• ~da bir fevkaladelik, bir kesle döğüşürdü. gizliyememişti. 
r/" tabiilik vardı.Halk bil bassa DemiŞti. Dclilcanlrmo babas1 Delikanlı o gün baba51nm, on 
Ilı~ M. önye bam önünde koşuş· şöyle devam etmişti: beş ekü, at ve M. dö Trevil için 

8 Sabık kralrn öfümünden genç mektuptan ibaret üç hediyesi ve, 
b,

41
"'ada 18 yaşlannda zırh kralın hükümdarhğma kadar, mu· tutması kendi arzusuna tabi, 

du ılcaız, zırh elbisesiz, zeki ol· harebe ve muhasaralar hariç nasihatları ile y?la çıkmıştı. 
ul h &'Özlerinden belli, yakışıklı, olmak' üzere, yedi fecre dövü~tii; Bu yadigarlar sayesinde genç 
D~\ kılıçlı bir genç duruyordu. ve hükümdarlık tarihindC'll bu· Dartanyan, gerek düşünce ve 
ol~nlının herhalde çiftçi oğlu güoe kadar ise belki yüz kere gerek tavır itibariJe bir Scrvan 
llı'd· belli idi. Yanmdalci ah dövüştüf işte bundan dolayı, kahram~m kesilmişt"ı. Don Kicnt 
l 1 ılli . •_..J nd" Çok k y-

qatt cınshıue 1• ısa emirler, fermanlar ve iradelerle yeldeğırmenlerini dev ve koyun-
kı 'gülünçtü. Delikanlının garib bnmin silah~rlarm kaptanr, yani, l d 'b" ·· .. d D 
ıa>"lfct Ye tavırlarına ilaveten, 0 .. ""' arı or u gı 1 goruyor u. ar· 
q y~ !kralın yegane kuvveti olan Kay· tanyan ra!tueldi~ kimselerin 
ki artın bu hali halkın mera· 0 5 ' 

nı ser (Caesar) ler ordusunun ko- gülümseme.tini istihza ve kendine 
D artırmıştı. Delikanlının adı 
arı. mandarı bulunuyor, kral onu bakışlarını hakaret sayıyordu. 

~I Qyandır. O da halkın na· çok seYiyor, Kardinal ondan kor· Bunun iç.in Tarbten Mön lcasa-
Vc ~ındaki istihzayı . sezmiştir. koyor ve o ise, herkes hı bildiği . hasına gidinceye kadar mütema· 
htllı Undan hem asabıJeşmekte, veçhite, hiçbir şeyden korkmu- diyen yumruklarım sıkıyor ve, 

bab esef duymaktadır. Fakat yor. Bundan başka, M. dô Trevil seb~pli sebepsiz, günde belki 
ası ona bu atı verirken: ._ _ '--

......_ B sene-de on brn ekü kazanıyor, on &ere 1Ulıcmın kabzasını lcav· 
"~rL unu sakın satma, ihti- d B ı b ·b 1

"' ıey bunun için şimdi büyük bir rıyor u. unun a era er, yum-
{) ı~ ölünceye kadar besle! adam oldu; o da işe !lenin gıbi ruğu daha k'mscnin çenesine 

lia c.11ıışti. Babasının dördüncü inmemiş, kılıcı da henüz kınından 
L lltı 'l k sk' b" .. başlamıştı. Bu mektupla ona git, 
Otli ı e ço e ı ır mıınase-- k 
•d \'ardı. Aynhrlarlcen ihtiyar ve onu kendine model yap Ici, çı mamıJtı ... 

•ıtı sen de onun gibi olabitesin. Yolculan güldüren hal yalmz bah.-' ona, eski asaktlerinden 
ı ~ıl K d ı Kr ld Bunun üzerine ihtiyar M. Dar- 0 düşkiin Midillinin vaziyeti de-
oaşL e ar ina ve a an ğildi. Midillinin s'jrüklemekte 
•iııj'' kimseye minnet etmeme- tanyan kendi kılıcını oğluna ku-
J.ı~j cesur olmasını, hayatta şatmış, onun iki yanağındaıı bulunduğu hatırı sayılır uzun· 

1 
alc yolun cesaretle açılaca· öptükten sonra selametine dua lukta ve azametten ziyade za· 

.~1• esasen Gaskonyah olmak etmişti. limli~e detfılet eden k.iıca gözü 

ariJe kendisinin de cesaret Babasının odasından çıkan de- ilişen yolcular da güfmeğe nıec· 
Şıınaaı lizımgcldiğioi, kavga- likanlı annesini, onu, hassala· bur oluyorlardı. Dartanyan bu 
il korkmamasını, sergüzeş,t· rını ve birçolr hususlarda kulla- uğursuz Mön kasaba.ctna gelin-

l'den biç çekinmemesini, fır· mlabileceğini iiitmi~ old~ğu re- ceye kadar ve~anm ve çabucak 
~ buldukca döğüşmesini söy- çeteyi elinde tutmakta olarak harekete gelen hiddetini maha· 

iş, on beş ekü de vererek: bolmuştu. Buradaki vedalaşma faza edebilmişti. 
t~ işte nasibatlanm, sana ve· babasının yanındakinden dalla Faicat orada, Feran - Münrye 
re \ :param ve atım. Baıka ve- uzun ve dalıa fıraith olmuşbA. hanmın bprsı önüwde, iiz~ngrJe. 
~ ~k bir şeyim yok. Anan da Ba M. Dartanyamn tek evtach rini twtmak, yahut .rtrm aftıra 
~ ~~yalı bir kadından aldığı olan oğlunu scvmemcsmden de- götörmelc içın hancı, hah seyisi, 
, ılaç reçetesini verecektir. Bu ğil, ancak M. Dartarıyuıın erkek ve lcapıc.dan h;çbiri gefmedi~i 
~ lı:r yarayı iyi eder. Sana olmasmdao ve kalbinin duygu· halde atından inen Dartanyan, 
t l&tael göstereceğim: sunu o' taya dökmesinin bir erkek zemin katındaki pencereden güçlü 
,
1
-.elee komşumuz bulunan ve için caiz olmaın<tsındandı . Hal- kuvvetli, pür.stlah ve sert bakışlı 

k.d onöçüncii Lüinin çocukluk buki Madam Dartanyan bir bir Efendinin ıki k:iş;ye bir şey-
Uç~ '!ı _olan, M. Dö Trevil, kadın olmakla bt·raber bir ler söylediğini v~ onların da 
oh !,itünde kralla heT zaman anne idi. Çok ağladı; ve, genç ehemmiyetle dirıternekte bulun-
~d '6r •e kral ekseriya kay- M. Dartanyan istikbalin bir silah· duklarrnı görmüştü. 

""li. şoru gibi metin gôrünm~~f" çok ( ScJna var ) 
--t- iiW*'= 

lnkılab hatıralarından 
~utiyetin ilanında patlıyan ilk kurşun .. Beyaz 

caketli, siyah pantalonlu adam •. 
ta~ .. 
lı~ın b~UŞiriyet dairesi, meydan· 
t,bllr\a ır ucunda Selanik Redif 
ıeç aJ \'e debboyu vardır. Vaktin 
~blltu ~ı münasebetile Redif 
•tetCtinııq. kimse yoktu. Bu da· 
~'~at) k •rkasında da büyük bir 
dır. n ı ve tenha bir yol var· 
•iııe liradan H&midiye çeşme· 
~al't >'~~kılır. Beyazkuleye üç yüz 
~ ~-ıı..,_ lllctre uzakhaında olan 

•• '"'"fQı d b 

~1.ı:ıc \'c c c~ Beyazkule bahçe· 
1~d.a ~aka ycıine bir iki da-
t ınilir 

t '-aen f ·i "clce ta •ı takip edeceği yolu 
illellltçte sarlarnış olduğundan dö
•k~lt tranıvay caddesini bı· 
~ Cdij dc~eıarlığa geçmek için 

1H.ı. boyunun aralığına dal· 

~~ini Diye b' ·1~ 
1Şİtild· ır aııah sesi da· il ı. 

~~tıl f!y~ caketı· 
'ihll)'u ~k&b 1

• siyah panto-
aQ lıed eden yoktu. Bu 
f.' ab·ı en ablnıı~ti. % ı red ·ı 
ıı, dal ı debboyunun ara· 

......._ D ar dalmaz· 
D· url • 

tıd 'Ye şiddetli b 
t kaldı. ir ihtar karşı-

-2-
Bu redif debboyunu belcliyen 

nöbettinin dik sesi idi. Hatır 
ve hayaline gelrniyen bu vazi
yete karp yüz geri edip, tenha 
yola dönüp kac;mak vardı. Bu 
halde nöbetçi muhakUk atef 
~decekti. Nöbetç•nio elindeki 
silah da tabanca dcğ•l- mavzer· 
di.. Veyahud nöbetçiye tc::.lim 
olırıalc va.rdr. 

Bunların her iktsi de kabul 
edilecek şey1u olınadağındao 
silahına bakim ve son derece 
nişancı olan failh vazifesinden 
başka bir şey yapmıyan nöbet· 
çiyi öldürmemek istiyordu. Ara
da oo beş yirmi adım kadar 
bir mesafe olm :1sma rağmen 
nişan aldı, nöbetçi ayağından 
vuruldu. 

Mezarlığa athyan beyu ca· 
ketli, siyah pantalonlu artık kur
tulmuştu. On beş yirmi dakika 
sorıra fail Beyazkule bahçesinde 
biriken ıruplar arasında ve se•
gili arkadaşlarının yamoda ıöy· 
lenen sözleri ve yürütülen mü· 
taleaları dinliyordu. 

(Beyaz calutf i sıyab panto· 

Yazan: M. Doğan 

lonlu) tabiri o tarihlerde 1abitamn 
ya:zhk kıyafeti idi. Bu vak'a 
hakkında nıenıurini aidesinin ver
diği raporlarda fail hakkında 
kullaoalan bir tabirdir .. 

işte bu beyaz caketli, siyah 
pantalonlu inlcıtabm ilk fed~karı 
Avrathisarlı redif taburu zabita
nından mülizim Mustafa Necipti, 
evde vurulanlardan biri de suttan 
Hamid yaverlerinden SeJanik 
merkez kumandanı kaymakam 
Ôaıer Nazımdır. 

Ömer Nııızrm; çok zeki bir 
adamdı. 313 Yunan harbinde 
Golosta Polis müdürü ve elyevm 
General ve sefir olan 8. Mohid· 
din de Merkez kumandanı iken 
jon Tiirlıdere mensubtur diye 
mabeyne jurnal edilmişler ve 
her ikisi de lstanbula celbedile
rek Yıldız .arayına görülmüşler 

ve her ikisi de affedilmişler, Pa· 
dişaba yaver olmuşlardı. Bay 
Muhiddin askeri cokrafya öğret· 
menlilile Harbiyeye tayin edil· 

miş ve di~eri de sarayda kalmıştı. 
Ömer Nazım 317 yıhnda Al

manya imparatoru lehine pro· 

- O halde, boynuzların yok· 
tar, dedim .. 

. Bay Kadri etrafına göz ge%· 
dırdi. Gelen geçenlerin yüzle-
rine acı &Cl baktık.tan, bazı 
aşinalarile selamlaştıktan sonra 
güldü ve dedi ki: 

- Abifader; olsa da ne fay
da; 1]1esela bir d~ğif, bin çift 
boynuzum olsa istifade edemem, 
satamam, hediye veremem, çün· 
kii berkesin va.r 

Biraz yutlcandaktaa sonra tek· 
rar söze ba~ladı: 

- Geçen g~ce tan1ehklardaıı 
biri evine q-idiyor. kapLlar kapalı 
Bayan _yok. Adamcağız pür
tela~ Karşıyakada karısıoı ara· 
tıyor. tanıdık[arma: 

- Bizim Bayanı gördünüz mü? 
Diye soruyor. Bu arada ba

na da sorda. 

Hali çok tdaşlı, gözleri hid· 
detli, bele çehresi çok sinirli 
idi. Ne yaparsın sevabtır drye 
teselliye başladım. 

- Merak etme biladcr, belki 
sinemadachr, belki gezmeğe çık· 
m1ştır. Belki dişçiye g•tti, belki 
canı biraz hava almak i~tedi de 
İz.mire geçti, belki terziye uğ· 
radı dedim: 

Fakat adamcağız bir şey bili 
yormuş da söylemek istemi-
yormuş gibi benim "belki" le· 
rime kulak asmıyordu, Fazla 
bjr şey söylemiyor hazan: 

- Merak ediyorum bu saate 
kadar nerede kaldı. 

Diyordu. 

Ben de saate baktım, saat 
gece yansı biri on geçiyordu. 
Artdc son V&Jl'UI' fil.in da bi
mamıftl. 

- Belki yarın gelir dedim. 
Bay Kadri bu hikayeyi anlat· 

tıktan sonra kendisine has bir 
taklit yaparak ilave etti: 

- Amma belki de gelmez. 
Gelmezse kendisine •neden gel-
miyor,, diye bir şarkı var. Bu 
şarkrnın plağını alıp hediye ve· 
receğim. Bari müteseJli olur mu 
dersin?. Nakili 

Zakkumoğlu 

paganda yapmak üzere Şangba
ya giden heyete terfik edilmiş 

bu münasebetle Amerikayı ve 
avdf!tte de yeni yapılan Sibirya 

hatti!e ve Rusya yolile döndük

leri için Japonyayı, Rusyayı böy· 

lelikle dünyanın bir kısmım gör· 

müş ve en sonda Rumeli mü
fettişi umumisi olan Hüseyin 

Hilmi paşanın refakatinde ola
rak (paşayı nevima kontrol gibi 

bir "azİfe ile) Rumeliye gelmiş 
ve 321 yılında da Selanij'e de
merkez kumandanı olmuftu. 

O tarihlerde zabitan için Is· 
tan bula gitmek padişah irade-

sine mütevakkıf olduAu için 
hemen hiçbir kimse gidemezdi. 

Mesela, Debreden Selaniğe gi· 

decek bir zabite • lstanbula uğ
ramamak üzere - tabiri kulla
nı hrdı. 

Ômer Nazım bey birçok za

biti.ere gelişigüzel mezuniyet 
verır ve mazeretine inandığı 

zabitleri de bir hafta kadar 

müddetle lstanbula gönderir idi. 
Yaveranı hazreti şehriyari kad

rosuna dahil olan Ömer Nazıma 
üçüncü ordu müşiri bile söz 
geçiremezdi. 323 yılında Enve-

rin dul olan kız kardeşile evlen· 

miıti. Enver, Hüseyin Hilmi pa· 

şanın Erkinıharbiyeıi idi, fakat 

ıttihad ve terakkiye henüz alın-
mamıştı. (Sonu garın) 

Sahife 5 

Tarihi yazılar hakkında 
okurlarla bir hasbıhal 

Anadolu tahrir ailesine iltihak eden güzide tarihçimiz Lise mu
allimlerinden Bay Mitat Oksancak, bugün ilk yazısını bir musahabe 
halinde veriyor. Bunu, tarihi hadiselere aid yazıları takibedecektir • 
Şimdi sözü ona bırakıyoruz: 

--~~~------------~ Anadolu, tazelenir ve güzelle- on sekizinci asır on yedinci as-
şirken bazı e.sk.i dostlar, beni nn ..• ilah. ilah ..• Tabaka tabaka 
hatırladılar. Haftada bir veya üstünde duruyor. Bir apartmanın 
iki d~fa tarihten musahabeler yükselen katları gibi ..• 
yapmamı istediler. Bir kaç sene On dokuz, on sekiz, on yedi.. 
var ki Türle okuyucuları tarihe ilah.. asırJan az çok bilen bir 
karşı çok teveccüh gösteriyorlar. muasır insanla, bilmiyeni ara-
Gündelik gazetelerdeki romanla· sında olgunluk bakımından ne 
rın büyücek bir losmı, tarihin derin farklar vardır!. 
uzak ve yakın sayfalarından Bu sebebtendir ki bütün me-
mevzulannı alıyor. Yakın zaman· deni insanlar arasında tarihe 
lar ricalinin hatıraları, menkıbe- rağbet, tarihe muhabbet umo-
leri iştiba ile aranıyor. Yazıcıla· midir. Şu balde tarihi romanla-
rımız, mevzularını tarihten seç- rın, hatıraların son yıllarda mat-
mekte, okuyanlarımız da bu nevi· buatta ön safı kazanmuı, mille-
dtn roman aramakla hakltdırlar. timizin olgunlaşması, tekamül 
Tarib sayfaları içinde aşklar, etmesi bakımından pek sevinile· 
:ihtiraslar, şanlar, şerefler, intri- cek, pek öğünülecek bir hadi-
kalar, kanlar, zevkler~ eğlenceler sedir. Türle halkı tarih okuyor, 
fikirler, his[er.... Neler neler tarihi öğreniyor demek, kendini 
yoktur ki... insanlığın müsbet, buluyor, şuurunu yükseltiyor de· 
menfi bütün tecerlileri, heyecan· mektfr .. 

ları, ferd ve cemiyet bakımın- Memleketimizde Hacei Evvel 
dan bütı:in hususiyetleri o yap- unvanını kazanarak tanınmış olan 
rak.lar arasındadır. Romancıların Ahmed Mitat efendi merhum, 
muhayyelelerini zorlamalarına, "Mufassal,. adlı natamam tarihi· 
şahsiyetler yaratmalanna ve o nin mukaddemesinde şu fikirleri 
şahsiyetler arasındaki vak'aları maafen ortaya atar: 
ve münasebetieri uygun ve tabii Her şeyden ziyade tarih mü· 
olara • tertip etmeğe çalışmala- taleaıından lezzet ve fayda bul· 
rırıa hacet mi var? istenen ölçüde, duğumu karilerime söylemeliyim. 
istenen vasıf ta, iste nen tipte ve T ar&h okuyanlar zamanı Adem-
tertipte roman mevzuları, şahıs· den bu vakte kadar gelmiş geç-
ları ve kahramanlarile beraber miş bilcümle milletlerle beraber 
hem de düzinelerle orada duru· yaşamış olurlar. On beş yıldır 
yor; seçiniz, beyeu&uiz ve tarih okurum. O vakittenberi bu 
yazınız... fikirlerimi tebdıl edecek yeni bir 

Okunan bir hikaye, bir roman şey görmek şöyle dursun bilakis 
mevzuunun eski bir hakikate az bep bu fikri teyid edecek halci-
çok istinad etmesi ve oradaki katler gördüm. 

şahsiyetlerin muhayyel şeyler Şuna kat'iyyen kaniim ki ömrü 
değil, yaşamış, şöhret yapmış, beşer, velevki tabii müsaadesi-
bu lcubbede hoş sadalar bırak
mış takımdan bulunması ise 
karie başlca lezzet, baika çeşni 
vermekte sevgi ve merak. doğur· 
maktadır .. 

Tarih kelimesile ( ibret) keli
mesi yakın zamanlara kadar be
raber yürürdü. Hatta tanzimat 
devri nihayetlerinde yazılan meş
hur lslam tarihlerinden birinin 
adı ( miratüliber) dir. İbretler 
aynası demek.. Tarihten ibret 
dersi almak, tarihi (örnek) yap· 
mak her tarihçinin dilinde ve 
kaleminde dolaşan kelimelerdi. 
Sonra: 

Tarih ( tekerrürden ) ibarettir 
sözü söylenmeğe başladı. Bu 
vecize üzerinde de hayli müna
kaşalar, dedikodular oldu. · T e
kerrür ediyor denecek dere
cede hazan benzeyişler gösteren 
tarih hadiselerinin hiçbir zaman 
aynen tekerrür etmediği meyda· 
na kondu, ispat olundu. 

Tarihle uğraşmanın faydalanna 
gelince; bu, her devirde, ber 
zamnn itiraf edilmiş, 5"yalınış 

dökülmüştür. En faydalı, en eğ· 
lenceli, en teselli verici, oyala
yıcı, meşgalelerden biri tarih 
mütaleasıdır. 

Tarih kaynağından sırasında 
ibret, sırasında ders alınır. Sı· 
rasmda iman, kuvvet, azim, 
cür'et, teselli gibi gayet nadir 
ve gayet kıymetli duygular edi· 
nilir. Büyük kumandanlar, fatih· 
ler, büyük devlet ve halk 
adamları tarihin en candan işık· 
larıdır. 

Yirminci asırda yaşıyoruz sö
zünü söyler dururuz. Yirminci 
asır on dokuzuncu asrm, orı do· 
kuzuncu asır on sekizinci asrın , 

nan son dereces\ni bulsun da, 
yüz veya yüz yirmi sene sürsün, 
pek kısadır. Ömürlerimizi istik
bale doğru uzatmak imkanı ve 
yolu, ne yazık ki, kapalıdır. Fa· 
kat maziye doğru genişletmek 
ve insanı yüzlerce hatta binlerce 
seneler yaşatmak imkanı elimiz· 
dedir. Tarih bize bu imkanı verir. 

Tarihin insana bahşettiği ha-
yat öyle tabii bir yaşayış gibi yal• 
nız yeyip içmek, yatıp kalkmak
tan ibaret bir hayatı adiyede 
değildir. 

Maarif ve fenler denildiği za· 
man hatıra neler gelirse tarih 
insana, işte bunların cümlesine 
vtya birçoğuna birden intisab 
edilmiş bir hayat verir. Çünkü 
hiçbir fen ve hiçbir san'at, bu· 
lunamaz ve tasavvur edilemez ki 
tarihle bir alakası, bir ilişiği 
olama.sın. Her bir fen, her bir 
ilim, her bir marifet, her bir 
san'at ne zaman icad veya keş· 
folunmuş ise o günden başlıya· 
yarak bugüne kadar ne kadar 
terakkiler ve değişmeler geçir· 
miştir ve bugünkü mükemmeli
yetine nasıl varmıştır? Onlann 
her bir safhası birer tarihi vak'a 
veya fıkradır. Bu sebeble fenle· 
rin, ilimlerin, marifetlerin, san' at· 
larm da heyeti umumiyesi birer 
tarih mebbasidir. Bunlara aid 
kitablar kolaylıkla hep birer 
tarih kitabı haline getirilebilir, 

Hulasaten diyebilirim ki, tarih 
insanı, her asrın muasırı, her 
büyük adamın hemşerisi arka· 
daşı, sır yoldaşı yapar her 
san'atın, her fen:ıin aşinası eder. 

Hecei Evvel merhum, bu fikir· 
leri ileri sürmekte pek haklıdır. 

- Lut/ : ı ; u. ·ı ı : -
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Yazan: Şahap Göksel 

Tütünler askıda 
Memleket ihracatının birinci 

derecede mahsulü tütündür. Za· 
mania Türkiyenin en nefis tütün· 
leri derecesinde yetiştirilen Ege 
tütünlerine dünyanın tütün istih· 
lak eden bütün memleketlerinde 
büyük rağbet gösteriliyor. Ame· 
rika ve Almanyada Türk tütün· 
!eri, diğer memleketler tütünle· 
rine karıştırılmak suretile sigara 
imal edilir ve böylece ecnebi 
tütünlerine yalnız Türk tütünle· 
rinde görülen nefis koku sindi
rilmeğe çalışılır. Türkiye tütün· 
!erinin bellibaşlı müşterileri 
Amerika, Almanya, lngiltere ve 
Hollandadır. Diğer yabancı mem· 
leketlere de ihraç edilirse de 
miktar itibarile azdır. Tütün, her 
yıl iktısadi blançomuzda mem· 
lekete en çok para getiren bir 
mahsul dür. 

• • • 
Ege tütün müstahsilleri yalnız 

bir sene müstesna olmak üzere 
mahsulünü değerine satmakta 
zorluk çekmemiştir. 

Bu seneki tütün rekoltesinin 
ilk zamanlarda çok yüksek ola· 
cağı tahmin edilmişti. Bunun 
sebebi geçen seneki rekoltenin, 
bir hafta içinde kapışılırcasına 
tamamen satılmış olması idi. 
Herkes, fazla kazanç getiriyor 
diye tütün ekimine ehemmiyet 
vermişti. Fakat havaların kurak 
devamı yüzünden satılması güç 
olabilecek bir rekolte karşısında 
kalmadık. Tahminlere göre bu 
seneki tütün rekoltesi azami 32 
milyon kilodur. Fakat Amerikan 
Tütün kumpanyalarının kendi 
.... 1 .................... 1 

Tarih kısaca hayattır. Geçir· 
diğimiz her yıl, her ay, her hafta, 
hergün, hatta her saat ve dakika, 
olduğu ıribi, bütün hayatiyeti, 
bütün hatıraları, bütün varlığı, 
teferrüatile tarihe girmiyor mu? 

Tarih sonsuz bir hazinedir. 
Bu sebeple ona, insana şöyle, 
böyle istifadeler temin eder de· 
miyelim. Tarih okuyanlara hayat 
verir, hayat aşılar diyelim. 

Büyük tekamüller vadederek 
çıkacağını lzmirlilere iddia eden 
Anadolunun açtığı bu köşede, 
haftada bir veya iki defa, tarih· 
ten; o, fikir, his, hayal, ihtiras, 
kan, kavga, azim, cür'et... ha· 
zinesinden, bir kelime ile o ha· 
yat kaynağından biz de okuyu· 
cularımıza: 

Fikir, his, hayal, şeref, şan, 
ibret, azim, cür'et taşıyacağız; 

hayat sunacağız. 
Mitat Oksancak 

lzmir ve Kültür liseleri 
tarıh öğretmeni 

teşkilatile yaptırdıkları tetkikata 
göre rekolte 37 milyon kilodur. 

lzmirde dört Amerikan kum· 
panyası vardır. Bu kumpanyalar 
her sene vasati olarak beşer 
milyon kilo tütün alırlardı. Alı

nan haberlere göre bu sene sa· 
tın alacakları tütün, bu miktarı 
aşacaktır. Çünkü bu seneki tü· 
tünlerin ekserisi fevkalade ne· 
fistir. Onun için mübayaatı yedi 
sekiz milyona çıkarmaları çok 
kuvvetli bir ihtimal dahilindedir. 
Bilhassa Glen kumpanyasının 

on milyon kiloyu dolduracağı 
anlaşılmaktadır. Çünkü bu kum· 
panyanın direktörü Mister Bravn 
merkezinden fazla mübayaat hu· 
susunda salahiyet istemiş ve al· 
mıştır. Olston tütün kumpan· 
yasının, lzmirdeki şubesini kapa· 
mış olmakla beraber diğer va
sıtalarla mübayaattan geri kal· 
mıyacağı söyleniyor. 

Amerikan kumpanyalarının 
tütün mübayaatı bu sene asgari 
25 milyon kiloyu bulacaktır. Bu 
takdirde geri kalan tütünler ne 
olacaktır? Onları da Türk tütün 
limited şirketi, inhisar idaresi, 
Türk tüccarlar ve Almanlar na· 
mına hareket eden mutavassıtlar 
alacaklardır. Bu yıl tütün mah· 
sulünün satılmaması gibi bir 
tehlike mevzuu bahsolamaz. 

Bazı tütün kumpanyalarından 

ve tüccarlarından yaptığımız tah· 
kikata göre bu seneki tütün pi· 
yasası vasati bir hesapla 90 
kuruş üzerinden açılacaktır. Ge· 
çen sene 90-115 kuruştan açıl· 
mıştı. Fevkalade nefis tütünlerin 
daha J;üksek fiatle satılacağı da 
söyleniyor. ilk hamlede Ameri
kan kuinpanyalarile birlikte in· 
hisarlar idaresi ve Türk tütün 
limited şirketi de mübayaata 
başlıyacaktır. 

Almanyadan bazı fırmalar na· 
mına lzmire gelen mümessiller 
de Türk tüccarları vasıtasile 

mıntakadan tütün mübayaa ede· 
ceklerdir. Almanların yaptıracak· 
lan tütün mübayaatının fazla 
olacağı söyleniyor. Bazı tüccar· 
lar, erken davranarak iyi tütün 
yetiştiren müstahsillerin malları· 
nı şimdiden kapatmışlardır. Ha· 
ber aldığımıza göre, Kemalpaşa 
kazasının Ulucak köyü ile Sey-
diköy, ve Bucada, Gavurköy 
mıntakasının bazı köylerinde 
muhtelif partiler şimdiden Al· 
manlar hesabına kapatılmıştır. 

Rençberlerle yapılan akitlerde 
tütünlerinin, Amerikan kumpan· 
larının verecekleri fiatten on ku
ruş fazlasına kabul ed , Jec~ği 
taahhüd olunmuştur. Bu suretle 

Anketime devam ederek dün 
bizim Avukat Cemal Çançarı 
buldum.. Çok meşğuldü. Buna 
rağmen, kendisine mahsus bir 
kahkaha attı: 

- Bayım -dedi· bunlar sual 
değil, kabir azabı gibi şeyler .. 
Maamafih konuşabiliriz.. Sen, 
işime bakma!.. Hem konuşuruz, 

hem ben işimi görürüm .. 
Ve, bu söz Üzerine başladık: 
- Alelıtlak kadın nedir? 
- Bence kadın herşeye rağ· 

men bir arkadaştır. insana ha· 
yatta en yakın olan bir arkadaş! 

- ideal kadın nedir? 
- ideal kadın, vazifesini müd-

rik, hayatın bütün icablarına 

uymuş olmakla beraber hiçbir 
zaman, kadınlığını kaybetmemiş; 
eşine başkasını aratmıyan her 
zaman, her yerde ve bütün ha
reketlerinde hissiyatile şuurunu 

birleştirmeğe muvaffak olabilen 
kadındır. 

- Kılıbık mısınız, kazak mı? 
Henüz bekarım. Maa· 

mafib ne kazak ve ne de kılıbık 
değilim. ikisinin ortasında mü
tekabil hürriyete ve tahdidlere 
riayeti evlenme akdinden doğ· 
muş vazife olarak telakki eden 
sınıfdanım. 

- Kılıbık olduğunuza göre 
kazaklık hı.kkında, kazak oldu· 
ğunuza göre kılıbıklar h~kkında 
ne düşünürsünüz?. 

Ne yalan Esöyliyeyim; 
ben kazaklık ve kılıbıklık söz· 
!erinden birşey anlamıyorum. 

Umumi telakkilere göre mutlak 
hakimiyeti muhafaza eden erkeğe 
(kazak) ve karısı lehine hürriye· 
tinden hududsuz feragat eden 
erkeğe de (kılıbık) diyorlar. Ben· 
ce bunlardan birisi ifrat, öteki de 
tefrittir, ikisi de muhtacı tenkid· 
dir, ikisi de haksızdır. 

Kazak erkek, hakimiyetini 
mutlak olarak kendisinde muha· 
faza etmekle karısının hürriye· 
tini inkar etmiş demektir. Kılı· 

bık erkek te hürriyetini israf 
ettiği ve mutlak hakimiyete bo
yun eğdiği için bedhahttır. 

Maamafih ben burada küçük 
bir tefrik yapacağım. Bizde 
umumiyet itibarile her işinde 

karısının reyini alanlara (kılıbık) 

demekle haksızlık ediliyor. (Kılı· -tütün piyasasında şimdiden sa· 
tışlara başlanmış oluyor. 

Bu seneki tütünler iki nevidir: 
1 - Çok iyi tütünler, 
2 - Kötü tütünler. 
Bu yıl orta nefasette mahsul 

yetişmemiştir. Rekoltedeki ıyı 

kalıtelerin satılmaması tehlikesi 
yoktur. Diğer kalitelerin müs· 
tahsil tarafından furya zamanın· 
da ~atılması ve elden çıkarıl· 

ması çok yerinde bir hareket 
olur. Bu sene tütün satışlarında 
en mühim nokta, tütünlerin ıyi 

fiatle, değerine satılması ıçin 

hükumetin, alıcı memleketler he· 
sabına bazı imkanlar hazırlama
sıdır. Piyasa açıldığı günlerde 
bu imkanlar temin edildiği tak
dirde bütün rencber, mahsulünü 
iyi fiatlerle satacaktır. 

Tedbir geciktiği takdirde 
ikinci kalitedeki tütünlerin, bazı 

mutavassıtlar tarafından fırsattan 
bilistifade kapatılması mümkün 
olacaktır ki, bundan da tüccar· 
!arın istifade etmek istiyecekleri 
tabiidir. 

Bizimle beraber müstahsillerin· 
de dileği, alınması muvafık gö
rülen tedbirlerin pıyasa açılma· 
dan eve! alınmasıdır, 

Bag Cemal Çança,. 
bık) bence kendi reyi inzimam 
etmeksizin mutlak olarak kadının 
arzusuna tebaiyet eden erkektir. 
Yoksa bir işi yapmadan eve! 
karısının reyini almak, evlenme 
ekdinin en tabii neticelerin· 
dendir. 

Karı ve koca evlenmekle kar· 
şılıklı olarak hürriyetlerinden 
fedakarlık ederler. Evlenmek ha· 
yatları birleştirmek demektir. O 
halde miinferid hareket akde 
muhalefet cilurl 

Binaenaleyh bu akdin tabii 
icaplarına uymak vazifemdir. Bu 
vazife de hiç bir zaman kılıbık· 
lık sayılmamalıdır. Mesela işi 
bittikten sonra evine dönmesi 
İcab eden bir erkeğin şurada 
burada dolaşması evlenme ak· 
dine muhaldettir. Fakat ayni 
adamın karısına tahsis edilmiş 
iş zamanı haricindeki herhangi 
bir vaktini dışarıda geçirmek 
ıçın karısından izin istemesi 
( kılıbıklık ) sayılmamalıdır. Ma· 
demki iş haricindeki zaman ev· 
)ilik birliğine tahsis edilmiştir, 

o hale bu birliğin en tabii ve 
faal bir uzvu olan kadının da 
bu zaman üzerindeki hakkını 

tanımak, ondan izin almak ev· 
lenme akdinin en tabii icabla· 
rındandır. Bunun adı da (saygı) 

dır . . Fakat muhakkak olan bir 
şey vardır, (saygı) hiç bir zanıan 
( kılıbıklık ) kelimesile izah olu· 
namaz. 

Bence bu kısma dahil olan· 
!arı yani evlenmekle hürriyetinde 
fedakarlık ettiğini ve hayatını 
birleştirdiğini bilerek fena hare
ketlerin feci netice ve mesuli
yetlerine birlikte katlanmıya mah· 
kum olan eşinin rey ve müta· 
leasını alan ve bu reyi kendi 
görüşlerile telif eden erkeği kı· 
lıbıklar zümresinden ayırmak 
lazımdır Bunlar, saadetin yolunu 
bilen, hakka hürmet eden ve 
binaenaleyh mesud olan züm
redir 

- Kadın yüzünden bayatı· 
nızda geçirdiğiniz en büyük 
korku, sevinç ve heyecan nedir? 

- Kadın yüzünden sevinç 
ancak evlilere nasib olabilen bir 
bahtiyarlıktır. Çocuğunun doğ· 
duğu gün muhakkak ki bir baba 
ıçin en mesut ve en sevinçli bir 
gündür. Babaya bu sevinci tattı· 
ran da elbette anadır. 

Heyecan ve korkuya gelince, 
saymakla bitmez. Esasen kadın 
arkadaşlığında heyecan ve korku 
olmazsa tad olmaz değil mi? 

Sizi büsbütün cevabsız bırak· 
mamak için kadın yüzünden 
Anadolunun uzak bir köşesinde 
dört sene devam eden en büyük 
korku ve heyecanla en feci ne· 
ticeyi kısaca anlatayım. Vak'a· 
nın faili ben değılim amma bu 
v11k'anın aslını bilen pek mah
dud şahıslardan biriyim! 

enteressan ölüm şekli 
Ölüm, şüphe yoktur ki arz 

üzerinde en fazla tekerrür eden. 
herkesin en fazla gördüğü tabii 
bir hadisedir. En yakınlarından 
başlamak üzere hayatında bir 
çok kimselerin ölümüne şahid 
olmamış bir insan yok gibidir. 
Ölüm, bu sebeble her insan 
için çok tabii görünen bir ha· 
disedir. Fakat bazı ölümler var· 
dır ki, bunlar tabii olmaktan 
çok uzaktırlar. Bu gayri tabii 
ölümler arasında bilhassa haya· 
!etlerle karışık ölüm vak'aları 
dikkati celbedecek mahiyette· 
dirler. 

Bu gibi gayri tabıi hadiselerle 
karışık ölümler hakkında Pariste 
çıkan bir kitapta bir çok misal· 
ler vardır. Ve bütün bu misal· 
!erin de bir sürü müşahid ve 
şahidleri gösterilmektedir. 

Bunlardan bir kaçını biz de 
yazıyoruz: 

Cezairde çok seneler oturmuş 
bir F ransızın, Leon Kardiyenin 
annesi henüz 55 yaşında iken 
hastalanmıştır. Bu kadın, epeyce 
bir zaman bat'i bir seyir takib 
eden hastalıkla çok zayıf düş· 

müş ve artık yatağından kalka· 
mıyacak bir bale gelmiştir. lhti· 
yar ve hasta kadın bir gün kı· 
zını ve oğlunu yanına çağırmış 
ve: 

- Şu köşede bir arab var, 
beni beraber götürmek istiyor. 
Gideyim mi dersiniz? Diye sor· 
muştur. 

Kızı ve oğlu biribirine bakış· 
mışlar ve gayri ihtiyari bir ür· 
perme geçirerek: 

- Anne orada hiçbir kimse 
yok, sen hayalleniyorsun ... Ira· 
dene sahib ol!. Demişlerdir. 

Hasta kadın bu sözlere cevab 

vermemiş, biraz müufeil halde 
arkasını dönmüş ve dalmıştır. 

Bir aralık, hastanın işaret el· 
tiği köşeden • sanki görünmel 
bir mahluk geçiyormuş • gibi b~ 
tık.rdı olmuş, hatta bir iki ufa~ 
kireç parçası da yere düşmüştür· 

Ayni zamanda hasta derin 'le 

seri bir iç çekmiş, Bay LeoP 
Tardiye ile hemşiresi de sebe
bini bilmeden bir ürperme ge' 
çirmişlerdir. 

Bu meçhul korku geçtikteP 
sonra, iki kardeş, gene meçhul 
bir kuvvetin sevkile hasta anne' 
lerine bakmışlar ve onu ölmiil 
bir halde bulmuşlardır. 

Bir misal daha: 
lsnard adlı bir Doktor Pariste 

Jakop sokağında bir evde vali· 
desi Danyal ve hemşires ile birlikli 

oturmakta iken annesi ağır su· 
rette hastalanmıştır. 

Hastanın odası ile yemek odası 
arasında bir kapı vardır. Hast• 
bir gün kendisini kafi derecede 
iyi bulmuş ve oğlu doktor ile 
kızlarının yemek yedikleri 
sırada, duvarları tutunarak yan• 
larına gelmiştir. Fakat çok yor 
gun düştüğü için çocuklarınıP 
koltuğunda karyolasına dönmüf 
tür. 
( So~1 O uncu sahifede ) 
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Evli bir kadın bekar bir er· .Jc.-ğrusunu söylese kadını malr 
kekle sevişmektedir. Kocanın vedecekl Söylemese kendisi hır 
seyahatte bulunmasından bilisti· sız diye mahkum olacak! 
fade aşıklar geceleri kadının Avukatına hakikati söylemeA'İ 
evinde buluşmaktadırlar. Bir ihmal etmemiştir amma ondsP 
gece ansızın kocanın avdet ve aldığı nasihat (susmak) olmuf' 
anahtarla sokak kapısını açarak tur. 
merdivenleri çıkmağa başlaması Uzatmıyalım bizim zavallı aşı~ 
üzerine kaçacak başka yer bu· hırsızlıktan mahkum oldu. Helll 
lamıyan aşık pencereden atlamış de mevsuf sirkatten dolayı iiÇ 
ve bedbaht koca da birşey seneye! 
sezmem iştir. 

Esasen yorgun dönen koca 
yataktaki karısının yanına git· 
mekte istical etmiş, yarım saat 
sonra evde uyku hislerinden 
başka birşey duyulmaz olmuş· 

tur. işte bu sırada bir hırsız açık 
pencereden istifade ederek evi 
soymuş kocanın saat ve kordo
nile parasını ve kadının mücev· 
herlerini çalıp kaçmıştır. Ertesi 
sabah uyanan koca saat ve kor· 
donunu bulamayınca soyulduğunu 
öğrenmiş hemen zabıtaya müra· 
caat etmiştir. 

Zabıta mevcut ayak izleri ve 
açık pencereyi takip etmiş bir· 
çok deliller elde dmekle bera· 
ber komşulardan da soruştur· 
muş, birkaç komşu bizim zavallı 
aşığın penceıeden acele atladı· 
ğını tesadüfen gördükleri için 
ismile, cismile hırsızı tayin etmiş· 
ler zabıta da mevcut delaile 
istinaden bizim aşığı hırsız sıfa. 

tile tahtı zanna almış! 
Şimdi bir an için zavallı aşıkın 

vaziyetini düşünelim Evden at· 
ladığı o kadar kuvvetli delillerle 
sabit ki inkara imkan yok. Fil· 
vaki evi aranmış, çalınan eşya 
bulunmamıştır amma aleyhindeki 
delillere istinaden tereddüdsüz 
olarak hırsız budur, denılebılir . 

Zavallı aşık şımdı ne ydpsııı? 

iktisabı kat'iyet eden hükiiı!l 
infaz edildi. Üçüncü sene soP· 
!arına doğru günün birinde baf 
ka bir şehirde seyahatte bulır 
nan koca bir gaıinoda bol bol 
para sarfeden bır şahsın yele' 
ğinde kendi kordonunu görme' 
sin mi? 

Garson delaletile bu zatteP 
saat sordurmak suretile saati de 
görmüş ve kendi saati olduğuP• 
kanaat getirdiğinden zabıt•Y' 
müracaat etmiştir. . 

Meğer bizim hovarda müşteri 
meşhur sabıkalılardanmış ve iiÇ 
sene kadar eve! tesadüfen kO" 
canın memleketinden geçip şô~1 
lece evinden öteberi aşırdığını . 
iftiharla söylemiştir ve eşyaY1 

d ·ı· mesrukadan bir fes de elde e 1 

miştir. 

Yeni deliller mahkumiyete "e 
ki' evelki suçluyu kurtarmağa ~ 

fidir amma bizim zavallı aşı 
kadın yüzünden işte böyle seııe' 
!erce süren bir heyecan ve kol" 
ku geçirmiştir. 

Hakiki fail bulununca biz~ 
aşık kurtuldu, asıl hırsız ' 
mahkum oldu; fakat bu işin h• 
kikati de meydana çıkmadı ...• 

işte azizim· size kadın yüzı.ıP 
d . · ı ' h e kor en geçırı en .-yecan v 1' 
kunun rııuh;ıkk"k r~koıu olacıl 
kuçük bır lı,ıdiye ... 
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umhuriyet bayramı, yur
dun her tarafında kutlulandı 

-~ ••• 4 .... 

Cumhuriyetin ondördüncu yll deyince bizimle istihza edildiğini Bugün, polisler abidesinde 
dönümü; dün misli görülmemiş, söylemiş ve şimdi ise, "Türküm,, merasim yapılacak, gece Karşı-
içten gelen coşkun tezahüratla derken büyük bir gurur ve f ahir yakada denizde feneralaylara 
kutlulanmaştır. Kadm-erkek on duyan bizlerin saadete erişmiş tertip edilecek, denizdeki fener 
binlerce halk, dün donatılmış, olduğumuzu anlatarak şöyle de· alayına askeri bando da iştirak 
süslenmiş bulunan şehrin sokak· vam etmiştir: edecektir. 
!arını doldurmuş, bize hürriyeti- " - Arkadaşlar, Cumhuriyet Karşıgakada: 
mizi yaratan büyük kurtarıcıyı deyince, bizim idaremizi her Dün sabah Karşıyakada da 
hararetle anmış, cumhuriyetin cumhuriyet gibi görmek doğru merasim yapılmış, sabahleyin 
şerefine tezahürat yapmıştır. değildir. Türk, cumhuriyetinin Partide toplanılmış, burada Orta· 

Sabahleyin şehrin bir çôk hususi tarafları vardır. mektep müdürü B. Talat tara· 
yerlerinde kurulan halk kürsüle· Bizim cumhuriyetimiz Kamalist fından bir söylev verilmiştir. 
rinde halk hatipleri tarafından Cumhuriyetidir. Müteakıben Büyük Şefin {valde-
nutuklar irad olunmuş, büyük Kamalizm, kendisine mahsus !erinin mezarı ziyaret edilmiş, 
cumhuriyetimizin hangi şartlar hususiyetler içinde doğmuş, Bü- muallim B. Çiftçi Necati burada 
altında kurulduğu, Kamalist re- yük Dahimiz tarafından yaratıl· bir hitabede bulunmuş, Büyük 
jimin muvaffakıyetleri halka an· mış en güzel bir idaredir. Türk kadınının mezarına çelenk-
latalmıştır. Kamalizmin birçok esasları Ier konmuştur. Buca, Burnava 

Saat 9,15 de hükumette vardır. Bunu, parti bayrağının ve diğer nahiyelerimizle köyle-
merasim yapılmış, şehrimizde üzerindeki alta ok göstermekte, rimizde de merasim yapılmış, 
bulunan saylavlar, bel'!diye reis sarahatle izah etmektedir. Cum- bayram şenliklerle kutlulanmışbr. 
vekili B. Reşad, C. H. Partisi il huriyetimiz, bugün hepinizin gör- * * * 
ve ilçe yönkuruı üyeleri ve ka- düğü gibi her sınıf halka ve Cumhuriyetin eserleri 
mun başkanları, Halkevi başkanı her zümreye siyasi haklar bah· Hava istasyonu binası; 
işçi esnaf birlikleri başkanı, iç- şeylemiştir. Kadınlarımıza veri- Dün saat 14 te Cumaovası açılma, Urlada 24,000 liraya 
timai kurumlar ve resmi teşek- len seçim hakkı bunun bir mi· nahiyesi dahilinde sivil bava inşa edilecek modern okul bi-
küller erkanı vali B. Fazlı Gülece salidir.,, meydanında inşa edilecek hava nasının temelatma, saat 16 da 
bayramını tebrik etmişlerdir. Vali nutkunu şu sözlerle bitir· b Kızılçulluda eski Amerikan kol-istasyonu inasının temelatma 
Resmi kabul bir saat devam et- miştir: ve inşaata biten yolcu tayyare- leji binasında Köy öğretmen 
miş, mu"teakaben vali, belediye - Bu Cumhuriyeti bilhassa l h l okulunun açılma törenleri yapı· eri angarının açı ma merasimi 
reisi ile parti erkanı müstahkem bizim milli mizacımızı görerek yapılmıştır. Merasimde nutuklar lacak, okulda merasimde bulu· 
mevki kumandanlığına giderek tetkik ederek yaratan Ulu Da- söylenmiştir, nacak zevata bir çay ziyafeti 
general Rasimin bayramını kut· biye bu bulunduğum mahalden Dispanser; verilecektir. 
lulamışlardır. selamlar gönderirken, hepinizi fk· 'k d d f Bergama modern bapishanesile 

ınca or on a armasonların 
Atatürk hogkeli dibinde onun yüksek huzurunda hürmetle eski localarının bulunduğu bina- llimevinin de açılma törenleri 
Saat on birde vali, mevki ku· eğilmeğe davet ederim.,, da saat 1: de Partimizin dis- bugün yapılacaktır. 

mandam, belediye reisi, askeri B, Fazlı Güleçten sonra Parti panseri açılmıştır. Burada yok- lstanbul, 29 (Hususi) - Cum-
erkan, pari il yönkurul üyeleri ilyönkurul azasından Avukat B. s:ıl halk, işçiler ve esnaf para- huriyet bayramı, coşkun tezahü-
Cumhuriyet meydanına gelmişler, Ekrem heyecanla bir nutuk irat sız bakılacak, daimi surette ratla kutlu lanmıştır. 
kahraman ordumuzun geçit res- etmiş, dinliyeciler heyecandan Öğleden eve), Beyazıd meyda-

doktoru bulunacaktır. Dispan· 
mini takib ve büyük bayramı tes· sevinç gözyaşları akatmışlardır. nında büyük bir geçid resmi 
'd S panser, çok mükemmel bir şe-
a için. burada toplanmış olan öylevleri müteakıb işçiler yapılmış ve binlerce halk hazır 
elli binden fazla halk tarafından bandosu İstiklal marşını çalmış; kilde hazırlanmıştır· bulunmuştur. 

Cezaevinde: O alkışlanmışlardır. Vali, kumandanlar ve erkanı hü- Vali B. Muhiddin stündağ 
Halkevi tarafından saat on Vali ve mevki kumandanı, kumet, konsoloslar hususi tri- sabahleyin hükumet konağında 

ikide lzmir hapisanesiodeki mah-heykel dibinde yer almış bulu- bünde yerl'!rini almışlar, saat tebrikleri kabul etmiştir. Müte-
b 1 b k 'd kumlara öğle yemeği verilmiştir. E 

nan kıtaatı, malul gaziler, yedek 11,30 da aş ıyan üyü geçı akıben, dirnekapıya gidilerek 
subaylar, Jandarma, polis müf· resmini takib eylemişlerdir. Sıcak yemek yüzü görmiyen mah- şehidliklere çelenkler konmuş 

G 'd · k ~ k t l kumlar, Cumhurıyet bayramında rezelerini, izcileri, mekteplileri, eçı resmı, as erı ı a arı' ve nutuklar söylenmiştir. 
sporcuları, ulusal cemiyetler er· mızın coşkun tezahürat ve al- Halkevinin kendilerine sıcak ye· Kırkağaç, 29 (Hususi) - Kırk· 

E ı d · · ·ı b l mek yedirmesinden müteşekkir kanını, Parti mümessillerini, s- kış ar arasın a geçışı ı e aşa- ağaçta Cumhuriyet bayramı şim· 
b d l. b kalmışlardır. · 

haf birlikleri üyelerini ve sosyal mış, unu, jan arma, po ıs, e- diye kadar görülmemiş şekilde 
ulusal teşekküller erkanını teftiş lediye müfrezeleri ile izciler, Burada Vali B. Fazlı Güleç kutlulanmıştır. Halkevinin hazır· 

k l ·ı ı h tarafından mahkumlara Cumhu· eylemişler, bayramlarını kutlula- me tep 1 er, sporcu ar ve mu - ladığı program mucibince uütün 
mışlardır. telif teşekküller erkanının geçişi huriyet mevzuu ve hayata tek- köyler gezilmiştir. 

Müteakıben B. Fazlı Güleç, takib etmiştir. Geçid resmi bir rar atıldıktan sonra müsbet sa- Ankara, 29 (A.A.) _ Cum-
Atatürk heykeli önünde bir nu· buçuk saatten fazla sürmüş, sa· hada çalışmaları tavsiyelerini ih- huriyetimizin 14 üncü yıidönümü 
tuk irad etmiş, Cumhuriyetimizin at 13 de merasime nihayet ve- tiva eden bir nutuk irad edil- bütün memlekette çok büyük 
14 üncü yıldönümünü kutlulamış, rilmiştir. miştir. tezahüratla kutlulanmaktadıı. Bu 
büyük Şefimizin bize hediyesi Öğleden sonra mekteplerde BugUnkU törenler: büyük bayram münasebetile An-
olan cumhuriyetin kıymetini an- müsamereler verilmiş, Kültür· Bu sabah saat sekizde Kar- kara baştanbaşa donanmıştır. 
lamak için, gözlerimizi gerilere parkta askeri bando çalmış, milli şıyaka - Soğukkuyuda Büyük Reisicumhur Atatürk saat 13 
c:evirmek lizım geleceğini, istib- oyunlar oynanmıştır. Gece iz- Şef Atatürkün vaildeleri Mer- te B. M. Meclisinde B. M. Mec-
dadın kahredici idare tarzını kü- mirde bir feneralayı tertip edil- hum Bayan Zübeydenin Salih lisi Reisisin, Başvekilin ve toplu 
çük büyük hepimizin az çok gör· miş, bir çok yerlerde balola_r Paşa camii avlusundaki mezar- bir halde icra Vekilleri Heyeti-
nıüs, bunun acılarını çekmiş bir verilmiştir. Saat on beşte partı- larının civarında vücude getiri- nin, B M. Meclisi azalarının, 
nesil olduğumuzu tebarüz ettir- de toplanan heyet, Atatürk hey- lecek büyük parkın temeli atıla- başta Genel Kurmay başkanı 
llliş; bu güzel vatanımızda bir keline ve aziz ş ~ hidlerimizin cak, saat dokuzda asansörde olduğu halde Türkiye ~umhuri-
esir gibi yaşadığımızı, Türküm mezarlanna çelenkler koymuştur. ınşa edılen yeni okul binasının yeti kara, deniz ve hava kuv· 
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Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğla 

lVIerhum Jim Bl;kun kendi katili 
olduğu nasıl anlaşıldı? 

Hulasa: Amerika cumhurreisi 
~abıta romanlarının iyi yazılma-
ığına kanidir. Bunu meşhur bir 

rne~rnua direktörüne söylüyor ve 
8.Ynı zamanda da bir mevzu üze· 
radn_de durmakta olduğunu il5.ve 
e ıyor. 

b. Mevzu şudur: 6 - 7 milyonluk 
ır ada h b 1 rn, ayattan bıkmış, fakat 
u unduğu yerin hayatından bık· 

ınaştar M'I 1 
k · 1 yon aranı beraber ala-

ra , iz b k 
ıra madan tegayyüb 

etmek istiyor. 
Bu nasıl olur? .. 

planda rol oynadığı sahneden, 
sessizce çekilmek, bu sahneyi 
terketmek istemektedir. Fakat 
bunun için iki şey lazımdır: Ev
vela keyif ve nrzusuna göre ve 
artık can sıka< a, şeylere ras
gelmiyeceği yenı bir muhit bul
mak lazımdır. Burada yeni bir 
sahada yeni şartlarla hayatına 
yeniden başlıyacaktır. Şimdiki 

sahasında, bütün muvaffakıyetle- caktır. Bu para zevcesini haya-
rinin burada nihayete ..!rdiğini tın sonuna kadar mükemmel su· 
hissederek terke hazırdlr. Bun- rette yaşatabilecektir Kalan beş 
dan başka maceraya susamıştır! milyonu da beraber götürecek-
Sonra, yeni bir yerde, başka bir tir. Değil mi? Hayır.. Hayır!. 
ısım altında, kalbini saran tec- Muammanın halli bu kadar ko-
rübesine başlamak fırsatını elde lay değildir. 
edecektir. Bu yeni hayat ve tec- - Cebinde beş milyon Do-
rübesinde muvaffak olmak, bu- larla bir adam nasıl tegayyüp ede· 
lunduğu yerin şayanı dikkat bir bilir? (Para cebinde olduğuna göre 
şahsiyeti olmak için beş milyon vaziyet daha naziktir) ve, hiçbir 
dolara muhtaçtır. Görüyorsunuz iz bırakmadan tegayyüp mümkün 
ki, bu pahalıya mal olacak fa- müdür?. 
kat tahakkuku mümkün bir tec- İşte çok hasat görünen bu 
rübedir. Ve bundan sonra yaşa- muammanın cevabını birçok se· 
mak hakkına bütün genişliğile nelerdenberi bulamıyorum. Gö-
bulacak, cok yorucu bir sayiin receksiniz ki bu mesele üzerine 
semeresini toplıyacaktır. Sözün düşüldükçe karışacaktır. Bir hal 
kısası, benim bu adamım tegay- elde edebilmek için malum bü-
yüp etmek, fakat .servetile bir- tün metodları tecrübe ettim!" 
tikte tegayyüp etmek istemek- Litberty mecmuasının direktö-
tedir. rü muammanın halli için bir 

"Düşününüz, bu adam alta müddet çalışmış, ve bulduğu 
veya yedi milyon Dolarlık bir neticeyi Ruzvelte bildirmiştir. Ruz
ıervete maliktir. Bunun bir veya vt>lt bununla meselenin haledil
ıki milyonunu zevcesıne bıraka· medigini gösterince, f ulton ikin· 

Dünkü bayram intibalarından 
vetleri mensublannın, Temyiz 
mahkemesi reisi ile müddeiumu
misi, daire reislerinin ve azala
nın, başmuavin ve muavinleri· 

nin, divanı muhasebat reisi ile daire 
reislerinin, müddeiumumisinin, 
azalannın, umumi katibin ve 
başmurakıplerin keza toplu olarak 
arkasından sıra ile Başvek&let, 

Adliye, Dahiliye Hariciye, Maliye 
Kültür, Bayındırlık, Sıhhat ve 
içtimai Muavenet, Gümrük ..,e 
inhisarlar, Ziraat Vekaleti erka
nının ve bu Vekaletlere bağlı 
müstakil umum müdür ve mü
dürlerinin, Ankara Vilayet ve 
Belediye erkanının ve Vilayet ve 
Belediye meclisi azalarının, Cum
huriyet, Merkez, Ziraat, Türkiye 
fş, Sümerbank, Emlak ve Eytam, 
Belediyeler, Eti ve Osmanlı ban
kaları delegelerinin, Türk Hava 
Kurumu ile Kızılay, Çocuk Esir
geme Kurumunun, Ankara Tica
ret ve Sanayi odası, Anadolu 
Ajansı, Türkspor kurumu ve An
kara Elektrik Türk Anonim şir-

keti tarafından seçilen delegele
rinin tebriklerini kabul huyur
muşlardır. 

Bu törenden sonra Reisicum
hur Atatürk kıdem sırası ile ya· 
hancı büyük ve ort~ elçilerinin 
ve bunların refakatlerinde bulu
nan müsteşar, ataşamiliter ve 
katipleri ve daha sonra Anka
rada misafir olarak bulunan Ro
manya başvekili Ekselans Tata
reskoyu, Iran Hariciye Veziri Ek
selans Samyi, Yunan, Rumen, 
Yugoslavya genel kurmay baş
kanları ve maiyetleri erkanını ka
bul buyurmuşlardır. 

Reisicumhur Atatürk saat 
14/30 da yanlarında genel kur· 

cı bir hal şekli bulmuş, üçüncü 
ve dördüncüyü de sıralamıştır. 
Fakat bunlarla muammanın 

baledilebileceğine kanaat getire
rek uğraşmaktan vazgeçmiştir. 

Fakat kararına rağmen bu 
mesele mecmua direktörünün 
aklından bir an için bile çıkma
mıştır. Kendi kendine mütema
diyen: 

- Cebinde beş milyon Do
larla bir adam, hiçbir iz bırak
madan nasıl tegayyüp edebilir? 

Sualini sorup durmuştur. Nihayet 
meselenin halli için aklına bir 
plan gelmiş ve hemen 'Beyaz 
saray)a koşmuştur. 

Fültonun planı. 
Ve, kendısini bu ani ziyaret 

hasebiıe biraz hayretle karşıh-
1•n bay Franklen Ruzvelt: 

- Bu muammayı, esrarengiz 
ıeylere mütehassıs mesela S. S. 
Van Uine, dohu Erskuin Rubert 
Hughes veya istediğıniz dığer 
laKadarlar oedeQ sorrq.ıvaıım 
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may başkanı Mareşal Fevzi Çak
mak olduğu halde geçit töreninin 
baslıyacağa Hipodrom sahasını 
teşrif ve saat 15 de geçişin bal'" 
lamasını emir buyurmuşlardır. 

Atatürk tribünlerinde yanla· 
rında Romanya Başvekili Ekse
lans Tataresko, Başvekil Celil 
Bayar, lran Hariciye Veziri Ek
selans Samyi, Genel kurmay 
başkanı Mareşal Fevzi Çakmak, 
bütün Vekiller, Yunan, Rumen 
ve Yugoslav Genel kurmay baş
kanları ve sair zevat olduğu hal· 
de geçitresmini baştan sonuna 
kadar ayakta takib buyurmuı
lard ır. 

Geçit resmi avcı ve bombar
dıman tayyarelcrimizin geçidi 
ile başlamıştır. Filoya Liva ku· 
mandam olarak Atatürk kızı Bn. 
Sabiha Gökçen kumanda edi· 
yordu. Fevkalade alkışlanan ha· 
va kuvvetlerimizin bu geçişini 
33 lisenin gönderdiği 1600 iz· 
cinin yürüyüşleri takib etti Bu 
esnada Türkkuşu planörleri ha· 
vada akrobatik hareketler yapı
yor ve Türkkuşunun kız ve er· 
kek talebeleri de paraşütle atlı· 
yorlardı. izciler ve Ankaranı11 
muhtelif mekteblerine mensub 
kız ve erkek talebelerinin geçİf· 
leri sahada biriken on binlerce 
halkın takdir alkışlarını toplu
yordu. 

Bundan sonra ordunun geçidi 
başlamıştır. Bu geçide piyade, 
suvari, tokçu ve bariye katalan 
ve motörlü teşekküller iştirak 
etmiştir. 

Halk ordunun bu mümesille
rini candan alkışlamıştır. 

Geçit resmini müteakıp Ata
Sonu 1 O nuncu sahi/ada 

Sizin kahramanınıza bir isim, 
bır şekil, saçlarına bir şekil ve 
renk, meseleye bir dekor ver· 
mekte bu muharrirler neden si
zinle teşriki mesai etmesinler?. 
Beş veya altı " Esrar halikleri 
tarafından sizin muammanıza bi; 
hal şekli verileceğini ben kuv
vetle ümit ediyorum. Bu da 
Cumhurreisinin Antony Abbo; 
yahut Hopkinss tarafından veya 
birkaç muharrir tarafından ya· 

zılmaş bir polis romanı olacal· 
tır. Bu fikre ne diyorsunuz? 

Ruzvelt, maruf tebessümü ile: 
- Cidden garip bir iş ola

caktır. Maamafih, tecrübe edi
niz. Ben d~ böyle istiyorum de
miştir. 

Bu müsaadeden cesaret ve 
kuvvet alan Liberty mecmuası 
direktörü Fulton vursler, hemen 
Amerikanın en maruf detektif ve 
zabıta romanı muharrirlerinden 
olan Rubert Hughesi, Sanıu.!l ,,. 

.,,o,.u '(l(lr 
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Haftalık piyasa Pamuk kozaları 
ellere geçti .. 

lzmir Defterdarlığına Ankara 
Deflerdarı Bay Nafi tayin edil
miş ve Varidat müdürlüğüne 

yenı tayin olunarak gelen İstan
bul Vatıdat müdür muavini Bay 
Talat Tekeli, Maliye şubelerinde 
teftişlere ba~lamıştır. 

ınanda ailenin te~slisündc gaye, odur. 

~-----~··----------Zeytinyağı fiatlerinde görü
len sukut, yersizdir 

toplanıyor 
•••• 

Vaziyet ıyidir 
Bu senenin pamuk ıstıhsalatı, 

yakında sona erecektir. Pamuk 
tarlalarında köylüler durmadan 
açılan pamuk kozalarını topla
maldn m şguldürl r. Bu seııeııın 

pamuk mahsulü çok nefıstir. 

Akala pamukları, yerli pamuk
lara nazaran mantakada daha fazla 
mıktorda istıhsal edılmıştır. Akala 
pamukldrı, elyafı uzun pamuk· 
lardır vt: yeni kurula~ dokuma 
tabrıkalarımızı işıne çok yarıya
cak evsaf tadır. Mıntak d hilin· 
deki çırçır faonkalatı, şimdi 
Akala pamuklarının çırçırlamak
tadır. Akala pamuklarının elde 
edılecek tohum arı, rnij t11hsılle
rin verrı iş oıdukları taahhütna
melere göre hukiimete verıJe
cek:tir. 

______ ...., __ 
Umumi vaziyet: Geçen haftaya nisbetle pi

ay•ada daha fazla hararet ve iş var 
Gtçen hafta piyasanın hakim ----

vaziyeti IOğuk ve düşkün idi. Bergamada yağ 
Geçen hafta sonlarında yarı 
resmi iktısadi mehafil, piyasanın ve peynir ıhtikcirı 
bu durgunluğunu mevsıme ham· 
letmekte ve düzelecrğı kanaatini 
gö ,termekte ıdi. Hak katen bu 
1 ata p yısa vaziyeti geçen haf
tadan çok düzgündür. 

Butday geçen hafta hem aı 
satılmıı hem de düşkün fiatte 
idı. Bu hıfta 5·6,75 ten 9965 
çuval ublmıştır. 

Arpada, bak ada da vaziyet 
aynid r; p·yasamn umumi vaziyeti 
- pamuk müstesna olmak üzere • 
tereffü etmekte ve istikrarlıdır. 

Pemuk, geçen haftaya nisbetle 
daha düşmemiitir. Fakat piyasa 
ge~n ıe.nenin ayni hafta ve 
mrvıimine göre, çok karışık ve 
düşkündür. 

Ze) linyağı da düşkünlük gös
termektedir. Fakat bu diişkün· 
lük gayri tabiidir. Sebebi de 
alivreclkrin acel .. cilığlndeo baş· 
ka birşey değildir. Zeytinyağı 
piyasasının bu vç geçen haftaki 
vaziyetinin hakiki ve tabii bir 
sebebi yoktur. Busene, herta
ta havalar kurak g çmiştir. O 
kadar lci son yağmurlar imdada 
yetişmemiş ol~aydı, birçQk yer
lerde zeytin rekoltesi geçen se
neki felakete uğrıyacaktı. 

Bu hafta bir miktar yeni sene 
mahsulü yağ piyuaya arzedil
miştir. 

lnelr: Sattşlar bati olarak de. 
vam etmektedir. Bu haftaki 
satış 5,50 - 15 arasında o'mak 
üzere 4260, geçen haftanın ise 
7194 ç.tıvaldır. Geçen senenin 
ayni haftas ndaki sataş yekunu 
241Sç.uval hurda o'arak 153,348 
çuval idi. Buscnenin yekun sa
tışı 1246 sı hurda olmak üzere 
99,820 çuvaldır. 

Üzüm: Bu haftanın satışı 
12-20,5 den 9834 çuval satıl· 
mıştır. Mevsim umumi satışı 

122,2'8 çuval 192 torbadır. Ge
çen senenin ayni mevsiminde 
sataş yekunu 303623 çuval 1756 
torb.ı ve ayni hafta fiatleri de 
12,25 · 17,75 kuruş idi. 

Fıatler, son üç haf taya göre 
7 numarada 30 - 40 para, 8 
numarada 20 - 30 para, 9 nu· 
marada 20 · 30 para, 10 numa
rada 10 para, 11 numara 20-50 
para, 12 numarada 30·40 para 
sukut arzetmektedir. 

----·· .. ----Akropol yolu yapı-
lıyor. Kömür buh-

ranı var .. 
Bergama, (Hususi) - Deniz

lide (Sabah Postası) gaıetıasıni 

çıkaran lzmirin eski gaıetecıle
rinden Vasfı Bılge tarafından bir 
(Bergama) gazetesi imtıyazı is
tenilmiştır. 

Müze yapısı: 
Müzenin noksan kalan bir w 0 ısa: caww .... 

kısım İnşaatının tamarnlanması Orlun ve kömür işleri: 
i9in tahsisat gelmiş ve ihalesi de Kış; geçen haf ca ben geliyo· 
yapılmıştır. Jşe başlamak Üz;ere rum, hazır olun der gibi öyle bir 

bora kopardı ki, evlerınde odun 
ustalar Bergamaya gelmiş bu-
luqmaktadırlar. Gittikçe güzelle- ve 'kömür .bulunmıyanları hayli 

telaşe düşürdü. 
şen ve zenginleşen Müzemiz, 
Bergamanın tarihsel durumu üze- Aenilz gelmeğe başlıyan odu-
ırinde kıymetli bir varlık ol- nun } ükü seksen ve yiiz kuru~ 
maktadır. atasındadır. Bu yükler, eskıden 

.4.k'o!X'l golut on beş.yirmi kur•ış1 idı. Kö.nür 
Akropol un tepesine kadar ise hiç gelmemektedir. Gızli sa-

çıkıuakta olan otoıuohil yolunun tılan kömür altı, yedi kuruşadır. 
tepeye doğru iki kilometreye Nitekim muhtekirlerd ~n ikisini 
ıktdar yeri biraz dar olduğun- boleefiye mahkemeyt- vermiştir. 
dan vilayetin tahsiş ettiği iki Odun verilıne~i için beş ay-
bin lira He bu yol beş m~tre d r formalitelerle uğraşılmakta-
gcnişletilmektc::dir. Bu suretle ya- dır. Belediyenin dahi memleketin 
kında otobüsler de emniyetle mübim bir ihtiyacı karşısında 
tepeye ç•"abılec~kferdlr ba iş.de hassasiyetle çahş.trğ'ı 'ö 
Yağ ve peynir ifıt;karı: riilmektedir. r 

Y ğ \16 peynir fıatlcıi şimdiye Bütün uğraşmalara rağmen he· 
kadar görülmemiş bir şdcılde nüz iki köyün kuru odun .satması 
yükselmiştir. Yağın kilosu yüz mü aadesı al nnbilm ştir. 
elli, peynirin de yetmiş kuruş- Diğer köylerin vo b !hassa şeh-
tur. Bu işe biraz da ihtikar ka- · ·h ı k ı f O rın ı a e arar arı zmir rman 
rışmış olduğunu göz önüne alan idaresindr-n neticeıendıkten sonra 
beledıye, yağa 100· 120, pı ynırc~ 

aı cak ycıpılabılecektir. B11 miisa-
de 45-50 kuruş nark koymak adeJer ormanlarda l.üılıy Oi mık-
üzeredir. 

Köylü sigarası: tarda bulunan \.:uru ı;am ağaçları 
iç.ndir. Henuz ıut ş o !unu ıle 

Şimdiye kadar köylü sigarası 
kömüre müsaade cdılmenı•ştir. 

yalnız köy bayıleı ine vailmekte 
ve şehirde satılması yasak edil- Orman kanununun müsaade 
mekte idi. Fakat inlıısarın dam- ettıği ancak formaliteler yÜ· 

gasıoı taşıyan sigaraların kaçak zünden uı.atılan bu işııı ~üratle 
olmasına imkan bulunmadrğın- intacı temenniye şayandır. 
<lan bunun önüne geçılemcmişti. Belediye hekıminin Belediyeye 
Zat~n sınıfsız ve imtiyassız cum· yazdığı tezkere- bu eht m ıı yeti 
huriyetin camiasına giren halkı açıkça gö teımekte fır. Halkın 
köylü ve şehirli diye ayırmak mahıukat ıhtiyacı soğuk karşı· 
yerinde bir iş değildı, Halk bu sıııda teınm t d hnıyor. Bu dü· 
işi kendiliğinden halletmiş oldu- şünülmeğe değer bır ıştir. 
ğundan İnhisar daircsı mecburi Silah atmak 
olarak şehir bayilerine de köylü Tire kazasında sebebsiz silah 

Rundan evel lzmir maliyesinin 
başına getirilen bazı zevat, lzmir 
maliye ışlerini fevkalade mfüeo· 
~eb bir ş~kilôe göstererek umumi 
bir' teft şl' lüzum olduğunu tel
grafla Maliye Veka etine bildir· 
mişlcrdi. Bunun üıerjne lzmire 
( l 2) nıoliye nıüfettışi göndetil· 
dı ış li. 

Bu müfettişler tarafından ya
pı lan t ftiş erde Jzmır malıye 
işi riode teıebzüb ölmadığı, bi
lakis cliğer vilay~tıere, hatta ls
tanbula nazar an muC)melatın da
ha iyi ve mükemmel şekılde 
dlduğu görülmüş, buna dair ra· 
[Jo;lar verılmişti Ayni zamanda 
f zmir maliye me:nurları arasındc. 
eski ve yeni memur meselesi 
d iye hiç yoktan bır mesele çıka
rılmış, eska memurların tasfıye· 
!erine doğru gidılmışti. 

İzmir malıyesini 1 başına yeni 
gelen zevatın, bu gıbi hareket
lerde bulıınmıyacakları ümit edi
liyor, İzmir defterdar muavinli
ğiııin de Jağvedılect!ğİ söyle
niyor. 

Anadoluda, çocuklarm bedeni 
ve ruhi sınhstlerini ilgHiytn me
selelere ôair bir köşe ayrıldığını 
B. Haydar Rfişdü ve B. ibra· 
himden doyduğum uman bu 
katarı sevinç1t! alkı,lachm. Ht>r 
ikisi de bu köşenin muharriri!· 
ğini bana teklif ettiler. Ben de 
bu teklifi tt-halükle kabul ettim. 

Aile, insan cemiyetinin teme
lidir. Kabile yok iken aıle vardı. 
Ve aile bağlarının, aile duygu-

larının gün geçtikçe değişmez gö
renekler halinde olgunlaşması, 

sağlamlaşması, kökleşmesi bugünun 
[millet dedığimiz} butün ınana
sile olgun ınsan cemiyetlerini 
vücude getirmiştir. Hiç şuphe 
yok ki, bugüdün t'n ileri, en 

Kuvvetli, en biiyük milletleri aile 
bağları, aile d"ygulan, en sağ

lam göreneklere dananan mıl· 
letlerdir. En anarşik mil1etler
de aile bağları, aile görenek
leri en bozuk, en gevşek olan 
milletlerdir. 

Aile, insan cc·tmyetinin temeli 
ise, çocuk o temelin ha.rcı ve 
daha doğru Lir tab.r ile ta 
kendisidir. Çocuksuz bir aile 
her an çökmt"ğe ıniiheyya çürük 
bir binadır. Çocuk aıle11in 1 kes· 

~ ............ .,..........,,...... .......... _....,~O::i::ij~~~~ıı-:__.~ ~,,,,,....,~ ~ 

Yeni soğuk hava d_epoları insa edilecek 

Yaş meyva ihracından 
zarar edilebilir mi? 

ilk • 
senenın 

f1Jzlasile 
zararı kolayca ve 
kapa~ılacaktır 

Üz'üm Kurumunun bu yil Av- blı 1ş i~lrı inşası lazımgelen so· 
rupanın r& uhtelıf memleketlerine ğuk hava depoları ve işletilmesi 
sevk ve ihraç ettiği yaş uzum lazımgelen frigorifık tesisatlı va· 
ve kavunlard11n mühim bir kıs· gon ve vapurlar hakkında lceo-
mı bozulmamış olarak yerlerihe dısine izahat verildiği vakit: 
varmış, iyi iiatlerle satalmışbr. -. Vapur da alac:"tğıı, d~po-
Balhassa İngıhereye son olarak lar da yaptıra~ağız. Buyurmuştu. 
Erna vapurunun so~uk hava de· Soğuk hava depolan, Ege 
polu büyük ambarlarında ve mıntakasınm muhtelif istıhsal 
miikemm 1 ambalajlar içinde mıntakalarında küçük mikyasta 
sevkedilen razakı üzümlerile ka- inşa edılecek ve bu dçpolarda 
vunlarıfl hiç bozulmadıkları gö· üç gün bekletilecek yaş mtyva 
rülmüştür. ve sebzeler, 1zmirde Şt'hicllerde 

Hükum~timiz, örıümüzdeki se- deniz kenarında inşa edıle~k 

ne yaş üzüm ve kavunlarla be- büyük depoya getirilerek, orada 
raber domates ihracına da yer da muayyen müddet bekletil~ 
verecektir. Bu mesele üzerinde dikten sonra soğuk hava depo-
meşgul olan İktısat Vekaleti, lu vapurlara yükleneark, dış 
mahsullerimızi yaş olarak dış memfeketleTe sevk olunacaktır. 
m mıeketlere sevk ve ihrac ede- Vekalet standardizasyoo mü• 
cek vasıtalara şimdiden hazırla· tehassısı B. Or. Bade, sdğok 
maktddır. hava depolarının İnşası için ha-

8aşbakanımız sayın B. Celal zırlanacak planlar üzerınde mq· 
Bayar, bu sene yaş üzüm ve ka-- gul olmaktadır. 

vun ıhraca ı meselesi üzerinde Bazı kimselerin, bu yıl yaş 
İzmirde tetkikl.-r yaptığı sırada iizii:n ihracatında zarar ed idi· 

-&üsünün yegane gayesidir. Aile 
çocukla temadi eaer. Aileleri 
ve o ailelerin teşkil ettikleri mil .. 
letleri ebedileştiren Çocuktur. 

işte bunun içindir kt, medeni 
milletler çocuk meselesini her 
milli meselenin fevkinde bir 
mesele addetmi~lerdir. 

Gürbüz ve sağlam Çocuk, sağ· 
lam ana ve babadan doğar. Ço
cuk .doğumunun fazla olması bir 
milleti yaşatmağa kafi değildir. 
Doğan çocukların yaşaması 

laıımdır. Avrupantn şimal mem· 
leketlerinde çocuk ölümu yüzde 
beş iken Asyanın geri memle
ketlerinde yüzde elli artmıştır. 

Onun için o mesut memleket· 
ler<le her kilometre başında bü
yük ve mamur köyler, şehirler, 
Asyanın o bedbaht memleketle
rınde ise yüzlerce kilometrelık 

boş arazi görülür. 

Çocuğun yaşaması için gürbüs 
ve sağlam doğması kafi değildir. 
iyi bakılması hastalaktardan ko· 
runması latımdır. 

Çocukları en az ölen memle
ketler QOcuk bakımı en ileri 
gıtmiş memleketlerdir, 

Cumhuriyetten evel biı.de ç~ 
c•1'< meselesi diye bir me9ele 
bile yoktu. Ölen çocukların ye
kunu tüyler ürpertici yekOnlara 
baliğ ölYyordu. Cumhuriyet hü
kumeti hu meseleye azatni bir 
ehemmiyet verdi. 

Ttb fakültesinde çocuk bakımı 
kürsüsü ve Ankara. lstan'bul, 
İzmir, Adana vesair şehirlerde 
çocuk bakım evleri tesis edildi 
Çocuktarı esirııeme derne . -ku
ruldu ve tnz c devlet ve mil-
letce bu meseleye lazım olan 
büyük ehemmıyeti veren medeni 
milletlerin anı'-ına girdik. 

Hergün Anadolunun okuyucv
larile Çöcuk Bakımına ve çoouk
larımtzın bedt"nİ ve ruhi sıbbat· 
lerini alakadar <'den m selelere 
dait basbihal t tmek bizim için 
mübim bir bahtiyarlık olacatır. .. ....................... ... 
ğmden bahsettiği duyulmuştur. 
Busene zarat ı tc;n göze alınmış, 
fakat buna mukabil Türkiye 
üıümlerinin nefaseti ve letıeti, 
ihracat yapılan yeYlet halkına 
ötretilmiştir. Gelooek yıl mil· 
kemınel tesisatla yapılacak fazla 
miktarda yaş rneyva sevkıyahn

dan elde edilecek kar, ilk yıhn 
zararını herhalde fazla.sile kap_. 
yacakhr. 

lktısat Vcloalmi, önümü~c'4''~ · 
meyva mevsiminden evel :wıuk 
hava depolarmm inşasına baş

lattıracaktır . sigarası vermeğf> başlamıştır lltan Ali Çoban tutulmuştur. 
................................................. .-cm11 ... .-m;ıuıi9J;IS•----mmı .......... ~ ........................................................... . 

M 1 k Ş t cım ·dcdi-bırakıiır mı bu keyı?. başım da ağrıyor biraz. lemedi. e e ve ey an Kaltağın mısır püskülü gıbi (ok- Onlar: Birkaç deıa durdu: 
• _ sıjcnli) saçlara var .. Böylesini hiç - Kail... - Ben döneceğimi 

2 Yazan: KadiTcan Kaflı görmedimdi. Diye zorladılar. Ben: Dedi. 

Dankü kısmın hnld. arzu ve hırsı vardı. Anoak bv - Bırakın! - Bana Ayı Nuri derler, 
eftliğini kırkını geçmtş akıllı içki ile geçmiş bir geceden Diye yalvardım. Razı oldular. Kancık Hasan demezler .. 

sası: 

Bir sarhoş,uk gecesinin sabahı. 
Hastayım ve bıl.şım zonkluyor: 

- Zehra şu perdeyi indir, 
uykum kaçıyor. 

Diyor. Biraz geçiyor, cevab 
yok. Gene tekrarlıyorum ve biz· 
zat doiruluyorum. Şakaklarım 
müthiş atıyor. Saat on biri yirmi 
geçiyordu. 

Bir giln evel, Perşembe idi. 
Dostum ayı Nuri gelmişti. Nuri, 
iri yarı, geniş omuzlu, atak, ca· 
nını da sözü ~ıbi esirgemezdi. 
Babası civarda bir çHtlık sahibi 
idi. Nuri oe e~lenmekle, avla 
meşguldü. Zaten Eğirdirde nas 1 

rğ~n~billr?. Nuri başıhoş, Zt'n· ı• 
gın h r ıabu:ıt ıç nde alabı d ğın 
ltuyümuitu. Oııda .yaV\ıı d•bk, 

insanlar gibi kullaodığı da sonra sabahleyin biraz daha ıJyu- Nuriye döndüm: Diye kekeledi. 
e>ltırdu, mak isliyordum. Arkadasım Ayı - Haydi beraber gidelim! Arkadaşımın o bayağı kadta 

Nur•: Nuri, yeni bır eğ!enc,..den bab· Dedim. için kulağıma söylediği sözkt, 
setti. Zorla gittim. Sarı .ııaçlı Göıleri demindenberi bize tu- Hasanı kızdırmağa yetmişti. Ha· - Bu gece geliyon mu - dedi -

Hba~ill~m kulesindeyiz. Güı-. 
mtzleı-in Alt, lzmi,<len bir gın 
gelirmiş, emmtt, görme. Bir çifte 
telli yapıyor, bir göbek atıyor-
muş ki.. 

Ben de lzmirli kad.ulara da· 
yanamıyordum.. içimde yallan~a 
evel tattığım bir hazzın hasrdi 
vardı. Gittim, gördüm; şişman, 
otuzunda bir kadın. Beğenmc
dı nı. Oynadı, şarkı söyledi. Bize 
rakı dağıttı. Saat, gece yarısını 

geçmişti, Nuriye: 
- Daha g tmiyecek miyız? 
Dedim. Nuıı : 

- Nı~n\tW~D'Ww,tğcM-

şişman bir kadının oyunu görü· haf tuhaf bakan Hasana sap- samn Nuriye sc:rt sert bakışı da 
lecekti. lahdı. Bırkaç saniye öylec~ kal- bu temiz yürekli genci için için 

- Onlar boyaJı. dı. Sonra doğruldu: köpiirtüyordu. 
- Yok be sağdıç... - Haydı g dek!.. Her defasında onun kolu...a 
Gözlerim yan tarafta oturan Beraber kapıdan çıktık. Taş· girdim: 

Hasana ilişti. Biz"° doğru kulak kın bir ay ışığı yeşil kırları, - Nuri! Benim sevgili i(ar-
kahartıyordu. Herhalde sözleri- d:lğları ve bahçeleri yakıyordu. deşim, kendine gel, haydi ~ve 
mili işitmiş olmalıyda. Uıakta bir köşesi gqrünen mavi gidelim, bak annecjğin sana ne 

Nurinin göıleri derin bir arzu gol, ş mdi 1'ar yağmış gibiydi.. güzel yemekler ve ne yumuşak 
ile parlıyordu. Bu, iyi işaret de- Nuri hiçbir şey söylemiyordu. bir ya1ak hazırladı. 
ğıtdi. Ayağa kalk.hm; herkes Ben sarhoşluktan salland,ğım Dedım. 
l>ana baktı. Onlara dedim ki: lıalde o dimdik yürüyordu. Yal· Bu sözleri söylnken kendimi 

- Kusura bakmaym, köroğlu ıııı sık sık dişlerinin gıcarbsmı de düşündüm Sanki btnim t:e-' 

evde yalnız. Gideyim beni d~uyordum. Yumruklaranı srkı· yim elcsikt? lııc .. , giizd, ~evinı 'i, 
- Haber iletmedin mi canım. yordu. İç~nde bir bıncın kıvran- us1u, m"Lt-k g hi g nç bit kar oı 
- Yolladım amma, olsun; d ~m ~ix,or~uın. SoJdum, söy- var.dı. Heauz on dokuz yaşın 

-9, ı\\ ~u ,"\U ......................... iil!'f-• 

da... Bağrında bır süt kuzusu 
mm yüreğini taşıyor. Fakat nı 

çin buna rağmen ayaklarım zorla 
ileriye gidiyor? Niçin gözlerim 
hep arkada; başka yerler, başlcR 
kadınlar ve başka gözlerde? ... 

Nur;nin sokatı yolumun üs· 
tünde idi. Evine kadar götür
mek istedim, gotiirdüm. 

- Haydi, şımdi de seni ben 
,otireml 

Dedi. 

Gül6$lük, sokatıa başına ka
dar beni uğurladı, Ayrıldık. Ben 
sendeliye !endeHye, iki tarafı 
kerp;ç duvarlarla çevrilen, bo
zuk bir yolda yürfnneğe başfa· 
dım. 

Kapıntn önüne geldiğim za· 
man sa-ate baktım; üç buçuğ:'l 

gelmişti. 

Duva.rtar, ev•er, pehcereter, 
ağaçlar, satla.nıyordu. Gökttkı 
par lak ayt dq h r torba g ~ i saı. 
!anıyor sandın~. 

- Sonu ~.;,ıı:;;r-;;loiôl._;,,_ 
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~SİK': 

Gözsüzlerin konserinde 
Radikal Sosyalistler kongresinde Dostluğun tabii 

neticesi 

Hamdi Nli;/ıet ÇANÇAR 
Dün akşam gözsüz yavruların ,:_ · ....... ~ S!ı::-- •... cA. - :;; 

Nerdilc:leri konserde bulundum. 
kte yalan söyliyeyim, şimdiye 
k dar mektebin verdiği bir kıeç 

Fransa Harbiye Nazırı mü
hinı bir nutuk verdi 

Romanya ...... 
Başvekilinin zi
Y"retinin akisleri 

····-0nserden hiç birisine gtknif e 
Ce8'ret edememiştim. Ha,atta en 
k,Ytnctli unsurlanndan oldum • 
olaaıya mahrum yaşayan bu yav· 

tııların manzarası bütün sinirlerimi ' 
\thtib edccetini düşünüyordum, 

) Fransa, istiklalini, serbestisini, mOstemlekelerle mııvasa
lasını muhafaza ve müdafaa etmek mecburiyetindedir, dedi 

Bükreş, 29 (Radyo) - Bütün 
Romanya gazeteleri Bay T ata
reskonun Ankara seyahatinden 
bahsetmektedirler. 

Resmi Vitorül gazetesi: 

'Y•klarım v~mıyordu. 
Dün akşam hem gittiğime piş

~•nırn, hem de şimdiye kadar 
titıncdiğime... Gittiğime pişma· 
11}r· korktuğum başıma geldi, 
e erinde en ince birer san'at 

Vay zayıf olan milletlerin haline! -Türk zimamdarınının ve bü
Lut/en çet1İrinız 

•lcti ile hayatlarının biricik te· 
&ellilcrini bize israf eden bu ,. 
Y•\'ruların manzarası beni altüst v k ..1 
e~ n.onsere iştira eaı.._ . :ll. Şimdiye kadar gitmediğime 
p gençlerden biri 
ı. 11tnanım, çünkü hem memle· 
ttette yaratılmış olan hakiki bir talilerini kabule hazırmıydılar?. 
ta d Bitmez tükenmez sualterin bu· 
t er en haberdar olmak fırsatını 
ou .. h d naltıcı ve boğucu tesiri altında 
e &une kadar kaçırdım, em e ihtiyarsız gözlerimi kapamışım. 
l n güzel musiki parçalarını din· Parislsn bir gö,.ünüş 
'lrıek zevkinden mahrum kaldım. Şimdi her şey karanlıktı, ben de Lil, 29 (Radyo) - Radikal Sosyalist ve komünistlerin 

Onlar, belki üstümüzde bı- görmüyordum. Bir an ..• Pek kısa t-tt ki b f d h bir an zannettim ki ben de göz· ve Radikal Sosyalist kongreleri :son intihaptaki usulleri bizce 
he 1 

an u çi te tesir en a- süzüm ... Renkler hayalimden si· devam etmektedir. kabili kabul değildir. Partimiz, 
tıiz, kendi eksikliklerinin te· B b b k d h·1· b lk k 'e\\· lindi, ziyayı unuttum, dünya gö· ir eyet sa ı a ı ıye na· a cephesini ırmak mesuli· 

b ısini bu ilahi nağmelerde zümden kayboldu, bütün şekiller, zm B. Salengronun mezarına bir yetini üzerine alamaz. Bununla 
b~l~rak bütün sinirlerile, hatta güzel, çirkin bütün simalar ha- çelenk koymuştur. beraber, icabında serbestii hare-
b lltun mevcudiyetlerile çalarken yal oldu, her tarafıma koyu, elle Kongrede birçok hatipler söz katımızı istirdada hazırız. 
tn bir taraftan bu müzik par· tutulur koyu bir karanlık çöktü. almışlardır. Cihanı tebdid eden vaziyete 

::tile mestoluyor, bir taraf· Şimdi yalnız yokluklardan akar Radikal ve Radikal Sosyalist rağmen, bütiin Fransızların hü· 
da düşünüyordum. gibi bir nağme tufanı kulakla- partileri reisi ve harbiye nazırı kumete yardımı lazımdır. Bun· 

tl Acaba ne hissediyorlardı? rımdan giriyor, Allahın bana ver· B. Daladiye bir nutuk irad ede· lar, parti meseleleri dekil, vatan 
k· lerinde inliyen alet hakkında· diği biricik teseslli halinde içi· rek: meseleleridir. Fransa istiklalini, 
1 dücıu" 1 • ·d·? ka a l k - Halk, Radikal partisinin serbestisini ve müstemlekelerle h v nce erı ne ı ı . r n ı me doluyordu. 
b~~atlarında dünyayı nasıl, ne Müzik susmuştur. Gözlerimi sulh davetini kabul etmiş ve muvasalasını muhafaza ve mü-
Çırn tasavvur ediyorlardı? Hat- açtım, Salonu dolduran alkıştufa- bunun için bizim lehimize rey dafaaya mecburdur. 

~.kendilerini, kendi mavcudiyet· nıarasında herkesin yüzünde, vermiştir. Tahakkuk eden bugünkü feci 
Ctıni nasıl tahayyül ediyorlardı?.. mahzun bir takdir vardı. Partimiz için bir inhizam ta· vaziyete nazaran zayıf olan mil· 
llıı..ıhitleri hakkındaki, hatta bü- Oh dedim, bana bir an sü- savvur ve temenni edilmişti. Jetlerin vay haline!" Demiştir. 

DUNYA 
~ 
lngilterenin Yakın 

Şark faaliyeti 
---------------'----~--~~ Bir Fransız gazetesi, Ingiherenin Tür-

kiyeyi elde etmeğe çah,tığıuı ile:1i sü
rüyor ve kıymetimizi tebaraz euiriyor 

• • 

lan kainat hakkındaki telakkileri ren gözsüzlüğüm içindeki büyük Fakat bunların zan ve tahminleri Bugün Bay Delbos bir nutuk 
~sıldı? Çok maruf bir Fransız teselliyi bu yavrulara bütün ha- boşuna çıkmıştır. 40 mevki kay- irad edecektir. Bu nutuk Fran-
~rinin dedi~i gibi sadece bir yatları için vermiş olan nurlu betmiş olmakla beraber beri sanın harici vaziyetine aid ola· lngiltsn K~alı S. M, .Altıncı Jo'J 
'lerini bir defacık görebil- kafalardan Allah razı olaunl. taraftan da 250,000 rey daha caktır. Bay Şotan da yarın nut· ( • Republique. - Paris ), tark· c:!etildirler. Saniyen, uzun zamaq 
~ğruna bu günkü bedbaht Hamdi Nüzlaet Çançar kazanmış bulunuyoruz. kunu söyliyecektir. ta lngiltore serlevhaaı albnda Ytı• devanı eden tahalddlmlerinin ve 

b k' J ç • ı ı " dıtı bir makalede, Jngilterenin boyunduru~n altında tutmuş 
Bucada müessif ir va a aponya, ın e an aşmagı Yakın Şarktaki faaliyetinden ve olduklan milletin, tabii bir şçy 

~·ahı·ye mu·· du·· ru·· B. Şem'ı· kabul edı·yor memleketimizin Yakın Şarkta olan infialinin yfiküne tahammül 11 haiz bulunduğu fevkala* kıy· mecburiyetindedirler ve bura• 
• • v d met ve ehemmiyetten bahseder~ l~da haiz bulundukları menafi 

Akay tecavuze ugra 1 Ş J ·1 h l'L J ken diyor ki: ebemmiyetsizdir. apeyae yarım mı yom a R, gzaaSIZ •Herhalde ihtiyar Büyük En nihayet, Fransızların elinde 

~h. S b • • k k J bir h l J J f h •b f b " "kf " Britanya imparatorluğu, Musso· bulunan yerlerde bir esas teş~l '-tli kadar genç, a rıyı ara o - a ae uruyor, a rı a uyu ur lininin genç imperyalizminin tehdidi eden ve ltalyanlarca da taklıd 

1 ak 
• • l Şanghay, 29 (Radyo') - Ja- Mançukulu devriyelere ateş aç· albnda bulunduğu zamandadır edilmekte olan kültürel nüfuz 

dan 8 m JStemlŞ er p~n ko?1utanı; Çin tarafından mışlardır. Devriyeler müstevlileri ve lizımgelen ihtiyati tedbirlere meselesini ihmal etmişlerdir. , 
~~Gn akşam Buca nahiyesinde ve ayni dileği Nahiye müdürüne hır teklıf vukubulduğu takdirde geri püskürtmiye muvaffak ol• baş vurmaktadır. lngilb:lerin Nil lngiltere, Mısırda yalnız as~ 
Rt tıaif bir vak'a olmuştur. Buca tekrarlamışlardır. Jap~n~~nın ~u.lb için müzakera· muşlardır. vajileı:i~deki .vaziye~ b~ te ~- keri bir mevkie maliktir. B~ 
ta~ılerinden bir çoğu, bir araya B. Şem'i: ta gırışılmes.ını kabul edeceğini Şang~ay, ~9 (A.A.) --:Sent:ral ne. l~dıAi şektlde. oma ığından mevkii muhafaza etm~k güçtür 

... il 1 _ Evladlarım. Biz davul bula· ve başka hır devletin müdaha· Neva Çın Aıansının blldırdiğine Büyuk Britanya ımparatorluğu- ve <;laima murakabe altında bu-
~llltl !\arak bir kısmı içkili 

0 
- madık, siz bulunuz, parası ne lesine rıza göstermiyeceğini bil- göre, Japon tayyareleri Amoyun nun bu tedbirleri ittihaz etmelc luodurulması lazımdır. 

Ilı ~ •rı halde Buca parti başka- kadarsa verelim. dirmiştir. üzerine 48 bomba atmıcılardır. mecburiyetinde oldu~u aşiil&rdır. ln..Utere, sanbivonlar mese-
C\ti .. • liüsameddin Balkanlının y ıs ıs•• "· 

"'it 't , 1 Demiş, fakat gençler arasında Şanghay, 29 (Radyo) - Şa· Amoy Nankin ile Şanıhay ara· Evveli Nil vadilerindeki l.gl· lealnde ltalyanın gösterdiği şid~ 
l!ııd' :~g~~ e~umhuriyet hayra· bulunan Sabri isminde biri ileri peyin tahribi tahakkuk etmiştir. sında mühim bir şehirdir. Bom• )izler sayı bakımından çok az.. detten mütebayyit;'. ol011Jştur. fn .. 

ıt b· , . . b' d gitmiş, bağırarak: 500,000 kişiden fazla Çinli mes- bardıman neticesinde sivil aha· dırlar; ltalyanların aayıeına niı.. gJlterenin bd ıalıacla utraşmakta 
~l b' ız neş e ısterız, ıze a- 40 k · 1....., ı..ılun - Bize davul bulmağa mec· kensiz ve yiyeceksiz kalmıştır. liden işi ölmüttür. beten hatta ü;te bir dereceainde &1111 1 nuncıı salıi,c;ae 

Diy · bursunuz. Başka bir söz dinle- Havas Ajansına göre Japon.. 1 çl A 1_ l 
latd e evin önünde bağırmış· meyız. lar, Çin hatları~ı da.tıbtrak Su· Jzmirll aen era&r& ufuklarında 
bııı11't. Parti başkanının evde Demiş, az sonra da nahiye mü· çeuyuda geçmışlcrdır. Çinliler '9 
teri ~~adığını anlıyan gençler, dürünün üzerine hücum ve Tay gölüne doğru çekilmektedir. 
hllşk. 0 ncrek belediye ve parti tecavüzde bulunmuştur. Devriye Maamafib mukavemete de çalış· 
ltıet lllağı binasına doğru git· dolaşan jandarmalar bu vak'ayı maktadırlar. 
G~er~ dbeşlamışlar, 0 sırada yol görünce Sabriyi yakalıyarak ka· Japon filosu Çumcnpu adası• 
Ş 11 e N h. ·· d- .. B rakola götürmüşler, fakat elli 
errı•i a ıye mu uru . nı abluka etmiştir. 

Ak d"f · ı kadar genç, bu defa karakola aya tesa u etmış er Tokyo, 29 (A.A.) - Domeı· A ~ giderek arkadaşlarını istemiş· 
~ADQLU lerdir. Buca jandarma karako· Ajansı bildiriyor: 

lunda bir onbaşı ve üç jandar- Kore ordusu umumi kararga-
Gü ı~ ma vardı. hının neşrettiği bir teblite göre, n:ılc siyasal gazete h 

•· ~ Karakolun önu··ne fazla halk 40 kadar Sovyet askeri ududu il, b ve Baımuharriri 1 
lı._.ll 09da,. Rü,dü ÔKTEM toplanınca lzmirden Jandarma aşarak Tumen nehri uzun uğunda 

llıt ııeıti istenmiş ve bir müfreze daha ~· ll Y•t ve yazı ioleri müda. 
· •ındi NGzhet ÇANÇAR Bucaya yetişmiş, balkı dağıtmış· 

ı iDAREHANESi tır. Vak'a faillerinden daha beş 
t11ıir t1ı:· kişi nezaret altına alınmıştır. 

l' C. ll•llı: •nci. Beyler eokağı Tahkikata devam ediliyor. 
l' tlgt•f· ı Partisi binası içindo Nahiye müdürünün çirkin ve 
titr()~: ;:;,~ - ANADOLU yersiz bir şekilde tecavüze uğ· 

.. Posta kutusu: 405 B d t .. d 
raması uca a eessur uyan ır-

tıtı1~ ~bone şeraiti mıştır. 
4oo, altı aylığı 800 &. Adliyede tagin 

'b •ylığı 600 , -. 
(,ı,_ kuruotur işten elçektirilerek tevkif 

..... cı - s ı:neı:nlelı:etle • . . edilen şehrimiz ulh hukuk mah-•bo r ıçın eenebk 
~N ne Ocreti 27 liradır kemesi zabıt katiplerinden Fah· 

TAKViM 
Rumi • 1353 ı Arabi • 1356 
İlktqriıı 14 Şaban 20 

llkteşrin 

i 30 i 
Cumartesi 

.. . . -'· / -
. ...... ,.. .... 

AOoı.u MATBAASINDA rinin yerine, icra katiplerinden 
BASIL II:;ı1'IR Bay Mustafa Kemal Erdem tayin 

edilmiştir. 

- Dün A~aratla yapılan lıaoa ~ tHr paraşiille atlama. ınerasi1"i,.de bulanan lzmil
'ürkkuşu uçman/arından bir .f rap .. 



~al 
-----~~~----~~~~----------~------'-~~-------------~------~·--------~ 

ANADOJ,,U -
Diğer sahifeler den geçen yazılar 

ııkarada siya i 

temaslar 
Milli b~ramımııda Rumen, 

Yugoslav ve Yunan Erkanıhar· 
b yelerinin .mümtaz reislerinin de 
bulunması. Blillken antantının 
sulh ve umumi teşriki meşaiye 

h dım kıldığı kuvweti yadettiA'i· 
miz işte burada ordularının nıü· 
kemmel v..a~iyeti ve itin•lı tef· 
kir tı son manevr.alardll bir kere 
daha sabit .olmuş, Balkan an· 
tantı devletleri tarafından as
kerl ik sahasında elde edilen ba
şarılerı takdir ve tebcil P.tmek 
fırsatım vermektedir. 

Kuvvetimiıi müdrik ve taah
hütlerioıi.ze de tamamile riıyet· 
kar olarak istikbale itimadla ba· 

mıı kabiliriz. 
Bu Dost ve müttefik memlekette 
l iktidan elinizde t\ltUğlU)uıdao-
r pa beri Ramany:a Bü)'.ük krahnm 
d r; münevver idaresi altında terakki 
mu~ ve refah yolunda iler'Jerııekten 
f ü c geri durmamıştır. Siz kudretteki 
mu bir devlet adımı i,in en buyuk 
dı 

memnuniyet hiç şüphesiz Jeyizli 
netic terle v•zifeıini yapau' ol

ım• maktır. Katettiğiniz yola bir göz 
unc 

gezdirirseniz mutlak memnun ) tiı 
ekt ol bılirsiniz. 

R Dost memleket için kudretli 
ecıl bir yaratıcı kendisine yald.,.., .. 

lan hayran bırakan ince bir zo
ırş( 

ası ka ve bütün milleti için ıefkatli 
bir baba olan mufahham hü .. 
kümdara tarafından Romanyada 
ba arılan muazzam ~•eri vadet· va ' 

r ki meden ıöıümü bitiremem. Bu 
meı dü ünce iledir ki, kadehimi Ma· 

ze ieste ikinci Karolun, Altes Ru· 
fel; ayal Büyük Voivodun sıhhatine 
ha kaldırır, sarsılmaz Türk Rumen 
ı-· dostluğu için kıymetli olan <Şahst 

"u d ·· fk s ı h hatinize, os~ we mütte ı 

rİr; n~illetin saadet ve refahına içe· 
e rım . " 

51~ Ankara, 28 (A.A.) - Ro· 
4~ manya Başvekili Ekselans Tıta. 
çtı resko, bugün akşam üzeri eski 

haf Basvekil ismet lno11ünü sureti 
ç.u' h ususiyede ziyaret etmiştir. 
id Ankara, 28 (A.A.) - Reiai· 

24f cumhur Atatürk, bugün saat } 7 
O < de Romanya Ba§vokili Tatarc»· 
ü,, koyu kabul buyurmu.Şlardır UzQn 

m:iddet süren bu mülakat oa· 
nasın do Hariciye V ıskili Or. 
Tevfik Rüştü Ar.as, Romtnyının 

sen Ankara orta elçisi ve Türkiye. 
ye~ nın Bükreı elçisi HıındulJah 
ve Tanrıöver de hazır bulunmuı· 
· l lard ı r. 

tleı Bükreş, 29 (A.A..) - &.dor 
Ajansı bildiriyor-

Gazeteler. Baivekil 8. Tıtı· 
a reskonun Ankar,yJ ıiyaretiaden 

10 hararetle bahs_ctmckte ve iki 
12 m mi k t arııındaki bu dOltlu· 
ar: ğu l\ yeni tezabüriinüo büyük 

e 1· e mmiyetini .ebarüz ettirmek· 
ted ırler. 

1 Gaıeteler, bütün uyfalannı 
kaplıyan manıetlerle Rodor A· 

2 j nsının ve Anadolu Ajanaınan 
"' verdiği uıun teırrafları nefret· 

m kte ve Tatareıkoya lıtınb1,1I· 
d yapı fan kabul merasimini 

sar B şv kilin bütün harek~tini ve -- -yıu,- .. T " ki . R b z 1 tun ur errn omınyı •tve· 
~ ki lin karşı göıterdıldvi barıku· 

iade istıkbal Rumenlerin bl
or. binde derin bir yer tutmuftw. 
e; Bu tezahürat, dost ve müttefik 
0 

1 
Romany ya karşı olan samimi 

ş da t mayülüo büyüklütünü ve kuv-
r ' · · k d' gi v tın ı o trrme te "· 
m : Rom oy bafveletli dıhı tre~ 
ı, ' d ık n Türk tayyareleri t rafm· 
a d ı k ıl Rnm ştır. Bu tezahürat 
, ci A k r ya k dar böyle devanı 
uri et ı i r 

ldü R > n nya halb bu büyük 
bi li d , · t ı 1 Ü -. t ınd ım son de-
r la r c İ · ı , ı .s o ıııııştur. "Üt!· 

rnit ı. ' • r. 

Ankar~y,1 muvasalatında samimi 
surette kart1lanmasını tafıilatile 
bilairmekte_dir. 

Gazeteler, Bay Tatareskonun 
fstanbul gazetecilerine verdiği 
beyanatı kaydetmekte Ne bu 
beyanatın "size emin ·ıe sar· 
sılmaz bir dostluk getiriyorum., 
çümlqsini belirlmekte~ir. 

Romanya efkarı umumiyesi, 

bu .ziy,.retin Türk Mitli ih• ra· 
mına tesadüf etmesi keyfiyetine 
de büyük bir ehemmiyet atf e.t· 
mekte ve ayni ~amanda Roman
ya Genel Kurmay Başkanı Ge· 
neral Sipitunun Romanya as· 
keri heyeti baıınifa Ankarada 
bulunmasını da kayef ,. tmektedir. 

Timpul gaıeb~si Türk mılleli 

IVe hükumeti htra~q:i ' B. Ta
tareikoya yapıları hü ·nükabulürı 

hararetli vasfını tebarüz ettirdikten 
ıonra makalesini B. Tataresko
nun bir sözünü tekrar ederek 
bjtirmektedir: 

11 lyi bir dava için çalı~acağı· 
ıuıı ha"kmda siıe temiııat ve1i· 
rım . ., 

Dimiııeıt•, 1'ıi.ir1' gaz.delerinin 
µom~nya ve Tatarcsko hakkında 
t'.Udıkları mJkale!eri ve r.dıkt,.en 
sonra makalesini• iki mem leket 
arasındaki ışbirlığinın t-hemn İ· 
yetini belirtmek suretile bitir· 
mektedir. 

Lupta gaıetesi Ankarada ya· 
pılan hararetli ~e .aamımi kabul
den bahsederken Başvekil Bay 
Tatare.konun halk tarafından 
büyük bir heyecanla alkışlanmış 
oldutunu gerek man,etinde ge .. 
rek makal~sinde bilha:ısa tebarüz 
ettırmekted ir. 

Jngilterenin Yakın 
Şarlı faaliyeti 

o1du~u görillüyor. 1ngıliz izzeti 
n~fsi, ptt.>_denbcti az çok ist hfaf 

cttığ"i Lat ı nlerin örıii n de r c 'at 
ştmek lJle_cburiyetinde kaim •f 
olmaktan ,dolayı kendıni renı;ide 
cdilmi~ hisıetmektecJu. V r. şab.u· 
r,aq.e bir surt:tte ahıi si.r ter ti· 
batında pultmm ktadır. 

lniilterenin Yakın Şarkta ba· 
şarmağa çalıştığı iş, fllUln.anı 

bir iştir FıJiıtinde bir Yahudi 
devleti kurmağa mıtuf Qlan ln
giliz proj &i; ıehıld , bir Artp 
hü~umetinden d.thı ~min bir üş 
vücude getirm kteıı b ş\c• bir 
gayey.i · ıt hdaf etme.me.ktedir. 

Malum ~a. ln~iltcre, 11thıllere 
vt. limanlara çok menklı olan 
bir devlettır. Oiğer taraftan Bü· 
yjilc ıBritanya, Bağdatta diktatör 
oyunu oynayan ve petrol mem· 
ltkoti olan lrakta, kcndiı: ni ma .. 
niler çıkaran naayonalıst gene
r•lden, tözde tesadüf eıeri ola. 
rak, kurtulmuş bulunuyor. 

Bir daha uzakta, yanı, lrandı 
da, Ruılınn m~ıb J,)lduklırı 
keşmekeş sayesinde İ ngi lterenın 
nüfuz .ye teıirini y nıden ıktiaab 
etmekte oldutu rörülmektedir. 

lnrilterenin bug ın Türkıyeyi 
elde etmet~ bilhuu çılıştıtı 
ıörülmelctedir. Ve bu noktamn 
tebarüı etlirılmf' i rerekt r 811, 
bundan evel bu ıütunlırda Tür· 
kiye politikasınm reçirdıgi 11ti· 
haleye, karılerimiıin dıkkat na· 
ıırım celbetm\f bulunuyoruz. 

Türkiye Sovyetl r il.. ıttifak· 
tan ıittık,e qaklaımaktadır Ke· 
malin Tür ıyuı mükt"mmel bir 
manevi anlayıı kabilıyeti ve 
büyük bır askert kıymeti haıı 
olan blr devlettir. Aokaramn, 
Londraya y k nlaşm k ıçın Moı· 
kovayı terketm i vak'a ı, bey· 
n~hnılel polillkad ıuuazıa :n bır 
hareketi ı(adtı t-dn 

Britanya imparator uğunun Ya· 
km Şarktaki mt"vkılerını terke· 
dt>ceğıni zarıned ·nler varca; buıa· 
lar, zannedcrc; ·m. aldannrnkta
ıd rltr • 

F:ı:ııisiler: 
rauın bavuıadın buoalmıı, hattalaa• 
mı~tır. 

Tahtsız Kral; hiç olmazsa mem· 
JeketiniQ bol güneşini aratmıya· 
cak bir yer aramış, nihayet N is .. 
te oturmağı kararlaştırmıştır. Ne
caşi, burada kc;ndipe göre, bir 
l'illi .kiralamak Ü7.ere teşebbüse 
girişmiş ve başk~tibini bu işe 
memur etmiştir. 

Birkaç gün evel Nise gelen 
Başkatip Dr. Mayhosu,,, ikamet 
eyledıği otelinde zi art'l cttJm. 
Çok natik bir zat olan Habeş 
diplomatı, beni saınımiyet le ka· 
bul etti. Beraberce otelin büyük 
salonunda bir kenara ç,.kild ık. 

Doktora, t>Vvt>la Nise nıçin 
geldiğini sordum. Çok dalgın ft 

müteessir görünüyordu. Mağlü

b ıyet, ht>r H beşde olduku gibi 
B. Mayhosa da fazla tesir etmiş, 
adeta siyah denecek kadar es· 
ırner yüzünde .derin izler bırak· 
mıştı. Biraz düşüncelı: 

- Londra, dedi. Kasavetli bir 
yer. f:lava.sı Ne~üse ağır geldi. 
Beni Nis veya Montekarlodı1 bir 
tato yahut ta bır v~lla satın al· 
mıwa meınur f'tti. 

O, şiıu.d ı istirahat ediyor. Fa· 
kat diplomatık y9llardan Hib~ş 
bti < ıalını ınijJafa.ad•.o da hi~bir 
vakJt geri kalmıyor. 

- Ne,fü.yn mali vaziy~tinin 
bozuk ol duğun1,1 ıaıetel rde oku· 
du,k ıac;ıba ... 

ihtiyar diplomat, derir. bir ah 
çekt rek sua ııni ıypn<lıt lc.c'iti Ye: 

-:TT Fa,ü;;tlerl. Dıye aöylendı. 
Sonra ı lave ettı; 

,,,,.., Onların arifetleri.. Bu 
yalpnları hep FaşİJttlrr uy.duru
yorlar. 

Ma i vuiydimix o lcadar iyi .. 
dir ki. kralımız Londrada ıki 

vilii ve b r ş ıto atın alm ıştır. 

_,.. Prkı , Halıt\şİstan ınt sefosi 
ne olacak? Artık orada normal 
vaziyt>t teessüs etıııış, ltalya ha
kımiy,t;l• }:urul!T)u' mudur? 

- Faş st lere göre öyle. Fa
kat Habeşistan meo;elesı hiçbir 
zpman ortadan kalkm ıyae:ıktır. 

Memlekeümızde harp bitme· 
m ttır. 

Bııe gelen resnıi mılOmata ' 
istinaden size Habeşistanın da
hi li :vaıiyetı ha kında şunları 
soyliyebılırim: 

Adis.,Ababa civ~rında Rasla
ları mızın ıdaresindeki kıt'alarımıı; 

ltalyan askt"rlcril~ durmadan 
~rfHŞmaktadırlar. 

ltalyanlar; Cıbuti • Adis-Ahaba 
demiryolunu güçlükle müdafaa 
edebilmektedirler. 

ltAlyanlar s rkı l>lr ~ansör koy· 
dukları i~in orada olan bitenFer· 
den hnkes b haberdir 

- Or.1dakı kuvvetleriniz ne 
kad•rdır? K-.c Rasınız var? 

. 

-T'ab id ir ki, ısım ler. ni söyl ye· 

m,m, fakat ad,d "" a1tıyı ge· 
Ç''· H p i d~ cttıur kumandan· 
ludır. Bunlar ısılah ve cebhane 
huıuıundı da çok ıengindirlu. 

- S zin aözlf'r nıı, Hab"ıiı· 
tındı henüı ıulh we ıükılnun 
b.ılamıdıtmı .anlatıyor. Halbuki 
ltılyanlar o a ·ha imar faaliyetine 
bile riri t ller4ni ıöylüyorlır. 

- YAian!. ~alan!. İmar i~in 
~•ıiyet müsaid dttil ki ... Onlar, 
Habeş eri aç acına ç.1hıtırarak 
yalruı ıyol yapt ırıyorlar ve öldü. 
rüyorlar .. 

Milli mücadelenin manasını 
ıiı fürklt"r1 ht-r mıllettf'n çok 
dıhı iyi anlarıınıı: bunu ıize 
ben iz h ede:tllf"fll 

Butün dünvanın takdir ettiti 
Atıhirk, harıkalar yaratarak hür· 
riyet n ma uı ını dıinyaya anlat• 
mış. hir dt·vl t>t n ı st kla lıyetıne 
el stirmenin •H• Ôt>me~= o lduğunu 
giiz . hır d·· r<; gn ' ! r ~ 'l 

1 • ~ •d r: ı ıı ı uı ıı u , h J. 

Biz de onun işaretlerinı, bu en 
büyük 'nsanın yolunu takip ede· 
ceğiz .. 

Habeş diplomalının gözleri 
y,aşarmıştı. Teşekkür ederek ya· 
nından ayııhrken, garson bir 
Fransız muharririnin kendisini 
ziyaret etmek istedığini söyledi. 

- thstay•m. Kabul e.demiye
ceğimi söylersiniz! 

Cevabını aldı. Ben salondan 
ayrılırken, o da balkona çıkmış, 
gözlerini Akdeoizin enginlikle· 
rinde bir noktaya dikmiş, derin 
bir düşünceye dalmıştı. 

RAGIP ------Dikkate şayan 

hadiseler 
Aradan bır iki gün geçmiş, 

haatanın hali ümıtsizleşmişt ir. 
Gene bir akşam, doktor ve hem 
şircleri yemek yiyorlarken has· 
tanın yemek odasına açılan ka· 
pıs RÇl mış ihtıyar ve hasta ka
dın duvarlara tutunarak görün· 
,:mji ş, faket yorgunluktan düşüp 
bayılmıştır. 

Bu sırada kapılttr .kendiliğin· 
den kapanmış ve hasta, baygın 
kadın gözden kaybo1muştur. 

Bu çok garib hadiseden teli
f& düşen doktor lsnard, iki 
hemşiresi ve misafir bulunan 
iki kadın hastanın odasına koş· 
muşlar ve hast,ayı karyolasında 
ruh teslim etmiş bir halde bul
muşlardır. 

Hayatında hiçbir kimsenin 
ölüm halini görmemiş olan bir 
delikanlı da; babasının nezi 
halınde bulunmuş ve babası ru
hunu teslim ederken hastanın 
başı ucunda evvela hafif bir 
gaJ bulutu gprmUş, bu gaı bu· 
lutq bıaba:u ölünce bir in.aq 
ş klini atmış ve tavana doğru 

çe~i ler.e k gözden kaybQlmuştur. 
Adem Hıısip Adamoğlu 

Kömür ve odun ihtiyacı 

Bayuıdır ve Kemalpaşa kaza· 
)arı halkınm kömür ihtiyacını 

temirı için hangı ormanlardan 
kesim yapılacağı lzmir Orman 
Jnİıdürlüğünden yerleripe bildirıl· 
mı~tır. 

l 

Cumhuriyet bayramı 
türk halkın coşkuu alkışları ve 
Varol sesleri arasında sahadan 
ayrılmışlardır 

Dost memleketlerde 
Belgrad1 29 (Radyo) - Bü· 

tün gazeteler, Türkiye Cumhu
riyetinin 14 üncü yıldönümü mü· 
nasebetile dostane neşriyat yap· 
makta ve Türk inkılabında:ı tak· 
dirle bahsetmektedirler 

Vreme başmakalesinde ez· 
cümle diyor ki: 

"Bugün, Edirncden lran sınır· 
larına kadar Türkiyenin en ücra 
köylerinde Türk bayrağı Fahir 
ve gurur ile dalgalanıyor. Tür
kiyt!, Asyanın salah piştarı ol .. 
muştur. Türkiye, m lletleri uyan· 
dırıyor, Şark mil lt-1 r • teced· 
düde davet ed y ı . D i gö· 
rüşlü Büyük Şdııı . esinde, 
Asyanrn en yüksek mılteti, en 
kudretli devleti Türkiye olmuştur.,, 

Atina, 29 (A.A.) - Atina 
ajansı bi1dıriyor: ı 

Türk milli bayramından hah· 

Hakim soruyor 
me, köpeğin ne kıymette oldu· 
ğunu erbabı vukufa havale etınif. 
Avcılar kulübünden iki zat affl' 
cinsten köpekleri bulunduğu bil, 
dirilen Şekerzadelerle BiraçyotJ 
nezoindeki köpekleri görerek 
bunların base cinsinden olduğd· 
nu bildirmiştir. M abkeme d~" 
kü toplantıda, fiatin tasrihıfl 
istemiştir. Suçlu da Ankarad• 
bulunduğundan muhakeme talik 
olunmuştur. ---------seden bütün gazeteler Elen mil· 
letinin bugün bütün kalbı ile 
Türle milleti lle bir olduğuoı. 

tebarüz ettirmektedir. 
Etnos diyor ki. , 
"!Elen milleti bu münasebeti< 

kardeş ımillete ı.ve Başvekil Me 
talc~asm son ziyareti esnasındl 
büyük terakkilerini anlattığı yeni 
:fürkiyeye hararetli eve samioli 
s~Jamlarını bildirir . ., 

Vradini diyor ki: 
"Türk milli bayramı Yunanis 

tanda da Türkiyeaeki ayni heye 
tanla ıkutlulanacaktır.,, 

ilan 
Taksitle satılık 

fabrika 
Siimerbank umum 
mildürlüğünden: 

lstanbulda Un\<:apa u mevkii de kai • U ·kapan ı değirmeni aşa· 
ğıdaki şartlarla :ve paz1rlık suretile . çrk art ırn aya konulmuştur. 

1 - Fabrikamn muhammen satış o~dc1ı 98,Q48 (doksan sekit 
bin kırk sekiz lıra) dır. 

2 ~ Pazıu!ıfa iştirak için muhammen bedelin % 7,5 u naki 
"4eY• tem nat melctubu olarak bank•mıza yatırılma Jd.U". 

B .L 1hale o1unacak öedelin h 20 si nakit ve peş~ci 'n"'-~ı-e-oiye olu 
nacaktır. 

4 -T ihale olunacak bedelin % 80 ni beş ~erıedc .ve beş müsavi 
taksitte ödenecektir. 

5 - Müzayede 29/11/1937 Pazartesi günü saat onbeş buçuktB 
Sümerbank lstanbul şubesi binasında yepılacaktır. 

6 - Taliplerm müzaye gününden bir güa evveline kadıt 
Sümerbank İstanbul şubesi müdürlüğüne müracaatları tazımdır. 

7 - Banka mezkur tabrikayı dıledığine ıihalc etmek hakkırıı 

muhafaza eder. 30 2 
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Orman Baş Mühendisliğinden: 
ltlın11t parası 

lira Kş. 
18 83 

54 
1 73 
1 65 

Bedeli muhammin 
Lira Kş. Kental 
00 28 897 

6 120 
6 385 
5 441 

Cinsi 
Kömür 
Çınar kazık 
Çam odunu 
Çalı 

S 91 36 219 Kömür 
2 98 5 795 Çala • 

2 
2 
5 
4 

36 4 119 Çınar sandal çubuğu 
98 6 664 Çam odunu 
JS 5 626 Çalı 
85 36 217 Meşe kömürü 
16 6 924 Kuru çam odunu 
26 4 88 Mahlut odun 

İt 4 81 28 229 ,, kömür 

la ınlr merkez ilçesinin yukarda yazılı devlet orm::ınlarındao hiza· 
lu~ında gösterilen meşe mahlut kömürler kuru çam odunu ve mah· 
l?t"dOdun ve pırnar çalısının 24-10-937 tarihinden itıbaren 15 gün 
u detı açık rtırma ile satışa çıkarılmıştır. 

\ 

Ormanın isim ve mev\di 
Detirmcndetcnin Çam köyü Y clburun ) 

,, Dere bo~azı 
Bucanm Çukurcuk gediği 
Bumavanın Kuru tepe 

Tırazlı -- Çamlıdere 
~tındağ Kalpazan 
Bulgurca Kumpına 
Tahtalı Ailama deresi 
Pınarbaşmın Meryem suyu 
Karaçam Mezar boynu 
Altındağ 

Balçova Gonaderesi 
Çıyli Karagöz 

) Herkes 
) 
) 

) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 

iıtirak 
edebilir. 

Civar köy· 
lülerden 
başkası 

iştirak 

edemez. 

Mukavele ve şartname projeleri Orman Başmühendişliğinden 
parasız alınır. ihale 4 11-937 tatihıne müsaôıf per şembe günü 
saat onda lzmir Orma Başmühendisliğinde yapılacağı ilan 
olunur. 28 30 1 3 3819 

1 N Ô N Ü Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çelıilir. 

Amatôr işler 
Temiz çabuk 

ucuz yapılır 

Satılık ev 
Güzelynlı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konlorü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kfir P-ve müra caatları ilan 

Het' türlü idrar, han, 
balgam ve saire ta

hlilleri yapılır 

Sahife 11 

----~~--iııiıiiııiıôıiliıiıiı ................................ __ ~ ____ .,...,. .... __ ___ 
Levazım ô.mirli~i ilanları --~--.-. .... ------~-.ı..-... ..... ..-..... ______ ~5;..., ___________ ___ 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
- 1 Manisa merkezinde bulunan kıtaat ve müessesat hayvan· 

}arının senelik ihtiy2cı olan 541800 kilo arpa veyahut yulaf 
kap ah zarfla ve 8} n tıyrı şart,namelerle münakasaya konul
muş ise de ihal~ günü olan 24 Eyi. 937 cuma günü arpaya 
talip çıkmadı~ı ve yulafa teklif eôilen fiat da pahalı gorül· 
düğünden 2490 sayılı kanunun 40 rncı maddesi mucibince 
bir ay zarfında pazarlıkla alınacakbr. 

2 - Şartnameleri arpanın 149 ve Yulafın 163 kuruş mukabilinde 
Matıisaôa Tüfnen satın alma komisyonundan alınabilir. 

3 - Münakasatarı S/2.teş/937 çarşamba günü saat 17 de Ma
nisada TümPn s:ltın alma komisyonunda yapılacaktır. Tü· 
mence arp veyahud yulafa teklif edilecek fiatlar üzerinden 
tetkikat yapılarak birisinin ihalesi yapılacakbr. 

4 - Muhammen bedelleri arpanın kilosu beş kuruş elli santim 
ve yulafın altı kuruştur. Muvakkat teminatları arpanın 2235 
lira, yulafın 2439 liradır. 

5 - istekliler Ticaret odasında mukayyet olduklarına dair vesika 
gösterecekler ve muvakkat teminatlarile birlikte münakasanın 
yapılacağı belli gün ve saatte komisyona müracaatları ilan 
olunur. 22 24 27 30 3740 

-------...-------..... ~--..-.--..... ...;,,i;....;.;..-.;.i;....--...; .................... 
lzmi Müstahkem Mevki satın alma komisyouundan: 

1 - Çorlu mrntakasıtida yaptırılacak olan 2 Adet "F" tipi han· 
gar, hamam ve çamaşır yeri, mutfak ve tesisatı ve alb adet 
erat pavyonu inşaatı kapalı zarfla elcsiltmeye konmuştür. 

2 - Hepsinin keşif bedeli 509 bin 224 lira 18 kuruştur. 
3 - ihalesi 23 ikincitcşrin 937 Salı günü saat 15 de M. M. 

V. satın ulma komisyonunda yakılacaktır. 
4 - file teminatı 28 l 19 liradır. Şartname ve keşif ve projeleri 

2547 kuruşa M. M. V. satın alma komisyonundan alınır. 
5 - Eksiltmeye girecekler kanuni teminat ve 2490 (sayılı ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belge1erle idari 
şartnamenin 4 üncü maddesinin •f,, fıkrasında yazılı vesi· 
kalarla birlikte te\c1if mektuplannı ihale satinden beheme-
hal bit saat evel satıh alma komi~yonuna vermeleri. 

ıs so 14 20 3504 
Ül~lll~ftll~Hlf~lffl~fll~flfl~Jlfl~lh-,.---O-k--t_,_r __ Al-1111-lll-llll-IJll-IJll-ll-Hl~Hll-ll~_ 
-

okak ~ A. e 1 ona 

TÜRKİYE . 
CUMHU RİVETI 

Ç•>ı·u k ,ast ah ki arı 
nıntaha~ .. ısı 

İkinci Beyler sokağı 
1 No. 68 

1938 Mode 
Sevro e 
' 
Kuvveti ~ok, fiati az, 

ve cilıaoın en 

t 

masrafı nz., mukavemeti pek çok 
beğenilmiş otomohilleridir 

v ırçalaır mevcudldlur 

Oldsomolıil otomobilleri de her tilrln evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzınir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telefon 2704 

~ ' 1 •• ·\~ \ .ı • ~ • • • • .. .., 

------ Bakterigolo ve bulajıcı, salgın ~hastalıkları E 
B'irinci Sınıf Mutahassısı = = 

(Verem ve saire) = 
Bnımahııne istasyona k.a~~ndaki Dibek eokak ba~nda 30 eayılı ~ 

et T• miıayenelün "' e bati t 8 den it'keam eaat 6 ya := 
k lar hastnlnnuı kıı'hul eder -

llllllUlllllllllllUllllUIUllllllllllllllHlllU!ltttllitllfl 11111111 Tele/ı n: 4115 lfllill 
----=-~-----::----.:~~~~~~~,;.:.;.;~~..;..~--~~---

Is a a a ir r ··-
ğünden: 

22· 11·937 Pazartesi günu saat onbeşte fstanbulda Nafıa müdür· 
lüğünde 29998, 72 lira keşif bedelli lstanbul Nişanlaşı kız orta okulu 
inşaatı kapalı za.rf usulile eksiltmeye konulmuştur. 

Muka~ele, .eksıltme, bayındırlık işleri genel, hususi ve fenni şart· 
namelerı proıe keşif hulasasile buna müteferri diğer evrak 150 
kuruş mukabilinde dairesinde -verilecektir. 

Muvaki(at teminat 225ü liradır. 
lsteklilerln teklif mektupları v en az 20i000 liralık bu işe 

benzer iş yaptığına dair Nafıa Vekaletinden almış olduğu müteah· 
hitlik ve ticaret odası vesikalaruıı havi kapalı wflarını 22-11-9.37 
Pazartesi günü saat 14 e kadar İstanbul Nafıa müdurtügline ver· 
meleri. .30 4 9 14 7266-3783 

REVUE saatları t•rakkıyatı fenntyenrtı en 

eon ıcadİartle cıucehhezdlr.' 

REVUE 

-
Mooeırer •il. • eorı Y•. "zarJf şekildedir"""~ 

..... ••rl t ıtl&RNAAD A. ZAHAROlP.' Pıi:ml'I'. Hükumet caddesi 30) 
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Türk Hava Kurumu 

Büyük ~iyangos 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedir 
Büyük ikramiye 30,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikramiye
lerle (20,000 ve 10,000) liraltk ı i adet miikaftıt vardn. 

Ayrıca: (2,000) liradanbnşhyarak (20) liraya kadar büyük 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri vi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bıld Glmaktan ç.ckinmeyiniz. 
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F ate li Sperco 
Vapur Acentası 

ROYAL NEERLANDAIS 
KUMPANYASI 

aha Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, 
rekleri rahatsız olanlara bile Doktorlar bunu tavsi ve ederler. 

................... llllii ............................ lmll ...... ~~~~-------
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LINlE 

•SATURNUS" vapuru 13·11 
937 de ROTTERDAM, AMS· 
TERDAM ve HAMBURG liman· 
larına yük alarak hareket ede· 
celttir. 

"TRiTON,, vapuru 13111/937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR· 
NA ve KôSTENCE limanları 
ıçin yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 2· 
11-937 de ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANMARKA, ISVEÇ ve BAL· 
TIK limanlarına hareket ede
cektir 

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

"AASNE,, vapuru 2/12/937 
ROTTERDAM, HAMBURG GD· 
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BALTIK 
limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIM 
ROUMAIN 

"SUÇEAVA" vapuru 4/11-37 
de MALTA ve MARSIL YA li· 
manlarına hareket edecektir. 

ZEGLUGA POLSKA S.A. 
"LEWANT" motörü 6-11-937 

de ANVERS, GDYNIA ve DAN· 
ZIG limanlarına hareket ede· 
cektir. 

lıanlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerden 

acenta mesuliyet kabul etmez. 
Daha fazla tafsilat için lkin· 

ci kordonda FRA TELl.l SPER· 
CO vapur acentalığına müraca· 
at edilmesi rica olunur. 
Telefon: 4111/4142/4221/2663 

Olivier ve 
Şürekası 

Limited 

Vapur Acentası 
Birinci kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LI

NES LTD. 
• ALGERIAN" vapuru 20 Bi

rinciteşrinde gelip yük çıkarak 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacakbr. 

"CITY OF LANCASTER,, va· 
puru 15 lkinciteşrinde gelip yük 
çıkaracak ayni zamandaLONDRA 
ve HULL için yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO LTD. 

"ADJUTANT,, vapuru 5 lkin· 
citeşrinde gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

"ITHAKA,, vapuru lkinciteş· 
rin ibtidasında HAMBURG BRE
MEN ve ANVERSten gelip yük 
çıkaracaktır. 

G. M. B. H. 
HAMBURG 

"SOFIA" vapuru 30 birinci 
teşrinde bekleniyor. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacaktır. 

AMERICAN EXPORT LINES 
The EXport Steamship 

Corporation 
•EXMINSTER,. vapuru 2 

fkinciteşrinde bekleniyor. NEV· 
YORK için yük alacaktır. 

"EXTAVIA" vapuru 11 İkin· 
citeşrinde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

"EXHIBITOR" vapuru 19 
İkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

.. OGONTZ " vapuru 28 
lkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 
THE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 

SERi SEFERLER 
" EXOCHORDA " vapuru 

S lkinciteşrinde PlREden BOS
TON ve NEVYORK için hare· 
ket edecektir. 

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

PiRE - BOSTON 16 gün 
PiRE - NEVYORK 18 gün 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST 
"OITUZ" vapuru 11 ikinci

teşrinde Köstence, Sulina, Ga· 
latz ve Galatz aktarması TUNA 
limanları için yük alacaktır. 

STE ROYALE HONGROl
SE DANUBE MARITIME 
"DUNA,. vapuru 28 Birinci· 

teşrinde bekleniyor. BEL· 
GRADE, NOVISAD, COMA
RNO, BUDAPEŞTE, BRA
TlSLA VA, VIY ANA ve LINZ 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
" BAALBEK ,. Motörü 13 

lkinciteşrinde bekleniyor. BEY· 
RUT, HAYFA, · DIEPPE, ve 
NORVEÇ limanları için yük 
alacaktır. 

ATID NAVIGATION 
CO. HAIFA 

"ATID" motörü Ikinciteşrin 
iptidalarında bekleniyor. GA
LATZ ve GALA TZ aktarması 
TUNA limanbrına hareket ede· 
cektir. 

ilanlardaki hareket tarihle
rile navlunlardaki devişiklik
lerden acente mesuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsil at için Bi
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur acentalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 200712008 
~~tr:. . . .. . ."" . .... ,..· ı ... ': ,,.,:_ ·•• ·... •• ,.'!: ·. ·'· 

N • ıı • " ·.. . . . 1 ::: Diş Tabibi 

=- azı 1 . . ~-/ :_ Cevat Dağlı 
= = ikinci Beyler sokak No. 65 - -

- Şık ve rahat mobilya, ve ıııodern banyo• ~ Mitat Orel = lar, asri konforun bütün hususiyetleri, hulasa 1 Adres: Beyler Numan 
50

• 
- tam manasile bir Avrupa otelidir. _

1 

kağı No. 23 

- Temizlik istirahat -ı Kabul saatleri: Öğleden evel 
- saat 10-12 öğleden sonra - Karyolalar, somyalar çok rahattır. Daima _ 

temiz ve kar gibi çarşaflar verilir. Otelin - 15,30 · 17 Tele. 3434 
salonları her zaman müşterilerin emirlerine - --
amadedir. Burada hem istirahat hem de , mi· - Birinci Sınıf Mutahassıs 
safirlerinizi kabul edebilirsini7.. 

Tavsiye ederiz Dr. Demir Ali 
Nazilliye gidecek yolculara "Nazillipalas"ı = Kamçı oğla 

Cilt ve Tenasül hastahk· 
ları ve elektrik tedavisi tavsiye ederiz. Ahmet Çakıryıldız ve Halil -ı 

Taşkın bayların idaresinde olan "Nazillipalas" =• 
İzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

T~lefon : 3479 

konfor, istirahat temizlik noktalarından old- 1 
uğu kadar, emniyet bakımından da herkesi 

- memnur. edecek milli bir müessesedir. _ 
~' 1111111111111111111ııı11111111111111111111111111111111111111rı11111111ı1111111fi111mıil1111111111111111ırıııfi1111111111111111111111111111111111111ııııııı1!~1111ırr11111 ra --.· \. ~ . , . .. I: . I • • -j. 

Siz de M ETALLU M '' D,, Lambalarını 
alırsanız 

Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

• lzmir memleket hastanesi baş
tababetinden: 

ilk faturada görürsünüz. 

ET 
Cevfik Baykent 

Elektrik - telef on ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 • lzmir vilayeti muhasebei husu-
siye miidürlüğünden: 

Cinsi Mevkii 
4 dönüm bağ Narlıder~ eski mezarlık mevkii 

20 " tarla Kavaklıpınarda Halil Rifat paşa c. 
idareyi hususiye akaratından olup yukarıda yer ve cınsi gösterilen 

akar üç sene müddetle kiraya verilmek ÜzP.re ve pazarlık suretile 
temdiden bir ay zarfında açık artırrrnya çıkarılmıştır. Şartlhrı öğ
renmek istiyenlerin hergün muhasebei hususiye varidat kalemine ve 
pey sürmek istiyenlerinde encümenin toplandığı her pazartesi ve 
perşombe günleri saat 10 dan 12 ye kadar depozito m:ıkbuzlarile 
birlikt~ Vilayet daimi encü menine müracaatları ilan olunur. 

27 28 29 30 3802 
~ 

lzmir Meserret Oteli 
Otelimizin bütün mobilyası tecdid edilmiş soğuk ve sıcak su 

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefriş 
edilmiş ve müşterilerimizin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 İzmir Tele. 2533 

lzmir Memleket ve Eşrafpaşa hastanelerinin bir yıllık ihtiyacını 
karşılıyacak olan "220,. ton ve "5335" lira kıymeti muhammeneli 
Kok kömürü 19/ 10/93 7 tarihinden 4/11/937 tarihine kadar 15 gün 

müddetle ve kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. isteklilerden 

şeraiti münakasayı görmek istiyenler hergün lzmir Memleket bas· 
tanesine müracaatları. 

Eksiltmeye iştirak edecekler ~münaksanın icrasınden evel bedeli 
muhammenin yüzde yedi buçuk nisbetinde "410" liralık teminatı 
muvakkatesini muhasebei hususiye müdürlüğüne yatırmağa ve ya" 
hut ta muteber bir banka mektubunu bir zarf derununa, bir zarf 
derununa da teklifnamesini ve bu iki zarf da bir zarf ıçine konu· 
}arak ve üstü mühürlenerek zarfın üzerine ne iş için olduğu yazıl· 
ması ihale günü olan 4-11-937 tarihine rastlıyan Perşembe günü 
saat , 9 dan 12 ye kadar lzmir vilayet daimi encümenine müraca· 
atlan ilan olunur. 19 23 26 30 3691 -
Harac;c;ı kardeşler 

Büyük mobilya fabrikaları em• 
rinize amadedir 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salon•• 
rahat yaşıyacak e~yaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendiniıİ 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

~ ._ ,. • : t' ~ • • ••• 

Foto Köroğlu 1 
Hamza Rüstem · Sıhhat Balıliyağı 

En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fotoğrafçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki okşıyacak resim ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 
İZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Yakında hükumet önünde lüks ve en son fenni :tesisat ile 
fotoğraf çekmeğe mahsus atölyemizle; fotoğraf malze· 

mesine mahsus mağazamızı açıyoruz. 
Telefon: 2675 Telg'!af: Rüstem fzmir 

Norveçyanıll halis Morina balıkyağ•dır 
iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahaııesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdurak 

. . 
lzmır 


