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Okuma ve okut
ma zorluğu 

llaarif Veki.leti mek.teblere bir 
lanıim gönderdi. Banda muallimlerin 
lfOeuklua karp okutma Ye terbiye 
~lmı,..dan nasıl hareket etmeleri 
liıu.. ge'diği anlauhyor. Hemer. bü· 
liin gazetelerde yazıldığı ve ıüpbe 
Yok: ki herk• tarafından alaka ile 
0kunduğu için bu tamimde ileri sil· 
tiUen fikirleri, öğütleri tekrar etme 
Ae lüzum görmOyoruz. 

Biz burada önümüze dikilen en· 
&eller dolayııile okumanın ve okut· 
llıanın zorlaıtığıuı ve bu engeller 
•radan bldınlmazu istediğimiz gibi 
Okuma ve okutma İ§İUi bapramıya• 
Cağımızı anlatmaga çalı§acağız. 

Du engellerin en ba§ında talebe 
Çokluğu geliyor. Bir lieede bin dön 
Yüz, bin bet yilz, bir eımf ta yetmit. 
eekND aalebe meTC11du oluna, okut• 
illa, okuma, disiplin istediğimiz ıekil· 
de olamaz. Olamayınca da bunun ka· 
bahatini ne hocaya, ne talebeye, ne do 
nıekteb idarelerine yükletmek bak.as· 
ltk olur. Bu kalabalığı ualtmak ... 
Y•hud bu okuma isteğini normal ~· 
feltilde tatmin tıtmek çarelerini bul. . 
~ devlete aid esulı ve mühim 
bir ittir. 

İkinci engel mekteb kitablandır. 
ltahalılıkian su götürmiyen bir baki· 
kat olan mekteb kitablan okuma za• 
"'-11ında çocukların ellerine geçemi· 
Yor. Bonon neticesi olarak mekteb• 
~erde derelere kitapsız haılanıyor ve 

•
11 kitap81z okuma ve okutma ekse· 

'iya bir, bir buçuk ay sürüyor. E .1 

~rıct. bir dere alıp vermeden tüphe· 
'•t. ki fayda bek.lerıemez. 

Elde kitap olmayınca not usulü· 
'ile başvuruluyor. Not sistemi hem 
~\ııtaııı, hem okuyanı fazla zahmete 
~~il bir sistemdir. Okutan hem yaz• 
,~k, hem anlatacak; okuyan hem 
~alacak, hem beyaza çekecek, hem 
h lltneğe eavapcak. İtiraf etmeli ki 
..,ıı tekilde okutma ve okuma habn 
Mır bir azab halini alır. 

'- Aliifredat programlarının eektirile 
~~&in tatbiki okutanın da okuya· 

da ifi ayağım bir pabuca sok· 
~tadır. Mekteb açıhraçılmu oku· 
~ derelerini vermeğe, okuyan dere
~t lak:ib etmeğe mecburdurlar. }'a• 

Ortada kitah yoktur! 
ıı..' "ekteb kitablarını basan müesıe· 
"""''li -~ eğer hu mühim ok.uma va• 

819 yetiotiremiyorlaraa kitab ha· 
•e •e •abo itini bir takım kayıdlara 
~ ~ra bağlıyarak serbest bırak· 
it •lbette ki yerinde yapılnııı bir 
-..:~r. Bu da bir an evel baoarıl· 

lCab eden bir bfikftmet varifeaidir. 

......__ H. R. Öktem ::---_ 
lloat memlekette 

faaliyet 

Romanya 
Betonarme istih· 
4drnlar yapacak 

Bökreı 30 
S.rbi N ' (Radyo) - Romanya 
hetonye eaareti, btltiiıı hududlanm 

IU'Qle ; .. : LL 
le ita - ....... &matla takviye etm .. rar ver . 
.. dan h' mıı ve bunun için Fran• 

llcı~ fen heyeti [celbeylemiotir. 
hrdıtnlllı ~eı. hu it için, halkın da 
~kail ıt~miıtir. Romanya milli 

25 
tnilyoo ley iane Termif tiı. 

Şam da 
Tufan ve kum 

fırtınası 

lzmirde Asansör civarındaki ilkmekteble Urla ilkmektebinin açılması fJe polis abidesi merasimi intiba/arından 
~~~~~~--:===========-=====-~~~~~--Halk evi sergisi açıldı, Parti tarafından da ziyafet verildi M. Tataresko 

Cumhuriyetin feyzi, her sa- Romanya Başvekili Anka-
hada kendisini gösteriyor radan hararetle uğurlandı 

Dost milletin hükômet reisi bu
Atatürkün validelerinin mezan etrafındaki par- gün Istanbulda bulunacakbr 
kın temelleri abldı. Muhtelif mekteblere kavuş- Gene bugün Romanyaya dönecektir 

tuk. Polis abidesinde de merasim yapıldı 

1. 
Sağda polis şehidleri abidesinde bir polisimiz söylüyor, sol

da Halkevimizin sergisinde bir eski model elbise 
Düo, Cumhuriyet ~ayramını~ ııon ı bir ço~unun. daha açılma ve temel 

güoü idi. Cumhuriyetın eserlerıodeo at~a toreolerı yapıldı. 

Dün Ankarada geçen maç 

Macarlar: 

Gece müeamereler, balolar, siya• 
fetler verildi, deniııde, karada fener 
alaylan tertib edildi. 

Sabahleyin saat sek.izde Karoıyab 
ve Sogukkuyuda Oemanpap meyda· 
nında bir tören yapılarak, Bflydk 
Şefin validelerinin medfun bulun• 
dukları Oamaııpap camii bahçeeiııi.D 
genioJetilmeai için burada vdcude g• 
tirilecek parkın temeli atılmıotır. 
Merasimde, vali, hüldimet erkim, 
helecliye .... ftkill .... .. ... ". parti 
~ Xarpyabhlar hasar bulun
mntJardır. Parkın etrafı en kıaa bir 

• samanda duvarla çenilecek. parteller 
yapılarak teıcir edilecek, evkaf ida· 
reei de Oımanpap camiioi imar ey· 
li7ecek:tir. 

Urla ilkmektebinde 
Diln sabah, Urla UkmektebiniD de 

temel atma merasimi yapılmıohr. M~ 
raeim çok heyecanlı olmuo, yüzlerce 
Urlalı hazır bulunmuotur. Vali, te• 
mele ilk harcı koymuştur. Mekteb, 
24000 liraya tıkacaktır. 

Elişleri sergisi 
Öğleden sonu eaat on dörtte 

Balkevi ar ıubeeinin hazırladığı el· 
itleri sergisinin küşad resmi yapıl• 
mııtır. Sergiyi vali açmış, davetliler 
gezdirilmiş, Türk san'atkarlarlDlD 
eserleri takdir edilmittir. 

Şehid polisler abidesinde 
Büyük harbde düoman tayyarale

rinin bombalarile ve iogal güııilnde 

- Sonu 9 nca sahifede -

.Dost deolet Baroekili B. Tataresko lstanhaltla lca11ılanırletn; 
Ankara, 30 ~Hususi muhabirimizden) bugüa öğleye kadar istirahat etlik._ 

İki gdndenberi memleketimizde miea0 ıoııra ıehirde oto~obille bir geRmi 
rır bulunan doıt ve müttefik Roman- yapmı§lardır. 

ya Baıvek:ili ekseliııı B. Tatareako - Sonu 8 inci sahi/ede -

l\!anisada hayra~ intibaları ~ 

A. Ciücüne 5-2 galip Bnyok Şefin mil
lete tebrik ve 
teşekknrleri 

Bugün Macarlara karşı ognıgacak takım 
Ankara, 30 ( Husuei mubabiri· binlerce halk, stadyomu doldurmu~ı 

aıizden) - ltlacar B. muhteliti bUo İkinci devrede eski Baıvekilimiz Ma. 
gün büyük stadyomda, Gençlerbirligi latya mebuıu ismet loöoü, berabe
oyuncularile takviye edilmit An.kar.. rinde Adliye Vekili Saracoğlu olduğu 
gncn ile maçlarını yaptı. Maç, çok halde stadyoma gıslerek oyunu takib 
heyecanlı Vfl zevkli geçti. Cumhuriyet etti. 
ba1raaıı mılouebetile buraya ıel•G - Sonu S inci sahi/ede -

Ankara, 29 (A.A.) - Riy ... ti• 
cumhur umumt kitibliğinden: 

Cumhuriyet bayramı miiııuebe· 
tile memleketin içinden ve dıoından 
Reisicumhur Atatlirke, bu yük:eek 
güniiıı '«loprduğu eeYinç ve heyeca• 

ı · m bildiren uyısı çok telgraflar 
gelmektedir. 

BUıılann cevabı gecikebileceğin

den Atatdrk:, teşek.k.ürlerile tebrik· 
!erinin derhal iletilmeeine Anadolu 

I Ajansım tavzif buyarmuşlardır. 

8n, 
Şam vadisinde kum fırtınası ve tufan 

Bin kişi ölmü·ş, on 
bin kişi de a~ıkta .• 

--~~~---~~~~-

· ... Ibnissuudun mümessillerinden milrek 
iç sahife/erimizde kep bir murahhas heyeti d~ kayboldu 

Siyasi icmal 
Çin - Japon hadiseleri 

Yeni iki röportaj 

Üçüncü sahifede son haberler 

Muhtelif makaleler w 
tetkikler 

Şam. 30 (Radyo) - Şam vidieinde görülmemiı derecet:e tiddetli bir 
kum fırtınan kopmuo •e bunu lllÖlealub da, turan teklinde yağmurlu yaA· 
mııbr. Bazı köyleri, baştanbaşa kumlu luplamıotır. Kum yığınlannın .ı. 
tında kalenlardan bin kiti 6hodf, uu bia lişi açıkta kalmıştır. 

Irak hük.ılmetile mdsakerelere beelema.k dzer.: Hicazdan gelen ve vidi 
orıuında bu fırtıoeya ya&al..o İ'baı•ıu4nA mömeaııillerinden mtlrekkeb bir 
heyet te kaybolmuotur. Hey.Un alubeti h•*-kınrl• b~nüz nıalümat elınam•• 
mıştır. Suriye lıükıimen, h"" tarafta araştı rı .. :ılura lııt'lnmı, tır. 

"i• . il .· 

• 





Diktatörler, dünyayı harbe 
sürüklemek istiyorlar 

••••• 
8. Heryo diyor ki: Faşistler, Naziler, fikirlerini 

kendileri için saklıyabilirler. Fakat, başka 
memleketler için asla!. 

Paris, 30 (Radyo) - Radikal 
ve radikal sosyalist partilerinin 
akdettikleri müşterek kongre, 
bugün de gece saat 22 ye kadar 
devam eylemiştir. 

Müteaddid hatiblerin sözleri, 
bir takım gürültülü münakaşalara 
sebebiyet vermiştir. 

Kongre riyaseti; bir aralık, 
münake,Şaların bu şekilde de· 
vam edip etmemesi keyfiyetini 
reye koymuş ve ekseriyet, mü· 
nakaşalara son verilmesini iste· 
miştir. Bunun üzerine, parla-
mento reisi ve radikal sosyalist 
partisinin eski reisi B. Edvar Her· 
yo kürsüye çıkmış ve uzun süren 
nutkunda ezcümle • şunları söyle· 
miştir: 

"- Avrupa medeniyetinin mer· 
kezi olan Akdeniz, son zaman· 
larda korsanların cevelangahı ol· 
muştur. Bu denizde şimdi emni
yet münseliptir. 

Vaziyet öyle bir şekil almış· 
tır ki, Fas sahillerinden itibaren 
bütün ispanya denizinde hangi 
bayragın hakim olduğunu tefrik 
ve tayin etmek mümkün değil
dir. 

Fransa, dünyanın tanıdığı 
meşru ispanya hükumetine sem· 
pati göstermek mecburiyetinde· 
dir. Bu sebepledir ki, şayet ade
mi müdahale komitesi nüfuzunu 
kaybeder ve bitaraflık haleldar 
olursa, münasib göreceği her 
türlü tedbirleri almak üzere Ha
riciye Nazırı B. Delbosa mezu· 
niyet vermek ve bu hususta iti
mad göstermek hususunda müt· 
tef ikiz.,, 

Heryo sözlerine devamla de· 
miştir ki: 

"- Diktatörler, dünyayı haroe 
sürüklemek istiyorlar. Faşistler, 

Brezilyada 
Komünizmle mücadele var 

Riyo dö Janero, 30 (Radyo) -
Brezilya hükumeti, Bolşevikliğin, 
kanun harici olduğunu tekrar 
ilan etmiş ve komünistlik pro· 
pagandası yapanları yakalıyarak, 

derhal mahkemeye vermiştir. 
Komünizme dair kitab satan 

birçok müesseseler, tamamen ka
patılmış ve ayrıca da nakdi ce
zalara çarptırılmıştır. 

1 - Kızıl derili insanlar, bu 
ırıaymunla konuşmağı bir mucize 
sandılar ve acı, acı bağrışarak 
~:Çmağ~ _koyuldular. Vahşilerin 

Panığınden istifade ederek 
Çatının d"ı ki . 1 b' . . . k 

d 
re erın en ırısını av-

ra ı; mümkün merteb süratle 
en "k yu sek bir yere erişmek için 
harekete geçti. 

2 - Fakat ta~ hedefine vasıl 

M. Herigo 

Ademi müdahale 
komitesinde 

Rusya 
Noktai nazarını mü
dafaada ısrar ediyar 

Londra, 30 (Radyo)-ispanya 
işlerine ademi müdahale komi
tesi; beş saat devam eden mü· 

zakerelerden sonra, hiç bir ne· 
tice elde etmeden celseyi tatil 
eylemiştir. 

Rus delegesi, bütün gönüllü
lerin çekilmesini istemekte ısrar 
eylemiştir. 

Almanya delegesi B. Ribben

trop; Rusyanın gelecek içtimada 

fikrini açıkça söylemesi lüzumu· 

nu ileri sürmüş ve komitede 

vaziyetini kat'i surette tayin eyle
mesini istemiştir. 

Komite gelecek Salı günü 
tekarar toplanacaktır. 

Rus delegesi, celsenin tatilini 
müteakıb gazetecilere beyanatta 

bulunmuş ve Rusy~nın, hiç bir 
zaman mütecavizlere yardım et· 

mek istiyenlerle beraber yürü· 
miyeceğini söylemiştir. 

Son gelen haberlere göre, in· 
giltere ve Fransanın Moskova 

sefirleri, Rus Hariciye Nazırı B. 
Litvinofu ziyaret etmişler, ade· 
mi müdahale komitesinde daha 
mülayim davranmasını 
lemişlerdir. 

rica ey· 

olacağı sırada Nestor göründü, 
ve tabancasile nişan alarak bir 
el ateş etti. Bereket versin ki 
kurşun Tarzana isabet etmedi, 
kaim bir mertek mükemmel bir 
siper olmuştu. 

Nestorun muharipleri de ze
hirli hançerlerini çekerek Tar· 
zana doğru saldırdılar. Bu sırada 
Tarzanın eline kıllı bir el sarıldı, 

1 
Naziler kendi fikirlerini, kendi 
memleketleri için sakhyabilirler, 
fakat başka memleketler için 
asla!" 

B. Heryo, bu sözleri eöyler
ken, şiddetli ve sürekli surette 
alkışlanmış ve bu alkışlar ara· 
sında kürsüyü terkeylemiştir. Bu 
sırada, Cumhuriyet marşı başla· 
mış ve bütün azalar, derin bir 
heyecan göstermiştir. 

Kongre, yann (bugün) de top
lanacaktır. 
M~elerin sonunda mü

kellef bir ziyafet verilecektir. Bu 
ziyafette {verilecek söylevlerin 
mühim olacağı zanediliyor. 

Antakyada 
Cumhuriyet bayramı 
coşkun tezahüratla 

kutlu landı 
Antakya, 30 (Radyo) - Ana

dolu Ajansının hususi muhabi
rinden: 

Cumhuriyet bayramı, Antak
yada görülmemiş tezahürat İçinde 
kutlulanmıştır. Halk, köylü ve 
mekteblilerden mürekkep kesif 
bir kalabalık Türkiye Başkon
solosluk binası önüne gelerek 
Türk bayrağını selamlamış ve 
Başkonsolosumuza Cumhuriyet 
bayramını kutlulamıştır. Başkon
solosumuz, halkın coşkun teza· 
hüratı sebebile müteaddit defalar 
balkona çıkmağa mecbur ol
muştur. 

Antakyadaki Arab ve alevi 
kardeşlerimiz namına müteaddit 
heyetler, konsolosluk binasına 
gelerek milli bayramımızı tebrik 
etmişlerdir. Halkın tezahüratı 
devam etmektedir. 

Belçika kabinesi 
Teşekkül etmek üzeredir 
Brüksel, 30 (Radyo) - Libe· 

ral partisi bugün toplanmış ve 
yeni kabineyi teşkile memur 
Demon aleyhine rey vermiştir. 

Katolik ve işçi partileri ise, 
yeni Başvekile zahir olmağa ka
rar vermiştir. 

Kabine, teşekkül etmek üze-
redir. 

onu çekmeğe ve işini kolaylaş
tırmağa başladı. 

3 - Yukarı çıkınca Tarzan 
kıllı dostu, Rongto ile karşılaştı. 

Artık serbest idiler, bir saman 
yığını üzerine geçerek kaçacak· 
ları sırada çatı çöktü, açılan 
bir delikten Tarzan ve maymun 
aşağıya düştüler. 

4 - Maamafih yaralanmadılar. 

Atina sefa· 
rethanemizde . ' .. -
Yapılan kabul resmin
de kralın mümessili 
ve Metaksas bulundu 

lstanbul, 30 (Hususi) - Ati. 
nadan haber veriliyor: 

Cumhuriyet bayramı münase· 
betile Atina sefarethanemizde 
yapılan kabul resminde Kralın 
mümessili ile Başvekil General 
Metaksas bizzat bulunmuşlardır. 

l&panya ablukası 
başladı 

Paris, 30 (Radyo) - Havas 
ajansına göre, (Sansebastiyen) 
den alınan haberler, İspanya 
cebhesinde şiddetli yağmurlar 
ve fırtına, askeri harek&tı tatile 
uğratmış bulunuyor. 

Paris, 30 (Radyo) - (Figaro) 
gazetesine göre; Cumhuriyetçi 
hükumet merkezinin Barselona 
nakli, çoktanberi kararlaştırılmış 
bulunuyordu. 

Palma, 30 (Radyo) - ihtilal
cilere mensub donanma, Cum
huriyetçi ispanyayı aç bırakmak 
için, dünden itibaren 35 harb 
gemisile ablukaya başlamıştır. 

Paris Se-
f arethanemizde 
Yapılan kabul resmi .• 

Paris, 30 (Radyo) - Paris 
büyük elçimiz Bay Suat Davaz, 
Cumhuriyet bayramı şerefine el· 
çilik binasında bir balo ve mü
kellef bir ziyafet vermiş, ziyafeti 
bir kabul resmi takip etmiştir. 
Büyük elçimiz, Atatürkün yaptığı 
biiyük inkılabı anlatmış ve alkış· 
lanmıştır. 

Başbakan B. Delbos teşrifat 
müdürile Fransız hükumetinin 
tebriklenni bildirmiştir. 

Şeyh Rıza 
Haça mı tapıyordu? 

lstanbul, 30 (Hususi) - Şeyh 
Rıza ve . avenesinin muhakemesi, 
mühim safhalar arzetmeğe baş
laşladı. 

Şeyh Rızanın köyünde gizli 
bir kilise olduğu ve bu serger
~enin b~!ı sıkılınca, oradaki haçı 
opmek ıtıyadında bulunduğu şa
hidlerin ifadesinden anlaşılmıştır. 

Tanklarımız 
Ankara, 80 (Hususi) - Dün, 

Y< P lan geçit resminde, kendi 
fabrıkalarımızın, Türk tipi olarak 
imal ettikleri tanklar bulun· 
muştur. 

Cesaret vermek için Tarzan may
munu okşadı, maymun da Tar· 
zanın elini yalıyarak teşekkür 
etti. Düştükleri yer, yeni mahbes 
demekti, göze bir kapı veya 
pencere çarpmıyordu. Fakat bir 
delik gördüler, evvela maymun, 
sonra Tarzan bu delikten aşağı 
inince hayret ve dehşet içinde 
kaldılar. 

Ankaradaki temaslar 
Cumhuriyetin onuncu yıİJö

nümündenberi Teşrin aylan An· 
kara için hakiki bir siyasi faali· 
yet mevsimi halini aldı. Cumhır 
riyet bayramımızın yaklaşmasile 
başlıyan bu meşkur faaliyet her 
sene müttefik ve dost birçok 
devlet ricalinin ziyaretlerile git
tikçe milletlerarası bir ehemmi· 
yet alıyor. 

Hariciyemizin semereli ve önünü 
görür çalışmasına medyun oldu
ğumuz bu ehemmiyetin her sene 
biraz daha artacağına itimat 
edebiliriz. 

On gün evel Elen Başvekili 
General Metaksas Ankarada idi, 
bir haftadanberi lran Hariciye 
Nazırı, üç gündenberi de Ro· 
manya Başvekili Ankaranın muh· 
terem misafiridirler. Dünkü tel
grafların haber verdiğine göre, 
beş on gün sonra Yugoslavya· 
nın realist ve sevimli Başvekilini 
de aramızda görmekle bahtiyar 
olacağız. Dikkkat edebiliriz ki, 
bu siyasi temaslar hiçbir zaman 
yalnız ve mabatsiz kalmıyor. Bun· 
ları ekseriya dost ve müttefik 
devletler Eranıharbiye reislerinin 
içtimaları takip ediyor. Nitekim 
Bay Tataresko bir taraftan An
karada siyasi temaslarda bulu· 
nurken diğer taraftan Balkan 
antantına dahil devletlerin Er
kanıharbiye reisleri de muhterem 
Mareşalımızın riyaseti altında 
içtimalar akdetmekte devam edi
yorlar. 

Ancak Ankaraya ve Ankara
nm dost ve müttefik bulunduğu 
devletlere ait bu temaslar, bu 
faaliyetler vukubulurken hadise· 
nin hususi bir cephesine de dik· 
kat etmek lazımdır. 

Bu içtimalardan herhangi bi· 
risi Avrupanın başka bir tara· 
fında ve başka devletler arasında 
vukubulsaydı bütün dünya mat· 
bu&tında kıyametler kopar, bu 
~aaliyetlere atfedllmedik komplo, 
ısnad olunmadak gizli maksad 
bırakılmazdı. 

Halbuki ayni içtimalar Anka· 
rada veya diğer Balkan merkez
lerinde mutad hadiseler gibi 
hiçbir fazla galeyan, hiçbir 
lüzumsuz dedikodu uyandırma· 
dan devam edip gidiyor. 

Bana kalırsa bu hususiyetin 
sebeblerini Ankaranm ve dost
larının takib ettikleri nev'i şah-
sına münhasır siyasette aramak 
lazımdır. Barışçıl dış siyaseti
mizin bu hususiyetini fırsat düş
tükçe daima tekrarlamak fayda
dan hali değildir. 

Son devirlere kadar Balkan· 

lar Avrup!'nın bir fesad membaı 
bir nevi yeniçeri ocağı kazam 
vaziyetinde idi. Dünyayı bulan
dırmak ve bu bulamklak ardın
da hususi emolle.tne kavuşmak 
istiyen büyük devletlerden her· 
hangi birisi Balkanlara başvurur, 
her dakika karışmağa, herdem 
bulanmağa amade duran Bal
kan memleketlerini biribirine 
düşürmek suretile işe başlardı. 
Bizim socukluğumuzda mahalle
lerde cari bir adet vardı. Her 
mahallenin çocukları ayrı ayn 
tayfalar, gruplar teşkil ederdi, 
bunların elebaşıları bulunurdu, 
elebaşı emri albndaki mahalle 
çocuklarını biri iri yarı kuvvetli 
çocuklardan, diğeri de zayıf, 
cılız ve küçücüklerden mürek· 
kep olmak üzere ikiye ayırırdı. 

Yakın semtlerden birisile bir 
kavga yapılacağı zaman evele· 
mirde küçükler grubu ileriye sü
rülür, bunlar kavgayı kızıştırıp 
karşı tarafın tabiyesini tarümar 
ettikten sonra kuvvetliler mey
dana çıkar, kat'i neticeyi almağa 
çalışırdı. işte büyük devletlerin 
cihan siyaseti de aşağı yukarı 
farklarla bizim çocukluğumuz· 
daki hu mahalle kavgalarına 
benzerdi. Her büyük devletin 
veya devlet zümresinin Balkan
larda pir aşkına, fisebilillah ta
raftarları vardı. Bunlar hemen 
hemen kendilerine hiç bir men
faat vadedilmediği halde sırf de;. 
ğüşmek, sırf büyük bir devletin 
himayesi altında bulunmak aşk 
ve gayretile kendilerini ortaya 
atarlar, büyük devletlere harb 
ve fesad pişdarlığı yaparlardı. 

işte bazı büyük devletlerin 
hala bu emeller peşinde koşma
larına rağmen Balkanlarda de· 
ğişen vaziyet ve zihniyet budur. 
Balkanlılar pir aşkına har betme
nin, şunun bunun siyasetinde 
maşa vazifesini görmenin ken'. 
dilerini mahvetmekten başka bir 
fayda vermediğini çok iyi anla· 
mışlar ve siyasetlerini de bu an· 
layışa layıkile tevfik etmişlerdir. 

Bugün artık falan devletle 
dost olduğu için diğer hükumet
lere yan bakan ve hele komşu· 
sile gürültü çıkarmağa vesile 
arıyan hiç bir Balkan devleti kal
mamıştır. Balkanlılar, hiçbir dev· 
letle muhasım değildirler ve ol
makta da hiçbir fayda görme· 
mektedirler. Her hangi bir dev
let veya her hangi bir devlet 
zümresi hayati menfaatlerine ri· 
ayet etmek, siyasi ve lktısadi 
istiklallerine hürmet etmek şar-
- Sonu sekizinci sahifede • 

L-~;;~~fi~ -~·-~· ~~~ 
Bu yavrulara istediklerini vermelidir! 

Menemen kasabası, Karşıyaka ları aralarına oturmaları hiçte 
Ortamektebinde 150 kadar doğru birşey değildir. 
yavru okutur. Bunlar tanrının Bu yolcular arasında sarhoş ta 
dokuz ayı sabah, akşam trenle b.ulunabilir, laalettayin düşünce
gelir, giderler. Bu hareket, mem- sız de. 
leketin muhtaç olduğu okuma .~ocuk babaları bunu düşün
aşkı namına elbette ki ümid ve- muşler, Menemendeki salahiyet· 
rici ve zevkli bir hadisedir. Na- tar zevat vasıtasile Vilayete baş 
fıa Vekaleti, hükumetin de bu vurmuşlar ve demişler ki: 
şuurlu ve yüksek hareketi teşvi· -:- Bu yavrular için iki vagon 
kini düşünerek yavrulara hem tahsıs olunsun! 
ucuz bilet temin etmiştir, hem Vilayet te alakadarlar nezdin-
de sabahları bir hususi tren. de teşebbüsatta bulunmuş. Fa-

Halk namına buna teşekkür kat hala ve hala ortada bir şey 
etmemek mümkün değildir. yokmuş. Çocuklar şikayette, ha· 

Ancak, bu yavrular akşam balar, analar keza. Soruyorum: 
olunca Menemene Alaşehir treni Bu yavrulara iki vagon ayrı-

lır, bu suretle onların huzuru, 
ile dönerler. Hepimiz de biliriz ki, b 

l k tale e ebeveyninin manevi istira· 
tren er alabalık olsun olmasın, ti de temin olunursa kıyamet 
kız ve erkek genç çağındaki mi kopar? 
talebenin, ras gele insan yığın- Abdullah Çavuş 



Dolıtorama~ 
diyor ki .• 

Cecd lı_,.lılcl,,,.,: 

Bir al ak davasından çı-
dar ı li1ordu. Ba ta ÇocaA bakımı 

zoa valilijine tayin etmitti kan patırtının sonu .. Çeeulc balmaı pbelilden evel 
ve ıebelilc esnasında ~
Saltb.tlı çecB, sıhhatli ana w 
be..dan dot•. Siaaet el..11 ıelıııa•a. Ş.. ralıırMın bilislia Abd.ne tir ki, Hl._ laıptW• _ ... 

hia .. b, Altmııb, Alıuaed, "-" w Mtleyıelli et.Deli -. Mf7i lardaki ba,atuada. hem bdm 
bt, MabmHcl, .S.U. w Op emif v• mae 1H1' ki&M ftl'• vardi. hem de ,eaç ukelt. 
laaa "el.diler. ili. Biiaia O. mitti: Zaten gılman ve mahbup, o 
mania üll"9ai ~ bir lllay telaa- Ba llitab •etlaur .._,la ..U. zM• ... W tlaltll MAM • 

Ha im, r n vetd t b 90nr ~ıerea
san bir vak'a anlatıp, doğru olmak

ltğı ı~ llzı dır, dedi. 

Esaslı ve tam bir tedavi gör· 
•emit ftrengililerin, hastalıkları 
faaliyette Yeyah.d y•i sönmüt 
.eremlilerin, btlyflk beden za. 

denia ainnetiae ve ~ir çiftid ia- ellif Ellüillecibia bir neti idi.. r.,_ 1ıMr aaa~ •ir dlcidMt Dün ikinci Sulhccza mabke
dtVSJoa uaalct.a, yakıJMlaa itti- ~ Jlllnaz aiy...a ve _. haliade idi. Seli• *•a 11ra meMtl. be"-i alikad• ede. 
rak ediyerdu. l.tıabal, mulıt• kerlikti. ayni inhimaldert tösterdi. rakat şayanı dikkat bir davımn du· 
meydaohklara lımrulan dawHm, Ş.,laüli.iim. oaa b. ueri ,. ifratta• çekiniyordu. ruşması JllPtlM ştıt. tliclm 
zumah etleac:e ıeaiei içiade rir-.., uaki onua iatikbal ve Bıt tarihlerde lran Lavaliai, şudur: 
ça kanıyor, sarlMat alayları IO"' inkita&m da •ı...tb. Selim yani O.menlı hududunun şarllına Hasan adında bir adamıa Ali 
kaldan doldunJor, ufw ..... tqeld&ir etli ve maiyetiae veri· dMıen arazi, Kan, ibtila6, harp l..itfı adKıda bir hancıda 130 
len ifiade bududlaıdaa dama len müfreze ile Amasya JOHuula ve müadele ıç11ule ymôyordu. kuruş alacajı vard1r. Bunu al· 
mapur 7eDİçeriJer, blileler ha- t.U... UzuD Huanlar, Akkoyunlu malc İçin dclaatla wkubulan 
lılMie c.iJen&Jarlarda. Bu mubtl- Amasya. Yavuz S.liaaia aap• ....... _....sü, Ş411b CO. müracatleri semeresiz katmış, ni· 
ıem içki ve •tlace ilemleri IDIJ9His bir yerdL Ne 991'• ki neydin oğuUan vesaire, durma· hayet alacaklı dün hancıya mÜ· 
tamam bir bahll sürmiif ft ba- gellfiiii dolapile. kendisini bit dan ıırtla~a.nll. racaatla bu paranın veritmesini, 
va7a llkılaıı kubwlanlan fstaa- bir ite "arıttlrmı,.,larda. Selam .•. verifmediti fakdırde halclnnda 
bul ufuklmım bar.t kokulan Farm,i w dili kadar ötrea- S.,..41 W.. çak ... ,,. Y. dolandıncılık davası açacafmı 
wanlb. Şebude efendiler....- mitti. riei. el.bili if'iı1t''r iti•4e ..., ıôylem ştır. Alacaklının bu tale-
1 larda do)&fanlırkea balk, avuç- Her yeni sene. bir evelki lı .. •ia ba••ltb- Or-... b;ne karşı Lorçlu da: 
ları pllllayuıaaya Ud. oat.ı leoeyi tepeli1erek geçiycwdu. O ... lit..bMı•• rataen .....ıe- - Sen dolandıncı mıyım? 
allatJıyonlu. Şel.ade Abdullela da. kat•ını aealnlettirmekte d.. ketin içi, hakiki teklile Hlal- Demiş, alacaklı da: 
da pvey aiımittL vaa ediyordu. ••••tbe ..... ~bfeYtsHı. dolatldı~-

Oa ,... aoua eeJgade Y.. Bir araf.k urayda kendini AMia• elaak, BayMMI, ba-- sın, çünkü aylardanberi heni 
W& Selim, artak Amaa,.,a, w genptin fezalıiirl.erine ltapbnr bw aiW. bir •11barib, bir • oyttltıp dur'tttOrsd1tf 
bat&u11a ymı• a•del emıiai al- glLi de olmuştu. Ha)'ll' lupbr· kes dep&di.. Cefthııtı vmnfftfr. Bötçhı bu 
mıt buluuyordu. ••b. Annesi NCYbelm .ıMn, Kandan, cidalden beılıa..,. bld..enift C!&rmft m~şhudumı ~ 

Dedesi Fatih, omm bir..... ona el.in bir uaf ıütui)Wdu. ydnla. Tabiati -. bılşa tiiflü brmıı ft alftakft &.t defa sm;fu 
tqralarda yaıımı1101, iclse .. Onan afauıda, •ndmne de ıtala y..taafli. olarak nöbetçi S.lhceza •ahke-
lerioe .Lım•m arza e._ip:i. verecek bir yıldız söriifordu. Talata tıluaca. -1alıi 30,.. mesine llft•~ .. 

Selim sarayda kaldlia mücl· Verilen brara göre, Selim~ flM fi.._ Ş.hwJe Seliaai de 1.- Hakim Naci Erel mişteki19 
detçe Ufuuua bütiiD ittiha ve bOuı Uılata ttla.ca)ıa kad• bu tanMla llPdı. O det, dil-- ıotda: 
kabiliyeti ile olnımaata Deiafa• sarayda talıail ve terf>i7ume leri gibi bir vazife aldı: - S.- iN •- balen 
li istidada, bilbaua büpk ma- devam edecekti. Tutulan ~ Srabzon valilifi,.. var mı? 
eeralara tepe lrabili,.ti ile bii· ı-. bu hmuata ell..indeo p- Sellml o ııralarda yeai evlen· - Varf 
tiia saray erWm Selime alika leni yapıyorlardı. miı tt Kırtılr Haftt Mertgd Ot- - Nlçiıt Vei'Medin? 
ve diWrıtle mkı1or1-d~ Geac Selim. Fariaiden sonra edel>i· ra119 ..._ ......... Gerıi Selim - Ve~dlefe vıfcıt fcaloıadan 
teLzade pek pkıı•kh omımıkla yat ft fiire wıı ... b. Bazen en 1..ı.ona tayiaiDi betenmemifti. hakarette bulundu. Çünkfl ben 
bualter zeki, cevval. hararetli, kuwetli lran şairluinia ya• Zira l.tanl>.ta uzakta. F.ut o zıman ayakta 1$ üıeriddc!ydiı11 •• 
mücadeleei, •ıjrekir bir vaıhk zamerwklan kudrette !='irili <Sebrif&nn) fumanıaa da itaat - Paıyı wtmek için herlıald~ 
tatıdaimı ıÖlteri.Jorclu. O. ~ tiirler takanyotdu. la.amdı. ~9S yala). lcoltukbt taı &bite.ak icd 6det? 
culduk devraiai çabuk .... ~~~Şqr~-~-~d·~~~::.,.fA~~~~~-~.iıİıiıW.-~ıaallüıla!l.:!l!:f!llbı~. -- CI .... 
mıştı. c d d h vadı .. 

8o)'11 UZUDcla. Kemikleri ka- utnaovasın a mo ern a - Daha eve) neden verme· 
bDd&. Katları bira çablm, JillÜ din?. 

yuvarlak Ye lurmw idi. Gözleri a yonunda hazırlık - Bit kız gelmişti de, tanı· 
daima parlıyordu. Fakat bu p mıyurduın dl.. 
lenn ak ıık, ~üyük bir vehimle s.lae7a 100 .,...,, rıl tJMolec•lı, au, tele. Hlldm dfitiladll ve lcatıannı 
etrafta daireler c;isdili de Frii· 1 a. ı.. vereli: 
lüyorda. Çene kemiklai amit ~ott ,,. Of017ifı temin olrttraCaRtır Suçlunun suçu sabittir. Oç pn 
ve kalmda. H.aiu, ı.u 90CÜta. Cumaovuı mlaiyeainde dev- meıine · ~Mı ... taılbaftır. bapıine, fakat alelade bir para 
b yük maceralar pelinde kat- let havayollannın tesiı ettiji Hava istasyonunda otomatilıı için günlerce peşinde süründü· 
map lluır1-an bir iuaa çeh- medern laava İltasyoaunda mub· telefon ~Ndh da y;q>ıtaca~tt. rerelc oau asabiyete getitmesi 
resi vudı. telif i•ta•ta devam edilmekte- ~ ft'r• bti temat 1700 li· ile &ıdiseye bizzat müşteki se-

Vüc:udü•iiD üt kım&. alt laa- dir. Cumfıuriyet b.yramının ilk l'llfl ~~t. beb olduiundaa bu cezanın da 
ama Diabetle ....ula. Gaait glinünde m.,dandalri banpna Mava istıiyonunun su meıe- üçte ikisinin kaldınlarak bir pn 
omuzlan ve aöjlii .w.tiai. ka- açalma ve teni yapbrdacak İs· leai henüz balledilememiştir. Ya· hapsine ve bu cezanın da te
ba, kıllı koUuı ela laawetm tuyotı LinaS1nın temel atma ti- pılan aondajda 15 meueye bdar cilidd... 
ıöMeriyordu. realeri yapılmllbr.. inilcf"9 halde ubaıda ıu balmak ~ Naci Erol n man 

Selila, pnk Tirli, ...... B.. •iw •zm ilJia mi- miimüa ol•ı•ııtu. F.bt ..._ t--.. ettillt9 ._., Pi .w.i 
aibM tarilsinia ea kalı .. • bia lııir fılr• _,.dil .. lati.. teatldid yelerde- Mad.ilar Y• siyledi: 
tipleriM ~lletle -~ .. Ja. 'f..,.... illip llalllda- lacak ve daha dıerinlere iftile- ......... malUI .-.çi bnıfU'I olaa 
te....ıiyea oe&.ı. .._. ve • " il • ,.111 la .... cektit. !oıcl~da .-1.-..ft ustalar, ve bit -.... "9ilelerle keitdi· 
yMi itMNai ~k ..,..._ valarda bir çalllllt ...,._ lla · • •ı \A••ra ıille itiaMt b•mlf bulant1n 
Hele s.&lheddia 1"9b" ..... o' 't• _,,mel• . h:ılıllae bt Miada., olauuJ*t:atııtı söy- a...._ı ....... Mf 11.t.ı...-nn - L--ı· 

1-'lferdit. !u bulen1mıyacak nm ...- aR179 .,,,._ ım ... 
ftın eft yftbek kıymeth!ulen biri t8fill etmektedir. !llllfl tOO nan kendiline ubaı. ..t.endm 

ofuru civaıdaki bir dejir-
09 menin ıuyundan istifade edilmeai Ytibbdlelr ziJll etlerinde anWa 

11bileri •lmJow, Ybl ondad ikram ve izzette bulunuyor. K.n 
....ıı.te ....._ •ilf&, ffata diı"•il• tlıh &ı. [' koca Jider ayak dara pldilde-
blılıı ıın •• el- yollan mına Birincikordonds hal, M.t ,as r.,. ...,..._ 
--L :....;' -. Saman ltkeleıi civannda yıftıL. L.. L-ble •-..... iW ..,..fth K1 ~ iMi MiMi pldimı:Je. 

iM &ini Wrafanautl*'. riai IRidiai,.lu •• Ve bir de ... 

fsmir1W9el..,.. ...... C.BA•lllllW..._...., 
Tel raf: bmir - AN•D'>LV 
..... ııı6- ......... ı• 

N.
haaaraü: 

'-
Ciac,e Oop. 

Yılbgı ı• ••tıt .,..,. ... 19' Türk inlr ... nda ter.ı.ki 
.,.. 609 •• 111ı4t Mmhleri 

__. LJleda: 
n;)>o:e;::;tl;; ar IMIDelik $eJfMD kızı LeJli•Ka brdqİer-

1----.-..--.---.......-o;ı.ı-.~~teıi[ OoeanmaıeMyw 
ı.r,ıJaka SUmerd 
EWiulıp muharebeleri 

J91emuı, biletlerini bu- ilet aLI klatını sör 

•alum ve pothdln ot~ 
ray1a nakli&MleD vnpçil•ipjr. 

Oevı.t bava,ollan tayyare
leriaia İmıir ve Adana aefcıı. 
riae ae zaman h.fbyıaklen t. 
• LeUi defil.lir. Seferi•• ilk· 
b_..,da &.qımıcajı aöyieamekte 
olduiu pi» kıt meYllimiade iyi 
havalarda. Mt'•n•aap da tabmiD 
ediliyor. 

.,.......,._byor ...... 
.,.. •• .,itlfnlili &.;yaz küsut 

liM)'e veriJGP ve illllal de ertelll 
tG tlliJdefilli aBJliyor. fi• 
hea-~ da , • .,.,. 

Andm Wr haıt.ft'hw. Se
..- puı.., Ata ..,... 
a'Mıle ..__ ...-ı ,_. 
...... kı • t '* laymeti Ws ola "'™"" ............. u ..... 
tuttutu bir araba ilıe ~ 
Notere ıötürüror, ı..at11 vefib 
bir IUel abrar. ()çaylak •deli 
.... üsindm ı. vac1ec1e ala· 
catam iatemete aiclea IUb}i kan 
koca acınaclllc vui,etler takıaınca, 
o~ 

- Nuıl ola •m. aJOI. 

Bir gftn iftfÇı getle ftdtyor. 
- lşleri.a bmuldla, hiçolomna 

S • 10 lcuruş verin. Diyor. 
Fat. bral:oca: 
- Sqını istediğiA taşa wr. 
Diyorlar. 
ihtiyar bir avukata giderek 

alacağım icraya veriyor. 
Adamcağız bir taraftan tekrar 

bo1'lulan• evine fidiyor •e k... 
dilerinden mükemmel bir ..,_ 
yiyor. lhti,ar ı: .. koca, 111"'8 

nin kendıaine tat ...... Wdia 
edenk cirmi meıllllll ~ 
yorlar. 

Biaetice, ~ _, w
dia ..... tuai ettikleri an .... llJot. 
Bu ditme •bit oMr• hia lira 
tazdllMt d.Yall .......... S.-
de IMath borçl.ı talalil eclilditl 
tak~ dirtJiı ... m•.._. .. 
hya ........ w llt tlnfı• ela 
kendilerine harcı11caklar. işin 
mahiyeti anlqılıLif, davacılar 
neticedea korkup davalahmlan 
vazgeçiyorlar ve ıuçlu ela dört 
yüz lira İll~llll Allaha ve 
ahrete terkedıyor. 

Hakim: 
- Gördünüz mü? Zavallı • 

atci iyilik edip para veriyor, 
b........ b• J*IYI ~ ... 
1919 ae tuuk ltu,.,orJ., biz 
hakimler, bfa P,i mea' elelerle 
berıü• &.a,.. kerşıyapz. ,.ı.. 
dopu olmmnz kifidir. 

fiyetlerine, müzmin böbrek has· 
talıklanM, büyük aubt Ye akll 

hastallldara müptela olanların 
90Cak yapmalrtm çekinmeleri ve 
bu hususta mütehassıs bir tabi· 
Ma teylni almaları lazımdır. Faz
la içkinİll, neticesi alkolik ol
mut olanlann çocuk yapmağa 
hakları yoktur. Bu gibi çocuklar 
ebetiyetle çok asabi, hatta l8P 

ah olurlar. 

Gebelik em.aıodaki bastalak· 
lar da çok mühimdir. Rabim
delci çocuğun DefVÜ nüması üze
ri• ttı.ir eder. Onun için hafif 
bir sıtı• aöbeti bile çok büyük 
bir ehemmiyetle tedavi edilme
li9. Gebe bdla bitiin mana
sile • ....._, sakit bir ı.,11t 
gefiwllk:lidir. OmntiMrden, be,.
'*'ı... ala111nahdw. Heı .. 
itldd• kat1ya içtinap et ... 
lidir. 

Vmtan \fe mRlet her aileden 
bir değil, müteaddid çocuk ltıı 
ter. Ancak, sa§lam bir çoculq 
ilerde •!fam ye faal bir vatan
dq olabilecefc bir çocuk. 

Vatan ve miUete bir yük ola
cak, laatta fayda yerine zarar 
verebilecek bir ~ yapmak· 
tan İle yapmamak daha bayırlı 
ve iyidir. 

Dr. A. Agilı Dl1111l 

11,'f ~b~tç~ e~zahane~er 1 
SUC/uJarı Bu gece Kemeraltında Hilal, 

ı Karata ta Habil, Keçecilerde 
Dün tevkif ediltliler Yeat lzıair, lrgadpazarmdı Asri 
8-yrMıı• IMrİIMI ıiini ,._.i eczabaneleri sar b.tçidirler. 

Bucada mieuif bir bidi• ol· Y atm tıkıam 
duğunu ve Sabri adında bir Kemeralbnda Şifa, Giizelyaft. 
adam tarafından nahiye müdürü da Güze(yalı, Tilkilikte Faik, 
bay Şem'inin tecavüe utradıfı lkiçeşmelikte lkiçeşmelik, Al· 
yamıışttlc. Hadisenin nı4sebbibi sancakta jozef Julyen eczaha· 
olarak tespit edilen Ramaıan neleri nöbetçidirfer. 

ofht El:rem, Mllhmad otfu Sabri ı-------.-. •
ve Ramazan oflU Mitabn t~ ktflerin'e ve evrakın iddia ma· 
kifferi talebile evrllk, miiddeiu- bnnıt• iadesine karar verdi. 
mutailikçe nöbetçi İllinci s.Jlr 
ceza bikimlijine ı.vcli k+•••· Mahlıfımiyetla: 
tar. Hikim Naci Erel laidiaeyi Cumhuriyet Bayramının birim:i 
suçlulardan birer birer aordu. günü geçid resmini seyre dalan 
Bunlardan Mitat: Kemal Sakızın cebinden para 

- Ben, müdürün döğüldüp· çantasını aşıracafı sırada cürmü 
nü ıôrmedim; yalma Sabrinin mqbud balınde yakalanan sabı
niçin nezarete ahndığ1n1 öğren· kalı yankesicilerden Şevki otlq 
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~ llkte~rin 

Dartanyan, ahlakının sevki ile 
:~le tabii olarak, o adamın ken· 

1 hakkında konuştuğunu zanne· 
~erek dinlemişti. A.ncak bu se· 
er Dartanyan kısmen haklı idi; 

kendisinden bahsedilmiyorsa da 
atı hakkmda konuşuluyordu. 
tfendi, olanca bilgisile karşısın· 
~~k~lere anlatıyor, ve onlar da 
uyuk bir alaka ile dinliyerek 

'ıra sıra kahkahayı salıveriyor
ardı. 

. Hafif bir gülümsemek hidde· 
:
1ni harekete getirmeğe kifi ge
en delikanlının, bu açık kahka
halar karşısında alacağı vaziyet 
ltıalumdu. 

Bununla beraber; Dattanyan, 
kendisi ile alay eden bu küs· 
tah adamı iyice tartmak isti
~ordu. İri gözünü o yabancı 
k~erine dikti, ve bu siyah kes· 
ın gözlü, uçuk benizli, göze 

Çarpacak kadar iri burunlu, ka· 
ta 'Ve biçimli bıyıklı olan ada
lllın kırk ile kırk beş arasında 
bir yaıta bulunduğunu tahmin 
etmişti. 

l Mor renkte bir manto ile toz· 
ilk giyinmiş ve ayni renkte ba
lbil kuşanmış olup gömleğini 
gösteren milli çepkeninden fazla 
bir süsü de yoktu. 

Manto ile tozluklar yeni o!
lnakla beraber, uzun zaman 
sandık içinde saklanan seyahat 
tlbiseleri iİbi buruşmuştu. Dar· 
tanyan, bu tetkikini en dikkatli 
adamlar gibi çabucak bitirmiş 
ve kendisince malum olmıyan 
bir his sayesinde bu meçhul 
\~amın ileride kendi hayah üze
l'ıtıde büyük bir tesir yapacağı· 
tıa. kani olmuştu. 

Dartanyan, mor mantolu Efen· 
diye dikkatle gözlerini diktiği 
sırada, o Bearn midillisi hak~ 

kında çok ve pek alaylı sözler 
söylediği için karşısındakiler es
kisinden daha yüksek bir kah
kaha salıvermiş, ve bu hal kar· 
şısında tabiati hilafına olarak 
kendisi bile acı acı gülümse
mişti. 

Artık şüphe kalmamıştı; Dar· 
tanyan, açıkça tahkir olunuyor
du. Bu kanaatle dolmuş olarak 
şapkasını kaşlarının üzerine çek
ti, ve Gaskonyada görmüş bu· 
fonduğu genç asilzade seyyah
lardan kaptığı azametli bir ta
vırla bir elini kılıcının kabzasına 
ve diğer elini de kalçasına da
yıyarak ileriye doğru yürüdü. 

Her adım atışında öfkesi da· 
ha ziyade arttığı için, kıymetli 
ve tesirli sözlerle mukabele ede
ceği yerde, ağzına gelen bayağı 
sözleri sarfetmekle beraber şid
detli bir vaziyet te takmmlşh: 

- Hey, Efendi, sana söylü· 
yorum; pencere arkasma sakla· 
nan Efendi) Evet, seni Niçin gü
lüştüğünüzü bana da söyle de 
birlikte gülelim .. 

Midilliye bakmakta olan Efen· 
di, bu cümlelerin kendisine kar
şı mı söylendiğini anlamak ister 
gibi, gözlerini yavaş yavaş sa
hibine çevirdi; sonra, keyfiyette 
şüphesi kalmadığı için kaşlarını 

çattı, ve bir müddet sükunetle 
baktıktan sonra hiddet ve cesa· 
retli bir ifade ile cevab verdi: 

- Size birşey !öylemiyorum 
Efendi. 

Hiddetle karışık sükunet, ne· 
zalcetle karışık alay tarzındaki 
bu cevabı alan delikanJı, daha 
ziyade kızarak cevab verdi: 

- Fakat ben sana söylüyo
rumf.. 

Yabancı adam ona bakarak 
gülümsedi, ve pencerenın ya· 

modan çekilerek ağır adımlarla 
handan dışarıya çıktı. Ve Dar· 
tanyandan iki adım ötede duran 
atın yanına gidip durdu. 

Onun sakin hali ve tavrındaki 
soğukkanlılık, hala pencerenin 
yanında duran arkadaşlarının 

zevkini artırıyordu. 
Onun dışarıya geldiğini gö

ren Dartanyan, kılıcım bir karış 
kadar kınından çıkartarak ha· 
zırlandı. Yabancı adam sözünü 
ikmal ec:Uyordu: 

- Bu at gençliğinde muhak· 
kak su çiçeği çıkarmış olmalı!. 

Dedikten sonra Dartanyanın 
tavrına hiç ehemmiyet vermiye-
rek içerdeki arkadaşlarına doğru 
bakıp sözüne devam etti: 

- Rengi nebatat ilimince ma
lüm olmakla beraber bu ane 
kadar hiçbir atta görülmemiştir. 

Korkunç Trevil tavrını takı· 
nan genç rakip, olanca hiddeM 
tile bağırdı: 

- Bir at ile alay etmek 
mümkündür amma sahibi ile 
alay etmek için cesaret ister •. 

Meçhul adam cevab verdi: 
- Benim çok güleryüzlü bir 

adam olmadığımı halimden an· 
lıyabilirsiniz, efendi; fakat zev
kime giden birşey görürsem is-
tediğim kadar gülmeğe de hak
kım vardır. 

Dartanyan bağırdı: 
- Ben de hoşuma gitmeyince 

kimsenin gülmesine müsaade 
etmem .. 

Yabancı adam eskisinden da
ha sakin bir tavır takınmıştı: 

- Sahi mi, efenclimL. Ala! 
Öyle olsunl 

Diyerek arkasını dönüp hanın 
ön kapısına doğru yürüdü, ve 
içeriye girmek üzere iken pe· 
şinden gelen Dartan}an, orada 
eğerli bir at görmüştü. 

(Sona oal') 

lnkılab hatıralarından 
' 

'leşrutiyetin ilimnda patlıyan ilk kurşun.. Beyaz 
caketli, siyah pantalonlu adam •• 

~ lk1llb hareketleri daha bir 
~t()P&ganda çağında iken Ömer 
d azım iki defa Hamid tarafın
~=~ ınab.eyne celbedilmiş, ~e~i 
) tıı talımatnameler ve salabı-
b t~lr.r almıştı. Se1anikte lstan
fill a. benzer büyük mikyasta ha
ı:e teşkilatı yapılmağa başlall'"' 

1Ştı. 

raittihat ve terakki cemiyeti ta
ttı.. tıdan Rusyadan maada düveli 
~azz 

1324 ~~a konsoloslarına 30 Mayıs 
lah gunü [herkes kendisi için, Al .. 
da ta herkes için] başlığl altın
h... lllufaasal beyanname veril· .. cışr 
İrıkıı~ Bu beyannamede yakında 
bu ah harekatına geçileceği ve 
Yıtdaınınsız mücadelenin yıalmz 
kat ~ıa karşı yapılacağı ve fa· 
istif:~tib~d avenesinin bundan 
arıa . e ederek memlekette bir 
leYi tşı uyandırmak ve müdaha-

lere :e~in etmek için ecnebi
lbel ~~kasd yapmaları muhte
suik 

0 uğundan şayet böyle bir 
lünu~'\Yapıhrsa bunun mesu· 
dıya . ıldız olacağı uzun uza· 
b ızah d'Id'k ile · e 1 ı ten sonra ecne· 
k rın bir '"dd al- 1 rnu et için bitaraf 

•11a arı 1 N Yazı mıştı. 
ttda onta çok şiddetli idi. Bu no-

tnabe d ll:ıu, 1 yn e haberdar ol-
o acak ki o .. .ki d" gun ı n ıye 

-3-
doğru Yıldızdan gelen bir telg
raflıı Ömet Nazım hemen ma· 
beyne isteniyordu. Dairede işini 
bitiren Nazım evine gitti ve evine 
gider iken Beyazkule bahçesine 
uğradı. 

O gün Fransız konsolosunun 
kızının isim günü olmak müna
sebetile bahçede verilen bir zi· 
yafete Ömer Nazım da davetli 
idi. Konsolosların ziyafetinde 
bulunamıyacağma dair özür di
ledi ve evine gitti. Yukarıda 
söylediğimiz gibi evi bahçenin 
karşısında idi. 

Ömer Nazımın sağ ve salim 
lstanbula gitmesi caiz görüle
memiş, imhasına lüzum gösteril
mişti. Büyük devletlere verilen 
nota sekiz on saat bir aralıkla 
tatbika başlanıyor demekti. Ce· 
miyet icraata geçiyordu. Ve bu 
ilk icraatın muvaffakıyetle neti
celenmesi lazım idi. 

Nazımın evinde selamlık oda
sını gören tek bir oda vardı. O 
da sokak kapısının yanında idi. 
Ve Nazımın yeri senelerdenberi 
belli idi. Sokağa bakan pence· 
renin önündeki koltuğa oturmağı 
adet edinmişti. Koltuğa oturduğu 
vakit Nazımın ensesi pencerenin 
kenarına gelir veya kafası yük-

Yazan: M. DOGAN 
sekte kalır, arkası sokağa doğru 
olduğu için kafesin aralığından 
sıkılacak her kurşu;beynini pa;:
çalamıya kafi idi. 

Şimdi asıl mesele, Nazımı 
aşağı odaya indirmekti. Birinci 
mülazim lsmail Selanikte niza· 
miye on yedinci fırkanın erkanı 
harbiyesine mülhak idi. Ömer 
Nazım ile arasıra teması vardı. 
Bayramlarda, kandillerde tebrik 
için evine giderdi. 

- Bu işi ben başarırım. 
Dedi ve o vazifeyi üzerine 

aldı. Mustafa Necib de: 
- Ben de haini gebertirim. 
Dedi. İş tamam olmuştu. Bu 

kararlar ayaküstünde ve bahçede 
verilmişti. 

lsmail kapıya geldi ve kapıyı 
çaldı. Yukarıdan bir kadın sesi 
işitildi: 

- Ne istiyorsunuz? 

- Beyefendiyi görecektim. 
Ömer Nazım pencereden gö· 

rünür görünmez İsmail: 
- Beyefendi -dedi· bir kitap 

istiyorum, avdette alıp getirecek 
olur iseniz bendenizi çok mem· 
nun etmiş olacaksınız. Müsaade 
buyurursanız kitabın ve bulun
duğu kitaphanenin adını yazayım. 

- Aşağıya geliyorum. 

geçen maç 
....... Bayram tezahüratı ve 

yeni eBeTler 

Macarlar, maçtan sonra Istanhula ha· 
reket ettiler. Bugün Istanhul muhte

liti ile karşılaşacaklardır 
( Baştara/ı 1 inci salıi/ede ) 

Maç, Macarların şiddetli hü
cumlarile başladı. Macaristanın 

beş tamnm1ş kulübünün oyuncu· 
larmdan teşekkül eden B. takımı 
çok yüksek bir oyun gösteriyor· 
du. Muhacimler, mütemadiyen 
kalemizi sıkıştırıyorlar, tehlikeler 
yaratıyorlardı. Yedinci dakikada 
sağdan bir iniş yaptılar, ortala
dıkları topu müdafilerimiz elle 
tuttular. Fakat lehlerine verilen 
penaltıdan istifade edemediler. 

Sağdan, soldan sık sık akın· 
lar yaparak kalemizi ziyaret eden 
Macar muhacimlerinin çok şid
detli şütleri, bugün cidden mü
kemmel oynıyan Ankara kalecisi 
Ateşin ellerinde kalıyordu. Ateş 
fedakarane planjonlerle muhak· 
kak gollere mani oluyordu. 

Çok gevşek oynıyan Ankara 
muhacimleri, müdafaanın bütün 
gayretlerine rağmen Macar nısıf 
sahasında ilerliyemiyorlar, sol 
açık Hamdinin güzel ortalamala
rından istifade edemiyorlardı. 

On beşinci dakikada Macar
lar soldan çok seri bir inişle 
kalemize kadar sokuldular. Sol 
açığın ortaladığı topu merkez 
muhacimi kalemizin ağlarına 

taktı. Ateş, yanlış bir hareketle 
kaleden çıkh ve bu gole maııi 
olamadı. 

Oyun, daima Macarlar lehine 
inkişaf ediyordu. Yirminci da· 

k.ikadan sonra hakimiyeti tama· 
men ellerine aldılar. Kalemizi da· 

- Zahmet buyurmayınız. 
- Olmaz, geliyorum. 
Sokak kapısı mülazim lsmaile 

açılmış,Ômer Nazım da aşatıya 
inmiş ve yerine oturmuştu. Is. 
mail de Mustafa Necibin gel· 
diğini görerek Allahaısmarladık 
deyip gitmesi kolay olması için 
Nazımın karşısına oturmuştu. 

Fakat Necib iki dakika sonra 
yetişerek bahçe kapısını açtı ve 
kolayca çıkması için kapının 
Önüne uf ak bir taş parçasmı 
ayağı ile itti ve sokak kapısının 
yanma geldi, itidalini muhafaza 
ederek tabancasmı çıkardı ve 
pencerenin aralığına dayadı. 

Bu vaziyeti gören İsmail la· 
kırdısını hemen bitirerek. 

- iyi yolculuklar temenni 
ederim. 

Diye ayağa kalkmıştı. işte; bu 
sırada Mustafa Necibin inkılab 
için attığı ilk kurşun namluyu 
terketmiş Ömer Nazıma isabet 
etmişti. 

Evdeki pazar çarşıya uymaz 
derler. Bu darbımesel burada 
da hükmünü göstermişti. Müla
zim lsmaili uğurlamak için Na
zım ayağa kalkmıştı. O Slrada 
tabanca da ateş edilmişti. Çı
kan kurşun kafa tasına değil 
kalçasının bir tarafından girmiş 
öbür tarafından çıkmıştı. Çıkan 
kurşun hızını alamadığı için Na· 
zımın karşısında duran ismailin 
diz kapağının aşağıdaki kemiği· 
ni kırmış ve kemiğin içinde kal
mıştı. Muvaffakıyetle başanlan 
bu ilk kurşun büyük devletlere 
verilen notayı tamamlamıştı. 

- Sonu flar -

ha sık ziyarete başladılar. Bir 
kornerden istifade edemediler. 
Bir firikiki de Ate1 mükemmel 
bir plonjonla kurtardı • 

Otuz ikinci dakikada soldan 
Macar kalesine kadar indik. Bu 
akın kornerle neticelendi. 

Macarlar topu kafa ile U%ak
laştırdılar ve derin bir pasla sağ 
açıklarına gönderdiler. Açık, 
merkeze geçirdi, sol iç sıkı bir 
şütJe topu kaleye havale etti. 
Çok şiddetli gelen top, Ateşin 
elleri arasından sıyrılarak ikinci 
defa olarak kalemize girdi. 

ikinci gol, bizimkileri harek~
te getirdi. On dakika kadar Ma
car nısıf sahasında oynadık. İki 
korner ve bir firikikten istifade 
edemedik. Müdaf aanm canla ça· 
lışmasma rağmen, muhacimlerin 
fazla gevşek oynamalanndan bi· 
rinci devreyi 2-0 mağlup olarak 
bitirdik. 

İkinci devre: 
ikinci devrede takımımızda 

bazı değişiklikler yapıldı. Sakat
lanan kaleci Ateşin yerine de 
Rami alındı. Daha ilk anlarda 
Macar nısıf sabasına geçen for
larımız Macar kalesine kadar 
sokuldular. Hamdi Ankaranın 
lik golünü yapb. Macarlar, bir 
dakika •onra buna mubbele 
ettiler. Çok sert bir oyun sistemi 
takibe başlayan Macarlar, muha
cimJerimizin ilerlemesine meydan 
bırakmıyorlar, bilhassa solaçık 
Hamdiyi daima marke tutarak 
ilerlemesine mani oluyorlardı. 

17 inci dakikada Macar sağ· 
açığı Orhof ortalardan kaptı~ı 
topla, yıldırım gibi kalemiıe 
indi. Topu, müsait vaziyette bu· 
lunan merkez muhacimioe ge
çirdi. Sıkı bir şütle Macarların 
dördüncü golü de Ankara ka
lesine girdi.. 

Ankaralılar. Macar msıf saha
sında canla başla çalıştıkları 
halde Macar oyuncularının yük
sek oyunları karşısında muvaffak 
olamıyorlar, yeni bir gol kayde
demiyorlardı. 25 inci dakikada 
Macarlar tekrar kalemiz:e kadar 
ind~ler. ve sol açıklarının ayağile 
beşıncı gollerini kaydettiler. 

Ankaralılar, bir gol daha çı
karmak ve aradaki büyük farkı 
kapatmak için çok çalışıyorlardı. 
Macarlar bir akınımızı penaltı 
ile kestiler. Bu penaltı bize ikin· 
ci golü kazandırdı. iki dakika 
sonra da ma9 5-2 Macarların 
galibiyeti ile neticelendi. 

Macar futbolcuları bu akşam· 
ki ekspresle lstanbuJa hareket 
ettiler. Yarın Taksim stadyo• 
munda İstanbul mubteliti ile 
oynıyacaklardır. 

Maçlardan evel yapılan atle
tizm müsabakalarında derece 
alanlara Adliye Vekilimiz tara· 
findan madalyalar verildi. 

Bugünkü lzmir 
maçları 

Bugün spor heveskarları ıçm 
mühim müsabakalarla dolu bir 
gündür. Alsancak ıtadında öğ· 
leden ıonra başhyacak müsaba
kalar, ak~ama kadar devam ede· 
cektir. 

-... ·- ~· ......__......_,,,,._ 
?urgutlanun çalışkan ~ma
kamı B. Kemal Akgündih 

Turgutlu, 29 (~.ususi)- CurnM 
huriyetin ondördüncü yıldönii-
mfi Turgutluda emsalsiz tezahii· 
rat içinde kutlulanmışbr. Me.m· 
leket, bir hafta evel yapılan 
muhteşem taklarla ve yeni ha) 
raklarla baştanbaşa süslenmişti. 

Hazırlanan programa göre, sa
bahleyin hükumette kabul ve 
tebrikattan sonra Cumhuriyet 
meydanında toplanılmıştır. As
ker ve jandarma kıt'alarile Parti 
ve Halkevi ve diğer teşekküller 
mensupları orta ve ilkokullar 
talebesi, köylü ve şehirli binlerce 
halk toplandıktan sonra saat 10 
da bando tarafından çalınan is
tiklal marşı ile merasime başlan· 
mışbr. Az sonra kaymakam B. 
Kemal Akgündüz, Halk Partisi 
kürsüsünde göründü. Bugünü ' 
tasvir eden ateşin hitabesi mü· 
teaddit defalar alkışlarla kesildi. 
Müteakıben vilayet umumi mec
lisi azasından Bn. Hıfziye, Be· 
lediye reisi B. Cevdet Öktem, 
Halkevi spor başkanı B. Remzi, 
B. Rıza Kaya, köy katiplerinden 
ve gençlerimizden B. Remzi bi-
rer hitabe irad ettiler. 

Nutuklardan sonra parlak bir 
geçid resmi yapılmıştır. 
Açılma törenleri: 
Ortaokul, Çınarlı mevkiinde 

ilkokul, belediyemizin modern 
zahire borsası, elektrik santrali· 
nin küşad merasimi yapılmış, 
belediyedeki merasimde reis B. 
Cevdet Öktem kısa, fakat veciz 
bir hitabe irad etmiştir. Gece 
feneralayı yapılmış ve mütea
kıben bir balo verilmiştir. Halk, 
derin bir neşe içinde bugünü 
lcutlulamakta ve coşkun tezahü
rat yapmaktadır. 

Rıza Kaya .. .................... .. 
Saat 13, 15 de Demirspor 

ve Doğanspor takımları arasın
da bir müsabaka yapılacak ve 
bunu revanş ınaçı takib edecek
tir. Revanş: maçl Üçok • Yaman
larspor takımları arasında yapı
lacaktır. iki hafta evel yapılan 
müsabakada Üçok takımı, Ya· 
manlarspor takımına galib gel
mişti. Müsabakanın revanç ma. 
hiyetinde olması, aynca heye
can ve alaka uyandıracakhr. 

Britanya 
lrlandaya galip 

Londra, (Radyo) - Britanya 
devletleri kupası için İngiltere 
milli takımı lrlanda miJli takımı 
ile Belfast stadyomunda karşı· 
laştı ve f ngiltere takımı güzel 
bir oyundan sonra İrlanda ta· 
kımını ,. ı mağlOp etti. Sahada 
kırk bin ıeyirci vardı. lngiltere 
takımı sezonun en iyi oyununu 
oynamış ve tam formünde bir 
takım olduğunu isbat etmiştir. 

Birinci devre İngilizlerin ha· 
kimiyeti albna geçti. Takım 
orta muhacim Milsin attığı iki 
gol ile 2-0 galip olarak sahadan 
ayrıldı. ikinci devrede İngiliz 
takımı ayni hakimiyetle oynadı 
ve tekrar Milisin ve sağiç Hol 
ile sol açık Brukun attıkları birer 
sayı ile golleri beşe çıkardı. lr
landa takımı ise oyunun son 
dakikalannda Stefensonun aya
ğmdan şeref golünü kazandı ve 
bu suretle lrlandalılar 1-5 mağ
lı1p olarak sahadan ayrıldılar. 



ANADOLU 

Uzak Şarkta heın 

ettiği sulh şartları nelerdir?Dunyada 
Japonya bir taraftan Nankini işgal etmek istiyor, En c;ok mektub alan 

O§iboaı~dımanında ölenler çoktur uer Hoıı·vud' dur 
Şanghay, 30 (Radyo) - Çın ~ 

cumhuneisi Mareşal Şan-Kay- 1 
Şekin ~evcesi, dün otomobHle 
Nanlônden buraya gelirken, bir 
kazaya uğramış ve kaburga ke

Senede buraya gelen mektub sa
\yısı nedir bilir misiniz? 6,500,000 

mikleri kınlmıştır. 
Şanglıay, 30 ( Radyo ) - iç 

Mongolistan istiklali ilan edil· 
miştir. 

Müstakil hükumet reisi B. Yon 
ve muavini B. Tekdir. 

Müstakil Mongolistanm mer· 
kezi Suyandır. 

Londra, 30 (Radyo) - (Evc
niog Şandard) gazetesi, Şapeyin 
i1galinden sonra Japonya tara· 
fından Çine bir nota verilerek 
sulh teklif ettiğini yazıyor. Bu 
gazete, notanın muhteviyabnı şu 
ıuretle tesbit etmektedir: 

1 - Çin, iç Mongolistanla 
Mançurinin istiklalini kabul ede-
cektir. 

2 - Mütareke aktedildiği 
gün Japon ordularının işgali al· 

Japon askerleri ileri lıatta 
ve ~ap~n tayyarelerinin, a~ı~ ' üçüncü defa olarak protesto ey· 
ıehırlerı bombardıman etmelerım miştir. 

Fransa aleyhine F asta 
hareketler var 

bnda bulunan bütün yerler, der- • - • - • 
hal Japonyaya terkedilecektir. orfi idare ilin edildi. Fransız Sağda Fernand Graveg lıakikaten ıüul bir erbktir. Solda 

3 - Çin hükumeti, Korfo Olfoaga ve Erol Flim Olivaga "Her zaman ıiizel lcalmız.,, 
adasmdan Şanghay sahillerine askerleri faaliyete geçtiler Erole de "Bıyıklarınızı lcesiniz ve Ameriluula 6irleıiniz 
bdar olan mesafe dahilinde Ja· cümlelerini lıavi melctııblar gelir. " 
pon bahkçalannın serbestçe av· Arz üzerinde en fazla mektup suplan mektup yazarlar. 
lanmalanna m&saade edecektir. alan bir yer varsa, o da Holi • • • • 

4 - Çin hükumeti, derhal vutturl Bunun da sebebi aşilci... Mektuplar içinde garib olan· 
Ulualar Sosyetesinden çekile- dır: Holiwt, yıldızlar diyarıdır; lar da pek çoktur. 
cektir. bu yıldızların da milyonlarca Ginger Rogers bir köylüden 

S - Çin hükumeti, askeri ·ço~ gıyabi olmak şartile· pres· şöyle bir mektub almıştır: 
tayyarelerini derhal imha ede· tişkirları vardır· •Sizi çok severim; sizin rol· 
cektir. işte bul?lar, cevap alıp alma· lerinize bayılınm. Fakat aine-

Ş.ılt.a~ 30 (Radyo) - Ja- m~mak \Q~baha olmamak ~ maya gitalo15. ioia .,..., yoktur; 
ponya Harbiyr Nezareti, yeniden mutemadıyen yıldızları mektup eğer bana yüz dolar gönderirse· 
kuvvet göndermeğe başlamıştır. 1 yazma~tadırlarl niz, bu para ile inek alacağım. 
Alakadarlar; bu ba~ırlıklann, Holıvudda, sade yıldızlara Bu ineğin südünü satarak sine· 

Nankioi iıgale matuf olduğunu Paris, 30 (Radyo) _ Fransa ı•---------·-' mahsus olmak üzere h~ hafta ma parası çıkaracağım ve, bu 
iddia etmektedirler. Harbiye Nezareti, Elcezire ile Mııırda hava muntazam surette 125,000 sene- ineğe de sizin isminizi vereceğiml. 

Şanghay, 30 (Radyo) - Japon Fas arasındaki sahada, esasla ve l de 6,500,000 mektub gelmek-
tayyan:leri, bugün Oşiyi bom· çok şiddetli tedbirler almağa manevra urı tedir. Bu 6 buçuk milyon mek· 
bardıman etmiflerdir. başlamııbr. Mısır tubun muhatabı da ancak 445 

Tayyarelerin attıklan bomba· kişidir. 
lardan kırk kişi ölmüş, birçok Paris, 3o (Radyo) - Fasta Bu milyonlar aruında hediye 
kimseler de yaralanmıştır. çıkan arbedelerin Fransa aley· Elli tank alıyor ve havale adedleri yoktur! Yıl· 

Japon bataryaları, mevzilerini bine bir isyan hazırlamağa ma· Kahire, 30 (Radyo) _ Dün dızların haftada aldıkları hediye 
bombardıman etmekte devam tuf olduğu tahakkuk etmiştir. gece, tayyere tecrübe manevra· paketlerinin de adedi 200 dürl 
ediyorlar. Hükumet vaziyeti tesbit ettikten lan yapılmıştır. Bu münasebetle, Bu 6 buçuk milyon mektub 

Dün, imtiyazlı lngiliz mınta· sonra, derhal örfi idare ilan ey· bütün elektrikler kesilmiş ve arasında, Frederik Marş, Lesli 
bsına düşen bir bomba, bir lemiştir. şehir, yarım saat karanlıkta kal- Hovard, Janet Gaynor gibi 
lnailiz neferini öldürmüştür. Bu· mışbr. müstakil aktörlerin aldıkları 

o· Fasla isyan çıkarmak istiyen· 
nun üzerine, lngiliz Amiralı pro· lerin, geniş teşkilata malik ol· Manevralar, salı günü akşamı mektublar da dahil değildir. 
testoda bulunmuştur. tekrar edılecektir. Holivuda gelen mektublar, mü· 

Son gelen haberler, öğleden dukları tesbit edilmiştir. Fransız Kahire, 30 (Radyo) - Mısır temadiyen çoğalmaktadır; bunun 
1ema atılan ikinci bomba, daha askerleri (F ej) deki üniversiteyi hükumeti, lngiliz silah fabrika· için mevcud posta teşkilatı, çok 
üç kiti yaralamış ve iki kişi de abluka etmiş bulunuyor. larına elli tank ısmarlamıştır. zamanlar mektubların vaktinde 
öldürmüıtür. Harb tayyareleri, Fasın her Jta[va dağılmasını temin edememektedir. 

Cenevre, 30 (Radyo) - Çin tarafında uçmakta ve isyan çı· T Yıldızlara gelen mektubun kıs· 
hükumeti, Uluslar sosyetesine karmak istiyen mıntakalarda 9 lar Konferansına mı azamı fotoğraf ve imza tale· 
yeniden bir muhtıra göndermiş keşifler yapmaktadır. • t • k • k bine aittir. Bu gibi mektubların 
-~-~---~======~~------- ışıro etmry~e .• mi~arı~de~~~~~ıo 
Japonyanın Çin düımanlıtı Londra, 30 (Radyo) - lngil· nisbetinde bir takım mektublar 

, 

tere Hariciye Nazırı B. Eden, da tenkit ve takdirden, yüzde 
/ 9 lar konferansında hazır bulun· on da bir takım ruh hastalarının 

//{ mak üzere Pazartesi günü Brük- tahkir veya edebaizliğinden iba . 
.:~ "!) sele hareket edecektir. rettir. 
~ B. Eden, Brükselde diğer Yıldızlara mektup gönderen 

(ı devletler Hariciye Nazırlarile memleketlerin başında Cenubi 
birçok meseleler hakkında gö· Amerika gelmektedir. 
rüşmek fırsatım bulacaktır. Sesil B. De Mil ayda 35,000 

Son gelen haberlere iÖre, ltal- mektup alır ve hepsine de mut· 
ya, Almanya gibi 9lar konferan· laka cevap verir! 
sına iştirak etmemeğe karar ver· Bing Grosbi ayda 25,000 mek· 
miştir. tup alır. 

Tunusta veba Olivaya gelen mektupların 
Sıhhat ve içtimai Muavenet çoğu: 

Vekaletinden sahiller sıhhat mü· •Her zaman güzel kalınız., 
dürlüğüne gelen bir tamimde; cümlesile nihayet bulur. 
Tunus limanında bundan çok Erol Fline ekseriya •bıyıksız 
zaman evci veba hastalığının oyun oynayınız,, veyahud •daima 
tekerrür etmesi yüzünden bu Amerikada kalınız. nasihatleri 
limandan gelecek eşya ve mal· verilir. 

- Vay, flag vag; bir Çinli mafazası flar dıge, nerede ise 
6iitiin Londrag ı uçuracak? 

lara lrarşı konulmuş olan ııhhi Katerin Herbone de en ziyade 
tedbirlerin kaldıraldığı bildiril· mektep muallim ve mürebbileri 
ıuiştir. yahut terbiye müeaseseleri men· 

Ankara 
istasyon binası açıldı 

Ankara, 30 ( Hususi mubabi· 
r!mizden) - Ankaranın yeni is· 
tasyon binas1, bugün büyük me· 
rasimle açılmıştır . Merasimde 
Büyük Millet Meclisi reisi B. Ab
dülhalik Renda, Başbakan B. 
Celal Bayar, Vekiller, siyasi ve 
idari müsteşarlar, Devlet demir· 
yollan ileri gelenleri hazır bu· 
lunmuşlardır. Devlet <lemiryol· 
lan işletme umum müdürü B. 
Ali Rıza Devlet demiryollarının 
çalışması hakkında bir konuşma 
yaptıktan sonra Başbakanımız 
kordeleyi kesmiş ve davetliler, 
yeni istasyon binasını gezmişler, 
Devlet merkezinde böyle mükem· 
mel ve güzel bir bina vücude 
getirdiğinden dolayı Nafıa Veki· 
limiz B. Ali Çetinkayayı tebrik 
etmişlerdir. 

Kız ve erkek izcilerden ve 
bir müfreze askerden mürekkep 
bir kafile, Saman pazarından 
hareketle Cumhuriyet abidesine 
gitmiş, merasimle bir çelenle 
koymuşlardır. 

Çakmaklı köyünde 
bir cinayet 

(Manisa muhabirimizden) 
Manisanın Çakmaklı köyünde 
18 yaşlarında Mehmed oğlu Ah· 
med adında bir genç, ayni köy· 
den 18 yaşlarında Mebmed ot· 
lu Aliyi tabanca ile öldürmüştür. 

Manisa müddeiumumi muavini 
B. Avni, cinayet yerine giderek 
tahkikata başlamııtır. 

Cinayet, köyde derin akisler 
yapmıştır. 

Katil yakalanmııtır. 

31 İlkteıria 

Kate,·in Hep6anın ekse;.,.9'-
6igecilerden melctııb alır 

.. : 
~ -

Bayramımız 

Hakkında doıt mem
leketler matbuatının 

yaptıtı neıriyat 
lstanbtal, 30 (Hususi) - Bütün 

Rumen gazeteleri, Cumhuriyet 
~lf 'Hl • B d» ve B. Tatarea
..__ Ankarada bulunmak fır· 
sabnı elde etmiş oldutundan 
babaile uzun ve sitayitkir maka
leler yazıyorlar. 

Bilkreş, 38 (Radyo) - Bütün 
Rumen gazeteleri, Türk cumhu
riyetine ve Romanya Bqbakanı 
ve Genel Kurmay ~ bakanır.ın 
Ankara seyahatine ald makale
lerle doludur • 

Vne Niversule gazetesi di
yor ki: 

•Romanya Bqbabnı ve Ge
nel Kurmay başkanı Türkiye 
cumhuriyet bayramlarına iıtirak 
etmek üzere Ankarada bulunu· 
yorlar. iki m~eke n 
s1kı ClostluE, aaılc:an antantı çer-
çevesi dahilinde takviye edil· 
mektedir. 

Dünyada Türk devlet ve mil· 
leti kadar iyiliğe müsait devlet 
ve millet pek azdır. Türkiye, 
Atatürkün idaresinde en yüksek 
bir tekamüle ulqmıtbr. Türkiye, 
tam bir sulh siyaseti takib et· 
mektedir. Büyük adam Atatük 
memleketine çok kuvveti, yenil· 
mez bir ordu vermiştir. Bu ordu, 
cihan sulhunun mühim bir un· 
surudur. 

Atatürk, vatanına iyi hizmet 
etmeğe ahdetmiş bir adamın ne
ler yapmağa muktedir olabile
ceğini bütün cihana göstermit
tir. Türk milletine refah ve saa
detler temenni eder . ., 

Diğer gazeteler T uı .-. büktl
metinin dünya \ c Balkan sul· 
bunda oynadığı mühim rolü te
barüz ettirmekte, Türkiyenin Ata· 
türk idaresinde bans için mü· 
him bir varlık olduğu, en nazi\t 
ve tehlikeli zamanlarda iki dev· 
letin ittihadı sayesinde harbin 
önüne geçildiğini yazıyor ve 
(Türkiye, Balkanlarda sulhun ga· 
rantisidir.) Diyorlar. 

Varşova, 30 (Radyo) - Po
lonyanın yan resmi gazetesi 
(Politika) da Türkiye Cumhuri
yet bayramından bahis bir ma• 
kale çıkmıştır. Bunda Atatürkün 
yarattığı büyük inkılib ve mem· 
lekette vücude getirilen eıerler 

gösterildikten sonra ezcüml~ de
niliyor ki: 

•Atatürk, milleti sili hla mil
cadeleye haz1rladıktan sonra ça· 
lışmata davet etmiştir. Atatürk 
çok kıymetlt bu Şef, bir dipler 
mat, bir devlet adamı ve büyük 
bir organizatördür. Osmanlı İdi .. 
paratorluğunun enkazı ve harab 
bir memleket üzerinde yepyeni 
bir millet ve vatan yaratmııtır. 
iki memleket arasında ıami111I 
münasebat vard1r. Türkiye Cuın· 
huriyet bayramını ıclioılanz .• 
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Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok heyecanlı hatıraları 

Yazan: Amerika Cumlıurreisi M. RuzrJelt 
ÇerJiren: Faik Şemseddin Benlioğlu 

Je/rika Numarası; 3 
tei . rıldşa: • Amerika cumhur 
lı) 11 Zabıta romanlarının iyi ya· 
bu:ıadı~na kanidir. Bunu meş· 
•öy} .. hır ınecmua direktörüne 
bir uyor ve ayni zamanda da 
old ~evzu üzerinde durmakta 

M unu ilave ediyor. 
bir e~zu ıudur: 6-7 milyonluk 
hulu 

8 
d arrı, hayattan bıkmış, fakat 

rnıştı~ ~~ )'erin hayatından bık· 
r,k . · b ılyonlannı beraber ala· 
ltıek 1~1 t• ırakmadan tegayyüp et-

B ı ıyor. 

Bu nasıl olur? 
u•muamm B ~lledi b" ayı ay Ruzvelt 

P ır eser yazamıyor; mec 

mua direktörü bunun üzerine 
Amerikanınl en maruf zabıta 
romanı muharrirlerinden alb kişi 
ile birlikte bu maceranın yazıl· 
masanı teklif ediyor: 

* * * Antony Abbotu, Hopkins 
Adamsı Rita Ve imanı,S. S. Van 

Dinei,John Erskini davet etmiş cum 
burreisi Ruzveltin noktainazarmı 
kendilerine bildirmiştir. Bu tek· 
lifi hepsi de memnuniyetle ka· 
bul ederek hemen işe başlamış· 
lardır. 

Biz de yarından itibaren bu 
eseri Anadolu sütunlarında tef· 

Kahirede garib bir 
hadise 

Bir ihtiyar .. ···-

Sahife 7 

Tarihin ezeli kavgası: 

Erkek mi güzeldir, 
yoksa kadın mı? 

harikulade, sağlam binanın ta· 
nmmaz bir yıgın enkaz haline 
geldiğini gördü. 

Bu, Jim Blakın tasavvur ve 
tahayyül ettiği evinin sukutu idi. 

Maamafih yıkılsa bile .. Kendisini 
o kadar müteessir edecek de· 
ğildi. 

Vakıa, bu bina, bu mükem· 
mel kaşane Jim Blakın hayatı· 
nın bir abidesi, hayatını tahayyül 
eden bir abide idi; bunun için 
bunun yok olup gitmesine vic· 
danı bir türlü razı olamıyordu. 
Fakat ayni zamanda da bu bi
nanın temellerinin kum üzerine 
kurulduğunu, yedi milyonluk ser· 
veti gibi bu binanın da bir gün 
gelip göçeceğini unutuyordu. 

Bütün gün bu düşünce, buse· 
rap onun dimağını kurcaladı 
durdu, sahilde düşünceli düşün
celi dolaşıyorken karısını da ak
lına getirdi. Evet, karısı hakkın
da, bu kadının mukadderatı üze
rinde d e bir karar vermek la· 

oldukça güzel mefhamu erkete 
göre kadmda tecelli etmiştir, 
Asırlarm tempo tuttuğu bu fikir 
tetkik edilirse kadının güzelliti 
nihayet erkek duygu ve göfl. 
şüne göre olduğu neticesine va• 
racağız. Bir de tabiatin kendi 
istikamet ve gidişi vardır ki o 
zaviyeden bakacak olursak ka· 
dının erkekten daha giizel yara
dılmadığını derhal görür ve gaz. 
elrimzi şaşırtan bu hakikiat ile 

karşıkarşıya kalmış oluruz. Zo
oloji bize insanın Rihayet teka
mül etmiş bir hayvan oldutuna 
söylüyor. Pek çok nazariyeler 
başta Dervin, bize insanın nesil
den nesle değişerek en milteka
mil bir hayvan olan maymun· 

- Liitf een çerJirinlz -

zımdı. Nihayet ne pahaya olursa 
olsun münakaşaya lüzum olma
dığına karar verdi: Bu sahneler
den, aile denilen bu gürültü oca
ğından artık korkuyordu. Daha 
dün akşamdı; mutat ikili gürültü 
ve kavgalardan sonra, lika, da• 
vetli olduğunu ve belki de öğ
leye doğru döneceğini bildir
mişti, halbuki akşam yaldaştatı 
halde, cazip ve başdöndürücü 
bir muhitten henüz ayrılıp ıe• 
lememişti. Bu Kitson ailesi, cid. 
den bu gürültülü hayatın üstadı 
idi. 

Blak ailesi, günden güne daha 
berbatlaşan bir aile idi. lıka ne 
olmuştu? Blak için belki para 
o kadar ön planda gelen bir şe' 
değildi; fakat, lika için para, 
herşey idi.. Bunurıla berabeı·. 
İlkayı kabahatli bulr:ıakta no 
mana vardı? Bütün bunlardan 
doğrudan doğruya ve sadece 
l i kayı mesul tutmakta haklı de-

( Sonu var J 
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Nihayet bura ak· or a a a 
iki gün ık· gece de 

veril-· . .,.,. 
am etmiş .. 

angın 

Bahribaba parkı. lzmirin göhe-1 
ğinde, şehrin havasın temizliyen- ~ 
bir cihaz, halkı eğlendiren, neşe· 
lendiren ve ciğerlere temiz hava 
veren küçük bir orman halini 
aldı, gitti. 

Bazılarının dediği gibi yukarıda! 
suyu çoktanberi kesilmiş, yalak- ı 

larında pislik bulunan büyük b1r ı 
çeşme ve aşağıda, vaktile büyük 
bir havuz inşa edilmek üzere ayrıl-! 

b . k" 1 mış, fakat nedense una ım an 1 
bulunamadığı için yalnız çiçek- ı 
Jer ve çimlerle doldurulmuş 1 
daire şeklindeki yer parka artık 1 

eski ehemmiyetin gösteri)medi
ğint birer delil ise de belediye, 
her ıene burada yeni çiçekler, 
tarhlar yetiştirmek için çalışmak· 
tan geri kalmıyor. 

Bahribaba parkının vaktile bir 
mezarlık olduğunu lzmirde bil· 
miyen yok gibidir. Fakat mezar
lık olmadan eve\ burası ne idi, 
nasıl bir yerdi? Bunu bilenler 
pek azdır. Benim duydu
ğuma ğöre, burası istibdad dev-..................... 
dan azma olduğunu iddia edi-
yor. insanın nebati veya madeni 
olmadığına göre, hayvan züm
resinden olduğunu kabul edince 
bütün hayvanların bir erkekleri-
ne bir de dişilerine dikkat et
menizi rica ederim. Her hayva-
mnerkek1erinin dişilerinden çok 
daha güzel olduklarını görece· 

ğiz. Elbette bir küheylan bir kıs
raktan çok güzeldir, elbet bir bo
ğa bir inekten çok güzeldir, 
tabii horoz tavuk ile güzellik 
müsabakasına tenezzül etmiye· 
cektir. Erkek koyunun yanında 
dişiye bir defa bakınız, erkek 
kedinin halavetine bakınız, dişiye 
bakınız! Demek oluyor ki tabiat 
erkek mahluku her nedense di
şisinden güzel yaratıyor. 

Biz insanlara gelince: Bizlerin 
görüşlerinde daima cın iyet duy· 
gularının tesirleri vara.f. Efüet 
bir erkek bir kadını güzel gö
recek, bir kadm da bir erkeği 
güzel bulacaktır. Fakat şöyle 
taanuv devrini ikmal etmiş, on 
sekiı on dokuz, yaşlarında gür· 
büz bir erkek ile ayni yaşta bir 
kızı yanyana getirirPiz, gözleri
nizde cinsiyet duyguları olma· 
yıp, (Morphologi) itibarile vü· 
cutierini tedlcik ediniz, elbet er· 
keti daha güz.el bulacaksınız. 

Kadın vücudündeki dar omuz
lar, göğsünde duran memeler, 
bilhassa geniş kalçalar ve tüy
süzlük vücudün lehine bir vazi
yet değildir. Kadın vücudü o
muzlarından daralan belinden 
sonra genişliyen bir nisbetsizlik 
içindedir Göğsünün dolgun olu
şu zarafetine doğru gitmez, kıl
sızlığı tüyleri yolunmuş gibi bir 
çıplaklık hissi vermektedir. Er
kek geniş ve muvazeneli omuz· 
larile, mütenasip bel ve kalça· 
larile daha güzeldir. Bilhassa 
dudakları çenesini süsliyen sakal 
ve bıyığile bir arslan yelesi gibi 
yüzünde bir ihtişam taşımakta, 
vücudünde, bilhassa göğsündeki 
kıllarile kudret timsali olmakta .. 
dır. Sesinin kalınlığı kudretli 
oluşundandır. Aziz okuyucum, 
benim bu iddialarımı okurken 
erkeğe, bir erkek gözile baka
rak ince s~sli, adeleleri oisbeten 
daha yumuşak, kılsız kadın vü
cudünün cinsi hususiyetlerine 
dalarak, yok canım kadın baş 

kadır demeyiniz. Evet bu görüş 
bitaraf görüş değildır, er kek cın· 

Yazan: Şahap Göksel 

Pazar günleri parkta görülen kalabalık 
rinde bir çok eşkıyanın yatağı 
olan bir bataklık halinde ımiş; 
yani lzmirin yanı başında bay
dud ve şakilere melce olan bir 

bataklık .. 
Osmanlı zaptiyeisnin cesaret 

edib içine giremediği bu batak
lıkta hükümran olan Rum ve 
Ermeni eşkıyası, lzmir zenginle
rinin çocuklarını kaçırtarak gün-

• 
sinin görüşüdür. Burada pisiko· 
Jojik bir noktaya işaret edece
ğim. Erkek gür sesile dünya 
ufuklarına kendi erkekliğinin 
duygularını seslenerek kadına 
sen güzelsin demiş, asırlar bu 
fikre tempo tutmuş, kadın da 
kendisinin güzel olduğuna hük
metmiş ve inanmıştır. Kadın vÜ· 

cudü - Fizyoloiik - ifrazatile de 
erkekten ayrıldığı bir hususiyet 
daha taşır? Bu hususiyeti güzel· 

lik bakımından kendisıne bir 
şey izafe edemiyecektir. 

Ben bitaraf olmak üzere şu 
satırları yazarken ilmi bir göz· 
lüğün sahte rüviyetinden baka
rak söylediğimi zannediyorum. 
Yoksa tabiatin bende erkeklik 
benliS?imde yarattığı duygularımla 
ben de kadını güzel bulmakta· 
yım. Bu buluş ve duyuşum er· 
kek zaviyesinden bakışımdan 
başka bir şey değildir. Çok ga· 
riptır ki bu yazıyı yazarken iyi 
okumuş ve okuduğunu anlamış 

bir kadın dostum üzerime geldi; 

mevzu sizi çok alakadar edecek 
dedim; yazımı baştan aşağıya 

kadar okudu, fıkriniz dedırn?. 
Evet doğrudur? 

Dedi, bütün hayvanlarda er
kek güzeldir, elbet insanlarda da 

bu iş böyledir, fakat kadın ken
dısinir.ı çirkin olduğunu b ldiği 

için- daima süsleniyor zannetme~ 
yiniz dedi, cevab verdim. 

- Bu iş ülfet işi olmuştur, 

elbet her kadın ben çirkinim 

diye süslendiğı iddia edilemez 
dedim, bu bir nevi ruhi veraset 

olmuştur. Kadın dostum her 
neden ise öahse fazla temas et-

mek istemiyordu. Ben kadın ol· 
sam, erkeklerin kadınlardan daha 

güzel olduklan idd1asın1 ilmi bir 
mevzu olarak tetkik etmeden 
derhal kabul ederim. Çünkü, 
bilirim ki erkeğin güzel olması 
kadın için bir idealdir. Bu icfea
Jin aksinin iddia edilmesinde 
ruhi hudkamlık da aranmak ge
rektir. 

Kadının ve erkeğin ayn ayrı 
güzel olmalarının tayininde bi
taraflık olur mu .Jiye indi bir 
muhakemede bulundum. Bu işte 
en tabii hüküm hünsalardan 
mürekkeb bir heyet tarafından 
yerilecek. kararda isabet olacağı 
kanaatine f'ardım. 

lerce alıkoduktan sonra fidyei 
necat mukabilinde ya babalarına 
teslim ederler, yahud istedikleri 
para verilmeyince de bu masum 
yavruların kanını bataklığa akı
tırlarmış. 

Bütün bunları çok iyi bilen 
yaşlı bir zat diyor ki: 

- Saltanat devrinde zaman 
zaman bu haydud yuvasında 
müsademeler olur, eşkıya biri
birine girer, orasını paylaşamaz· 
lardı. Şehrın Karataş, Salhane 
Karantina ve Güzelyalı semtleri 
o vakıt birer çorak mıntakadan 
ibaretti, halk, Bahribaba batak· 
lığının etrafına bile sokulamazdı. 
Burada barınan haydutlar, ge
celeri şehrin bazı semtlerine so
kulur, dükkan ve evlere girer, 
zorla eşya ve para alır, genç 
kızlan kaçırırlardı. Şimdi Muse• 
vilerin tnütekasif bir elGlde 

ikamet ettikleri Salhane semtin
de, isminden de anlaşılacağı 
üzere şehir halk\ için et temin 
eden bir salhane vardı. 

Babribabadaki bataklık kesif 
hır orman halınde idi içine gi· 
rilemiyen bu yerde barınan hay
dudlan kaçırtmak için bir yaz, 
ormana dörf tarafından ateş ve· 
riİdi. Yangın büyüdu, iki gün, 
iki gece devam etti Karanlık· 
tan ist fade eden şakiler, gece 
zabtiye kordonu ile müsademe
den sonra dağ tarikile kaçmağa 
muvaffak oldular. 

O vakit sıyah kütiikler ve kül 
halinı alan fıdanlardan başka 

birşey kc:.lmıyan Bahri baba ormanın 
daki bataklığın kurutulması için 
şehrin bütün yük arabaları tahsis 
edi.di, günlerce toprak ve mo· 
Joz taşıyarak bataklık doldu· 
ruldu. 

Şehrın Karataş, Karatina sem· 
tine doğru iokişafı otuz yıllık 

bir meseledir. Buraya tramvay 
hattı döşendiıtten sonra bu kı· 

sımdaki arazi kıymetlendı, arsa 
halinde yüksek fıatJe satıldı ve 
zamanla şımdi gördüğünüz ma
mur bınalar yapıldı. 

" * * 
Bu yere (Bahribaba) adının 

verilmesi, vaktile burada bu 
namda bir evliyanın türbesi 
bulunmasındandır. Evliyalara ve 
üfürükçülere inanıldığı devirde 
Bahribaba türbesi, hurafelere 
inanan saf bir kısım halkın zi
yaret ettiği, demir parmaklık
larına kendi üzerlerindeo kopar
dıkları iplik :e bezleri bağla

dıkları bir yerdi. 
Yalı Rahmi (bey) zamanında 

buradaki Yahudi mezarlığının 

ve Bahribaba türbesinin kaldı
nlmasına karar ıerilmışti. ic
raatçı bır vali olar Rahmı (bey) 
ışe başf amak uz ere .dı. Kışlanın 

Ark._ kısmında uç çam ağacının 

mhuriyetin f eyzı e 
h kendini gösteriyor 

B. Tatareeko, öğle yemeğini hu· coşkun hayranı sevınc.i içinde. 
eusi olarak otelde yemişler, saat 14,30 çalkanıyor 
da Çubuk barajını ve orman çiftliğini A 
ziyaret etrnişletdir. nkara, 30 (A.A.) - Hari-

Akşam saat 20,30 da Romanya ciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü 
nın Ankara sefiri tarafından Ankara· Aras dün akşam Romanya Baş
palasta B Tataresko şerefine bir ziya· vekili B. Tatareskq şerefine bir 
fct Yerilmiş, Başvekil B. Ceıtn Bayar, akşam ziyafeti vermiştir 
IIariciye Vekili B. Rüştü Aras, diğer Ziyafette Romanyalı misafir-
Vtkiller, eaylavlar ve Kordiplomatik J d 
hazır bulunoıuelardır. Ziyareti bir su- er en b~ka Başvekil B Celal 
vare takip etuıi@tir. Bayar, bütün vekiller, Balkan 

Ekselans ll. Tatarcsko ve maiyeti antantı elçileri ve hariciye erka· 
erkanı, gece yarı&Jndan sonra saat nı hazır bulunmuştuı Ziyafet 
24,30 da husus! trenle istıınbula ha· 11 e kadar devam etmiş ve 
rek.et etmişler, İstasyonda Başvekil bundan sonra ziyafette hazır 
B. Celal Bayar, Hariciye Vekili B. bulunanlar serai evindeki baloya 
Rllşdü Araıı, Mııste,ar B. Numan l\Ic. o 
nemencioğlu, Başvekalet Milateşarı, gitmişlerdir 

Başvekili ile ilk defa temasa gt>

lirken eski hır ahbap ile görüş· 
müşüm gibi tatlı bir his altında 
kaldım. Başvekil B. Tataresko
da açık ve samimi konuşan va
zıh ve enerjik düşünceli bir dev
let adamını buldum. 

Tekrar buldum diyebllirim. Ve 
dostum Aras ve ben görüşme

lerimizden yalnız memnun ol~ 
makla kalmadık Bu mümtaz 

siyaset adamının bu görüşme
lere verdiği cereyandar derin 
bir zevk duyduk 

Sulh ve sükunet amili telakki 
ettiğim Balkan antantının hara· 

Ankara Vali ve Belediye reiııi, Ilati· Resmi tehlig"' 
ciye Vekaleti umumi katibi. Garnizon retli taraftarıyım. Bu asil davada 
kumandanı, Protokol şefi~ Emniyet Ankara 30 ( A.A. ) - Ro· B. Tataresko ile benim tama· 
direktöril, Ankara Merkez kumandanı, manya Başvekili Ekselans Tata
Romanya sefareti eıklinı ve Balkan re&konun Ankarayı ziyareti mü· 
antantı devletleri elçileri tarafından nasebetile bu akşam aşağıdaki 
tefyi olunmuıılardır. 

Askeri bando Türk-Rumen Milli tebliğ neşrolunmuştur: 
marıılannı çalmııı, bir ihtiram kıt'aaı .. Romanya Başvekili Ekselans 
selam reımini ifa eylemiştir. Tataresko cumhuriyet hükı1-

ista11bul, 30 ( llususi muhabiri· metine dostça bir ziyaret yapmak 
mizden ) - llomanya Başvekili B. ve Türkiyenin misafiri olarak 
'fataresko ve maiyeti erkanı yann (bu milli bayram merasimine iştirak 
gilıı) saat 14,30 da huawıi trenle 
Haydarpaşaya gelecekler merasimle etmek üzere 28 llkteşrındc An· 
karşılaoacaldardır. karaya gelmıştir. 

B. 1'ataresko ve maiyeti erkiinı Bu ziyaret esnasında Ekselans 

mile anlaşmamız mukadderdir 
Çünkü heri ikimizde memleket:
Jerimiz için bir sulh ve cihan· 
şümul anlaşma içinde 15ir refah 
devri gözetiyoruz. 

Bu benim için Büyük Şefim
den aldi ğım direktiflerin tatbi
kinden başka birşey aeğıldir. 

Ve şunu da biliyorum ki, dos 

ve müttefik Romanya mufahham 

'1ükümdarının münevver sevk ve 

ıdaresi altında milletlerin saadet 
ve refahlarının müvellidi olan 

Haydarpaşadan kendilerine tahsis eJi. 1 ataresko Reisicumhur Atatürk 
len şirket vaparıle Calata nliumuıa tarafından kabul olunmuştur 
çıkacekJar ve Perapaluta bir müddet Diğer taraftan B. Tataresko ayni beynelmilel teşriki mesai 
istirahat ettikten sonrıı şehirde bir C I l B T f k R d yolunu takib etmektedir. 
gezinti yapacaklar ve saat 17 de ken· e a ayar ve ev ı uş Ü 
dilerini gctirnıiş olan husu:.i vapurla Aras arasında mükalemeler ol· Türk - Rumer. dostluğunun 
Göstenceye hareket eJeceklerdir. Dost mu,ş ve bu mükalemeler esna- sağlamlığı bir kere daha tezahür 
devletin kıymetli Başvekili Galata sında iki memleket devletadam· ettiği bugünlerde dost ve müt· 
nhtımında parlak: merıısile teşyi edi. ları beynelmilel vaziyetin muh- tefik milleti bütün kalbimle se-
lecekıir. telif vechelerini tetkik etmişler lamlamn.,. 

Antakya, 30 (A.A.) - Anado- ve Balkan antantı memleketlen- Başvekil Belal Bayar Balkan 
lu Ajansının hususi muhabirinden: ni biribirine bağlıyan sıkı rabi- antantı davasına yaptıkları mü-

Bayram görülmemiş tezahü- talar sayesinde Balkan antantının zabarefteh dolayı Rumen mat 
ratla vekar ve sükun içinde kutlu- azimle bağlı bulunduğu sulh ve buatına hararetli teşekkürlerini 
landı. Halk, köylü ve mektepli milletlerin teşriki mesai davası bildirmışlerdir 
le~de~ -~üre~kep tahminen kuk utyu da;3'§11lereli g•yretler aarfe-
brn kışılık hır kalabalık başkon- debilmış olduaunu müşahed<.• ey 
solosluk önünde sevinç tezahü· lemışlerdir Q 

ratı yaptı, tebrikatta bulundu. Bu görüş ve menfaat muta-
,.Gazoz ikram edildi. Halk baş· bakatı ilerisi için de müştereken 

konsolosu müteaddid defalar tahakkuk ettirilecek feyizli bir 
balkona çıkardı. Onun şahsında çalışmaya ımkan verebilecektir. 
Türkiye cumhunyetini selamladı. Türkiye ile Romanya arasında 

Mandater hükumet erkanı~ ticaret münasebetleri de bir nok· 
belediye reısı ve azaları ve 
Alevi, Arab, Rum arkadaşları
mız başkonselosluğa gelerek teb
rikatta bulundu. Merasime iştirak 
merasime işf ırak etti. Şehir hala 

tai nazar teatisine mevzu teşkil 

etmiş ve bu noktaı nazar teatisi 
iki memleket arasındaki müba
dele işinin daha iyi bir tarzda 
kurulması hususunda Türk ve 

...... _ ... blıı_ıı;m_lııraı mi-
bulunduğu yerde yatan Bahri· Rumen devlet adamlarının bes· 
babanın kemıklerinin oradan lediği azmin müşahadcsını mum· 

kaldırılacağını haber alan tür· kün kılmıştır Ve mevcut tıcaret 
bedar, bir sabah erkenden va· anlaşmalarının düLeltıJmesine Ek-
Jiye gıtmiş· selans B. Tatareskonun ıiya· 

- Efendim. bir rüya görchim, reti iki müttefik memleket 
Hayırdar inşallak hayır olsun. arasındak: dostluk banlarımn 
Balıribaba (hazretleri) gece bana sağlamlığını bır kere daha mü-
geldileı, çok heyLetlı ve kızgın şahedeye imkan · 1ermişlir.n 
görünüyorlardı. Ankara ~O ,A.A.) - Sabık 

- Git valiye söyle, Yattı- Başvekil İsmet İnönü bugün An-
ğım yerde bana dokl!nmasın, karapalas<ı gelerek Romanya 
sonra fena olur. Başvekili Ekseliin ·. Tatareskoya 

Dedı. Bendeniz de Baba (haz- ziyaretlerıni iadt" etmiştir 
retleri)oin arzularını yerine ge· Ankara, 30 <A.A.) - Başve-
tirmek için sizi ziyarete geldim. kil Celal Bayar Rador Ajansı 

Vali, derhal şu cevabı vermiş: vasıtasile Rumen matbuatırıa aşa· 
- Bahrihaba :rüyamda bana ğıdaki beyanatta bulunmuştur. 

da göründü ve; Sizin vasıtanızla dost ve mfit· 

- Cenazemi naklettireceğini tefik memlekete hıtab ederek 
öğrendim, çok memnun oldum. başvekil Tatareskouunbize yaptığı 
Şerefımle mütenasib bir cenaze ziyaretle bu bayram günlerin-
alayı tertib edecek olursan deki sevincimin bir kat daha 
memnuniyetim artacaktır, dftdi. arttığını beyan etmekle bah· 

Vali Rahmi (bey). o zamana tiyarım. 
göre, efkarı umumıyeyi harekete Rumen ve Türk .nılletlerının 
getirmemek düsüncesile ertesi birbirine olan ciddi muhabbet· 
gün hakikaten büyük bir cenaze lerınin yeni olmadığın• dün ak· 
alayı tertib ederek Bahribaba- şam söylediğım vakit !İzde ışit-
nın mezar muhtevıyatım kaldırt· 
mış ve mezarlığı temızletmişti. 
Bu yerı park hahnr getirmek de 
hepimizın bildiğı gıbi şımdiki 
Erzurum saylav• eski belediye 
reısımiz B Azıze nasib olmuş· 
rnr B. AzıL., fzmırc. hakikaten 
iyı bir eser armağan eimıştir. 

tiniz. 
Fılhakika Türldrr \'e Rumen 

ler ferdi münasebetlerınde ko· 
layca buluşup hiçbi" zorluk çek·: 
meden anlaşabiliyorlar.sa bu b1 
ribirlerini iyi ve çok zamandan
beri tanıdıkları içindir. Dost ve. 
müttetık Romanyanın miıll'taz 

( Baştara/ı 3 üncü sahifede) 
tile Balkanlarda kendisine ancak 
dostlar bulabilir. ~ 

Geçen sene kıymetli Hariciye 

Vekılioııizin tavassut ve delaletile 

İtalya ile Yugoslavya arasında 

bir temas ve yakınlaşma imkanı 

tahassifl ettiği devirlerde bu ha· 
reket ltalyaya muhasım olan 

sıyası mahfelJerde kendilerine 

tevcih edilmiş bır husumet şek· 
lınde t~lakki edilmek istenilmiştı 

Ayni ınahfellerin Yugoslavyanm 

dış siyıısetindeki hulus ve isti

kameti anlamaları ıçin aradan 

tam bir ~ene geçmek lazımgeldi. 

Bunınla beraber Fransızların 

dediği gibi ne olursa olsun ha

kikat JÜrüyor ve Balkanlıların 

müşter~k dış siyasetlerindeki 

istikamet ve huliisü niyetleri, her-

kesle hangi zümreye, hangi ide

olojiye mensub olursa olsun 

herkesle dost geçinmek dost 
kalmak hususundaki ana prensip· 
leri yavaş yavaş takdir edi]meğe 

başlamyor. 

işte bizce hır bardak suda 

bir Okyan~ fırtınası koparmak 

itiyadında olanların Ankaradaki 

siyasi temas ve faaliyetleri kar 

şısında muhafaı.a ettikleri soğuk 
kanlılık sırf bu anlayış ve tak-

dirden mütevellittır 
Hamdi Nüzhet ÇanÇd' 

Fransada 
şiddetli yağmurlar 

Parıs 30 (Radyo) - Fransa
un her yanında şiddetli yağmur· 
lar haşlamıştır. Rön ~1ehrı civa· 
rındaki köylerin biı kısım sular 

altındadır. 
Salo kôyii, bugün halktaıı tah 

lı)'e edilmiştir 
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Memlekette bayraın intibaları Bacada Cumhuriyet bayramı 

• 
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- Baıı 1 inci salıi/ede - Kög enstitüsünün resmiküşadı 
•ıoman odngillerlle vazife baımda Saat 16 da Kızılçulluda köy 
ıehid edilen kahraman polislerimis öğretmen okulunun açılma me
için Selvilimesçiııe dikilen ollkran rasimi yapılmıştır. Bu okulda 
ambad.a da mera.im yapılmııtır. 

Merasimde Müstahkem mevki yanndan itibaren derslere baş· 
komutanı General Rasim Aktuğ, !anacaktır. Merasimde Vali, Müs
Ağırceza reisi B. Süreyya, Müd- tahkem mevki komutanı, Kültür 
deiumumi B. Asım Tuacay ve direktörü ve birçok öğretmenler 
Müddeiumumi muavinlerile bir hazır bulunmuşlardır. 
çok daireler müdürleri, Emniyet Vali, bir nutuk irad etmiş, 
müdür mua\hi B. lsmail Kün- bunu okul direktörünün verdiği 
tay, kısım amirleri Bay Yaşar, bir söylev takib eylemiştir. Köy 
Fethi ve Sırrı, askeri muzıka, öğretmen okuluna kabul edilen 
asker ve jandarma kıt' aları ile köy çocuklan da merasimde 
polis memurları hazır bulun· bulunmuşlardır. 
muş r ır. idenin u unduğu Okulun muhtelif teşkilat ve 
meydanı on bine yakın halk tesisatı gezildikten sonra davet
doldurmu~tu. Askeri muzıkanın lilere bir çay ziyafeti verilmiştir. 

çaldığı İstiklal marşile merasime Davetliler ve okuldaki köylü 
başlanmış, bunu müteakıb polis çocuklarile bir arada resimler 
memuru B. Cahid tarafından çekilmiştir. 
bir söylev verilmiştir. Gece şenlikleri: 

Başta Emniyet umum müdür- Gece şehir baştanbaşa elek-
lüğü, Müstahkem mevki komu· triklerle süslenmiş, halk geç 
tanlığı ve birçok teşekküllerle vakte kadar sokaklarda dolaş
polisler adına abideye çelenkler mış, Helkevi bahçesinde, Kül
konmuş, hep bir ağızdan onun· türparkta ve diğer parklarda 
cu Cumhuriyet marşı seöylnıniş eğlenmiş, milli oyunlar oynan
Ve şehid polislerimizle bütün mış, verilen müsamerelerde ha
şehidlerimiz için bir dakika saygı zır bulunmuştur. 
duruşu yapılmış, daha sonra Karşıyakada bahriyelilerim:Zin 
bir manga er tarafından manevra de iştirakile bir feneralayı ter
fişeğile havaya üç el ateş edile· rib edilmiş, alay, Alaybey, So
tek şehidler selamlanmış ve me- ğukkuyu ve Bostanlı caddelerini 
tasime son verilmiştir. dolaşmış, Osmanpaşada Büyük 

Semt parti ocağı tarafından Kurtarıcının validelerinin mezarı 
abidenin etrafı kıymetli halılarla önünde durmuştur. 

kasına şatlar ve sandallar bağ
lanmış, bunların üzerinde ateşler 
yakılmış ve Kordon, Karşıyaka 
sahilleri dolaşılmıştır. Denizdeki 
fenaralayına askeri bando da 
iştirak eylemiş ve alay sahilier· 
den geçerken muhtelif parçalar 
çalmıştır. 

Ziyafet: 
Dün gece Kültürpark gazino· 

sunda Parti tarafından Halk par• 
tisi mensublarına mükellef bir 
ziyafet verilmiştir. Ziyafet geç 
vakte kadar devam etmiş, sa· 
mimi bir hava içinde geçmiştir. 

Halkeflinde: 
Akşam saat 20 de Halkevinde 

muallim B. Hakkı Baha Pars 
tarafıdan bir konferans ve ge
ce de Halkevi müzikıkolu tarafın
dan bir konser verilmiştir. 

Asansör okulunda: 

Dün Asansör üzerinde yeni 
yaptırılan ilkokul binasının açıl

ma merasimi de parlak bir şe
kilde yapılmış ve civar mahal· 
leler halkı, bu merasimde hazır 
bulunmuşlardır. 

Müsamere: 
Bu akşam Cumhuriyet Kız 

Enstitüsünde talebe tarafından 
bir müsamere verilecektir. 
Ödemiş ve Bergamada: 
Dün Ödemişte Emmioğlu oku

lu ile Bergamada ilimevi ve mo
dern hapishane binalarının da 
açılma törenleri yapılmıştır. 

Avustutya Başvekiline 
suikasd mı? 

Viyana, 30 (Radyo) - Avus· 
turya Başvekili B. (Şuşning) e 
bir suikasd hazırlandığı hakkın· 
daki haberler, resmen tekzib 
edilmektedir. 

Bacada yapılan merasimaen üç intiba: (Aşağıda Buca Orta
okul öğretmeni B. Sait nutuk söylerken) 

Buca, (Hususi) - Cumhuriyet parti başkanı B. Hüsameddin 
bayramı, Bucada parlak törenle Balkanlı ortaokul tarih öğret· 
kutlulanmıştır. Merasime Buca · B ' S 't ·ı d h b .. menı • aı ı e a a azı ze• 
top sahasında ortaokul oğret-
menlerinden bir gurup talebenin 
istiklal marşı ile başlandı. 

Nahiye müdürü B.Şem'i Akay, 

Avam kamarasında: 

vat taraflarından birer söylev 
verilmiş, gece parlak bir fener 

alayı tertip edilmiştir. 

lngiltere siyaseti 
münakaşa edildi 
Hükumetin siyasetine şiddetli 

surette hücumlarda yapıldı 
Londra, 30 (Radyo) - Avam 

kamarası, bugün toplanmış ve 
dahili bir~k meseleleri müza
kere etmiştir. 

işçi partisi; kamara riyasetine 
verdikleri bir muhtırada B. (Çem· 
berlaynın siyasetini 
etmişlerdir. 

Protesto 

B. (Morisden) söz alarak de
miştir ki: 

Bu sözler üzerine, B. Çember
i ayna vekalet eden Dahiliye Na
zırı B. Con Sim on cevab vermlt 
ve şunları söylemiştir: 

•- Sizin ideolojik siyasetinili 
takib etmek, Avrupayı ikiye ayır
mak ve harbe doğru gitmek 
demektir. 

B. Eden, biraz sonra size ce• 
vah verecektir " 

Bundan sonra. İngiliz siyasc
•- Hükumet bugünkü siyase- tinin, başka liuıılarla da radyo· 

tinde sebat eder ve Komünistlere )arda propaganda edilmesi 
karşı müsamahakarane hareket lüzumu hakkında bir kanun 
eylerse, dahilde milletin itima- layihası müzakere edilerek reye 
dını kaybedecek ve devlet, bir konmuş ve ekseriyetle kabul 

~a!b~ sürüklene:ekt~, --~~::;- . . , ....... 

süslenmişti. Merasimde bulunan- Dün gece, liman idaresi tara
lara parti ocağı namına şeker- fından da denizde bir fener alayı 
lemeler verilmiştir. yapılmıştır. Üç romorkörünar· Jnnlr Halkeflinde resim sergisinin fle Asansörde mektebin açılışı 
-..;;.~;;.;;... ..... ...:.;;;;;;;;;.;;~;,..;;;m ..... ~~~~---·----:~ .... ..-.--............... İıııııliiııılılıliimmıill.illıliıliiiiiliiiııılliııi--. ... .-..... .-~--

M 1 k Ş t 
gibiyim işte!.. Kapıyı yavaşça ittim; açılmak yürüdüm. şımda&i iskemleye oturdu'. e e ve ey an Dedim ve güldüm. üzere idi. Lakin Zehra birden Oturdum, hala gülüyordum. - Beni böyle terbiyesiz ya· 

.,---=:::___ Başını salladı. d kalktı, yeniden kapadı. Bu sırada kapalı kapının açıldı- pan sensin! Bana bir karı değil, 
3 Yazan: Kadircan Kaflı - Yemeğin ora a duruyor, Gittikçe artan bir hızla yeni· ğını ve Zebranın bana doğru hizmetçi gözile bakıyorsun! Bık-

yatağın da hazır!.. istediğini den ittim. Garip şey. Açılmı- kızgın kızgın geldiğini gördüm. tım artık, ben de kadınım, he· 
yap!... yordu. Karım arkadan dayanı· Kızaran ve şiş gözler şimdi ku- nim de bir şerefim ve namu-b Kapıyı ihtiyar bir kadıu açtı; 

u, eve geç geldiğim zamanlar
da karımla kalıyordu. 

- Nasılsın teyze? Zehra ne
rede? 

- içeride oğlum! 
s kl<orka k:ırka, duvara sinerek 

0 ağa çıktı ve gitti. 
Sofanın ucundaki lamba titri

~~~~u; herhalde gazı pek azdı. 
. tılın ucunda kocaman bir ala· 
ııni sema görünüyordu. Yedi 
~c~k halka halka büyüyor, da-

1 1Yor ve sisleniyordu. 
- Zehra!... - . . . 
G Zehra, nerdesin canım! 

cak ene ses . yok. Darılmış ola
. Annemın ölümünden sonra 

ile zaman b' 'k' b .. le ıraz gecı ırsem oy· 
Yapardı. 

Kapıda g·· .. d" B orun u. aştan aya-

ğa kadar beni süzdü: 
- Beğeniyor musun halini? 
Aa.. işte bunu ilk defa görü

yordum. Kuzu gibi sessiz, uysal, 
kadın, isyan ediyordu. Demek 
ki o da isyan edebilirdi hal .. 

Ben de onu baştan ayağa ka· 
dar süzdüm. Gözleri kızarmış ve 
şişmişti, patiskadan düz beyaz 
geceliğinin içinde üşüyor gibiydi. 
Fakat bu haliyle onda bir baş
kalık buluyordum. O zamana 
kadar rastlamadığım bir güzel
lik .• Eski silik Zebranın yerinde 
sevdiğine sahib olmak istiyen 
bir kadın vardı. 

Kaşlarını çatmıştı, iri kahve· 
rengi gözlerinin ortasındaki kara 
parıltı, henüz kesilen bir zift 
gibi parlıyordu. 

Doğruldum. 
- Halimde ne var? Aslan 

Diye sanki azarladı. Sonra da yor ve beni l9eri almıyordu. rumuştu, kaşlar çablmı~, s~ar sum varl Alem gülüyor banal 
kapısını yüzüme çarparcasına Evde her zaman bir gölge gibi karışmış ve minimini sevimli Kocasını evde tutamıyor diye 
hızla kapadı, bir daha görün- sessiz yaşıyan küçük Zehra bu· yüzü, belki on yıl birden ihti- eğlcııiyMlar. Bırak beni, gide-
medi. nu yapsın hal... Bana karşı gel· yarlamıştı. ceğim bul... 

Kapıya gittim: sin •. Karaya beyaz desem bı'le K d'k'ld' b ı.. d Başını avuçlarının İçine aldı 
1 d 

b b arşıma ı ı ı ve •ıs·r ı: hıçkınnata başladı. ' 
- Zehra, ge e era er yi- verdiği cevab şimdiye kadar Sen, artık çok oluyorsun? b 

d
. 1 Ağlıyacak ve iraz sonra su-

yelim. Eğer ye ınse sen ge • ya- hep: - Hab hah hah hah hahl.. sacaktı. 
nımda bulunursun? - Eveti... - Terbiyesisl Sarhoş!... Yemeğe başladım. 

Cevap yok. Yalnız kesik ke- Olurdu. Hala gülüyordum; onun, son Umduğum gibi oldu; kalka-
sik ağladığını duyabiliyordum. Fakat bugün ilk olarak kapı- sözlerini s3ylorken takındığı hal ca~ım ınada doğruldu; ayağa 

Bir saat eveline kadar yanın- yı yüzüme çarpacak kadar ben· büsbütün ruhafıma gitti: kalktı. Yüzü sararmıştı. Durgun 
da bulunduğum ~adına göre ka· lik kazanmıştı. Demek bu da - Aferin, aferini iyi kaynana bir sesle: 
rım bir elmas parçası idi. Bunu bir insanmış, demek bu da kı- olacaksın!.. .- Bu hayat, böyle sürmez!. .. 
her zaman kabul ediyordum. bilir imiş, demek bu da bana ka- Dişlerini sıkıyor, daha söyle- Dedi. 
Fakat işte, onda bir eksiklik fa tutabillrmlf. &yle mi? mek, bağırmak istiyordu. Lakin - Ne istiycrsun? 
vardı. Anlatamadığım bir şey.. Onun bu Uıyanı yavaş yavaş ağzını açamıyor, sadece orta- - Artık b.,ni boşal. .. 
Demin bana: bana gillün9 görilnnıeğe başladı. sında küçük parlak ve siyah Son sözü bu kadar çabuk 

- Beğeniyor musun halini? Bir hah kaha koyuverdim, kapı- noktaların parladığı iri kahve söylemek için acaba güvendiği 
Diye söylendiği zamana ben- dan ayrıldım ve sofanın bir ke- rl'ngi gözlerini, şaşılacak dere- bir yer mi vardı? 

ziyen bir hal... narındaki yemek masasına doğru cede büyüterek bakıyordu. Kar- ( Sonu ~ar ) 



Siz dt ETALLU M "D " 

Elektrik • telefon ıJemalzeme'fi deposu. 
ns f abrikalan mümeısili 

Pe temalcllar 77 - 79 telefon 3332 
~ ~ .. ·"-~~~: ...• · . ~ . . ·. ·~. 4 , ... , . -<, 1 •• • - ; • 

aççı karde ıer 
ük mobilya f abrlkaları em-

. rinıze amadedir 
• 

F 
1 N Ô N Ü Cad. No. 20 

Atôl;yede 
En güzel pozlar 

. e ilir. 
Amatör işi r 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Buldan Asliye Hukuk Hakim· 
l,iğinden: 

Buldan inhisarlar idaresine 

izafeten memuru Kamil Tunça

yın Bulaan sablk inhisarlar me

muru Hilmi aleyhine açtığı 87563 

leuruş alaCBk davasının müdei 

aleyh Hilminin ikametgahının 

meçhul bulunması hasebile ilin 
suretile davetiye tebliğ edilerek 
yapılmakta olan muhakemede 

müddeialeyh Hılmi18· 10-937tarihli 
celsede gelmedıği cihetle lzmir 
gazetelerinden birile ilanen gı· 
yap kararı tebliğine ve muha
kernenlft 19·11-937 cuma günü 
saat 10 A talilcina karar veril
ttıi4 olduğu ilan olunur. 

ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 otJalı ve bü
tiin konfofli havı denize nazır 
e• satılıktır. Taliplerin mez· 

1 
kQr eve müra caatları ilan 

_ olunur. 

illıı ............................................. ıiıiııı......................................................... . '" .. 
fzmir Levazım amirligi satın alma ko. feisliğinden: /:zmir Levaz.ım cimirliğ~ ildJ!ları w ...--

•• "'r ' t.. • •• Jb. .......... ,"-•·~ -

Temiz, zarif C!fya, elbise ibtiyacınelan evci gelir. Herkes kendi 
balıne gore temiz bir eve, misafirlerihi kabul edE!c k bir salona, 
rahat ya ıyacak eşyaya muhtaçtır. f yi blr fnobilyı içinde Jfdndiflizl 
ve ailenizi muhite daha iyi tamtabilirsihii. Eviniıın tfYllı hayatı· 

lzmir Lv. amirHği -'at. Al. Ko. Ri. den: 
lstanl>ul \nuuft •mtrlt!ifte bllth mücssesat hayvar a·ı için 300 

tori arpa 8-11 ~937 Paıartesi günü saat 14,30 da T dphanede sa ın 
alrfıa .komisyonunda kapalı zarfla alınacakl ar Tafitnio oedeli 1450J 
Ur,dır. İlk terHlnatı 1237 buçuk liradır. 

nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

111iuili111111111111111111111111. Dokt~r 
Şatname ve hün1unesi komisyondb görülelJiliı. İsteklilerin katılı· 

,ıflllll111111111111111111111Hlllı• ili belge\erile teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat ev-eline 
i1 kadar komisyona vermelerı. 21 26 31 4 - 1D ... .._ ______________ İıİİİİıııl ______ ..._ ___________________ ___ 

--
1 

1 - Vılcly t Naf1aıı i~in Baktrköy bez fabrikasının 101 No.lu 
bezınden onbeş çadır satın alınacaktır. 

2 - Şartname.91 parasız Manisa Nafıa Müdilrlüğünden alınabilir. 
3 - Muvakkılt teminatı 78 Lira 75 kuruştur. 
4 - lhtıle 4111/937 Perşembe günü saat oft birde Maııt~a Vili

yeti Daimi Encümeni önünde yıpılacıktıf, 
~ ... ırr ........ '. • ........ ,,,_ ..... -

Türk Hava Kurumu 

·1 incife2~ı~!f~h~!%~~~ 
ilyilk ikramiye 30,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 1ô,OOO liralık ikramiye· 
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mu'kAfat vardır. 

Ayrıca: (2,000) . lirad~nbaşhyaralt (20) liraya kadar büy3k 
ve küçük birçok ıktamıyelerle amortiltH hıvi olaH bu ztngin 
plandan istifade etmek için bir bilet AltnAkUlft çelcihitiey1nit. 

~-- _,,_ 

·~:-...,., .. ,. . . . 

eri fabrikalar umum nıü-
0 ğiinden: 

Tahmin edilen bedeli 74,150 lira olan yukatda miktarı ve eiftsi 
yazıla malzeme Askeri fabrikalar umum müdürlüğii satın alma komis-
yonunca 16/12f9j7 Perşembe günü saat 15 de kapalı zarf ile ihale 
edilecektir. Şartname 3 lira 14 kurtlş mulcabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 4987 lira SO kuruşu havi 
teklif mektuplafint tnezkür günde saat 14 de kadar kohıisyona ver
meleri l.::cndilefitıih de! 2490 sayılı kanunun 2 ve j üncü maddele· 
rindekı vesailae tnezkur gün ve saatte komisyona müracaatları. 

27 29 31 2 3773 

lzmır Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
i =- 9! bin tane çıplak ıleminyom matara kapalı zarfla alı· 

nacaktır. 
2 - Tahmin edilen bedeli beheri 75 kuruştur. 
3 .-. lhıleıi 3 11·937 ÇArtamba günü saat 11 dedir. 
4 -= Eviif ve ıartnamesi 307 kuruş mukabilinde M. M. V. Sat. 

Al. kômisyoftundan alınabilir. 
; ~ illi teminıt 4812 lira 50 kuı'ıııtur. 
6 .... ihaleye gireceklerin 2490 aayıla kanunun 2 ve 3 üncü mad

deleriftde ıösterllen vesaikle teminat ve teklif mektuplarile 
birlikte ihal ! aaatırıdan en az bir saat evvel M. M. V. sa· 
tın alma komlıyonunı vermeleri. 12 30 15 31 

ltmtt Levazı: imirliğinden: t 

Dikim evleri ıçin alınacak olan on bir kalem perçin çivisi ve 
pulunuH kapalı zarfla yapılan eksiltmeıınde verilen teklif hatalı ve 
kısmen pahalı görüldütünden pazirhj'ı 4/111937 Perşembe günü 
sdt lS de T o"haned'e lıtadbul Levaıım amırliği satın alma komis-
yonunda yıpılatıkttr. Heplinin tahmin bedeli 2~707 liradır. ilk 
ftminatl 1928 lira ~ kutuştut. Şartname ve nümuneleri konıisyonda 
götül~bilir. Her ltaletn için ayrı aylı fiat verilecektir. lstekliletin 
belli saatt~ ktltttiıtyôna g~lMelerı. 29 31 3924 

.......... --~ ..... .._~~-:;m.--ıııtııiiııııliM __ .._ __ ~~--~--......... --~ 
lzmir Levazım ~mirliği satın alma ko. teislijinden; 

1 - lzrnir f ayyafe alayının göstereceği yerde 3962 lira 25 kuruş 
bedeli keşali beton karrut ratuvar ve ıu künkleri tefrişab 
açı~ ~ksiltme usulile münakAsaya konmuştur. 

2 - lhilesi S/2.teş/937 pazartesi günü saat 16 da İzmirde 
Kışlada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yipıladlktır. 

3 ;u;: Te~in:tt rttuv4kkıM akçesf 297 lira 17 kuruştur. 
4 ~ Şertnıme ve lt~şlfname her gül1 komi~yondl gorOlebilir. 
$ - istekliler Ticaret odasında l<ayıtlt oldüklanna dair vesika

larını ve bu işi yipamlec~kletine dair İzmir Nafıa Fen hey· 
etinden ihaleden lai!kll bir hafta evvel alacaldan ve!İlta· 
lirın1 komi~yona ~ô!tettnek mecburiyetindedirler. 

22 26 31 6 ~739 ...... :-ı---~-----------~....;;--..,......,;-..------.... ----....;.-;.;.;;,.,_. 
ltmir Lv. amirliği Stıt. AL Ko. Rı.den: 

İstanbul levazım löıirli~ine bAglı tnüessesat hayvanatı için 300000 
kilo yulaf 8· 11-937 Pazartesi günH saat l.S de fstanbulda Top ha· 
neda satın aldia komisyonunda kapah zarfla alınacaktır. Tahmin 
bedeli 15 000 liradır ilk teminAtı 1125 liradır. Şartname ve nümu
nesi komisyohda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerile teklif 
ıtıektuplarını ihale saatinden bir saat eveline kadar komisyona 
vermeleri. 21 26 31 4 

1 - Edremit için açık eksiltme i.Je 6000 .altı bin kilo çekirdeksız 
kuru üzüm mukaveleye a !anacaktır. 

2 - tahmin e i,erf tutarı n O !ita ve il teminatı 85lita ellı 
kuruştur. 

3 - Eksiltmesi 8/111937 Pazartesi günü saat lS de Edremitte 
askeri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret oc.1asında ka)'ıflı olduklarına dnır vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatlarile birlikte ihale saatından evvel komisyona gel-
meleri. 24 26 31 3 3779 

lz~i;•L.v~5 ami;~ği. sa~~ a( '.-•. d~n: . , 
1 - Selimiye kı tasının çatısının tamiri ihalesi kapai: zarfla 8 

/2. Teş/ 937 pazartesi günü saat 16 da yapılacaktır. Mu· 
• hammen ke(ıf bedeli 25110 liradır. Şartnamesi her gün 
öğletlen evvel kômisyonda görülebilir. l tcklilerin 1884 
liralık ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 sayıla 
kahUnun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarile bura· 
her ihale saatinden en az. bir saat evveline kadar Fmdık• 
lıda komutanlık satın atma komisyonuna vermeleri. 

22 27 31 4 3738 .....,. ____ .,_ __ ._. ______________ ..._.;;;;....;;;;.;..._.:,~..;.--.:.:.;;;,;., __ 
Deniz Levazım satın Alma komisyonundan: 1 -- Tahmin edilen 

betleli 16800 lita olan 2000 töh lavatn:ırin körtıürli 10 lkincıteşrin 
937 tarıhine tasllıyad Çar$4mba günü saat 14 de knpah znrf usulıle 
alınacaktır. 

2 - Muvakkat temınatı 1260 lira olup şartnamesi komisyondan 
bergün parasız olarak alınabilir. 

j - isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilinde tanzim 
edecekletı kapalı teklif mektuplarını en geç belli gün ve saatten 
bir saat evveline kadar Kasımpaşada bulunan komisyon başkan· 

lığıp;;.a~m-ı_k_b_u_z _m~uk:-a-b_il.;,;ın.;;.;d;;.;e;......v.;;.;et..;.;m;,;,;e;.;.le;.;r.;.;i . ..,..;;;2;.;;;6...;.31;...4;....;.9_.....;7;.;;2;.;1..;4,.;· 3;..;7.;8;.;s_ 

Bayındır ilçebaylığından: 
1 ...... Bayınelıt IC'2:asına bağlı 41 dönüm istihdam ettiği köy bek

çisi için şartnamede yazılı evsaf ve miktar elbiseler ilan tarihinded 
itibaten 20 ğlin müddetle Münakasaya vaz olunmuştur. 

2 ....... Münakasa Bayındırda hilltumet konağında J. komutanlıta 
dd•sında mütıakas4 komisyonu tarafından 3-11-937 Çarşamba gunO 
saat 14 de icta olunacaktır. 

.1 - Taliplerin terzi, tüccar, tüccar terıi ôlmaları şatttir. 
4 

1
- Teminat makbuzları komisyonun Müteşekkil olduğll günde 

koöıisyona ibrazı mecburi olup ibraz edemiyenler ihaleye kabul 
edilemezler. Taşradan vaki olacak müracaatlar ihale gunünden ev· 
vel taahhüHü mektupla Bayındır J, komutanlığma gönderirler. Ve 
elbise nümune parçası konur. Gösterilen münakasa haddi komis· 
yonca haddi layık görülürse ihale icra olunur. lstanbul lzmirde ma· 
ruf olan bu gibi muesseselere birer şartname gönderilmiştir. 2684 
Münakasaya k:onulan şeyin Bedeli muhammen Teminat miktatı 

cinsi ve miktarı Lira Ku. Lira Ku. 
56 takım bekçi elbiseıi 560 41 
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~ürjen Şahap Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararaızdır ki gebelere, 
relrleri rahat•ız olanlara bile Doktorlar bana tavsi:ve ederler. perco 

Vapur Acentası 
ROY AL NEERLANDAIS 

KUMPANYASI 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağ•dır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahaııesi 
........................... 
Baktiryoloğ 

Zühtü Ergin 
Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta. 

hlilleri yapılır 
Altıracaat yeri: 

lkincibeyler soka 

Telefod 3869 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

ikinci Beyler sokafı 
No. 68 

.......... llİıli ... 34_5_2 __ ( 

Morina 
Balık yağları 

KEMAL Kİ\"\l 
HİLAL ECZMIBS\ 
BÜTÜN ÇEŞ\TLER\ BUlUNU~ 

EN ucuı \\.l~ SAlAl\ 
HER~ES OR~YA ~OŞA\ 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otonıohilleri ., 

Kuvveti çok, fiati az, masrafı az., mukavemeti pek çok 
ve cihanın en heğc~nilnıiş otomobilleridir 

Vecdlek lp)©ıırçallaır m~VCOJJdcdluır 
-www &4 

Oldsomohil otornobilleri de her tiirlo evsafı haiz, sağlam, 
elveriş],i, gtlzel v'~ lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
, Birinci kordon telefon 2704 

• 

DEUTSCHE LEV ANTE 
LINlE 

G. M. B. H. 
HAMBURG 

., SOFIAtf vapuru 30 birinci 
teşrinde bekleniyor. Rotterdam, 
Hamburg ve Bremen için yük 
alacalcbr. 
AMERICAN EXPORT · LINF..S 

Tbe EXport Steamship 
Corporation 

•EXMINSTER. vapuru 2 
fkinciteşrinde bekleniyor. NEV
YORK için yük alacaktır. 

"'EXTA VIAlt vapuru 11 lkin
citcşrinde bekleniyor. NEVYORK 
için yük alacaktır. 

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

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

CORPORATION 
PiRE AKTARMASI 
SERi SEFERLER 

., EXOCHORDA " vapuru 
5 lkinciteşrinde PIREden BOS
TON ve NEVYORK için hare
ket edecektir. 

" EXCALIBUR " vapuru 19 
lkinciteŞfinde PIRE<4en BOS
TO N ve NENYORK iÇin ha
reket edecektir. ----SEYAHAT M()DDETI 

Plltt • BOSTO 1& ıBa 
PiRE - NF.VYotdc 18 glfft 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

BUCAREST · 
•QITUZ. vapuru 11 Ikinci

teşrinde Köstence, Sulina, Ga
latz ve Galatz aktarmuı TUNA 
limanlan için yük alacaktır. 

STE ROY ALE HONGROl
SE DANUBE MARITIME 
•DUNA. vapuru 28 Birinci· 

teşrinde bekleniyor. BEL· 
GRADE, NOVJSAD. COMA· 
RNO, BUDAPEŞTE. BRA
TISLA VA, VIY ANA ve UNZ 
için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDEL
HAVSLINJE 

OSLO 
• BAALBEK • Motörü 13 

Ikinciteırinde bekleniyor. BEY
RUT, HAYFA, DIEPPE, ve 
NORVEÇ limanlan için yük 
alacaktır. 

ATID NAVIGATION 
CO. HAIFA 

"A TID it motörü lkinciteşrin 
iptidalarında bekleniyor. GA
LA TZ ve GALA TZ aktarmaıı 
TUNA limanlarına hareket ede
cektir. 

ilanlardaki hareket tarible
rile navlunlardaki dey;şiklik
lerden acente meıuliyet kabul 
etmez. 

Daha fazla tafıilit ~in Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRY 
VAN DER ZEE & Co. N. V. 
vapur accntalığına müracaat 
edilmesi rica olunur. 

Telefon : No. 2007/2008 

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

"TRiTON,, vapuru 13/ 11/937 
de bekleniyor. BURGAS, VAR
NA ve KôSTENCE limanları 
için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

"VIKINGLAND,, motörü 2-
11-937 de ROTTERDAM, HAM
BURG, GDYNIA, DANZIG, 
DANMARKA, lSVEÇ 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 GO. 
YNIA, DANZIG, DANMARKA, 
ISVEÇ, NORVEÇ ve BAL TIK 
limanlarına hareket edecektir. 

M:RVICE MARITIM 
RÖUMAIN 

., U(:EAVAlt vapuru 4111-37 
Je MAL TA ve MARSIL YA li· 
matılarına hareket edecektir. 
ZEGLUGA POLSKA S.A. 

"'LEWANT. motörü 6-11-937 
de ANVERS, GDYNIA ve DAN
ZIG limanlarına hareket ede
cektir. 

llinlardaki hareket tarihlerile 
navlunlardalci dejifikliklerden 
acenta muuliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafıilit için ikin· 
ci kordonda FRA TEUJ SPER
CO vapur acentalıtma müraQ • 
at edilmeıi rica olunur. 
Telefon: 4111/ 4142/ 4221/2663 

Ollvferve 
Şee kA ure aaı 

Limited 

Yapar Acentaaı 
Birinci kordon Reea binuı 

Tel. 240 
THE EIJ .ERMAN U

NES LTD. 
• ALGERIAN it vapuru 20 Bi

rincitqrinde gelip yük çıkarak 
ayni zamanda LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"CITY OF LANCASTER,, va .. 
puru 15 lkincitetrinde gelip yük 
ç1karacak ayni zamandaLONDRA 
ve HULL için yük alacakbr. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGA TION CO LTD. 

"AD JUT ANT,, vapuru 5 İkin· 
citqrinde gelip LONDRA için 
yük alacaktır. 

DEUTSCHE LEVANTE 
LINIEN 

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

oto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrikaların fototraf malcinderi, film, cam, kağıt, 
k.-t ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar. fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

Fototralçılığa müteallik her nevi malzeme 
Zevki oktıyacak resim. ve ağrandismanlar, senedat ve evrak 

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERi 
De.dopman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa

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

Yakında hükumet önünde lüks ve en son fenni tesisat ile 
fototraf çelanete mahsus atölyemizlc, fotoğraf malze

mesine mahsus mağazamızı açıyoruz. 
Telefon: 2675 Tel~raf: Rüstem fzmi 

illi 
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• 
1938 HUDSON l\tlodelini Görün 

• 
yenı ve muvaffal ıyet 

Hudson Teraplan, Hudson 6, Hudson 

Otomatik dehreyaj ve vites tertibatı 
amatörler ve bilhassa bayanlar için 
fevkalade kolay ve rahattır. Bu terti
batı dört senedenberi yüzbinlerce 
otomobilleri üzerinde yalnız Hudson 
fabrikası kullanmaktadır. 

• 

1 
Bu ilç büyük yeni Hudson modellerini görün. Hudson teraplan, 
Hudson 6, Hudson 8... Bunlar 1938 senesi için çok güzel bir 
şekilde hazırlanmıştır. 

Bu otomobiller mükemmeliyet şampiyonu olarak tanınmıs 

arabalarda bulunan tatlı bir akışla giderler, daha büyük, daha 
çok yolcu alır ve hem de içerleri çok rahattır. 

Çok az masraf yapar ve bu cins otomobillerle mukayese edi
lirse vereceğiniz bf'deli yok bahasına demektir. Alacağınız en 
ucuz otomobil budur. 

Bir kere Hudson otomobilini görün, kullanın 1938 senesinin 
birinci otomobilini keşfetmiş olacaksınız. 

Kolay ıkl t 
frenler 

.. -- .... . - . 

En Son en mükemmel Idrolikler ayni fren pedalı ile çalışan 
ve ihtiyat olarak ayrı bir mekanik usulle işliyen yegane fren 
tertibatını haizdir bir darbede faaliyete ge~~ ve hiç bir arabada 
hulunmıyan en emin frenlerle mücehhezdir. 

Acentası 
A 

mumı 

Bektaş Ercan . ve Şeriki: lstanbul Taksim Cumhuriyet 
No. 51 

Caddesi 

- - - 4 ANKARA Acentası: Ali ERCAN ve Şeriki: 

Ankara Yenişehir Atatürk Bulvarı 

Anpdolu • • 
ı~ın Acentalık Verilir 

- •ı 


