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Meşhur Amerika lilezol ve güzideleri.bütün dünyayı, Japon~a- l"ANADOLUDA 
'-------~~~--------------------_) 

ya karşı boykota ça~ıran müşterek hır beyanname neşrettıler 

lngiltere,Fransa ve Amerika Japonya- .varın bekleyiniz 
ya karşı harekete mi geçiyorlar? Celal Baya·;·ve esktlz~ı:,ir 

Ruzvelt, salcihiyetiiirkullanırsci ne olur? r~;~~. ?.=.~r 
Başbakanımız Bay Celil 

Bayarın umumi harbde iz. Sarı tehlike 
Hamdi Niizlult Çançar 

Mabaaımlan elki Alman impara· 
toru Kayaer (Vilhem) e hafif meı• 

reblik •• bilhaıu eiyaeette dilfünce· 
aiıce atılganlık attederler, onun her 
nutkunda. her hareketinde dile Ye ka· 
lame dolanacak böyle bir nokta bu· 
lurlarclı. 

Ababaundan Hohenlohe Prenlİ• 
al Usak Şarka gönderirken Alman 
men af iine karp gelecekleri eımek 
Tasif..Ue eline demirden bir eldinn 
geçiren, Alman donuımuını dinya• 
nın ea kunetli donuımaa haline 
getirmek Te bu ıaretle Alman ticare
tine cihanın her noktannda bolt.l Te 
inkiıaf im.kiulan hasırlamak için 
paurtıh gttrtlllfllil bir not ok iradmduı 
çekinmiyen, bir gtlıı biç kimeenin 
beklemediği bir arada cPuıten i .. 
mindeki Alman krona6rCl ile (Ag .. 
dir) uhillerine çıkarak orada mnd .. 
faa edilecek Alman menfaatleri ,.,Jdu• 
&undan penauca balueden Kayaer 
c Vilheım bu gtlD bdt6n diaya dip
lomatlaruwa dillerilacle dol.... _. 
tahlik• a.ldWn•• ilk maaldiclir. 

Vilhem un tehlikeden bah•ttiti 
•• btyaa ırkı temıil eden Anupı 
luuloebıi&iM~ ~~ ~~ 
leımete dant ettigl deTirlUdt bu• 
rwıluuun aoaaa lıde görmekten lcıs 
olan samane diplomadan bau ude
ce omudannı eilkmiıler •• lteyseri 
tiermutad atılganlık Te hafif •8f" 
reblikle itham etmiılerdi. 

Çok geçmeden 1904 de patlıyan 
._ japoolann nici galibiyeti ilt ni• 
yet Ru .. japon harbi un tehlikeniıı 

cihan aiyaHtinde ilk tnabdrClnfl tel" 
kil etti. 

Bu gün doeto Te müttefiki ol• 
muma rapea geçen 1ene Habefia• 
tan eeftri - .... aa Bay Muaaolininin 
de japoalar hakkında konet •e fİd· 
dede ileri ıflrdl&d bu cun tehlike. 
artık hir bakibuir, hem de beyu 
uk ıliıhmatlanam oykaıono kaçıran 
korkaç w korkula bir hakikat!. 

Bir ukikat ki Uuk Şarkta git· 
tikçe ,.artyor, blydyor, 6nflae pçi• 
..... Wr laeyalA gibi, bir Afet gibi 
Milıa .-kı .A.yayı teairi altım ah· 
,_ ~ Tibet yolundan Hindiawaa 
...... dan, oarkt Sibiry•y• atlama• 
-.claa bihakkın kork.olabilirL 

japoalar Uuk Şarkua Ar/• •• 
laUlıerWe ilk defa olarak 1904 bar-
w.i •ltvk•b yerlttmiflerdi. Um 
Şuma• almll llllbalariai olan Po
rutor W... a. KOıN yanmadaa 
ha gbk6 korkmç ppimuwa ilk 
kaynaklan olmDfhlr. 

Umumi barbde ilillf de•ltderi 
dlDNIİDe iltllaak eder gibi g6r6De
re\ Al••n'vua Vw Şarktaki bar .. 
ket lalerinl eJ. .... &ten IODrl ke• 
yifluint baba ft biç bir teblikey• 
ablmıyu JırnJar 1918 mCltarektlİll• 
deaberi dört ylıı milyonluk Çin aı. 
beiai bnclileri ~in mnad bir an 
liJ»i g6rmelt INıflamıtlardı. Tarihin 
...._ laemee lıiç bir deniadt mlto 

tehicl olmak flllllld• obmym Çinlİ• 
li1eria dablU ilatilaflan bu teltWye 
çok ma.aid, çok telaliktlls bir •lllİll 
haarhyorda. Çinlller japoDlana mu. 
llhaat ndfm em.Utrine hail tetkil 
etmedikleri mlddıtçe, yani 1932 ye 
bclar her 191 yolunda gitti. japonlar 
brpbklı döftlfea Çin patneUeria. 
den klh ı•a. kth boaa iedJ11m 
•der gibi g6rtlillyor, fakat bakibttt 
.. cleee kendi lplikleriDi boyayorludı. 

1932 de lıluaçari imparatora gl• 
1.1 teltkkl edilen Marepl Şm·S•U.. 
laQı bir ıuikaed netioelindt itlafı, ft 
tbacli ki Çi.- cliktatGra Ş...Kay-Şekia 
Japon ttalrindea oaaWı,.tırak iyi k6e 

- So•• 2 inci -1ai/ede -

üç devletin Çin sularında bir deniz nümayişi yapması 
mev:zuubahstir. Amerikadaki asabiyet artıyor 

Japonyanm lngiltereye karşı vaziyeti çok 
manidardır. Vaziyet tehlikelidir 

kabul etmiş oları ayan ve me-
. 7!!Jf* ~ busandan bir çok zevat şimdi 
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Nevyork, 14 (A.A.) - Ame- Ruzveltfn Uıai: Şarb brft da· 

rllialı filezof Davey ile Albert hili siyaset mülahazalannı na
Einıtein, Romain Ronald ve Bert· · zarı itibara almıya_rak münhasıran 
rand Ruuel, Çin • Japon ibti· milli menfaatlerden mülhem olan 
lih hakkında bir beyanname bir siyaset 'takib. edeceğini bil· 
neırederek, bütün milletlerin dirmiştir. Bu hath hareket 8. 
kendiliklerinden Japon mallarına Ruzveltin Uzak Şark meselesine 
boykot etmelerini ve Çine ta· kanunu esasinin kendis:ne bah· • 
mamiyle muzaheret etmekle Ja· şetmiş olduğu bütün otorite ile 
ponya ile taarruz ıiyısetine ya· lcarşılamağa azmetmiş o!dutu· 
rıyacak ıekilde teıriki meai et· nun delili suretinde tefsir edil
memelerini istemişlerdir. mektedir. Maamafih Reisicum· 

Beyannamede Japon kıt'alan burun hareket serbestisini ne 
Çini tamamiyle tahliye edinciye dereceye kadar istimal edeceti 
ve Japonya iıtili siyas~tinden k"ldanda bir söz söylemenin 
vazgeçinciye kadar bu surette henüz zamanı değildir. 
hareket edilmesi tavsiye edil· Amerika efkarı umumiyeıi 
mektedir. uzak şarktaki vaz·yetin tehlikesi 

Vaıington, 14 (A.A.) - Ri· karşısında hassasiyet göstermeğe 
yaseticumhur dairesi dün 'B. başlamıştır. Ve bitaraflık kanunu 

Yeni maceralar mı? 

ltalya ile Almanya lsviçre
yi taksim mi edecekler? 

Bu haber, ebec/.iyen bitaraf kalmafı ahdet
miı olan laviçrede telaş . uyandırdı 

/niçrenin Montrö ,.larinden bir ıöriinlif 
Parit, H (Baclyo)- Si7ual ..ur ilde 16ylenclitla• g6ıe, l\alya ile Al• 

maya A napeda yeal macenlar petbade koımak ietiyeeekler •e &11ebi 
Uatimal, !mçreyi taksime blbpcaklardır. Bu haber, İıTiçrede t•lat oya• 
dırmıtbr. Zira fırifN 1920 eeatlİDclenı..ri ebediyen bitaraf kalacaıım din· 

1•p ua. emitlL -

alcıline hareket edip etmemiş 
olduklarını suale şayan görmek· 
tedirler. Bu kanun bilhassa Ame· 
rikanm Avrupa iıluine herhangi 
bir müdahalede bulunmasının 
önüne geçm'ği istihdaf ediyordu. 
Şimdiki vaziyet Japonların Ame
rikan gemilerinin Yangtze nere
sinde bulunduklarını bilmekte 
olduklarını resmen kabul ve te1-
lim etmiş olmaları dolayısile 
vehamet peyda etmiştir. B. Ruz· 
veltin doğrudan doğruya Japon 
-Sona 8 inci aalıi/ede-

Otobüa meıeleıi 

lstanbulda 

B. Muhiddin Üstündağ 
teıanbul, 14 (Boıuaf) - Bir ga. 

Hte tarafından orta1a ablan otobüı 
meeeleıi yeni aafhalar arsetmektedir. 

Bu defa da 8. A TDi ilminde bir 
otobllıçfl nli B . .Muhidclin ÜıUlnd .. 
A• bir mek.tub göadermiı; Ltanbul 
belediyeeinden otobfll iıletme mıaa. 
adeai almak için kardefiniD de da1: il 
bulondutu bir firmaya bin lira ••r· 
diliai bildirmiıur. B. A TDi. bu pa• 
ranıa derhal kendiıiDe iadeli için 
•alinin emir vermesini iıtemiıtir. 

Vali B. Mubiddia.. ÜıUindaı, oto
bfteçft Aminla bu mektobtıeu müd· 
deiamomiliğe göndermit ye itletme 
mfllaadeli Termtk için para alanlar 
hakkında takibat yapılmannı İllto 

mittir. 

Deyli Telgraf 
muhabiri 

Memleketimizde tet
lıilıat yapacak 

lttanbut, 14 (Baıaıl) - Deyli 
Telgraf gaıeteıiain en taDıDIDJf mu• 
harrirlerinden B. Harbert .. brimi&e 
ıelmiıtir. 

B. Bubert, memlekette gesintiler 
yapacak Te yurdamusu İagili&lere 
ya.kından tanıtmak için gazeteaiode 
rep6rtajlar ltriai utredecektir. 

mirde ltt had ve Terakki ki
ti bi mesu1ü olar.ak geçen fu
liyeti, mücadeleleri, topal 11-

mail Hakkı Paşaya hücum, 
teıkilatçılığı, gazetelerdeki 
faaliyeti, lzmirden kaybolqu, 
Dahiliye Vekilimiz Bay Şiikrii 
Kayanın mevkufiyet günleri 
ve diğer unutulmaz hatıra
lar .. 

ŞiŞKO 

Yazan: Dilimiı:e Çeoirelt: 
Hanri Bero ŞUkrU Kaya (Dahiliye Vekili) 

Eser hakkında · bir kaç söz 
Hagdar Riişdii ÔKTEM 

- Y uı11 3 üncü eabifede -

Bir ik.i güne kadar 

Gene ANADOLUda 
Giizide hekim ve müte/elckirimiz Dr. ESAD HATIB

OGLU'nan gaget kıgmetli yazıları haşlıgor: 

Heyecan, heyecan hali, kadında 
aşk ve cinsi heyecan, çocuklar ve 

gençlerdeki 
tezahürler .. 
Doktor mkadaıımıa 

diyor ki: 
"Cinsiyete taallük 

eden muammrılor, ne 
bir ayıb ve s~r, ne ele 
bir latife mevzuu ol. 
mamalıdır/ar. Bu me. 
selelerin utanmadan 
ciddiyet ve t . m bir 

ıatı_.,MA&ı vuzuhla h .-. l!e ilm~si 
4 • 
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s~hJfe 2 

Struggle f or life 
Hayat için mücadele -

Asım ismet Kültür 
Geçenlerde tuhaf bir h:ıdiseye şahid olduk: Düşünülürse bu korkunç ve 

feci idi. Fakat bu sibi şeylere alıştığımız •e tehlike haricinde bulunduğumuz 
İÇİO bize ı;eyet tabir ı;eldi .• fn aoJar doğruduo doğruya VC18 bÜV8!1JlQ kendi• 
lerioi tehdid eden taaITuzlar ve tehlikeler -arşmodıı korkar, heyecan ve 
lbauasiyct söııtcrirlcr•. 

Be1gamaw Koznk yayJa~ında idik. Hukim bir tepeden geçerken otomo• 
lıilimiıi durdutt k; De µ, :a~ çaıı:ı ve dalgalı da_ğ)ıırdan i)rüluıüş d koru gij• 
eel bir sonbahar havaeı içinde seyrediyorduk. Yola devam karanmızda dik· 
"alimiz birdenbire bıı ka bir yere dikildi. Otomobilimizin üzerinde, efil ren• 
E:inde beli, oldukt.a şi m D karınlı bir kurd peyda olma~tu. Yavaş yava~, 
Jürüklene sürüklene, ilerliyordu. Bir az sonra birden bir arı göründü. Ha• 
'adn bir iki daire çizdikten eoora hızla kurdun bulunduğu yere kondu. 
Hemen üzerine çıktı. Bacaklarile kurdu kıdavrak sardıkıao, mktıktao sonra 
orıumunu ~iomnn karuınıı batırdı. Kurd çabalıyor vücudünün ön kısmını 

sağa sola sallıyor, kıvranmak, çırpınmak: istiyor, fakat an ·harikultlde bir 
İHeizlikle· onun gi~man karnını delmeğ_c, kesmeğe devam ediyordu. İki dn· 

kika sonra ıişman kurd, de.stere ile bölünmüş bir ağaç gövdesi gibi iki 
parçaya ayrıldı. Facia y rine sarı, ağdalı bir su aktı. Arı vücudilo arka kıs• 
mınıoı t~il eden büyük pıırça1ı aldı. Kalktı, havada bir vızıltı ıbırııkımık, 

çtu, gitti. 
• • • 

Danioln kırk yıllık te:tkikatıan eonra ortayµ koyduğu kanunda buna: 
•Bayat için mücadela> nio bir netice ve zaferi> diyor. Biyoloji alimleri zo· 
fJf ınahltıkatıu Jı:ovvetli mahl6klar için tabiat tarafından yem olarak yaratı!· 
ıklanoi eöylfiyorlor. Fakat gene Darvio bu mücadelenin ayni clnıten mah· 

lıiklar craıında aııla ıvukubulmadığını da ileri sftrüyor. Bunun .içindir ki 
lllbS dfigOııeıı .inunlar <10flcadelei. bayat> sözünü daima yanlıv kullanırlar. 

Fakat tahiat .ortaaında yalnız "ekmeli mahlO.kat,, olan insandır ki li ve 
ilile ·ç bir hayvan (nevinip) ılcendi nevi hakkında latbik etmediği ~yleri 
tbik diyor. insan el v• dili felaket ve saadet :vasıtalandır. Dünyada hiç 

l>ir hayTanın yapamıyııcağı adiliği, yıkmağt, dütftrmeği bunlar yapac. Gene 
dünya ne k&aar g el ve yfikeek teyler var hepsini bu iki vasıta mey• 
ilana getirir. 

Tekniği ile ve güzellik teU:k1d!ile ar.zımızın yüzilııü değiş.tiren ve gü• 
ıelle§tiren de bunlardır. Bunun için hakiki iman daima yapan ve yaratan• 
aır. İnHnı hayvandan ayıran da pudur. 

D 
BUyUk adamların kadm· 

lardan çektikl ri 
Ah bu kadmlar, bu kadınlar!. 

;\dem babayı bile Cennetten 
kokdurtan kadın yüzünden çek· 
tiklerimizin baddü hesabı yok. 
Bayanlanmıı kızmasmlar amma, 

bu sözlerimizi şu suretle ispata 
muktediriz: 

•.• Beşeriyet tarihinin en bü· 
rükterinden Sokrat. :karısından 
'ok korkardı; çünkü Havva kız· 
&arından en çirkinlerinden olma· 
Jına rağmen bu bayan, zavallı 
Sokratclğı sopa ile • eşek sudan 
gelinceye kad r· döverdil Bu ta· 
rihi kadının adı Ks nsippi idil. 

••. Perikles dermiş ki: 
- Yunanistanı idare eden As· 

pasigadır. Vakıa ben Atinayı 
idare eden adamım a ma, beni 
idare eden de sadece Aspasi• 
gadır. 

•.• Snnsonu rezil eden D li
ladırl. 

••• Napolyonun, Mısırd ki do· 
nanmasını mağlüp ve m hveden 
amiral Nelsoo, z manın hafif 
me rep bir k dmı ol n Laydi 
Hamiltonun e "ri ~e oyuncağı 
idi. Nelson, bu kadının kolları 
araslJıda kendini kaybetmemiş 
olsaydı, Napolyonun Mısır seferi 
tarihlerde yer bulmıyacaktı .. 

••. Bedbaht Menecaos, güzel 
Helena yüzünden bütün Ege 
h v.zasını on sene kan :ve ateşe 

saldı. 

•.. Tarihte büyük diye nılan 
Harunürreşit, hemşiresi Zeynep 
yüzünden tarihin en mel'un şah· 
ıiyeti oldu. 

•.. Firavun ve lbrabim Pey· 
gRmber dılbc.r Sara ')'Üzünden 
tar.he karşı rezil oldular. 

.•. Tarihin en büyük hüküm
darbrından ve f tihlerinden ka· 

nuni Süleyman bir Hurrem kadına 
esir, Napolyon bir jojefine oyuncak 
oldu. 

.•. Mark Antuvan, Kleopatra 
yüzünden tarihin maskarası oldu 
ve bunlara daha binİerce ilave 
etmek mümkündür. 

Kıhç yutan adamın 
marifetlaril 

Amerik~da, aslen Fransız Ka
natla ılar lan F r ·id la Reyn adlı 
b r adam vardır. Bu adamın 

san'atı kılıç yutmak, yani sahne
lerde bir kılıcı ağzından mid~ 
.desine kadar sokmak ve hiç bir 
şey olmamaktır. 

Bu ad mcağızın son günlerde 
bir bacağının kesilmesine ibti· 
yaç hasıl olmuştur. Freid, aya· 
nın ke iaf ne. uyu urucu ted· 

bir1er t tbik edilm~den kes· me· 
sinde ısrar etmiş, yalnız ayağı 

k ilirken bir armonik çalmasına 
müsaade istemiştir. 

Ve bak kat bu adamcağızın 
bacağı 8/12/937 tarihinde Nev· 
york hastanelerinden birinde ke· 
silmiş ve bu ameliyat yapılırken 
de kendisi armonikten şuh ve 
şakrak havalar çalmıştır. 

Bizce, bu adamcağızın bu son 
marifeti, kılıç yutmasından daha 
büyüktür! 

Barip ve esra~ ngiz 
bir hastahk 

Şikagoda bir çocuk yuvasında 
garip ve -esrarengiz bir hastalık 
ç km ıştır. Bu hastalık küçük ço· 
cuklardan on birinin ölümüne 
..ve 9 unun da ümit iz bir halde 
hastalanmal rına sebep olmuştur. 

Boktorlar ,çocuklardan birisini 
teşrih etmişler fakat barsaklı:ırda 
en küçük bir zehir izi bulama· 
mışlardar. Yalmz bu çocuğun 
kanını aşıladıkları fareler hemen 
ölmii§lerdir. 

V1fan1arın bir ~detil 
Niyüz Kronikl zetesinin Af· 

rika ve Hindistanda bulun~uş; 
muh Liri, yılanların biribirini 
yidiğini görmüş ve yaptığı tetki· 
kat neticesinde ana yılanı rm 
yavrularınm mühim bir kısmım 
yidiğini anlamıştır. 

Eğer yılanlar böylece biribir· 
lerini yimemiş olsalar, pek zi
yade çoğalacaklarmış. 

Birbuçuk asırhk bir ataş! 
Bir ateş, tam 147 senedenberi 

yanmaktadır. Bu teş cenubi 
Karolinde bir dağd 1790 sene· 
sinde y kılmıştır. Ateşi yakan 
öfmüş ve oğlu tarafı dan d 
tam 77 sene sön emesine dik· 
kat edilmiştir. 

Bu teşi yakanlar bizim bil· 
diğimiz merkezi Asya ateşperest· 
lerinden değildirler; fakat bun
lar da kendilerince ateşe tapan· 
lardandır. 
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Kahve vesair meşrubat yerine verilen kuru 
~eyvalar, fazla rağbet görüyor. 

Sekizinci Yerli Malı ve artır· hafta içinde şehrimizdeki kahve· 
ma haftasının dördüncü günün· hanelerin hemen hepsi, kahve 

deyiz. vesaire meşrubat yerine, şık am· 
Halkın bu iki yüksek mefhu· k ı 

ma gösterdiği fevkalade alaka, balajlar içinde uru meyva ar 
cidden takdirlere şayandır. sarfetmekte ve bu meyvalar, 

Yerli Malı istihlak etmek hu· halkça fazla rağbet bulmakt dır. 
susundaki milli azim, seneler· Bu hafta içinde Halkevinde 
denberi tezahüratını göstermiş Yerli Malı ve artırma için çok 
bulunmaktadır. Bu münasebE.tle faydalı konferanslar verilecektir. 

arın 

1 
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lıc.a su arı civarında ser yapmak su e
tile senenin her mevsiminde turfanda 

meyva ve sebze yetiştirilebilir. 
Vilayet Ziraat müdürü 6. Refet 

Diker tarafınd n Çeşme, Ağa· 
memnun, Arapçiftliği ılıcalarmda 
ve UrJ nın Matgaca jçme ~u· 
yunda yap lan fenni tetkikat, 
cok iyi neticeler -vermiştir. Bu 
tetkik ta göre, büyük bir eser 
vücude getirildiği takdir.de, ılıca· 
lann ıbulunduğu mıntakalarda 
s enin ıheı- mev.siminde turfanda 
meyva ve sebze yetiştirmek 
müm1tüo plac ttr. 

Ağıı:memnun ılıca su,arının, 
kışın da dere sularile karıştı· 
ğı ve bu yüzden evsafını kay· 
bettiği anlaşıldığından, ılıca su· . 
larının, motörle düz araziye akı· 
tılması ;ı,ve orada ser vücude g~ 

tirilmesi muvafık görütmekte.dir. 
Ancak, suların akıtılacağı arazi 
arazi sahipli olduğundan, bu iş 
için fazla masraf lazımdır. 

Yapılan tedkikat, ser için en 
münasip yerin, Çeşme ılıcaları 
olduğu kanaatini verm:ştir. Bu· 
nunla beraber, Çeşme ılıcaların· 
dan akan suyun, bir ser yap· 
mağa ve orada turfanda sebze 
yetiştirmeğe kafi olup olmadığı 
henüz tesbit edilemediğinden, 
bu noktanın da anlaşllması dü· 

Şehre uzakça bir Manastırda 
y ş y n bir !Pap z, haftada bir 
kaç gün şehr.e iner, öteberi 
alır ve gene Manastırına döner· 
miş. Papazı ıŞebirle Manastır 
arasında iyi .beslenmiş eşeği ta· 
şırmı§. 

P.apazın eşeğine göz koyan 
iki açı'lcgöz Papaz manastıra 
dönerken gizlice takip ederler. 
Manastıra yakın bir yerde Papaz 
eşekten iner ve hayvanı fede· 
ğine alır. Bunu gören açıkgö· 
zün biri y.avşç.a e~e :y kla§ır 
ve yuiarını çı rıp kendi boy· 
nuna geçirir, öbür 'Bçıkgöz de 

zumu hasıl olmuştur. 
Çeşme ılıca suları, otuz yıl 

evel tahlil edilmişti. Fakat, o za· 
man yapılan tahlile itimad edil· 
mediğinden, bu sefer, suların 
tekrar tahlili takarrür eylemiştir. 

Urla civarındaki Malgaca iç· 
me sularında yapılan tetkikatta 
bu suların, Ağamemnun ılıca su· 
larile ayni evsafı haiz olduğu 
görülmüştür. Yalnız, bu sulal"., 
kaynaklarından çıkbktan sonra, 
ayrı ayrı topraklardan geçtiği 
için, Ağamemnun suları sıcak 
ve Malgaca içme suyu ise so· 
ğuk olur. 
Ağamemnun ılıca sularının, 

r dyo aktivit · de ev1ar1:aGD~ 

yüksektir. Yapılan tetkikat; bu 
ciheti layıkile meydana koy· 
muştur. 

Ceçenlerde lzmire gelen Zi· 
raat V-ekaleti Jeo1oji enstitüsü 
tnüdürü B. Salamon, bu nokta
lar üzerinde etraflıca tetkikat 
~ apmak fırsatını elde edeme· 
mişti. 

Bundan dolayı ziraat müdürü 
B. Refet Diker, bu sefer ted· 
kikatını genişletmiş ve yukarıda 
kaydettiğimiz neticelere vasıl 

v• 
eşegı 

eşeği alıp kaçar. 
Bir şeyden haberi olmıyan 

P.apaz manastıra varır, eşeği 
ahıra bağlamak için arkasına 
dönünce eşeğin yerinde bir adam 
bulunduğunu görünce hayretler 
içinde .:Jcalır. 

Bu hayreti hisseden açıkgöz 
söze başlar ve dtt i: 

- Ey muhterem Papaz. Ben 
vaktile de adam idim. Bir bü· 
yük günah işledim. AHah, beni 
eşek yaptı. Bunca yıldır sana 
hizmet ettim. Günahım affedil· 
miş olacak ki beş dakika evel 
gene insan oldum. Allah, senden 

azan ver __ _ 
son taks.ti 

Kazan~ vergisinin son 2 nci 
taksiti Birincikanun sonuna k • 
dardır. Binaenaleyh bu ay so· 
nuna kadar mezkfü vergi tak· 
sitlerini mensup oldukları ma· 
liye şubelerine yatırmıyan mü
ketlefJerin borçları kazanç ver
gisi kanununun 77 nci maddesi 
hükmüne göre % 10 cezasile 
ve tahsil emvali kanunu muci· 
bince haeiz ıyolile tahsil edile
cektir. 

T ariş faaliyetini 
genişletiyor 

Tariş Üzüm Kurumu, Avnı· 
pa~an ü,c tane üzüm suyu ma
kinesi getirtmiştir. Bu makine· 
lerle uzum suyu çıkarılarak, 
ucuzca sablacakbr. G~n sepeki 
fuarda Tarjş paviyonunda üzüm 
suyu çok rağbet görmüştü. 

Tarjş Üzüm Kurumu, Birinçi
kordondaki imalathanesinin ön 
kısmında bir satış mağazası 
açacaktır. Burada Tarişin işlen· 
miş üzüm ve incirlerile Tariş 

şarap ve sirkesi satılacaktır. .. 
U züm satışları Fiatler 

1 O para yükseldi 
Avrupanın muhtelif memleket· 

lerinden, bilhassa Almanyadan 
son gelen siparişler üzerine 
üzüm piyasası tekrar hararetlen· 
miştir. Dün fiatlerde on para 
bir yüksel'ş lgörülnıüştür. 

Yurddaş! 
Her Türkün senede banka· 

ga yatu.acağı bir tek lira ile 
bir senede toR,lanacak olan 
11 miigon ira memleketi· 
mizde her .sem: f7 mılgpn U· 
ralık yeni iş sahası açmak 
demektir. 

olmuştur. 

Haber aldığımıza göre, Zi· 
r at Vekaleti, Nafıa Vekaletile 
el~le vererek, iz.mir havalisindeki 
bütün ılıca sular.mm evsafını 
mütehasslslara tesbit ettirecek 
ve ;:;on neticeleri aldıktan sonra 

için teşebbü· 

razı Olsun. Sana eşeklik ettiğim 
müddetçe bana çok iyi muamele 
ettin. 

Papaz buna inanır ve k~ndi 
sayesinde bir günab1carm affe· 
dilmiş olmasından memnun ola· 
rak .açıkgöze yol verir. 

Ertesi gün Papaz yeni bir 
eşek ıalm k "çin pazar gider. 
Dolaşırken kendi eşeğini görür 
ve büsbütün hayrete düşerek 
eşeğ"n kulağına şunları söyler: 

- Ulan; daha dün adam 
olmuştun. Yirmi dört saat içinde 
gene ne halt işledin de tekrar 
eşek oldun1 Fıkracı 

Sarı te 
- Başlaraf ı 1 inci sahifede -
tü bir Çin ~~bd ti yaratma~a teşeb
büs etmesi japooları derhal harekete 
geıirmeğe kifnyef etıi, alelade bir 
vesile ile bütün Mançuriyi istila etti· 
ler ıve Mançnko iııuıi i \erdikleri bu 
eyalete eski Çin imparatorunu gcıi• 

rib bir gölge • imparator ilim f'ttiler. 
Milletler cemiyeti, o devirlerde 

batlı başına bir hareketten aciz olan 
İngilterenin te~viki ile bu he burnu· 
nu sokmak istedi, bir lngiliz senera· 
lıoın riyaseti 01t1nda bir tahkik hec 
yeti yolladı, heyetin japoolar aleyhin• 
de bir rapor v rmc i b rda ı taşıran 

son damla old1L japonya hunn karşı 
.MilJctler cemiyetinden istifa etmekle 
~e bütün Avrupa i~lcrinden elini 
eteğini çekmekle mu bele elti. Dev. 
!etler de japonlonn MiUetlf'!r cemi· 
yetinden çekilmesine Cenevrede te• 
cssüf ct91ck"ten ve bir milyon .metre 
murnbbaı me bni eııthiyeııindeki 
l\fooçurioin Çindeo gasbedilmeııioe 
ke~ı gadece eli rini uğn~turmaktao 

başka ~ir ey yapamadılar. 
Araaan 'beş sene daha geçti. jr.. 

ponlar lpn~ukodaki teekiliitlarım ik• 
mal ettiler. Ve ilk fırsatla hökiimet 
merkezine kadar hiilün şimall Çini 
tesiri altına alan son hadiseyi ihd1t1 
ettiler. Avrupa d.ovletleri biribbirleri· 
ne o kadar dil§milş vaziyetle idiler 
ki japonlann bu hareketine k • ı fi· 
ilen mukavemet etmek şöyle dµrS\lD 
onlan darıltmak korkusu ile bir az 
şiddetlice bir lisan ile kııvlen bile 
muhalefeJ etmek cesaretini kendile· 
leriode bulamadılar. 'Brükselde top
lanan dokuz devlet konferansında 

murahhaslar yumupk nnluklarla, 
dostça temennilerle, abbab~o yare~ 

lilderle vakit öldürüb dnrurken kon• 
fer;ınsa ,murobbııs bile göndennegc 
tenezziU etmiyeo jııponlıır bir hamle
de ŞangbJydap ba~lıylll'ak hükO.met 
merkezi olan Nankine varıncaya ka• 
dar ,§imali Çipin bütün eyaletlerini 
İfgııl ettiler. 

Şinıdi de devlctle,:in aooacak. 
aczinden cüret 1111\rak ıon kozlanoı 

01nuyorlar, acık kapalı behanclc~de 

İngiliz barb gemilerlıli, Amcnkao 
petrol V&))urlannı bonıhalayıb durıı 

yorlar. Bütfin .maksadlan Uzak Şnrk:o 

ta büyiik nevlctlcrin son ni~ııneleri 
phi d\IJ'ruı.lıir _.bP. b --i;cu:W.ııi ..ilo 
be§ on tiibnr aıı erini pılıyı pırtıyı 

topbmağa mecmur etmektir. 
Netice ne olııcak? 

Bunu düoünmcğe hilo mahal yok. 
O bütün açıklığı ve vuzuhu ile mey• 
danda duruyor. Sonuna kadar muka. 
vemet imk(lnıodıuı bir çok sebehlerle 
mahrwn olan Çinliler ister istemCf 
emrivak.ie boyun eğecekler, oim 
Çini japonların fiili ijg nli, mütebaki 
Çini de manevi nüfuzlan altına hı· 

r • acakl.ar.~. 

Turgutlu Belediye 
rei i beraet etti 

Turgut1u, (Hususi) - Beledi· 
ye reisi B. Cevdet Öktem hak• 
kında bazı iddialar ortayş atıl• 
mış ve iki seoe evel hadise ab 
kemeye intıkal eyJemi,Şti. Djin, 
Manisa Asliye.ceza m hkemesin· 
de duruşmaya de:vam edilmiş 
ve Belediye reisi ber.aet ~tmit
tir. Yersiz iddia rda bulunan 
Osman da sekiz ay yirmi gün 
hapis cezasma mahkum edil· 
miştir. 

Loncirada 
Kral içinhir sığnak 

yapılacak 
Londra, 14 (Radyo) - Hüku· 

met, kral ve büfün saray erkanı 
için lfevkalade muhkeı:n bir sığ· 
nak yapmağa karar v.ermiştir. 
Bombardıman ;tehlikesi kar~ı
sınd kral we biitiin ~aray er
kanı, bu sığnağa girerek bom· 
bardı mandan kurtulacaklarchr. 

.. ....... :m .. ..-ıı .... .-.m .. iBil ...... 
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Fransız mümessili~ Hatayı 
kana mı boyamak istiyor? ........... 

Gar.o, Ermenileri Türkler aleyhine çeviriyor ve 
bunlara silah vermeğe hazır olduğunu söylüyor. 

Aotakya, 14 (Hususi)- Garo 
• sinsi, sinsi mebus seçimi hazır· 

lildarını idare etmektedir. Bu 
maksatla yer yer toplantılar ya· 
pılmakt.a ve bu toplantılar ekse· 

· riyetle kavga gürüttü ile nihayet 
bulmaktadır. 

Nitekim lslc:enderunda son 
yapılan toplantıların birinde 
Derviş Miçi, üç tane satılmış 

"-; adamın admı zikrederek: 
•- Bunlardan başkasma rey 

vereceklerin kafasını kırarız .• 
Demiştir. 
Bu söz üzerine kayıkçı reis· 

1 )erinden Mikal: 
'1 - Bu söylediğiniz adamlar 

memleketin, vatanın değil, Fran· 
sızlarm menfaatlerini güderler. 
Biz memleketimizi sev&n ve ona 
hizmet eden mebus istiyoruz. 

Diye münakşaya başlamıştır. 
• Bu münakaşa büyümüş. Kavga 

şiddetlenmiş ve mudarebe ile 
nihayet bulmuştur. 

Münakaşaların aralarmı açtığı 
şahısları birleştirmek ve barış· 

\ tırmak işi ile Zeki Arsuyi meş· 
gul olmaktadır. 

Antakya, 14 (Hususi) - Rab· 
sil sinemasmda Ermeniler tara
fından veril•n mfu:sıme>rede dP.· 

lege Garo da hazır bulunmuştur. 
Garo, Ermenilere hitaben şun· 

ları söylemiştir: 

- Bizimle beraber olunuz. 
Size uzatılan dost elini sıkınız. 
Bizimle müştereken çalışırsanız, 
Türklere karşı durabilirsiniz. Si· 
ze icdb ederse isted i ğiniz kadar 
silah verebiliriz." 

Antakya, 14 (Hususi) - San· 
cak ana yasasının dokuz ve 
12 inci maddelerinde tasrih edil
miş olan nüfus işlerile uğraş· 
mak üzere tek hakimli mabke· 
meler teşkili hakkındaki yüksek 
komiserlik kararnamesi neşre· 

tay işile alakadar olduğu söy
leniyor. 

Cenevre, 14 (Radyo) -- Ha
tay meselesini tetkik eden ko· 
misyon raporunu hazırlamıştır. 
Bu rapor, Milletler Cemiyeti 
tarafmdan teşkil edilen komis· 
yona havale edilecektir. Rapo· 
run Fransa ve Türkiye hüku· 
metlerine de gönderileceği bil
dirilmektedir. 

Cenevre, 14 (A.A.) - Ha· 
tayda yapılacak intihabat esas· 
larmı tanzim ve tatbikini kont· 
rol edecek olan komisyon, Ha· 

taydan hareketinden sonra hu· 
rada içtimalar yaparak konsey 
reisine verilecek olıı.n raporu ik· 
mal etmiştir. 

Bu rapor, Tütkiye ve Fransa 
hükumetlerine konsey reisi tara· 
fından yollanacaktır. 

Anlaşıldığına göre, komisyon 
intihabat esnasında istihdam 
edilecek ajanların adedini 20 
olarak göstermiştir. 

Komisyon, önümüzdeki Kanu· 
nusaninin 14 ünde Hataya dö· 
nerek işine başlamış buluna· 
cakbr. 

ltalyanın Cenevreden çe
kilişi ve Alman matbuatı 

Angrif gazetesi, Uluslar Sosyetesinin infi. 
saha mahkum olduğunu ileri sürüyor. 

Berlin, 14 (Radyo) - Alman ' 
matbuatı; uzun makaleler yaza· 
rak, İtalyanm Uluslar Sosyete· 
sinden çekilişini tefsir etmek· 
tedir. 

Angrif gazetesi; Uluslar Sos· 
yetesinin infisaha mahkum ol· 
duğunu ve fakat, buna rağmen 
devletler arasındaki iyi münase
betlerin haleldar olmıyacağını, 

esasen Uluslar Sosyetesinin, son 
1amanlarda mefluç bir ha~e gel· 
miş bulunduğunu yazmaktadır. 

Bükreş, 14 (Radyo) - (Ko· 
runtol) gazetesi; İtalyanın U lus· 
lar sosyetesinden çekilişini mev· 
zuu bahsederek uzun bir makale 
yazmış ve bu müessesenin, en 
çok Rusyaca müdafaa edild ğ;ni, 

yakın bir zamanda diğer dev· 

!etlerin de Uluslar sosyetesinden 
çekileceğini ve bu müessesede, 
yalnız İngiltere, . Fransa, Rusya 

ve Çekoslovakyanın kalacağ1nı 
ilerı sürmüştür. 

Berlin, 14 (Radyo) - Alman 
gazeteleri, ltalyanın Uluslar Sos· 

yetesini terketmesini memnuni· 
yetle karşılamaktadırlar. Beo· 
baht er: 

"Uluslar Sosyetesinin temeli, 
büyük harpte Frans z politikacı· 

lar ; nın ortaya attıkları fikirlere 
istinad etmektedir. 81Jgün Mi l-

letler cemiyeti ölmüştür. ltalya· 
nın çekilmesi ile milletler ara· 

sında yeni bir münasebat devri
n in başladığı meydana çıkmıştır.,, 
Demek~edir. 

Yaman katil . Vigman ve 
öldürdüğü kadınlar 

~~~--------~~-dilmiş ve bu kararnameye göre Dünkü hafriyatta cesedi bulunan kadıntn 
ihdas edHen Antakya hakimli- ki 
ğin~ Memet Garibi; Kırıkhan parmaklarında elmas taşlı yüzü er vardı. 
hakimliğine de Sadık Mardini Paris, l 4 (Radyo) ·- Katil r "\ 
tayin edilmiştir. (Vigman) hakkındaki tahkikata Yurddaş/ 

Bu iki zat, Türkler aleyhinde devam olunuyor. Zabıta, bugün Bu hafta bir kaç kavanoz 
simdiye kadar yaptıkları kötü de (Senklo) şatosunun bahçe· reçel ve bir kaç şişe şurup 

Parti grubu toplandı, 
Maarif Vekilinin be. 
yanalı tasvib olundu 

Ankara, 14 (Hususi)- C. H. 
Partisi Kamutay grubu bu gün 
toplanmış, Kültür işleri üzerinde 
görüşmeler olmuştur. Maarif 
Vekili B. Saffe Arıkanın beyanat& 
tasvib edilmiştir. 

ihtilalciler 
Madridi tekrar topa 

tuttular 
Madrid, 14 (Radyo) - lhti· 

lalciler, bugün de iki defa Mad· 
ridi topa tutmuşlardır. Hasarat 
mühimdir. insanca olan zayiat 
hakkında henüz malumat alına· 
mamışhr. 

Cumhuriyetçiler, şiddetli su· 
rette mukabelede bulunmuş· 

lardır. 

ltalyci 
Çindeki.' m'iitehassıs
larını geri çağırıyor 

Roma, 14 (Radyo) - Mare· 
şal (Şangay·Şek) nezdine müte· 
hassıs olarak bulunan otuz İtal
yanın derhal Çınden uzaklaş
ması, İtalya Hariciye Nezaretin· 
den kendilerine tebliğ edil-
miştir. 

Roma, 14 (A.A.) - Çin hü· 
kumetin.n hizmetinde bulunan 
30 kadar İtalyan askeri müşa· 
virile 12 hava eksperinin Ro· 
maya çağrıldıkları öğrenilmiştir. 

Brezilya 
için ltalyada iki tah

telbahir yapıldı 
Roma, 14 (Radyo) - Brezilya 

hesabına inşa edilmiş olan iki 
tahtelbahir, bu gün den ze indi· 
rilmiş ve Brezilya memur.an ta· 
rafından teslim olunmuştur. 

Kücük itilaf 
' 

Erkanıharpleri :APrag. 
da top!anıyorlar 

Prag, 14 (Radyo) - Küçük 
itilaf devletleri erkan:harb reis· 
leri burada b_ir konferans akde· 
rek, küçük itilaf devletlerinin 
askeri meselelerini konuşacak· 
lardır. Bu münasebetle Roman· 
ya ve Yugoslavya erkanıharbiye 
reisleri, bu gün buraya gelmiş· 
ler ve istasyonda merasimle kar· 
şılanmışlrdır. 

General Roder 

Sahife 3 

ANADOLUDA 
,yarın bekleyiniz 
Yanndın itibırflo nearine baılı· 

yacağımız bu kitabın mnburiri, mah• 
terem mfitercimi kadar dcığilıo de, 
her halde gene Tilıklere meçhul bir 
adam değildir. Girgin, ıı:eki, cenal 
bir gazeteci, tnfiltehzi ve hicviyeci bir 
ilılftb sahibi olan (Hauri Bero) bir 
kaç ıene evel Ankarayı kadar bir 
ıeyahat yapmıo ihtieulannı bir ma• 
kale ııeriıi halinde Pctite Pariıieno 
gazeteıiJe neıretmioti. 

O zaman gazetelerimiz tara· 
fından da iktibas ve tere ime 
edilmiş olan bu yazıları hatır· 
lıyanlar (Harıri Bero) nun ne 
kıymetli muharrir olduğunu tak· 
dir etmiş olacaklardır. Eserle· 
rinden mühim bir kı smı Fransa· 
nın ikinci akadem:si olan (Gon· 
caurt akademisi) nin takdir ve 
mükafatını kazanmış olan (Hanri 
Bero) muharrirlik hayatına ev· 
vela gazetecilikle başlamıı ve 
ve müteaddid büyük gazetelerde 
ince ve müıtebzi üslubu ile ken· 
disini herkese tnıttırıp sevdir· 
dikten sonra bir çok ta eser 
neşretmiştir. 

işte sevgili Dahiliye Vekili· 
mızın tercüme etmiş olduğu 

(Şişko) da bu eserlerden biri· 
sidir. 

. Bay Şükrü Kaya bu eseri Is· 
tiklal mücadelesi esnasında 
(Malta) da lngilizlerin elinde 
esir bulunurken tercüme etmiştir. 

Ne kadar dikkate şayandır ki 
bundan yirmi sene evel tercüme 
edilmiş olan ve o zamandanberi 
bir tek kelimesine dokunulma· . 
mış buh.ınan bu eser bu gün 
tercüme edilmiş kadar sade, gü· 
zel ve bu günün lisanı ile ya· 
zılmıştır. 

Bay Şükrü Kayanın (Roben
son Krozoe)yi de MaJtada iken 
tercüme ettiği malumdur. Bu 
güzel eseri seve seve okuyanlar· 
dan biri de benim. Fakat •Şiş· 
ko"yu ancak geçenlerde Anka· 
rada bulunduğum zaman bir 
arkadaştmm ika:zile ele geçirerek 
okuyabilmiş tim. 

Büyük b r zevk duyarak ·hat· 
ta· bir kaç 1 defa okuduğum 
bu eseri (Anadolu) okuyucula· 
rına da armağan etmek arzusu 
beni nihayet Bay (Şükrü Ka· 
ya) ya müracaata sevketti. 

Müracaatımı ve ricalarımı lüt· 
fen kabul ettiler. Her zaman 

altif buyurdukları (Anadolu) da bu 
eserlerinin neşredilmesine müsa· 
ade buyurdular. 

Bu müsaadeyi (Anadolu)ya 
karşı devam edegelen teveccüh· 
lerinin bir nişanesi telakki ettik. 
Bay (Şükrü Kaya) ya bundan 
dolayı teşekkürlerimizi ve min· 

muhterem okuyucularımıza müj
deleriz. 

Hagdar R. Öktem 
* * * Güzide Vekilimiz, bu eserine 

şöyle bir mukaddeme ile başlı· 
yor: 

Eserin müellifi, •zayıfların şen 
bir kitap telakki edecekleri bu 
romanı; (Mareşal jofr, Jorj Pi
yuşt Edvar Heriyo, Güstav Teri, 
Piyer Benuvo, Lüsyen Kitri, 
Mansuel, Poley, Dr. Rem, Felya 
Lityoni, BJanş Selva, RQber dö 
Jovenelt Moris Uelamnik, Rober 
Diyövöne, Piyer Lişni, Alben 
Mişele. diye Fransız meşahirin· 
den şişman zatlara ithaf ediyor. 

Tercümesinin de Yunus Nadi 
beyle ve memleketimizin diğer 
şişman meşahirine itbafı müna· 
sib olurdu.,. 

Anadolunıın notları: 
Mareıal Jo/r: 
Umumi harb bidayetinde Fran• 

s1z orduları başkumandanı idi. 
Meşhur (Marn) muharebesini ka· 
zanan bu Httır. 

Jorj Piguş: 
Fransız edib ve muharrirle

rindendir. 
Eclflar Herigo; . 
Fransada Radikal Sosyalist 

fırkası reislerindendir. Mütead· 
did defalar Başvekil olmuştur. 
Elyevm Fransız Meclisi Mebusan 
reisidir. 

Güstafl Teri: 
Fransız gazetecilerindendir. 

Müteaddid eserleri vardır, Mil· 
letler cemiyetinin ihdası için 
yaphğı neşriyat ile maruftur, 
Ôvre gazetesinin direlctörü idi. 

Piger Benaa: 
Fransız ediblerindendir. Mü

teaddid eserlcrı d ilimize de çev· 
rilmiştir. 

Lüsgen Kitri; 
Fransız tiyatro müellifl<'rinden 

ve aktörlerindendir. Piyeslerini 
hem yazar, hem de kendisi tem· 
sil eder. Sayısız komedileri 
vardır. 

Blanş Selva; 
Maruf bir piyanist kadın. Mu· 

siki hakkında eserleri vardır. 
Rober dö joflenel; 
Maruf gazetecilerden.. Ôvr 

gazetesinin başmuharriri idi. 
Gazeteciliği tehzil eden •yirmi 
derste gazetecilik0 unvanla eseri 
meşhurdur. 

Diğerleri de Fransanın uıtıh· 
telif alemlerine mensup meşhur 
simalardır. 

Yurddaı! muamelelerle Sancakta kötü sinde hafriyat yapmıştır. yaptır, kilerine kog. 
nam bırakmışlardır. (Fonteneglo) da yapılan haf· p Efı 

Mehmet Garibi lskenderun riyatta, (Vigman) tarafından öl· apa fİm Roma, 14 (Radyo) - Maca. 
M k nettarlıklarımızı sunar ve eserin ussolini ile onuştu 

neşrine yaran başhyacağımızı . 
Yeni içtimai a/ılak yerli 

malı kulltınmaiı emrediyor. 

Fransız istihbarat dairesi Baş· dürülen altıncı kadının cesedi Fener patrikhanesi le ristan Harbiye Nazırı general 
katipliğini görmüş ve 1933 de bulunmuştur. Roder, bu gün İtalya Harbiye, 
gene Fransızlar tarafından me· Kadının parmaklarmda elmas barışıyormuş Bahriye ve Hava Nezaretlerini 
busluğa seçilmiştir. Şimdiye ka· taşlı yüzükler bulunmuş ~ur. lstanbul, 14 (Hususi) - Uzun ziyaret etmiştir. 
dar da Fransız amaline biz· Zabıtanın refakatindet bir çok zamandanberi aralan açık bulu· General Roder, müteakıben 
mette kusur göstermemiştir! gazete muhabirleri ile fotoğraf- nan F~ner patrikhanesile Papa Başbakan B. Mu~oliniyi ziyaret 

Kırıkhan Hakimliğine tayin çıları vardır. Eftim · arasında b ir uzlaşmaya etmiş ve bir saat kadar konuş· 
edilen Sadık Mardini ise, Kırık· Zabıta, Strazburgda bulunan varıldığı ve papanın barışacağı muştur. Harbiye Nezareti müs-
kanda Türklerin aleyhinde ça· B. Kelleri davet ederek, refika· söyleniyor. teşarı general Paryani, dün gece 

lışmakta maharet göstermiştir. sının, katil Vıgman tarafından T epebaşında bir bina general Roder şerefine bir ziya· 

Roma, 14 (Radyo) -Hatayda öldürülen kadınlardan biri oldu- k l fet vermiştir. Bu ziyafette, Ma-
Türklere karşı tazyik siyaseti yı l dı 
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ğunu bildirmiştir. B. Keller, bu car sefiri i e acar tebaasının 
devam ediyor. Türk mahalleleri, lstanbul, 14 (Hususi) - Bu f 
Fransız askeri tarafından abluka haber üzerine derin bir teessür b d b 1 temayüz etmiş olanları ve talya 

. d k ı gün Tepe aşın 8 ir facia 0 • ricalinin mühim bir kısmı hazır edilmiş bulunuyor. Türk mağa· içın e a mış ve: muş, bir bina yıkılarak iki ame-
K dh h k bulunmuşlardır. zaJarının en çoğu kapalıdır. Ufak - arım ne be a t imiş i le altın~a kalmıştır. Ameleler· 

tefek sebeplerle tevkif olunan böyle pespaye adamların eline den birinin yarası ağır, diğerinin Şeromboli yanardağı 
Türk gençlerit lskenderuna gön· düşerek kurban gitmiştir.Şimdi, hafiftir. alevler saçmağa 
derilerek orada tecrid edilmek· analarının bu feci akı betini yav· Pamak mahsuü:l 
tedirler. rularıma nasıl bildireceğim?,, başladı .• 

Paris, 14 (Radyo) - Başve- Demiştir. İğirdir, 14 (Hususi) - Bu yıl Mesina, 14 (Radyo)- Şerom· 
kil B. Kamil Şotan Türkiyenin Zabıtanın (Senklo) villasında pamuk mahsulü çok bereketlidir, boli yanardağı alevler saçmağa 

işaretler: 

Yıldırım mı, yoksa! 
Burnavada Şehid Mebmed sokağında 3 sayıda Rifat 1. Meral 

namındaki okurumuzdan bir mektub aldık. 
Bundan anlıyoruz ki, bu vatandaş, bayramın ikinci günü (5/12/937) 

tam saat 16,15 de, mühim bir işi için lstanbula bir' yıldırım telg· 
raf çekmiştir. Yıldırım telgraf, kelime başma 12,5 kuruş ücrete 
tabidir tercıhen çekilir. Mesela, b ir telgraf lstanbulda çekildiği . -
zata, yarım saat içinde verilir ve bu verildiki saatt telgrafı çekene 
de bildirilir. 

Haydi bilemediniz bir saat daha ilave ediniz. Ne eder, bir buçuk? 
Cevap yok.. iki, üç, beş, altı, sekiz on..... Evet, mektup sahibine 
göre, aradan tam 17,S saat geçiyor ve yalnız yıldırımlığını değil; 
adiliğini bile kaybedip lialettayin mektup haline gelen telgrafın 
lstanbuldaki alakadar zata tevdi edildiği haber veriliyor. 

Okurumuz, Başmüdürlüğe şikayet etmiş olmakla beraber, bize 
de baş vuruyor: 

- Tazminat isterim, diyor. Ve bu tazminat. benim namıma 
Hava kurumuna yatınlsml. 

Adi telgraflar için bile insanın kabul edemiyeceti bu kadar te· 
ahhur karşısında, ancak tazminat isteyip Hava kurumuna yatı r· 
makla teselli bulan vatand~ımız, bizce hakikaten merhametli imiş .• Paris sefiri B. Suad Davazı ka· yaptığı araştırmalarda, madam rekolte geçen yılın üç misli başlamıştır. Mesina halkı, hadi· 

bul etmiş ve uzun möddet ko· (Keller)e ait bir kravatla bir ta· olarak üç milyon kilo tahmin seyi büyük dikkatle takip etmek· 

nuşmuştur. Bukonuşm~a~n~~~n,~H~a~-_:_~k~ım~ç~a~m~a~ş~ir~la~r~b~u~lu~n~m~u~ı~tu~r~· ~~~e~~~il~me~k~te~d~i~r·~~~--------_:_~t~e~d~ir~· ----------~~~~~...:....~~~~~~~------------------------------....... L---------
Fakat bizce bu meselenin daha şiddetle tedkiki lUımdır. 
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zir yutkundu, Su tan da yeniden dudaklarına OZ 
götürdüğü kadehi sininin üzerine bırakb Haşim, bıçakla lime lime oliluğunu iddia 

öyücı aye 

Ar sıra Şahın gözleri, bir az 
ilerideki muazzam ateş yığınının 
üstüne kurulan iki siyah ve iri 
kazana teveccüh ediyordu. 

Sarhoş askerler soruyorlardı: 
- Bu kaz nlar ne olacak? 
- Ne mi olacak? Yemek pi· 

şecek, taze yemek pişecek. Ya· 
but t midemiz için tatlı haz1r· 
)anacak .. 

- Ohhhh, ne ili, yaşasın 
Ş hımızl. 

lsm il Safevi, bir aralık altın 
tasını kaptı: 

- Haydi ·dedi· misafirlerimiz 
af yet ve saadetin"zet. 

Düzme Sultanla Vezir: 
- Am n efendimiz, bizlere 

afiyet ve saadetler, ancak ~abane 
iltifatınız verir. 

Diyerek Şahın eteklerini öp
tüler. Kadehler yqvarlanmıştı. 
Şah, oturduğu ıedirde bir az 
doğruldu ve başını düzme Ve
z:re çevirerek hiddetli bir tavır 
takındı, sordu: 

- Biliyorsunuz ki, Sultan Be
yaz d Hazretleri bizim pederi· 
miz makamındadır. Onun saye· 
sinde Osmanlı ülkesinde bütün 
evlad ve ayalinizle müreffehen 
g ç'niyordunuz. Size çok iyi 
muamele ediliyordu. Ev, bark 
sahibi olmuş, refaha nail olmuş· 
h nuz. Bilahare ne diye böyle 
'yak'an p ta itaat hududu bari· 

ne çıktınız, o size ne yapt'? 
Vezir yutkundu, Sultan da 

yeniden dudaklarına götürdüğa 
kadehi sininin üzerine biralca· 
rnk snpsan kesildi. Öyle ya 
aparısız n böyle b,r ıu !e ne ha· 
cet vardı?. 

v~zir kelceliycrek cevap verdi: 
- Devletliimuz; sultan Bcya· 

zıd, çok ihtiyar~adt, ateh getir· 
d .. Mizacı berbad oldu. Has· 
ta ık da yetişti. Bu sebeble dev· 
lct umurunu artık beceremez 
oldu ve işler şununJ hunun eline 
düştü. ldereyi ele alanlar, bize,, 
Ş Y z, diye yapmadtk ıulüm, 
işkence b rakmad lar. Eski ra· 
hat 'e huzurumuz kalmadı. 

Vezır sustu. Şah gene sordu; 
- Hepsi bu kadar mı? 
- Hayır; istedik ki, da·ma 

kalbimizde yaşıyan ve mmetimi· 
zin başında bulunan siz şahı· 
m z hauetlerinin huzuruna va· 
rıp mübarek ayaklarına, ellerine 
yüı sürelim •• 
Ş hm dudaklarında müstebezi 

bir tebessüm belirdi: 
- Yal. Öyle mi? memnun 

oldum amma.. Daha bazı su&l· 

lerim var. 
Düzme sultan <lurmaclı. Vezi· 

rin sözünü tamamladı: 
- Siz şahımıza kul olmak 

bahtiyarlığı, iŞtiyak ve arzusu 
arzumuzun en .şiddetlisi olmuıtu. 

ANADOLU 
Günlük siyasal gazete 

!;ohih Te Başmuharriri 
Haydar Rüşdü ÖKTEM 

Umum't ne§riyat Ye yazı i§leri mildQ· 
ıü: Hamdi Nilz.het ÇA1 ÇAR -iDAREHANESi 
1ımir llinci Beyler eoblt 
C.Halk Partisi binan ıi~dc 

Telgraf: İzmir - Aı"iADOLU 
Telefon: .2776 .. Poeta kutu.au: tOS 

Abone şeraiti 
Yıllığı 1400, altı aylığı 800, Q~ 

aybğı 600 kuruştur 

1·abancı meın eketı.r için tqelik 
abone ücr&ti 21 liradır 

·-. -· Yaza M. Aglaan 
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f smail Saf avi bir aralık, ilerde 
ayakta duran bir zata bağırdı: 

- Benim sevdiğim kadehi, 
zafer kadehini getiriniz! 

Şahın kölesi, derhal fırladı ve 
bir dakika sonr• tekrar ~lerek 
Şaha, bi~ kadeh \1zattı. Bu; ne 
altından, ne gümüşten-1 ne sır· 
çadan bir kadehli. Düpedüz, 
bir kafatası idi. 

Veıirle Sultan şaşırmış kal· 
mışlardı. Kafatasından kadehi .. 

· Şah: 
- Budala, budala ne balcı· 

yorsunuz? Diye bağırdı, benim 
amalime uygun o\mıyanlan işte 
bu akıbete uğratırım. Bu kafa· 
ta 1; Sebik hanındır. O hım ki, 
bizi yıllarca uğraştırdı. Fakat 
ben kılıc mın kuvvetile intika· 
kamımı aldım ve kafasını da 
kopardım. işte şimdi onun olan 

kafasının tası, meclis mde bana bir 
kadeh olmuştur. Şuradan birer 
daha için de cevaba hızır)anml 

Vezirle sultan, artık büsbütün 
perişan bir bale gelm"ş\erdi. 
Deminki sarhoş uklarınm, lneşe
lerinin ye inde yeller es·yordu. 

Gözlerinin önünde kodrunç., 
iş~enoeli bir ölüm ma!lilarası 
canljnıyordu. için için: 

- Eyvah! Şah bizim kanı
mtia g recekl 

Şeklinde doğan bir endişe 
gırtlallann• mütemadiyen sıkı· 
yor, tazyik edıyordu. Bu aralık 
şah sordu; 

.- Söyl io bakalım, böyle 
sebebler yüzünden ve huray.a 
gelme~ için bir memleketi yak p 
geçmek, harap etmek mi Jazımdı? 

Düzme su tanla vezir bu sual 
karştSında put gibi kes.lmişlerdı. 

Ne susuyorsunuz? Vezir 
ağa n öyle!. 

Ş ;hım, devletlum; tasav· 
vGr edemiyec ğiniz kadar zulüm 
gördük, biz kullarınız tahammül 
edem yecek mezalime uğ adık, 
bütün ş.tlerin bir rraya topla· 
nabilmesi için bılmecburaye böyle 
hareket ettik; bizim sun·u tak· 
strimi:d. 

Şah ş: ddetle b21ğırd1: 
- s~s, sus herifi. Zırva şey· 

ler söyleyip durmat. Siz, bizimle 
Sultan Beyazıd hazret er nin md• 
teflk: olduğumuzu bilmiyor uıu· 
sunuz? O bizim babamız gibidir. 
Onlara taarruz etmek bize taar
ruz etmekle müsavi°dir. Onun 
memleketine yap lan fenalık 
üllcemize ~apılmış gibidir~ Bun~ 

neye düşünmediniz de, böyle 
bağiyane şekilde bizim aram1zı 
bozmağa kalkıştınız? Söylesene 
vezir bozması adam!.. 

- Efendimiz ..• Şey ... Hani şu 
cihetten ki ... 

Şahın hiddeti bir perde daha 
yükseldi. Gözlerinden fırtınalar 
geçiyordu: 

- Bırak, Eusl.. Y:a bizim ker
vanımıza ne diye hücum ettiniz? .• 

Bu sual hepsinden daha kor· 
kunçtu. Demek ki Şah, her şeye 
vl.)kıftı. Binaenaleyh kafalarının 
üstünde keskin bir kılıç sağdan 
sola sallanıyor diye kabul etmek 
gerekti. Bu işin lamı, cimi kal· 
mamıştı. 

Düzme sultanla vezir; titriyor· 
lar. soğ'uk, soğuk terliyorlardı. 
Diğer tarafta askerlerin sarhoşca, 
çatlak haykırışları devam ediyor, 
etrafı aydınlatan meşaleleri n al· 
tında, Anadoludan kaçan ihti· 
lalci askerlerle lranın kendi as· 
kerleri, omuz omuza oynuyor, te· 
piniyorlardı. 

Köşkün dibinde olup biten· 
den kimse malumatlar değildi .• 

Şah bağırdı: 

- Söylesenize!.. Bizim kerva· 
nımıza ne diye köpek g bi sal· 
dırdınız?.. Ne diye kardeşleri· 
mizi kestin 'z?. 

Onlar hala susuyorlardı. Ve
zirin dudaklarından bir mmlh 
çıktı: 

ettiği gömleğini kendi yırtmış .• 
~~~~-----~~~~-

Urlanın Özbek köyünde Şevki rar verilerek muhakeme başka 
oğlu Ahmedi öldürmekle maz- bir güne bırakılmıştır. 

rıun Süleyman oğlu Haşimin Kooperatifçilerin 
muhakemesine dün şehrimiz h k • 
Ağırceza mahkemesinde devam mu a eme 1 
edilmiştir. Ortaklara aid iki bin küsur 

Yapılan tahkikata göre, Ah· lirayı ihtilas suretile zimmetlerine 
medle H şimin araları bir kadın geçirmekle maznun Kuşadasının 
meselesinden açıkmış.. Haşim Selçuk Kredi kooperatifi muha· 

d sibi B. Nazif, meclisi idare reisi 
çavuş bir gün avlanırken ere 

Hasan Hulki, aza Şemseddin, 
içinde Ahmede rastlamış ve onu Sıdkı, Mehmed, Ali Haydar ve 
bıçakla öldürmüştür. arkadaşlarının muhakemelerine 

Dünkü celsede belediye dok- dün şehrimiz Ağırceza mahke-
toru Bay Tahir şahid sıfatile mesinde devam edilecekti. He· 
dinlenmiş ve şunları anlatmıştır: sapların tetkikine dair ehli vu· 

- Hadise yerine giderek Ah· kuf raporunun henüz mahkeme· 
medin cesedini muayene ettim. ye gelmediği anlaşılmış ve mu· 
Sol elinin parmakları bıçakla hakeme önümüzdeki haftaya bı· 
kesilmişti. Bundan anladığıma rakılmıştır. 
göre, Haşim Çavuş bıçağını B • • 
çekmiş, Ahmede hücum etmiştir. uca cınayetı 
Ahmet de kendisini sakınmak Bucada Giridli B. Hamidi 
için sol elife bıçağı kavramış, öldürmekle maznun fırıncı B. 
parmakları kesilmiştir. Demir Alinin muhakemesine 

Halbuki maznun Haşimio id- dün devam edilmiştir. 
diası şöyledir: Maktul ile maznun arasındaki 

- Bana Ahmet hücum etti, davaya aid icra dairesindeki 
elinde bıçak vardı; beni öldür· dosya mahkemeye celbolunmuş 
mek istiyordu. Kendimi müda- yapılan tetkikatta bu dosyanın 
faaya. çahşıtken üzerimdeki göm· bir kere daha mahkemeye cel· 
lek, onun bıçağından lime lime bedilerek okunduğu anlaşılmıştır. 
oldu. Muhakeme, müddeiumuminin 

Maznun Haşimin vak'a esna· iddiasını serdetmesi için başka 
sında bıçaktan parçalandığını bir güne bırakılmıştır. 
iddia ettiği ve mahkemeye ver- Bayındırda bir vak'a 
diği gömleği, bir ehlivukufa tet- Bayındırda Ege lokantasında 
kik ettirilmiştir. Verilen rapor· Yusuflu köyü halkından kasap · 

- Şahım affetl .• 
Sultan da bıtab 

mırıldandı: 

da da gömlektelci yırtıkların hı· Hüseyinle nalıncı Rasim sarhoş· 
bir lalde çalctan değil, elle yapıldığı bil· luk neticesinde biribirine bıçak 

dirilmiştir. çekmi ler, haz•r bulunanlar muh.-
- Hata işledik Şahıml .. Bü

yük bir' hata... Affetmek büyük
lerin şanındandır. 

- Hatal . Hatal.. Ne hazır 
cevap?.. Tüccarın yolunu kes
mek harami ik değil de nedir? 
Yalancılar, alçak köpekleri.. 

Gözlerini düzme Sultanın ba· 
şındalci otağ1ya dikti: 

- Başındaki otağayı hangi 
salab·yetle g ydin be adaml.. 

Sultan, şaşkınlığ,ndan kavu
ğunu düzeltti; 

- Gaz Je.r alametidir ıanne· 
derim Şahıml.. 

Şah, acı bfr kahk.aha savurdu: 
- Gaziler .alameti, gaziler 

alameti!... Hah hah hah!.. Yani 
se ~ gazis n öyle mi?. Tuuuuu, 
nereden gazi?.. Bu payeyi de 
ne zaman kazandm.. Bab ndan 
mı m·ras ka:dı? •. 

Düz.me Sultan mütemadiyen 
yutkunuyordu. Şah devam otti: 

- Sona var -

Okunan bu rapor üzerine maz· temel bir vak'anın önüne zec· 
nundan ne diyeceği sorulmuş, mişlerdir. 
o da: Her ikisi de adliyeye veril· 

- Yırbk değildir, onlar bı- mişlerdir. 

çaktan oldu. Ziraat,_m_e_m_u_r_u deJtwil, 
Diye iddiasında ısrar eylemiş· 5 

tir. Muhakeme, bazı şahidlerin ziraat muallimi .. 
celbi için başka bir güne bıra· 
kılmıştır. 

Naldöken ktJyü 
cinayeti 

Bumavanın Naldöken köyünde 
Muhtar Zeynel ve Azizi öldüren 
Kazımla kardeşi lbrahimin mu· 
hakemelerine temyiz mahkeme· 
sinin nakız kararı üzerine dün 
tekrar başlanmıştır. Bundan 
evelki muhakemelerinde Kazım 
10 yıJ, lbrahim de 15 yıl ağır 
hapse mahkum edilmişlerdi. 

Kazımın rakı kaçakçılığı su· 
çundan evelce de bir mahkiimi· 
yeti bulunduğu anlaşılmış ve bu 
mahkumiyetinin sorulmasına ka· 

Ziraat Vekaletinden vilayete 
gelen bir tamimde .şimdiye ka
dar ziraat memuru diye anılan 
ziraat memurlarına bundan sonra 
(ziraat muallimi) denilmesi mu· 
vahk görüldüğü bildirilmiştir. 

Avrupada da ziraat memur· 
)arına (ziraat muaJlimi) denilmek· 
tedir. Ziraat muallimlerinin ma
a ları yükseltilecek ve terfihleri· 
ne doğru gidilecektir. 

Sıhhat m clisi 
Vilayet Sıhhat meclisi bu gün 

öğleden evel Sıhhat :ve içtimai 
Muavenet müdürlüğünde topla· 
nacak, vilayetin sıhhat işleri 
üzerinde müzakerede buluna
caktır. 

Tarzan: Balta değmemiş 35 

- Dünden mabat -
1 - Tarzan iyice yaklaştığı 

vakit gizlenmiş olduğu yerden 
Doriksin düşmanlarını dikkatle 
gözden geçirdi. Fakat muharip· 
ler arasında Kızıl lvanı gördü, 
yanında aa güzel ve sarışın bir 
kız vardı. Fakat bu kız çok 
mahzundu .. 'Muhariplerden birisi 

t~ 

elindeki kadehi kaldırdı: 
2 - " Yeni hükümdırımız 

şerefine içelim. Çünkü yarın 
Doriksin nişanlısı Ziyfridle ev· 
!eniyor• dedi. V.e kahkahalarla 
güldü. Genç kız ise, yeis ve 
elemle: •-Çok sevdiğim D.oriks 
öldü Katilile evlenmekteuse ölü
mü tercih ederimi .. Dedi. 

3 - J'arzan gizli olduğu yer· 
den genç kızın bu elemli sözle
rin i hep duydu. Ve ayni zamanda 
kuşatının arasından bir hançer 
çıkararak göğsüne saplanıağa 
teşebbüs etti.f ni de gördü. Fakat 
lvan, kızm elini tuttu ve: "-Yok •. 
Ôlm 'yeceksinl Yarın karım ola
caksın, haberin yok mu?. Dedi. 

Tarzan bu maozal".ayı seyre 
daha ziyade tahammül edemedi, 
gizlendiği yerden muhariplerin 
ortasına ·bir yıldırım düşer gibi· 
atladı. 

Vikingler bu ummadık'arı hal 
kar§ısında §8§ırdılar kaldılar ••. 
Tarzan da bu şaşkınhktan isti~ 

fadeye ka\k,şb. -De11am edet:ek. 

Dahili ha alıklıu mütcb smmıa 
Dr. M. Şevki Uğur diyor ki: 

Vaktinden evel 
ihtiyari mağa 
karşı savaş 

-3-
lnsanların hemen çoğunda 

pek erken olarak vücud ve ruh 
çalışma faaliyetlerinin zaldığı 
görülmektedir. Bu gibiler, henüz 
çalışacak bir çağda iken çok 
qüşkün bir şekle girerler ve 
duygulan azalır, çalışamamazlık 
yüz gösterir. Bu gibi insanlar, 
ihtiyar gençlerdir; kendilerini 
ihtiyarlamış hissederler. Bu ağır 
ve düşkün duygular çalışma ve 
faaliyet kudretini keserler, adeta 
cismani ve ruhi bozukluklar 
içinde durgun ve felç olmuş 
gibi bir hale gelirler. 
Yaşama sevinçleri sönmüş bir 

şekle gelir. işte bu hal erken 
başladığı için zaman geçtikçe 
nihayet daimi ihtiyarlık şekilleri 
doğmağa başlar. Mesela her yıl 
bir çok insanlar böyle az çok 
felç nöbetlerile faaliyet sahasın· 
dan uzaklaşmağa mecbur kalır· 
lar; adeta yatağa esir olurlar. 

Şurası muhakkaktır ki vücud 
örgenlerini ve vaktinden evel 
enerji ve kuvvetlerini sarf ve 
mahveden insanlard damarların 
katılaşgıası, yürek ve böbrek 
hastalıkları gibi hayat faaliyet• 
!erinden mahrum bırakan hasta• 
lıkların zalim pençeleri altında 
daimi olarak inleyib ezilirler. 
Ve bu ızbrab içinde amansız 
olan ölümün boğucu elleri ara· 
sında helak olu~ r. 

Talihin bu korkunç ve tehli• 
keli şckill~ine kar.sL hayat_ye 
yaşamanın sonu böyle mi ola· 
c ktı diye sorulacak olursa bi· 
rinci derecede ancak hay t ha· 
samaklarına basarak nasıl bir 
yaşama tehdidi altında bu mer· 
diven basamaklarını geçtiğimizi 
gözönüne almamız lazımdır. 

- Arkası var -

1 Nöbetçi ecz.ahan ler 1 
Bu gece 

Başdurakta Sıhhat, Karataşta 
Hatif, Tilkilikte Yeni lzmir, lr· 
gadpazarında Asri, Güzelyerde 
Afiyet eczahaneleri nöbetçidirler. 
--~~---~-....... ...---......,.~~ 
Halke • 

Halkevinde verilecek 
konferanslar 

1 - 16/12/937 Perşembe gÜ• 
nü saat 17,30 da lzmir Erkek 
Lisesi Tarih öğretmenı Ziya Şö-
len tarafından Eti yazıları hak· 
kında bir konferans. 

2 - 17/12/937 Cuma günü 
iş bankası direktöru Bay Haki 
tarafından: Ulusal Ekonomi ve 
artırma hakkında bir konferans 
ve~ilecektir. 

/Jr. Baki Bilgili 
Vilayet Sıhhat müdür muavin· 

liğine tayin edıldiğini evelce 
ya~dığımız Dr. B. Baki Bilgili 
şehrimize gelmiş, vazifesine baş· 
lam ıştır. 

TAKVİM 
Rumi· 1353 ı Arabi· 1356 

'Kaounucvel 2 Şeval 10 

Kanunueoel 

1 
1 
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7 
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Devle 
gözüyle çocuk 

Cemil Onaç 
Köylü çocuğunu pek yakın bir 

yardımcı diye sever ve büyütür. 

v gu a 
llarında 

....,...,,___~....---------~~-
- Bir ese,. münasebetile -

Fakir şehirli kavuşamadığı ümit- C. Kırban 
]erini onunla tekrar d ir Jtir ve: Rauf f nan, Karl,Lingeden ter· çocuğa göre mektep,, adlı klta-
çocuğunu bu hayalle büyütür. cüme ettiği "Serbest tahrir., adlı hından sonra öğr~tim ve eğitim 
Ve nihayet diğer vatandaşların eserile ilkokullarım·:zın geniş boş yoliarmaa çocukluk hayatının 
da, ekseriya bunlardan farklı, luklarmdan birini daha doldurdu. icab lermı bir mihver olarak ka· 

k kk 1 d Kültu .. r Bakanlı rı.ınca basılıp, o"g". bul edilmesini tekrar müdafaa çocu te a i eri var ır. o 
Ben çocuğu devi t gözüy' e retmenlere tavsiye o!unan bu eden bu ikinci eseri bütün öt' 

eserin, üzerinde durulacak asıl r.elmen arkadaşlarıp .okuması 
görmek istiyoru 'Jl. hakıkaten arzuya şavand r. fa-

l Ço k ·11 t" • t"kb ı· kıymetini, tahrır dersinin teknik U ' r 
- cu • mı e m ıs ı a 1• ~at gönijl çolc ister~i ki, .Pu 

d . D ı t ·ıı t" " h esa)larını çocukluk hayat ı nın r. eve ; mı e ın manevı şa • eser Türk çocı,ığunun y~ratıcı 
siyetı o'duğuna gö e, elbette köklerinden, hususiyet:eri~den rpuhayyılesinden kendine has 

·ıı t" d"" ·· .. almmıc: n masında aramak daha h mı e ın yarınını uşunmege mec· ,.,. :ı- ayatından, orijinal .duruşların· 
burdur. Var n için bu düşünce; doğru 0 ur. Bu bakımdan eser dan ynatılmı§ plşun .. 
miıletin yaşama seviyesini yük- ayrı bir kıymet t qşımaktadır. Türk çoc.uğu henüı keşfolun· 
seltmek ve idarecilerini yet'iştir- Çünkü b iz.de çocukluk hayatının mamış bir dünyadır. O, bitimsiz 
mek fikrinde toplanabilir. Bu tııbii inkişafı çevr.esinde ilerliyen kalan sonsıız dünyasındaki ba· 
seviyenin neler ifade ecfebifece- öğretim usulterfoi .yayan eserler yatını inceliyeç,ek, ıt,anıtaca.k kah· 
ğini siz isted iğin' z gibi geniş hemen hemen yok gibi.. raman elemanları bekliyor. 
anlaym. Ben idareciferclen hü· Bu ciheti Rauf inan eserinin Maam,afih, bu elemanların bi· 
kumetin işlerini göreceklerin ye· başına yazd ığ! mukaddemesin· rer nevzad halinde doğmakta 
tişmesini kastediyorum. Tarihi· sinde de çok güzel anlat yon oldı,ık1arını her yerde görebiliriz. 

"Ç " ·· k · · <Dalar sessiz muhitlermde kendi · d • · L ocuga gore, çocu ıç.ın" 
mız e umumı sevıyeye peK az kendilerine bu bakir sahanın 
·ı · .. di~~ " h 1d d -"" t' e~etler istiyor. "'Birinci s.ınıfta ı gı gor tQsUmuz a e evıe m demanları olmSlk için ÇAlışınak-
.. Ead,...ıun" u ile idarecilerini ye- ıl~9'•t •9'l ••••a:.:1••••1!111111•_ llllllllll•I tad rlar. 

· · b'jr sebep 111idir? Onl.ıır bµnu 
tişt1rmeğe gayrd ettığıni görü· Öyle genç arkadaşlara raştla· 

memleket i§i f..9pacaklarına her 
yorpz. dım ki öğretmenlik hayatlarında 

IJ 1 t · " l d ..J " vatandAşa nirin ~hsii imkanı - s er:senız şoy e e ıı.ıu· I"! ~ sönmez bir şevk ve gayretle bir 
şün.ebiliriz. Devlet, milletin fert· h,azırlamıyor d iye beğm;alar her çpk te«übe1er yapmakta, usul-
lerine karşı çocuklarını yetişJ:ir.: hatde dana büyük, hiç olmazsa )er bulmakta, Türk çocuğunun 
ınek vazifesini üzerine almıştır. te.orik değeri olan bır iddia, ıımuhte ı if eserlerini top.ıyarek 
Ve hemen eklemek istiyorum ki, der geçerdık. onları tasnif ve tahlil i1e uğraş· 
devletimiz, demokrasinin hu em- Hangi memleket fşi? idarede O)aktadıflar. Kuluçka bir yu· 
rini, dünya devletleri içinde en a~ık 1.erler mi var, Üniversite- murta içinde tekemmül devresini 
gen\ş anlamile alır. Gündüz Din, 'Liselerin yü~ek sın:flan geçiren bir civciv gıbi onlar,da 
lllek_tepleıinde Jhiç para almıyan; ıboş .mu kaldı? Ati için bir en· ,,akm bir istikbalde kabuklarını 
yatılı mekteplerde talebe ücre· dişeniz mi var? knacak'lar ve lbu gün tohum ha· 
tine memur .ve eşya parası !icat- Bir kaç sene lstanbulda otur· )indeki ~iyakat ve istldadlarım 
hııyJln devletler pek azdır. muş ve ders!erin ~smini bellemiş bol meyvah l>irer ağaç \haline 

F #.eller~ k.oı ıdev-1etia ıbt1 insanlara diploma vermekle mil- getireceklerdir. Hal, istikbal için 

l · · k ı · 1 ? en yükse'k başanlara gebedir. ıazifesini azıcık yanlış anlıyao· etin sev·yesı mı yü se mış o ur 
lar...., r. Hani . ·r Memleket . i n ncak, olsa Türkiyede bir "Çocuk mese· 
kandan gelmek çocuğ~-baEJ 'm· o sa şu bir ıeyler elde etaMt lesi,., .. Coctık mr.-CU~iıUJ"iycl 
ti -" · d Zan d' sınıfın ken . .ı i z çl n n ,.,0 • rejiroinin doğdu~u çağa kadar 

Yaı:.ı.a.r., 'Vertr i. ne ıyorum 0 :r yoktu. Ancak büyük Türk dev· 
ki, bugiin .de ,;şöyle böyle lbu cuklarına miras bırakılması ar· 
le rimidi,r 'ki kültür sahasına ilk 
anaat vardır. Okuyarşk, hiz· ZJsundao başka bir şey değil-

ıne.t ederek kendine göre )1ik· dir. Ve devlet bu hakkı tanı· adımını atarken çocuğı,ın ilmi 
ıe~ bi,. yer Jıak ıeder;ı insan madıkça daima kabahatlidir. hüviyeti öo\ipde eğildi. Onu 
kabjl değil ç6cnğunun ~aha g.e- Meselenin norma1 şekli belki keyfi telakkiler boy~nduruğ.un· 
ride kalmasana razı ı0laqııy9.r. şöyle görülebilir. Devlet; mile· dan kurtararak ilmin işaret ettiği 
Galiba ~[\sanda bu insiy,aki gibi tin istikbali için liıım olan, se- hakiki mevkiiı,ıe ~ükseltti. 
b k ı ek Eski ZJma..-d..• i&e çocuk 

ir şey. Buna .nerden mi ıhük- viyeyi yü se tm ' yarınki ida- sadece bir maıum telakki edi-
ıned yor.um C::u ı'mtı"hao dediko recilAri lıazırlamak ve miJletin 1 

-· b! • '1 lir y.ey,a büyiUderin ktiçük bir 
dusundan. Beo hunu dlncak in- çpcuklannı yetiştirmek işlerini modeli zannedilirdi. Sazan da 
•andakı' bu ı" nsı"yaka bağlıyar.·- ''· mektepleri vas tasile aörmek ister. 

A&. 
0 bjr lı_a_ınur, bir halmumu gibi 

izah ... dehı' lı'yorum Öyle ya ha Bunlara en ufak bir fark gözetme-
"' · · her lctllıba dökülmeğe çalışılırdı. 

ba yapJlbilmiş, akrabalar da den vatanın hff çocuğu alınır.Ve F#kat •üıhtet füm bu indi 
llıevkı sahih i., devlet çocuğun neticede hukes -yıptığı işin telakki ve hükümleri çürüterek 
bu bııkkmı tanıma,ğa mecbur· kfırşıhğını •hr. rıpkı bir koşu çocuğun hakiki hüviyeti•i be-
dur. Ona layik olduğu mevkii meydanı, vatanın bütün çocuk· Iirtti. 
Vermelidir. Halbuki bir de ne ları, geni~ ve h~r tar•fı ~ok iyi Garh memlelcetleri, öğretim 
&örüyoruz. Çocuk .sınıf.ta kalı- gözde.o :geçirilmiş bir sahaya, ay· ve eğitim fol:lannın muvaffakı· 
Y.or. Aman O,.tamektebi, Ma_eyj, .ııi ,bi.ıay'1 getir~lir. [Eğer hepsi yet sırrının çocuktuk bayatman 
Üniversiteyi bitiremiyecek. ffa· g~irilmemişse .ve ıaypi hizaya dayandığı kanunlara 'bağlı ol· 
1ı'f bu olamaz. Devlet P.ıı11.1lD .konguı.uıı_ş_ş~ devlet kabahatli ola- duğ unu 16 ıneı asırdanberi an· 
Öııü,ne ıe.Çnıelidir. bilir. Şu ,iy.i d\işüoenlere). Bu sa· lamış ve o yoilarda ilerliyerek 

Ve işte bu 'insiyaki düşünce· hanın her yerınde öğretmen de- bir •çocuk ilmi. yaratmış bulu· 
den sonra okula lk g ... l~n ~t· tnen ~ :.Pu kowculara bir anne nuyorlar. 
tetmen ve imtihandır. Öyle ya şefkatinden daha .ince b"r şef· Bu ilim -karşısında çocuk, ayrı 
en ıfaloo ve en -kolay görüle- .katle yol gösterenler vardır. Her bir varlı'k, ayrı bir dünyadır. 
bilen iki mefbum. Kab•bat ya koşucu kendi bacaklarının kuv- Kendine mahsus bir yaşayışı, 
Ökretmende ya imtıhandadır. Ço· vebne göre bu sabada yol alır. lisanı, mantıki, ahlakı vardır. 
tulda biç kabahat o1ab lit- mi? Heı- koşuda olduğu g bi yer yer Maddi, manevi hayatının inkişafı 
l<aıanmak onun en meşru mi· dökülenler olabilir. Nıhayet belli değ.şmez bir takım kanunlara 
tasadır. yerlerde devletin .kulübeleri var- bağlanmıştır. O, artık ne büyük-

Ben doğrusu bu diiş:inceye dır. Oraya yetişenler süslü 4 p- Jerin küçük bir modeli, ne de 
~llşmıyorum. Bir insanın çocuğu loma!ar alarak yorgunluklarım h~r lcalıba 8ökülebi l ~n yumuşak 
aç·n çok şey istemesi normal çıkarabilirler. Bu müsabakanm bir maddedir. Çocuğun tekamül 
olabıiir. Yalnız §Una çok fa.~ .z ıvallı öğretmeni, o koşucuları yolu, ancak kendi kanunlarının 
tını. Bir kaç gazete, hem de gayrete getirmek için elınden çevresi içinden geçebilir. 
büyükleri de var, bu işi adeta geleni yaptıktan sonra kalbinin Çiftçi, ipekböceğinin hayat 
\'atan ve memleket işi yaptılar. çarpıntısına kapılır ve kollarmı şİİttlarına, inkiş~f . devrelerine 
~e imiş 0o 40 sınıf dönmüşler. uzatarak da onlara biraz daha bvyun eğmes ydı ıpek yerine 
nu olabilir mi? ileri itDlek ister. Onun bu uzan- keten bite alamazdı. 

Bu mağdur talebe ne olacak- mış kollarını gören bazı "fena Tabiatteki her varlığın inki-
lrıış? tkel,Pliler. wılar_., geri çekmek şafı bir ~ok kanun, şart ve se· 

Vatan ve mem1eket işidir 'bu. için uzanmış, diye gösterı1,t1ekten bebterle bağlanmış değil mid ır? 
liangiai? .. Oev1et bugün vaıi- çekinmezler. Bunlar bilinmedikçe madde ale· 

fcaini bilmemiş bir insana ken· Bunlara bakma sevgili yolda· mindeki mesaimiz ~caba h:çten 
disini temsil mi ettirsin, salahi· şım. Sen milletin, yalnız milletin başka bir kıyme~ ~ade edebi· 
)etler mi versin? yanılmaz hakemisin. Tepenin ar· 1ir mi?. Büyük bir mütefekkirin 

Yoksa 9 ay 1stanbulda otur· kasında göreceğin ışık biricik dedi~i gibi "tabiate, itaat et· 
lb,k veya 9 ay bir liseye gidip mükafatın ve bu ümjd ruhunun mekle hükmolunur,, . 
2tlınelc o ıeno sınıf ıeçmek için eşsiz gıdasıdır. Çocuğu terbiye etmek işi de 

1 kinci devrede derslerde irtibat 
tesis etmek 

Terbiyenin iki ııihai g.ayesi 
(1) ferdi muhitine intibak ettir· 
mek, (2) o muhitte en yüksek 
mertebeye vardırabilmek. Bu 
gaye gözönünde bulundurularak 
ana sınıfından itibaren hiç bir 
ders kendi başına değil dığer
lerile hanojen bir kül teıkil ede· 
rek okutulmalıdır. Bu külden 
her öğrenci, kendi fel'diyetiııi 
alakadar eden kısmanı ala•, 
diğer kısmı da gayri fUUl'UD· 

da yedek olarak birikecektir. 
Bu şuuri ve gayri ~ öt· 
renme her öj'rencinin zihni ka
J>llsiteıile mebauten mütenasiptir. 
Nihai muvaffakıyeti de öğren· 
mesile mütenasip olacakllr. ..................... 
mevzularmı naı:arı itibare aJ.ralc 
yapılmıştır. En küçük daire şan'at 

Y•ni resim ve elişi derslerini 
ihtiva etmektedir. Bu kadar ter
biye sistemlerinde şimdiye kadar 
san'at bir kültür dersi olarak 
kabul edilmiştir. Temizlik ve in
tizam gibi itiyadı san'at dersleri 
kolaylıkla verebilir. Bu itiy~dı 
verecek olan san'at şekilleri yani 
haritalar, grafikter, reıim ve el· 
işleri, -muntazam yazılmış defter
ler ayni zamanda fikirlerin ta· 

va:auh etmeaine ve yerleşmuiae 
yardım eder. 

Müsbet ilimlerde görülen ka
tiyet • meseli imli, hesap ve 
tabiat tetkikinde oldutu gibi • 
aanJat dersleri vuıtuile eıı mü-
kemmel bir tarzda jğretilebilir. 
Çocuk, jmli, :hesap veya tabiat 
defterini arti.tlk bir tekilde tan
zim ederkea ae kadar doğru 
tek bir hatuız ol.rak yapbtı 
bu vazifpleriacle tam iş görme 
itiyadUlı bodişi de fa..ta..a var· 
mak•wn ,ebr. 
Çoc~rıa m ço~ evditi he

sap :k~ reeitali ... ar.ali 
olanlar.ıdır. 

Tarih ve coğrafya, yurd bil
gisinde gel).e relim ve elifi,Gdeiı 
...ı W'6• ...WulJll• 

Boş vaktin iyi bir şekilde 

.k\lllantlm~d.an bahsederken 
gene saıı ' at terbiyeşini dijjlinü.· 
yorıu;. 

Resim ve elif ini, okup,ıaJc, 
musiki, tahrir, yazı, ll,btn~ ve 
estetik takdir balpmın~o .biri· 
birile raptolunabilw. 

(1) ~ocuğu muhitiqe intj~ 
ve (2) o muhitte en yjiksek 111ı:r
tebeye vardırmak için re,1j111 ve 
elişi ö,kreumek ~_çia en iyi pir 
vasıtady-. 

Y dbqı tebrikleri 

6u küçük kuşlar fa bey~ kartonlır üıeriae v~Mtıt kırmızı 
veya ye§il elişi .kağıtları üzerine siyah ~İDİ 111ür~kkeple ç~ilcbilU-. 
Çqcuktar bu muhtelif kuş çeşitleri ve oturtııluıalvı b.a.kkında bir 
fı kir aldıktan sonra kendileri istedikleri gibi orijinal deetaler 
yapa-bilirler. 

JB11 küçük ~artlar zarflara konularak her çocuk zarfın üstWıü 
y~ar Ne istediği yere yollar. 

böyledir. Hatta daha müre~- ilmi manaları h :linmedikço bu 
keb ve zor bir iştir. Çünkü her günijn okulunda öğretaıeqlik 
~ocuğun kendi ıbaşma ayrı hu- bir ,ıkmazda bucalar. 
sw;iyetleri de vardır. Bu .hususi· Terbiye ilminin meş,aleti, ç.o. 
yetler, kanunlar tanınrnadıkca cukluiu tanımak ve Mymaktır, 
ve öAntim • eğitim yollarınm C. Kırlıan 

ilkokullarda 

Gazetelerden 
foydalanma 

Öğretmenlik erekleri: 
Vedide Karadagı 

1 - Günlük gazetelere kar~ı 
çocukların alakalarını uyandır-
mak. ı 

• 2 - Havadislere karşı alaka-
landırmak. 

3 - Çocuklara, öğrenmek is· 
tiyeo bir İDl&IMn mutlaka oku· 
maaı lazım ıeleceği hissini ver· 
mek. 

4 - Okuma itiyatlannı canlı 
hayati hidiaelerle yani gazete
lerle ilfileıadirmek. 

5 - Ekaeriya bütün gazete
lerde hemen hemen ayni sahi· 
felerde verilen havadisleri ko
laylıkla bulma itiyadını vermek; 
mesela bava rasadab, ilanlar, 
dalaili haberler ilih ... 

6 - Biyiik bir endüstri olan 
matbaacılığın değer ve önemini 
öğretmek. 

'1 - Muhtelif tekıir vuıtalan 
h.&ckında ~r vermek, kopya 
kiğıdı, HpirDğrof ilah ... 
Yapılualc işler: 

1 - 0kuma maıa11 Ozerine 
lconullallf olan gazetelerin boş 
Zfmaalarda ~eya okuma aaatle· 
rinde tedkilci. (Ôtretmen her 
gün gayri ıekli bir surette ha• 
vadiaiD ae .olduğ.unu ıoracak 
olursa çocuk mutlaka eline ga
zeteyi geçirerek bavadiı arama• 
ğa ~latacakbr. 

2 - Çoc;utua mev7.uubabı 
ettiji ._adisi •mfta mutlaka 
gpzeteciea obt..asım istemeli. 

3 ~ istenilen havadisi gaze
tede da~a çabuk bulmak oyll"' 
D'1DU oynaaaa&ı. 

4 .- Bir .. giillfak havadisler 
kulübü. teşkil ederek sistema• 
tik bir surette çalışması i9in 
planlar çizmek. 

5 - Bir gueteye a4tone ola· 
ralc ıınıfta buludurmık. 

6 - Mektepte geçe11 enter .. 
san iaavadial•i 11atfta röportaj 
y~p.alc. 

1 - BunMn yazmak. 
8 -G..eteain nm1t basıldıt& 

Öp•mek için bir matbaayı zi. 
, ... et. 

9 - Bir lllllf gm:etesi çıkart· 
JD#lk. 

a) Havadis, bikire ve 'liirler 
rulltlk-

b) aes~ 1,.....k. 
c) Okul dahilinde diğer 11D1f· 

Jarda ,_ete.in U•auo• yap.ak. 
d) T ebir yollarıoı aıamak. 
e) Gpeteyi ~kattmalc. 
10 - Bütüa suufın alakasını 

J~lıyabilmelc için se~ilecek ha
yadiain çok canlı, mühim olma· 
at•a dikkat etmelidir. 

Çoeuktarın havadislere kar91 
~ .aala•ntaı diğer sahalara 
(bjlheua eotrafi ve tarihi saha
lara) tevcih etmelidir. 

M.eli günün ılıavadislerinden 
ıu aşağıdakiler tetkike değen• 
jer~dir. 

Hatay meselesi. 
lspaoyadaki ihtilal. 
Ç jn - J•ı><>n muharebeıi. 
ilah ... 

Her hangi bir hidiJeoio tet· 
kikinde ~u aıağıdaki faaliyetler 
tavsiye edilebilir: 

1 - O hadisenin inkişaf saf-
1'alarmı, resim ve haritalarını 
-tophyan bir küçük kitapcık 
yapmak. 

2 - Resimler, haritalar ha· 
zırlama. 

3 - Stnıftaki bültende her 
haııgi Yazİ)'CÔ göıteren lkupürler 
bUluadurarak. 

4 - Hadiaenin inkii&fıoı gös
teren resimler yapmak. 

5 - Hadise ile ilgili suallerin 
cevabını ki&.E.p ansiklopedilerden 
aramak. 
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Orta Anaclolucla yeni Türk endüatrisıitin büyük eserinde hayat: 

Kayser·_ kombinasında .......... 
Türk işçisi teknikte olduğu kadar politikada da 

ehliyetini ispat etmiş bulunuyor.. -
... . 

. Kags~ri pamukla kombinası ,-v _ ...... _,, .. .. .... -' 
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Turgud Türkotlu ~ .. · / ..::;::/"/ 
Bir hafta evel Kayseride idim. Pi-.;./ . : f.4 . ,.( ~ıtııfııll:Mll' 

Tabii bu gezintinin ilk hedefi • ·'·: .. J ~ 
oradaki bez fabrikasını görmek· 
ti. Ôyle yaptım. Kuruluşunda 
bu güzel eseri bir daha gör· 
müştüm. O zamana göre bugün 
epey ilerleyiş var. 

O vakit bir çok ecnebi mü· 
tehassıs ustalar vardı. Bugün 
galiba yalnız biri duruyor. 

Bizim işçilerimizden miitchas· 
sıs usta, kalifiye işçi yetiştir
mek gayet kolay bir it oldu. 
Halbuki nerede yeni sanayi ku· 
ruluyorsa orada her. şeyden evel 
düşünülen korkulan nokta bu 
oluyor. 

Rusya hala bu cihetten şika· 
yetçi. Lazımı kadar .kalifiye işçi 
ve mütehassıs yetiştiremiyormuş. 

Onun için biz işçilerimizle if· 
tihar edebiliriz. Kayseri kombi· 
nası kendine lazım unsurları ta· 
mamladığı gibi kurduğu bir 
mekteble de mütehassıs işçi ve 
ust~ yetiştirmektedir. Buradan 
diploma alanlar, kurulmakta ve 
kurulacak olan dokum~ fahri· 
kaJarımızda derb.al iş alabilecek· 
lerdir. 

Fabrika faaliyetini, çalış~a 
tarzını, sabş usullerini bırakı- • 
yordum. Çünkü bu günkü mev .. 
zua girmez. 

Fabrika direktörü Bay Saôık 
bana çok heyecanlı bir gece ya· 
şattı. Ondan bahsedeceğim. Ken· 
dine de bc.nun için burada te· 
şekkürleri~i sunmalıyım. 

Fabrikada çalışıp partiye ya
zıla olan işçilerin ziyaretim ge· 
cesi yıllık Ocak kongreleri vardı. 

Geniş bir salon ve bine ya· 
kın erkek ve kadın .. 

Ortada bir masa üıtünde bir 
hoparlör. 

Muvakkat reis ocak idare 
heyetin:n yıllık çalışmalarına ait 
raporu okuttu.Söz istiyenler var. 
ilkin kombina direktörü masa 
başına hoperlör karşısına geliyor: 

.. _ Burada herkes fikrini ol· 
duğu gibi ve açıkça söyliyebilir. 
Ben de partinin bir azası sıfatile 
okunan raporu tenkid edece· 
ğim." dedi ve tenkidini yaptı. 

Hatipler ondan sonra sıra 
sıra kürsüye geldiler. Söylediler, 
anlattılar ve istediler: 

Ocak idare heyeti çalışamadı. 
Neden bütün işçiler partiye 

alınmamış? Koca bir yıl geçmiş 
ortada ne bir kütüphane, ne 
muntazam toplantı yeri, ne de 
göze çarpacak f aliyet var. 

Parti oklarını ızah edecek, 

Fabrikanı.n iç kısmına bir bakış 
sanayi ve ekonomi siyasetimizi mekikler, tezgahlar ve daha bir 
partililere anlatacak bir çok çok şeyler kendi kendilerine 
konfcranıJar verilebilirdi. Hal· hareket ediyor. 
buki biç bir şey yapılmadı. ' ~ir buçuk asırdır, Avrupa ve 

Uzatmıyalım. idare heyeti in· Amerikada elde edilen yüz bin· 
tihabı yapıldı. Kongrenin idare lerce ihtira sayesinde (mekik) 
heyetine itimadsızlığı anlaşıldı. değil (dağlar) bile kendi ken· 
idareye yeni bir heyet seçildi. dine harekete geldi. 

işçilerimizin bu kongredeki Yer yüzünde ' hayatın gülüm· 
dilekleri de değerlidir. Memlcke· sediği ilk gündenberi, insan 
tin maadfine, umumi sıhhatine, kendini tabiatle karşt karşıya 
nakliye vasıtalarına vesaire ve· gördüğü gündenberi h"ç şüphe 
saire aid kıymetti mütalealar yolC ihtira fikri d.e başlamış bu· 
var. lunuyor. 

Amma, en ziyade dikkati celb Ve binlerce yıllık beşer tarihi 
eden nokta, istisnasız her. işçi- gibi, binlerce yıllık bir ihtira 
nin (Memleket) için (Millet) için tarihi de var. Beşer kütleleri 
söz söylemesidir. ' gibi beşer fikirleri de Okyanus· 

Çalışmakta bulundukları fab· lar kadar geniş ve kuvvetli bir 
rikayı benimsiyerek, kendi mal· yürüyüşle eskiden yeniye doğru 
lan olduğunu bilerek söz söy- akmakta bulunmuştur. 
lemiş olmalarıdır. Ancak bir buçuk asırdanberi 

Türk İşçilerinin düşünme ve elde edılen ve derhal tatbikata 
konuşmalarında; rejimimize, parti intikal ettirilen ihtiralar karşı· 
oklarımızı, poltika hayatımıza sında, binlerce yıllık ihtiralar 
uygun olarak görülen bu ahenk hiç kalıyor. 
ve intibak ehliyetinin kıymetini, Denebilir ki bu gün tabiat, 
yaşadığımız zamana göre yük- insanın elinde oyuncak kalmıştır. 
sekliğini anlamak için okuyucu· Eflatuna göre, o halde beşe· 
larımız müsaade ederler. Başka 
memleketlerdeki amele hayatın-

riyetten esaret kalktıktan başka 
yer yüzü bu gün bir (cennet) 

dan da bir nebze bahsedeyim. olmalı idi, insanlar da (melek) 
Hafızam aldatmıyorsa Eflatun gibi olma'ı idi. 

olacak; yazdığı bir eserde, 0 Halbuki vaziyet, hakikat ta • 
zaman devletin dokuma tezgah· mamile ba b k b d ? m aş a, aca a ne en 
larında Çalıştırdığı esirlerin h_a· Çünkü b""t·· b h 1 • u un u i tira ar 
yatından bahsederken A demış: ve ihtiralardan elde edilen 
.,ne vakit mekik ve tezgah ken· sonsuz faydalar (şahsi menfaat) 
di kendine hareket ederse o lere mal olmuştur. 
vakit esaret kalkacak." Avrupada büyük fabrikala d 

k l .. b" 1 r a 
Eflatun bunu iki bin üsur ça ışan yuz ın erce (amele) bir 

yıl evci söylemiş. (patron) un, bir (şahs) a aid 
O vakit, hatta bundan yüz sermayenin esiri olarak çalış. 

elli yıl evci (24) saatte (45) bin mıştır. 
kadının yaptığı ipliği şimdi Böylelikle Avrupa ve Am~ 
mevcud dokuma tezgahlarında rikada sanayiin ilk kurulduğu 
yalnızca (bir) kadın (8) saat yerlerde bir (amele) hareketi 
çalııarak yapabiliyor. Çünkü (say) ile (sermaye) mücadelesi 

Norvec 
t Japon ordusu, Bukeo ----

Mille~~e~ cemiyeti çer- Şehrini zaptetmiştir 
çevesı ıçınde çalışacak 

Hslo, 14 (A.A.) - Hariciye Dün gece, Nankinin zaptı münasebetile 
Nazırı Koht Arbei~er Bald.et Japonyanın her tarafında şenlikler olmuştur 
gazetesine beyanatında demış· 
tir ki: 

İtalyanın Cenevreden ayrılmı.ş 
olmaıı bizim üzerimizde hiç bir 
tesir yapmıyacaktır. Eğer dünya 
iki ideoloji bloka ayrılacak ise 
Norveçin hangi blokta yer ala· 
cağı şüphe götürmez. Fakat biz 
bu esasa dayanan ayrılık iste· 
miyoruz. Norveç muhtelif hükii· 
met şekilleri ile alakadar olmak· 
sızın milletler arasında sulbü 
adaleti hakim kılmak · için Mil· 
Jetler Cemiyeti çerçevesi içinde 
çalışacaktır. ----lngiltere kralı altıncı 
Jor jun doğduğu gii. 

nün yıld6nümü 
Londra, 14 (Radyo) - lngil· 

tere kralının doğduğu günün 
yıldönümü münasebetile bugün 
burada şenlikler olmuş, toplar 
alılmış ve sarayda ailei krali 
arasında tebrikler olmuştur. 

Kız kaçırma 
Bayındırın Uladı köyünde Veli 

kızı 14 yaşında Esmayı ayni köy· 
den Mehmed oğlu Seyfi kaçır· 
mış ve zabıtaca tutularak Adli· 
yeye verilm iştir. 

Yurddaş! 
Bol, hol reçel gigen ço

cuk kuvvet ilacına muhtaç 

--

Kurşuna dizilen Çinliler 
Şanghay, 14 (Radyo) - Ja· imparator, japonyanın her ta-J 

pon orduları, bugün de ilerliye· rafından tebrik telgrafları almak· 
rek Pokeo şehrini zaptetmişler tadır. 
ve şehrin şimalinde tahşidat Şanghay, 14 (Radyo) - Ma-
yapmağa başlamışlardır. reşal Şan-Kay.Şek, ordunun geri 

Çin ordusu muntazaman çekil· çekilmesi hakkında bir emirname 
mektedir. neşretmişrir • 

Tokyo, 14 (Radyo) - Japon· Mareşal radyoda beyanatta 
yanın her tarafında Nankinin bulunarak. Nankinin sukutunun 
zaptı münasebetile büyük şen· mücadeleye nihayet vermiycce• 
likler yapılmaktadır. Bu gece, ğini, Nankinin, esasen askeri 
sarayın önünde bir fener alayı kıymet ve ehemmiyetini çoktan 
tertip edilmiştir. kaybetmiş olduğunu söylemiştfr. 

B. Delbos, bugün 
Pragda bulunacak 

oımaz. --Fransa ile Yugoslavya arasında üc 
başlamıştır. Sınıf mücadelesi di· • • • • • 
ye andığımız mücadelenin en muahede bırden ımza edıldı. 
koyuıu da bu olmuştur. 

Avrupa medeniyetini bu gün 
kemirmekte bulunan kurdların 
en korkuncu i~te bu (amele) 
(patron) kav sı ol ur.~~~-' 

Orada (Amele) nin kini, intİ· 
kamı o derece inkişaf etti ki 
amele: •Kahrolsun sermaye sa• 
bipleri!. diye bağırdığt vakit, 
isterse vatan da beraber kah· 
rolsunl demekte bir dakika bile 
tereddüd göstermez. 

ıtı 

* * Şimdi gelelim sadedimize: Ka-
malist Türkiyede sanayi, ağır sa· 
nayi kurulurken elbette biz, baş· 
kalarının düştüğü hataya düşme· 
meli idik. 

Onun için bir çok Parti kong· 
relerinde verilen kararlara göre 
bizim rejimimiz şahsi teşebbüse 
ve kazanca bir mevki vermek· 
tedir. Onu tanımakta ve hürmet 
göstermektedir. Bu ancak bir 
dereceye kadar olmalıdır. 

Bunun iç· n büyük sanayii, bü· 
yük işleri hükumet elile ve pa· 
rası ile yapıyoruz. 

Yani bu müesseseler millet 
malı olarak çalışıyor. 

Bu suretle biz; sınıf mücade
lesinin önüne geçmiş oluyoruz. 

Bu müesseselerde çalışan iş· 
çilerimiz biliyorlar ki onların 
hakkını yemeğe, kesesine indir· 
meğe çalışan ortada bir (şahıs) 
bir (patron) yok. 

Fabrikanın kazancı fazlaca 
olsa bile bu para yine milletin 
işlerine sarfolunacaktır. 

Teknik çalışmalarında takdir· 
lere layık bir meharet gösteren 
işçilerimiz, işte parti poltikamızı 
devletçilik siyasetimizi de kendi 
kendilerine erkenden kavradılar. 
Onun için kongre gecesi yukarı· 
cia yazdığım gibi göğsümüzü ka· 
bartacak bir şekilde heyecanlı, 
kıymetli, değerli fikirlerle dolu 
olarak geçmiştir. 

Türk işçisi, teknikte olduğu 

gibi rejimimize. poltik~mıza ait 
hayatta da ehliyetini ispat etmiş· 
tir. Bu hepimiz için, bütün mil• 
let için iftihar olunacak mesut 
bir hadisedir. 

Turgut Türkoğlu 
Manisa mebusu 

M. Delbos 
Belgrad, 14 (Radyo)- Fransa 

Hariciya Nazırı B. Delbos, bu
radan hareket etmeden evtıl, 
Yugoslavya Ticaret Nezaretine 

gitmiş ve Nazır Vermaniç ile 
üç ticaret ve kliring muahedesi 
imzalamıştır. 

Yeni muahedelf!r. Fransaya 
karşı olan eski borçlarını tesviye 
edebilmek üzere Yugoslavya için 
son derece müsaadekirane tan· 
zim edilmiştir. 

B. Delbos, müteakıben Fran• 
sız sefarethanesine giderek, Ro· 
manya, lngiltere ve Çekoslo· 
vakya sefirlerini kabul · etmiş, 
uzun müddet konuştuktan sonra 
Praga hareket eylemiştir. 

B. Delbos, yarın saat 15 te 
Praga muvasalat etmiş buluna· 
cakhr. 

Belgrad, 14 (A.A.) - Delbos 
ile Yugoslavya Ticaret Nazırı 
Rbani, bu gün saat 12,30 da ti· 
caret nezaretinde Fransız • Yu· 
goslav ticaret muahedesini imza 
-Sona 8 inci sahifede-

Tariş meşheri 
üzüm kurumu, tasarruf haftası 

için bir meşher açb 

Uıusal Ekonomi ve artırma haftası münasebetile •TARIŞ. Üzüm 
Kurumu, gümrük karşısındaki işletme hanında bir • incir • Üzüm 
Meşheri" açarak nefis mahsullerimizi halkımızın istifadesine arzet· 
miştir. Perakende suretile yapıları satışlar, her türlü kazanç eadi• 
şesinden uzak olup sırf yerli mahsullerimize rağbeti temin makıı· 
dına matuftur. 

Meşher, bir hafta devam edecek; tasarruf haftasından sonr• 
kapanacaktır. 

Resmimiz Tariş Meşberini teıbit etmektedir. 
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Dilber kadın korsan 
- Aşktan başka kuvvete baş efimiyen deniz kızman maceralar•:·· ., - Manı· sada· 
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Meri, korsanlık hayatında daha büyük, daha kor- Kültür seferberliği 
kunç maceralar yaşamak istiyordu •• 

Hiç bir Türk yavrusu Manisada 
mektebsiz bırakılmamıştır 

Papaz, korsan reisinin yanında denilen şey ancak buradaydı. Ve 
ıadece ruhani iş ile mükellef Kolomp, yahut Amerikayı zapte· 
detildi. Esas itibarile, korsan· . denler bunu bilmiyorlardı. Bil· 
lar arasında ahret kayıuıu he- medikleri için de Azteklere fena 
men hemen yoktu. Herifler, her muamele etmiştiler. Halbuki Az· 
şeyi feda etmişler, canları cep- tekler, "Abıhayat,, m yerini ve 
lerinde, kelleleri koltukları al· sırrım bilen insanlardı. Bunlar 
tında bir şeyler kazanmak için hem abuhayatı hem de akıllara 
çalışıyorlardı. Bunlar, arz üze- hayret verecek kadar çok olan 
rinde kendilerine mahsus bir iki altınları saklamışlardır. Bu iki 
adadan başka hiç bir yerde hazineyi bulmak artık pek güç 
karaya ayak basmak hakkına bir iş olmuştu. Abıhayat öyle 
ve cesaretine malik değil idiler. bir su veya eksirmiş ki, onun 
Bunun için Papaz da, Karasa· bir kadehini içen, ne ölür ne 
kalın hesaplarına bakmakta idi. de ihtiyarlarmışl 
Arasıra da, ölürken yaptıklarına ihtiyar Kolombun gördüğü 
pişman olanlara dini hizmet ya- deniz kızlarından ve amazonlar-
p :yordu. Bu hizmetlerine muka· dan da bahsed 'yordu. 
bil de kendisine ııra korsanların Meri, "Abıhayat,, "Pek çok 
aldıkları hissenin yarısı veril· albn,, 1'Deniz kızları" ve "Ama 
mekte idi. zonlar. üzerinde çok duruyordu 

Karasakal bu harb sefinesini ve bunlar ne güzel şeylerdi?. 
mağlub ettiği zaman, bir de Şimdi de Amerikada ve sahil· 
doktor tedarik etmeğe muvaf- lerinde bunlardan biç olmazsa 
fak olmuştu. Bu ana kadar kap· birer tane bulmak ve görmek 
tan Tiçin gemisinde doktor mümkün değil miydı? 
yoktu. Meri, ihtiyar doktorun anlat· 

Bu doktorun adı Mak Guas· taklarını çok büyük bir zevk ve 
ton idi; zamanın tahsil görmüş alaka ile dinliyor, bunların pek 
diplomalı doktorlarından bulu· çoğunu imkansız ve bayalat nev· 
nuyordu; bir şarlatan değildi. inden telakki etmekle beraber 

Harb sefinesinden korsan ge- bir kısmını da makul buluyordu. 
misine esir olarak alındığı zaman Yalınız Meri bu harikalarla kar
kifi derecede ihtiyar idi; fakat şılaşmak ümidini zerrece kaybet· 
bu adam iki hayat yaşıyan ga· miyordu. Bu korsanlık hayatında 
rib mahluklardandı. Sarhoş ol· şu çok kııa bir zaman içinde 
madığı zamanlar, bir kenara ne kadar inanılmaz şeyler ve 
çekilir, hiç bir kimse ile konuş· hadiseler görmüştü. Onun için 
maz, bazı lncil, ekseriya Krem· h• :.dotan jüftel; • f'l'il;: 1lll!iil Mn· 
velin hayatını okurdu. Fakat... bir yeni harika ve had se vade· 
sahoş olduğu zamanlar, bu sa· diyordu. 
kin ve sakit adam büsbütün de- Meri, yaradılış itibarile ma· 
ğişirdi; hiç susmaz, bir sürü ma• cera ve sergüzeşt düşkünü idi. 
ceralar nakleder, bilhassa Ame- Korsanl.ık bayata bile onun ma
rikamn keşf ve zaptına dair bir cera perestlik heveslerini tatmin 
çok güzel şeyler anlatırdı. edemiyordu. O, daha başka, da-

ihtiyar doktor, nazı çekilir ha harikulade maceralar isti· 
bir adamdı. Meri de bu ihtiyar yordu. ihtiyar doktorun da an· 
adamı çok sevenlerden idi. ihtiyar tattığı şeyler onun bu hevesle· 
doktor da müstağni görünmeğe rini alabildiğine kabartıyordu. 
çalışmakla beraber, Meriyi, se- Cesurdu, gençti, korku nedir 
venlerden idi. Meri, hissesine bilmezdi! Resmen ve herkesin 
düşen içkiyi ekseriya doktora bildiğine göre Edvar Rid adlı 
~erirdi. Meçhul bir his albnda bir delikanlı idi. Nelere kadir 
Meri, doktorun Kristof Kolomp olamazdı, sanki?. 
hakkındaki masallannı çok de- Karasakal kendisini iyi anla· 
rin bir saygı ve zevk ile din· mış olsa .. Neler olmazdı? 
lerdir. Ve bir gün çıkan bir hadise, 

Doktora göre, Amerika baki· Meriyi hayallerinde daha kuv· 
\atte cennet denilen yerin ta ken· vetlendirdi, çok sevindirdi. 
disiydi. Kolomp ve arkadaştan Yukarıda da söylcd ığimiz veç
bu keşfi iyi idare edememişler bile Karasakal kaptan Tiç, bu 
ve bu cennetten istifade yolunu genç korsanı dikkatle takib edi
bulamamışlardır. • Abıhayat ,, yor, onunla kafi derecede ala· 

-za6ı1a== 
__....._ Roma-n ı 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelt 
..__; 

Çe11iren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------
Tefrika Numarcuı; 36 

Nevyorlcta değildiniz .. 
- Evet.. O da aynen böyle 

söyledi.. Felaket? 
lika, hiddetle ayağa kalktı ve: 
- Sadece beş milyon dola

rım aşırılmış olmuyor, fakat teh
dit karşısında da kalıyorum. Bu 
kadın her halde benim aleyhim
de bir şeyler biliyor; Çok kor
kuyorum, dedi. 

Bir iki adım gezindikten sonra 
birden durdu: 

- E•al, çabuk. Aleyhimizde 
harekete geçilmezden evel biz 
hareket edelim. Şurada çekme· 
ccde tabancam var. Onu al, be· 

nim otomobilime.. Ben bu taban 
cayı Long lslandda batalChğa 
at. Bu silah yok edilmeden ken· 
dimi rahat göremiyeceğim dedi. 

Eral, küstah bir herifti: 
- Sen, adeta kendini şüpheli 

görüyorsun dedi. 
Eral Marşal tabancayı aldı, 

llkaya tekrar: 
- Doğrusu.. Bu silahın böy

lece burada bulunması sor· 
mağa değeri Dedi ve tabancayı 
cebine koydu, çıkmağa hazır· 
landı. Fakat kapının eşiğinde 

durarak: 
- Jım Blakın miras namına 

kalanıyordu. Bu delikanlıda büs
bütün başka, d ğer korsanlardan 
üstün bir hal görüyordu. 

Tiç, "mavi yıldız,, gemisini 
zaptettiği anda bu toy delikan· 
lının ilk olarak maiyetine gir
mesini ve kralın emrini kabul 
etmediği ıamanda "Bravo, kap· 
tan Tiçl~ diye haykırdığını nok· 
talamış idi. 

Feci bir kaza 
Tirede Akkoyunlu köyünde 

feci bir kaza olmuştur. Mehmed 
oğlu Hasan Hüseyin Yıldırım, 
tabancasını kurcalarken ateş 
aldırmış, çıkan mermi sol me
mesi üzerinden girip arkasından 
çıkmıştır. Hasan Hüseyin Yıldı· 
rım, aldığt müdhiş yara yüzün· 
den derhal ölmüştür. 

Yurddaş! 
Malatganın altın renkli ve 

bal tatlı kayısısını evinden 
eksik etme/ 

Öğretmenler çalışkan 
Manisa, (Hususi muhabirimiz· 

den) - Manisa Kültür hayatın
da son günlerde çok canlı bir 
faaliyet göze çarpmaktadır. 

Vılayetin 169 ilkokulu ve 436 
ilkokul öğretmeni ve . bu okul-

~---------....~~:.c:;::?~a::>oa:::ı.;~~:::>c:::::>o:::::~--....__. ........... -..... ......... ..-.-----

Ay dında Ulusal Ekonomi 
ve artırma haftası 

Ayd:n, (Hususi) - Ulusal Ekonomi ve Artırma Haftasının ilk 
günü Aydında merasimle kutlulanmışhr. Haftayı, H. Aksudoğan 
bir söylevle açmış; Dr. Soylu ve ilkokul talebelerinden birkaçı 
söylevler vermişlerdir. Merasimde bütün mektepler talebeıeri, er· 
kanı hükumet, belediye ve parti erkanı, Halkevi üyeleri, cemiyetler 
ve müesseseler mensubini iştirak etmişlerdir. Hafta münasebetile 
kahvehanelerde halka kahve yerine portakal, mandarin, elma, incir 
ve üzüm verilmektedir. 

hiç bir şey bırakmadığını polise 
haber vermek te lazımdır sanıyo· 
rum. Hatta bunu haber verme· 
mek şiiphe uyandırar. Dedi. 

- Evet, Eral.. Bende bu fikri 
muvafık görüyorum 

• 
"' "' llka hemen polis ile temas 

etti ve kocasının bıraktığı mi· 
ras şekil ve miktarını bildirdi. 

Hadise polisin de nazarı dik
katini celbetti. Kendisini öldür· 
düğü tahmin olunan Jim Blak 
zengin bir adam idi. Bunu zev· 
cesı gibi şerikleri ve sair mua
melesi olanlar biliyorlardı. Şu 
halde beş milyon kadar muaz· 
zam bir para ne olmuştu?. 

Jim Blak hadisesi adliye ve 
zabıtaca kapanmak üzere idi. 
Fakat bu para meselesi, hadi· 
senin yeni baştan ve yeni bir 
cepheden canlanmasını mucib 
oldu. Zabıta yeniden ve çok 
g"zli bir tahkikata başladı. 

Tahkikat pek ~üc ve çetin 

oldu. Hemen hiç bir kimseden 
bir malumat alınamadı. Niha
yet zabıta Jim Blakın büyük 
muamelelerini takib eden mü· 
essesenin direktörü S. Killigreve 
müracaat zaruretini hissetti. Bu 
zat, Jim Blakın en samimi dost
larından olduğu da şayidi. Bay 
Killigrev polis müdürünün ya· 
nına girdiği vakit, selamdan 
sonra hemen Jim Blakın serveti 
hakkındaki sualle karşılaştı: 

- Jim Blak meselesi önünde 
gördüğümüz müşkülat cidden 
büyüktür. Bu çok zengin adamın 
beş milyon doları ortada yok .. 
Bu para her halde çalınmış ve 
mesele de bu hadiseden sonra 
tekemmül etmiştir. Siz, müte· 
veffanın hem dostu hem de iş 
ajanlarındansınız. Bu hususta 
beni tenvir edebileceğinizi sanı· 
yorum. 

Çok tecı übeli bir adam olan 
ihtiyar Killigrev, polis am·rinin 
yüzüne dikkatle baktı. Evet, Jim 

• 

ilbaglarının . etrafında 
lara devam eden 23,487 tale· 

"besi vardır. Bu adetten 1200 
mevcutlu merkez yatılı ortaokulu 
ile Akhisar ve Turgutlu ortao
kulları talebesi hariçtir. 

Yeni açılan Kız enstitüsile 34 
öğretmeni bulunan ve çifte ted· 
risat yapmakta olan merkez or· 
taokulu, genç ve değerli öğret
menlerle kadrolarını ikmal ede
rek vilayetin en verimli birer 
Kültür müesseseleri haline gir
mişlerdir .. 

Yeni açılan Kız ~nstitüsü çok 
rağbet bulmuştur. Pek yakında 
orta ve gece san'at kısımları da 
açılacaktır. 

Vilayetin ilköğretim kadrosu 
her yıl genişlemekted;r. Vilayet 
clUiıt.u•• -oklama~ .. ~ • o• 
nan çocukların mektepsiz kal-
mamaları için evelinden icab 
eden tedbirler alınmış ve hiç 
bir çocuk mektepsiz bırakılma· 
mıştır. 

Vilayette okul binası inşaatı 
da hızla devam etmektedir. 

Merkezde: Horozköy, İğdecik, 
Sancaklıboz, Geriköy, Karaoğ· 
lanlı, Kumkuyucak, Hacırahmanlı 
köylerinde yeni yapılan okul bi
naları ikmal edilmiş ve açılma 
törenleri yapılarak tedrisat bu 
binalarda yapılmağa başlanmış· 
tır. Selimşahlar, Halitpaşa, Eğ
riköy okul binalarının da temel· 
leri atılmıştır. 

Kazalarda: Turgutlu, Akhisar, 
Kula merkezlerinde tam devreli 
ve Kültür Bakanlığının birinci 
sınıf nümune okulları sisteminde 
üç okulun inşaatı bitmiş, açılma 
törenleri yapılmış ve tedrisata 
başlanmıştır. 

Kaza köylerinde on iki oku-

Blak tahvilat ve eshanıının satal· 
masını emrettiği vakit, cidden 
büyük hayret içinde kalmıştı. 
Bazı endişeler de hissetmemiş 
değildi. İşte şimdi bu eshamın 
beklenmediği bir sırada satışa 

çıkarılması macerası, feci bir 
akıbet almış bulunuyordu. 

Tecrübeli Killigrev, Polis ami· 
rine kısa cümlelerle, hadiselere 
fazla mana ve renk vermeden 
J imin yazıhanı:sine nasıl geldi
ğini, eshamının satılmasını em· 
rettiğini, bunların beş milyon 
dolar tuttuğunu, beş milyon do· 
lan çek olarak değil, nakden 
aldığını söyledi. 

Killigrev sozunu bitirince, 
polis amiri yerinden kalktı, pen
cerenin yanına kadar g:tti ve 
bir müddet düşündü. Sonra: 

- İyi anlamış isem J im 
Blak, bütün eshamının muka
bilini yanında bulunduruyor ve 
ö!düğü zamanda bu beş milyon 
dolar nakit yanında idi. De~ı l 

~ t; '>' 

~-S Klinunuevel 

Milasta 
Zeytinci köylerin 

f edakdrlığı 
Milas, - Bir çok zeytinci köy

lerin halkı, fabrika ve yağhane
de sı kılan zeytinlerin pirinala
rını, köy odalarına bağışlamağa 
başladılar. 

Yağhane işletenlerden bazı
ları köylülerin çok yerinde olan 
kararlarına itiraz etmek istemiş• 
!erse de neticede haksız olduk· 
]arını anJıyarak susmağa mec· 
bur kalmışlardır. Bu havalide 
yağhanelerde sıkılan zeytinler· 
den çıkan zeytinyagmın yüzde 
onu, yağhane sahibine kalmak
tadır. 

Başka taraflarda, mesela Yu
nanistanda yüzde dört ve yüzde 
beş ile yağ sıkıldığı ha de, Mi
lasta yüzd~ onlardan aşağı yağ 
sıkılmamaktadır. Bu kadar yük· 
sek bir pay alınmasına rağmen 
kendi malları olan piririalan 
kendi kendilerine bağışlıyan 
köylülere itiraz etmek esasen 
manasızdı. 

Bu sene köylere bağışlanan 
pirinalardan bir çok köyler, ıe
nede üç beş yüz, bazı büyük 
köyler de sekiz yüz liraya yakın 
yeni varidat elde edeceklerdir. 

Bir nakil 
Muğla, - Gümrük kaçakçılık 

- Sonu 8 inci sahi/etle -

lun inşaatı biterek tedrisata bq
lanmış ve sekiz okulun temel 
atma töreni yapılmıştlr. 

Yeni vazifeye- başlıyan Kül· 
tür direktörü Bay Rauf inan, 
esaslı ve enerjik çalışmasile Ma
nisada kültür hayatına yepyeni 
bir hız vermiştir. Hatta diyebi· 
lirim ki, Manisada bir Kültür 
seferberliği başlamıştır. 

Büyük bir samimiyet bava11 
içinde devam eden toplantılar, 
kurılat, çalışmalar muhitte bu 
hissi uyandırmaktadır. 

ilimizin Kültür işleri üzerinde 
gösterdiği büyük başanlardan 
dolayı Kültür Bakanlığınca tak· 
dir edilen lıbayımız Dr. Lütfi 
Kırdarın kavrayışı, görüşleri ve 
sitemli faaliyeti bu güzel neti• 
celeri doğurmakta ve Manisa• 
mızı örnek vilayetler haline sok· 
maktadır. 

Manisa Muhtarlar kursa 
Manisa, ( Hususi ) - Halkc

vinde köy muhtarlarının mılG· 
matlarım takviye için açılan 
kursların ikinci devresine bugün 
başlanmıştır. Kursun bu devre
sine 178 rr.uhtar, köy idare he
yeti üyesi iştirak etmiştir. 

Manisada spor sahası 

Manisa, (Hususi) - Manisada 
yapılmakta olan büyük stadyo
mun projesini yapan Viyoti Vi· 
yolinin mümeseili bu gün şehri· 
mize gelmiş, inşaatı kontrol et· 
miştir. 

mi? Dıye sordu. 
Killigrev gittikten sonra, poliı 

amiri bir sigara yaktı, uzun müd
det düşündü. Mesele çok karışık 
ve endişe verecek bir gayri tabi· 
ilik almıştı. Ertesi gün bile, 
Mis Şarlot Hopun müracaabna 
kadar bu hususta bir karar 
vermiş halde değildi. 

Şarlotun şüpheleri 
Polis amiri için Mis Şarlot 

H opu b "ran bile bekletmek artık 
imkansızdı. Jim Btak hadisesinin 
bellibaşlı eşhasından biriıi de 
bu genç kızdı. Bunun için he
men kabul etti. 

Şarlot, çok sinirliydi. Ve gös· 
terilen koltuğa oturur oturmaz: 

- Bay Makans, dedi. Beni 
şüpheye düşüren bazı hadiseler 
hakkında size izahat vermek 
için geldim. Şüphelerimde belki 
aldanıyorum . Fakat beni bu 
şüpheler çok işgal ediyor; o ka· 
dar ki, uyumak kudretini de 

- Sonu var -
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ya karşı boykota çailıran müşterek bir bevannrıme neşre 1tiler Elektrik şebekesi 
- Başı 1 inci sahifede - teessürü beyan eylemiştir. del Hol, Panez top çekerınin tevsi edildi 

Bu günkü program imparatoruna bir protestoname Hariciye Nezareti namına söz uğradığı taarruz hakkında dün Manisa, (Hususi)- Şehrimizde 
lstanbul radgosıı: göndermek suretindeki cüretka- ~öylemeğe salahiyettar bir zat Cumhurreisi B. Ruzveltle ikı sa· kurulacak olan büyük elektrik 

k 12 5 rane teşebbüsü dikkate şayan Ing lız gemilerinin bombardımanı at kadar görüşmüştür. santralı, ancak gelecek yıl ikmal 
l 2,30 Türk mu si isi; ' O görülmektedir. Bu hal Amerika hakkında demiştir ki: V · t 14 (R d ) Ame 

A. h b l 13 05 T- k aşıng on, a yo - • edilecek ve faaliyete geçecektir. 
ıans a er erı; ' ur tarihinde m·ıslı' mesbuk olmıyan - Tahkikata devam edı'Jmek- C R b ·· ·k H f f · k. umhur reisi B. uzvelt, ugun Yeni yapılan hastanenin elek-

musı isi, 8 i musı 1
• bir hadisedir. tedir. Bunda bir kast yoktur. 18,,0 dans musıkisi; 19,30 Japonya imparatoruna b'r muh· trik ihtiyacını karşılamak üzere 

K T k Londra, 14 (A.A.) - Geze- Hadisenin, bir endaht yanlışlı· tıra vermiş ve (Paney) topçeke· mevcut tesisata bir motör ilave 
onferans; 20 ür mus kisi; teler bı'lhassa Uzak şark mes- g" ından ileri geldiği sanılmak· d · ı · b k b 1 

'W,30 Arapça neşriyet, 20,45 tadır. rinin • uğradığı taarruzdan dolayı e 1 mış ve şe e e u suret e 

T . k .k. . 21 15 S d elelerile meşgul olmakta ve Amerika halkının büyük bir genişletılmiştir. 
iır musı ıs•; ' töi yo or· hemen heps'ı de ş"ımd'ılı'k Vaş'ıng· Tokyo, 14 (Radyo) - B. Hi· " • ı· lı l ki k 22 15 A' h elem duyduğunu bild.rmiştir. umumı mec ıs aıır ı arı 
•stra ı; ' ıans aberleri; ton ile Londranın sıkı temas rotanın Nankin ve Şana-hay ha· Meclis ı umumi, 15 lkincika· 

22•40•23 Solofar. halinde bulunduğunu müşahede diseleri münasebetile Amerikan Londra, 14 (Radyo) - Japon· nunda toplantılarına başlıyacak· 
Mute! f istnsyonların en mute- etmektedirler. • ve lng liz sefirlerini ziyaret et· Yanın bura sef.rı, bu gün lngil· tır. Büdce ihzaratı bitmek üze· 

n' parçaları: Bazı gazeteler Amerika ile mesi; Amerikaya tarziye verdiğı tere Hariciye Nazırı B. Edenle redir. Bu seneki büdcede, yeni 
Senfoniler: lngilıerenin sadece mazeretlerle ha 1de ingiltere~e yalnız teessür· uzun muddet görüşmüş ve Yan· okul binaları ve bir tahaffüz· 

21 Laypzig: Anton Bruchnerin iktifa etmiyeceklerini zannet· !erini bıldirmekle ikt fa eylemesi çe nehrinde taarruza uğrıyan İn· hane inşası için tahsısat bulu· 
ıkincı C-moll senfonıs • 21,10 mekle ve uzak şark sularında manidar görülmektedir. giliz gemileri için Japoııyaea nacaktır. 
Peşte: Macar filharmonisi. bir deniz nümay şı yapılması M !um o duğu veçh le lngiliz tazminat verileceğini söylme· 
Hafif konserl~r: ihtimalinden bahsetmektedir. gemileri de Japon ateşi~e mu· ıııiştir. 

6,0S Paris Ko'onyal: Plak Times gazetesi, Japonyanın kabelede bulunmuşlardı. Vaşing'on, 14 (A.A.) - Bir 
konseri, 7,10 Berlin kısa dalgası: ecnebi devletlere karşı vahim Japon gazeteler• Paney hadi· kaç nüfuzlu ayan azası Japon 
Sabah konseri ( 8, 15 devamı ) taşkınlıklarda bulun -'uklarını so"y· sesinden uzun-uzadıya bahsettik· 9 20 p K " tayyareleri tarafından batırılan 
' aris olonyal: Pla'<, l0,30 !emekte ve Japon zabitlerini !eri halde Şanghayda lngiliz ge· Amerikan Paney topçekeri ha-

Keza, 10,45 Berlin kısa dalgası: ş"ıddetle tenkı·d etmekted'ır. milerinin bombardımanını mes-
H disesi hakkında mütalealarını 

afif musıkı. 11,50 Paris Kolon• Bu gazete, Londranın Vaşing· kut geçmiş!erdır. 
1 Pı .k 13 K 13 B ı· bildirmişlerdir. Borah demiştir ki: 

ya: a • eza, er ın ton hükumetinin bütün teşeb· Paris, 14 (A.A.) - Temps ga· 
k d J H f"f k' (14 15 "Ben vaziyette şiddetli ted· 
ısa a gası: a ı musı 1• • büslerine muzaheret. edec~ğı"nı· zetesi ·.başmalı::ales.nde Yangtze 

d ) 4 5 p K ı ı ~ birler alınmasını İcab ettirecek evamı , 1 , 1 aris o onya : ilave eylemektedir. nehrinde vukuagelen had se· 
K ki . 15 K 17 10 ,.,- bir sebeb görmüyorum.,. 

onser na 1
• ~za, • Daily Telgraf gazetesi Japonya ıerin ehemmiyetini tebarüz ettir· 

Prag, Balla festivali (Filharmoni, Macaraıı şöyle demiştir: 
tam tazminat verdiğ· takdirde melde ve imparatorluk makam· "Ç k d h l Ç l koro, sopran vesaire ) 17,45 I o a a eve in su arın• 
ngiltere efkarı umumiyesini tat· !arının mılotarist partile kontrol d 

Berlin kısa dalgası: Eğlenceli mu· . . 1 k d edemiyecek hale gelmesinden an ayrılmış bulunmalı idik.,. 
sik~ 18,2 Bükreş: Tandin orkes· mm etmış 0 acağını yazma ta ır. işçi Shipsaleh bütün Ameri· 

D 1 H id t · 1 J korkmaktadır. trası ( Rumen musikisi ), 18,50 a Y era gaze esı, r>g • kan kuvvetlerinin Çinden geri 
Berlin kısa dalgası: Eğlenceli tere ile Amerikanın Tokyoya Bu gazete beynelmilel ihtilaf· alınmasını terviç etmi tir. 
19,40 Peşte: Radyo orkestrası, bir nota vereceklerini haber ver· !ara meydan verıı.emelı: üzere 

b 1 b hl Harıciye encümeni reisi Pitta· 
20,10 Laypzig: Karışık bir saat, mektedir. öy e ir te ikeyi uzaklaştır· 

k J 
man ise şunu demiştir: 

20,10 Peşte: (iyi bir 5 U.ara isim- Nevı Chronicle gazetesi ıeri ma ııpon hükümetınin menfa· 
•
6 

•• , · 'k · d ld k "Bu su kastlerden mesul olan li mıııikili ıkeç ), • 20,25 Prag: kararlar ittihcz edilmes ni ve atı ı tıusın an o uğunu ay· 
Asker1 bando, 21,30 Bükreş: Japonyaya silah gönderilmesine dettikten sonra devletlerin Çin yüksek Japon subayları ceza· 

h b. "d h J k • landırılmalıdır. D:g· er devlet· Akşam konseri, 22,30 Viyana: nihayet verilmesini istemektedir. ar ıne mu a a e • etıneğe atı· 

1 · 1 ı d f k !erin tebaalarını korkutarak uzak-Eğlenceli musiki, 22,45 Bükreş: Daily Ekspres gazotesı ngi· yen nıyet eri o ma ığını a at 
J 1 d d ı 1 · h k laştırmak ir..in kasten bu hadi· Hafif musiki, 22,45 Berfin kısa liz kabinesinin bugün müşterek apon arın a ev et erın a - • 

dalgaııı: Küçük musiki parçalar, bir lng:liz-Franıız·Aıner,kan te- ı kını ç ğnem,kten kaçınmaları seleri ç,karmskla bihakkın şüphe 
23,20 Viyana: Hırvat halk mu· şebbüsü yapılması ihtimalini lazım geld ğini söylemektedir. he edJen Japonya ancak bu 
sikiıi. tedkik edeceğini bildirmekte vo Temps bu hadiselerin diplo· surette hünsü niyetini göster· 
Operalar, 011eretlerı Amerikanın en şiddetli tedbir· masi tariki ile halled lmesi m·m· mış olur. 

B. Delbo•un seyahati 
-Başt11.raf ı 6 ıncı sahifede
etmişlerdır. 

Delbos, saat 12,50 de Praga 
hareket etmiştir. 

Belgrad, 14 (A.A.) - Avala 
Ajansı tebliğ edıyor: 

Gazeteler, Delbosun Belgrad
daki ikameti hakkında hararetli 
yazılar neşretmektedirler. Gaze· 
teler, B. Delbosun Blıradda is
tikbali sırasında tezıhür etmif 
olan hissiyatı sözle ifade etme
nin hemen hemen imkansız ol
duğunu yazmaktadırlar. 

Fransanın mümessili bu mü· 
nasebetle Yugoslav milletinin 
dost ve müttefik F ransaya olan 
sarsılmaz sadakatıni muşahede 

edebilmiştir. Ve binaenaleyh, 
Fransız m ll~tı nezdinde bu hı.ıı
s;yatın tercümıını olabılecektir. 

Amouprav ı gazetes neşret· 
miş olduğu uzun bir makaleyi 
B. Ddbosun şa " s yetine aıt mü· 
talealara tahsıs etmiştir. Bu ga· 
zete bilhassa B. De boıun Av· 
rupada sulhun bakasına en faal 
bir surette ç1lışan devlet adam
larından bıri olduğunu yazmak· 

16,30 Berlin kıu dalguı:(Die !eri almağa ha.r:ll' bulunduğunu kün olacağını ümid ettiğıni ilave Vaşıngton, 14 (. Radyo ) - ., 
Rauensteiner . Hochzeit ) isimli kaydetmektedir. etmiştir. Amerika Hariciye azırı Bay Milas haberleri 
opera, 21 Bükreş: Operaların Çin sularında mü•ter ·k bir Vaşington, 14 (AA.) _ Fran· Kordel Hul, bu gün Japonyanın 

k h 1 · d (pi.ki ) • b - Başı 1 inci sahifede -aş sa ne erın en 8 a · deniz nümayişi yapılması key- sa maslahatgüzarı Jules Hanry bura sefırine ir nota vermiş ve 
Oda musikisi: Amerikan topçekerinin uğradığı istihbarat teşk latı bu ayın ipti· 

20 2 fiyetinin müzakere edilmiş oldu· uzak şark meselesi hakk.nda dasından itibaren, Muğladan 
' S Viyana: Tautenhayn ku· ğu söylenmektedir. . Hariciye müsteşarı Hugn Vıl- taarruzdan dolayı protestoda 

t t'(Ş "'t ) 22 30 L. · b ı Bodruma nakil olunmuştur. ar e 1 en ru m • ' aypzıg: Daily Mail, Çuıde yapı1 an sonla görüşm~ştür. u unmuştur. 
Berlin triyosu. Yol tamiri 

harbin ecnebııerin ve bunlara V · ı 14 (AA) A B. Kordel Hu!; Çin ·Japon S Resitaller: aşıng on, · · - van Marmaris, - on büyük yağ· 

1115 B 
ait malların tamamile zarar ve azasından Littmarı demı"ştir ı.... ı hti:afın n başlangıcındanberi 1 d b 1 D 

e r k d ı K "" mur at an ozu an açya · Mar-' r ın ısa a gası: ı· ziyandan vikaye ed.lmesini mü,. • p h"d' b'l Japonyanın, Amerıkanın Çindeki sa şarkılar, 13, 10 Bükreş: Dü- - aney a ısesı ecne ı eri maris yolunun tamirine başlan· 
nün ve bu günün büyük şantör· külleştirmiş olduğunu yazmak· korkutarak Çınden kaç:rmağa menafi ne zerre kadar sayg gös- mıştır. Marmaris. Bozburun yo-
lerinin plakları, 18,30 Berlin tadır. matuf olan gayri kabilı tecv.z terilmed·ğ,ni kaydetmekte ve !unun ikmali faaliyeti de devam 
kısa dalgası: Flüt, Braçe ve gi· Bu gazete lngilterenirı bu gibi had selerdendir.. son had.seden dolayı tarziye etmekle, imece suretile çalışan 
tar süiti, 18,30 Peşte: Piyano hadiseleri tekerrürüne mani ol- Ayan meclisinin Demokrat \j. ile beraber ölenlerin ailelerine köylüler posta posta yollarını 
restiali, 19,30 Berlin kısa dalgası: mak için j!ponyanın lazımgelen derleriBarbley Amerikan gemile- tazminat verilmesini ve müseb· yapmaktadırlar. 
Noel şarkıları. bütün tedbirleri aldığını müşa· rini Çınden geri çekmeğe imkan bıblerin c~zalandırılmasını iste- Bodru111do. zeytincilik faaliyeti 
Danş musikişiı hede etmekle iktifa etmek mec· olmadığını söylemiştir. istemektedir. Bodrum - Bodrumda ve köy· 

12 Berlin kısa dalgası: 20,45 buriyetinde kalmıyacağını ilave Şanghay, 14 (Radyo) - Ja· Tokyo, 14 (Radyo)-Japonya !erde zeytinleri f~nni şek ide 
Bertin kısa dalgası: Chopni'in etmektedir. poıı makamotı, Çııılilerin Nan· Harıciye Nazırı B. Hirota, Ame· •budama ve aşılama tatbıkatına 
polonez ve valslerinden, 23,15 Tokyo, 14 (Radyo) - lngiliz kini tahliyelerı esnasında Para- rıkanın bura sefirine resmen tar- başlamak üzere zeytin mütehas· 
Pette. sefirı 8. H rotayı zoyaretle, İn- munt film şirketi tarafından çev- ziye vermiş ve Japooyanın, istenilen sısı B. Galib Milastan geldi. 
Malıteli/: giliz harp gemiler;nin bombar· rilen filimleri müsadere etmıştir. tazminatı vermeğ amade bu· Zeytin mütehassısı Bodrumun 

9,30 Berlin kısa dalgası: En dıınanıoı protesto etmiştir. B. Bunlar arasında Japonlar n şeb· lunduğunu, müsebbiblerı ceza· bütün zeytinci köylerini dolaşa· 
küçüklerin anneleri için neşri· Hirota, İngiliz sefirini ziyaretle, re girişleri de vardır. !andıracağını bildirmiştir. calc, köylülere fenni usullerle 
yat, 18, 10 Berlin kısa dalgası: bombardıman hadisesinden Ja· Vaşington, 14 (Radyo) B. Hirota, lngiliz sefirine de ağaçların nasıl budanıb, aşılan· 

Lüzumlu not 
TRENLER: 
İzıııirden her gün ksll<aıı tren· 

]erin hareket saatleri .. 

Aydın lıattı; Alsancak: 
İzmir-Karal<uyu·Anl<ara: Pazar· 

teei, çarıamba, cuma, pazar günleri 
s at 21,:ıs de. 

İzmir • • azilli: Her gün sut 
15,40 da 

İzmir-Denizli: Salı, per~embe, 
flrumartesi günleri aaaı 6,30 da 

1.mir·Tire.Odemi~: Hersabah ıaal 
5,35 do bu katar; her akıam saat 
17,30 da otoray. 

Af yon hattı; Basmaneden: 
İzmir·lotaobul-Ankara: ller gün 

nat 7 de [pazar, cuma, ~areaınba 

günleri yaıaklı va~on-büfe bulunur) 
İzmir • Alaşehir: ller gün •aat 

15,28 de 

İzmir.Bandırma: Pazar, salı, per• 
şembe ve cumarıoei günleri ıab.,hlo· 
yiL ııaal 7,20 de ıtı uhıelit kaıar; 

pazartesi, f&rşamb1, cuma günleri 
ekspres saaı 12 de 

İzmir-Soma: Pazar ve pazatterıi 
günleri oaaı 15.28 de 

Her zaman lô.zım olan tele
fon numaralar 

Yanc;ın ihbarı: 2222 • şehir tele· 
fonu müracaat numarası: 2200 • oe• 
hirl•ra.ratı telefoa mıiUacaat auma• 

ruı: 2150 · el >k.tril< tirketiı 209-ı • 
havagazı: 2326 • polis: 2163 •imdadı 
sı lıai: 2o.ıo • Basmanc iaıosyonuı 

3638 · Al.ancak i•tasyonu: 2131 • 
Pasaport vapur iokclesi: 285ı 

Şehir nakil vaşııa\arının sabah• 
lryin ilk ve geçe oon hareket 
saatleri: 

Tramvaylar: 
Her sabah Güzelyalıdaıı ıaaı 

be;ıe bir ııuav•y baı&ket ed r. 
Bunu 1aat alııda harel<eı eden ikiu· 
ci ıramvay takib eder. Hundan 
sonra her dört dakikada bir ıram• • vay vardır. 

Gece ıoıı •:amvay Cüzelyıılıdaıı 

21,5 dedi•. 
.Konaktan Güzelyalıfa ilk tram• 

vay sabahleyin 5,26 dadır. J~nci 
tramvay bir eaat eonra, 6,26 da ha• 
rekeı eder. 

Kuoaktan Gözelyalıya il'""' son 
tramvay eaaı bir•le hareket eder. 
Bundan eve! 21 de hir lramva1 
'fardır. 

Vapuılar: 
l..,nirdeıı Kaqıyatı.ayll ilk vapııc 

Pasaporıtan kalkır. Ge ~ •011 vapur 
eaat 11,30 da Konal<tan hareket 

eder. 
Karııyal<adao İzmire ilk vapur 

aaat 6,20 Jodir. t)on vapur da gttll 

saat 24 dedir. 
Gündüı her yanm saatle bir 

•apur vardır. Akı;t1uı etkizdeo sonra 
ıeferler 11aatte birdir. 

Himalô.ya dağların. 
dan geçecekler 

Şam, 14 (Radyo) - H.ma• 
laya dağlarından geçmek üzere 
ltalyadan hareket eden tecrübe 
tpyyaresi, bu gün buradan ge9' 
ıııiştir. 

·Yurddaş! 
Parlak kara gözle'i sewı

riz. Zegtinle,imiz de parlak 
ve karadır. 

Onları da sevelim! Teknik öğütler (5 dakika) p~ hükumetinin duyduğ.ı derin Amerika Hariciye Nazırı B. Kor- tarziye vermiştir. dığını gösterec·ktir. -M· e'i ek" ·ve .. ş·eyıa•r.nn~~i~;;~- ;~;·· .~·:E'I~E- . A_.rt*u!~i~~. ~~:~:~:~~~-- . - . - . -~~ıi:~k-. b1:ı·:!:i•ı:ı~:s:=d:.:;;::·:~~·=ı :i:·h=:-=tı=;;:lı:::y:;::_::-=·==-=· :::·~=· a:t:::=·~ô::<:l·t~;;:;:::;~;:a::~:::::i==i;::·e::i!-~=·~ıt:~=~i;::::ı::;:ııl:l!:t:::ıı~~:!:!ii -. 

------• kimse kalmamıştı. Diye seslenenler oldu. .*.. kulağımın dibinde, hayatın öte-
35 Yazan: Kadircan Kaflı Ali Bey silkindi. Fakat ben de gittikçe kuvve· Hastanede gözümü açhğım sinden gelen bir serenat gibi 

pıya doğru koştu. Bir öküz kadar kuvvetliydi. timin kesildiğini, başımın dön· zaman hayata yeniden doğmuş söyleniyordu: O saniyede yapılan kurtarıcı 
hamleler de çok zaman, düşün· 
meksizin, bilmeksizin, tasarla· 
maksızın yapılır. 

Zebraya çevrilen namluyu kav· 
ramak, sahibinin elinden almak 
için vakit yoktu. 

Şimdi genç kadın yuzunu 
kollarilo kapamış masanın üstün· 
den yere atlamak üzere idi. 

Herkes onun bir baygınlık 
geçirdiğini sanıyordu. 

Ali Beye yakın oturan iki 
kadınla bir erkek tabancayı gör
müşler fakat şaşırmışlardı. 

Önümdeki bira şişesini kaptım. 
Tabancayı tutan kolun omuz 
başına bütün kuvvetimle fır

lattım. 
Sılah patladı. 
Zehra masadan yere atladı. 

Sahnenin kenltıridalıı;t«<;çülc- ka· 

Tavanın ortasındaki kocaman Homurdanıyor ve çırpınıyordu. düğünü, gözlerimin karardığını gibiydim. Zira karşımda Zeh· - Beni affetl Sana kininı 
elektrik lambası büyük bir gü- Eli kurtuldu ve bu sefer hissettim. Sıcak bir şey yakam- ranın gözlerini bulmuştum. vardı, beni anlamadığın ıçın 
rültü ile parçalandı ve söndü. tabancanın namlusunu gözümün dan içeriye, gogsume doğru Bakışları, fırtınalı havalardan kızıyordum. Seni sevdiğime en 

Kenardaki lambalar salonu tam karşısında, alnımın hiza· akıyordu. Yanımda birisi: sonra durulan ve içinde meh- büyük şahit budur. Bir daha 
eskisi kadar aydınlatamıyordu. sında buldum. Bana kıvrıla - Siz yaralanmışsınızl Kan tabın çalkandığı yaz denizlerine hiç ayrılmayız, olmaz mı? Nasıl, 

Masalar devriliyor, iskemleler kıvrıla derinleşen karanlık, kor· akıyor! Kani.. benziyordu. ister misin? .• 
düşüyor ve herkes dışarı fırlı· kunç bir kuyu kadar büyük Diye kolumu dürttü. Etrafları kızarmış, kirpikleri Ona öyle mesud bakışlar 
yordu. . göründü. Elimi şakağıma götürdüm; ıslanmıştı. attım ki, anladı. 

Bu kargaşalığın ortasında Alı Kapı taraf:ndan sesler duy· ıslandı. Çektim ve baktığım - Hayrı:ddin.. - Ya ölseydin! Ah, bı,ı kof! 
d .. dum: k k ··~ .. Beyin doğrulduğunu gör um. • zaman parma !arımı ıpkırmızı Derin bir goaUS geçirdim. kuL. Ha a içimi Ürpertiyor. Artık 

B r küfür savurdu. Hala namlu· - GI eldi, polis geldi.. buldum. Yıllardanberi ilk defa olarak buradan gideriz. Sen nereye 
sundan duman tüten tabancayı - şte... Artık bacaklarım tutmuyordu. doya doya ve temiz hava ile istersen oraya .. İstersen Eğirdire 
bu sefer sol eline almış, Zebraya En son kuvvetimle başımı eğ· En yakın iskemleye çöktüm ve: ciğerlerimi şişiriyordum. bile döneriz. Buna ne ders:n? .• 
çevirmişti. dim ve boş kalan elimle nam- - Başımı bağlayın, kan akı· - Zehral... - Ya sen öleydinl Ş.mdi 

Yerimden fırlamıştım. !uyu yakaladım; fakat ayni yor, başımı bağlayın! Elimi ellerine almış okşuyor beraber old•1ktan sonra, bizim 
Tabanca bir daha patladı. saniyede silah yeniden patladı. Diyerek masanın üstündeki ve seviyordu. Hafıf bir sabah için hrr yer güzddır. 
Onu tutan elini bileğinden Bir daha, bir daha... peçetalardan biıine uzandım. rüzgarı gibi kulağıma fısıldadı: - Artık şeytan olmaktan 

yakaladım. Çırpındı. Havaya iki polis birden yetişmiş, bar Göderim büsbütün karardı. Ta- - Seni seviyorum!.. usandım. Eskisi gibi melek ola• 
doğru iki el daha ateş etti. sahibinin de yardımile Ali Bey va", duvarlar, iskemleler, masa· Kuvvetsiz avuçlarımda onun cağım. Eskisi gibi melek .... 

- Polisi.. Polis çağırın!.. yakalanmış, elinden silahı alın· lar, etrafımda dönmeğe başla· ellerini sıkarken, onu kucaklamış - Hayır z hra .. Gen Ş:) tan 
Diy~ bafrıphlııt ~ı J mıştı. dıl11r. ırıbi oluyordum. -So .• u 10 uncu sahifede-



15 Kanunaevet 

ANADOLU nun çocuk sahi· 
fesi bu hafta, tasarruf haftasının 
tam ortasına düştü. •Tasarruf 
nedir? .• 

Rahat yaşamak istiyen ber 
kimsenin her zaman yapacağı 
bir iştir. Atalarımızın bize lca· 
dar kalmış büyük sözlerine ba· 
karsak, •Tasarruf. Tü lelerin bil· 
diği ve sevdiği bir şeydir! 

•Aç doymam, tok ta acıkmam 
samrl. tıpkı zenginin fakir ol· 
mıyacağmı sandığı gibi! Fakat 
•zaman, zamana uymaz!., •Ak
la gelmiyen başa gelir,. ; gene 
ataların •Ayağım yorğanına gö· 
re uzat. yani vaktü haline göre 
pıra sartet öğüdünü dinleme· 
yenler, çalıımıyanlar •Hazıra 

dağlar dayanmaz. olduğunu çok 
çabuk unuturlar. Hele •Ayranı 
yok içmeğe, gümüşten köprü is· 
ter geçmeğe. diye tarif edilen 
bir takım insanlar, •Kel bqa 
şimşir tarak. takanlar kadar gÜ· 
lünç olurlar. 

•Evdeki hesap çarşıya uymaz. 
ve fakirlik, aıkmtı başlar. 

Rabbim çocuklarımızın hiç bi· 
riıine sıkıntı ve yoksulluk gös· 
termesinl Çünkü •Fakirlik ateı· 
ten gömlekt"r .• 

Fakirlik çok defa tenbellikten 
doğar. •Sayıla gün tez geçer,. 
tenbel de çabuk aç kalar. Çünkü 
•boı çuval dik durmaz. "tok 
açın halinden bilmez. bilse de, 
sanki ne çıkar? •ilin kapısı hem 
geç hem de güç açılır .• ve in 
sana: 

- Para isteme benden buz 
gibi soğurum senden! derler! 

• • • 
Şimdi hayatta fakir kalmamak 

için ne yapılacağını öğrenelim: 
Tenbel olan bilmelidir ki •Er 

olan ekmetini taştan çıkanr .• 
•ilin atzına bıkan aç kalır.,. 
Babasından bulduğu veya bir 

fırsat arasında elde ettiği pıra 
sahibi bilmelidir ki •hazara dağ-
lar dayanmaz. •bar vurup har· 

SiJ.tunlarda 
seyahati 

Ruı çocuğu 

·sı7iyor musunuz. 
Bir inaan ne yer? 

Arz üzerinde istatistik merak· 
lıları çoktur. Bunlardan birisine 
göre, tabii halde bir adam, 50 
yaşına kadar tam 25 ton g ida 
maddeleri yeri. Fakat oburca 
bir insan için bunu11 iki mislini 
yemek te mümkündür. Bu mik· 
darda içecek yoktur. Çünkü 
tabii halde bir insan günde bir 
litre su içse yalnaz bu 20 ton 
eder .. 

Mifliminilerin kulübiJ 
lngilterede henüz 12 yaşında 

bir kızın, M s Margaret Lavso
nun reisi bulunduğu bir kulüb 
vardır. 

Bu kulübün azaları da böyle 
küçük kızlardan, müessisi de 
Margaretin kendisidir. 

Kulübün maksadı, zararsız ve 
küçük kuıları himayed.r. Mar
garet bir tatil günü bir kuıçuda 
mini aı ini kuşların kafesler için· 
de nas 1 çırp ·ndıklarmı görmüş 
ve çok acımıştır. 

Zengin bir ailenin çocuğu 
olduğu için o sene böyle bir 
kulüb kurmuş ve az zaman için· 
de •ormın kuşlarının kafese 
konmamalan hakkında bir ka
nun. çıkarılmasına da muvaffak 
olmuştur. 

mao savurmak. akıllı insanın 
barcı dcğild r. 

Evveli bilmeliyiz ki: 
.. Artık mal göz çıkarmaz.. 

Her şeyin bir kıyme\i vardır. 
•Sakla samanı gelir zamanı!,. 

•AJc akçı kara gün için~ir •• 
Ve •akçalı adamdan dağlar lcor· 
kar•• • albn anahtar, kale kar.· 
Jannı açar.. •Paraya veren ça ar 
düdüğü!. 

Para, demek oluyor ki en 
lizım ve en faydalı bir ıey. 

Şu halde; fakir olmamak, her 
zaman pa alı olmak için .. pıra, 

parayı kazanır. hakikatini bilme· 
lidirl 

Zaten: •Aza nereye g"d;yor· 
sun diye sormuşlar, çoğun yanına 
gidiyorum demiıl. Paranın azı 
olmaz, az veya çok parayı iyi 
idare etmelidir. 

(Ekmeğini katığına denle eden 
hiç bir vakit paraıız kalmaz ), 
hem de (damla damla göl olur, 
bir iken bin olur!) derler. 

Atalarımızın ( işten artmaz, 
diıten artar! ) sözü bu gün (hem 
iıten, hem de dişten artar! ) 
ıekline girmiıtir. 

Haaılı: 
Her şey para ile döner; zen· 

ıin olmak, y'>lc yere para har
camamak, fazla çalışmak, kazanç· 
tan mutlaka bir az ayırmak ile 
mümkündür. Böyle yapmayanın 
vay haline. Çünkü (düıenin dos• 
tu olmaz). (zengin arabasını 

~
dağdan aıırır, züıürt düz ovada 
yolunu ıqırrrl) 

Şiilcr11nın Babası 

Bir muhteriin çocukluğu -- Bir glllc oaıena içimle lıagal -
- ı --

•Merkezi Miıipn ve Kanada. 
ıimendiferinio birinci treni •Por· 
born. dan geçmek üzere ve 
aababm henüz yediaiydi. Mev
kifte bekleten halk aruından 
açık rözlü ve çevik bir çocuk 
büfeciye yaklatarak: 

- Bay, ben Tomas Edisonum .• 
Dedi. Büfeci: 
- Çok ili, küçük dostum ... 

itte senin sepetini.. 
Diyerek, çocuta bir sepet 

verdi, bunun içinde simitler, 
çörekler, fraocola vesaire sıra· 
lanmııb. Büfeci bunu verdikten 
IODl'a ilive ederek dedi ki: 

- Çok dikkat et otlum; bele 
para alırken ekıik almamata, 
paranı yankesicilere kıptırma• 

mata çahıl .. 

ANADOLU 

Hayat miJcadelesi 

Hayatta matlub olanın vay halinel 
~~~------ ........... 

Çocuklara hikdyeler 

Bahadır şahın bir sergüzeıti 
Eski ·zamanlarda Hindistan da 

hükumet kuran Babadar Şah ia
minde bir 4türk şahı, memlekette 
olan biten ıeyleri bilmek için 
tebdil gezer idi. Babadır Şah 
lcendiıini tamtmamamak için kı· 
yafetini son derecede değiştirir 
ve hatta vezirleri bile kendisini 
tanıyamazlar idi. 

Günlerden bir gün, yine ıöy
lece bir tüccar kıyafetine aire
rek teftiıe çıkmıı ve hükümeti· 
nin payitahtı olan [Debh]nin dı
.-nleruu ....... ... .... ttı
Mevsim bahar, ıebrin dıpnsa 

hakikaten hoş idi. Şah bu güzel 
manzaralara dalarak oldukça fazla 
uzaklaşmış ve tam akh başına 
kelip de dönmete karar verditi 
zaman artık ortalık kararmap 
başlamııtal 

yok? .. 
Vakıa Şahı b&1tanbqa arada

lar, fakat bir albn detil, bir 
mangır bile bulamadılar. 

- O halde, bunu gebertelim. 
Diye haykırdılar. 

Fakat akıllılarından birisi: 
-Canım öldürmekle keseleri· 

miz altın dolacak değil ya? •• 
Belki bir iıimize yarar.. Hey 
bana baksan a. .. Sen biç iı bil· 
mtz misin? 

Babadır, bu teklif karşısmda 
slhll; o. .............. 
o!acak derecede akıllı ve iradesi 
met'.n idi. 

- Siz ne bilmemi istersiniz?. 
Diye sordu. 

- Terlik yapabilir miıin? •• 
Ya öldürürüz, ya da yaptıtın 
terliklerin parasını alarız.. 

Bu teklif haydutla11n hepsi 
tarafından kabul edildi. 

Babadır da: • Pek ili .. Dedi. 
Si:e öyle terlikler yapacağım, ki 
kazandığınız paralan koyacak 
yer bulamıyacakıınız. 

Çocuk yazıları 
Ak akça kara 

gı1n içindir •• 
Zavallanın botazında 
Bir fmn var yanıyor, 
Ateş sarmıı başını 
Etrafı zor tanıyor. 

Bir taraftan karı11 
Durmadan ıızlanıyor, 
Büyük otul bir yanda 
Kadere hırslanıyor. 

Bu •~r huta halde 
Anahtar da elde; 
inliyor, diyor, balcınl 
Doktor istemem salcın. 

Sa'blfe 9 

iki numaralı bil. 
mecemizin halli 
Çocufun lıulafını çe. 
lıe6ilmelı için iki nu. 
maralı ipi tutmalı 

lctzımdır •• 
Dotru hallederek mükafat ka· 

zaaanlar: 
Oç lira kazanan: Kız Liseıi 

ıınıf 3 den 1161 Latife. 
iki lira kazanan: Olti okulu 

553 numaralı lbrahim Tamtürlc. 
Bir lira kazanan: Bergamada 

manifaturacı Mebmed Gülecia 
otlu Huan kazanmııtar. 

Yirmiaciye kadar hediye ka· 
zananlar: 

lzmir, Kız öğretmen melctebi 
Dilcluıt: 14 numaralı Nedime Lit fe, Ti· 
llkmektep çocuklarının yazıla- caret Lisesinden 58 numaralı 

Cemal Çagatay, Karantina Man· 

lıte pintilik eden 
Kurtulmaz tehlikeden, 
Belki para11 kalır 
Fakat canıdır giden. 

G.M. 

~"-n_a_b_u_ı-=ü=ta=n=u=m=u=z=aç=ı:-ktı_r_. ___ 
1 
ıur iade sokak 7 numarada Alp-

Babad111 haydutların inine tekin Kileci, lzmir Yititler ma· 
rötiirdüler ve ona bir takım halleıi Sevıi sokak 18 numaracl 
deri vesaire getirerek terlik Kemal kızı Canol, Karııyıka 
yaptarmata bııladılar. Türk birliji ilkokulu ıınıf S ten 

Hakikaten bu terlikler çok Fikret Erden, Kız Lisesi ıınıf 
para getiriyordu: Çünkü bunlar 2 den Nazmi kw Hayrünnill 
gayet güzel yapılıyor, ve huau· Şenuçar, Olti mektebinden 
ıile her terlik üzerinde gayet Necati Karadayılmaz, Gazi bul· 
hakimane beyitler, cümleler bu- varı Cumhuriyet kaz enstitüsü 
lunuyordu. . alqam okulu 11nıf 4 ten 119 

Dehlide ba terlikler aon de- Enver, Karııyaka Ortaokuldan 
rece töhret kazanmıı ve tehre 380 Tarhan Oktay, Gazi ltlc
relen bütün terlikler saray ka- okulu am·f 4 ten 499 numaralı 
dınlan için evelden alınırdı. Saime, Gazi ilkokulu sınıf 3 ten 

Fakat Bahadırın bir bç ,an 260 numarab Mebmed Ali, Sa· 
meydanda olmamuı alttan, alta rayköy Gazi okulu 2 inci sınıf 

b 1 b 1 194 numarala Uban Baycan, Ber-
ıüyu u mata Af amıı ve tim· ıama Mehmed Güleç otlu Naci, 
diye kadar her hanfi Hbebden Bahkeairde Gazi ilkokulundan 
...de oWuiuau bilclirmiyea 81.! Af11aecl Kampa., Ankara 
ıabın ne oldafuna dltfinmek birinci Ortaokul 1/3 te Ruhan 
zamana ıelmitti. Bir ıün bay· Ôzdener, lzmir - lkiçeımelilc Ha· 
dudlardan birili bu hali anla- san ôzdemir, Arutada Hasar 
yınca; Bahadır artık kendisini Nuri Er. 
kurtarmak lizım olduğunu an· Dilclcat: 
ladı. Zaten eıkıya ua11nda, on· Sayın okuyucularımızın bedi· 
lann her adetlerini ötrenecek yelerini gelecek hafta çocuk 58• 

kadar yaıamıı ve her feYİ öt- bifeainin neıri pnünde, yani çar
renmitti. pmba günü idarehanemizden 

Bunun üzerine, hep cahil olan almalarını rica ederiz. 

haydudlan ele vermek için ter- lann elinde esir oldutunu yazd 
tiklerden birinin üzerine Baha· ve altına imzuını attı. 
dınn nerede ve huri haydud· Haydudlar, okumak bilme-

Fakat Bahadır Şah cesur ol· 
doğu için gecede kırlarda kal· 
maktan korkusu yoktu; zaten 
ay da çıkmak üzere olduğundan 
yavaş, yavaı payitahta gitmekte 
de bir zevk buldu; fakat tam o 
aralık kulağına bir takım pnil
tüler geldi, ve bir anda, bir çi· 
tin arkasından sekiz, on harami 
çıktı.. Bunlar silahlarını Şaha 

Çocuk diJnyaaı dikleri için, bu terliti de paha· 
hya aatanz ümidile tam yerine, 
yani 1araya ıötürdüler ve aa· 
ray balkı bu baberi okuyunca, 

dotrultarak: 
•- Canana kurtarmak ister· 

ıen ver kesenil ..• dediler. 
Sah bunlardan biç korkmadı; 

ve barmaniıini kaldırarak bütün 
ceblerini silkti. Bu kadar para· 
11z bir esir karşııında haydutlar 
ideta kudurdular; zaten .. Dehli. 
de hükumet Türklerin olduğu 
için fakir bir Türk yoktu; bu 
Türkün böyle paruaz olmaaı 
hepsini şaşırttı; Haramibqı: 

•-Tuhaf ıeyl .• Dedi. Sende 
tek bir altın, tek bir yüzük te mi 

Genç Tomas, sepetini alarak 
garın gazete sabcısını buldu, 
birine: 

- Bay, ben Tomu Ediso
num .•• Dedi. 

- Pek ili.. lıte sana bir 
takım ... içinde gazeteler, mecmu
alar ve resimli albümler vardır. 
Amma fiatlerine iyi dikkat eti •• 

Tomaa, ilk sermayeıini teıkil 
eden eıyacıklarla dolu ıepetile 
kalabalıta karıtb ve ıabarau:· 
hkla trenin relmeıini bekledi ve 
tren geldili vakit, kondoktöre 
üçüncü defa olarak: 

- Bay, ben Tomu Eclilo
numl •. dedi. 

Kondoktör ona töyle bir baktı 
ve ıonra sert bir sesle: 

•- Haydi yük vıronuna ıir •• 

Sepet yapmata çalı... iki arllaclat 

Sen de yolculara iyi, kötü bir
hizmet eders·nı .• dedi. 

lıte bu ıuretle, henüz on iki 
yaıına ıirmiş olan Tomaı Edi· 

aon bu bir kaç dakika içinde 
trende 6ç vazife ahyor ve yük 
vaıonunda yapacatı baza biz. 
metlere mukabil. yolculara yiye· 
cek, · ekemek peynir ve pzete 
gibi ufak tefek pyler atmak 
imtiyazını bzaaıyorda. 

Zaten Edisonun para kazan
muı çok ilam idi: Porhuroncla 
madrabuhk eden babası, bir 
kaç aydanberi aılanbya dür 
mGı ve bu 11kınb ıefalet dere· 
ceıine plmifti. Bunun için otla 
Tomua trenlerdeki ba vazifeyi 
bulmutta. Ona Gç dolar kadar 
bir sermaye ve ıonra bu aerma· 
yeyi riizel kullanarak istikbalini 
kazanmak çaresi için de ıüzel 
bir nimet vermifti. 

lıte lltlP'iincla ba ._.aye ile 

evveli terliti ıetiren haydudu, 
ve sonra bir takım ukerle di-
ler baycludlan tutarak ublar ••. 

• •• 
itte, iki laymtttli den: 
Evveli: Bir İDl&D her hangi 

bir aan'ab, bir işi bilirse ve 
onu yerinde kullanabilirıe her 
hMai uman lceadiaini kurtara· 
bilir. 

Sonra: Okumak ve yazmak 
•er vakit ve herkese lizımdır. 
Et- baydudlar okumak bilse
lerdi, tabın oyunaoa kapılmaz· 
larcla. 

tedarik ettiii eıya ve kulatında 
babUU11n aaıilaati olduta halde 
birinci seferini yapıyordu. 

Az vakit içinde vazifelerini 
ötrenebildi. 

Bazı Porhoronclaki evceğzini; 
para kazaiımak için pek çok 
ııkmb çeken babuını; aonra, 
okumak. yumak. laeaap ve bir 
uda resim fibi laer ne bilirse 
kendİIİlle 61ntmete çalaf8D 
sabırla ve çabıkan annecitini 
dGtiiaOyor idi. 

Zaten bu çocutun ötrenmete, 
kitaplardaki teyleri bilmete çok 
merala var idi. Ve bir kaç 
dolar kuandıtı anda iki ıeye 
karar vereli: Kitap almak ve boş 
vakit kazanmak. Vakit kazanmak 

- .S.na l!!!/!!••ım'*-Jit~ 



9Nırı 
Lik macları , 

/iti devreli olacalctır 
Uk maçlarının bir devreli ola· 

cağı hakkında Fıutboi f.eaeras
yooundan alakadarlara bir emir 
geldıtine dar bir haber doy· 
duğumur:u dün yazmıştık. 
Öğrendiğimize göre, f.cderas· 

yonun kararı milli küme maçla· 
rmın 14 Şubatta başlıyacağl şek· 
lindedir. Ve lılderin bır devre 
olarak yapılması b&kkında da 
bir emir gelmemiştir. 

Verilen karara göre, lzmir lik 
müsabakalarının uzaya~ na· 
zarı d kkate alınmış, her hafta 
üçer maç yapılmaS1 muvafık gö· 
rü'müştü. Ôııümüzdeki hafta ya
pılacak müsabaka i~ liklerin 
ilk devresi sona ere~ktir. Oo· 
dan sonra .da ikinci devre lik· 
lerinfl bqlanacalc ve fikistü.re 
göre beş hafta :ıarfmda ba lik· 
ler de bıtecektir. Bö1Jece lmıir 
futbol liki Kanunusani sonunda 
sona ermiş olaca\c ve lzmirdeo 
milli kümeye ayrılacak takımlar 
belli olacaktır. 

Pazar maçları 
Önümüzdeki Pa:ıar günü bi

rinci devre likinin son maçı 

Doğan spor· Üçok takımları ara· 
sında oynanacaktır. Bu maçı 
Yamanlardan B. Esad idare 
edecektir. 

Saat 15 de baş1ıyacak olan 
bu maçtan evel ve saat 13 de 
Ateşspor • Demirspor birinci ta· 
kımları h~susi bir müsabaka 
yapacaklardır. ----

Belçika karlar alhnda 
Prüksel, 14 (Radyo) - Garbi 

Belçikanın her tarah kırlar al· 
tın dadır. 

Edoborndal 4S santimetre 
kadar yükselmiş oları karlar 
yüzjoden nakil vasıtaları işliye· 

meme\ctedir. 

Melek ve Şeytan 
- Başı 8 inci sahi/etle -

olarak kal.. Gene şeytanın 1&1· 
kısmı söyle .. Gene daracık kızıl 
elbiseni giyersin. Fakat yaln1z 
benim için .. Anlıyor muswa. Şey
tan ol, fakat nhl, namuslu bir 
şeytan.. Çok zaman dünyanın 
bir cehennemden farkı olmu)'OI' 
ve melekler bizi meaud edemi· 
yorlar. 

- Peki caıuml Nual iatw-
senl.. 

Elleri alnımda dolatıyordıa. 
Gözlerimi yumdum. 
Şaoki içimi oquyor; a,nlıtıa 

dağladığı kalbe, kavuşmanın 
şif asını döküyOf'du. 

- SON 

Yardtlaı! 
Ka1U hozıılı olfln İllMJlllll 

kafası da igi iılemez. Kafa· 
nın igi iılemesini btigorsan 
kanını temizle. Kanın saba· 
nu: Portakaldır. 

Hususi liıan ve 
riyaziye JerJeri 
Fransızca, lngilizce ve Al· 

manca lıususi gccct dersleri ay· 
rıca Orta mekteb talebelerine 
riyaziye dersleri verilir. 

Karantina Köprüsü tramvay 
caddesinde No. 68S 

Satılık ve kira· 
lık ev 

Kemerde Sürmeli sokakta 20 
numaralı hane hem kiralık hem 
de satılıktır. Taliplerin B. Haca 
Sadullah oteli sahihi B. Muzaf. 
fer veya müstecıri B. Süleyıaaoa 

,,_ lllÜracaat etsın er. 

A. ·Anoı .. u 

*Borsa 
Uzum aah,ları 

Ç. Alıcı K. S. K. S. 
295 lnhinr ida. 8 13 SC 
217 M. J. Tera ı. ıs 17 
165 O. Kutumu 13 14 7! 
131 Jiro ve şJ. ıs SO 16 25 
96 Pater.son 13 7) 15 125 
79 S. Er:Cin 14 50 16 5( 
44 j. Kobf'o 12 50 13 75 
49 A. R. Üzüm. 14 25 16 5C 
43 S. Larol q 2 50 14 25 
42 VıteJ 14 25 15 25 
41 Y. t. Talat 15 15 50 
24 D. Arditi 14 50 15 
14 S. Gomel 10 5') 11 
11 Ş. 'Remzi ıı 9 19 
6 A. Fesçi 14 75 14 75 

1?.57 Yekun 
167034,S Eski utış 
168291,5 Umum ye'kün 

incir satlşları 
Ç. Alıct K. S. K. S. 

524 Alyoti bi. 3 375 4 625 
Hurda 

25 Ş. Remzi 10 12 
549 Yekün 

115564 Eski satış 
116113 Umum yekun 

Piyasa fiatlarl 
Dünkü üzüm satışlarında fi· 

atler şöyle idi: 
No. 7 12 7S 

• 8 13 50 
• 9 14 00 
., 10 15 50 
" 11 18 25 
" 12 23 25 

Zahire sabşlan 
ç. Cinsi K. S. K. S 
40 Butday 5 87 
90 Arpa 3 875 

396 Nohut 5 5 95 
4 K. D. 6 50 

245 Too P. çekir. 2 40 
164 B. Pamuk 27 35 
629 Ken. Pala. 300 490 
364 Kilo B. içi T. 93 

iyi mahsul al
mak icin • ...... 

Bu yıl lıöylüye 1 mil. 
yon kilo tohumluk 

dafıtıldı 

Manisatla bir 
gezinti 

Polt.tlerin nesalıeti. 
bir lolıiantacının 

. dür üstlüğü 
Atinada çıkan Akropolis ga· 

zetesinin bir muharriri, memle
ket m zin muhtelıf yerlerini do
laşmış ve intibalarını bir seri 
halinde gazetesınde neşre baş· 
lamıştır. Muharr r, Manisada gör· 
düklerini şöyle anlatmaktadır: 

Menemen ile Man · sanın arası 
trenle 50 dakikadır. Arada Emir· 
alem, Muradiye ve Horoz.köy 
is•asyonları vardır. Vaktile Ma· 
nisa ve Menemen Rumları kendi 
öz dillerini kullandıkları halde, 
ara istasyonlar civarındaki köy· 
lerde oturan soydaşlarımız Türkçe 
konuşurlardı. Bu tuhaf. bir ha· 
dise teşkiJ eder. 

Seyahat arkadaşlarımla konu· 
şarak M•nisaya ulaşbk. istas
yonda iki poliı memuru pasa· 
portumu muayeneden sonra her 
türlü kolaylığı gösterdiler, hatta 
şehri gezdirmeti bile teklif et· 
tiler. 

Kendilerine teşekkür ederek 
şehre do~ru yürümeğe başla· 

dım. Yeni yapılan evler, istas· 
yonla şehri biribirine bağla
mışb. Meydana henüz vır· 
madan, Ay, Todori kil&aeaile 
karşılaştım. Çan kulesi pek 
muhtqemdi, Konak meydana 
giizelleştirilmişti. Uzunçartıya 
doğru yürüdüm; pazar olduk1J 
için dükkanlar kapalıydı. Kurun 
hanını geçtikten 80Dra epeyce 
çıktım. Buradan çok güzel bir 
manzara göze çarpıyordu. 

Türklerin samimilik ve dürüst· 
lüğüne; Manisada bir defa daha 
şahid oldum. 

Lokantada ekmeğin bir par· 
çasını artırdık mız için, sahibi 
bir kanııumuzu geri veTdi, üç 
kişi 55 kuruşa bir öğle yemeği 
yedik. 

Ankara, fstanblll ve İzmir müs· 
tesna; Türkiye ucuzluktur. Ma· 
ıııisanın muktedir bir belediye 
reisi olduğu her şeyden belliydi. 

Tem. Çakıridis 

İzmir ikinci hul..uk mahkeme· 
z..-ut BakaoJığı, ziraHlo to

humlutu temel maaiyetinde ol
duğunu gözönüne almış, mem- sinden: 
leketiıı deiiti" ildim ve toprak lzmirde Tepecikte Yiğitler 
şaı tlarıaa uyiuo, kalitesi mü· mahallesinde Çakır aokağında 
kem~l, rand11aaD1 yükıck bava 36 no. lu evde oturan Ahmed 
değiMliklerinden müteeuir ol· kızı Zekiye tarafından Ankarada 
mıyaeak kabiliyette tohaml81' el- Aufartalar caddesinde l 6 no. 
de edilmesi etrafındaki çabş_. da beminci Mehmed yanında 
!arını artırmıştır. 1zm'rde şoför Hilmi aleyhine 

Yurdun tolaumluta olan bi- açılan ihtar davasının yap lan 
yük btiyacuaı temin etmek ve tahkıkat ve muhakemesi sonunda: 
iyi tolaumla mahsulün yüzde )'İr· Medeni K. nun 132 nci maddesi 
mi, Jinai bet derece.iade art- bikmiioe tevfikan evlilik vaz fe
aı._ Ye ha suretle •iistal.ilia &.ini ifa etmiyen Hilmiye ı bt ı· 
aayiae a ••bil daha fula mab· rat icrasına ve masarifi muba
ıul alw 81 başarmak üzere keme olaa 1264 kuruşun da 
Y enilcö,cle. Ankarada, Adapaza· keza Hilm;ye yükletilmesine dair 
rında. Elle tebirde 4 tohum ıslah olup ikametgahınaa meçbaliye
ista'109ile Çi' ler• ~ Lüle- tiM biuen gıyabında verilen 
burgazda bir. öraek Ye iretme kararın bulisuını havi ilim ga. 
çiftlikleri teaia el · ltiı. a. ai- J11P ihbarnamesi uulen mab· 
esseselerin f aa&,eti. ---.. keme koridoruna asılm11 oldutu 
va pek hayırlı bir tekilde de- tebliğ makamına kaim olmak 
vam etmektedir. lht 111 toohum 'Üıere ıilia oluaur. 

ıslah istasyonları elde ettikleri me çiftliği de_E.sk•iı-şe-b-ir-, v-il-ay-e-ti
yüksek vasıflı tohumları IDllbtelif köylll.-iae 620,000 kilo batday 
yerlere tevzi etmişlerdir. '°hıma tefti etmiflerdir. 

Yeıilköy tohum ıslaiı is~uyonu , C.. ba yıl içinde y qİlköJ 
Lüleburıaz örnek ve uıet~e tiohum .ı.lı iatuyona Lileb.
çiftliti ne köylüye 2265 kılo ıaz -ti- çiftçi için 5500 
ltuğday, Adapazarı istaıyonu 1-: kilo .,. ,,. 7800 kilo yulaf 
tanbul vilayetine 30 bi._, Kocaeli tnb--, ae- Lilebaıpz çiftlifi 
vilayetine 35,000, Zongul~ ~i· c~var köJiewdeki çiftçilere 12.800 
liyetine 15,000, Sinop vılayetine kılo arpa to-... AaJm.a ..ıab 
1<>00. Çorum vilayebne 1000, istasyon Anbra ~ 20.SOO 
Oçüncü uıawni MüfettişliJe 8000 kilo llrP' 9.250 ~ ~ to
kilo olmak üzcıe 96.000 kilo, hum., .Çift.~ . Uretme çilllili 
Ankara ıslah iatuyoou Ankara EskipJur çıftç1111ao 30,000 kilo 
çiftçilerle 27,SOO, Çaakın kara arpa, 35,~ kilo Keaata 
vilayeti köylülerine 1000, yula&, 10,000 kilo da BoAw 
Çorum vilayeti köyliiluinc yulafı tevzi etmiştir. Bu suretle 
1000. Ankara vil.iyeti köy· Bakanhk köylüye 1,000,000kilo 
liilc:rine 1000 kilo olmak üzere tohumluk tevzi etaıiı bulunmak· 

~0.500 ~ ~·~·"' "• qı•t- tadır. 

zmir 2 i ıc ıcra memurlu· 
tundan: 

Omer ve Hacı Ômer'ın Em· 
lak ve Eytam Bankasından ödünç 
aldı§'ı parıya mukabil Lankaya 
İpotek cylcdıği lzmitde Hami· 
diye mahal eıinin yeni ikinci 
Osmantye, Ziverağa sokağında 
20 No. lajlı tahtarıi bir korıdor 
ıolda bir oda ve bitişiğindeki 
kapıdan girilince küçük bir sofa 
ve üst katta bir sofa ve bir oda 
olup evin arka tarafında avlu, 
hela ve mutbak olan 1200 lira 
kıymetindeki evle gene ayni ma· 
halde 22 No. tsjlı ayni evsafı 
haiz, avlu kısmında b ir fazla 
odası o:an gene 1 :oo lira k:y· 
metindeki bu iki gayri menku· 
lün geçen sene yapılan satışları 
2280 NoJu kanuna göre gerı 
bırakıldığı halde birinci sene 
tak.it borcu ödenemedığinden 
bu hüküm ortadan kalkarak ev
lerin yeniden mülkiyeti açık ar· 
tırma suretıle ve 844 numaralı 
emlak ve eytam bankası kanunu 
mucıbince bir defaya mahsus 
olmak artıle artırması 7 /2/938 
Pazartesi günü saat 10,30 da 
icra dairem.z içinde yapılmak 
üzere 30 gün müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bedeli her ne olnrsa olsun bor· 
cvn ödenmesi tarihi 2280 nu· 
maralı kanunun mer'iyete gir· 
diği tarihten sonraya müsadif 
olması hasebile kıymetine bakıl
mayarak en çok arbramn üze
rine ihylesi yaptlacaktır. Satış 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine gö
re yapılacajmdan ikinci artırma 
yoktur. Sabş peşin para ile olup 
müşteriden yalnız yüzde iki bu
çuk dellaliye masrafı alınır. 

ipotek sahibi alacaklılarla di· 
ğer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddia· 
lannı itbu ilin tarihinden itiba
ren yirmi gün içinde evrakı müı· 
bitelerile birlikte memuriyetimize 
müracaatlan. 

Aksi halde hakları tapu sici· 
lince malum olmadıkça paylq· 
madan hariç kalırlar. 23/1/938 
tarihinden itibaren şartname 
herkese açıktır. Talip olanların 
yüzde yedi buçuk teminat ak· 
çcıi veya milli bir baaka iti bar 
mektubu ve 37 /994 dosya nu
marasile lzmir 2 inci icra me· 
murluğu~a müracaatları ilan olu· 
nur. H. iş. No: 125 4359 

l:z:mir 2 inci icra memurlu
luğundan: 

Rizanın Emlak ve Eytam 
Bankasından ödünç aldığı pa
raya mukabil bankaya ipotek 
eylediği lzmirde ikinci Süley· 
maniye maballasinin Mısırlı cad
desinde çıkan dere sokağında 
kain bili No.h ve tapunun 
25/ 5/930 tarih, 5 muamele, 17 
cilt, 19 pafta, 130 ada, S par· 
ıel No.da kayıtla hanenin iki 
kapısı mevcut olup biri sokağa 
ve diğeri arka tarafa karşıdadır. 

Arka taraftaki kapıdan içeri 
girilince üstü örtülü bir yolluk· 
tan ileriye doğru bir mikdar 
avlu alt kısmındaki kapadan 
haneye girilince bir sofa sokağa 
aazır bir oda ve üst lamıa çı· 
kılcbkta iki odası mevcut olan, 
avluda heliaa bulunan 1000 lira 
iafinetindeki bu evin reçen se
ne yapılan satışı 2280 sayıla ka
nuna göre geri bırakıldığı halde 
birinci sene taksit borcu muay
yen ndesinde ödenemediğinden 
bu hüküm ortadan kalkarak 
evin yet1iden mülkiyeti eçık ar
brma ... etile ve 844 numaralı 
emlik ye eytam bankası kanunu 
mucibince bir defaya mahsua ol
mak şartile artırması 7 /2/938 
Pazartesi günü saat 10 da ic· 
ra dairemiz içinde yapılmak 
uzcre bir ay müddetle satılığa 
konuldu. 

Bu artırma neticesinde satış 
bş bedeli her ne olursa olsun 
borcu ödenmesi tarihi 2280 
numaralı kanunun mer'iyete F 
diki tariktea aoaraya müsadif 
olması hascbile kıymettne ba· 
kıhnıyaıak ea ~k artıranua üze-

ıs K.lnunuevel 

rıne ı hsles . yapılacaktır. Satış 
844 numaralı emlak ve eytam 
bankası kanunu hükümlerine 
göre yapılacağından ikinct ar· 
tırma yoktur. Satt~ peşin para 
ile olup rnüşteriden yalnız yffa. 
de iki buçuk dellaliye masrafı 
lhnır. 

bare'l yirmi gü 1 ıç nde evrakı 
musbıteletıle bırlıkte mem rıyc· 

timite bildirmeleri cab eder. 
Ak•i hakları tapu sieılinee 

malum olmadıkça paylaşmadCln 
hariç kalırlar. 23/1/938 tarı· 
hinden hıbıuen şartname her
kese nç~ktır. Talip o nnlarm yüz· 
de yedi buçuk teminat akçesi 
veya milli bir ban'kQ itibar mek· 
tubu ve 37/1152 dosya numa· 
rasile İzmir 2 inci icra memur
luğuna müracaatlara ilan olu
nur. H. 1ş. No: 241 4358 

ipotek sahibi alacakhlarla di· 
fer alakadarların ve irtifak hak· 
kı sahiplerinin gayri menkul 
üzerindeki haklarını hususiyle 
faiz ve masrafa dair olan iddi· 
atarım işbu ilan tarihinden iti-
- ~. . . ' . ~. ., .. ~. .·~· .. , .. ~·! . ~·' ,., ·:· ... •' ·• • .. ,..;.~.ı::t: ;·~ 

Fransız Tiyatrosu 
15 Birincikanun Çarşam (ELHAMRA) SaJo-
ba akşamı saat 21 de 

nunda biricik temsilini vereeektir. 
- Yerlerinizi şimdiden ki~alayınız-___ :;;;;;;;;;;. ______________________________ ....;. ____ ...;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

İzmir Levazım amirliği ilanları 
fzmir Levazım amirliği sat. al. ko. riyasstinden: 

Miktarı Tahmin edilen Tem'natı muvak-
lspanak Lahana Prasa mecmu tutarı kate akçesi 
Kılo Kilo Kilo Lira Kr. Lira Kr. 

3840 3840 3840 614 40 46 08 
2000 2000 2000 290 00 21 75 
3360 3360 3360 537 60 40 30 
4800 4800 4800 7 68 00 57 60 
9160 9160 9160 1328 20 99 62 
Münakasanın şekli ihale tarih gün ve Saati 
Açık elcslltmc 21/1.Kin./937 Salı günü 14 

,, " " il il " ,, 14 30 
,, " " " " it " 15 
" " ,, " " ,, " 15 30 
il il " il 11 il " 16 

1 - Müstahkem mevki kıtaatmın beş kıt'a şartname ile ayn 
ayrı açık eksiltme suretile münakasada bulunan yukarıda 
cins ve mikdarları yazılı beş kalem sebze ihtiyacına dört 
kıt' asına verilen fiat komisyonca bahalı görülmüş ve bir 
kıt'asına hiç talip çıkmadığından münakasa on gün uza· 
tılarak ibaleleri hizalarında yazılı tarih gün saatlarda kıı· 
lada lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda ya· 
pılacaktır. 

2 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. 
3 - istekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair veıika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
4 - Eksiltmeye iştiralc edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinde ve fartnamesinde yazılı veaikalan ve 
teminatı muvakkatelerile birlikte ihale saatından evel ko-
misyona müracaatlara. 4407 

--.... --__ ..... ______________________________________ ___ 
lzmi r Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Ankara garnizon birlik ve müesseseleri ıçın 40000 kilo 

kırk bin kilo sabunun kapalı zarfla eksiltmesi 3/2.Kan/938 
saat 15 de Ankara Lv. amirliği satın alma komi~uoda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12800 lira ilk teminatı 960 liradır. 
Şartname ve nümunesi her gün komisyonda görülür. içinde 
kanuni vesaikler bulunan teklif mektuplara saat 14 e kadar 
olunur. Eksiltmeye gireceklerin belli gün ve saatta komis-
yonda bulunmaları. 15 19 24 30 4406 

------------------..-....0------------------------~---lzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Keşif bedeli altmış dokuz bin beş yüz yirmi dokuz lira 

otuz kuruı olan Kütahya tayyare meydanı toprak tesviye 
işine talip çıkmadığındaa yeniden kapalı zarfla eksiltmeye 
konmuştur. 

2 - ihalesi 22-12-937 Çarşamba günü saat 11 dedir. 
3 - ilk teminat 4726 lira 47 kuruştur. 
4 - Keşif, şartname ve projeler 348 kuruşa M. M. V. satın 

alma komisyonundan ahnır. 
5 - Eksiltmeye gireceklerin kanuni teminat ve 2490 sayıla ka· 

nunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı belgelerile idaıf 
şartnamenin F fıkrasında yazılı vesikalarile birlikte teklif 
mektuplarını ihale saatinden behemehal bir saat evel M. 
M. V. satın alma komisyonuna vermeleri. 

4270 4 10 15 19 
__________________ ....;. ____________________________ ___ 

İzmir Levazım amirlıği SAT. AL. KO. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki seferihisar mıntakası kıtaatının 220 ton 

linit maden kömürü açık eksiltme suretile münakasaya 
konmuştur. 

2 - ihalesi 16/birinci kaoun/937 perşembe günü saat 15 de 
kışlada lzmir levazım amirliği salım alma komisyonda 
yapı acaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tııtan 2640 l radar. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler ticaret odasında kaytlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı ka 'lunun 2 ve 3 

DCÜ maddelerinde ve f&rtnamesinde yazılı vesikaları ve 
teminat muvaklcatalarile birlikte ihale saatinden evvel ko· 

_______ m__.isy""""ona ___ m_ü_r_aca __ a_tla_.rı•.--------~3~0~5;...;;1~0..;;1~5----__.4~ 

lzmir vakıflar modorl,, ğü.nden: 
Bedeli 
Lira Cinsi Mevkii 
SOO Batça mescidi Uluyol 
500 • Niğbolu • Değirmendatı 
300 Dolaplıkuyu • Dolaphkuyu 
Evelce müzayedeye çıkanldığı halde talip zuhur etmiyen yuka· 

nda müfredatı yazılı kadro harici mescitlerin mülkiyeti satılmak 
üzere açık artırmaya çıkarılmışbr. ihaleleri 27·12·937 Pazartesi 
günü aut oobeştedir. Taliplerin vakıflar idaresine müracaat· 
1an. ıs 21 26 43;;9 
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D~UTSCllE LE- DOktor 
\ ANTE-IJNIE A. Tevlik Lütem 

G m, ~ iL Kul•kt huna, bepz 
HAMBURG Hastalıkları birinci sınıf 

DEUTSCHE LEV ANT&- 1111ıi ·e/wsua 
UNIE, HAMBURG, A. G. Merkeı: haataııeli ku-

HAMBURG kl1Riti şefi 
• 'ft..AS LEV ANTE UNIE A.G. Her gün 15 ten sonra lkiaci 

BREMEN le1ler NaaJıaozade ıo"Mk Na. 
•JOINIA,, vapuru 2l Birinci S dt. hasta llabul ve tedavi 

m 
En mtfhuı faı.ik•m fotoğraf makinellri, film, cıp, PA'tt. 
k.ı bi&uılıua fotoğrafçı1- .-ü~ eczal•, ietolqf alit 

ve edevab, fo..t v~ shpalu. 

FotofraFçılıfa miltealNk her nevi malzeme 
Zevki okşaya~ resi~ ve ağta.ndismanlar, senedat ve evrak 

••W.-. ~ kt~•" ~eq'i dikk~tle yapı\w. 
AMATÖR iŞLERi 

ipnusıda bekleniyor. ROTTtR· _.,. 
OAM. tlAMBURG ve BR&MEN ı-...-----ııııP---...... ı• 
.. ,- .ı.-kbr. Fratelli Sperco 

DeY..,ıııap, kapy• 1e bıcr M1İ ğrqditMB siiratt ve nefa· 
setle 1apılar. 

IZMlR: fAirle~ çaq .. No. ~ 4, s, 6, 7, 8, 9 

~ICAN E>CPQRT UNgs I~ 
1HE RıPORT SfE.\MSJiIP • apur Acentası 

CQRPORA TION ROYA~ NEEJU.,.ANDAJS 
''UMOUTH,, vap.,.-u l 1 m.. KUMPANYASI 

•d.kiqupd. beldeQiyqr. NEY.· ••ST!LLA,, vapuru el ye.at 
YQRK için yük ._ıactktır. l•nımızda olup ROTTERDAM 

•"IRIA .. vaputl\ 24 Birio~ MISTERDAM ve HAMBURG 
~unda bekleniyor. NEVYQRJ{ li.,.lan için Jiik · ktacbr. 
itla Jıiill aha'mr. •TELEMON,, vapuru 14·12 

.....,..uu,.TON. vapun.t 31 ilirie- 937 de beklP.mnekte olup ROT
TERDAM, AMSTERDAM ve 

lnunda bekleniyor. NEV· HAMBURG limanları ici~ yük 
lORK İ.fİD yük alacaktır. alacaktır. 

TE ROYALE HONGROISI •HERMES. v;puu 20/12 de 
DANUBE MARiııME beklr.nmekte ol ıp yükijnü t•b· 

•TISZA,, metörü 13 Birinci liyeden sonra BURGAS, VAR· 
1'ounda bekleniyo•. POttT·M· NA ve KôSTENCEye h..-eket 

vı IS~~NDERIYE liıp.aıtJa~ ~decektir. 
... yük alaC4kbr. SVENSKA ORIENT 

SERViCE MARITIM! 1.JNIEN 
llOUMAIN •GOTLAND,, motörü 14"12 

8 U C A R ~ S T de beklenmekte olup HAMBURG 
•DUROSTOR,, vapuru 22 GDYNIA, P~ZIG, DAN-

llriacllqunda KÖSTENCE, MARK, li..-len. BALTIK ıi· 
ifn hareket edecektir. mantarı için yük alacaktır. 

IDtllNSTON WARREN SERViCE MARITIM!. 
LINES LTD. ROUMAIN 
JJVERPOL •sUÇEAVA. vçuru 29/12 

• A VIEMORE. vapanı UVER.. beklenmekte oluR MALTA ve 
ROL ve ANVERS lima,laıan· MARSIL YA dmaelan için yük 
elan ,. CJM,racak ve l() a.iriıı.. alacaktır. 
qkinunda BURGAS, V ARNA Yolcu ka.bul eder 
~ST~CE i'in ıa ... ~ ilanlardaki hareket tarihlerile 

411ecektir. .-vlunlarclaki j,tiıi~da 
DEN N0R9KB MU>B,, acenta mesuliyct blNI ~eı, 

HA VSLINJE Daha fazla tafsilat lÇİn ikin· 
•1AeHDAD. motörü 14 Bi- ~kordonda ~.-R

•cilrinunda bekleaiyer. DIEP· CO vapur acentalıfına "41Nta
liE ve NORVEÇ umum liman· at edilmesi rica olunur. 
llnna yUk alacaktır. felefon: 4llll41"2/266J/G21 

Telefon: 2675 Te f: Rüstem lzmir 

ifa Bahkyağı 
Kuvvet iştah sıhhat kaynağı, 

Bao mahsul, 
gıda kudreti yflksek, 

işPJesi "olay, 
şerhot p.,_dir, 

hatko yerde satılmaz 
Husust 

Şifa Balıkyağı 

Y aloız Şifa Eczahanesinde 
Hükib•et sarasında 

ütüncüler! 
Bahçevan ar·! 

Avrupa kimyevt gobre i 
Yijjı,~k ıMdımanh v, iyi cins mahsul kuvvetli f dan ile alı

l\lbi.lir. Kuvvetli fidan da ancak kimyevi JÜbreleJ"i• izle yetişir. 
Te9İlıleri muhakkak ve kat'idir. 
Telgraf Mresi Adres 
.x. ...... 

Telefon ı Davut Zade 
3809 Rahmi Karftdavut 

AAMtME~~~u~gt4ULDT. Satılı amy ı Tasarrut• 
•NORQURO. ~unt tO ı.in- lzmir Mem.u"- ~opentifine 

._un 1938 de beklecıiyor. ait her i" ...,._ bir tel.- ft S tile 
4fiVERS (dotru) HAMBURG Şevrole mırka 34 model kam· 
• BREMEN çin yük alacaktır. yon 16/12/'37 •il»M ,.-1ı.. TwkiJtt Ctfllthııri~•Iİ Ziro11t B1ın1w:tsından: 

ftA111ardaki hareket Wible- yan perşelJlb.C' ıiiııii IUt 17 il" lılita ~de kvm.ha.tuı oJmau her Tüık bir ku.Jnbara ala· 
"9 navlqnlardaki defişiklik· de satılacaktır. Talip olanlann rak para birikt rmete başlamalı, kumbarası olanlar da mümkün 
ltrden açenta mesuliyet kabul tayin eclileJı tfind.e gefmd-1 ~ fW.,q U.._. ..,.,,. ut••• .. ,.... 
...._ ric,a ... unur. lul a · 

Düa fuJa tlflilit kia il: ~.. Bu hafta içinde banQ&aazcleki tıturnd besaplanna en 8llil: 10 · · 'ul••• W. F. HEHR.Y ~wı istihlak t• a yatıranlarla lO 1 rthk ,.... lliı t41arruf ..... bı aç .... lar 
AN Di.R Zf.E & Ço. N. v. l'-----...ııiı}<OQ--p;m.,._1" .... U _ _.

1 
••• 2 Mart 1931 de 1ıw•a kmnut.,•n lOQ kifiye 

•ur aceatalı .. na müracaat ._.htQf ı1*tlerd.e 1000 lira ikr.-,. cbıiablac .... Yaı.., bu 
•lilJVli .. ••• l.mlP 6eWigniıtthw: k•r'a iş\ilM ec:lı9ltila* içi• yatırı._ ...,. ... 6ftlt 193' Jiha· 

Teieba I No. 'J/&87/2fifJ8 S.Miik QMI kıık lira bedeli yetin~ jca<f.a, en Rtait 4111l Wehk bir .W,e itaraktl Si icaı..der. 
,..._ ... _ _..~ ..... --... ıuı 1911t.a.m.enii Mümata ~ 

Be.dtır A•• • yeni yolda 2 ıayıh dikkimn 
J• biJ .... . b11k.itialJldW 

91111181 ...... ,....... prtname v.r.çbile 28/12/937 Salı 
H• pa lı&Mbtan at• pnü saat on altıda açık artırma 

._... __ ;;ka;;d;;;ar;..;;bu;.mtu_.niiiiiu_.r. __ _. ıle ıhıl• e~ceıktir. l~k 

Ufterve 
Şlrekisı 
lPrıit. 

V apar Acenfcuı 
firinci kordon Rees W.. 

Tel. 2443 
THE El 1.ERMAN fl. 

NES LTD. 
TRENTINO., • ..., Bıır;n;f 
un sonunda vey8ut IWn«Jt 
un ibtida11nda LONORA, 

ve ANVERSten celif 
çıkaracak ve ayai za-..d• 
DRA ve HUU. için y6ık 

~:amr. 

.-ı.E.SBIAN,.. WWUfll 7 ŞMi 
unda LIVEIPOOL P ~ 
SEADAN gelip yük çakara. 
ve ayni za~a ı.JveR. 

OL ve GLASGOW için 
alacaktır. 
HE GENERAL STEAM 

NA VIGATlON CO LTD. 
1PHILOMEL,, ~ru 10 Qi· 
ıkinunda gelip LONDRA 

in lif. lal* muvalNat t.miıiat 
_.akbuu ılo a,öylenc;:ı gün ve 
a:aatta encümene gelinir. 

A 10 15 22 429'7 
.. .............. i .... 

r türlü ölçü t4Jtı ve a14t 
h#IM i,.11 1Cnelikı •'••• 
~ fald.Mpıakt1ı~1r. ~ 
34.J-5,36 4-mgala veya hiç dam· 
gasız ölç«ler bulunanlar ölçül&_r 
.,i • ..,.a ... in 17 -oi ._4'eai 
IDll&ibiaa ye lllJU mamuduiu
dan alacafı bir nümuneye 1§1~ 

l>ea '"--' c:ilWti milGwını 
boy ve çekerini gösterir bir be· 
,.. ... , ih J9M ı~·...nt ... 
ayanın birinden sonuna kadar 
prup ... ~ .,.,.ye .. 
memurlutuna müracaat o.l;mck 

"'"~fl'İyf\i ... r. o'""'" .. ~ 
ayfJneleri iç n b9 müddet içinde 
.a.aıllt .............. ~ 
meye verilerek ölçültr Jr.nıunun 
24 üncü maddeli• cllıı O lj. 
,.c:ı,. JQO lirayı kadw part 
.... ile ........ eekla .. 

Qll 

ürk nin 
Büyük Esya Piyangosu 
lkram_"ye 15400 Li .. 

• 
anesı 

Al11ncak Mesudiye caddesi No. t2f 
ı •./ti ,JÜLYIN F ...... ;, 

Taze, temiz, ucuz ild 

lf • ıı1ıı. 

Dr. ceıaı Yarkın 
lsmir llt .. ket ......... 4tJıili butalaklan seririyyat tefi 
lkitcai Beyler ıokatında inhisarlar tütün sabı deposu kar
., .. ts o. llfıllU....W.eıW. -hat1N .. ı tlabul etinek-
tıediı Tele/on: S956 
.. Göztepe lrtun""IJ caddesi Göztepe eparlımanı 

.... --

Tasarruf a 
tası Münase 

betile 

~iroloı tıe h/."lıı:ı,. -.,,. ' lıldarı (rli(e/aeuı 
('Y;rem ve *'1•••' 

• ....... .....,._ .... 1 w ...... , ...... ,. ...... .,. .. , ...... .....__ ......... ,,. ............... 
111•1•1mınnt-ınmomı• ,...,.,_. '' 
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Pastil Pektoral Doktor Şahap Göğsü yumuşatır, balgaf!I söktürür, öksürüğü 
söktürür, tesirli bir OKSüRüK pastilidir 

Doktor 
Kemal Tahsin St.yffam 
Cil.J ve tenaıiil hastal~lıları müt~hassısı 
lzmir Belediyesi Zührevi h11tahklar ve tedavi evi doktorlu· 

tundan çekilerek yeniden açtığı Numanzade sokağındaki 3 
numaralı muayenebanesin4e haet81arın1 Pazardan maada bergün 
ıabahtan aqama kadar kaltul ve tedavi eder. 

MuayeneD.ne Tele. No. 34l6 Evi 5164 

Amerikadan ea 
karyolalar 

son model 
geldi 

Amerikanm en meşhur karyola fabrikası olan Simons kumpani 
karyola fabrikasmın en son model ve mobilya renk ve siıtemi her 
çeşid ve boyda halis çelikten mamul karyola ve somyaları yalnız 

(Yeni Kaval lartla HtJ.aeyin Hüsn'IJ Ôziıin 
. L'/Jk• mobilya ve karyola) 

sa1onun~a bulunmaktadır. Karyola ve somya alacak zevki selim 
sahiplerine hasseten tavsiye ederiz. En son model Avrupanm şık 
ve zarıf çocuk arabaları dahi bulunur. 

Dünyanın en büyük ve en muhteşem "NORM AN Ui 
vapuru olan mavi kordelanın sahibi " 

nin salonlarını süsliyen OTOMATiK 

GAR OD • 

Radyolarının 1938 modelleri geld i. Radyo meraklılarının ta· 
pındıldarı tatlı ve tabii sesi ile her kesin gaşyolduğu bu rad· 
yoları iÖrmeden bqlca marka radyo almayınız. 

GAROD 
Markalı radyoların belli başlı hu· OTOMA Ti K olma· 
susiyetlerinden biri de bunların 1 larıdır 
DiA"er markalarm· hepsinden .üıtün .oluılarmı dünya tasdik etmişt i r. 

Sahı yeri: Mimar · Kemalettin caddesi 
No. 35 'NiHAT KAR 

Harac;c;ı kardeşler 
Büyük mobiya ve .mefruşat m~

. ğazaları emrinize imededir. 
MERKEZ ŞUBE 

fZMIR ANKARA 

T • 'f · lb:.e ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
emız, zan eşya, e .... k b · l 

haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edece. d 1k sad~~a! 
rahat Y8flyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya. içın e en mızı . 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizın eşyası hayatı· 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Memurlara 10 tak•itte veresiye muame
le•i yapılır. 

D Daimi Encümeninden: 
867 lira 83 kuruı açık tutarlı Memleket ba~tıhanesinin tamirat 

işi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan istekl~ 
rin 2490 sayılı yasa bülcimlerine göre hazırlayacakları teminatl•rile 
birlikte 20 birinci kanun 937 pazartesi günü saat 11 de it Daimi 
encümenine baş vurmılan. 3 15 19 4260 

Sıhhat Balıl~vağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağtdır 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıanesi 

1 

Salepçioflu hanı karııaında 

Ampul üzerindeki marka, 
ziya kudretini ve istihlak 
edi~en vat mıktarını garanti 
eder. Her vata mukabil da
ha ziyadar bir ışık veren 
Osram &J ampullerini alır
sanız ~aha ucuz bir ışık 

elde edersiniz. 

-~ 
Dekalümen lambası asgari bir istihlak. temin eder. 

' 

Başbakammızm fotoO· 
rafileri 

Başbakanımız B. Celal Ba· 
yarın muhtelif büyüklükte ga· 
yet müke~mel fotoğrafileri ve 
Ege manevralarından sonra ya
pılan büyük geçid resmine ait 
en güzel resimleri Kemeralta 
caddesinde Hacı Alipaşa ote· . 
linde Ressam Foto lsmailden 
bulabileceksiniz. 10 D. ,_ 
Sahlık ev 

Güzelyalı tramvay caddesi 
1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır ~. 
ev sahlıktır. Taliplerin mez·
kur eve müra caatlan • ilin 
olunur. 

FotoOr 
1 N ô N Ü Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hasıaf ıklari 
, 

mutahassısi 

ikinci .Beyler sokafı 
No. 68 
Telefon 3452 ....................... 

Operatör 

Faik lbrabim 
l zmire. gelmiştir 

Eskisi gı .oı öğleden evci 
Frans ız hastanesiııde . öğleden 
sonra Birinci Beyler sokak Diş 

.- ı l•mı!!!llB• .. - .•s-•f •M-t •h--·•ll Tab ıbi Bay Mehmet Ali' altm-
mncı mı u 8 assıs daki muayerı .:hanesinde has· 

Seri mal değil, fennin bütün tekimülitını haiz radyolardır. 
Yüksek ses, kuvvetli ayırma kabiliyeti, otomatik fad i nğ·k orıtrıQ)ü, 
yüksek hassasiyet, majik·göz ve daha bir çok yeniliklerile mev· 
simin en yüksek makineleridir. 

Acentası: Hüseyin Hüsnü ledeman. Saman iskelesi, ikinci 
kordon No. ~ 5513 

Dr. Demir Ali taıarın • kabııı eder. · 

Kamçı oğlu 

Cilt va Tenasül hastahk· 
ları va elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

TdeCon : 3479 

Diş Tabibi 

Cevat Dağlı 
ikinci Beyler sokak No. 63 

Telefon: 3055 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır · 
MGracaat yeri: 

İkincibeyler soka 

Telefon 386!.J 

1938 Modelleri geliyOr 
Sevrole Otonıohilleri ., 

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

Yedek parçalar meveu<dl<dlur 
Oldsomobil otomobilleri de.her torlo evsafı haiz, sağlam, 

elverişli, ·gozel ve loks makinelerdir 
lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 

Birinci kordon telef on 2704 .. 


