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Yeni kabinenin 
programı 

Ankara, 9 - Bqmalıar
ririmizden 1.ele/onla: 

Her ntaadapD bildiii ft aylar
daııberidir aib.niui 6.Hrinde iılettigi 

bir hidüe Tar. O da ıa: 

Bir çok HDelerdenberi. çok çeo 
tin tartlar albnda devlet mabniama• 
llDI idare eda, bir çok faydalı itler 
yqua, bir çok gibel elel'ler .. .,.claa 
getirea 1emet Laöol it bafmdaıı çe
kilmit Te onma yerine gene İoönl 
bbineaiade İktuad Vekaletini idare 
eden CfıW Bayar geçmiftir. 

Milleti aJAka1andırao bu bldiee, 
IOll gfhılerde, gene milletin ıöJmiDde: 

- Acaba y•ni htlk6metin çal•t' 
ma programında ne gibi de&ifikJikler, 
yenilikler Tar! 

Diyen bir ıaale eevab aramak, 
bulmak ihtiyacı göze çarpayorda. Bu 
hal Ttırk millelioin mukadderatım 

idare Te tamim edeo mebaalardaıı 
b .. byarak her .. hada yer almıı T .. 
taadaılarm, her an biribirlerioe: 

- Y aha; yeni bbineııiıı çalqma 
programı ne imit? 

Diye Taki olda111Da ipttijimis 
ıoralırda kendiıbıi g~ateriyorda. 

Baobaknnmız, diD, Kamutay kir· 
ıGIClDde hiik4melİn programlDl ok.a
da ve bana, bütClıı memleket b6yiik bir 
dikkat Te alAka ile dinledi. Taıvib 
etti. 

Hepimiz de biliriz ki, Celll Ba· 
yar fktıaad Vekaleti maka111111a; detil 
)alan Tflrki~ batb dbyama 
iltb...ıt ft •ali balaruat.r içhule ta• 
lıelachtı ~e IMuaaldlll llİr umanda 
geldi. J{encli.U.e bu çok ağır naife. 
lerk deha olan Veklleti idare etmek 

tanc!l pı& hı 

cetecilere tiyle anlatm.ıfb: 

Çahımı programım Cumhuriyet 
Balk P~ programıdır. Bo progra• 
mm aydmlat"lf yolı.rda ydriiyece
Aim. Ba yol MDl derin açanımlardan 
apraak Te milleti memoun Te me
ıod edecek amaca aJaıtıracaktır. 

~ Efkln amamiyemise haber T .. 
relim ki: Yeni bbineoia bODdaıı 
eoara da gideceji yol: Celil Bayana 
iki buçuk MDe evel gideceğini ıı6y· 

lediği ve iki buçuk .enedir gittiği 
bu yoldaıı batka bir fOY delildir. 

Gene ıı6yliyelim ki: Y eDi kabine
nio milleti •e memleketi ... ,.. ve 
u .. l ee•ked~oi, nuıl çahpcapu, 
Tirit milletiaio yGkeek pur •e eeT• 
giıi letlode yqıyan •• kalbinde yer 
latan (Atatark) in bu ıeue Mecliete 
ıı6yleditı. her kelimeai bir hakikat 
ce•htlt olan natuk apaçık göeter• 
mekted.ir. B .. •ekilimis de, bu DD• 

takta malbem olarak yeni kabine· 
ni.D progrUlllU bamdamıı Te Kama
tayda okuyarak, bilditiois ylkaek 
allka Y• hararetle alkıılaıımıfbr. ftıe 
yeni kabine milleti Ye memleketi ba 
Jilkeek İıpd Te İfUetlerin g61terdili 
hedefe al8ftırmak naifeıiDi batarma• 
.. çabpcaktar. 

Ballea olarak fUD• 16yliyecep 
Batuılmıı ... rler ikmal edilecek 

Ye y•dılaeak. Yeni eeerler meydana 
getirilecek. lılilletia Y ... fllt çalıtma. 
geçillllle hayatında me•cad sorhıklar 
kolayJafbnlaeak. 

Ve; 
Tirit milleti gideeeli yola daima 

gtlMf bekıtlaril• aydıalataıı koraya• 
eu, kartancı, yakleltici bir çift gle 
illa muabbeei altında daima ileriye, 
daima ....ı-. daima refaha dotra 

H. R. Ôltte111 

Fransada 
Yeni auilıaatler. mi 
laazırlonıyorda? 

Lil, 9 (Radyo) - Macaristanıa 
llıetbar ve maruf tedbitÇilerindea 
koloaaar Manoday, bugün bura· 
da yakalaamııbr. 

TeclbitÇinin üzerinde bulunaa ;e-u ıöre, bazı tedhitÇiler, 
.... büyük tuikutler ... - ..... 

General Metalııaıın Ankarayı ziyaretinden a~a 
Başvekilimiz 

Ge-Yunanistan, gittikçe Nutuklarının son kısmında, 
neral lnönünü muhabbetle, 

hürmetle selamladı 

Harp sancıyii ve yeni . ha
vacılık plinımız 

Bigiik Şe/imizle eski ve geni BaJNkillerimiz 6ir arada 
Anadolu; son tekamülünün en arsenik sanayii bu meyandadır.· 

kuıvetli del ı lini dünkü nüsha- Halen kendi tezgahlarımı:t.da inşa 
sında da göstermiş ve bütün İz· edi mekte bulunan denizaltı ge
mir gazetelerine tefevvuk ederek milerimiz bittikten sonra yeni· 
Başvekilimizin Kamutaydaki nu· lerini in, ,ya, fasılasız devam 
tuklarını, bundan başka büyük edec~tiz. 
Şefimizle Baıbakanımızın ve Da· ilk üç s •nelik hava programı· 
biliye Vek limizin şark v liyetle· mız, milletim zin gösterdiği yük· 
rine yapacak'arı •cyabat ve nu· sek alaka ite ş md den tahakkuk 
tulctan sonra mecl sele geçen eltirilmiş say .labilar. Bu vesile ile 
mühim müzakereleri aynen ver· tayyare işind~ bütüo millette 

atllk"9 .... • aer·ttwıb•• 
tebarüz ettirditimiz h•lde, ek•ik 
verilmiştir. Ôzür diliyerek o kıs
mını aynen neşreriyoruz: 

Başvekilimiz 

dediler ki: 
Mevcud harb sanayii fabrika· 

lanmızı tam randıman alacak 
surette çalııtıracak ve henüz nok· 
san kı1tmlannı tamamlıyacağız. 

Harb sanayiimizin inlcipf ına 
hususi önem vermek, umumi 
endüstrileşme hareketlerimizde 
barb vaziyet ve ihtiyaçlarını dai· 
ma göz önünde tutmak kara-
rındayız. . 

Malıi ekonomi bakımından da 
busuıi kıymet izafe ettiğimiz 
kömürden benzin istıb , ali, -krom, 

lrsüde Si 

m•k ve bütün vatandaşlara bü· 
kü:netin şiik an ve takdırlerini 
u' aştartnak isterim. 

H ıva mü Jafaası, bu memlf' ke
tin m lii müdafaası mevzuunda 
büyük ve ehemJDiyetli yerini mu
baf za etmektedır. 

Yen ı bir bava planı hazarlıya· 
cağıı.. Bu program, Kayseri fab· 
rikasımn tevsii ve lmotör imal 
edebilec ·k hale getirilmesi bu· 
ıuslarmın da lüzumlu elemanla· 
rırnn da yetiştirilmesi için terti· 
bat alınacaktır. 

Arkadaşlar, sözlerim'n niha· 
yete ermek üzere .,kluğu ıu 
dakikada, derin do' gu içinde 
huzurunuzda bulunurken, inkı· 
libın bidayetindenberi zıtma1 

- Sona 10 •nca •alıi/ede -

Arabiıtand a olanlar 

ürdün ve Filistin hudud
larında tahşidat --·-· . Arablar, dün Kudüıt,, beı ·Yahudi .al. 

dürdü!er, hadiseler çotalıyor 

İnılllz za6ıtuı Kruli& •olcalcltırıntla 
Kadla, 9 (Radyo) - Kanlı laldi· Te 17 kip ,,.,-ı~lf~r. Balk, k'16 

..ıer, biribirioi takib ediyor. BaglD, terkedenk ~·Ja çıkauıtır. . - . 
Arablar tanfmdan bet Y abadi &lda. Kadta, 9 (Radyo) - 'O~~~ 

alman IOD ......_,...,. gire, o.--a ~a 
ıalmlıtar. . Ba mlnaeebetle Yala~ buı hAdiMIP olmattm· Ablaa bom· 
mae.-.Ierı. proteeto mabmuada ild balaı Wı mm nmt biDaluı telöib 
uat kapalı kalmqtır. .r. 

Tel-ATivle Hayfa ara .. daki ıeı.. tbai-ad, Oma. laudadJanna 

,_ Te telgraf telleri keailmip. İn· ... hin " Filialia ·-·- da OD 
... t 1 .... klJlacle ~ .. ... ...... .. ....... talatW .... 

Türkiyeye yaklaşıyor 
Fransız matbuatı, bunu mesut bir hadise olarak kaydet· 

mekte, Türk • Yunan dostluğunu selamlamaktadır , 
latanbul, 10 (Hususi) - Fran· 

sız gazeteleri, General Metak· 
sasın Ankara z yaretinden son· 
ra Türk • Yunan dostluğu hak

'kında uzun makaleler neşret-
mekte ve Ankarada konuıulmuş 
olan meselelerin ehemmiyet n· 
den bahseyleme~tedirler . • 

Pöti Pariziyen gazetes•, bu 
hususta neşrettiği bir makalede 
ezcüm 'e diyor lc:i: 

..Yunan 8 ıv~kili General Me
taksasın so 1 An kara ziyaretile 
Yunanistanm, Türkiyeye daha 
fazla ycklaşması, ehemmiyetli bir 
hi\disedır. Avrupa devletleri bu 

M. Voroş ilof 
Bir suikaad• 1110. 

ruz kaldı 

. Mareıal Voraıila/ 
V'arto•a. !1 (R•dyo) - HJ k 

Ruı iuıillliaia yirminci yı1dônimü 

mtloaaebetile yıpılaa blyilk geçid 
reımi eına11nda bir pencereden Ma· 
l'eıal Vorooilofa bir k.uqun ablmıı 
İM de İlabet etmemiştir. Z:1b1ta kor
ıanan a1ıldıA1 evde araotırmalar yap
mıı iae de ıuçlayu yakalamap ma• 
Yaffak olamamııtar. 

...... ..-~~, 
M. Metalcsas Raricige Vekilimiz •• Atina •/iri,,,,.le 'iirlltiltt 
,aziyeti göz önüna almak mec- Yorgi de takdr edilmelU:lw,.. 
b11r.yetindtdirler. Franıız gazetelerinin bu -

Türkiye .ile :Y1;naıtistan era- riya.tr, ~wap.: ı;;-181 ·._~ 
ımdaki ittifak, Fr.asa Ye lngil- de dtrib akialer · l)'lfi°"tbt;: 

1 tere tarafıttdan çok büyük Atlk•d• aehaf lı, fl'Grlıi\'iana 
ehemmiyeti haiz olan bir ha1ise doıtluğıınua, yalan ~- '4ııtk 
olarak selamlanmalı; bu mesud için çok kuvvetli bir m~1 
•~ a... ltrah lkibci kil eyledıt&ni. U,cW 

· Tütlin piyasasın~ 
Müstahsilin bağrında hp-. 

tepmeğe başladılar 
En nelı• tütünler 40-50 kuruş!. Geri taralı
r: r Aa ıapanalı fiatıne aa_t-ın almak ia~i~İar 

r----------------~ 
Mükifatlı 
müsabakamız 

Para kasasrnı 
kim aşırdı? 

Bay N ari ihtiyar, çok HDgiD, 
parayı pek ziyade NTeD bir adam. 
dır. Balkapuw eiftftadaki kona• 
tmda ot arar. Y atmarla bir ak.tam: 
Saat yedide asadat• Bay Veli Sa· 
yar ile klçlk bir gaintidea d&a· 
mlf ve erille bını• girdijini apla. 
lliıttJr. Haber Terilen ubıta mema •. 
ra hemen bldile yerioe plmiı taho 
kikata baılaautbr. 

· BaJ Nari •bableyia 1aat 10 da 
hlsmetçiapae isiD Termİftİ- Ba ... 
beble e•de biç kimee yokta. ıbe 
tinde garaj bpwm Ye e~ çaya 
nazır olan kapuuıı 891k balm9fta. 
Ve içinde bir mik~ para Te bir 
çok onat, •ham T• talıvillt buı 
kıymedi mıce'fherat balaaua kaçak 
ko11UUD çMcbpa -,....... 

Bııraalar i90ri girmek için pen· 
cerema ataçtaa mamul kamdım 
bir U.ma ile delmitlu, ........... 
ea.W.. maUtJardır: 

Zabıta memura kaaadıa kJnk 
rc .... m ...... tetkik ... ..... 
DID IOldan .. faDİ ten iflediliat 
de teebk etmiftir· Ba kuma da 
pyua k•=•da elde edilmifdr. 

• Son• 5 inci ..Jai/ede -

Titiin maluııl'ii tai'lada 
Ege mıntakas1nda tetkik• çı· yalar 1&hne gerisinde la.ltii 

kan arkadaşımızdan: . gülmekte ve cereyan eden feci 
Milista, Bodrumun Karaova vaziyete seyirci hliıaaktadatlar. 

n~lıiyesinde tütün piyasası açıl· Çünkü bu sene tiitiin kumpaa
dı." Alıcılar yalnız Glen ve Geri yalan Ege tütün miistablilleri 
kampanyalarıdır. Diğer kumpan· ..... Sonıı 6 ıneı Mlai/ede -

6ll 
Mussolininin oğlu 

esir mi .edildi? 
Cumlar.ijetçiler, tayyareaile inmefe mechr 

We1n Bra:noya yakalcdılar 
İatal!bal. lf-1Uuad) - Ecnebi Ajamlann T•rdi&i bir habere g119, it.le 

18 Batftldli B. M..OWimain otla . Brano, tayyareeile cmahari~ ı.,..,. 
.. ... " .... , ....... dljlrilmlf w - eclllmiıtir. 

&o.oma, 9 (lladyo) -- ltal]a Prorapacla Te itilik Namı Diao Alfı,.I. 
1.-m pıetelerinbı telefo"lla ecmlaktan •ule ceTab •umif, Brwao 11...-. 
9ia Mralla oldoat•• " fabt ...... bal ) .... llfli1t1•..ı• 



ANADOLU 

Gene kızlarımızın askerliği 

~, 1 

1 Lısan mu .abbetı 
~;a;;;;&iEiiiiiiimiiiiiiiiillii~iiim;;;;;ii3ilca~;;;;~~~;;;ı~a;;;ı;;;;;ı;liiiiiiii&l;i;;~~~~m;~~~----~---1 Bir muharrır arı<:adaşımız ya-

da i ha • er erı 
Cumhuriyet gazetesinde Bay Yunus Nadi üstadımızın "Cumhuriyet Tür. 

l:fyesinde genç oesilJer,, ba9lı~ı altında çıkan bir yazısı, bizim hu sütunlarda 
eıksık tebarüz ettirmeğe çalıştığımız bir hakikati teyicl ediyor: 

üziim satısları 
' 

H ava gazı fabrikasında zıy~~amafih ister kendi zevki-
miz için olsun, ister insanlığı· "Türk kızı mükemmel bir aaker olabilir.,, 

Bu tek cümle içindeki hakikat ve isabetin, gerek milli, gerek sosyal, 
gerekle ahlaki •• f izild bütün ana yollar üzerinde batka bir netice göster• 
maiae imkin taeavvur edilemez. Bu demek, şo demektir: 

Hararetlendi, piyasa 
sağlamlaştı 

Yeni tesisat mızı gös ermek için olsun, hay
vanlar aram zda daima muhab· 
bet görmekte ve bulmaktadırlar). 

Türk kızı da, genç Türk erkeği gibidir ve o, iyi bir zevç olmak liyaka. 
tini ta~ıyoraa, Türk kızı da iyi bir ana olabilir. Keza, iyi bir. ~eelek ve 
ilim adamlığındaki kabiliyet ve istidadlan, ayni ırkın verasetlerını muhafaza 
etmeleri itibarile, tamamile yekdiğerioden farksızdır. Geri tarafta yüksek 
ineao, iyi ve kuvvetli Türk olabilen bu iki nnsuron, ayni kıymetleri taşıyan 

iki vatandaş olmasında ne gibi bir mahzur vardır? Veyahud azami olarak 
kabul edilebilecek herhangi bir mahzur, böyle bir hareketin getirebileceği 
büyük faydalar yanında no derece elıemmiyet~iz kalır? 

Tecrübeler, yavao yavaş, eeki fikirlerin ve telakkkilerin dar taaesubunu 
T• noktan hazım kabiliyetini, renmeğe başlamıştır. Tecrübelerden doğan ne· 
ticelel' karşısında kafa tutmak, bugünkü cemiyetlere hiç de yakıemıyan bir 
ıeydir. Müsbet olan, tecrübeye dayanan her hakikat, muhakkak bir kanun 
kıymeti tqır. Bu ciheti unotmıyahm; bir! İkinciıi; bizde, fevkalii<lelikleri 
kavrayıp pnlara inanmak hususunda daima tereddüd vardır. Barikuladelikl~r 
içinde ya,ayıp yiikeelen bir cemiyetin ferdlerindeki bu tezahür, garib hır 
tezad teşkil etmek.le beraber, basbayağı bir vakıadır: 

_ NaMl olur a canım ·diyoruz· buna imkan var mıdır? 
Halbuki Tiirldyenin bütün hayatı bütün bir imkılnsızlıklarla mücadele• 

den ibaret değil midir? İstikllil mücadelesine başlarken, hani nerede iee bu 
hareketimizi Don Kivot vari göreceklerdi .. Halbuki netice malumdur. Sonra 
bir yıgm, .. ri halinde inkıltblar yapuk ve onlann hepıi de "İmkane~z,, gö· 
rinea ıeylerdi. 'l'tırk kızının ııskerliği de gene öyledir. Hulasa ve netıce: 

Tlrk kın mflkemmel bir aaker olabilir .. 

Felamenklilerin altmcı 
parmağı 

Hollandalıların puro iptilası 
meşhurdur; bu adamcıklar puro
larını ancak yemek yerlerken 
ollerinden bırakırlarmış. Bunun 
içip, F elemenklilerin purosuna 
• albnca parmaklan .. denilmek· 
tediı. 

Felemenklilerin puro iptilası• 
mn şiddet ve derecesini göster· 
.- içia. bu diyarda puro reı· 
miaden hükumetin 32 milyon 
filorin ald1ğm1 söylemek: kafidir. 
Hollvuda çocuk yağıyorl 
Çeki Kogandan sonra Holi· 

vodda bir kaç çocuk yıldız da
ha dopuştu; bunlann şimdi en 
parlatı hiç şüphesiz Şirley 
lanpledir. 

Yeni çocuk yıldız yetiştirmek 
İı)in yapılu davete binlerce aile 
çocuğunu an için icabet etmiş· 
ti&-. En nihayet Holivuddakiler, 
artık yeni çocuk arzedilmeme· 
ıİlai iliaa mecbur kalmışlardır. 

Balaklar tUrkU söylUyorlarl 
Şu halde?. Kedilerin şarap 
~ne gülmek hakkını kaybe
diyoruz demektir. Çünkü S:y
landa Badikalya küçük körfezın· 
de, Atuatoıun aylı bir gecesin· 
de binlerce balığm Türkü söy· 
ler gibi ses çıkararak su yüzün· 
de oynqbklan görülmüştür. 

lnglllz krahnın 20 lirasd 
lngilternenin Dorçest kontlu

tunun Dorçeıter şehri, her sene 
lngiltere kralına 20 lira tediye· 
sise mecburdur ve bu mec· 
buriyet on asırdanberi devam 
etmektedir. 

Yakın zamana kadar bu ver· 
giyi şehir hususi bir mümessil 
ile krala gönderirdi. Şimdi bir 
çek olarak gönderilmektedir.Fa· 
kat bu paranın çek ile gönde· 
rilmeıi, uzun zamanlar tetk:ik ve 
müzakere neticeıinde mümkün 
olabilmiştir. 

Kış ve fakirler 

Saime Sddi 

çunu sabit görmüş ve kendisini 
altı ay • hapis veya nefi değil • 
sigara içmemeğe mahkum et• 
miştirl 

Bir yıldız aşçı lstiyorl 
Londra gazetelerinden birisin· 

sinde maruf yıldız Rober Tay
lorun bir aşçı istediğine dair 
bir ilanı çıkmıştır. Bu ilan bir 
gazetede ve bir defacık çıkmış 
fakat binlerce kimsenin müra
caatini mucib olmuştur. 

Tabii, en maruf bir yıldızın 
yemeğini pişirmek şerefini han-

gi kadın kaçırmak ister! 

iskan işleri 
Direktor dün Anka. 

raya gitti 
Vilayet iskan müdürü B. Ziya 

Fuad dün sabahki ekspresle 
Ankara gitmiştir. Müdür, bir 
hafta Ankarada kalacak ve Iz
mirin iskan işleri hakkında Sıh

hat ve İçtimaı Muavenet Veka· 
letine izahat verecektir. 

Göçmen evlerinden 7 50 si 
inşa edilmektedir. Bunların in· 
şası bu ay içinde tamamlanarak 
derhal göçmenlere verilecek, kı
şı, evlerinde rahat geçirmeleri 
temin edilecektir. 

T.Odası meclisi yeni 
seçim hazırlıkları 
Ticaret Odası meclisi azasını 

yeniden seçmek için yapılacak 
intihab hazırlıkları tamamlanmak 
üzeredir. lntihab encümeni, İkh
sad Vekaletince tay'n edilecek 
komiser geldikten soflra intibah 
encümen:, vali riyasetinde top· 
lanacak ve intibah gününü tayin 
edecektir. 

Hayvan hastahtjı 
Bay ar müdürü B. Adil Yer

gök Kemalpaşa kazassınaa git
miştir. Orada Yürük hayvanla· 
rını muayene edecektir. 

Son zamanda Almanyadan 
üzüm ıçın mühimce siparişler 
gelmiştir. Bu siparişler sebebile 
şimdiye kadar düşen ü.ziim piya
sasında bir yükseli~ ve sağlam· 
lık kaydedilmiştir. 

Dün B. Kazım Taner ve B. 
Ahmed Ragıb Üzümcü gibi mü· 
him ihracat tacirlerim"z ve in
hisarlar başmüdürü B. İbrahim 
borsaya gelerek mühimce mik· 
tarda üzüm satın almışlardır. 

Parti Ocak 
kon,greleri 

Kahraman mescit mahal
tesi ocaOında .. 

Cumhuriyet Halk partisi ocak 
kongresi devam etmektedir. Kah· 

raman mescit parti ocağı kongresi 
toplanmış, eski başkan Bay ls-

mail Avcı tekrar başkanlığa se
çilmiştir. Azalıklara Bay Kadri 

Şendi!, Bay Yusuf z ·ya intihap 

edimişlerdir. Kamun delegelıkle
rine D. R. Saip seç'lm ştir. 

Semt halkınm ihtiyaç ve di
lekleri tesb t edıldikten sonra 

eski idare heyetinin yıllık iş ra· 
poru okunmuş, tasvip edilmişt r. 

Y t ni idare heyetine seçrlen zevatı 
tebrik ederiz. 

Mesudiye ocağı kongresin
de görUşülenler 

C. H. Partisi Alsancak Mesu
diye Ocağt kongresi eveıki ak· 

şam Dr. B. Kamran Örsün baş· 
kanlığında toplanmıştır. Ocağrn 

bir yıllık faalıyet raporu okun

muş, hesabatı tetkik ve mesaisi 
takdir edilmiştir. 

Bundan sonra memleketin ve 
Mesudiye ocağının ihtiyaçları 

hakkmda dilekler yapılmış, kon
grede hazır bulunan Belediye 

re· si Dr. Uz. yapılacak işler 
hak:<ında izahat vermiş ve yeni 
idare heyeti s ç mine geçi miştir. 

Yeni heyet Dr. Sadık Ahmet 
Dr. Osman Yunus, Encümeni 

vilayet başkatibi Mitat, tütün 
fabrıkası müdürü Kemal, iş ban
kası memurlanndan Ariften mü· 
teşekkildir. 

~~~ 

Bir Alman firmasının mühim tek
lifi bekleniyor. Halka kolaylık 

Belediye elindeki Havagazl 
fabrikası, bütün halkın kolay 
ve ucuzca havagazmdan istifade 
edebileceği bir şekle gefrile
cektir. Ayda iki, üç lira vermek 
suretile her lzmirli evine hava 
gazı alabilecek ve yemeklerini 
bu medeniyet vasıtasile kolayca 
piş'recektir. 

Bunun için havagazı fabrika
sında yeni bazı tesisat ve ila· 
veler yapılmak lazım geliyor. 
Bu tesisat ve ilaveler için bir 
Alman firması tarafmdan bele· 
diye reisliğine yakında teklifte 
bulunulacağı haber alınmıştır. 

Hava gazı f abrikasmda yeni 
tesisat yapıldıktan sonra herkes 
ucuzca havagazı kullanmak im· 
kanını elde edecektir. 

Teklif, belediye daimi encü
meni tarafından tetkik oluna· 
caktar. 

Baytar/ar 
Hariçte vazife 
alabilecekler 

Resmi dairelerde çalışan bay
tarların belediyelerle hususi mu
hasebelerde ayrıca bir ücret mu· 
kabilinde çalışabilecekleri, fakat 
bunun için Z raat Vekaletinin 
müsaadesini almak lazımgeldiği 

Vekaletten bir tamimle vilayete 
bildirilmiştir. Vekaletin tasdiki 
olmaksızın belediye ve hususi 

uhasebe teşkl atında vazif alan 

baytarları n, munzam işlerden 
alacakları ücretler tazmin ettiri
lecektir. 

Kız kaçırma 
15 yaş1ndaki Ayşeyi ka

çırdılar 
Tirenin Eğridere köyünde bir 

kız kaçırma vak'ası olmuştur. 
Çayır mevkiinde anası Ümmi 
ile darı tarlasını bekliyen 15 
yaşında Ayşe, Mehmed oğlu 
Salih ile arkadaşı Mehmed Döne 
taraflarından zorla kaçırılmıştır. 
Kızı kaçıranlar tutulmuş, Adli
yeye verilmiştir. 

Mamul maddelerin 
mu.,,mele vergisi 

2430 Numaralı kanunun de
ğiştirilmesinden evel tahakkuk 
eden vergilerin ne zaman tahs l 
edileceğine dair Maliye Veka· 
letinden vilayete bır tamim gel· 
miştir. 3257 numaralı kanunun 
beşinci maddesile değiştirilen 
2430 numaralı kanunun 23 üncü 
maddesi mucibince sınai mües· 
seseler bir aya aid peşin satış
ların muamele vergisini ertesi 
ayın 15 inci günü akşa~ın~ ka
dar ödemek mecburıyetmde· 
dirler. 

Maddenin değistirilmesinden 
evel, sınai müess seler aya aıd 
peşin satışlar vergisinin, tabak· 
kukunu takıb eden a) dan liba-
ren iki müsavi taksilte tediy~ 
etmf!kte idıler. Maddedeki tahak
kuk tabirinin, mamulatın satıl-
masile verginin tahakkuk etm•ş 
olması itibarile satışan vukuu 
anındaki tahakkuka matuf ol· 
duğu ve bfr sınai müessesenın 
bilfarz Haz ren ayında peşin 
o'arak sattığı mamulata aid 
muamele vergisinin yarısı Tem-
muz ve diğer yarısı Ağustos 
aylarında tedıye edılmesi la
zımdı. 3257 numaralı kanuna 
aid izahnamenin 20 ınci sah fe· 
sinde yazıldığı g bi bu nevi 
satışlara aid verginin yansını 

ertesi ay nıhayetine ve yarısını 
.da daha erteai ayın nihayctınc 

kadar ödemek mecburiyetin
ded.r. 

Hancılar cezalandırıldı 
İzmirdeki han ar umumi bir 

tefıişten geçirilmiş, bir çok avu-
k&tla"'ıe yazıhaneleri ve mahke
melerin bulundukları l•anlard ı 
temizliğe riayet e1ilmediği gö· 
rülmüş, han sahipleri cezalan· 
dırılmıştır. 

Damlacık ana lağımı 
Belediye Daimi encümeni dün 

Belediye r<'isi Dr. B. Behcet 
Uzun reisliğinde toplanmış, üam 
lactk deresinde inşa edilecek 
ana lağımın 
vermiştir. 

inşası için karar 

, Şu halde, pardon bayanım! 
Adamın biri yolda giderken 

karşısına iri yarı, uzun boylu bir 
kadın çıkmış ve dikkat etmiye· 
rek, adama çarpmış, ayağının 
nasırına da basmış. Kanı beynine 
sıçrıyan adamcık, kendini tuta-
mamış: 

- Vay deve vay! 
Demiş. Sen misin bunu söy

liyen; kadın basmış feryadı. 
Verelini karakol, arkasından da 
mahkeme .. 
Adamcık bakla amma, ne 

yapsın? 
Çıkmışlar mahkeme reisinin 

huzuruna. Reis, suçluya sormuş: 
- Sen ·demiş- bu kadına 

"deve,, demişsin. O da senden 
davacıdır, doğru mu? . 

- Evet, ayağıma bastı, can 
acısı ile öyle söyledim. 

- Şu halde, mahkumsun •• 
Adamcık boynunu bükmüş ve 

reise: 
- Bayım ·demiş· bu bayana 

kum ediyorsunuz. Önüme bir 

deve çıksa ve ben ona "Bn." 

demiş olsam, beni gene mah

kum eder miydiniz? 

Reis hiç düşünmeden: 

- Hayır -demiş- bittabi fena 

bir iş işlemiş olmazdın. 

Adamcık bunun üzerine kadına 
dönmüş: 

- Şu halde 
bayanım .. 

-demiş· pardo'.1 

"deve,, dediğim için beni mah· Fıkracı .......................... , 
ilahi bir ses... Cazib bir mevzu... Musiki /ilimlerinin en güzeli ... 

Dekor... ihtişam... Artist ve T~msil itibarile dünya filimlerine örnek bir harika ... 

BUGÜN TAYYARE SiNEMASINDA 

Alnıanyada her sene fakirler 
ic;in kıt ianeleri toplanır. Alman
yada kış oldukça şiddetlidir. 
Falir de az denecek bir dere· 
cededir. Almanlar, tek bir faki
rin bile köınürıüz kalmaması 
için daha soğuklar başlamadan 
fıaiiyete geçerler. 

SEVİMLİ ve DİLBER MACAR YILDIZI MARTHA EGGERTH'in 

Sigara yasağıl 
Almanyada Adenov şehrinde 

19 yaıında bir delikanlı hırsızlık 
~ t ğı iç' n mahkemeye veril· 

""' mişt•r. 

~ah keme reisi 

ıık ,~e,:.:i{~~~;;ca S A R A Y K O N S E R 1 
Filiminde sonıuz zevk ve heyecanla görülecektir. Bu filimde MARTHA EGGERTH tarafından söylenmesi için hazırlanan 

HATIRA ŞARKISI muhterem müdavim!erim'zde ebedi bir hatıra bırakacaktır. 

AYRICA: PARAMOUNT JURNAL. MIK/ ve ÖGREDİCİFiliM 
.. Cumartesi • Pazar: 1 - 3 - 5 - 7 - 9,S dedir. 

FIATLER: 30 - 40 - 50 Kuruştur. 
Seans saatleri: 3 --- 5 - 7 - 9, lS de, 

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

Maharrir arkada7ımız, bu ya
zısında, eğer insan muhabbe· 
tile istihza maksadile yazma
mışsa, mutlaka dalgın bir zama· 
nında, feci bir hataya düşmüştür. 

Aç atları akşamdan sabaha 
ve sabahtan akşama kadar kır
baçlıyan insanlar, 

Mıni, mini k JZuları bağırta, 
çağırta boğazlıyan insanlac, 

Denizin dibindeki balıkları 
ağızlarından iğneliyerek çı rpın· 

dıra, çırpındıra öldüren insanlar, 
Havadaki kuşları bir saçma 

tanesile yerlere seren İnsanlar. 
Ve i'ali .. Ve ilah .. Ve ilah .• 
Prag mezbahası dünyanın ea 

mükemmel ve en (insani) sal· 
han esidir. 

Orada domuzları bir "tapi 
ru an) üzerine bırakırlar. Yürü· 
yen balının iki yanında elleri 
topuzlu kasaplar vardır. Bunlar 
hayvana topuzla vururlar. İsabet 
tam vaki o:ur da hayvan ölürse 
bahtiyardır. Fakat ekseriya me
sele böyle b 'tmez. Topuz dar· 
bps nden hayvanların kafast pat• 
layıp bir gözü akar. Artık bu 
bedl>ahtın nasibi feryad ede, 
ede kaynar su kazanına kadar 
gitmek ve diri, diri sıcak suya 
düşmektir. 

Yunanıstanrn bir çok yerlerin· 
de keçiyi bükerek yatırırlar. Bı· 
çağı gırtlağmın altından bir 
yaodan bir yana sapladıktan 
sonra Öne doğru keserler. 

Y <thud lerde hayvan 
bıçak darbesinden fazlas1 ha-
ramdır. ister. Hayvanın boğazı 
tamamile kesilsin, ister kesil-
mesın 

Fıansız vupurlarında aşçılar, 

yirmi pilici birden boyunların
dan panta)on kemerlerine asarak 
boğarlar. 

Hayvanlar orada ölürr. ihtila4"' 
ları içinde çırpınırken aşçıbaıı 

patates kızartmakla meşuldür. 

İşte insanların hayvanlara 
karşt muhabbeti böle tezahürler 
gösterir. Ne hace ; besliyoruz 
diye kuşların hürriyetine suikasd 
edenler de bizleriz. 

Hayır, hayır; ınsanlar insan. 
lsrt bile sevmezler. Kendi nes• 
line hayrı olmıy·rnlarda.,, başka 
mahluklar ıçin muh :ıbbet bek· 
lemek budalahktır. 

Yeryüzünün en vahşi malı-
1 uku, muhakkak ki, insanlardır. 

B lmem, Filezof şairimiz Eş· 
rt>fin mezar taşındaki yazıyı 

okudunuz mu? Bakınız; Eşref 
inunları ne güzel anlatmıştır: 
Kabrimi kimse ziyaret etmeeio Allah 

için 
Gelmeııin redeylerim billah ôs kar· 

daıımı 

(;özlerim ebnayi ademden o riitbe 
yıldi kim 

İstemem ben fatiha, tek çalmaıınlar 
la~1mı 

Kendi kendisinden bu kadar 
yılan insanlığm muhabbeti hay• 
vanlardan bir az uzak olsaydı; 
zavallı mahluklar, muhakkak ki, 
rahat yüzü görürlerdi. * 
Fransız müstem

lekelerinde 
Tayyare manevraları başladı 

Patis, ·9 ( Radyo ) - Büyük 
müstemleke manevraları, bugün 
başlamışt r. Bu münasebetle 
Fransanm ister hava istasyonun· 
dan 70 harp tayyaresi kalkmw 
tar. Bunların dokuzu Tunusa, 
on ikisi Fasa, on sekizi Şa::na 
diğerleri de Mada~askara giJe· 
cektir. 



ıo 

amul tütün sarfiya
tımızı ar ıracağız 

------9!! 
Ghumet, bunun için seyyar tevzi ve satış 

memurlukları ihdas etmiştir. 
Ankara, 9 (Hususi) - Baş satıc ılar bölgesine dahil olmadığı 
bi satıcı bulunmıyan nah.ye ve köylerde mamul tütün ve sigara 
tnak üzere seyyar tevzi ve satış memurları istıhdamına hüku
tçe karar verilm'ş ve bunun için, bir de talimatname hazırla
tak, derhal meriyet mevkiine konulmuştur. 
1'alimatnameye göre, seyyar tevzi ve satış memurlarının, at ve 
ba gibi nakil vasıtalarına malik bulunmaları şarttır. 

-

ponlar, Şanghayı 
tecrid ettiler 

ilz bin Çinli, imtiyazlı m rntakaya iltica 
ettiler, bombardıman devam ediyor. 

Şanghay, 9 (Radyo) - Eylii
' 22 inci gününe kadar ce e· 
~ eden muharebede Japonla
on bin ve Çinlilerin yüz bin 

ktul verdikleri tesbit edil
lir. 
Şanghay, 9 (Radyo) - Japon 

etleri, Şanghay şehrile civa· 
ı tamamen tecrit etmiş bulu
Yorlar. Çin ahalisinden yüzbin 
lü, Çin ordusunun, Şanghay 
havalisini tahliye etmesinden 
layı imtiyazlı m ntakalara iltica 
eğe başlamışlardır. 
Şanghay, 9 (Radyo) - Çinli
·, Nantao köprüsünü berhava 
llıişlerdir. 

ı Şangay, 9 (Radyo) - Japon 
~aa:.cleri ~ nehirde ricat 
inekte olan \rİn ICuvvetlerini 
ınbardıman etmekte devam 
:yorlar. 
Bugün, Nankin şehri de şid
lli surette bombardıman edil· 
1Ştir. 

Japon tayyarelerinin bomba
ıkları --ekspres treninde yedi 

~i ölmüş ve üç yüz kişi yara-
4ıtııştır. 
Şanghay, 9 (Radyo) - Çin 
Vvetlerinin, Suçeoda mağlUb 
lıkları ve bu yüzden, Şanghay 
•rında tesis etmiş oldukları 
dafa hattından geri çekildik
haber veriliyor. 

bugün 
karaya 

~ırk nakliye gemisi, 
ı kuvvetler getirerek 
tınıştır. 

~in ordu1arı, Nantao şehrini 
~ lırıa kadar müdafaaya karar 
tııı. l ışlerdir. 
0rıdra, 9 (A.A.) - Pekin
~ bi (diriliyor: 
~d 0Pçu ve tayyyare kuvvetle
ttı ~~ yardım gören japon kuv
'b erı göğüs göğüse cereyan eden 
liı }'ane çaı pışmalardan sonra 
,~11anfuyu müdafaa eden Çin 

11tını püskürtmüşlerd r. Ja-

Bir Japon neferi 
pon topçusu tarafından 10 met
re kadar yükseklikte olan bir 
duvarda açılan iki rahne saye
sinde Japon piyadesi şehre şi

mali şarki sırtından girmiştir. 

Bunun üzerine sokaklarda 
şiddetli bir harb başlamıştır. 

Çinliler her karış toprağı anuda
ne müdafaa etmişlerdir. Bir ta
raftan önce hazırlanan lağımlar 
patlatılmış ve mitralyöz ateşiyle 
Japon ileri hareketi geciktiril· 
miştir. 

Öğleden son•a Japon topçusu 
şehri çeviren duvarlarda üçüncü 
gediği açarak Japo ı kıtalarının 
ş . hrin şimali garbi kısmını al· 
malarına imkan vermiştir. Ja
ponlar şimdi Taiyuanfu şehrinin 
üçte bir kısmının kendi ellerin
de olduğunu söylemektedirler. 

Pekin, ':J (A.A) - Resmi Ja
pon mahfeller nden bildirildiğine 

ANADOl,U 

Cumhuriyetçiler, 'sahilleri
ne torpil döktüler 

Geçen ay içinde Cumhuriyetçilerin 18 
• • tay yaresını 

Salamanga, 9 ( Radyo ) -
Cumhuriyetciler, ihtilalcilerin bir 
hareketini gözönüne getirerek, 
bütün sahilleri tahkim etmişler 
ve ayni zamanda torpil dök
müşlt:rdir. 

Salamanka, 9 (Radyo)- İhti· 
lalciler, bugün de Aragon cep· 

Vekiller Heyeti 
Dün toplandı 

Ankara, 9 ( Hususi ) - Ve· 
killer Heyeti, bugün Parti grubu 
içtimaından · sonra Başvekalet 

dairesinde toplanarak, geç vakte 
kadar müzakerelerde bulunmuş· 
tur. 

Alman zabitleri 
Ordumuzda tetkikat 

yapacaklar 
İstanbul, 10 (Hususi) - iki 

Alman zabiti ordumuzda tetki
kat yapmak üzere yarın (bugün) 
şehrimize geleceklerdir. 

B. Refik İnce 
Gazete sahifelerinin tah

didini istiyecek .. 
Ankara, 9 (Hususi) - Manisa 

Saylavı Bay Refık Şevket incenin, 
kültür ve bilhassa ekonomi ba-
kımından gazete sahifelerinin 
tahdidi lüzumundan bahisle Ka-

mutaya bir takrir hazırlamakta 
o 1duj'u haber alınmıştır. 

-----
göre, Taiyuanfu şehrinin üçte 
birinden fazla bir kısmı şimdi 
Japonların elinde bulunmaktadır. 
Ve muharebeler devam etmek
tedir. 

Resmi Çin mahfellerinin söy
lediklerine göre d ~ şehrin sivil 
halkı tahliye edilmiş olup Çin 
müdafileri Taiyuanfuyu tahrib 
etmeğe karar vermişlerdir. 

Şanghay, 9 ( A.A.) - Çin 
umumi karargahı namına soz 
söylemeğe salahiyettar bir zat, 
Hangceu koyuna çıkarılmış olan 
Japon askf':rlerinin ileri hareke
tinin bunlar Yankpuya vardık-
ları zaman tamamon durdurul
muş olduğunu söylemiştir. 

Günün son saatlerine kadar 
Çinlilerin umumi ricatlerine de· 
lalet edecek hiç bir emmare gö
rülmüyordu. 

Tokyo, 9 (A.A.) - Şanghay
dan bild . rildiğine göre, şehrin 
Japonlar tarafından ih:ıtası ve 
Çinliler tarafından tahliyesi ma· 
halli saati ile bugün saat 13 de 
nihayete ermiş ve cenub tarafın
daki Lanca mahallesi de işgal 
olunmuştur. 

düşürmüşler 
besinde bir taarruz yaparak Her· 

lemişler ve bazı yerleri zaptey· 

lem İşlerdir. 

Resmi bir istatistiğe göre, ih· 
tilalciler, geçen ay içinde cum· 

huriyetçilerin on sek z tayyare

smı düşürmüşlerdir. 

Danzigde 
Alman ba_yrağı 

cekildi · , 
Danzig, 9 (Radyo) - Ser· 

best Danzig parlamentosu; 
bugün toplanmış ve bir ka
nun kabul eylemiştir. Bu ka
nuna göre; Danzigde heıl genç, 
mutlaka Nazi teşk. la tına dahil 
olacaktır. 

Bundan başka, Nazi parti· 
sinden gayri bütün siyasi par
tiler lağvolunuyor. 

Parlamento, ayni zamanda 
umumi af ilan etmiştir. 

ilk defa olarak resmi mü
esseselerde Alman bayrağı çe· 
ki miştir. 

B. Şükrü Kaya 
lstanbula vardı 

İstanbul, 10 (Hususi) - Da· 

biliye Vekili ve parti genel sek
reteri B. Şükrü Kaya bu sabah 
Ankaradan şehrimize gelmiştir. 
B. Şükrü Kaya yarın (bugün) 
akşam tekrar Ankaraya döne
cektir. 

Hükumet köylüye 
tohumluk veriyor 
İzmit, 9 (A.A.) - Adapazarı 

tohum ıslah istasyonunun üret· 
tiği b :n tane adlı buğdaydan 
köylülerimize bu sene de otuz 
bin kilo tohumluk tevzi edil
miştir. 

Yerli tohumlardan bire 5 - 8 
mahsul alan köylü "Cumhuriyet 
buğdayı,, adını verdiğ . yeni to
humluk buğdaydan bire 30 - 40 
mahsul almaktadır. Bunlarla elde 
edilen mahsulden ziraat mual
limlerinin nezareti altında fenni 
bir şekilde tohumluklar ayrıl
maktadır. 

Rusyo.ltalya 
Ticaret muahedesi buzuldu 

Belgrad, 10 (Radyo) - 1933 
senesinde imza edilmiş bulunan 
Sovyet Rusya - İtalya ticaret 
muahedesinin feshedileceği söy
lenmektedir. 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda •• 10 

-~ 
().. , -- ~ 
l ijtılc.ii nüshadan mabad • 
~ırı~ Muhasımının silahsız kal-

1111 gören Nestor Tarzanın "em . , 
~i. rı.t altında olduğuna hük-
llatl aymun bu gayri müsavi 
~~ti a devam eden düelloyu 

lcb~i takıb e.?i~?;~u. Sahibi
keye duştugunü hisse-
ağaçtan kalın bir sopa 

kopardı. 

2 - Ve sopayı bütün kuvve
tile Nestorun üzerine fırlattı. Bu 
suretle Nestorun da elinden ta· 
bancası dü.tü. Tarzan bu mü
kemmel fırsattan istifade ederek, 
ağaca doğru kaçtı. Maymunun 
yardımı ile gene ağacın üzerine 
çıkmağa muvaffak oldu. 

3 - iki arkadaş sık dallı ve 
yapraklı ağacın üzerinde bütün 
gün gizlenmeğe muvaffak oldu
lar. Gece karanlığı basınca Tar
zan Nestorun karargahına yak· 
laştı. Vahşiler ve Nestor kendi
sini gördüler ve gene takibe 
başladılar; Tarzan tekrar ağaca 
doğru koştu. 

'1 

~4 - Maymuna sopası ile han
çerini aşağı atmasını söyledi. 
Maymun hemen faaliyete geçti. 
Fakat Tarzan, orada bulunan bir 
ağın bir tuzak olduğunu hisse
dememişti. Bunun üzerine atla
mak istedi. 

Fakat bu sırada .. 

• Devam edecek • 

. ' 

- --Sahife 3 

r------------------------------------------, l TELEFON DARBESi ) 

x 
Bize Osmanlılıktan iki miras kaldı: Osmanlı bankası ile 

Osmanlı musikisi ...• 
Bankanın Osmanlı oluşunun ehemmiyeti yok bizce. Am· 

ma, Osmanlı musikisi bütün "elvan,, ve "elhan,, ile hala 
içimizde yaşıyor. 

Or/eonun yastığı olan Akdeniz daiga.lerına karşı oturmuş 
düşünüyorsunuz .. İzmirdesiniz.. işte Tür!:. radyo istasyonu• 
nun sesi: 

Hicazkiirıkürdiden taksim •• 
Ve develer geçiyor: 
Badiyenin kugın gecelerini düşünüyorsunuz ..• Bedeviler, 

şeyhler, dervişler, bir düzüge· mırıldanıyorlar. 
Osmanlı devleti,· Arabistan, Irak ve Arab ve Kürdistan di· 

ye parçalara ayrılırdı. Osmanlı musikisi de; Kürdili, Hi
cazkarlı, Acemaşiranlı bir terkiptir. 
Osmanlı lıalitasını, Osmanlı imparatorluğu ile berabe1' 

kaldırıp tarihi dosyasına koyduk. 
Fakat büiün tekkeleri, bütün hıltaları, bütün vaziyeti ile 

Osmanlı musikisi içimizde yaşıyor, beynimizde ötüyor .• 
inkılap ve rejim ideolojisi, buna bir çare bulmalıdır ves-

• selam .. 

Erzurumda 
Zelzele mi olmuş? 
Paris, 9 (Radyo) - Erzurum 

havalisinde şiddetli bir zelzele 
olduğu haber veriliyo". Bu hu-
sus' a henüz tafsilat ge'memiştir. 

Cenubi Amerikada 
iki hükumet arasında ihti

laf çıktı 
Vaşington, 9 (Radyo) - Ce

nubi Amerikada Sandominko 
cumhuriyeti ile Ayiti cumhuri· 
yeti arasında müdhiş bir ihtilaf 
çıkmıştır. Bunun sebebi, Ayiti 
tebaasından binlerce köylünün 
öldürülmesidir. 

B. Eden 
Tayyare ile Brüksele vardı 

Brüksel, 9 (Radyo)- lngiltere 

Hariciye Nazırı B. Eden, bugün 
saat 13 te tayyare ile buraya 
gelmiş ve Amerika başdelegesi 
B. Norm an Davis ile uzun müd
det konuşmuştur. 

Fransa Hariciye Nazırı B. Del
bos da akşam saat 23 te gel· 
miştir. 

Rus Hariciye Nazırı B, Litvi
nof he, B. Norman Davis ile 
uzun bir mülakat yaptıktan sonra 
Moskovaya dönmek üzere bu
radan hareket etmiştir. 

İtalyanlar 
Bir torpido ve bir denizaltı 

daha yaphlar 
Roma, 9 (Radyo) - İtalyan

lar, Sipeçyada Negel adında bir 
denizaltı ve Fiyonda ( Vilpo ) 
adında bir torpido muhribi de
nize indirmişlerdir. 

Doktor Necati Kemal 

Roman yada 
Saylav intihabatı var, 
B. T ataresko çekilecek 

Bükreş, 9 (Radyo) - Roman
ya Başvekili B. Tataresko, bu 
gün saraya giderek Kral Karol 
tarafından kabul edilmiş ve 
uzun müddet konuşmuştur. 

B. Tatareskonun yann(bugün) 
istifasını vereceği ve saylav in· 
tihabatına başlanmak üzere bi· 
taraf bir kabine teşkir olunaca· 
ğı söyleniyor. 

Saylav intihabatında gene B. 
Tatareskonun riyaset etmekte 
bulunduğu Liberal partisinin 
büyük bir ekseriyet kazanması 
muhakkak addolunuyor. 

Naziler 
14 üncü yıldönümüniJ. 

kutlu/adılar 
Münib, 9 (Radyo) - Nazile· 

rin on dördüncü yıldönümü mü-

nasebetile bugün burada büyük 
merasim olmuş ve B. Hitler, 

ilk mücadele arkadaşlarile bir· 
likte, Nazilerin mezarına gide· 
rek, on altı çelenk koymuştur. 

9 lar konferansı 
DUn toplanamadı 

Brüksel, 9 ( Radyo) - 9 Iar 

konferansı bugün toplanacaktı, 
fakat, Tokyodan beklenen ja· 
ponyanın cevabi notası gelme
diğinden, toplantı yarına talık 
ed imiştir. 

Kömür, odun derdi 
Karakış yaklaşıyor. Yarın, 

rüzgarların yumuşaklığı ve tatlı
ğı yerine, hepimizin omuz kö
künden ve bacaklarından buz 
parçası sokuluyor gibi rüzgarlar 
işlemeğe başlıyacaktır ve karşı
mıza, dallı budakh bir kömür, 
derdi çıkacaktır. 

Şurada, masa başında otur· 
duğumuz kadar muhakkak ola
rak biliyoruz; bu derd, karşımı· 
za çıkacak değil, bizi ensemiz· 
den yakalıyacaktır. 

Yeni orman kanununun bir 
çok yüksek maksadları ve ıyı 
fikirleri taşıdığı şüphesizdir. An
cak bunun tatbikatı ve netice
leri, isted ğimiz gibi çıkacak 
görünmüyor. 

Bugün lzmirde stok kömür 
var mıdır? 

Bizce, hemen hemen pek az. 
Kömür, bol kömür, ihtiyaca 

kafi kömür gelmesi ihtimali var 
mıdır? 

Bizce, gene hemen hemen 
pek az! 

Fikrimizce, içine girdiğimiz 

kış mevsiminde, varlıklı olanlar 
bile muhakkak bir kömür sıkın
tısı geçireceklerdir. Gerçi ma
den kömürü kullanmak lazımdır 
ve hatta çok iyidir. Fakat bu
nun da bir alışıklığı, hazırlığı 
lazımdır. Bizde maden komürü
nü bilmiyenler bile çoktur. Gö
rünüş odur ki, bu yıl, gayet açık 
ve kat'i olarak bir kömür ve 
odun sıkıntısı, ayni zamanda 
bunlara muvazi olarak nuhran 
ve ihtikar göreceğiz. 

Her yıl, fakir halka bir az 
kömür dağıtmak itiyadı vardı. 
Bu sene, bu sahada hiç bir ha
zırlık yoktur. 

Diğer taraftan daha şimdiden 
gerek İzmirde, gerek kazalarda 
gizli kömür satışları başlamıştır. 
Evet, kömür yok, diyorlar, fa
kat diğer taraftan, normal fiatin 
bir buçuk, hatta iki misli fiatle 
satış yapıyorlar. 

Karakış had ım1dan bu işe 
bir çare bulsak, şimdiden hazır
lansak kıyamet mi kopar? 

Abdullah Çavuş 
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, bağırıyordu: Tüh kalıbınıza!. Ne babasını, ne 
zını, ne de evladlannı yakalıyabilirsiniz? 

Sünnet 

bir dava 
dtığününden !iilOnra çalgıcılar 

hiribirleriııe girmişler 
Alaüddevle; lran ordusunun 

şiddetli tazyikından kurtulamıya· 
cağını anlayınca, son kuvvetle
rin• kendi haline bıraktı. Onlar, 
perişan bir halde dağılırlarken, 

kend"si de bir kaç kişilik maiyeti 
ile korkunç, ıssız, sarp ve dik 
dağlara doğru kaçtı •• . . . 

• Ş~h ~il;de~ ~ıkı~ordu. Ordu· 
gahında tepiniyor, bağırıyor: 

- Bu ne iştir? Tüh kalıbı
nıza! Ne babasını, ne kızını, nede 
evlatlarını yakalıyabild niz? Ça
buk, yeni müfrezeler çıkarılsın!. 

Şahın kumandasında kıık beş 
bin kişilik bir kuvvet vardı. Bu
nun on beş bini, kahraman ve 
tecrübeli süvarilerden mürek· 
kebti. 

Bunlar, Iran hududundan baı
lıyarak Maraş ilerisine kadar 
uzayan araziyi tarıyor, köyleri 
yakıyor ve Zülkadriye hakimi 
ile kızını, oğullannı arıyorlardı. 

Alaüddevle ise, dağlarda ka
ranlık bir mağaranın içinde in
liyor, titriyordu. Tacü tahtından 
olmuştu. Kmnı kaçırmıştt, diğer 
evladü ayali kamilen dağılmış
lardı, servetj gitmişti, mülk ve 
milleti perişan olup çökmüştü; 
bütün bunlardan başka, nerede 
ise şahın askerlerini, da~a tır
manırken, belki de bir kaç da
kika sonra mağaranın ağzında 
görecekti. Bu ne elim bir aki
betti?. 

Maiyetinden biri. ara sıra dı
şarıya çıkıyor, etrafı tetkik edi
yor, sonra tekrar mağaraya dö
nüyor: 

- Müsterih olun sultanım, 
birşey yok; kimseler gömmüyor. 

Diye malumat veriyordu. 

* • • 
Akşam olmuş, karanlık iyiden 

iyiye basmııtı. Harput civannda 
müthiş bir kalabalık gözüküyor 
idi. Odunlar çatılmış, yalınlar 
gecenin zifiriliğine doğru duman
la karışık yükseliyordu. Bu alev
ler, ordugahın etrafını saran ça· 
dırlan göstermekle beraber etra· 
fın aydınlanmasına da yardım 
ediyordu. 

Buraıı Şah lsmailin karargahı 
idi. 

Mağrur ve muzaffer Şah, hala 
araştırmaya devam ettiriyor, 
asabi bir çehre ile geleni, ge
çeni ha~lıyordu. Çadırların ara
sında öbek, öbek oturan Şii ne
ferlu ıarkı söylüyor, bazan fazla 
ıçerek sendeliye sendeliye kal
karak odun ve insan yığınının 

arasında rıkıediyorlardı. Ara 
sıra havada galiz küfürler ve 
müteakıben boğuk kahkahalar 
uçuşuyordu. Kolay değil, Şahm 
muzaffer ordusu ctleniyordu. 
Asker, $Brhoşluk yükünü epeyce 

AD OLU 
Günlük siyasal gazete 

Sabih ve lia~muharriri 
Hagdar Rüşdü ÔKTEM 

Umum~ ne§riyat ve yaza işleri müdil· 
rü: Hamdi ftzhet ÇA~ ÇAR -iDAREHANESi 
lımir İkiaci Beyla sokıp 
C. Balk Partisi biouı içinde 

Telgraf: İzmir - ANADOLU 
Telefon: 2776 - l~osta kutusu: 405 

Abone şeraiti 
Yıllığı 1400, altı •Ybiı '800, it 

aylığı 600 karuoıur 

Y abaocı memleketler lçia ....tik 
abone ucreti 27 Jindar 

ANADOLU MATBAASIND4 
BASILMIŞTIR 

-... 
Halbuki 

Kız 
Ve babası sultan, bir 
mataraya saklanmıştı 

Yazun: M. AYHAN 
-11-

almıştı. Bu sırada ileriden bir 
g::irültü koptu. Süratle koşan 
gölgeler göründü. Gelenler ka~ 
maen süvari idıler. Atların nal
larından kıvılcımlar fışkırıyor ve 
gö ge er gittikçe büyüyordu. 

Birkaç dakika sonra şahm ça
dırmın kapısından içeriye bir 
süvari girmişti. Şah hala uyuma· 
mıştı. Yumuıak postuna oturmuş, 
son f&rap kadehlerıni yuvarlı

yordu. Yanında da birkaç ku
mandan vardı. Şah içeriye g ren 

süvariye baktı: 
- Ne haber? 
- Şahım emirlerinizi kıs11en 

yerine getirdik. 

Şah önündeki sofraya bir 
tekme vurdu. Kamçısını kaparak 
s:çradı ve süvariyi yakasından 
tuttu: 

- Çabuk söyle, kızı buldu
nuz mu? 

Süvari şaşırdı, gözlerini yeı e 
dıkti: 

- Maalesef şahım, onu değil. 
- Ya lcimi?. Babasını mı? 

Söylene be aptal, katır gibi ne 
duruyorsun? 

- Hayır şahım, onu da de~il, 
oğlu ıle hafitler.ni yaka d k. .. 
Ş h sukutu hayale uğrar gibi 

oldu. Fakat bulanık gözleri de~ 
hal canlandı. 

- Sonu var -

SA GLIK BAHİLERİ 

Kabızlık ve helaların vaziyeti 
.Y:zan: Dr. M. Şevki UGUR 

Bir de helaların şekilleri nebbih tesirini kaybed yor. 
meselesini ehemmiyetle göz- Demek oluyor ki pişmiş ne· 
önüne getirmek lazımdır. Hali bati yemlderde selloz maddesi 
hazır helaların oturma şekilleri de diğer mayiler gibi vücude 
hepsinde de yüksektir. Böy:e olan tesiri kalmamaktadır. 

Dün lkinAi Su hceza mahkt:· 
mesiııde çapraşık bir yaralam 
hadisesinin duruşmasına başlan· 
mışt ır. Vak'a hakika1 en calibi 
dikkattir. Kıs:ıca snlatalım: 
Eı hamra sinemasının arkasında 

Lenger a i evinde oturan Lütfi 
adında birisi, çoc ğunu sünnt:t 
ettirdiğı gün bir de eğlenti ter
tip etmiş, ç 111lgılar çalınmağa, 
rakılar içi lmeğ .! başlamış .. 

Fakat a"l iş in garip olan cİ· 
heti, düğün sahıbı kendi kom· 
şularından başka kimseyi d~vet 
etmedıği halde, hiç tanımadığı 
b r sürü adamların evi doldur· 
muş olmasıdır .. B.r müddet sonra, 
çalgılar paydos olmuş ve çalgı
Cllar, toplanan bahş . ş~eri arala· 
r nda taksim ederlerken, müna· 
kaşa çıkmış, içlerinden Ferit 
adında birisi: 

- Ah yand mi 
Diye bir feryad basmıştır. 

Filhakika Ferid bacağından 

yaralanarak yere yuvarlanmış 
derhal yetişen zabıta memurları 
Abdullah adında birisini yalca· 
lJnıış ve yerden de kanlı bıçağı 

alarak tahkikat evrakile birlikte 
mahkemeye yollamıştır. 

Asıl mesele, muhakeme safha· 
sındadır. Mü-1teki Fecid, kend • 

yüksek oturma helalarda, karın ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

kasıkları bağırsatın tahliyesi için Tavuk hırsızı Alinin duruş-
la?Jmgeıen tabii tazy ki yapımı· 

yor. Yapmayınca da batırıak masına başlandı 
taııı boşalmamı, olur. Yaln z ,ı . _ , -• , 

tabii çömelme vaziyeti oa~ırsatc Ali, bir ipin ucuna ekmek ba lı or, tavu • 
tabliyesini tamam olarak, daha 
iyi bir şekilde icra etmiı olur. /arı gık dedirtmeden ';ehiyormuı ·-·-· Yüksek oturma belalan olan 1 k N · ki 1 k t" b l" d. kinci Sulhceza ha imi acı tavu arını ça ar anaa ı e ır ı. 
memleketl~e kabızhk daha çok Erel, günlük dosyalarından biri· Suçlu şunu söyledi: 
görülür. Ve bunun ~ticesi olan sini ıeçti. Üzer ndeki adreslere . - Bayım, Allah her insanı 
kanser hastalığına çok tesadüf fÖZ gezd rdi. B J da bir tavuk çıft yaratmışlar, adam ~dama 
edilir. hırsızlığıdır, diyerek taratları be~zer .. Bu bayan da benı ben-

Onun için helaların oturma zetıyor. 
b çak. rttı. S 1 hAd· .h. d vaziyetleri kadın kasığının ar· B s- .. t k" t uç unun a ııe tan ın e 

sağa tesir ve tenbihini ko· ayan uı eyya muş e ı ~ (a· mevkuf olup olm,dığının ve mev-
)aylaştıracak bir şekilde ol- frna, suçlu ve m~vkuf Alı d~ cut sabıkalarının infa< edılip edil 
malıdıdır. Bu da oturulan yerin maznun sanda)yes .. ıne oturtu . mediğinin sorulmasın i karar vt:· 

dular. Okunan kağıtlaı dan an· r ılerek dJ1ruşma bir hafıa sonra· 
ayak basacak yerleri mümkün laşıldığına göre Bn. Süreyya ya talik edildi. 
mertebe yüksek yapılmakla ka· fi d -----
bildir. Bu suretle f z yolojik çö- Karantina tara arıı ı a oturuyor; Tashih 

1 beslediği bir çok tavuklardan Fehmi Makasçı isminde biri· 
melme vaziyeti için kafi ge miş her gu-n bı·r kaç tanesinin nok- h 

nin Taflan gazinosunda sar oş• 
olabilir. sanlaştı""ını go··ru··nce,· mahallede d 

5 luk saikasile saçmaladığın an Kabız meselesinde birinci de- b k h .. d ğ. · 
ir tavu ırs zının ture 1 ını ve tecavüzatta bulunduğundan 

recede en mühim rolü oynıyan anhyarak, bu hırsızı yakalatmak dolayt cürmü meşhud helinde 
nebati sebzelerdir. Çünkü seb- üzere tertibat alıyor. Hadise mahkemeye sevkedildiğini dünkü 
Zelerde ıelloz denilen bir madde ·· - b" h · · ·· - de 

gunu, ır şa sın evının onun nüshamızda yazmıştık. Hadise 
Vardır. Bu madde nebati hücre- d 1 t ğ e bı"r kenarda otu- T 

o aş 1 ını v Taflan gazinosunda değ 1, ur· 
lerde bulunur. Bu nebati madde, rarak elindelci uzun bir ipi yere kuvaz barmda olmuştur. Tashih 
ba~ rsak çalışmasında kuvvetli bıraktığını ve dolaian tavukların ederiz. 
bir münebbih ve tesiri olduğu bu ipin ucuna ili§tirilmiş ekmek 
için bağırsak hareketleri adeta lokmasını yuttuğu zaman, bu Kızını kirleten baba! 
bir bağırsak jimnastiğini temin şahsın denizden balık çeker gibi, 
eder. ipi çektiğini ve lokma tavuğun 

Görülüyor ki medeni insan· karnına iple birlikte gittiği için 
ların gıdalarının bir çoğu selloz· tavujun (gık!) demeden çekilen 
dan iridir. iple birlikte yürüdüğünü görüyor. 

Meseli [Et, yumurta, süt, be- Bundan sonrası malum .. Tavuk 
yaz unlar ... ] vcsair gıdalarda hırsızının eline dilşilyor ve ora-
bu mühim madde yoktur. Sebze dan kşyboluyor. işte bu da ta-
ve meyvalarda bulunan selloz vuk hıraıılığınm modern bir usu-
kaynatılmak ve pişmekte yuınu- lü •.• 
şuyor ve yumuşama hadisesile * • * 
kendisinin bağırsaklara olan mü· h · 

Suçlu Ali, enüz yırmi yaşını 

ı Sinem81ar~a 1 ~kmaı etmiyen müteaddit sabı
ı'~--.... --------~----- kalı bir haneberduştur. 

Bugün: Hakim kendiıine sordu: 

Tayyarede: - Yirmi yaıma bile girme-
Saray Konıcri dilin halde, yirmi iki mahkumi-
Marta Egert yetin var. Bu nasıl it? 
Ulada: - Bunların hepsi de iftira! 

- Bu bayanın tavuklarını 
çalmıısın? 

Ateş taburu • Şovbot 
Miki • Jürnal 
Elhamrada: 
iki karılı koca • Nina Pe

trevanın yalanı 

Kartıyaka SUmerde; 
Marinella - Miki 

- Ben o tarihte bapiıhanede 
idim. 

Jı gene çatallaıtı. Çünkü ceza 
evinden bir türlü kurtulamayan 
bu adam, naııl olurda bayanın 

Tenekeci Hilmi 
Ôz kızını kirletmekle maznun 

tenekeci Hilmi hakkındaki tah
kikata devam edilmektedir. Hil
mi, kendisile görüşen bir mu
barririmize, hadiseyi anlatmış, 
iftiraya uğradıtını, böyle bir ha· 
rekette bulunamıyacatmı söyl~ 
miıtir. Halbuki devam eden tah· 
lcikat bu ifade ve iddianın ta
mamen aksini meydana koy· 
mak,adır. 

sın ı n Abd1.1 lah tarafından yara· 
!andığını idJia ettiği halde, suç· 
lu Abdullah bu iddiayı inkar 
etmektedır. 

Dinlenen alta şahid, çalg.cılar 

arasın a bır münakaşa olduğunu 

ve F eridin yaralandığını görmüş· 

lerse de, kimin tarafından yara· 
)andığını farkedemediklerini bil
dirmişlerdır. 

ıı: 

* * 
Hakim Naci Erel düğün sahi-

bıne so du: 

- Düğün evi kalabalık mıydı? 
- Mah~er gibi dolu idi .. Fa· 

kat ben kimseyi davet etm-:di
ğim halde, bu kadar kalabalı· 
ğ n nereden geld ğine şaştım, 

kaldım .. Haydi geldiler, yidiler 
içt ı ler, bari şu vukuatı çıkarma· 

salardı.. Bir sünnet düğünü yap· 
tını: Burnumdan geldi.. Keşki 
yapmasaydım da bu iş olma
saydı ... 

- Sen n kanaatin nedir? 
- Hiç· bir şey diyemem .. 
Hakim bu defa da müştekiye 

sordu: 

- Bu suçlu ile aranızda gel
miş, geçmiş var mı? 

- Hayır .. 

- O halde ne diye senı ya· 
ralasın? 

- Vallahi ben de anlıya· 

mahm ... 
Hakim düşandü: 

Dinlenen ıahitle~in tanı ıe· 
hadetine öre suçlunun ayri 

mevkuf olarak muhakemesinin 
devamına ve gelmiyen iki şahi
din zorla getirilmelerine, Mani· 

saya giden bir şahid için de 
talimatname yazılmasına ve suç
lunun sabıkasının sorulmasına 
karar verdi . 

Bu karışık ve karanlık dava· 
nın muhakemesine gelecek ayın 
on dokuı.unda devam edılecektir. 

Katil Mehmet 
hapishanede 

Katil Mehmet 
Urlada arkadaşı Kara Meh· 

medi bıçakla öldürmek ve ce&e· 
dini yakmakla maznun lsmail 

oğlu Mehmedın muhakemesine 
yakında başlanacaktır. Katil 

Mehmet lzmir hapishanesine ge-

tirilmiştir. 

TAKViM 
Rumi- 1~53ıArabi-1356 
tluetri.n 28 Raoıuan 6 

T eşriniaani 

l 10 i 
Çarşamba 

Akpm u. 16,5 
Yaw 1,34 18,3 
lıuaak l 1.02 4,S~ 

Çocuk bakım evleri 
Dr. A. Agah Dinıl 

Kadının hayat mücadelesin• 
atılmas .nın çocuğun zararına ol• 
doğunu, çocuğu ana südündeD 
mahrum ettiğini ve bu yüzden 
çocuk ölümünün arlt•ğını yaı· 
mıştık. 

Büyük sanayi mem!eketlerind.e 
bu hal [ıçtimei ve milli] bıt 
tehlike teşkil etmiş ve çocuk 
ölümü korkunç yekiinlara bali! 
olmuştu. T eh liken in büyüklüğll 
o memleketleri devlet ve millet~ 
çareler aramağa sevketmişti. 

Bu çneler idari, iktısadi, sınai 
ve adli sahalarda gebe kadını 
ve çocuğu koruyan kanunlar 
şeklinde tecellı etti. 

Ameli sahada gebe kadınlarıll 
ve çocukların bakımını temill 
eden müesseseler vücude geldi. 
Memleketimizde evelce neşrolır 
nan hıfzıssıhhai umumiye kanunll 
ve bu günlerde tatbikine başla· 
nılan [İş kanunu] gebe kadınları 
ve çocukları koruyucu, çok yer 
rinde maddeleri, hükümleri hl" 
vidir. Mesele bunların bihakkıJS 
tathikindedir. 

Gebe kadınları ve çocukları 
korume~a ve bakmağa mahııd 
müesseselere gelince, bunları• 
nevılerini ve cinslerini b"rer bird 

08 
tadad ve izah edeceğiz. ~k d 

Fakir, g~be kadınların haftacl• ' O 
bir defa muayenesine mahsul arı 
disparııer, fakir gebe kadınlafl 'ti u~J 
iaşeye mahsus aşhaneler ve do- sı 
.. l . Pek gum ev erı.. . 

Bir amele şehri olan lzmirdl ~ iki 
bu müesseselerin kurulması, ter 1.. 88 

menniye çok şayandır. Çocuklar• ~~ .P 
mahsus müesseselere gelınce el :• . 
başta kimsesiz veyahud evd• t eh 
bakımı imkansız çocuklara mall' · ed 

ıİ " e •us Fransızların [Crecbe- Çoc 
0 

d 
yuvası] dedıkleri hl.. seseJll. r u 

. -gelı r. 
Karşıyakada ihtiyaca pek güf 

lükle tekabül eden bir Çocu) 
yuvamız mevcuttur. 

Fakat fzmir gibi amelesi ç~ 
olan bir şehrin en çok muhtlf 
olduğu (gündüz çocuk yuvalt 
rıd ı r) Çalışmak mecburiyetindl ~ b 
olan ana sabahleyin çocuğull- d1tle 
bu müesseseye getirir. Bu rııl' ele " 
essesede çocuk bakılır, be5te' 
nir, banyosu veril ı r, temiz tutf 
lur. lzmirin bu ta zda akalli (Jıl 
müesseseye ihtiyacı vardır. 

Bir de çocuklarını münh 
ran muayeneye, bakım ve b 
leme tarzlarını takibe mahs 
çocuk bakım evleri vardır 

burada çocuklar katmaz. Yal.', 
muayene o .unur. Avnıpada ~ on 
valide çocuğunu hiç olmazsa dJ ~~e_l 
tada bır defa kaydolduğu ço t , ·~ı 
bakım evıne getırmekle müki ~rç 
leftir. 8J bakımevleri bu f,' tr 

cuklara çok ucuz b ir fiat " ı:> 
kabilinde takim edilmiş süt d' 'ttı: 
Avrupalıların (şafı gıdalar) ~ ş_. 
diklerı muaddel sütleri tell"r ~ 

ederler. ~' d~tte. 
Bir çocuk bakımevi b:, it: 

yapamadımı, vücudü ile ad ~e 
vücudü müsavidir. ıe" ~ .. 

Avrupada bu müess~se ~ \ 
yalnız hükumet vücude getırıı> )JI ~ d 
hususi idareler, belediyeler, 1 •öy 
yır cemiyetleri zenginle~, ~ ~ kı 
müesseselerden mühim bır bd' 
mının tesis ve idaresini derLI 

ederler. ~I 
Kanaatimizce lzmirde do J_f 

ıusi idare, belediye, çocu~·rli 
geme derneA"i ve amele 

1 ff 
leri teşriki mesai etmeli "" 

mirde e~ aşağı: b~'' 
1 - Üç gündüz çocok 

evı, · f ~ t 
2 - Muayene için gel~ı,ı11f ~ 

le" eoı w cuklara halis ve ta ım . dev le. 
süt ve şafi gıdalar teının. e 
lecek bir çocuk bakımevı, 1cıd t 

3 - Münhasıran gebet le 1' 
ların muayene ve nezare 1 

kellef bir diıpanser, dıfll 
4 - Fakir gebe ka gelf 

mahsus bir aşevi vuc\ld~~ 
meta gaye ıttahaz etmeli 



Sabire :; 

Mükafatlı 
müsabakamız 

. ... ' . . '. ' 

I Para kasasını 

kim aşırdı? 

Perdemizde 
Akisler 

- 11 - Y o.zan: Aleksandr Düma 
nphe devam etmekle beraber lıayret ve takdir de artmış-

.. Başı birinci sahifede • 
Bundan başka hırsızlar tara· 

fından otomobil kullanıldığı da 
tekerlek izlerinden anlaşılmıştır; 
yabud bu izlerden zabıta memu· 
runun hasıl ettiğı kanaat bu idi. 

~· ~ . . -~~ 10 . , . -
• 1• P ortos başka bir silahşora dönerek sözüne devam etti: 

Aırkadaşlarından 
. di: 

-------·· ...... -------
biri cevap 

b Oh, Porto"! O hamailin 
a yadigarı old•ığ •nu söyli

.. ·tek bizi kandırmağa çalışma: 
nu sana geçen pazar St. Ho
Ore kapısında yanında gördü
·lll Peçeli kadm verdi. 

~endisine Portos diye hitap 
'en adam: 

' Şerefim hakkı ıçın yalan; 
letinı hakk için onu kendi 

~-trıla sahn aldım. 
~'.Ye C'"vap vermişti. 

•ter bir silahşor söze ka-
" 
~ Evet, tıpkı metresimin es· 
. eseme koyduğu para ı le bu 

• ~kesemi satan aldığım gibi. 
. n doğrusunu söyloydrum. 
ı, Portos; ispatı ise on iki 

'al vermiş olmaklığımdır. 
ı ~' 

YUphe devam etmekle bera-
~ hayret ve takdir artmıştı. 

e )fos başka bir silahşora dö-

' ~k devam etti: 
ş ~ Doğru değil mi, Aram is? 
ti ?un Aramis ismi ile hitap 
". ~ silahşor, kendisine naza· 

Pek başka bir haldeydi; o 

ef.tııi iki yahut yirmi üç yaşla· 
er ~I asil çehreli, siyah baygın 

t " rl il, pembe beyaz ve ilkbahar 
e- "alisi gibi ince tüy:ü yanaklı 
dt delikanlıydı; henüz terlc
b' ~e olan bıyığı dudağının 
ll~ ınde incecik bir hat teşkil 

ordu; damarlarının şişme-
.... "l""'-1nd 19fn .. lçr"fnl 

zaman sarkık tutmakta ve J sıra da kulaklarının meme· 

~i sıkaraıe pembe eşffaflığını 
o~ afazaya çalışmakta bulunu· 
sÇ dil. 

ı~· ve yavaş konuşmak, her 
de a? baş!.."ı yere iğmek ve gü· 
od dış\erin1 göstererek sessizce 
6' ek adeti olan delikanhnm, 
l~ ~İni vücundünün her kıs· 
tilf 'n ziyade dikkatle muha· 

ttrnekte bulunduğu anlaşı· 
f tu· Arkadaşının sualini baş 
ef • sureti)e tasdik etti. 
sd ktasdik, hamail hakkındaki 
~ Oduları bitirdi; çok hoş
tll \ gitmiş olmakla beraber, 
b~ ondan bahsedilmiyordu. 

~ ~~~elen yeni bir şey ilcas• 

1, ~ &lta\eme başka bir mese· 
•t ._ tc,. . . 
~ >J1~ ~nuştı. 

ç ~ ter bir silahşor kimseyi 
(t 'tllp kılmıyarak ortaya bir 

tı· Je' . 
i' (ıŞu Şales (Chalais) in an
~~ "ak' aya ne dersiniz? 

~~ q~: es gururlu bir tavırla 

~ ~· anlath? 

M. dö Ligusu iğfal edebilmiş. g ne papaz olacağım; biliyor· 
Portf' s ilave etf: sun uz ki, Portes, ben hala din 
- O hakikaten ahmaktır. Fa· derslerine çalışıyorum. 

kat bu do ... ru mu? - Doğru söylüyor, er geç pa· 
Silahşor cevap verd : paz olacaktır. 
- Aramisten işittim. Aramis: 
- Yal... - Pek yakında. 
- Portes, siz meselı-yi bili· Diyt·rek ~özünü kesti. 

yorsunuz, onu size h kaye et- Başka bir si la'ışor söze ka· 
miştim. Artık ondan bahsetmi· rıştı: 

yelim. - Üni ormasını duvara asıp 
- Artık ondan bahs,.tmiye- tekrar cübbesini giyinmek için 

}im hal Artık ondan bahseı me- bir şey bekliyor. 
mek, bu sızın diişüncenizd rl - Ne gibi bir şey bekliyor? 
Çocuk! Sen her şeyi bas.t gö- Diyr• bir başkası ~ordu. 

rüyorsun. Nas 1 olur! Kardinal - Kraliçenin bir varis do· 
bir asılzadeye bir casus musal- ğurmas nı ... 
Jat eder, o casus onun mek- Portes ı:öze karıştı: 
tuplarını hile il~, h rs . zlıkla, al- - Efendiler, bu şakayı hıra· 
çakçasına ça 'a ; kralı öldürüp kalım. Çok şükür, kraliçe bir 
Esilzadeyi kraliçe ile evlendir- varis doğurabilecek kadar 
mek gibi akmakça bir arzu ba- gençtir. 
hanesile yaptığı l· u casusluk sa- Aramis alay eder gibi bir 
yesinde elde ettiği mektı plar· tarzda gülümsedi: 
dan memnun olarak Şales n se~i - Bukingam dükasının Pa· 
kesi\irl Sonra bunu kimse bil· riste bulunduğu 5Öyleniyor .. 
mesin haf Siz bana bunu dün Onun basit görünl" n bu sözü, 
akşam haHet'e anlattığınız ve çok manalı bir tecavüzdü. 

şimdi de hepimiz hayret içinde Portos sözünü kesti: 

bulunduğumuz halde '"artık on· _ Aramis oğlum, bu düşün-
dan bahsetmiyelim" diyorsunuz ceniz yan ıştır; zekanızı fena 

hal yolda kullanıyorsunuz. Bu sözü-
- Pek ala, mademki istiyor· nüzü M. dö Trevil işitecek olur· 

sunuz, bahsedelim. sa hakk nızda iyi olmaz. 
Portes sözüne devam elti: 

- Ben o zavallı Şalasın 

rinde olsaydım, bu Reşfortu 
dakika yaşatmazdım. 

Aramis cevap verdi: 

ye
bir 

- Ya siz... Kızıl Doka da 

~arım saatte sizi temizletirdi. 

Portes başını sallayıp eller ini 
çırptı. 

- Nasıl! Kız 1 Doka hal Bra
vo! Bravo! Kızıl Doka! Doğrusu, 
Kızı\ Doka lakabı çok enfe~I 
Emin ol k, z·z m, b·1 lakabı 
her kese yayacağım. Bu Arami
se kim akıllı çocı1k demez? ilk 
mesleğinizı bıra.crş n za ne ya
z ki... Ne zeki bir papaz olur· 

dunuz!.. 

Aramiş cev::ıp verd ': 
- Oh, ben mesle~imi mu

vakkat olıua': h rakt m. Bir gii' 

Aramisin baygın gözleri bir· 
dırnbire parlamıştı. Yüksek sesle 

cevap verdi: 

Portos. bana ders ver· 
me~e kalkışmayınız!.. 

- Oğlum, ya s·Jahşor, yahut 
papaz o , ya biri, ya öteki ol

malısınız. Sizin her boyadan 
çalmak isted ğin.zi geç"'n gün 
Atos size hatırlatmıştı. Haydi, 
rica ederim, bozuşm yalım ... Zi· 
ra manasız olur. Siz, ben ve 
Atos neye kara• verdiğimizi bi
liyorsunuz: S z Madam Degil
lona sokulup onu ı gÖLÜne gir· 
meğe ça'ışacaksı ııı; sonra da 
Madam de Ş vrüs amcazadesi 
Madam dö Ruvay ı çatıp onun 
da teveccühünü kazanmağa ça
l şacaksın z. 

1 mirpalas zengin bir 
varlık oldu 

0 .1 aydanberı devam etmekte olan o elin ilavei inşaatı bit· 
m ·ş. otel kısmı 50 oda ve 22 banyo ve duşlu odaya iblag ed i

miştir. 

Gazino kısmı ise yen iden ilave edilen bir salonda hem hu
susi ziyafetlere hem d e nişan ve evlenme g bi düğünlere tahsis 
edileceğ gibi proff'sör Bay Sternadın idare indek beş kişilık 
bir Çek orkestras l.ütün kış için angaje erfilerek 13/11/~37 Cu· 
maıtesi gününden itibaren konserlere ve her Cumartesı ve Pa· 
zar günleri dP. saat 17 den itibaren Tedansanlara başlıyacağı 
muhterem müşterilerimize ilan etmekle ke •bi şeref eyin. 

10·11-13·1 4·16-18-20 lzmirpalas Müdü .. iyeti 

Bundan sonra bazı tefer' üt 
daha meydana çıkmıştır. Kafi 
derecede dürüst bir adam o ma· 
dığı muhakkak olan bir Arkeo
loğ, Bay Nuriden tarihi mücev· 
beratını müba., aa etmekte ısrar 
etmiş ve red cevabı almıştı. Bu 
neticeye ı ağmen Kadr isminde 
bir s· msar da Bay Nuriye ayni 
tt>klifte bulunmuştu. 

Zabıta bu iki adamı da bul
muş ve isticva ") etm ştir. Arkeo· 
loğ hırs zlığın yapıldığı gün ve 
gece nerede bulunduğunun tesbit 
edememiş, Kadri o g in lzmir
ae hariçle bulunduğunu isbat 
etmiştir . 

Z:\b tanın şüpheli kimseler 
nezdinde yaptığı tahkıkatta, 

ttpeyce b :r zamandanberi Bay 
N urinin ta• ihi mücevherlerinin 
aşırılması hakkında bir teşebbüs 
mevcud olduğunu meydana çı· 
karmıştır. Yalnız hırsızlığın kimin 
tarafından yapıldığı anlaşılma· 
mıştır •. 
Şu halde •.. M .. cevherleri kim 

çaldı?. 

* • • 
Müsabakamızın esası böyle on 

iki zabıta muammasının hallin
den ibarettir. 

Cevabların her gün veya hep· 
sinin birden verilmesi mümkün
dür. Yalnız sonuncu ve 12 inci 
müsabakanın halleri 12, 13, 14 
ve 15 inci kuponlarla bir arada 
gönderjlmelidir. 

Müka/atlarımız 

12 müsabaka halleden bi· 
rinci, 

8 müsabaka halleden ikinci, 
6 müııabak ayı halleden üçüncü, 
4 müsab .:ı ka halleden dör· 

düncü, 
2 müsabaka halleden beşinci 

o1
: cakt r. 
Birinciye 15, ikinciye 10, üçün

cüye 5, dördüncüye 3, beşin· 
c 'ye 2 fıra mükafat verilecektir. 

Bu mü>abakayı hatledenlere de 
kur'a ile yüz muhtelif hediye 
verilecektir. Kuponları kesip ida
ıehanemize önderin 'z. 

ANADOLUnunmü-
sabaha kuponu: 2 

İsmi 

Adresi : 

Otobüslerde ceza 
Otobüs yolcularından baztla· 

rının bilhassa geceleri otobüslerde 
uzandıkları ve kirli ayakkabıla· 
rını oturulacak yerlere koyarak 
kirlettikleri görülmüştür. Beledi
ye daimi encümeni, bu gibi ha· 
reketlerd~ bulunanlardan beşer 
lira ceza alınmasını kararlaştır· 

Hacivad - Eyvah Kalagöz, 
demek ki, benim sonum mezba· 
baya gidiş ... 

Karagöz - Ona h iç ~üphen 
olmasın Hacivad; bir şey d~ğil, 
et n de para etmiyecek. Cılız 
keçi etini kimse yimez. 

Hacivad - Sen orasını dü· 
şünme Karagöz "ım. 

Karagöz - Neden?. 
Hacivad - Gazetelerde ay· 

lık mez aha cedvellerini okumu
yor mısın?. Ekseriya .. bu ay ne· 
kadar et y dik,, serlevhası al· 
tında çıkar. 

Karagöz - Evet ... 
Hacivad - Orada "bu ay 

5697 koyun, 3265 sığır, 1713 
manda, 1498 keçi, 8 domuz, 
4 deve kesi l miştir,, diye yazı· 

lıdır. 

Karagöz - Evet ... 
Hac~vlld - Hmi mer.ılekette 

manda, keçi, domuz, deve eti 
satan kasab?.. Hangi kasa
bın levhasında manda, keçi, do· 
muz, deve yazılı?. 

Karagöz - Sahi yahu ... 
Hacivad - Sahi ya.. Bun· 

ların hepsini de lzmir halkı mü· 
kemmelen yiyor da haberi yok. 
Binaenaleyh benim etim de kıvır· 
cık diye pek ala satılır . 

iş orada değil Karagözüm, 
çoluk çocuğllm var, bana yazık 
olaca le ..• 

Karagöz - Mı:rak etme, iki 
bıçakta kuyruğu titretirsin. 
Senin etin neyse ne... Ya ma· 

azallah Karşıyakanın meşhur 
muhtarı Kenan keçi o•sayd, da 
kesils ydı eti nasıl yenirdird? 
Mübareğin kaynaması için döt 
ton sömikok kömürü ister. 

Muhaverenin bu kısmında per· 
deye Bay Kemal Kamille Bay 
Sadık Hacıoğlu gerrler. Ejder· 
ha, vızıltılarla tekrar görünür. 
Kemal Kamille Hacıoğlu Sadığı 
alıp Kemal Kamili kedi, Bay 
Sadığı da salyango-z şeklinde 
perdeye iade ,.der. 

O sırada Aşık Garib deve
liğine bnkm•yarak eline sazı alır: 

Aldı Aşık G.ırib 
Gidemem gayri bu kanburla eve 
Seni kim böyle şu halinle seve 
Feleğin kahrı beni etti deve 
Döğünüb halime giryan oiayım 

Aldı Hacivad 
Bana derlerdı Hacivad Çelebi 
Şu cefanın Çelebilik sebebi 
Keçilikte düşünürken Celebi 
Bari bir duhtere kurbarı olayım 

Aldı Kemal Kamil 
Bana Bay Kadri •merak etme. 

dedi 
Kedi olmak da mukadder de-

medi 
Fakat olduk buyurun şimdi kedi 
Ciğere şöyle nigehban olayım. 

Aldı Hacı Sadık 
Beni Tabir Bora etmiş aforoz 
Ben kokoz, kendisi benden de 

kokoz 

te~ ~t lltdinalin mel'un adamı 
e$ n' Brükselde papaz elbi
b~d j : .. değişik kıyafette rasgel
b ~ k 0Yledi. Mel'un Reşort bu 
'ı kıyafeti sayesinde ahmak m•ştır. 

lnkıl3b hatıralarından 
' Yaşasın salya, sümük salyango~ 

1 1 1 
Gideyim şevkile handan olayım 

Yazan Karagöz - Ben burada vezni 
M. Doğan bozub başka bir manzume oku· ......., __ .!.---------------------~---~-~--~:-::-:~-----..!..-----~ yacağım. Razı mısınız?. ~~~attan sonra da üçüncü edilmesıne karar veri lmiş ve edilmiyordu. Hapishane zabiti porunu yazmış, göndermiş müs- D ğerleri _ .. Hep bir ağız· 

b ıtanının mektepli kıs· bunların cümlesi uzun bir layi· Mu .azim Rıfkı efendi cemiyet terih bir kalb ile cevabını bek· dan,, razıyız Karagöz ağa. 
-~~flıen topyekun Yemen hada sebeblerile beraber izah efradından idi. Ortalığın tenha· liyordu. Cemiyet, bu heyeti adım Karagöz _ Öyle ise dinl~yi· 

~ ~1 ~bitanile değiştirmek edilerek lradei Padişahiye inti· landığı bir vakitte Hidayetin bu· adım takib ediyordu. Oturdukları 
' 11: t h d ld · h · ı lunduğu odaya giderek; t ı b. b k l ..,ıl i,..

1
." e likenin önüne geç· zar e i ;ğıne e emmıyet e ma· o e e ır as 10 yapmak sureti e 

,.. '·• b . h.. d.l · · Kat'iyyen korkmamasını, me· b l · h d b h ~, 1\ L en kestirme bir iş ola· eynı umayuna arze ı mıştı. un arın ım ası a mevzuu a s 
'Cl • tin olmasını söylemiş ve eğer l t B ~. t İ""etle k~aat get"ırı·ı. Hiç bir şeyden haberdar ol- l o muş u. ununla beraber neti-

.1 J hsıyatına karşı bir fena muame e 
drı' mıyan Hidayet efendi Allahtan 1 ceye kadar beklemek işe daha 
..,~ brı i,.· "lk yapılmağa kalkışılacak o unursa muvafık gelmişti. Fakat beklen· 
v h ~1n ı iş olarak ya· gelme bir bela gibı uğradığı kendisinin kaçırılacağını beyan 

ef apsedilen mülazim Hi· f~laketten şaşırıb kalmıştı. Loş ederek zavallıyı tatmin etmişti miyen bir hadise hesapları de-
\~k ~~dinin Selaniğin en bir odaya kapatılmıştı. Kendisile * *• ğistirmişti. 

ır )'eı inde hem n idam kimseııin g9rüşmesine müsaade lsma 1 Mahir Paşa hayeti ra· - Sonu uar -

niz: 
Aldı Karagöz 

Özenmiş desti icazkarı hilkat 
Ki kabil olmuyor vasfı-sıfatın 
Bulunmaz sendeki asarı-rif' at 
Bugün sultanısın ,sen kainatın 
Tahammül, sabru ikdam, gözde 

peklik 
Eşeklik, ah e~eklik, vah eşeklik 

• * * E,ekliktir deyip g çme b;rader, 
Büyüktür, feylesoftur, biriyadır 
Bilir kadri - sükntu, nazlı söyler 
Bütün ahvali fikret • ibtivadır 
Asil tab'mda hiç yoktur döneklik 
Eşeklik, ah eşeklik, vah eşeklik 

* • * 
Anırd kça usuliyle nevadan 
Bayıltır insanı savtı latifi 
Kaçarsa kaide babı veradan 
O dem çek burnuna reyhı • naiıfi 
Ki di!:ıya zannedersin bir çiçeklik 
Eşeklik, ah e,eklik, vah eşeklik. 

Hacıoğlu - Aman Kragöz 
ağa, şu ejderhaya söyle .. 

Karagöz - Ne diyeyim? 
Hacıoğlu - Manzumeye ba· 

yıldım, ben de eşek olmak isti• 
yorum. 

Karagöz - Yağma yok, sen 
onu Karşıyaka eşrafmdan adat 
Sarı dayıya kafayı çektiği zam n 
sor da bak. Sana derhal '"ola· 
aamazsm,, diyecektir. 

Hacıoğlu - Neden olamı· 
yor muş .ım? 

Karagöz - Seni geçen gün 
terzi f brahime ölçtürdüm bira· 
der, "bem boyu ktsa, hem de 
eni dar, sıpa biJe çıkmıyacak., 
dedi. 

Hacı oğlu - Senin terzin 
acemı ımış, ölçememiş. 

Karagöz - Vallahi bilmem, 
yalnız geçenlerde Avukat B. 
Hafız Mustafayı da ölçtürdüm, 
.. bundan pek ali dayısı at bir 
şey çıkar n dedi. 

Hacıoğlu - Ya Şevki Bed· 
riden ne çıkarmış? 

Karagöz - Haaa, bak o öl· 
çüye sığmıyor. Ustasının eline 
düşerse ondan iki buçuk ıpo
potam çıkarmış. 

Hacıoğlu - Ya Hamdi Nüz· 
betten?. 

Karagöz - Kardeşi Bay Ce
malle beraber ik.sioden üç fare 
çıkarmak kabil ama Kemal Ka
mil kedi olalıdanberı çekiniyor· 
lar. Bak, az kalsın unutacaktım: 
Aydın Tayyare cemiyeti başkam 
Bay Ahmet Eminden de bir çır
pıda iki Mussolini birden çt· 
kıyor. 

Ey arkadaşlar!. Neydik, ne 
olduk.. Haydin bari, şöyle bir 
Karşıyakaya kadar geçerek hava 
alalım. 

Hacıoğlu - Sakın ha.. Sizi 
bu hareketten ş ddetle tabzir 
ederim. 

Hepbir ağızdan - Neden?. 
Hacıoğlu - Arkadaşlar! Va· 

pura binmek bir felakettir. Çık· 
mak ondan beter bir felaket .. 
G :rerken itişip kakışmağa, yum· 
ruk yiy p nasıra basmağa, ense
den atlayıp çelme takm ağa mec· 
bt'rsunuz. Çıkarken de ekabir 
cenazesi takip eder gibi yarım 
saatiniz kaybolacaktır. Çünkü 
~apıdan bilet topluyorlar. 

Karagöz - Vazgeçelim mi?. 
Hepsi birden - Amnn vaz

geçelim. Dertli başımıza bir dert 
daha açmak neden?. 

Şegh Kü~teri 

Braoo Anadolu 
Ajansına 

Başvekilimizin çok mühim 
olan programını İzmir gazetele· 
rine vaktinde yetiştirmek husu
sunda (Anadolu) Ajansı İzmir 
mümessilliğinin evelki akşam 
gösterdiği gayret ve çabukluğu, 
takdire şayan bulduk. 

Bunu, şuractkta beyan ve mü· 
messil B. Mustafa Doğanla ar
kad ı~la r ı • ı ı ebr k etmeği bir 
hoı~ lelal\kı ed~rız. 

, 
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Sııhifıı 6 

''ANADOLU,, nun anketi: 

Dr. Kamran örs nazarın
da kadın nedir? 

~adın yüzünden heyecan ve kor
k 1 geçirmiyen erkek var mıdır? 

Dr. B. Kamran Örs 
(Anadolu) nun eski ve samimi 

aşinası, daha doğrusu, Anado
luda zaman zaman yüksek fikir
lerile bize şeref veren arkadaşı
mız Dr. Bay Kamran Örs, fev
kalade meşgul olmasına rağmen, 
beni kabul etmek lütfunu esir-
S?"emedi. 

Muayenehanesinin bekleme sa
lonundayım. Kendisi hastalarile 
meşgul. Birdenbire kapı açıldı. 

Hademe beni görünce, yavaşça 
kapattı. 

Aradan beş, on dakika geç· 
tikten sonra, karşısındakine da
ima s evgi ve saygı telkin eden 
Bay Kamran Örs göründü. Sa
mimi bir tebessümle: 

- Kardeşim seni beklettim, 
affet .. 

Dedi. Halbuki af dilemek, 
ondan ziyade bana düşerdi. Çün· 
kü onu işinden alıkoymuştum. 
En büyük zevki, işinden ibaret 
olan azi-z doktor, sorgularıma 

amade bir vaziyette: 
- Şu sizin anket için de-

ğil mi? 
D iye sordu. 
- Evet doktorum. 
Dedim. O devam etti: 
- Bazı gazete ve mecmua

larda, bu mevzua dair açılan 
anketlere cevap verdiğimi ha· 
tırlıyorum. 

Kadın nedir mi diyorsunuz? 
Size de evelce verdiğim ceva
bın hemen aynini söyliyeceğim. 

Dedi ve ilave etti: 
- Fiz'yolojistler, çok karışık 

ve muammalı görünen hayatın 

gayesini şöyle izah etmişlerdir: 
.. Hayatın gayesi, tegaddi ve 

tenasüldür." 
O halde tenasülden maksad, 

nev'in bekasına hizmet demek 
olduğuna göre kadın, çocuk 
yapmak için yaradılmıştır. 

Kadının hilkaten passive olu
şu, erkeğin yaradılış itibarile 
faal olan ruhuna uyğun düşmek
tedir. Bu, tabiatin şaşmaz bir 
kanunudur. 

Ben, kadını, cemiyetin her sa· 
hasmda erkekle müsavi ve müs
tahsil kılan marksist telakkiden 
nefret ederim. Bu, kadını kafes 
arkasında saklıyan ne bir İslam 
taassubu, ne de erkeğin mün
hasıran süslü bir zevk aleti sa
nan bir feminist düşünüşüdür. 

Ben, kadının, cemiyetin, evolu
&ienuna göre varlığını ve yeni 
vazifelerini inkar etmiyorum. Fa
kat, en büyük ve asıl vazifesi, 
evi ve çocuğudur!..,. 

- ideal kadın hakkında ne dü
ıünüyorsunuz? 

- Sevildiği erkek tarafından 
olünceye kadar teshir kabiliye
tine malik olan kadındır.,, 

Doktor, bu sözlerden sonra 
rülerek şöyle devam etti: 

Koc.ısı veya aşıkı üzerinde 

ebedi bir sedüksüyon hassasına 
malik bir kadın var mıdır? 

Diyeceksiniz. Varsa, işte o, 
ideal kadındır .• 

Doktor, tarifini mutlak bir 
hükümden kurtarmak için daha 
elastiki konuşuyordu: 

- Bu, çok nisbi bi • hüküm
dür. Bir erkek için namus ve 
eve bağlılık ideal bir kıymet 

o 'abilir de, b ir başkası çın 
gamzeli ve işveli bir mah il'< 
onun idea ine daha uygın dü
şebilir. Unutmamalıyız ki, Ma
dam Curie kocrısı için ö ünceye 
kadar ideal bir kadın olmuştur. 

Dedi. 
Sıra, en mühim o 'an üçüncü 

sualime ge mişt i . Ne o lursa olsun 
diyerek, sordum: 

- Do torum, zatıaliniz kılı· 
bık mısınız, kazak mısın z? 

Doktor güldü ve cevap verdi: 
- Kılıbık ve kazak tahirle

rinden birşey anlama n. Bu, mü
vazenenin, kadın veya erke< 
tarafına meyledip etmf"diğine 

göre değişen bir alay mevzuu
dur. Fıkrimce, aile hayatında 

muvazenenin bozulmasına dikkat 
etmek lazımdır. Şahsiyet ve ka
rakter sahibi bir erkek, hak mi
yetini, kadının her şekilde aley· 
hine kullanmamalıdır. Onlar, bi
zim zayıf tarafı mızı teşkil eden 
aziz birer varlıktir. Bununla be
raber, ailenin sevk ve idaresinde 
erkeğin daha büyük ve daha 
hakim bir rolü olduğunu kabul 
etmeliyiz. Sosyoloji tabirile aöy-

lemek Jazımgelirse, Türk cemi· 

yetinin esası , (pederşahi) bir 
ailedir! 

- Aziz doktorum son bir 
sualim daha var: Kadın y-zün
den korku, sev nç ve heyecan 
geçirdığiniz anlar olmuş mudur? 

Doktor, bir siğara uzattı. 
Karşılıklı içerken, biribirimize 
bakıyorduk. Doktor bir kaç 
lahza devam eden sükUtu ihlal 
ederek şunları söyledi: 

- Kadın yüzünden sevinç, 
heyec n veya korku geçirmiyen 
tek erkek var mıdır? Fakat, 
bunları hikaye etmek neye ya
rar? Hem yahu! Sen gazeteci 
misin; yoksa günah çıkartmağa 

gelen Katolik papazı mısın?,, 
Doktorun bu sualine ne ce

vap verebilirdim? Doğrusu haklı 
idi. Fakat ne yapalım? Meslek .. 

Sevgili doktorun elini sıktım 
ve onu, hasta 'arile başbaşa bı-

raktım. 
Kô.mi Oral 

HaJkevi köşesi 
........................... 

1 - Evelce Halkevi binasın
da kayıtları yapılmış Motör kur· 
su 8-11 ·937 pazartesi ak~aının

dan itibaren 25 talebesi ıle 
derslere başlanacaktır. Haftanın 

yalnız pazartesi ve perşembe 

günleri saat 20 den 21 e kadar 
bu kurs derslerine devam ede· 
cektir. 

2 - Bu gün s-:ıat 18 de Ta
rih öğretmenlerinden B. Hüznü 
tarafından Tarih Kurultayı inti
baları konferansı projeksiyonla 
verilecektir. Bu faydalı konfe
ranstan bütün va:andaşların isti
fade etmeleri .. 

3 - Müze ve Sergi komite
sinin 9-11-937 tarihli haftalık 
toplantısında Türk elemekleri 
sergisinin halkımızın gösterdiği 
rağbet ve talep üzerine bir haf
ta daha temedit edilmesine ve 
kapanacağı gün Halkevi üyele
rine bir çay verilmesine karar 
vermiştir. 

ANADOLU I O Teşrııia'lnİ 

Tiitiin piyasasında Avam k.~marasınd~ 
- Başı 1 nci sayfada - talarda tütün müstabsillerile müş- munakaşalı bır celse 

aleyhinde anlaştılar. Sözün da- terek menfaati olan mü~ssese- H k k - J h • 
ha doğrusu kumpanyaları Türk lerdir. Türkiyedeki tütün müs- Q Ô met, m ÜZ3 ere eri O te İ rİ O İ iSie• 
tütüncülerine karşı suikast yap- tahsilleri ezilirse onlarda ara- di ve hu istek kabul olundu 
tılar. dıkları miktar ve kaliteyi her-

Piyasn yetmiş beş kuruştan sene bulamazlar. Bu yüzden çe-
açıldı, bu fiatle dört beş parti şit erini muhafaza edemezler, 
alındı ve sonra fiatler kırıldı, müşterilerini memnun bıraka-
yetmişe, altmış beşe, elliye ve mazlar. 
nihayet kırka düştü. Şuurlu ve vicdanlı bir tütün 

Alınan "ve seçilen tütünler hep kumpanyası (tüccarı değil) müs-
biri c . mahsul, ekstra ekstra tahsili ezmekten zıyade, karşılıklı 
tütünlerdir. İkinc i ve hele üçün- olarak Ege tütüncülerini de 
cü cinslerin yanına yaklaşan mümkün mertebe himaye et-
yoktur. Bu neticeye göre, birin- mckle müke.leftir. işte bazı di-
ci nevi en nefis Ege tütünleri- rektörlerin ve bazı zayıf görüşlü 
nin vasa!i kaimesi kırk beş ile memur ve simsarların batası 

elli kuruş ara~ındadır. buradadır. 
Lütfen kabul ve müba)aa edi- Yabanc ı bir memlekette, yani 

en partilerden yüzde on, yüzde saygı ve yardım gördükleri Tür-
yirmi ve b •za 1 yüzde k ırka ka- kiyemizde madrab n zihn ıyeti 
dar ıskarta çıkarıyorlar. Yanı ile çalışkan Türk tütüncü er ne 
on beş ba yanın eıı iyi yapr<lk- lokart mı? 
larından on balyası al nmakta, Bıı ne demektır? 
geri kalan beş balya kabul edil- Kumpanya ıarın ilk brarları 
memektedir. piyasayı doksan kuruştan aç-

Manavdan karpuz seçer gibi maktı. Müdürle rin bazıları (•nşa ıl· 
tütün mübayaası ve sadak verir lah hepsi değil) ve baz m ·mur-
gibi fiat. .. Her pazarlıkta kul- lar vaziyeti müsa•d görünce gemi 
tanılan kelimeler şun •ardır: azıya alarak birinci nevi güze-

- istersen ver, istersen b ~ş· lim Ege mahsulünü "hem de 
seçerek" kırk karuşa dlişürdükalarına gö.iter. 
ler. O halde ik nci ve üçüncü 

- Bize yaramaı bu mal. tütünler ıspanak fiatind~n de 
- Kırk iki kuruş~an bir san· daha aşağı satılacaktır. Ôy e mi? 

tim fazla yok. . Mahmud Reşad Turgay 
- Verdığimizden daha fazla 

mı istiyorsun. Eh, öyle ise gö
rursun. 

Müstahsil şaşkın hale gelmiş, 

yeis ve fütura düşmüştür. Ç:jn. 
kü bu sene Milas ve havalisin
deki tütünlerin maliyet f ati va
sati yetmiş kuruşu bulmaktadır. 

Hele Karaova ve Bodrumur. 
hali büsbütün haraptır, Kurak
lıktan tütünler çok nefis, fakat 
ÇQk ta a:ııt oldu._!:-.' ...:;.__;;~.;.,~ .. ~ 

Geri kalan tüttin1er 'için di
yorlar ki: 

- Belki otuza, belki yirmiye 
satars ı nız. Bu sene fazla para 
yok .. 

Neden yok acaba? AYrupada, 
Amerikada fıatler mi düştü, si· 
garalar mı ucuzladı, ne oldu? 

Kumpanyalar bu halk ile ve 
aynı tütün mos tahsilleri ile uzun 
sender iş yapacaklarını ve ni· 
hayet bu mem lekette bazı vazi
felerle karşı karşıya bu unduk
larını hatırına bile getirmek is· 
emıyorlar. istedikleri ve yaptık
ları şey, yaln z ve yalnız yok 
pahasına tütün almaktır. 

Şa~kın ve b tkin hale gelen 
zavallı tütüncüla, inhisar ida
resi nin işe karışarak fıatleri bir 
miktar utmas n beyhude yere 
beklem şler, sağa sola bakmışlar, 
bir iı . hisar a !ıcı sı aramışlar~a da 
yaln z kaldıkların ı görmüşler 

ve çarnaçar kumpanyaların in
safsızlığı önünde boyunlarını 

bükmü~lerdir. Bu hazin manzara 
halkımızın tahammül kudretıni 

gö teren acı bir hadise değil 
m.dır? 
Bodrum~ he 1üz hiçbir kum

p nya uğramadı. Elinde tütünü 
olanlar sor.ıyorlar, herkes hal ni 
ve akıbe t nı düşünüyor. Fakat 
bu candan kopan e.ıdişeler ~~ar

şısında kumpanyaların pa. olası 
sokavthr. 

Bazı direktörler, yaranmak İs· 
ı iyen bazı mem ular ve hele 
birer tufeyli Jen başka birşey 
olmıyan bazı simsarlar b "r mari
fet yapmışlar gibi seviniyorlar. 
Halkın ıstırabiJe, Ege tütüncüle
rinin başına ördükleri çorapla 
iftihar ediyorlar. 

Bazıları diyorlar ki: 
- Bu netice, bir arz ve talep 

meselesidir. 
Hemen cevap verelim: 
-Hayır! Çünkü bugün piya

sayı açıt n kumpanyalar alelade 
birer tütün tüccarı değil, daha 
ziyade sigara yapan ve bazı nok-

tf 

Yolcu tayya
relerimiz 

Yirmiye çıkarılacak 
Ankara, 9 (Radyo) - Hava 

yollan idaresindeki tayyare ade-
dinin, hır misli daha artırılarak 
yirmiye çıkarılması kararlaştırıl
mıştır. Bunun için Nafıa Veka
l~tince bir program hazırlan· 

maktadır. 

Mc.ınisada 
Yapılacak Atatürk abidesi 

B. Nejad kazandı 
lst ı nbul, 10 (Hususi) - Ma

nisada yapılcı cak Atatürk abidesi 
müsabakasına giren on altı hey
ke ı tı a ,tan B. Nejad kazanmışt ı r. 
Heykeltraş B. Nejadın planı tet
kik heyeti tarafından takdir edil
miştir. 

Alman gazeteleri 
lngiliz matbuatına hücum 
ediyorlar, }aponga tasdik e!ti 

Berlin, 9 ( Radyo ) .:__ Alman 
gazeteleri; g ~çen Cumartesi gü
nü Romada imzalanan üçler 
konferansı etrafında lngiliz gaze
telerinin yaptıkları neşriyata hü
cum ediyorlar. Bu g zete'er, 
gerek lngilterenın ve gerek 
Fransanın, pek az sonra, Alman
ya ile diker akidlerin sulh aley
hinde çalışmadıkları k maatine 
varacaklarını kaydediyorlar. 

Tokyo, 9 (Radyo) - Japonya 
p arlamentosu, bugün toplanmış 
ve geçen Cumartesi günü komü
nizm aleyhıne Romada imzala-
nan üçler misakını müzakere 
ederek, ittifakla kabul etmiştir. 

Londra 
Veni belediye reisi .. 

Londra, 9 (Radyo) - Sir Erik 
Fratür, Londra belediye riyase· 
tine seçilmişt r. 

Yeni belediye reisi, bugün 
Gidhol sarayında büyük mera· 
sim ve eski a ' et üzere milli 
kıyafdile makamında oturmuştur. 

Kral, yeni beledıye reisine 
Lord unvanını vermiştir. 

Eliza 11orayında 
Pari.s, 9 (Rddyo) - Fransız 

kabinesi, bugün saat 10 da 
Eliza sarayında Cumhur Reis 
B. Lebrunun riyasetinde toplan· 
mıştır. 

Kabine; parlamentonun, bu 
ayın on altıncı günü için top· 
lanmasını ve büdceyi müzake
reye başlamasını kararlaştırmıştır. 
~" ı • n J 

........................ 
Toplandılar 

Fakat sarahate varamadılar 
Brüksel, 9 ( A.A. ) - Dün, 

muhtelif heyetler arasında yapı
lan iptidai görüşmeler usul rnes· 
eleleri hakkında hiç bir sarahate 
varamamıştır. 

Amerikan mehaf li, B. Ruzvel
tin bugün söyiiyeceği tahmin 
olunan nutkuna büyük ı hemmi
yet atfdmektedir. Zira bu 
nutuk Amerika heyetinin hattı 

hareketini tesbit eyliy cektir. 
Japon mehafilınin mütaleası 

şudur: 

Japonya i t! gö üşmek Üzere 
teşkıl edilecek komitenin bu 
konferan•tan mezuniyet al~cağ 

tahiidir. Halbuki b ı konferansta 
heyetler arasında dokuz devlet 
muahedesinin haric nde bulunan 
Sovyetler biri ği de vardır. Bu 
suretle J "ponya için bu komite 
ile müna ebata girmek mecbu
riyeti mevcut olamaz. 

Brü<sel, 9 (A.A.) - Pasifik 
konferansının bugün ö~leden 
sonra yapılacak o an top . antısı 

yarın sabaha tehir edı l miştir. 

D.şçi 
Mektebinden mezun olmı· 

yan dişçilerin vaziyeti 
Dişçi mektebinden mezun ol

mayıp ta ellerinde birer icazet
name bulunan ve diş tabibleri 
gibi iş gören d işçilerin diş ta
bibleri cemiyetinden çıkarılma· 
sile, yurdun bir çok yerlerinde 
çalışan diı tabibi ·rinin vılayet
lerde açmak ı stedikleri şube er 

tre •J .. ,.inı görüşmek üzere ls
tanbul diş tabı bleri, Etibba 
odaııında fevkalad,. bir kongre 
toplamışlardır. Kongre çok ka
labalık ve münakaşalı olmuştur. 
Evvela şube meselesi ko rıuşul· 

muş, neticede İstanbuldaki ce
miyetin, lzmirde, An •a ·ada,Ada
nada, Trabzonda ve 25 veya 25 
ten fazla diş tabibi bulunan 
yerlerde birer şubf"nin açılma
sına ve bunun için nizamname-
de tad lat yapılmasına karar 
verilmiş .ı r. YurJ un başka yer· 
lerinde açılacak olan cemiyetin 
şubeleri müstakil surette çalışa
cak ar fakat muamelelerinde de 
merkeze tabi olacaklardır. 

Bundan sonra idare heyetin
den istifa etm iş olan Kazım Esat 
ile Zıya Cemalin istifaıarının ka
bul ed !memesine ve eski hq
eti idarenin aynen ipkasına ka
rar verilmiştir. 

Son olarak kouuşulan mesele 
meslekten yetişen d ş tabibleri· 
nin cemiyetten çıkarılması me· 
selesi idi. 

Bu rnn ürer inde bir aralık söz alan 
dişçi mekteb inden mezun Osman 
Bürhaneddin dişçilik yap-
mak müsaadesini haiz olan 
bu meslekdaşların lehinde ko
nuşarak cemiyetten çıkarıl-
mamasını istem şs e: de umumi 
heyet sayıları 30-40 ı bulan bu 
azaların cemiyette 1 çıkarılmala
rına ve azalık sıfat ı nın yalnız 
dişçi mektebinden mezun olan
lara tah'lis ı ne karar vermiştir. 
Toplantı geç vakte kadar sür
müştür. 

İngiltere 
Filistinde tazyik siyasetin

de ı vazgeçmeli .. 
Kudüs, 9 (Radyo) - Filistin 

hakkında yeniden tetkıkat yap· 
mak Üzf!re başka bir heyetin 
geleceği haberini neşreden (Fi
listin) gazetesi; İngilterenin; Fi
listinde tazyik siyasetinden vaz
geçmesi lüzumunu ile. i s Grmekte 
ve İngiltere Müstemlekat Nazı· 
rına §iddetle hücum etm~tedir. );, .. u .ı ı w, '" .., r 

Lond a, 9 (A.A.) - Avam 
kamarasında Franko ile ticaret 
ajanları mübadJesi hakkındaki 
görüşme'ere başlanmıştır. işçi 
mebuslardan Aleksandr, İngilte
renin bu kararının lsranyadaki 
vaziyetin zararına olması muh· 
temel bulunduğunu ve dünya 
kamoyunun bunu Frankonun 
tanınmasına doğru büyük bir 
adım telakki edeceğini, diğer 

taraftan bu hareketin İspanyol 
hükiimetçileri üzerinde de makus 

bir tesir uy ındırmaktan geri kal· 
mıyacağ nı söylem ştir. 

B. Aleksandr lngilterenin bu 
hususta ı akındığı tavrın karış• 
maz:ık meselesi hakkında bes· 
lediğini bild irdiği tasavvurlarla 
tam bir mütabakat halinde ol· 
nıadığını da ilave etmiştir. 

B. Eden Salamanka makam· 
ları nezd ı ne gö derilecek mü· 
m 0 ssiller hakkında B. Attlee 
ceva,.> vererek demiştir ki: 

-Bu an 'aşma general Franko
nun kontrolu alt nda bulunan 
yerler makamlarının İngiltere ta· 

raf.ndan tanınması demek de
ğ.ld r. İki taraftan hiç biri bu 
ajaniar için diplomatik imtiyazlar 

vermeğ veya 
meme ktedir. 

istemeği düşün· 

Sa:amanka makamlarile yapı· 
lan a .ılaşma ademi müdahale si• 
yasetine Lir aykırılık teşk l et· 
memektedir. Bizim İspanyadaki 
tamamile dip1om . tık yegane tem· 
sil h , yetimiz İspanyol hükumeti 
nezd.nde bulunuyor. Fransız hii
kfimetinı bugünkü müza enıet• 
den çok evel haberdar ettik. 

Fransız hükumeti buna karşı 
hiç hır şey dememiştir. Bir şey 
demesinin de ihtimali yoktur. 

Çünkü bütün bu sene Franko 
ispanyasındaki Fransız heyeti 
bizimkinden çok da ha iyi idi. 
Fransız hükumeti ile olan müna· 
sebet erimiz bugün olduğu gibi 
istikbalde d e daima sıkı ve sa• 
mimi kalacakt r. Bu senenin ilk 
dokuz ayı zarfında asi ispanya 
lngiltereden iki milyon lngilil 
liralık mal satın almıştır. Süt . rı 

ispanyanın fng.ltereden aldığı 
malların umumi kıymeti ise iki ııı~ 
yon sekiz yüz bin İngiliz lirasıdıt• 

B. Edenin nutkunu mjteakıb 
bu husustak müzakerelerin te• 
hiri ha,kındaki hükumet talebİ 
107 reye karşı 241 reyle kabıJI 
edilmiştir. 

Belçika 
Kabine buhranı devam edil"' 

Brüksel, 9 ( Radyo ) - Yerı• 
kabineyi teşkile memur oları 
B. (Sp ak) bvgün bir li ~te Y'~ 
mışsa da, listeye idhal ett ~1 

kimselerden bazıları red ce~• ~ 
· ıı 

ve, diklennden, kabine teşkı 
teahhura uğramıştır. 

B. (Spak), arkadaşlarını '/~ 
rına kadar tedarik edemezse: .,. 
kra'ı haSerdar edecek ve bu 

1 

yap,,mıyac:ığını bild recektir. 

Ulucak köyünde 
~u derdi .. 

kÖ1iJ 
Kemalpaşanın Ulucak ·ıe 

·ınıası 
halkından Halid Can 1

• buıi· 
bir mektup aldık. Kariirnıı 
satan diyor ki: d,,. 

K .. .. - d . mecralar 1 oyumuz e pıs Jl•f'lı -
aka ak bıriken sular ku . ,yi 

hh · murnıY 
maktadır. Bu sı atı u I dit· 

b . ese e 
ala <:adc: eden ır m bif 

. · le 
Köy idare heyetı; bu ış rıılll' 
an P.vel aliikadar olması 8 

e1"" 
. lk~ l k ··sterrl1 gelırken ıhma 

1 

arı . go cJ .:r•• 
te9_ir. Naldrl uıKkatı c~.~ 
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Büyük röportaj - 8 

Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok ·he-fecanl hatıraları -· ..... ~-

Hürriyete kavuşan bir zeEcirlD, di8ea- bir zenciyi 
esir olarak kull&nmaiıı garip d·2ğil midir? 

Asıl nazarıdikkati cei.teden 
şudur: 

Serbesti10 kt. ıl!smuş o!an ~er \ 
esirin ilk işi !c-.ndisine bir es!r '; 
tedarik etmek ol"'!luş~uk·. "'8zı { 
yeni zenginler vartitr ',i, m~iycn· 
lara malik olJuUarı 'tJlde, fa· i 
kirlik zamannıda otJtJ#.u~ ::iLi 1 
bavullarını kvnd; .'aft:na&an ~r 
türlii vaz ge,...ınwzlt!ı. lo~~lık } 
işte böyle blr h~· "'4lnlifr:r. 1 

LiberyAda oir ço~ytrlerdt. de 
•Bizi buraya hürtiy~t aşk· ge· • 
tirmiştirl,. şekl:Ode duvar !e:-~a
larına da tesaJüf ~lmebteair. 

Burada Barklcyin nezdinde, 
Mooamediye kadar gidecek olan 
bir Kargo kaptanı ile uzlaştık. 
Bu suretle bazı hayvanlan doğ· 
ruca Avrupaya göndermek müm· 
kün olacaktı. 

Barldey fena bir adam değil 
idi. Bizi görünce zevcesinden 
silindir şapkasını istedi ve ha· 
şma geçiT'di. Bu, burada mede· 
nilik alametidir. Oldukça tahsili 
yerindedir. Monroyada hakimlik 
etmiş, her zaman kendi menfa· 
atini her şeyin üstünde tutmuş-
tur. 

Kendisine satılacak hayvanları 
olup olmadığını sorduğum za· 
man: 

Yaz'ln: Amerika Cumhurr~isi .W. f.<::.ızv"!lt 
Çeo·ren: Faik Şemseddfo Benlioğla 
~~~~~-- -

Tefrika Numarası; 1 O 
- Emrinizi bekliyon:m, dedi. 

. Jim, ne yapacağını şaşırmış 
bır halde idi. Genç kızan yüzüne 
aab nki ilk deia görüyormuş g bi 
aktı. 

k Bu kızın bu kadar güzel, bu 
~dar sıcak kanlı ve cana yakın 

~~u.ğuna hiç te dikkat etme· 
ıştı. Birden aklına vaziyeti, ka· 

tı~ını bırakarak kaçmanın bu 
gu~ı Şarlot Hopu bırakıp git
ınk~e demek olacağına geldi, çün· 

u pr . . 0ıeyı takip etmek, mutlak 
surette k b 1 .. 
~ts d ay o makta. T egayyup 

0~ e, etme• e ~e vaziyeti ayni 
ı,aaa1c; .fllıydı? A:Sanun~öyJe·1 

diği veçhil~ bu giizel kız Dvlla 
evlenmiyor muyd•..ı? r:"akaL Fa
kat .. J im ıçin lu:rşe~·i •erketc:.ek 
mümkün olacak, sadece ŞerlC\t· 
tan vazgeçmek mümkiın ota· 
mıyacaktı. 

Güzel, evet güzeldi. Ç<'k ta 
sevimli idi. O kadar ki Jim Blak 
Şarlotun elinin değd i ği kalemde 
baskı kağıdında, hasılı herşeyde 
onun koku unu hissediyordu, 
şimdiye kadar karşılaştığı kadın· 
ların en cana yakını idi. 

Patronunun bu yircesine bakış· 
lan altında ezildiğıni hisseden 

JŞ'a'flo , ~-endi~ine rt1alr.:;~l fa..ıbA-11 

İzr;1irin imarı: 

Bu şehri nasıl 
güzelleştireb.iliriz? 

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

Otel, lokanta, bol, makul eğ
lence ve konfor! •• 

İzmirden bir manzara 
Dün kadastro fen müşaviri B. lzmirin sahilleri dik, sert ve 

Halid Ziyayı gördük. lzmir hak· asla çetin kayalıklı olmadığından 
kında düşündüklerini sorduk. 
Şehircilik işlerinde salahiyeti 
şüphesiz olan dostumuz, fıkir· · 
lerini şu sur'!tle anlattı: 

- Bana lzmiri nasıl güzel· 
leştirmeli diye soranlara, lzmirin 
esasen Akdenizin bu en güzel 
şehrinin, dünya şehirlerinin gÜ· 
zellikçe başında geldiğini söyle· 
mekliğim lazımdır. 

Bu uzun boylu, kara gözlü, 
beyaz ve pembe yanaklı güzel 
kı:z, şimdi tıranmağa, tuvalete 

Sahife 7 

Müdafaa rekoru 
--._··-11•~·>-11•---

Bir Avukat 2,5 saat söz 
söyledi 

lkiçeşmelikte berber Alaiyeli 
B. Hü<ınüyü öldürmekle maznun 
marangoz Salibin muhakemesine 
dün şehr. miz Ağırceza mahke· 
mesinde devam edilmiştir. 

Bu celsede maznunun vekili 
müdafaasını yapmış ve fasılasız 
iki buçuk saat söz söyledikten, 
şahidlerin ifadelerini ayrı ayn 
tahlil ettikten sonra: 

- Sözlerim bitmemiştir ve 
kolay kolay bitmiyecektir. Mü
dafaam daha uzun sürecektir. 
Onun için muhakeme başka bir 
güne bırakılsın. 

Demiştir. 

Mahkemece müdafaaya taal· 
liiku itibarile bu dilek kabul 
edi lmiş ve muhakeme ayın 26 
ıncı gününe bırakılmıştır. Maz· 
nun vekilinin müdafaası, uzun· 
luğu itibarı le bir rekor teşkil 
etmektedir. 
..................... ~ 
eğlence yerleri vücude getirmek 
lazımdır. Bu lüzumun temini 
hem mümkün ve hem de ko
laydır. 

Çalışanları eğlendirmek ıçın 
temiz hava alacak, eğlendirecek 
ve bunu bulacak tertiplere mü· 
racaat lazı m. 

Kolay ve ucuz makul eğlen· 
ceye bütün insanlar muhtaçtır. 
Başka türlü de dinlenmeleri ka· 
bil değildir. 

Bu nasıl olacaktır? 
Evvela Avrupada mümasil· 

lerini tetkik ve tahkik etmeli; 
sonra da bunu yapmağa candan 
karar vermeli .. 

lsviçrede gördüğünüz binlerce 
otel hep ucuz, güzel, her türlü 
konfora malik ve hatıra gelebi· 
lecek bütün kolaylıklar mevcut 
olduğu için işliyor. 

lsviçrede bizim memleket gibi 
üzüm mü, incir mi, pamuk mu, 
arpa, buğday mı yetişiyor; yoksa 
milyonlarca zeytin ve incir ağaç· 
lan mı var? 

Bunların hiç birisi yoktur.As· 
ma kütüğünden dör kilo üzüm 
alanı bahtiyar sayıyorlar. Hal· 
buki vilayetimiz dahilinde öyle 
asma kütükleri gördüm ki, elli 
kilo yaş üzüm işten bile değil.. 

O halde menabii tabiiyesi bu 
kadar kuvvetli ve verimli bir 
memleket halkı tasavvurlarını el· 
bet daha kolay mevkii fiile ko
yacaktır. 

Emlak Bankası, fş Bankası, Zi· 
raat Bankası, belediyeler ban· 
kası gibi teşekküller, ne yapa· 
cağını bilen belediyelere serma· 
ye ayırmak suretile yardımda 
bulunurlar ve bu suretle verimli 
teşebbüsleri tahakkuk ettirirler. 

Evvela işin temeli para ve 
sonra da tekniğe müracaattır. 

Dünyada olmdık ne var ki .• 

Sutamptonda İlka ile Earl Mar· 
şalı çok fena ve gayriahlaki şe· 
kilde gördüğü halde ve likadan 
fena muamelelere maruz kalma· 
sına rağmen bu vaziyeti patro
nuna bildirmem· şti. 
Beş milyonu nakletmek 

f şte tam sekiz sene idi ki Şar· 
lot, Jim ile birlikte çalışmakta 
idi. Jım birdenbire: 

- Bir vanterilok [Karnından 
konuşan adam] lazım dedi. 

Şarlot, bir an için kulaklanna 
inanmak istemedi ve: 

- Bir Vanterilok mu? 

- Evet, Nellisenin nezdinde 
bir vanterilok dinlemiştin. Adı 
Vorot veya Varot idi. Geçen 
Temmuzda bir gardenparti, na· 
sıl hatırladın z mı? 

Şarlat bu vanteriloku hatır
lad. F3kat, Jim Blakın birden
bire bu vanteriloku aklına niçin 
gcf rdiğini bfr türlü anl:ımedı. 
Sadece: -- . 
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Aygut hayalci bir çocuktur; 
bir gece rüyasında, kendisini bir 
kovbay grubunun şefi olarak 
görmü , elinde Lazo (ıp, kemend) 
ve belinde uzun namlulu tabança 
olduğu halde ve, kuzguni bir 
at üzerinde .• 

Yabani atlar taklbetmiş, 
attığı kemendi kuvvetli bir at n 
hemen boynuna dolamış, atı 
zaptetmiş, elinden ancak kaçanla 
uçan kurtulmuşturl 

Dahası var ..• Atının üzerinde 
rayların arasında durmuş, ta· 
bancasını ileri uzatmış ve ... Kos
koca treni durdurmuştur! Be
reket ki trenin yolcu1arı hep 

arkadaşı çıkmış, bir faciaya ma· 
hal kalmamıştırl 

Aygutun rüyası burada bitmiş 
ve uyarmıştır. Fakat bu ne tatlı 
ve ıerefli hayattı. Bunun için 
bizim Aygut çamaşır ipini aldığı 
gibi, başına da tüylü b·r skavt 
şapkası geçirerek kırlara koştu. 

Ne şanlı, ne şerefli işler görüb 
dönecekti, bilseniz .• 

Arz üzerin· 
de ne kadar 
tuhaf şeyler var· 
dır?.. Bunlar· 
dan bir tane· 
sinin resmını 

basıyoruz. Bu 
resimde görü· 
len Bavaryada 
bulunan bir gü· 
ver cin tik tir. 

iık olarak bir tekeye rastladı. 
ipini ·yani Aygutun fıkrince La· 
zosunu· başı uzerinde çevirerek 
fırlattı. Fa~nt, ip nerede ve t ke 
nerede idi? .. 

l 

"\ı\"' , \~JI \\l ı ~~~\\lhı\f,~ 
.... {\"'' '~\~d ...... ~" ( ~ 
~ . ""'""' 

Bir taarruza uğradığını sanan 
teke, bir şahlandı :ve sonra .. 
Ayguta saldırdı ve Aygutun ar
kasına bir tuş vurdu. 

Aygutuo kaçışı o kadar mü
kemmel oldu, ki buna şerefli 
bir kaçış demek doğrusu hak6ıZ 
olmadı! 

Küçük bilgiler 

ilk buharla işliyen v nç ve 
tıırnk 18 9 da, bundan 98 sene 
evci yapılmıştır. B"u ptidai ma· 
kine yüz sene içinde çok mü· 
kemm Ueştir im ş, yüz adamın 
yapacağı ışi yapm&kta ve kanal
lar, hendekler kazmakta, iiman-
ları deriolcıtirmekte kullanılmak

tadır. 

Buna benzer 
ve bu kadar 
garip güvercin
lik hiçbir mem· 
lekette yoktur. 
Çünkü bu gü
vercinlık kü
çük bir saray· 
demektir. Dışa· 
rıdan bakılırsa; 
dö t köşesin· 
de kulelerile 
mükemmel bir 
ş ıtoyu andırır. 

S'&hibi bunun ,çın küçük bir ev y ptırmağa yetecek kadar pa . ..ı 
h~ camıştır. 

ANADOLU 

Küçüklerin alış verişi 

~~~~~-... --~~~ 
insanlar da, cüsselerine göre harikulade bir 
kuvvet ve kudrete mali~ bulunan bazı hay. 
vanların tabii hassa/arına sahih ol~·alar 

idi, müthiş bir kuvvete malik olurlardı 

1 te bir at ve hamamböceği çekme kabi iyeli müsabakası 
K.rndı kendis ni "mah1ukntın 

~refı,, n insan, lıa\t•kll 

pek çok hayvanlardan aşağı bir 
mertebededir! Diyoruz ki biz 
cemaatle yaşar, cabında kuvvet
lerimizi b ıibirine ka ıştararak 
büyük ş' er görür, bilhassa fıkri 
kudretimizle çok sey'ere muvaı
fı;lk o:ur ız; d ğil mi? .. Haki~alte 
bu zan güliiı çtür ... 

Bu iddia.na şüphe ediyo se
n z, beni din:eyiııız o ha.dl!: 
Eğer insan, bır köşt beğın tabi 
has:sasına ıı alık eı saydı, nelere 
mukte iir olurd •, bj,scniz... H ç 
şüpbt siz (Manş) tuneli meselesini 

- ~i, ~~~ 
~ ~- ~ 

v ~t...:J~ 
Bir kulağa kaça;/,öc ğ ke;;: 
disinden 14 ,/ef a daha ağır 

iki başağı ka!dırtgor 
bilirsi nız; Manş boğ zında, su
yun a1 tı <lan hİr tunel y pmak 
için bır insan bır köstebeğin 

tabii kuvvetlerine ve vasıtalarına 
malık olsa, bu 46 kilometrelik 
tuneli, iki senede hem de yalnız 
başına kazabi frd 1 lialbukı (Sen 
Gotar) tunelini açmak için son 
~istem makinelı:rle bir çok mil-

1 yonluk sermaye, yüz' erce insan 
beşten yedi seneye kadar çalış
mağa mecbur oldu! 

Aş{lğ& yukarı 15 santimetre 
uzunluğunda olan bir köstebe· 
ğin, bir günde, kendisinin geçe· 
bileceği kuturda 6 metre bir 
tunel açar, yani boyunun 40 
misli! Boyu bir metre RO santim 
olan bir adamın da bu hesabça 
günde 73 metre tunel kazması 

icııb ederi.. 
Bundan daha tuhaf misal, çok 

hakir gördüğümüz (kulağa kaçan) 
böceğınin kuvvetidir. Hem şu
nu da haber vereyim ki bu bö· 
cek, kudretini, bir cambazha· 
nede ayakl rından ipe asılarak 
dişlerile 14 çocuk kaldıran bir 
camb zın kuvvctile ölçmektedir! 
Çünkü bu böcekte 14 buğday 

tanesini ko ay ıkla kaldırabılirl 
B zı b zı söyledi iniz yi 

biliyorum: 
.....- Filan bir pı e kadar kuv-

velli midir? .. 
Ben. dınlerseniz, bu cümleyi, 

şu suretle tashih ediniz: 
- Filan bir manda kadar 

zayıf ve kuvvets z midir? .. 
Çünkü bu mukayese evelkin

de ı daha doirudur! Çünkü, 
kollarınızda bır pirenin akıllara 
hayret veren kudretı ols~ydı, siz, 
(yüz on dokuz bın dört yüz kırk) 
kilo bir ağ rlığı araba ile çeke
bilecek idirıizl. 

Pıre, hak ki b·r ~ ahramandır!. 
Çünkü keııdı ağırlığının cam 
1,493 defa fazlasını çekeb liri 
Sürntine gelince, bir bisikletle 
adeta uçaıızl. Diye sevinmeyinizl 
Pire mütemadi bir surette ko
şabılse, saniyede 100 metre, 
yani dnkıkada 6 bin metre gi· 
der, ki S{lalte 360 kilometre 
eder. Bu da tayyyarelerin henüz 
ve güçliikle kazandığı bir sü
rattir, değil mi? .. 

j3u mukayeseyi bir Fille ya
parsak, Fılin bu hesabça 5 mil· 
yon 972,000 kilogram çekmesi 
lazımgelirl O halde, tabiat umu
mi ahengi muhafaza etmiyerek 

Pireye bir az daha büyüklük ver· 
seydi, halimiz ne olurdu?. Bu 
hayvan her şeyden evel altı katlı 
bir b nanın damına sıçrıyabile
cekt 1. 

Bir hamam böceği de 40 tane 
kibrit çöpünü çekebiliyor. 40 
çöp bir at:a mukayese edilirse .• 
80,000 kiloya müsavi gelir. 

Kulağa kaçan böcek düz bir 
masa üzerinde bir kağıda konan 
83 kıbriti çekebiliyor; yani ağır
lığının 250 defa fazlasını ... 

Görüyorsunuz ya.. Bir pire 
olsun, bir kuş veya köstebek 
olsun, hasılı en hakir ve küçük 
bir hayvanı bile kendimizden 
aşağı farzetmekte hiç bir v.akit 
haklı çıkmıyoruz! 

Şükranın babası 

Hesab oyıınları 
Karşınızdakinin aklında tuta

cağı bir rakamı bilmek sıı.ın 
için mümkündür; bakınız nasıl? 

Evvela aşağıdaki cedveli bir 
arkadaşınıza gösteriniz, ve: 

- 63 rakamına kadar akh
nızda bir rakam tutunuz; ve tut
tuğunuz rakamın altı sütun ra
kamdan hangi sütunlarda oldu
ğunu doğru olariik bana söyle
yiniz deyiniz! 

Farzedelim arkadaşınız 29 ra· 
kamını aklında tuttu; 29, birinci, 
üçiincü, dördiincü ve beşinci 

sütun raknmlarda vardır. 

Bundan sonra sizin yapaceğı

nız iş şundan ibarettir: 
Birinci, üçüncü, dördüncü ve 

beşinci sütunların en iist rakam
larını cem etmek. 

Birinci de 1, üçüncüde 4, dör
düncü de 8 ve beşinci de 16 
vardır; bunların yekunu 29 eder. 
}IlE 2E 3E 4E 5E 6E 
1 2 4 8 16 32 
3 3 5 9 17 33 
5 6 6 10 18 34 
7 7 7 11 1 I} 35 
9 10 12 12 20 36 

11 11 13 13 21 37 
13 14 14 14 22 38 
15 15 15 15 23 39 
17 18 20 24 24 40 
19 18 21 25 25 41 
21 22 22 22 26 42 
23 23 23 27 27 43 
25 26 28 28 28 44 
27 27 29 29 29 45 
29 30 30 30 30 46 
31 31 31 31 31 47 
33 34 36 40 48 48 

7 9 9 
37 38 38 42 50 50 
39 39 39 43 51 51 
41 42 44 44 52 52 

K 

M 

İşte s·ze satılık, hem de çok 
ucuza satılık ve mükemmel 
bir evi 

Pazarlık etmek veya görmek 
için kime müracaat edileceği de 
evin kapı ve pencerelerinin yirmi 
kanadına birer harf konarak ya· 
zılmıştır. Fakat kapıcı kanatların 
bir kısmını açık bırakmış, kana· 
dın iç tarafındaki harf cümleyi 
okumağı imkansız bir hale ge
tirmişti. Açık kanatların arkasın
daki harfleri bulursanız, kir.ıe 
mijracaat edileceğini öğrenirsiniz. 

1 - Bilmecemizin halli müd
deti 16 İkinc .teşrine kadardır. 

2 - Bilmece hallerine aşağı· 
dakı kuponun iıavesi şarttır. 

. . 

43 43 
45 46 
47 47 
49 ' 50 
51 51 
53 54 
55 55 

7 58 
59 59 
61 62 
63 63 

10 Tl'şriniırnnl 

45 45 53 
46 46 54 
41 47 55 
52 56 56 
53 51 57 
54 58 58 
55 59 59 
60 60 6 ~~~~ 
61 61 61 
62 62 62 
63 63 63 

3-Bilmece hallerini açık zarfa 
koyorak 30 para posta ücretile 
idarehanemize gönderiniz. 

Birinciye 5 lira 
ikinciye 2 • 
Üçüncüye 1 .. 
4 üncüye 1 • 
Beşinciye: 1 • 
Yirminciye kadar birer kart· 

postal verilecektir. 

ANADOLU bilmece 
kuponu: 1 

ismi 

Mektebi ____ __ 

j 'l 



Muğlada imar faaliyeti Bergamada posta 
derdi! 

Bir esrar şebekesi 
yakalandı Sistematik bir çalışma ile yepyeni 

bir şehir meydana getiriliyor iki gUndUr faydah yaömurlar 
yaOıyor 

•• 1 •• 

Atatürk heykeli, yurduıı en 
güzel abidesi olmuştur 

lf" T urgudluda da 
ayni derdi 

•• 
Müstahsil feryada 

başladı! 
Turgudlu, (Hususi) - Tü

tün satışları, kumpanyalarm ve 
bazı müesseselerin insafsızca 
hareketlerinden ve aralarında 
yaptıkları birlikten dolayı çok 
fena vaziyettedir. 

Kasabamızda iki bin tütün 
zürraından ancak eli sinin. mah· 
sulü birinci nevi addedilerek 
75 kuruştan mübayaa edilmiş, 

diğerleri muvakkat bir zaman 
için bırakılmıştır. 

Kumpanyaların maksadları 
şudur: Zürraın tütününü ikinci 
nevi sayarak ölü fiatine almak. 

Eğer bu işe müdahale edil
mez ve harekete geçilmezse 
müstahsilleri feci bir vaziyete 
düşeceklerdir. 

Bergama, (Hususi) - Yeni 
Bergama gazetesi haftada iki 
defa olarak küçük kıtaöa intişar 
sahasına girmiştir. 

(Anadolu - (Bergama) refi
kimize uzun ömürler dileriz.) 

Esrar dalgası: 
Y edibuçuk sene hapse ve o 

kadar da emniyet umumiye ce
zasın mahkum olup ta Berga
mada oturan Sıvasın Aziziye 
kazasından Ali oğlu Nurinin 
gizliden gizliye esrar kaçakçılığı 
yapmakta ve bunu umumi ka
dınlara sattırmakta olduğu du· 
yulmuş ve zabıta faaliyete geç· 
miştir. 

Bu iş; bütün delillerile mey· 
dana çıkarılmış ve suçlular ad
i iyeye verilmişlerdir. Şebekenin 
meydana çıkarılmasında jandar
ma komutanı yüzbaşı Bay Talat 
ve karakol komutanı gedikli 
üst çavuş Bay Eşref ve arka
daşlarının yararlıkları görül
müştür. 

beşinci mektep binası, sinema Bereketli ga/murlar: 
Yazın uzun kuraklığı karşı· 

hep asfalt bulvarın üzerinde top· sında kışa girerken bereketli 
lanmıştır. Meydanın bir kısmı yağmurlar çiftçiyi sevindirmek
seksen bin liraya ihale edilmiş, tf:dir. Tam tavında ekilen to-
inşaatı süratle iler:emektedir. humların üzerine bugünlerde ya
Diğer bulvarı Hallievi sarayı ve ğan yağmur, kııhk mahsulü ilk 
iki otel aüsliyecektir. 

Eski Muğla şehri, bir ovanın adımda iyi bir vaziyete koy· 
muştur. 

nihayetinde yükselen dik bir dağ Posta işleri: 
yamacında kurulu idi. Anadol•1-

Bir yıldır lzmir postası doğnun her eski kasabası gibi, eski 

Sahife' 

Bozdoğan, (Hususi) - Bozdoğanda Cumhuriyet bayramı can· 
dan kutlulanmıştır. Fotoğraf, merasimden bir intibaı tespit eyle· 
mektedir. 

Çal, (Hususi) - Cumhuriyet bayramında Uray parkına dikilen 
Alatürk büstü ile hükumet önündeki büyük havuz ve yeni jandar· 
ma komutanlık binasının resmi küşatları yapılmıştır. 

Yeni yapılan altmış tonluk su deposu şehrin sıhhi su ihtiyacını 
temin edecektir. 

Kuşadasında gençliğin 
güzel bir yuvası 

Ada kulübü çok iyi çalıııyor 

ruca lzmirden otomobil ile ya· 
Muğlamn da sokakları dar ve pılmakta idi. Müddet bu ayın 
çarp : ktı. Hele dağa doğru çıkan başmda bitmiş olduğundan pos- Kuşadası, (Hususi) - Kuşa- da on kuruş gibi az bir para 
sokaklanr. vaziyeti büsbütün gi· talar trenle ve Soma yoluyla dasında, faaliyeti takdire şayan ile yardımda bulunmakta, kulü· 

Mu/lada Atatürk abidesi rift ve karmakarışıktı. Bu vazi· gelmektedir. olan bir kulüb vardır. Bu kulüb, bün büdcesi 8·9 yüz lirayı tut· 

Ada kulübünün bandosu 

'h k yet içinde ve eski kasabayı B"ır senedı'r ı"kı" rekabet yu .. zu"'n· Kuşadasında Halkevi vazifesini maktadır . . ıvıuğla, (Hususi) - Cumhu· ımş ıymetli heykeltraşlarımız· 
~ ihtiva eden mail satıh üzerindeki den parasız olarak taşınmakta tam bir muvaffakıyetle başar· Kulübün, muhtelif şahıs ve Yet bayramında resmi küşadı· dan B. Nusrettir. k b ı f 
.,_ sokakların ıslahı imkan~ızdı. olan İzmir postası, bu sefer re· ma ta ve ütün genç iği etra ın· teşekküllerin hediye ettikleri ~ yapıldıgıv nı bildirdiğim Ata- Abide, ince bir zevkle vücu· d l k d H ·· k k" l l d ) · 
ıq l il iste bu vaziyeti iyi gören kabetin kalkmış olmasmdan ay· a top ama ta ır. enuz pe ıtap er a o u, oldukça zengın tk heykeli, yurdun muhtelif de getiri en parte er ortasında genç olan kulüb, iki senede Bü· bir kütüphanesi vardır. 
>~ı k k il d k M v 1 büyük bir m Mugv a valisi Recai Gürel, her da 70 lira istenilmiş ve idarede k d:: erinde i hey e er en ço ve ug anın en ey- yük işler görmüş, spor, musi i, 13 parçadan mürekkep bir 
:"tla a f k l ~ d danındadır. Etraf. nadide ağaç- şeyden evel Muğlayı dağdan bunu vermediğinden otomobil temsil ve kültür faal kolları bando, temsil kolile birlikte 
l.t esermduira.zz m ve ev a a e larla su··slenmı· c:, gu"'zel bı"r park düzlu··x.e (ova ) · d ' k ._ ar nı t la k ld 1 t f k l ~ ~ .5 ya ın ırme ııtar 1 pos a n a ırı mış ır. esaslı çahşmalarile muvaf a o · faaliyettedir. Bandonun bir öğ4 
._ au abidenin kaidesi, Bodrum- kurulmuştur. vermiş; evvela yeni Muğlanın Somadan gelen posta çok muşlardır. Kulübün ilk teşekkü4 retmeni de vardır. Temsil kolu, 
~ bulunan ve dünyada emsa- Bu meydanda beş büyük bul- merkezini tay n etmiştir. defa gece gelmektedir. Ancak lünde 45 azası var iken bu mik· şimdiye kadar yedi temsil ve,. 
~e ender tesadüf edilen kırm•zı var birleşmektedir. Bunlardan Muğlada başlanan umumi imar posta ve telgraf müdürünün ve tar iki sene zarfında iki yüze miş, çok muvaffak olmuştur,. 
~teli sumaki mermerlerden ya· ikisi asfalt olarak inşa edilecek- ve umran seferberliğinde Muğla- müvezzilerin gayretile gazetelE'ri baliğ olmuş, öğretmen, avukat, Temsil faaliyeti muhitte büyük 
)~~ıştır. Kaidenin yüksekliği tir. ileride diğerleri de asfalta lılar, vali Recainin gösterdiği gece okumak imkanı bulunabil· memur, çiftçi her smıf halk bu· alaka görmektedir . 
• \(ı buçuk, heykelin de üç bu· çevrilecektir. Bu bulvarların iki verimli istikamette yürümekte hiç mektedir. rada yer almaktadır. Azalar, ay- Kuşadasında spor bayatı pek 
~k metre ki ceman abidenin tarafında daha şimdiden bahçe tereddüd etmemektedirler. Bu lzmir ile Bergama arasında __ N_a_h-iy_e_n-in-;k-o-·y_y_o_ll_a_ri-le- sönüktür. Sahast da iyi tanzim 
~k.ekliği on bir buçuk metre· ler içinde zarif evler, binalar hızla Muğla, kısa bir zamanda en yakın yol otomobil yolu Zeytindağdan Manisa hududuna edilmemiştir. Maamafib kulüb 
~- Heykelin planını yapan, iş- yükselmeğe haşlamış, şehrin yeni bir şehir, tam manasile bir olduğundan otomobil postala· giden İsmailler yolu da tanzim bu işte de gayretler sarfetmekte, 
~le'Q ve hazırlıyan sanatkar da, manzarası birdenbire değişmiştir. Avrupa şehri olacaktır. rmın yeniden temini lazımdır. edilmiş ve otomobil ile gitmek sporun canlandmlmasına çalış· 

lbanyada tahsilini ikmal eyle· Vali konağı karşısında büyük - Sonu 10 ca sahifede - Zegtindai golu: imkanı hasıl olmuştur. maktadır. 
~ ........................... liıilB ... liliiiiiliiiiil.ii .......... ~~~~-~--~~----........................ ~ ............................... ... Mel ek ve Şeytan nasılsa yolu düşen bir yabancı Karanlık basıyor ve yeşil kır- bir katran denizi doldurdu. Onu tanıdım: Hatice idi. 
l W 1 gibiydim. lar, ipeklerini ve etini kaybeden Bitkin bir halde nefes nefese Dağlarda birer yıldız böceği 

-----•----=--- Kendi kendime şöyle düşün· bir vücut gibi kırçıl oluyordu. çöktüm, başımı toprağa daya· gibi parlıyan beyaz köşkleri 
9 Yazan: Kadircan Ka/lı düm: Beyaz çiftlerin arkalarından hay· dım. gösterdim: 

'y~ gelmişler sanki: tım. - Evet burası cennettir. Uçu· kırdım: Yerler çakıl ve topraktı. So- - Çabuk gidelim; ben kor· 
~ Bizi koparınız ve yeyinizl O ne karanlıktı; o ne derin· rumun dibindeki de c~henknem· - Beni de alın, ben yalnız· ğuk, sert tikenli bir toprak. O kuyoruml 
~1Yorlardı. liktil Bundan başka aşağıdan dir. Fakat ikisinin u adar lıktan korkuyorum. güzel ipek gibi otlar ne oldu? Dedim. 
~ ~tedilderime ermek için yo· korkunç ses'er de geliyordu: in· birbirine yakın olması insanın. Kimse dönüp bakmadı bile.. O çiçekler ne çabuk kurudu? Elimden sımsıkı tuttu. Göz. 
'~ak değil, sadece elimi uzat- lemeler, haykırmalar, bir karga·: rahatını kaçırıyor. Koştum, yoruldum, terledim ve Ağlıyordum!. lerinde bir alev parıltısı ve 
y Yetiyordu. şalık, bir acının ve ölümün Yanı başımda ağır bir ses, her bir adım bile ileri gidemedi· • * • dudaklarında bir alev gülümse· 

~~tder Yer beyaz pınarlar akı- gürültüsü. hecenin üstüne basarak şunları ğiıni anladım. Arkama baktığım Yumuşak bir el omuzuma do· mesile cevab verdi: 
~tb:·. Eğildim, içtim. Mevliit Bakmamla geri çekilmem bir söyledi: zaman uçurumu kendime daha kundu: - Yorulmağa hacet yok! Is· 

......_ tıne benziyordu. oldu. iniltiler ve çığlıklar ke- - Uçurumu düşünmezsen ne yaklaşmış gördüm. - Ağlama, küçük! Yalnız tediklerimizin hepsi bizim aya-
l) ~h, ne iyi! sildi. Kulaklarıma yalnız kuşların gözüne görünür, ne de günah Deminki ağır ses, her hecenin değilsini ğımıza gelir. Başka şeyleri 
~dun ve bol bol içtim. cıvıltıları, pınarların şırıltıları, işliyenlerin seslerini duyarsan. üzerinde durarak şöyle dedi: Yerimden fırladım ve bağır· aklından ati Yalnız beni ve 

'lıt nemin ve hocalarımın an· yaprakların hışırhlan ve mışıl Kalbini Allaha veri.. - Boşuna yoruluyorsun( Is- dım: kendini düşün!. 
~~tG 1 

ve ona kavuşmak için mışıl esen rüzgarın ninnisi geli· Etrafıma baktım. içimden ge· temekla olmaz. Kendini Allaha - Ah, sen kimsin? Seni kim - Fakat sabaha kadar böyle 
~i~ il arzularımıza, hevesleri· yordu. çenleri bilen bu adamı görmek veri gönderdi?. karanlıkta .. 
'"\köstek vurduğumuz cennet, Birdenbire önümde sayısız istedim. Göremedım. Körü körüne, bilinmez bir Gece, mektebin kara tahta· - Şimdi ay doğacak, etraf 
y ı'lde burası olmalıyd 1. insanlar gördüm. Hepsi de genç "'"'"' kuvvetin eline teslim olmak, sından, bahçedeki derin kuyudan yeşillenecek; ağaçlar yemiş vere· 

i~~' nız bir aralak arkama dön· ve güzeldiler. Gürbüz delikan- Güneş batıyordu. Etrafımdaki istememek ve beklemek! Ne zor daha karanlıktı. Orada yalnız cekler. Serin pınarlar fışkıracak· 
~t,· Orası birdenbire alçalıyor, lılar, beyaz elbiseli kızlarla kol- kalabalık, ikişer ikişer yeşil şeyi Bunu yapamıyacaktım. iki parlak göz, iki pembe yanak, hava ılıyacak. ' 
~6~~~~ vde derini ğin sonu kola geziyorlar, gülüyorlar, ko· tepelere doğru uzaklaştılar. Ora- Yeniden koştum ve bütün iki al dudak ve kıpkızıl, dara- Şakaklardan taşan kara saç· 

r uyor u. Ayaklarımın ucun· nuşuyorlar, yemişlerden yiyorlar, da, koyu çam gölgelerindeki didinmelere rağmen yerimde cık, vücudüne derisi gibi yapışan ları bir Buhara kuzusunun tüy-
ukselerek aşağı bakmak pınarlardan iç yorlardı. mini mini beyaz köşklere giri- çivilenmiş gibi kaldım. bir elbise içinde çok güzel bir leri gibi parlıyordu. Onda garip 111

• Do:{ı uldum ve göz at· Bana bakan yoktu. Oraya yodardı. Yerle göğün aruını korkunç ıenç kadm gördüm. - Sona fllll' -
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Başvekilimiz 
- Başı 1 nci sayfada -

zaman refakatinde çalışmak ve 
fakat, asıl maksad için fasılasız 
arkadaşlık etmek şerefini taşı
dığım selefim Malatya mebusu 
fsmet lnönünü hürmetle ve mu· 
habbetle anmayı, zevkli bir 
vazife telakki etmekteyim. 

Büyük milletin sayın vekilleri; 
Yapmak istediklerimizi ve ça· 

lışmamıza vereceğimiz veçhe ile 
lüzumlu sandığım bazı tafsilat 
ile arzetmiş bulunuyorum. Bun· 
lar, mali imkanlanmızm, teknik 
şartlarımızın müsaadeleri nisbe
tinde ve bir plan dahi.inde ba
şarılması, Şefin direktifi ile Parti 
programında ifade edilmiş ve 
hükumetimize, tatbik sahasına 
koymak ödevi verilmiş işlerdir. 

Tahakkuk ettirilecek her kı· 
sım, hem mali, hem teknik im· 
kanlarımızı müsbet bir surette 
artırarak, diğerlerinin de başa· 
rılm sını temin edecek mahi
yettedir. Bunları tahakkok ettir· 
mek, irade azmini ve heyecanını 
ruhmuzda duyuyoruz. Fakat, bi· 
zim için asıl imkan membaı, 
bü}'iik Türk milletinin, yüksek 
irade kudretini ~erefle tema 1 
eden Büyük Meclisimizin hüku· 
metime göstereceği muzaheret 
ve yardımdır. 

iş programım121 büyük mille· 
timiz için faydalı buluyorsanız, 

arkadaşlarımda ve bende tatbik 
edebilmek iktidarını görüyor· 
sanız yüksek itimadınızı esirge
memenizi dilerim. Sizin itima
dınız, bizim kuvvetimizin ve ba
şarımızın sarsılmaz temelidir. 

• • • 
Bu celseden evci, Yugoslavya 

mebusan meclisinin bir telgrafı 
okunmuş, baza mebuslar aöz 
almıştır. 

Ba~vekil bunu müteakıp tek· 
rar kürsüye çıkıp teş~kkürde 
bul un muştur. 

Bu husustaki Anadolu Ajansı 
haberlerini de veriyoruz: 

Ankara, 8 (A.A.) - B. M. 
Meclisi bugün saat 14 te Hilmi 
Uranın başkanlığında toplanmış 

ve iki celse akdetmiştir. 
Türkige-Yugoslaflga 

B rinci celsede Yugoslavya 
mebusan meclisi reisliğinden 
gelen aşağıdaki telgraf okunmuş 
ve sürekli alkışlanmışbr: 
Türkiye B. M. Meclisi riyasetine 

Yugoslavya krallığı mebusan 
meclisinin 30 Haziran 937 ta· 
rihli celsesinde atideki kararı 
kabul eylediğini Ekselanılarına 
iblağ ile kesbi oeref eylerim. 

"Yugoslavya mebusan meclisi 
Türkiye B. M. Meclisinin aami· 
mi dostluk tezahüratından son 
derece minnettar, dost ve müt· 
tefik Türk milletine olduğu ka
dar onun mümessillerine en ha· 
raretli selamlarını kemali muha· 
l" satla gönderildiğinden dolayı 
bahfyardır. 

Yugoslavya mebusan meclisi 
bu vesileden bilistifade Balkan· 
lar ve Balkan milletlerile umumi 
su'hun kavi zamanını teşkil eden 
ve Balkan paktına müstenit bu· 
lunan sarsılmaz dostlukla beriki 
milletin gayrikabili inhilal bir 
surette yekdiğerine bağlı oldu· 
ğunu kaydeder. 

Yaşasın Türk milleti ve yaşa
sın onun mümessilleri.. 

Bu münasebetle en derin his· 
siyatı ihtiramkaranemi takdim 
ederim, Bay re)s. 

Yugoslavya krallığı mebusan 
meclisi reisi 
Stafan lrie 

icra oe /flds kanana: 
icra iflas kanununun 6 ıncı 

maddesinin kasdettiği hususlara 
münhasır olmak üzere hususi bir 
kefalet sandığı tesisi hakkındaki 
kanun la abasının eri verilme-

sine da r Başvekalet tezkeresi 
okunmuş ve layihanın iadesi 
kabul edılmiştir. 

Bundan sonra Başvekil Celal 
Bayar sürekli alkışlar arasında 
kür.>üye gelm :ş ve yeni hüku· 
metin programını izaha başla· 

mıştır. 

Başbakan ikinci celsede iza· 
hatına devam ederek bitirdikten 
ve sürekli alkışlar arasında kür· 
süden indikten sonra Halil Men· 
teşe (lzmir) Berç Türker (Afyon· 
karahisar) Hakkt Hılıç (Kocaeli) 
Fazıl Ahmed Aykaç (Elaziz) nu· 
tuk hakkında mütalealarmı et
raflıca tafsil etmişler ve Başve
kile muvaffakıyetler temenni3in
de bulunmuşlardı r. 

Müteakıben itimad talebi reye 
konarak tayini esami suretile 
reye iştirak ede:l 358 reyle ve 
müttefikan itimad beyan edıl
miştir. 

Başvekil Celal Bayar alkışlar 
arasında tekrar kürsüye gelerek 
şunları söylemiştir : 

Başvekil Celal Bayar (lzmir)· 
Arkadaşlar, evvela programım 

hakkında lütufkar sözler söyle
yen ha t p arkadaşlarıma teşek· 
kür eder m. Büyük milletımizin 

sayın vekillerinın itimadına ge· 
lince, buna karşı şükranım z 
ancak minnet kelimesile ifade 
edebilirim. Bu minnet borcumu
zu ödemek için tasavvur ettiği· 

miz tek çare, tek yol vardır. 

O da mıllctimiz ve memleketi· 
miz için çalışma ve bu çalışma· 
da sizin idealinizi temsil et nek· 
tir. Buna söz veriyorum. Bütün 
vüsatım"zle ça 1 ışacağız. 

(Allah muvaffakıyet versin 
ıesleri, Alkışlar) 

Bundan sonra tekrar ruzna· 
meye geçilm1t ve Van g&lii it-
Jetme idaresinin 932 mali yılı 
son hesabına ait mutabakat be· 
yannamesinin g· rülmüş olmasına 
da:r divanı muhasebat riyaseti 
tezlcercsile Van gölü işletme 
idaresinin 1932 yıh son hasabı 
hakkındaki kanun lay ı hası ve 
divanı muhasebat encümeni 
mazbatası kabul edılmiş ve bunu 
müteakıb B. M. Meclisi 1937 
yılı Mart, Nısan ve Mayıs, Ha· 
ziran, Temmuz, Ağustos, Eylul 
aylara hesapları hakkındaki mü· 
rakıplık raporları okunmuş ve 
daimi encümenlerden muayyen 
miktarda daimi aza tefr~ki 
suretile vekaletlerle karşı . ıklı 
encümenlerde ayrılan ik şer 
üyeden müteşekkil memurin 
kanunu muvakkat encümeni 
ve Dahiliye, lktısat, Maarif, Ma
liye, Nafıa, Sıhhat ve içtimai 
Muavenet encümenlerinden seçi· 
len üçer üyeden müteşekkil vi
layetler Hususi idareler kanun 
liy'halan muvakkat encümeni 
teşkili ve makamı riyasetin bun
dan sonra jçtimal.uın saat lS te 
olması hakkındaki teklifi kabul 
edilerek Çarşamba günü saat 
15 te toplanılmak üzere içtimaa 
nihayet verilmiştir. 

Ribentrop 
Vazifesi başına d6ndD 
Paris, 9 ( Radyo ) - Alman· 

yanın Londra sefiri Von Ribent· 
rop, bugün Berlinden Londraya 
dönmüş ve sefaret işleriyle me§· 
gul olmağa başlamıştır. 

Bukingam ıarayıncla 
Krallara ziya/et 11erildi .. 
Londra, 9 (Radyo) - lngil· 

tere kral ve kraliçesi Bukingam 
sarayında Yunanistan ve Bulga· 
ristan kralları ikinci Jorj ve 
Boris şereflerine mükellef bir 
ziyafet vermişler<Jir. Bu ziyafette 
valde kraliçe Mari, dük ve dü
şes dükend, Yunan prenseslerin
den Eleni ve Yugoslavya krallık 
naibi prens Polun ıevcesi pren· 
aeı Ol hazır bulunmuılardır. 

ANADOtU 

İzmir Levazım amirliği ilanları 
--------...;,.;;;.;;.;.;.;.;.....;;;;.;;;.;.,;;;,;;;;,;;~..;;;;.:.;;.;.;..;.;,2.;;,..;:;.;.;;;;;;.;.;,~.;.. ....... 

lzmir Levazım amirliği satın alma ko. reisliğinden: 
Cinsi Miktarı Tahmin edilen Teminatı ihale tarihi 

mecmu tutara 
Kilo Lira K. Lira K. 

Kuru fasulya 9600 1152 86 
Sömükok 80 ton 2240 168 
Kuru ot 4800 kilo 192 14 

l O •[\•şrinkıni 

görülebilir. isteklilerinin 2282 liralık ılk teminat makbuz 
veya mektupları ile 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncü mad· 
delerinde yazılı vesikalan ile beraber ıhale saatinden en 

az bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık satın alma komisyonuna gelmeleri, 

2 - Bu ilanı Anadolu gazetesi ile on beş gün müddetle dört 
defa ilan ettirilerek telle bildirilmesi. 

3 - Doksan dokuz sayılıdır. İstanbul komutanlığı art. Eks. 

40 12/2.Teş/937 
00 12/2.Teş/937 
40 13/2.Teş/937 
40 13/2.Teş/937 

Kom. Bşk. Rs. Kaya. 5 10 16 20 3902 
Beyaz peynir 2400 ,, 912 68 --~,--L----------------------

zmir v. amirliği Sat. 
Günü Saatı Münakasanın şekli 

Cuma 15,30 Açık eksiltme 1 - Müstahkem mevki kıtaat hayvanatının (324000) kilo kuru 
Cuma 16 Açık • ot ihtiyacı kapalı zarf usuJile münakasaya konmuştur. 
Cumartesi 10 Açık ., 2 - İhalesi 22/ikinciteşrin/937 Pazartesi günü saat 16da kışlada 
Cumartesi 11 Açık ., . izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
1 - lmzir tayyare kıtaatının yukarıda cinsi ve miktarları ya· 3 - Tahmin edilen mecmu tutarı 12960 liradır. 

zılı dört kalem mevad iaşe dört kıt'a şartname ile ayrı 4 - Teminatı muvakkate akçesi 972 liradır. 
ayn açık eksiltme suretile münakasaya konmuştur. 5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 

2 - ihaleleri hizalarında yazılı tarih gün ve saatlarda kışlada 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla· göstermek mecburiyetindedirler. 
caktır. 7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun ikinci ve 

3 - Tahmin edilen tutar ve teminatları hizalarında yazılıdır. ve üçüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikala· 
4 - Şartnameleri her gün komisyonda görülebilir. rile teminat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıtla olduklarına dair vesika bir saat evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

göstermek mecburiyetindedirler. 5 10 14 19 3901 
......_..,,, __ ~ __ ...,.. ____________ .;;,.. __________________________ __ 

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 j · L S Al K R d zmır v. at. . o. s. en: 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat Mektepler için yetmiş beş bin iki yüz onyedi metre çamaşırlık 
muvakkatlarile birlikte ihale saatından evvel komisyonda ve nevresimlik bez 18-11-937 Perşembe günü saat 15 de Topha· 

_ hazır bulunmaları. 27 2 6 10 nede lstanbul levazım amirliği satın alma komisyonunda kapalı 
Jzm r Levazım amirliR-i satın alma komısyonundan: zarfla eksıltmesi yapılacaktır. Tahmin bedeli 19556 lira 42 kuruş-
27 /lkinciteşrin/ 937 cuma günü saat 16 da lzmirde k şlada tur. ilk teminatı bin dört yüz altmış alh lira 73 kuruştur. Şartname 

lzmir Levaz m amirliğ ı satın alma komis}onunda bp!ilı zarfla ve nümunesi komisyonda görülebilir. isteklilerin kanuni belgelerle 
ihalesı ıcra kılınacağı Anadolu gazetesinin 7/ 11/937 tarihli nüsha· teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat evveline kadar komis· 
sile ilan t' dilen otuz üç bın altıyiiz kilo pirincin ihalesı 27lkincitcşrin yona vermeleri. 2 7 12 16 
937 cuma g ınü olmayıp 26 /Lcınciteşrm/937 cuma günü olduğu ~J~---.--... V ..... ---k---f--)--------•• -d---.-.--1-.-.---.-----.---
tash hen ilan o unur. 3941 zmır a 1 ar mu ur uğünden: 
--İ~z .. m ... ı r_L_e,..v-a-zı""'m~a-m_i_r!_ığ-i-sa_t_ıı_ı_a_lm __ a_k_o_m __ is_y_o_n_u_nd_a_n_:_______ idare deposunda mevcut iki kazan iki kırık bakır şamdan ve 

1 - lzmir Müstahkem mevki kıtaatının 26900 kilo pirinç ihti- doksan kilo kadar hurda kurşun boru ve çinko satılmak üzere açık 
ya ı kapalı zarf usu ile münakasaya konulmuştur. artırmaya konulmuştur. ihalesi 15/11/937 Cumartesi günü saat 

10 dadır. Vakıflar idaresine müracaat. 10 13 3951 
2 - ihalesi 26 /lkinciteşrin/ 937 cuma giinü saat 16,30 da 

kışlada İzmır Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmü tutarı 5783 lira 50 kuruştur. 
4 - Teminatı muvakkate akçesi 433 lira 77 kuruştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - istekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler • 
7 - Easiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 

3 üncü maddelerinde ve ıartnamesinde yazılı ves kalarile' 
teminat 8 • ~planal ihale .a.tınderı en 'Bz bir 

saat evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 
10 14 19 24 3942 

...,. ________________________________________________ ____ 

lzm r Lv. amirı i~i Sat. AL Ko. Rs. den: 
Dikim evleri için alınacak beş mılyon altı yüz yetmiş altı bin 

adet aliminyon düğmenin kapalı zarfında verilecek fiat vekaletce 
baha lı görüldüğünden 16/11/937 Salı günü saat 14 de Tophanede 
İstanbul Lv. amirliği satın alma komisyonda pazarhkla alınacaktır. 
Tahmin bedeli otuz bir bin iki yüz on sekiz lira ilk teminatı iki 
bın üç yüz kırk bir lira 35 kuruştur. Şartname ve nümunesi ko· 
misyonda gö·ülcbilir. isteklilerin kanuni belhelerile belli saatta 
komisyona gelmeleri. 10 11 - lzmir Lv. amirliği Sat. Al. K. Rs. den: 

Müstahkem mevki kıtaatı için pazarlık suretile mekkari 
satın alınacaktır. Taliplerin her gün Kışlada lzmir Levazım 

beygiri 
amirliği 

sat ın alma komisyonuna müracaatları. 10 11 

----------------------------..... --Iİlllİıl----------------~ İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - lzmir Müstahkem mevki kıtaatını n kapalı zarfla münaka· 

sacla bulunan (77400) kilo ayaktan sığır eti ihtiyacına talip 
çıkmadığından pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - ihalesi 11/lk ınciteşrin/937 Perşembe g :.i nü saat 15 de Kış· 
l <ı da lzmir Levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin ed.len mecmu tutarı (19350) liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası (1451) lira yirmi beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lstekli:erin ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedir. 
7 - Pazulığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ncü 

maJdelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi· 
nat muvakkatalarile birlikte ih~le saatinden evel komisyona 
mürac;ıatları. 

---------------------------~--~--------------------İzmir Lv. amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Müstahkem mevki kıtaatının (23800) kilo sade yağı ihti

yacı kapah zarf uaulile münakasaya konulmuştur. 
2 - ihalesi 30/ lkinc teşrin/937 Sah günü saat 16 da lzmirde 

Kıtlada lzmir Levaıım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen mecmu tutarı (21896) liradır. 
4 - Teminat muvakkata akçası (1642) lira yirmi iki kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lıtekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeyi iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 

ncü maddelerinin ve ıartnamesinde yazılı vuikalanle temi· 
nat ve teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat 
evel komisyona vermiş bulunacaklardır. 10 16 22 26 -lzmir Levazım amirliği Sat. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Çerkes köyünde gösterilecek mahalde bir pavyon inıası 
kapalı zarfla ihalesi 22/2.Teş/937 Pazartesi günü saat 16 
da yapılacaktır. Muhammen keşif bedeli 30424 lira 64 ku
ruıtur. Şartnamesi her gün öileden evvel komisyonda 

-
Muğlada 
imar faaliyeti 

- Başı 9 unca saya/ada -
Artık buraya geldikten ve bu 

baş döndürücü taaliyeti gördük
ten sonra Muğlanın her şeyi 
yapacağına ben de inandım. 

Eski iane usulleri yok, tered
düt yo'.<, olur mu olmaz mı diye 
üşünen yo . Ya nız faaliyet ve 

gayret vardır. Vali Recai Gürel 
bir gün bile sabahtan akşama 

kadar Muğlada bulunmaz. Fakat 
her gün Muğladadır. Her gün, 
hem Muğlada, hem de bütün 
vilayetin kazalarında ve köyle· 
rinde dolaşıyor. 

Demek oluyor ki iş yapmak, 
eserler başarmak hatta yeni baş· 
tan bir şehir kurmak ta yalnız 
para meselesi değilmiş. Bu id· 
diaya inanmıyanlara, Muğlaya 

bir seyahal yapmalarını tavs'ye 
ederim. Belediye ile hususi mu· 
hasebenin varidatı eski seneler· 
den daha azdır. Buna rağmen 
geri kalan hıç bir iş olmadıktan 

başka yeniden yapılan işler mü· 
temadiyen artmaktadır. 

Hayret etmekten bir türlü 
kendimi alamıyorum. Fakat bu 
muvaffakıyet n sırrım veya tılsı

mını da bir türlü anlıyamıyorum. 

Bir rüzgar esiyor, değirmen 

dönüyor, işler yürüyor amma 
nasıl? 

Şimdi Muğlanın bu sırrını an
lamak için bütün vilayette bir 
seyahat yapmağa karar verdim. 
Gezeceğim, göreceğim, anlama· 
ğa çalııacağım. Daha doğrusu 
Anadolu karilerile beraber Muğ-
lada gezeceğiz, göreceğiz ve ça· 
hşan insanların nasıl muvaffak 
olduklarını anlayacağız. 

Mahmut R~ıat Turgay 

Romanya 
Valide Kraliçe lıasta 

Bükreş, 9 (Radyo) - Valide 
Kraliçe Marinin sıhhi vaziyeti, 
gittikçe fenalaşmaktadır. Dok· 
torlar, bugün konsültasyon yap· 
mışlardır. 

Yugoslavya valide kraliçesi. 
Mari, hasta validesinin yanında 
bulunmak üzere bugün Belgrad· 
dan buraya gelmiştir. 

Bn. Afet 
Cenevraya gidiyor 

Ankara, 9 (Hususi) - Tarih 
kurumu asbaşkanı Bn. Afet Ce
nevreye gitmek üzere bugün 
lstanlsula hareket etmiıtir. 

General Nediç 
Mareşalımıza bir telgraf çekil 

Ankara, 8 (A.A.) - Yugos· 
lavya erkanı harbiye reisi Gene
ral Nediç Türk. topraklarmdan 
ayrılırken Uzunköprüden Mare
şal Fevzi Çakmağa aşağıdaki 
telgrafı göndermiştir: 

Çok miaafirperver olan uiJ 
memleketinizi ter'kettiğ" m şu anela 
dost ve müttefik memleketleri
mizin menfaati ve dünya sulhu
nun kuvvetlendirilmesi husu
sunda gösterdiğiniz dostane tef
riki mesaiden dolayı zatıalilerine 
karşı en samimi teşekkürlerimi 
arzederim. 

General Nediç 

Mühim bir seyahat 
Fransa, Çekoslovakyaya 
taarruz edilmesine mll

saade etmiyecak 
Paris, 9 (Radyo) - Fransa 

Hariciye Nazırı B. Delbos, gele
cek ayın ibtidasında Varşovaya 
gidecek ve müteakıben de, Prag, 
Bükreş ve Belgrad şehirlerini 
ziynet edecektir. Bu seyahate 
büyük ehemmiyet verilmektedir. 

B. Delbos, bu memleketler 
ricalile konuşarak, FransanlJJ 
muahedelere sadık olduğunu ,,e 
Çekoslovakyaya hiç bir taraftan 
taarruz edilmesine müsaade et· 
miyeceğini bildirecektir. 

Viyana sergisi 
Vıyana 938 İlkbahar sergi•İ 

Martın on üçüncü günü açılacak 
ve yirmisinde kapanacaktır. Ar
sıulusal Viyana sonbahar ser· 
gısı de Eylulün dördünde açı• 

lacak yedi gün devam edecektir· ---Ev almak istiyenlef 
okusun 

Biri lkiçeşmelikte birinci T~ 
raman sokağında 24 numar11.~ 
diğeri Tilkilikte Hatuniye c dıı 
karşısında Namazgah sokağın ' 
2/4 numaralı haneler satılıktır· 

.. k . t• enler Almak ve gorme ıs ıy . de 
Başturakta Kestelli caddesı., d-
49 numarr.da konduracı Bahae 
din ustay.ı müracaat ederler. 

Kalfa aranıyor . 
ı . k lf ihtr yi bir ceketcı a asına 1 

yaç vardır. Kcmeraltında }-laC 
Al i paşa otelinde 22-23 nu~; 
rada Sanat meşhcrı Vehb• 
müracaa ı ları. d. 6 

.. 
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l.Jpıitcd 

Vapur Acenta•ı 
Biriad kordon Rees binu 

Tel. 2443 
THE EIJ ERMAN U

.. N~ LTD. 
.. CITY OF LANCASTıR,, va· 
~ 15 lkincitcşrinde gelip yük 
~karacak ayni zamandaLONDRA 
~e HUU, ~ip yük alacaktır. 

THE GENERAL STEAM 
NAVIGATION CO L TD. 

• 
11ADJUTANT,, vapuru 5 lkin· 

'iteşrinde gelip LONDRA için 
alacakbr. 

DEUTSCHE LEVANTE 
UNIEN A G 
HAMBURG 

~11..AS LEV ANTE LINIE A G 
BREM EN 

~"~THEN,, motörü 15 lkinci
b 11nd, bekleniyor. R01 TER· 
~~M,HAMBURGveBREMEN 
A~ yük alacıktır. 
~ERICAN EXPORT UNES 
"rtE EXPORT STEAMSHIP 

CORPORATION 
'tx'r AVIA. vapuru 11 ikin· 

~riQde bekleniyor. NEVYORK 
"tı Yük alacıaktır. 
~ '~IBITOR. vapuru 19 
~~~şrinde bc;kleniypr. NEY· :rut fçin yilk alacaktır. 
~PRE'.SS. vapuru 26 fkin· 
~() nde bekleniyor. NEV· 

11 Rk için ,Ok alacaldtr. 
~ ~GONTZ ,. vapuru 2, 
~ııde bekleniyor. NEV· 
.\llU( için yflk alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

"P IUCAREST 
~· !LEŞ., vapuru 11 llcinci
~İcle l,eicleniyor. KÔSTENC[, 
~l NA. GALA TZ ve GA· 
~ ~ ak•arması TUNA liman· 'lt " yilc alacaktır. 

ROYALE HONGROISE 
•sDANUBE MAIRTJME 

2EGED • motörü 6 ikinci· 

-
» ·-=~ 

~··· ":-
;; 

Sabire ll 

9412 1 r• •çın tutarlı olup e"silt14~ye konularak isteklisi bulun
ID'r8n İzmir r M•nemen - Bergama yolunu11 ~+QOO , 25+000 
kilo"'•trolan ır111udaki şosenj" esaah OPATJl!Rıtll ekailı11ıosi 15 gÜD 

usıttldttm<ttR ittte~lilerin 249() say.Jt yaşaya göre hazırlıyacaklan 
temlpatl.,ı il• bir.ıkte 25/11/937 p,rşemb, rünü aaat 11 de il 
daimi epcij1QenİllO baş vurmaları. 10 19 l9.S3 ---.... --~_... ....... ----~ .... ~~--~----------_...--..... bıııir birınc;i ı&ll'a memurlµ- Jımir biriqci içr,a lD•Puı,.J• 
jundanr tundan: 

Si ıeJdi e>tlt1 Vtl nln Emltk Rüştü Qjlu Rıtinıin Emlak 
Vt ~·• B11nU..Mla ödiilç ve Eytam Bankasından ödijn~ 
aldığı paraya mukabil banktJa atldıfı paraya mukabil bankaya 
ipotek eyledıği lzmirde Ka"'- i~ek eylediii f•ınirde Karıı· 
yakada Soğukkuyu mekıep tp· ya~ıdı Blahatriytt •ahıllesinia 
katınd• 17 No. tajh haneye ka- Mştpm sokağındı 1~ yeni Np.lu 
pıdap içeri girilince bir sofa }ıaneye kapıdşn girilince hemen 
_... lr ... .U · •uta.tk ~btani bir oda, l:>ir mercjivenle 
ve beli ve uflk bir bı•i yakan 91k lddda bir oJ• ve bir 

-----•-5--~~·~---•••••••••••••••••ıl mcv~t a1AA 600 lira kJylN&li 
11
• ile ı-tilir halen mutbak c; k • d k • k bu evin geçen sene yapılan sa· ıllr1tk kuHın•lın bir DA ~Dl.W 

·K. Tahsin Saydam 
Cild ve tena•ül lıa•talıklflrı 

m41ehassısı 
fzıpir Brled yeş• Z .brcvi bp· 

tahklar ve tedavi evi doktorlu· 
tundan ~ekilerek ye11idett 4Ç• 

tığı Num nı.aJe sokağın..!akı ' 
numarıllı muayt'nfh '"es nde 
hastalarını Pazarda .ı maada her 
gün ub h lan akşaıı.a k•dır ı 
lıc:Jbul ve ted111i edPr. 

teşrinde beldenıyor, BELGRAO, 
NOVISAD, COMAt<N0, BU· 
DAP EŞTE, BRA TlSLAVA, Vl· 
YANA ve UNZ ıç.n yük a.a· 
caktır. 

DEN NORSKE MIDEL· 
HAVSLINJE 

OSLO 
• BAALBEK • Motörü 12 

lkincıtt:şrinde beklen yor. BE.Y
RUT, HAYFA, DH:.PPE, v11 

NORVEÇ lımanları ıçın yulc 
alacaktır. 

ATID NAVIGATION 
CO. HAIFA 

"ATID,. motörü 5 lkinciteş· 
rinqe J>,.kleniypr. GALA TZ ve 
GALAlZ akıırm1tsı TUNA li· 
JJıf.nlan ;,:n yi.;k ·~~p,, 

ARMEMf:NT H, SCHUJ..DT 
•El..ISE" motörü 15 l1<iııcı teş· 

rinde bekleniyor, ROTTERDAM, 
HAMBURG ve BREMEN ici• 
y~ ,ı,caktfr. 

ilanlardaki lttrelcet ~rill• 
rile pavluolardaki ckJiiiklik• 
)erde, acente me11Jiyet kabul 

•tlJl~. 

Dııha f p~la Jaf ıiltt için Bi· 
rinci kordonda W. F. HENRV 
VAN DER ZEE Mı Co. N. V. 
vapur aeentahğı11a mlir~ 
cdilDJesİ rica olunur. 

T elefCjm : No. ı<>6712008 

e lr e Siz Uru oda ve evın arkasında miktan 
tışı 2280 Ng.lu kanun4 göre kafi bı~e ve tulumbası mevcut 
.geri bırakıtdığı vld~ birinci ~ lira kıylJletli bu evin geçen 

li Z U7~ m ı• h racatrı 1 arı- ıene ta:Csiti ödenpıtditincJtn l>u -.ne rap,lan satışı 2280 No.hı 
, hüküm ortadan kalkarak yeni· kanuna göre geri bırakıldıtı 

k 
den miHkiyetı ıçık artırma su· halde birinci •~ taksitini öde-

n l n dl. kat nazarına .. r~tıle V(t 6-ff 11umarıla E111~k Vf ... 4itind111 btı hüküm orta· 
• Eytam Bankası kanunu mucibin· dan kalkarak mülkiyeti açık ar-

ikt d V k A} t• ı • K tr çe bir dı-ft)'I ııııllıuı t1'ıltk tır111a sureti le ve 844 numaralı 
ısa ~ a e 1 zmır on o~ şarttle artırmHı 11-12-937 Cu· 2mlik ve Eytam bankası ka· 

ı •• ı •• " •• d ma ıe~i fÜnü wt l ı de itwt nunu mucibince bir defaya Or ugun en: dı•rrnu• ıçinde yıı•t.v~ G•rt mahsus olmak şartile artırması 
Çek rdei<sız kuru üzum hracatının nı .J a '< ıbesine dajr n zam na- 30 g:in müdddle satıl ğa ko- l l/l2/937 cumartesi günü saat 

u it ı n 19 u ıcu nudd .:sin~ bö.e e~kil olu ıan Hqet N .Jrmal v ince nul(tu. 1l.3o dı ~ra da remiz içinde 
Sıo ıJart Ti,. ı ümırnele•ini •..-sLi· v- ıaı;ar ey 'e-•ıış b lunaael·tı ··• *• d yıpılmak iiHre 30 gün müddet• 

t' ,. .. ,., ,.. .. "" • \J Bu art rma awti941sın t •J'1ş 1,. sttılıj• korauldu. 
15 lk ı ci e~r ı n 937 tarıbind~n it.barcQ ihrar. e Jı ecek 1 · 1 '> u-. L ...a ı h ı -• L-

., +1- . ..,.. vı"e 1 ~r n ! o,urst "''"" ""''- Bu ut• IDf neticesinde sabf 11 · 21 N 111ıard l 1 St ndar 1 Tıplerin bu nı.im mderc· uJ gun olması ··d · t "h 2280 · cun o eqmesı arı 1 numa· bedeli her ne o'ursa olsun bor· 
laı ıı lır. · · d ralı Jc.nunun rwert)'ete ıır ıği cun ödenmesi tarihi 2280 numa• 

A ak d ·rl v·, nliııo,..-lt>ri dair,·m zde her za nan gö ebılecekleri tarihten ~oıtr8fa mftsadif olması rılı kanunun mr;riYl!te girdili 
g 20 f •ncit,ırrn 937 t!t ihuJe kad., lıcmcıkordood 28 N11ma· haaehile le ,metin• bak.lmıyarak uriht.• aoaraya müaadif olta .. 
r lı m püıisyora yeri ıden isteoıleq ıpikt •rlardı tedarik ttdebi~ e" 90' trtJrtn1n ~f:nne ı b~·•ti hH•bilt kıymıline bıkılmıYi1M 
lır e 9 10 3934 yapıltı:aır..tır. ~ış 8~4 nuIDAJalı en ~01' artıram:t üzerint: ihalesi 

A k A -.. ~lak ye ~)'t4fll Bınkası ~u- l,lptlauktır. Satış 844 numaralı 
s erı fabrikalar PQIUlll mü· pu hükiıılleriııf ıör~ yattı ap. ~lak ve Eytam bankası kanu• •• ı•• .., •• d ğından ikınci artırma yoktur. nu biıkfimler:ne göre yapılaca-dur u guc en: Ş,tıf pefi9 para ile ol11p müş· tından ikinci frtll'JD8 yoktur. 

115 "( k J• b I ... _ tfridtn yalnız yüJ{ie ıl" bytu~ ~lif p~~iıı gar4 jle olup mÜf" o -.:., e tro •t ... 4fllilye 11asrafı aJrnır, t1r.d~g yalnıı yiizdc; iki buçuk 

Ta hm n ediıt>n be ielı 74, 750 lıra olım yukarıda 115 ton Elclc· ipotek sahibi alacaklılu diğer de!laliye m••afı ılmır. 
h k 

1 " f b ·k · ··d- ı·· I k i atl adarla ın ve ı"rtı"fak ha'-kı sa· ipotek tabibi alacaklılarla di· trp it a ır ssı<• n b rı a ar umum mu ur uğü satın a ma om s- ~ ğer alakadarların ve irtifak hak• 
yonpnca 27/1 'l /937 Pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf ile ihale h p~erinin gayrı menkul üzerin· kı sahiplerinin gayri menkul 
edi.~c · ktir. Şaıtn~mt> J lira 74 kuruş mukabilinde komisyondan deki haklarını husus le faız ve üzerindekı haklarını hususiyle 
verılir. Taliplerın mu ak at temin ıt olan 4987 lir~ 50 kuruşu havi masrafa Jair olan iddılJarını faiz ve masrafa ~ir olan iddi· 
teklif mektuplar n fJJ .. IKUf l'Ü!ld: ıaat 14 d~ ~44.tr ~on}İWQf1& iıbP ııin taf'ıJaıodea itiilar.,ı a~rın1 ifl>11 61'8 tarihinden iti-
v•rnıeleri ve kend le ınin 249Q nq. lu kanunun 2 ve 3 ncü pıadcj ı· yırmi 'ün içinde evrakı miiıbi· baren y rmi gün içinde evrakı 
erındeki vesaikle mezkur riin ve saat o Jcomis,,ona mi•a. telarile b rlikte menuıfi,etimize müsbitelerile birlikte memurıye· · 
R&tları. 1 10 )2 14 3901 biııfırmelerj içapeg~f· tİIJİZf b;ldirtleiftrj lcab eder. 
~ * as ı cb su ' a " s o " :; " n ... ., Akti belde bak•• tepP siaiı- Allli h.W. hakları Tapu ai· 

Askeri fa rikalar umum mü- ıınce matftm olmadıkça paylaş· cilınce maıam olmadıkça pa,. 

du··rıu·· g"" u··nden: madan hariç kalııl r. 20-11-937 laşmadanhariçkalırlar.20/11/937 
tarihinden .tibaren şartname taribınden iıibaren şartname 

Jti/12/937 Paşeınbe günü saat 15 de kapalı zarfla ihale edile- herkese açıktır. T .&ıjp olanların berkeıe açıktfr. Talip olanıarın 
~·· A karada Uluı 1111t•1- 27, 29 lifo~twitı ıvş t/lkiıqj T11. riiJde r~di ltuıy~ tfl!Iİl'R ~· rütl. yadi buçuk teminat ak-
937 lstanbulda Son Telgraf ve lzmirçle Aq_adolu pzetelerile iljn veya m.Jli bir banka itib4lr mcb çası veya bir banka itibar ~ele· 
-j~n 115 ton Elektrolit bakırın UJH ve Aaadela gaetelerioae halt" ve S7/117J dair• ...-.. tubu ve 37/1453 dosya numa-
har bangi bir sehiv neticesi olarak cins ve miktarı ya;ılm.zın r~ıile IJı1Dir biri11cı icram...- marasile lzmir 1 i'fci icra me-

ıtrfl'tdılmiı olduğundan mezkur günlerde çıkan ilinlv lukiiRMiizdür. lutt.111• mtraautlan ua. .,.w. DM1rluğuna müracaatları ilan 
7 JO l~ \4 '910 H.y. No. S91 olunur. H.if.No: 497 
o frilW Ju sıt u 2 2 & 



.... 

Sah ire 12 ANADOI ... U 1 o T .. ~rini~ııni 

~~~~ım:a:~-----
a tiryoloğ Pürjen aha P 

Tesiri tabii, eşsiz bir müshildir. O kadar zararsızdır ki gebelere, kalp, böb
.-~'1/f!r; rahatJCız olanlara bile Doktorlar hunu tavsi VP PJerlPr 

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

hlilleri yapılır 
Milracaal yeri: 

İkincibeyler sokak 

Telefon 3869 

Doktor 
Ali Agah 

Çocuk hastalıkları 
mutabassısı 

İkinci .Beyler sokağı 
No. 68 
Telefon 3452 ......... -........... 

'.: •,· .,.ti. . 

FotoOr 
I N O N O Cad. No. 20 

Atölyede 
En güzel pozlar 

çekilir. 
Amatör işler 

Temiz çabuk 
ucuz yapılır 

Motör istiyenler 
okusun 

9 beygir kuvvetinde Gorsley 

markalı bir motör satılıktır. Gör

mek istiyenler seyyar muhabiri 
miz B. Yusufa veya Şemikler 
köyünde bahçesindeki adamına 

müracaat etmelidirler. 

TÜRKİYE 
CUMHU RİYETİ 

biri 

Sıhhat Balıliyağı 
Norveçyanın halis Morina balıkyağadır 

iki d~f a süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczalıaııesi 
Büyük Salepçioğlu hanı karşısında Başdarak iz.mir 

-~ .. ; . . ~ . ~ .. . 

"'·. .. • , • ~ ... J • • • • • • 

1938 Modelleri geliyor 
Sevrole Otomobilleri ., 

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

Ve<dlek parçanar m~vcudduır 

Oldsomohil otomobilleri de her tOrlil evsafı haiz, sağlam, 
elverişli, güzel ve lüks makinelerdir 

lzmir ve bölgesi bayii : O. Kutay 
Birinci kordon telef on 2704 

- - Foto Köroğlu 

Hamza Rüstem 
En meşhur fabrik~ların fotoğraf makineleri, fiJm, cam, kağıt, 
kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alat 

ve edevatı, font ve sehpalar. 

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

istinsahları ve kopyaları kemali dikkatle yapılır. 

AMATÖR iŞLERİ 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa

setle yapılır. 
IZMIR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Telefon: 2675 Telgraf: Rüstem lzmir 

Siz de M ET AL L U M '' D '' ~l~:::n~~arını 
Hem bol ışık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada 2'Öriirsünüz. 

T LLU 
t:evfik Baykent 

Elektrik - telef on ve malzemesi deposu. 
Siemens fabrikaları mümessili 

Peştemalcılar 77 - 79 telefon 3332 

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

banyo daireleri ilave edilmiştir. Otel yeniden telvin ve tefrit 
edilmiş ve müşterilerimızin her türlü istirahatleri temin olun· 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 

Kemeraltı caddesi karakol karşısında No. 72 fzmir Tele. 2533 
• .. : .: . / : . . . 

Harac;c;ı kardeşler 
· Büyük mobilya ve mefruşat ma

ğ~zaları emrinize amed.edir. 
MERKEZ ŞUBE 

IZMiR ANKARA 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir salon~ 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendiniı1 
ve ailenizi muhite .daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşvası hayatr 
nızm etiketi olduğunu unutmayınız. " 

Memurlara 10 t aksitte veresiye mutıme
lesi yapılır . 

., . r ~ . , 

Türk Hava Kurumu 

Büyük piyangos':' 
1 inci keşide 11 Teşrinisani 1937 dedır 
Büyük ikramiye 30,000liradır 

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 lira'ık ikra01i)'e" 
lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. .. .. " 

Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar bu)'~" 
ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zeng• 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 


