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Atatürkün nutku 
Büyük Şefimiz dfin Kamota)'ln 

bcfinci devresinin üçüncü yılını aotı. 

Atatürküo bu münasebetle millet 
Yekillerine, bütün millete ve nihayet 
biitüo dünyaya hitaben irad ettiği 

nutku karilerimiz dünkü Anadoluda 
mutlı:ko ve dikkatle okumuılardır. 

Açılış nutuklannın daima mera· 
sime kaçan dar çerçevesinden çok 
dışnnda ve )Üksekte kolan bu nutuk 

inkıliib hayatımızda bir dönüm nok• ı 
tusı teşkil edecek kadar hayali bir 
ehemmiyete maliktir. 

Şefimizin en büyük bir isabetle 
izah ve huııı~a etmi~ olduktan gibi 1 
"kuv,·ctin ycgUııc kayn:ığı Türk mil· 

,Jeti,, olduğu iı;in onun lıükılmetine f 
tnalhlk eden çalışma hedeflerinin 
ayni zurnanda bütün Türk milletinin 
de çalışma hedeflerinden baıka bir 
,ey olmıyacıı~ına şfiphe edilemezdi. 
Bu itıbarla Cumhur Başkanımızın 

nutku )Dlnız htiktlmetin değil, bütün 
milletin faaliyet programını umumi 
ve nonhatlarile ifade eden bir "milli 
ifade,, mahiyetini almaktadır. Zaten 
yalnız hükfimetin değil, bütün bir 
milletin de en yüksek Şefi ve hepi· 
mızm en büyügü olmak itibarile 
Atııtürkün nutku ancak böyle ola· 
bilirdi. 

Büyük Reisicumhurumuz milletçe 
ve hüktlmetçe ~.alışma prcnsiblerimizi 
bilhassa nutkunun ııonunda ölme• 
bir vecize ile ne güzel hul&a ediyor• 
lar. Diyorlar ki: "Dünyaca malum 

HergUn sabahları çıkar, siyasal gazetedir 

1 konferansı bugün 
11 de toplanıyor 

Konferansı, Amerika 
19 Devlet 

Başdelegesi açacaktır. 
iştirak ediyor 

• 

Brükselden bir görünüş 

B. Tatareskonun mühim beyanatı 

Brüksel, 2 (Radyo) - lngil
tere Hariciye Nazırı B. Eden 
ile Fransa Hariciye Naztrı B. 
Delbos, Rusya Hariciye Nazırı 
B. Utvinof ve ltalya murahhası 
Kont Alodbrandi, 9 lar konfe· 
ransına iştirak eylemek üzere 
bugün buraya gelmişlerdir. 

Brüksel, 2 (Radyo)- Çin· Ja· 
pon ihtilafını tetkik edecek olan 
konferans, yarın (bugün) sabah 
saat l 1 de akademiler sarayında 
toplanacaktır. Bu konferansa 19 
devletin delegasyonları iştirak 

edecektir. 
Japonya ve Almanya, konfe· 

ransa iştirak etmemişlerdir. 
Belçika kabinesinin henüz te

şekkül etmemiş olmasından do· 
- Sona sekizinci sahifede -

' olmuştur ki biaim devlet idnreııindcki R d 30 • ı A. h 
~::.iı;;·:;:;::.~ .. ~~:~:y::p:d::. oman ya. a Si a Oo iki BOh;fe olmk •• yepyeni 

Teşekkür 

f b ,. k f ı • t h ı • d bir ıekilde intişanmız üzerine, yük· 
prcıu.iplcr idarede ve siyasette bizi a rı ası aa ıye a ın e ııelı: bir meslek.ta~hk sevgisile bizi 
nydıolatıcı anahııtlardır. }'ak.at hu 
prcn ipleri gökten indi~i sanılan kitab· -----·------ tebrik etmek nezaket ve kadir§İnU• 
lıır~ıı d.o(;malarile asla bir ~mamalıdır. Balkan Misakı Balkanlarda sulh lıAında bulunan memleketin en bft· 
Bız ılhamlarımızı gokten ı1e ' ytk gazeteııi "Cumhuriyet,, refiki· 

gaipten değil doğrudan doğ- ve müsalemeti takv·ye etmiştir.ı-m-i,...ıe_t_,.e_,._kk-6-rl-en-·m_i_zi_ıı_u_n•.r-ır:_. _ _. 

ru9a hayattan almış bulunu- _,._ 
goruz. Bizim yolumuzu çizen, 
içinde yaşadığımız yurd bal· 
rından çıktığımız Türk mil· 
leli ve bir de milletler tari
hinin binbir facia ve ıstırab 
kaydeden yapraklarından çı· 
kardığımız neticelerdir. 

Elimizdeki programın ruhu, bizi] 
yalnız bir kısım vatanclaıta alakalı 

kılmaktan meneder. 

Biz bütün Türk milletinin 
hadimiyiz.,, 

Bu cümlelerden yalnız bir biı. 
ki'imctin, bir partinin değil bütün 
bir milletin faaliyet programına esas 
olan anaprcnsibi en yilkse.k, en iha• 
talı bir tekilde canlandırmaktadırlar. 

M. Tataresko 

Bükreş, 2 (Radyo) - Roman
ya Başvekili B. Tatarcsko; bu· 
gün toplanan Liberal partisinin 
senelik kongresinde mühim be
yanatta bulunmuş ve iktidar 
mevkiine geçtiğ·i gündenberi ya
ptlan işler etrafında izahat ver
miştir. 

Tataresko; Romanyanın, 1933 
den bugüne kadar alınan ted· 
birlerle normal bir hale geldi
ğini, sulha hizriıel için komşu· 
larmdan başka, Fransa, Polonya, 
Rusya ve Almanya ile dostluk 
muahedeleri akdetmiş olduğunu, 
- Sonu sekizind sahifede • 

Yukarıda i~et ettiğimiz gibi lN 
En Büy~üm~ bu defa hiikfunetçe e 
y11pılması matlılb olan yalnız ıo veya 
bu noktalara temas etmekle kalma· 
ınıı siyasi, içtimai ve iktıeadi varlı· 

~mızı ihata eden geniı bir çerQeTO 

içinde her ıoyimizi aydınlatmtttır. 

oluyor? 
Bu nutukta kısa Jaea cümlelerle 

temas edilen milli varlığımııwı her 
noktasını teşrih edebilmek için böyle 
gündelik makalelerin samimiyeti çok 
dar kalır. Ona cilcller taheis etmek 
lUzımdır. 

llükUmetimizin, yalnız hükitme• 
tioıizin değil bütün halkımızın çalıı· 
tna hedef ferini çizen bu nutukta 
tnilletçe kalkınmak, en bil yük bir 
l'efahn ermek için yapmıya muhtaç 
01duğumua bütün noktalara, bagvur• 
tnıya mecbur kaJacağı:r. bütün ted• 
birlere iraret odilmiıtir. 

Atatürk ziraat siyasetimizden bahis 
lıuyururk"u bu ııiyaeetin anııtemeli 
~lan "çiftçiyi toılrak sahibi etmek,. 
llzuıouna ne mulı:ni bir ıek.ilde i§a• 

:teı bu1uruyorlar. Evet çiftçiyi top• 
l'alt sahibi ed~iz. Fakat ayni N• 

llıaod• "o topragı bölünmez bir hale., 
8~karak yann gene çiftçinin elinden 
\ 

0tnasına, 'biiyilk çiftlik aahiblerinin 

l
e ne geçıneaine maııi olacak tedbir· 
etj d c beraber alaoağıs. 

1 Filhakika yurdun bir çok nokta• 

8;~nda topraksız yapyan Türk viftçi• 
-~~er~h etmek için bundan daha . 
i it hır yoJ, bir çare boluoma8Jna 
ttn An yolı:tur. Nihayet Türk çif tçiai 

ı:~::~~· ''ebediyen,, eahib olduktan 
ın .

1 
ıcab edene hük6metin yardı· 

l l c OQ il S u a recek vesaite yani hn7• 
• unıı üçüncü sahifede • 

lzmirde de şatlar üzerinde 
mallar bekliyor! 

--·~-Denizyolları idaresi taciri muh-
temel zarardan kurtarmalıdır. 
·-----·-~-~_, .. _ - -.._; --

lzmir limanından bir görünüş . 
Sahillerimiz arasında vapur ııe- ~bula aevkedilmek üııe:ı;e v~pur bekli. 

ferleriııhı ihtiyacı kar111ıyamadığını ve yor. Hem de bu mallar b!r . baf tadır 
mallann ııevk~dilemiyerek iskelel!'r• ıatlar üserinde •• Her defaııında .vapu• 
de kaldıp~ yaz

0

mıı •• ·alakadarların riın hordaııına yanaıunlıyor, fak~t 
naı:an dikkatini celbetmiıtik. Niha yel ya Menin ha~tıodan dol11; gelen va. 
tamirde de ayni derd patla1' ' ver: parda ver bulamıyar&k kalıyor •veya-
miıtir. • · " ' hud da evelki gün olduğu gibi vapu· 

Aldığımız maltlmata . göre, dün run hareket saati gelip pıarak sev• 

ıat werind• yığılmıı mall~r, 1staa. - Sonu s~kizinci sahifede -

Yurda alınacak 
talebe 

imtihan neticesi 
anlaşıldı 

lımir Talebe Yurduna ücretleri 
C. il. Partisi tarafından verilmek 
üzere kaydedilecek telebe için açılan 
müsabaka imtiba~ıoda knzıınanlıır tes• 
bit edilmiştir. Bonlarıo iııimlerini ve 
namzed numaralarını yazıyoruz: 

9 Kemal Alatay, 16 Fuat Ber· 
bcroğlu, 23 Ömer Vedat Belli, 
28 Hazım Yücebaş, 49 Ayşe 
Meftune Girgin, 56 İhsan Akın, 
57 Muradiye Sümer, 77 Faruk 
Abacı, 81 Ali Çakın, 92 Muzaf· 
fer Ulusoy, 99 Hüseyin Zinnur 
Rullas, 107 Hidayet Ilgar, 109 
Emine Eriş, 114 Baki Yeşilova, 
117 Salahattin Özalp, 121 Ta· 
lat Aka, 129 İbrahim Akınsal, 
130 Recep Erol, 131 Nasıh Batı 
Namlı, 137 Hasan Özen, 139 
Kemal Duran 

Mükif atlı bü- 1 

yük müsabaka 

Anadolu 
Size alakalı bir 

• mevzu verıyor 
Gazetemizde şimdiye ka

dar görülmemiş şekilde ve 
fevkalade bir müsabaka açı
yoruz. 

Müsabakamız, en meraklı on 
iki zabıta vak'a11ndan mürekkep
tir, Gayet mMaklı ve esrarengiz 
olan bu on iki vak'a birer muaın• 
madır .. 

Karilerimiz bu •alı:'aları oku· 
malda hot vakit geçirecekler, mu· 
•mmayı çözmekle de faydalı bir 
zihnt milmareee yapacaklardır. 

Eğlence .. Zihin müma;eseei ve 
mdkafat .. : 

Tafsilat beşinci sahifemizde 

r " Balkan 
Kurmayları . 

mühim karar-
lar verdiler 

-' 
ispanya harbi 

ihtilalciler, Mayorkaya 
asker çıkarıyorlar 

Çıkarılan kuvvetler arasında Italyan 
gönüllülerin de bulunduğu söyleniyor. 

ihtilalci 
Paris, 2 (Radyo)- ihtilalciler 

Mayorka adasına asker çıkar
makta devam ediyorlar. Ru kuv· 
vetler ya Valansiyaya veyahud 
da Katalonyaya karşı yapılacak 
taarruzda bulunacaklardır. 

Bu kuvvetler arasında ltalyan 
gönüllülerinin de bl•lunduğu söy
leniyor. 

askerler 
Paris, 2 (Radyo) - Cumhuri· 

yetci ispanya hükumet merkezi· 
nin Barselona nakledilmesi d .. 
layısile bütün resmi devair Bar
selona taşınmıştır. 
Alakadarların verdiği habere 

göre, bu hafta da Parlamento 
nakledilecektir. 
- Sonu sekizinci sahifede • 

(Mesacero) nun mühim bir mokalesi 

1915 de ltalyaya lzmiri 
vadetmişlermiş! .. --Italyanın, . Almanyaya avukatlık ettiği 

hakkındaki sözler, asabiyet uyandırdı. 

M. Mussolim 
Roma, 2 (Radyo) - Mt:sa-

cero · gazetesinin, İtalya Hariciye 
Nezaretinin naşiri efkarı olan 
Enformasyona Diplomatike ga· 
zetesinden naklen aldığı bir 

1 makalede deniliyor ki: 
"İngiltere Huriciye Nazırı B. 

Eden, Avam kamarasında irad 
ettiği bir nutukta nemiştir ki: 

"İtalya; müstemleke talebinde 
Almanyanın avukatlığını yapma• 
malıdır. Zira kendisi de, umumt 
barbden sonra hayli yerler al· 
mış, son zamanlarda da Habe
şistanı ele geçirmiştir. 

lngiltere, müstemlekeleri mua
hedelerle almış bulunduğu için, 
bunları iade edemez. Aksi tak
dirde, muahedelerin ihlaline yol 
açılmış olur.,, 

B. Edenin bu sözlerine hayret 
etmemek mümkün değildir. Zira 
ltalya, umumi harpten sonra Av· 
rupada arazi aldı ise, buna' istih· 
kak kesbetmiştir. Müstemleke· 

- Sonu sekizinci sahifede -
• ' ı • • • • l I • \ 

"711, 

Bir yolcu tayyaremiz Ka
ramü lselde düstü 

Feci hadise, büyük teessür uyan· 
dırdı, pilot Ekrem, rasıd öldüler 

·~~~---.-.... ·----~--~ 
İstanbul, 2 (Hususi) _ Devlet havayollarına aid (Can) adındaki yolcu 

tayyareei, Ankaradan Ulus gazcteaiain ikinci tab'ını alarak İstaobula gelirken. 
Karamdraelin Balçık köyil ile Kırıkhan arasında gayet kesif bir aiıı tabaka• 

11ua raetlamııtır. 
Tayyare, İzmit üzerinde uçarken tayyareciler, teleizle vaziyetlerini anlat• 

m1ılar ve Karauıilreele inmek ietemiılcrse de Sılacık k.}>yü civarındaki flı~· 
lardau birine çarpmıtfardır. 

Pilot :&krem. leci hldittden bir saat sonra ölmü;ıar. Rlaıd Sami i1c1, 
parçalaa.mıfb& Badbe, prek bara.da ve gerekte Aokart(la bil)'~ bir 1eeuar 
uyaadU"mıfbr. Tayyatt"Gllerin cenazeleri, yanu (bugiiL) ihtifallc= kaldırılacak.ur. 

Pilot Ekrem İzmirlidir. 

• 



Sahife 2 

Fık a 
Gene bizim mekte • 

ı 

J Benim d?ygum 

Yeni 
Dünkü sayımızdn, başyazıcımız Huydur Rü~dunfin utmo ı.orlu~u başlığı 

altında, uuıa.tif idıı..rc.aıiz.in hat:ıaı il çocuk velilerinin, toculdarın, mual· 
lim ve mekteb idarelerinin ve oih y t büıüo mili tin şiklye\ini tetkik: eden 
bir yazısı çıktı. Öyle görüyoruçı ki. hu mekteb, kjtab, terbiye derdi cemi· 
yetin düşünen dimağı içinde ve kültür büoyeando mütemadiyen devam eden 
bir zonklamayı andırıyor. 

"'J-.;---~c;;;;;:;;;==-::;:::~:miiiiiMi~;::,;;;;;;;yiiiiiiiiiiii~;;m;;;;~~--Wiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiöiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiı otobüsler imiz 

Bildi bu kadar dn d ğUdir: 
Talebe bol, m aalim az, bina yok, dershaneler dardır. Bugün liselerimiz· 

de bir çok der l r boş geçiyor. Çün Q, muallim yoktur. MuaUimsiz, kitaLeız, 
disiplinsiz, sistem ·z bir yıla girmi~z meğ~r.. Bekleyin bakalım gene 
neticeleri.. 

B nce kültur adamının en büyük husu 'yet e kı} meli ıoü bet olma• 
aında, realiteyi he·aplamaııındadır. Hakikatleri görmiyerek sade suya prog· 
ram ve nazariyeler üzerinde durmak, b. ylc bir mevzu kar 1 oda, en h fif 

bir tabirle, aramı bil bile işlemekle milsavidir. Bu bahi te hır u:ıl variddir 
ki, biz onu kor§ımıza alarak kendi kendimize tevcih etmekten korkuyoruz. 
Bu sual şudur: 

Ne yapacağız? Ne yapmak lazımdır? 
Kitabından, mualliminden, derehııne inden, mekteb kifayetsizliğiodeo ta• 

tunuz, tli terbiye fiiııtemine kodar uzanan derdin yegane milşterek icabı hudur: 
Ne yapacağız? 
Bu eual haddizntınd kor -unçtor şüphesiz: Çilnkü o kadar çok düşünce, 

o kadar çok iş, tedbir ve enerji istiyor ki ..• Fakat yarım yamalak tedbirler· 
le bu muazzam ç:ırkın işleme ini beklemektense, var kuvvetimızle ona sanl· 
maklığımız daha doğrudur. Ba da bir program i.idir. Öyle bir program ki 
baştan aıtı makine gibi işliyecek: 

Kitablann her sene yeti memesinde amiller vardır, şüphesiz. "Bunlar ne• 
ıllı?., diye eoracağız ve illeti bulunca, kula~odan tutup icabına bak:aCJik, or.u 
kendi keyfine bı~ knclk de"il, oau kendi işimize uydurac 0ız. Sonra ne ge
liyor? uallimsizlik .. 1Uet nerede?. Şurada ••• Tedbiri nedir? .. Şa!.. Ve yapa· 
cağız buna •. Aklımıza koy ca~ız ki, Türkiyedc talebe adedi artıyor. Okuma 
iştiyakı ylk:seliyor. Ona göre mekteb, ona göre muallim, ona göre de tal be 
lazım .• Bunu bervethi peşin hesaba katmadığımız gün, her şey nafiledir, 
nafile kalmağa mabkdmdur. Hula a ve netice; hn işe m ınlcketin iktıeadiyatJ, 
nafıaBJ, maliyeai gibi bir pMıı hazırlamak: mecburiyetindeyiz. Aksi takdh·dc ... 

En uzuun otomobil yolu 
Bir kaç aya kadar Amerika, 

en uzun otomolJil yoluna malik 
olacaktır. 

Bu yol Alaskadan başlıyacak 

ve Ariantine kadıır varacaktır. 
Uzunluğu 21,000 kilometre 

olan bu yolun inşası masrafına 
Amerika devletlerinin bir çoğu 
karışmaktadırlar. 

ÖIUmUnU evelden haber 
vermişi. 

Napolide, Bn. Adelya Kafi· 
yeronun hemşiı si 35 yaşlarında 
Amelya, öleceğini evelden ha· 
her vermiştir. 

Bir gün öğle yemeğinden son· 
ra biraz uyuyan bu kadın, uyan
dıktan sonra hemşiresine bir 
telgraf çekmiş ve eğer 24 saat 
içinde yetişmezse helallaşamıya· 
caklannı, çünkü o zamana ka
dar ölmüş bulunacağını bildir
miştir. 

Ve hakikaten de bu kadın 24 
saat içinde ölmüştür. 

Tuhaf bir dava 
Macaristanm K.iskongel şeh· 

rinde boğazlanan bir sığırın ağ
zında bir altın saat bulunmuştur. 

işte bu saat üç cepheli bir 
davaya sebep olmuştur. ineğin 
ilk sahibi, ineği alan kasab ve 
saati kaybettiğini iddia eden 
birbirine muhasım vaziyettedir· 
ler. 

Macar hakimleri bakalım bu 
üçüzlü saat davasını nasıl hal· 
ledecek? 

Bir bahsin neticesil 
Parisin büyük hastanelerinden 

birisinde, bir delikanlının ağzın· 
dan hir ameliyat yapılmış ve ..• 
Neticede bir sürü çivi, toplu 
iğne ve punez çıkarılmıştır. 

Bu garib hadisenin mahiyeti 
şu imiş: 

Bu delikanlı arkadaşlari1e bir 

Orhan Rahmi Gökçe 

avuç iğne, çivi ve punez yut
mak üzere bir b hse girişmiş, 
bahsi kazanmış imiş; fakat bun-
ları yutacağı yerde ağzının muh
telif yerlerine batırmak suretile 
hile yapm1ştırl 

Garib bir kulüp daha 
lngiltere ve Viyanada arzın 

en g rib kulüpleri bulunur. Fa

kat Londrada son kurulan 

bir hava kulübü, zannımızca hep· 

sinden de garibdir: 

Bu kulüba aza olabilrnek için 

bir tayyare kazası geçirmek ve 

atlatmak suretile kazadan kur· 

tulmuş olmak lazımdır! 

ltalyada memnu isimleri 
ltalyada her aile çocuklarının 

adlarını istedikleri gibi koyamaıl 

Bu hususta bir kanun vardır 

ve bu kanun mucibince de ltal

y.an çocuklarına yabancılık ifade 

eden, milleti tahkir eden ısım· 

ler kullanılamaz. Tarihi isimler, 

Danonçiyo, Dona Telli, Mikel 

Anj, Verdi gibi isimler de kul· 

lanılamazl 

Japonlar da ekmek yiyorlar 
Bizde meşhur bir hikayedir: 

Karadeniz sevahilinde mısır mah· 

sulü çok güzel ve lezzetlidir. Bu 

sebeble halkın büyük bir kısmı 

mısır ekmeği veya mısır unundan 

mamul bazlama yerler; bu taraf 

halkı "kıtlık oldu, az daha buğ
day ekmeği yemeğe mecbur ka
lacaktık,, derlcrmiı. 

Japonların da en başla gıdası 
haşlanmış pirinçtir. japonyada 
ekmek kullamlmaz. Fakat son 
zamanlarda, pirincin kıt ve pa
halı olduğu zamanlarda Japonlar 
da ekmek yemeğe başlamışlar
dır. 

Oda meclisi 
• • 

secımı 
' 

Yakında yeni seçim· 
yapılacak 

Ti:>aret ve Sanayi odası aza· 
larının dört yıllık müddeti dol
duğu için yeni !seçim yapılacak 
ve oda meclisi azası, yeniden 
seçilecektir. Guma günü topla· 
nacak oda meclisi, İntihap hey• 
etini seçecektir. Yeni seçim de 
Kanunusani sonuna kadar bit
olacakttr. 

Seçim için lktısad Vekaleti 
adına bir komiser tayi<l oluna· 
cak ve seçim, komiserin gözü 
önünde yapılacaktır. 

Karataşta 
bir vak'a 
Amerikan Hasan, bi. 

inin barsak/arını 
deşti 

Eve1ki ak am K rataşta bir 
yaralama vak'ası olmuştur. 

Fethı ve Halil isminde iki 
genç bir\ şerek Karataşta Ame· 
r:ikan Hasan adıle anılan fakir 
bir çocuğu dövmüşlerdir. Hasan, 
ötekine berikine çatan biri idi. 
Fethi ve Halil kendisini dövdük
ten sonra elaya başlamışlar, 
ikinci defa dövmüşlerdir. 

Hasan, bu dayak esnasında 
yanında taşıdığı bir bıçakla 

Fethiyi karnından ağır surette 
yaralamış, barsaklarını dışarı 
dökmüştür. Yakalanan Hasan, 
bu işe arkadaşı Enver tarafın
dan teşvik edildiğini söylemiş, 
Enver de tutulmuştur. 

Tahkikata zabıtaca devam 
edilmektedir. Yaralı hastaneye 
götürülmüştür. ------

Doğum 
Gazetemizin sahip ve Başmu· 

harriri B. Haydar Rüştü Ôkte· 
min kayın biraderi milli Reaso
rans Türk sigorta şirketi nakli· 
yat Şefi B. Faruk Kipkurtun bir 
kızı dünyaya gelmiştir. Yavruya 
ve ailesine uzun ömürler, saa· 
detler dileriz. 

ViUiget Sağlık meclisi 
\'ıHiyet Sağlık meclisi ayın 

onuncu günü toplanacak, vila
yetin sağlık işlerı üzerinde mu· 
zakerede bulunacaktır. 

C. H. P. merkez ya dım komitesi 

lanı. 
Muhtelif semtlerde komiteler faali
vete geçecek. Bir broşür bastıı ılncah 

C. H. Partisi merkez yardım 
komitesi dün akşam parti mer
kezinde Vali ve Parti başknnı 
B. Fazlı Gülecin riyasetinde 
toplanmıştır. Toplantı, umumi 
heyet toplantısı halinde yapıl· 
mıştır. ihracatçılar, banka di
rektörleri, bir çok büyük tüccar
lar toplantıda hazır bulunu
yorlardı. Mühim bir büdçe ile 
halktan temin ettiği teberrülerle 
lzmirdeki muhtelif Hayır Ku· 
rumlarma önemli yardım· 
lar yapan ve onlann, izmirdeki 
faaliyetlerini artıran merkez 
yardım komitesi, yeni sene ıçın 
de faaliyete geçecektir. 

Evelce Jzmirdeki bütün hayır 
kurumları, faaliyetlerini idame 
e.ttirebilmek için her yıl muh
telif kollardan yardım teminine 
çalışırdı. Merkez yardım komi· 
tesi faaliyete geçtikten sonra 
bütün yardımları bir elden top-

------lıyarak mühim addedılebilecek 
bir büdçc hazırlamış, her yıl 
hayır cemiyetlerine büdçesinden 
hisse vermiştir. 

Bu yıl da ayni şekilde çalışa
caktır. Merkez yardım komitesi 
asba kanlığına B. Hakkı Ba1cıoğlu 

seçılmiştir. Muhtelif mıntakalarda 
çalışacak komiteler için de dün-
kü toplantıda karar alınmış, ko· 
miteler ayrılmıştır. 

Komitenin geçen seneki faa
liyeti ve gördüğü mühim işler 
hakkında bir broşör neşredıl· 
mesi kararlaştırılmıştır. 

Yardım yapılan cemiyetlere ve 
müesseselere birer mektub gön
derilerek merkez komitesi tara
fından verilen para ile ne gibi 
işler görüldüğü sorulmuştur. 

Bu hususta gelecek malumat, 
broşöre konacaktır. ilk toplan
tıda komite, yenı yılın varidat 
ve masraf büdçelerini hazırlıya· 

caktır. 

Davul meselesinden çıkan kavga 

Değirmenderede 
iki kişi yaralandı ·- ·-

Muh.tarın 

fakat 
arası sırtında ve hafiftir, 

• "' mın agır yara ı ır. 

lzmirin Değirmendere nahiye· 
sinde Çileme köyünde bir vak'a 
olmuştur. 

Davul çalmak meselesinden 
muhtar B. Ali Rıza ile ayni 
köyden Emin arasında kavga 
çıkmış, Emin bıçakla muhtan 
sırtından yaralamıştır. Yaralanan 
Ali Rıza da tabancasını çekerek 
iki defa ateş etmiş, Emini bile· 
ğinden ve kasığından ağır surette 
yara lam ıştır. 

Ali Rıza, iyi silah kullanma
sı na bildiği için ilk kurşunda 
Eroini bileğinden yaralamış, 
elinden bıçağı düşünce bir el de 
kasığına ateş etmiştir. 

Yaralı İzmir mem!eket hasta· 
nesine getirilmiştir. Muhtarm 

sırtındaki yara hafiftir. 
Hadise tahkikatına müddei· 

umumi muavini B. Kemal Berk
arda tarafından başlanmıştır. 

Portakal bahçelerinde 
mücade .• 

Balçova köyü civarındaki por
takal ve limon bahçelerinde 

kabuklu bit hastalığile mücade
leye devam edilmektedir. Yapılan 

mücadeleden çok iyi neticeler 
alınmıştır. ilaçlanan ağaçlardaki 
portakallar derhal irileşmeğe baş· 
lamıştır. Balçova ve civarındaki 

bahçeler de mücadele ilc:mal edil
dikten sonra lzmirde, evlerdeki 
portakal ağaçlan da- sahiplerinin 
arzuları üzerine- ilaçlanacaktır. 

etme Beyim, inananlardan değiliz zaten! 
1 Nisan olunca, Garbtan bize 

geçmiş bir moda iktizası olarak, 
bizde de hayli yalan savrulur 

ve herkes biribirini aldatmağa 
çalışır. Buna "Nisan balığı., de· 
riz. İzmir ve İstanbul gazeteleri 

de, bu modaya katılmaktan ken· 
dilerini hiç alamazlar. Bundan 
yıllarca eveldi. 

Şimdi Manisa Saylavı olan 
B. M. Turgut Türkoğlu, Ana-

dolu gazetesinde tahrir müdürü 
bulunuyor. Günlerden de Martın 
otuz biri. 

B. Turgud, ertesi gün çıka
cak olan bir Nisan nüshası için 
"Nisan balığı,, düşünüyor. Ne 
uydursun, ne yazsın? •• 

Malum ya, bu yalanın biraz 
da zarifane ve yerinde olması 
lazımdır. 

Tam böyle kafa patlatırken, 

tak tak, oda kapısı çalınıyor ve 
içeriye, daima idarehanemize 
gelip giden dostlardan Kem.al· 
paşalı Kayışoğlo Halil ağa giri· 
yor ... 

- Ooo, buyurun Hali11 Mer
haba!. 

- Merhaba Turgud 
merhaba!.. 

(Bey), 

,. 
5ESLi MART HA EGGERTH'in 

Ve oturuyor. Sigara, kahve 
içiliyor. Bu aralık Turgud (Bey) 
Halil ağaya dönüyor: 

- Halil ağa -diyor- biliyor· 
sun ya, yarın Nisanın biridir. 
Gazeteler, bazı muziblikler ya· 
parlar, yalan yanlış haberleri 
müjdeler vesaireler verirler. Dik
kat et, bunlara inanıp aldanma .. 

. Perestişkar/arına Büyük Müjdeler 

Yarınkiit~:!~~alardan TAYA RE S J NEMA S 1 
Sayın Halkımıza MARTHA EGGERTHİN 

S A R A Y K O N S E R 1 Filmini sunacakttr 

BUGÜN: 

Ayrıca: Zengin luıveler 

Nl<;E 
SEANSLAR: 2,15 - 4 -

Filminin Fırsatı 
son 

günüdür kaçırmayınız. 
6,20 - 8,45 tedir. 

Halil ağa, hiç düşünmeden 
cevab veriyor: 

- Merak etme beyim sen, 
merak etme... Biz gazetelerin 
bütün yazdıklarına inananlardan 
detiliz zateA... Fıkracı 

İzmir gazetelerinin tebrikleri, 
takdirleri, rnedhiyeleri, destan· 
lan bitmedi; lstanbullu arkadaş
lannız da resimlerini basmağa, 
meziyetlerini sayıp dökmeğe 
başladılar. 

Ne bahtiyar belediyemiz ve 
ne eşsiz otobüslerimiz varmış ta 
biz uyuyormuşuz? 

Otobüslerimiz, 1937 11.enesin
de satın alındıklarına göre, 
fennin bu vadideki en son te
rakkiyatını gösteren birer nü
mune halınde olacaklardır. 

Fılhakika kapılarının tek oluşu 
bunu ispat etmiyor mu? 

Giriş, çıkış yeri bir .. 
Halbuki daha evel satın alı· 

nan Ankara otobüsleri bu me
ziyetten mahrumdurlar. Onların 
giriş kapılarile çıkış kapıları 
ayrı, ayrı. Mılli birlik ve be
raberlik dururken bu ayrılığa 
ne lüzum vardır? 

Kazanda bir infilak olur da 
mazaallah otobtis yanmağa baş
larsa yolculardan bir kısmının 
kurtularak diğer kısmının kav
rulması elbette müsavatsızlık 
olurdu. Böyle tek kapılı oto-
büslerde şehadet şerbeti birlik 
ve beraberlikle içilir 

Vaktile istizanı yapılma~ığı 
ıçıo beherine dörder bin lira 
gümrük resmi ödenmesine kızan· 
lar varmış. Bu gibilere haber 
vermek gerektir lci fzmir bele
diyesi, rüsumat idaresini düşün
miyecek kadar hodbin ve şah· 
sendiş değıldir. 

işin asıl garibi; haddinden 
fazla yolc.u aldıkları için oto· 
büslere, yani belediyeye hiddet 

buyuranların belirme e b~I • 
m~ıdır. 

Ne yapsınlar, sayın bayım, 
otobüs doludur diye bir kısıaa 
yurddaşlar boynu bükük, gözil 
yaşlı, bağrı taşlı yol üstünde 
mi bıraksınlar? 

Hangi vicdan. sahibi bu haleti 
tasvib eder. * 
Tütün piyasası 
22,000 kilo tütün 

satılmış 
Amerikan kumpanyaları he

nüz piyasadan kü!liyetli milctar
da tütün almamaktadırlar. Maa· 
mafih bugün, yarın mübayaata 
başlıyacakları haber alınmıştır. 
Bazı yerlerde tütün tüccarlan 
tarafından müteferrik mübayaat 
yapılmıştır. Urlada kilosu 60·8J 
kuruş üzerinden 10,000 kilo, 
Akhisarda da 60·95 kuruştan 
12,000 kilo tütün satışı olmuştur. 

Müstahsiller, Amerikan tütün 
kumpanyalarınının bir an evel 
mübayaata başlamalarını bekle
mektedirler. 

ilk öaretmenler 
ilkokul öğretmenlerinden bir 

kısmı ders yılı başlamadan evel 
nakil dileğinde bulunmuşlardı. 
Bunlardan mazereti olanlar nak
ledilmişse de mühim bir kısmı. 
mecburi bazı sebepler yüzündeu 
naklolunamamıştır. Kültür Ba· 
kanlığı nakil dilekleri yerine 
getirilemiyen öğretmenlere, nak· 
ledilemeyişlerinin sebeblerini bil
diren birer mektup göndere
cektir. 

Fuhuşta mücadele K. 
Fuhuş ve Jubuş yüzünden bu

laşan hastalıklarla mücadele ko-
misY,onu dün sıhhat müdürlü· 
ğünde toplanmış, fuhuş haya· 
tından çekilmek istiyen bazı ka· 
dınlann zabıtadaki kayıdlarının 
silinmesine karar vermiştir. 

Kavga 
Seferi hisarda Ali oğlu Meh· 

med Uz ve Ahmed oğlu Yaşar 
zeytin çalmak meselesinden kav
ara etmiılerdir. 



ANADOJ,U 

B. Antan 1 a dev etle-
• e ·· dafaa arı rın ınüşte 

~~~~~~-----.-. . ._..-~~----~ 
Kurmay Başkanları, dün areşalımızın riyasetin-
de toplanmışlar ve müdafaa ı~ususları hakkında 

mühim ltararlar almışlardır 
.r 

Başvekilimiz 
Tebrik telgra/lar.ına teşekkür 

ediyorlar .. 
Ankara, 2 (Hususi) - B. C.· 

lal Bayar, Anadolu Ajansınw 

gönderdiği bir tezkerede, Reisi· 
cumhur Atatürk tarafından Baş
vekalete tayini ve Cumhuriyet 
bayramı münasebetile aldığı teb· 
rik telgraflarına ayrı ayrı te§Clc
küre imkan bulamadığından 
Anadolu Ajansı vasıtasile teşek-

• kürlerinin bildirilmes_ini rica et· 
miştir. 

Hainler 

• ...,. . 
• 

Salılf'e S 

Yeni hava istasyonumuz 

Hava seferleri hazırlıkları bitı?ılınek üzeredlı>, Yakmda lstanbul -
f zm ir • Jııclaoa seferleri başlı.yacalma. 

Resimlerimiı, ~ela istasy-00 garının açılması ve istas-
Hükumet 

Programını gelecek 
pazartesiye okuyacak 

Ankara, 2 ( Hususi) - Bal· 
kan devletleri Genel kurmay 
başkanları, bugün Mareşalımız 
Fevzi Çakmağın riy~seti altında 
son toplantılarını yaptılar. 

Misafirlerimiz, yarın (bugün) 
Kayseriye giderek oradaki tay· 
yare '" dokuma fabrikalarımızı 
ziyaret edeceklerdir 

Miaafırlenı:nu, K.yoenden av· 
detlerinde burada bbk.a9 gün 
kalacaklar ve miltealcıbcn fstan· 
bul yolıle ıncıınlelcetlerine döne· 
ceklerdir. 

H ala ve hala inkarda! _Y_o_n_hı~u_ıısınuı __ t.meJ_,;;.._ıDUl .... ·-llblm--8Sl""'=iu=-ti-b_al_ar_ıd_ır_. ____ • ::----

Ankara, 2 (Hususi) -
Kamutaljın, Cuma günkü iç
timaında, yalnız encümenler 
intihabı yapılacaktır. 

Balkan antantına dahil dev
letlerin müşterek müdafaaları 
hususlarında mühim kararlar 
aldılar. 

-· Atati1rki1n nutku Amerik~da 

Hükumet, icraat progra
mını, gelecek Pazartesi gün-

1 kü içtimada okuyarak, Ka
mutagdan itimad reyi isti· 
yecektir. 

Hükumet; Cuma veya Pa
zartesi sabahı yapılacak par
ti gurubu toplantısında da 
programını izah edecektir. 

Denizbank 
Derhal fa .. tiyete 

geçecek 
fstanbul, 2 (Hususi)- Teşek· 

kül etm~k üzere bulunan Deni:ıı
bankın merkezi latanbulda ola· 
caktır. 

Denizbank, tesekkül eder et· 
ınez, derhal geniş faaliyete ge· 
c;ecektir. 

1'ürkiye .Danimarka 
Ticaret nıüzakereleri devanı 

ediyor 
Ankara, 2 {Hususi) - Hüku· 

metimizle Danimarka arasında 
akdedilecek ilk ticaret muahe· 
desi için başlıyan müzakerelere 
bugün de devam olunmuştur. 

General Metaksasın 
beyanatı 

Atina, 2 (Radyo) - Yunan 
Başbakanı General Metaksas, 
bugün bir söylev vermiş ve Yu· 
nanistanı Bolşeviklikten kurtar 
ınak için bu idareyi tesis eyle· 
diğini söylemiştir. 

Ziraat Vekaleti 
İktısad Vekaletile 

birleşiyor 
Ankara, 2 (Hususi) - Ziraat 

Vekaletinin daha bir müddet 
vekaleten idare edileceği ve ile· 
ride lktısad Vekaletile birleştiri· 
leceği söyleniyor. 

Japonlar, tayyare bombar-1 ~~ri#' 
dımanına devam ediyorlari 
Top muharebesi, dün· bütün gün 

şiddetle devam etmiştir 

Seyid Riza ve avenesi 
Elaziz, 1 (A.A.) - Tunceli is·

yanı maznunlarının bu~ün de 
muhakemelerine geç valcte lca
dar devam oclildi. Buglinkü ma
hakemod.o iqaıı &ldlsesine ait 
Nazımiye, Hozat, Maı.giıt kaza
ları kaymaJı:amlanauı ~rr:.dıi 

verdikleri raporlar ve suçlulann 
silahlı olanılr devlet kuvvetlerine 
karşı geldiklerine dair delilli tel
graflan okundu. 

Suçiuliır in karda devam et· 
ıuişlerdir. 

Muhaktıne ayın üçüne kaldı. 
Japon askerleri rtaarruzda ı--ı=:===;ıı:=::m:::ı:::::ı::ııı:z--

Şanghay, 2 (Radyo) - Japon !arın ateşi altında bulunmakta düştü~nü bildirmektedirler. 

hava filolarından 25 tayyare, olan Hunbjas Road dağ öbüs· Tam tcchizatlı Çir. ta.k.viy. 
bugün Nanlcin ile Nankeo ara· !erin isabetleri birçok lngiliz ve kıt'aları alelacolo harb sabasıoa 
sındaki şimenidfer hattını bom· Amerikan evlerini hasara uğrat- ıevkedilmiştir. Japonlar mOassir 
bardıman etmJşler ve büyük mıştır. blr 6urette oebr&n ccnub aahiline 
tahribat yapmışlardır. Şanghay, 1 ( A.A.) - Muba· yerleşebilmek içıo Çinlilerlo saf 

Şangbay, 2 ( Radyo ) - Ja· rebe dün bütün gün devam et· cenahını urınalan lbJmdu 
ponlar, Vangpu nehrinin bütün ıniştir. Japon topçuları Suceu Şangba)', ~ (AA..} _ Çar. 
sahillerine yeni kuvvetler tahşid nehri uzunluğundakı Çin mev- Kay . Şek, tabur lrnmandaru Hst-
etmeğe başlamışlardır. zilerini döğmüşlerdir. Bir Japon cht Cing Yuan ıl• Chap<>idelci 

Şanghay. l (A.A.) - Royter müfrezesi bu nehri geçmeğe mu- parlak a';"ukavemeı carıasında ö~ 
Ajansı muhabirinden: vaffak olmuştur. Japon Erkanı· müş bütün ıabur uıbitlerıne lcay-

Japon bombardıman tayyare- harbiyesı bütün lmvvetlerin ı eh· makamlık riltbe•ın• tevcib etmiş-
leri bugün de lrıgilızl.,rin iler! rin karşı sahiline geçmiş olduk· tir Çin hiikumeti bütün tabur 
mevzileri üzerınden uçmuşlardır. larını ıddia eylemektedir. efradına nışan verıneğe ve ölen· 
fngiliz mevzıleri almış oldukları Diğer cıhetıeıı Çinliler bu lerirı ailelerıne maaş bağlamağa 
emirlere tevlıkan mitralvÖ7 ateşı nıütrezenıı. 80 kişıdeıı ibaret lcarar vermiştir. Taburun sağ 
açmışlardır olduğunu ve harekat esnasında kalan efradı şimdi beynelmilel 

Halihazırda ıamamıle japuıı bun'ardan elli kişıniıı maktul ı mıntakada bulunmaktadırlar. 

Tarzan: Balta değmemiş ormanlarda •• 5 

b· 1. - Tarzan aya~ma takılan 
ır ıp ile yere yuvarland11 bn 

~ra~a ikinci bir yeni d~ eliıı
ekı zıpkınını Tarrıona .aplan· 

ın • 
1-ı· aga hazırlandı. Fıtlc4t kuvvetli 
~~.;!'1ıt, yerlıye durmasını emretti. 
T aıa yerd~ kalkamamış olan 

arzan uzaktan Nestoru gördü· 
eı· d ' 
k 111 e tabar.cası olduğu halde 
eıı lısıne yak aşıyordu. 

2 - Yahş lcr Tarzan ile rr.:ay-

• 

mununu kuvvetli bir ip ile bağ
ladılar, gittiler. 

Ne stor: 

- Olüme mahkümsun, bura
dan hiçbir kimsenin diri olarak 
çıkamıyacağını öğreneceksin. Şu 

çivilerle geçilmez hale gelmiş 
aralıktan bak! dedi. 

Tarzan döndü ve baktı; yarı 
karanlık mağara içinde elmaslar 

• 

parlıyordu. 

3 - Nestor 
parlak ta~ardan 
rerelc Uive ettl: 

yerden 
birisim 

aldığı 
göste-

_ Bır fdıı ııeı~oek bütüo ci

han benden babıedect lctır 

4-Tarzan esirli~inin sebebını 
anladı. Tarzan, esasen yamyam 
olan yerlilerin iştahını kabanlı; 
yerlıler içlerinden bırisıni Nes· 

·-

' tora aöndercfıl~r. 
Nestor lca.hkabalarla gülerek: 
Tarza~ ıHab~lanın s&

niıı etini tatmak istiyorlar! Böyle 
lı:.abadayııııo kebabı çok iyi olur 
diyorlar! Senim •lllr9CC~im ba 
ınüsaadeyı •en de ıPCreceksiıı 

sanıyorum, dedi ve gene güldü! 
Nestor bunun Üzerine acı bir 

sesle haykırdı. Bundan çok az 
sopra .. 

( Baf/l;:lro/ı 1 '1tJ.~e) Harb hazırlıkları mı? 
9tU1hıw d Mlılh .,ın. ""' 1111) V aşiııgtoo, lı! (Radyo) -Amc· 

L._f~ .. !! n ::..~ ~la· rikada harb bazırlıkları görül· 
.......,,,..... ...-lır m tııfri L ed" H bi N f b" ed<ırba milU -.,.__ ı.,, ~ me .. t ı . ar ye e.zare ı u· 
Jel ~ l'd1 ...ty•..W l tün ihtiyatuh, ·n~~ mek· 
.. _ a ı 1 ,_ pl7uafll kaıatıl- j tup göodorerek va:ıiyctin neza· 
ma,, •• w üıı • 'NCıl.I lalr tek1Wo ket ke&betmektc oldutw.u, bir 
ifttde kı==ı d• 1ilatıa a.-. wb takı.tici:M!o orduda vazife 
çillgindwfe laGlll.ıı raı... .. baa .O- ••il,p alamıyacaklarıru ve ne ka· 
len:ia lç!W topl • ıım. a- ml1lt dar umanda orduya iltihak ede· 
ment...ı.dmH 4 Wır mwıc bffecelı!Mnı 3otmuştur. 
oım.,.... ..,..,. ' ı > J s, Difc'r taraftan Bahriye Neza-
fü.at bw lı'9 lıık - ~ .... k bot bırabcağıc damek .ı.,ıwır. :<!ti de v.ıj.ıur umpanyalarıııa 

Ge.çea -..ı. lı.aprlı ... ~ fd~'l'er.drti "l':ektu~•l, vapurların 
gördftidmlla,... -o.ı.. ott41....t. cllıl ııe <adat' saman zarfında tayin 
bo - cı. ı.- Yersllerla tıılttll1 olunan mahallerde toplanabilc
yo1-u tctkibla ,,.,, •• _, elchıı& • ccldeıini bildirmelerini istemiştir 
" ıı. ....,.....ı. bltb- "-1- ._ Okyanusta bR7 'cmilerin top· 
Pi llıt kJaran ·~ ..... _ •cıGe· lanmalııta o!dııV. söylenmektedir. 
rlallı bwllz*s ni ıan..ı..ı.. el4wt-• ı.. ..kim"! .ı,.11 mcbafilde 
ııe- .. JMvGıd.mQaQn aotaldartle 'T' 
~ ıi'lllrdmetve ha .,.,,1.... b.ı,aa ohmdu~uno tli Bahriye 
lob a ....ı tabak.kok et "·ii•ce:'M Vf' Harb!ve '"fll1'•1 yase· 
~phe edile••• tlcumbur 1J1akamı- talımat, a

S..4bugamuz u•:~)'"k ~ . \?'")" l'·• 1 

tamaı "7'1"'J'01lar. ;)ırdumtüllU 

"1'ııdıc Wrfill.ıoiıo. 1'1ırlı lradrcı ""' b· 
ll7etl.. ta. TG.riı ... .._ •c:ı lif!ıı.in 9"' 
likl"fDÜf bir iWLııD., otducunn dlln· 
yanın yalwa uı b4yalı: dcıdet adamı 

de~l a,.ı aa-nda e& btıyillı: lrumao• 
danı ol .. ı AtatOrkiln lieanındaa ifil· 
mek Mp!ml:ae gurur ve emniyet ve• 
... bho bJdl~dir. 

Tekrar edelim. Cumhur Başkanı· 
mıllUI b11 dor.Jd nulkıı ivkılıllı hı:ra· 

tımıad• bir d6.o.,. nektaa ... lcll 

oodNtelı ıc..;.. ııulhl..diı ... ~ 
aetçe, ınlll et~ laepi:ııats l<da Mrd 
loaldlı:otlorle doludo:a 

Bt1k11-... •• mlll••9" <·•u w.. 
--- ... Htydlı llhamlan - ıı... 
.. bir ......... ~ ..ı..li;ol .afi>. 

mel lllı •• r-rh• .. .ı fembdb 

Hamdi Nilzlıet Çançar 

mesi olmadan kendiliklerinden 
bu gibi hazırlıklarda bulunabil
mek salahıyetioi Daiadirler. 

Kral Faruk 
f skenderiyedttn Kahiredeki 

sarayına lapaıgor 

Kahire, 2 (Radro) - Bir müd· 
dettenberi İakoodcriyı:de Abidin 
sarayında ikamet eden Kral 
Faruk ile validesi \oe hem ıreleri 
bugünlerde buraya taşınacak

lardır. 

Grev 
Paris, 2 ( Radyo ) - Maden 

k.>ıoürü amelesi. yevmiyelerine 
a.a: tıwılm.tJl:·ıı iııtoaıi§ler ve 
l)Wl..,, ... ~ıı; ı' " , ,ı ,~ sa
atli it bil gra\ ,ı~n o.tl«ıtı>'!I~· l'r. 

~~~~~~~=======-=====---

Kereste, demir, kireç fiatleri 
Bir vakitler lzmirde bir çimen- ı 

to derdi vardı. Çimentocular, 
şehre az çimento gelmesindeo 
istifade ile elibirlik yaptılar. 
bir hayli vurup geliştirdi~r. 
Memlekette ıenil nlçüdo biı 
yapı faaliyeti oldukıJ için. hilk6-
met mecbur olduı işi bunna 
dayadı. Şimdl, çboııtoda 1llP" 
lacak katakullinin lrarşısmda it& 
DODUD YO adaletin peııçeıd YBI'" 

dır, ili ve ınükemıneU. 

Fakat iş bununla bittı aıl 

sanki? 
Bizce hayır!. Şimdi kireçte. 

demirde, kerestede ayni vaziyeti 
görilyoru:a. Orman kanununun 
kereste fiatleriode tol o,-n<yabt
le4e~ bıQ aaıumyoru.s. ÇilolcO 
kanunu 1ap.aıı. albotto lıwıu da 
beaaplaınışhr. Kıre9 v" demir 
için lto. bu kadar fia.ı yübek
İiği ,,., darlık tevlid edebilecek 
herhangi bir vaziyet hiç tasav. 
vur olunamaz. Şu halde vaziyet 
nedir?. 

Olsa olsa ihtikar! .. 

Maalesef biliyorw iri. bu üç 
nesne için bir k:aııwı }oktur. 
Yoktur amma, 1ııııı "ver 
7aruı:ın, vaziyete, ldtaW uy ur, 
diledikin fiate ..ı. geç,, ek k 
dekildb-. OrlacUı hem l:b men'i 
lbtiUı ~~.,..... m 

ılo boledlyeıu-
Her ild tııteJı kül, kinç. lı.crıı S· 

te, demir ftatleriı>de ..a •.k ı:ö· 
rülmeto baolqan bu ppltab lık
ı.. pelı W ııı.Ocadele e.dehllirler. 

Tib 1d7ede wbqttH>tluk k-
. tur " •ama:&. M ki 
ı..aatıe ~! W-tJi •C 

muud ~e t~ a-da ın&dde. 
luı ile uul allbdıılr Ohıyonak, 
bu ll9 maddenııı 6at1wtul adım 
ıdım takip etmelı of., < kadar 
111%ıımludur. 

Amma, bôyte bit vaıt)o as· 
lcalannın menfaatine 1tlverınrzmı; • 

Bir kaç müesseseye rağmen, rıal
kın menfaatini temin edersek, 
sanki; 

Kı_y<tmet mi kovar? 
•brfıdlah Cavu, . . 

• • 

' '" 

. . 
• 
w 
• 

• 
• • 



imparator Davlclin fesadı yakalamnca boynu vu
rulmuş, fakat kansı ile çocuğu islim olmuşlardı 

Yavuz boc&slna hitab etti: 
- Sustun ya? 
-Devleth1miWi f bea ıaetıtd 

gördüm de ... 
- D vam et, söyle .. 
- N ' y t c.euetme.kilı de-

denizin tazyikine dayanamıyan 

imparat:or ii) ~bere ve ıııü
zakereye döktü. 

Yavuz güldfü 
- Tilki kapaaa laatı deeeae .. 
- Evet efendimiz, öyle .. Ni· 

hayet imparator Oavia, fehrin 
anahtarlaı11tı teslime razı okla. 
Çünkü cen.aelmeku dedeniz 
ona (ya ölüm. yalwt da senteti 
ile hürr"yeti) diye (haber JQU•· 
mıştr. imparator ikiaciaiai be-. 
ğendi. 

Yavuz bir kahhha ftrlath: 
- Birincisini icabında zorla 

beğendirtrler. Değil mi? .. Sonra? 

-5-

Yavuz 
Gizli bir endişe 

taşıyordu 
,. ..... 

du. O zaman arasua kaçamaklı, 
gizli mlhtab, deniz eğlenceleri 
y~ıyor, fakat geniş ihtirasını 
bulllarla da tatmin edemiyordu. 

Ayni zamanda kafasının içinde 
fittikçe koJUb.şaa bir en~ de 
taşıyordu. Kendisinin Osmanlı 

tahtına geçmesi kolay, kolay 

•iiınkiİA ohıuyac.akt.ı. ZY.a diğer 
Şeh?.adeler )'aş ihbarile keadi· 
sindeta büyük idiler. lsta1tbUta 

yakan bulunuyorlardı. Padişah
lığın, bu büyük ve iştah verici 
miratao kendisine diişQ\iyeceği 

aüa gtbi afiicardı. fakat diter 
kardetleri de babaları ribi be
c.erikstzdiler. 

Trabzonda kendisini eğlendi
ıecek if ve \leaile arıyordu. Ni
laayet zaıaaaao birço" geaçleıi 
fibi o da ava sanldı. Mengülü 
Giraym lmı ile henüz evlenmiş 
olmasına rağmen peşine taktığı 

bir alayla Trabzondan çıkıyoc, 
günlerce avdet etmiy.erek av pe· 
şinde d~yordu. Fakat av mev
simi ne kadar sürer? Soa.nda 

Yazan: M. Ayhan 
Şehzade gene can sıkıntısı için
de kalıyordu. 

Genç Şehzade bir aralık ara· 
sırı Kırıma da gitme.ğe başladı. 
Mengülü Giray vaktile tehlikeli 
bir maceradan· kurtulmuş, hatta 
ebediyet çukuruna kadar yakla· 
şıp sonra geri dönmüş bir adam· 
dı. Yavuz, bu macerayı dinle· 
dikçe zevk duyuyor, hayale da
lıyor, ayni badiseler gibi hadi
selere atılmak bırSl ile kıvra
nıyordu. 

Bir gün Menrülü Giray Kınm 
ve eski Kıpçak hükumetinin ge· 
çirdiği felaketleri anlatarak de
di ki: 

- Bizim atamız Celil Ber
dindir. Bilahare biz on iki kar
deı Kıpçak tahtı için biribiri· 
m iıe girdik. Senelerce boğu.ş

tuk, kan dôkdük. Nihayet ağa
berim Ahmed Giray hepimizi 
mağhib etti. Ahmed Giray, kuv
vetli bir ordu ile bana saldır

dığı vakit ben mukavemet ede
cek halde değildim. Mağliib ol
dum, zorlukla kaçabildim. 

Setimin gözleri duruanlandı: 
- Kaçtın mı? 
Sonra kayınpecferini mahcub 

etrJ1emek için derhal ilave etti: 
- Soara? 

( Sonu var J 

- Fatih han (hazretleri) im
paratora buradaki irad kadar irad 
vermeği vadetti. O da razı ol
du, anahtarları testim ettikten 
sonra lstanbula gönderildi. Mer
hum dedeniz herkesi boş tutardı. 
Tebaai sadıkasile beraber iayri 
müslim olanları da hima)le eder
di. imparatora evladü ayalile 
oturması için yer de tahsis edil
m şti. Fakat bir güa bir mektup 
yakalandı. Bunu Uz.un Hasan.an 
kardeşi göndermi. 

- Ne varaıı 9u mekt.abta? 
- Hile ve fesad ..• 
Yavuz kılıcının kabzasını tuta· 

rak baihrdı: 

Aydında zirai mücadele 
ve evkaf işleri 

- Vurun boynunu arhlc işte .• 
Hoca kısık bir sesle devam 

etti: 
- Evet efendimiz .• lmparato· 

run fesad karıştırdığı tahakkuk 
edince kendisi huzura celbedildi. 
Huzurda dini mübine girmesi 
teklif olundu. Fakat lmparat?r 
haza kefere idi. Kabul etmedik
ten başka: 

Zeytin istihsalib yılda 10 milyon 
kiloya çıkarılaca~ 

- Çocuklarım ve yepnim de 
kabul etmezler. 

Aydın, (Hususi) - Aydın vi
liye,inde ziraat mücadele işle
rine büyük ehemmiyet verilmek
tedir. Bir yılda 2'.l8 süıekavı 
yapılmış, 2169 yaban domuzu 
telef edilmiştir. Bunun için hü
kumet, mükelleflere ve avcılara 
barut, kur~uo ve fiıek dağıt
mıştıı. 

-

Dedi. O vakit pis ve milev
ves vücutlerinin ifnası liznagddi. 
Yedi kişi bii.znillabiteili.. 

Hoca sözüni bitirmedeft Ya
vuz gene atıldı: 

-ifadenden anlaşıldağıu göre 
bazıları sağ kalllllf, öyle mi? 

- Evet devletlumt ayni kera
met buyurdunu.. lınparaten.m 
zevcesile bir çocuğu lslima da· 
hil olunca ... 

Yavuz ayağa lcıJktı. Ufulttara 
doğru bakarak gerindi: 

Vilayetten yapılan 3000 lira 
yardımla Sultanhisarda 457 ki
şi 15,000 portakal ağacına Votk 
ilacı püskürtülmüştür. Bütün 
viliyet ç~ruinde lüzum görülen 
yerlerde küçük mikyasta tarla 
faresi, çekiıie vesair ~raat ha
,erelerile ve ziraat hastalıklarıle, 

bilhaaaa wcir kurd• ile müe&.
dele ,apWınıştw. 

- Af lazımgeldi dctil mi 
hocam. Haydi bakahm yeter ... 

• ... . 
Yavuz, bu daracık Trabzon 

vilayetinde adeta sırtına çocuk 
caketi geçirilmiş gibi sıkılıyor· 

ANADOLU 

Bir )4alda 13' Teke i;Qiç edil
miş, 420 Kısra;. ba1iskM aygu: 
ıekil ... tir. 46 köyde ç..kan mub
\eltf bayvaa ilastalJdaıı iizttine 
14671 bayv.aaa muhtelif aeruı 
tatbik edümittir. 

A)fdacı vali)ftiiaden dığer vi
iiyetlere iblaç etlilea Sai•r, Ko· 
yun, Keçi, T a\IUk \le iaayvaai 
maddelerin kı)'lMtt bit- aail}IOa 
4730i7 liradır. Vıli~t me~be· 

__ G~ü""'n .... Iü""k_siy_..,...r.ıal--:!'.-g~a~ı:e'"'"te~--1t laalarmda bir yılda 13800 hay· 
S::Lıb ve !aşmotıarrlrl 

Haydar Riişdü ÖKTEM ~an ke.a.iştir. 
Umumi ne,rİ)'llt 11e yam itleri m6dl· Aıllige işlıtri: 

rü: Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 931 ydı dOkuz ayında, Atır 

lDAR'EHANESI ceza m8blcemesfoe 244 İş gel-
fzmir İkinci Beyler eobjı miş've banun 169 u, Asliye ce-
C. Halk Parıiııi bina11 içinde zaya gelen 7'30 işten 558 i, Sulh 

Telgraf: İzmir - ANADOLU cezada 1093 işten 804 ii, Asli-
Telefon: 2776 •· Poııta kutusu: 405 ye huktt1da 1621 den 678 i, 

Abone şeraiti Sulh hukukta 1278 işten 723 ü, 
Yıllığı 1400, altı aylığı 800, ü9 Sorgu hakimJiğinde 310 itten 

&) lığı 600 k.urugtur 287 iş karara bağlanm~, icra 
dairesine gelen 4203 dosyadan 

'\ abancı menıl.,hıler için senelik 1888 İ infaz edılmiı, Müddei· 
liradır 

------_...;.---~-1.1 P.P.l~p.lili~e gtJeo 8~ -A94M•dMl 
• 11tp iti i V: . ril>'&'l;M 

yapmağa mahal olmadığı kararı 
verilmiştir. 9 ayda C. Müddei
wnumiliğine gden dava sayısı 
ise 1763 dür. 

Evkaf işleri: 
Bu yıl Na7illide Menderes üze. 

rinde 5000 liraya bir köprü 

yaphıılruak üzere ıihalesi yapıl

mıştır. Elektrik cereyanı olan 
bütün şebiı ve kasabalarda ca-

milere elektrik tesisatı yaptırıl

mıştır. Aychn vakıflar idaresi, 
Cumhuriyetten Önce bir memur 
ve bil: katiple idare olunur, 
bunlarm maaşım karşılryacak 
kadar bile gelir elde edilemez
di. Cumhutiy~t kanunları tatbika 
başlanınea, bütün evkaf mallan 
meydana çıkarılmış, fennin icabı 

şekilde imar olunmuş, orman 
halindeki bahçe ve ıeytiolikler 
bugün öıneklık birer mamure ve 
gelir uynağı halini almıştır. 

idare her yıl 8-10 bin ağaç 
yabani zeytin aşıl.alır. Bugün 
evkaf idaresinin elinde mamur 
olarak mubutadan 7 41 par~da 
8108 dönümde 102210 ve miil· 

hakattan da 1428 parcada 9968 
dönüm~ 147240ehli ve yabani 
zeytin ağacı mubut ve muha
kadaa 5500 dönüm de incir 
bahçesi vardır. Evkafın fenni 
imar aşısını kendilerine örnek 
yapan müstahsil hrr yıl ilin zey
tinlerine 100 bin ağaç ilave et
mektedir. Halen normal mahsul 
yıllarıoda 10 milyon kiloyu bu
lan zeytinyatı rekoltemiz, bir 
iki yıl &0nra 20 milyon olacaktır. 

Elini galctı 
Kemalpaşa kazasında Bele

diye tahsildarı B. Hüseyin Baron, 
c~~~,.riy~ bf yr\~ iki hava 

el\IMi bial'8ftl1Ak-..ııah calı-

Ziya sahnede! .. 
''Bizi ancak teneşir te

mizler,, diyor. 
Bu yaman yankesici, Kemal adında bir ma

sumun cüzdanını aşırırken yakalandı 
Çoktanberi piyasada görünmi- yan etmektedir. Suçlu diyor ki; 

yan meşhur yankesıcilerden Ziya, - Bu arpayı ben köprü al-
dün birdenbire meydana çıkmış tında buldum ve aldım. 
ve Kemal adında bir yabancının Halbuki devlet demiryolları 
parasım çalarken yakayı ele ver- ambarı kavası da, ambarın bir 
miştir. tarafında delik deşik görüldüğü 

Yankesici Ziya İzmir zabıtası- için bu hırsızlık Kazım tarafın-
nın müseccel simalarından ol- dan yapılmıştır. Diye ifade ver-
makla beraber sanatında olduk- mi9tir. Dinlenen zabıta memur
ça mahirdir. Yirmi beş yaşında lan da, bu ifadelere uygun ol
bulunan bu adam hayatının dörtte mıyarak şehadette bulunmuş-
üçürıü cezaevinde geçirmiş ve lardır. 
her defasında hapisten çıktığı Mesele, çatallaşmıştır. Hakim 
gün yeni bir hadise meydana Niyazi Ferruh Adalı, bazı şahid-
getlrerel hapishaneyi boylamağı lerin celbine lüzum görerek mu-
kendine iş edinmiştir. hakemeyi talik etmi~tir. 

Zıyanın portresi şudur. . 
Uznn bir boy, dtlc bir baş, 

sık, siyah saçlar, geniş bir alın 
ve simsiyah kalın kaşl-ar.. Bun-

Tilkilik cinayeti 
davası 

ların arasında bir zeka buruşuğu Müddeiumumi ceza 
vaı:dır ki çatıldıkça uzamaktadır. 

Bu siyah kaşlar kımıldadıkça, 
alnının bütün çizgileri solucanlar 
gilJi kıvranıp açılmaktadır. G.öz
ler, insanı şaşırtan bir süratle 
hareket etmektedir. 

Burun azametli, gözler de kes
tane gibi şiştir. Dudaklarım dai
ma ısırdığından görünmiyen kü
çük a~ı biçimli, çenesi çekik. 
omuzları aeaiş. koll.ı uzua. ...._ 
caklan iaachna kısadv. işte Zi· 

yanın t ipi. .. 
Hadise şöyle geçmiş: 

istedi 
lzmirin Tilkilik caddesinde 

Ali Turam b çakla öldüren Ha
san oğlu Hamdullahın muhake
mesine dün şehrimiz Ağırceza 
mahkemesinde devam edılmiştir. 
Muhakeme, son safhaya geldıği 
iç' n bu celsede müddeiumumi B. 
Hu-IUsi Çağın iddiasını serdetmış 
laidiaede kasd olduğunu iuh 
ederek maznunun Türk C. kanu-
nunun 448 inci maddesi muci· 
hince cezalandırılmasını istemiş
tir. Müdafaa için muhakeme 
başka bir güne bırakılmıştır. 

"Allah ömrüne bere. 

Doktorumuz 
diyor ki .• 

Süd meseleai 
Meme çocuğunun en tabii gı

dası ana südüdür. H içbir süd, 
ne inek südü, ne keçi südü, ne 
kutu südü ve ne de unlu gıda
lar ana südünün yerini tutamaz. 

Tabiat meme çocuğunun mr 
desini ve barsaklarım ancak ana 
südünü hazmedebilecek bir kud
rette yaratm1ştır. 

Profesör Markanın dediği gibi 
inek südü nasıl boğa için yara· 
tılmış ise, kadın südü de meme 
çocuğu için yaratılmıştır. 

Bu süd, meme çocuğunun biri· 
cik fiziyolojik gıdaStdır. Kat,.i 
bir mecburiyet olm~dıkça bir 
meme çocuğunu tabiatın keDdilİ 
için yarattığı ana südünden mah
rum etmemelidir. 

Böyle bir mecburiyet 11..ı 
olunca mutlaka bir tabibi. ftJİllİ 
almalı ve çocuğu hazım kabili-
yeti ve bünye bakımından mua
yene ettirmedikçe, verilecek pt • 

dalar hakkında reyini almadıkça 
kat'iyyen memeden kesmemelidir. 

Doğuşu itibarile zayıf bünyefa, 
zayıf mideli çocuklar vardır ki, 
kat'iyyen inek, keçi Mitllıe•iM, 
kutu südlerini hazmedemezler. 
Onları · memeden kesip bu 

nevi südlerle beslemeğe lıaltn'1 
mak ölümlerini hazırlamak de· 
mektir. 

Bu kahil çocuklar ;çitt e. 
mün s}bi bir süt nine tı.dımldlf. 

Mali ve ictimai vaziyeti bunt 
müsaid olmıyan aıle ler vardır. 

O takdirde meselenin hallini vt 

biı çarıe bulmağı mütehasslı8 ta• 
bibe terketmelidır. Maa••~--
arzda mecburiyetler çok nadir· 

dir. 
Müşteki Kemal bir ağaca yas

lanmış, Ziya da yanma sokula
rak ahbablık göstermiştir. Fa
kat onun yaman bir pake.sici 
olduğuau bilen tabar.ıi memur-

Her Türk anasının en mukad
des, en büyük vazifesi çocuğwuı 

emzirmektir. Bu ailevi eldv,au 
E. • , biı Ret VeTSln.,, kadar cJa milli ve vataai "819 

ları, yeni bir iş yapmasına meyJan 
bırakmamak içio dinden yaka
lamışlar ve bu elde bir paı:a 
çantasının mevcudiyetini hisset
mişlerdir. Yani Ziya gözle kaş 
arasında işini bitirmiştir. 

Meşhud cürümler kanununa 
tevfikan mahkemeye gönderilen 
suçluya hakiııı Naci Erel rordu: 

- Ben seni tanıyorum galiba? 
- Zaten geçen gün ceza ver-

miştin! 

- Ne olacak sizin haliniz 
böyle? 

- Teneşire yatmcıya kadar 
bu, böyle gideri 

Şahitler dinlendi. Suçlunun üç 
ay müddetle hapsine ve o kadar 
müddetle nezaret altında bulun
durulmasına kar:ar verildi. 

Bu yaman yankesici hapisha
neye aevkedilirksn hakim ken
disine: 

- lnşaallah bundan sonra 
ıslah olursun? 

Demiı, o da şu cevabı ver
miştir: 

- Duanıza ben de iştirak 
ederimi 

Pepe Kazım 
Bafdayları ben çal. 

matlrm, brıltlum 
diyor 

Muhakeme geni bir sa/lıada 
Dün Birinci Sulhceza mabke· 

mesinde tuhaf bir hırsızlık dava
sının d:.ıruşması yapılmıştır. Ha
disenin kahramanı Pepe Kazım 
adında bir delikanlıdır. 

iddiaya göre, Kazım, otuz iki 
kilo arpayı Basmahanede devlet 
demiryolları ambarından çal
makla suçludur. 

Nakatrl oıu~WtemB 8'ffıUfi 'bu 

Arab Fev-2i yedi ag hapşe 3ifedir. Çünkü ancak a'- südila 
mahkum oldu büyüyen çocuklardır ki ileride 

lkincikordonda bir kömür de- bütün manasile sıhhatli ye kuv-
posundan kömür çalmaktan suç- vetli bir vatandaş olurlar. 
lu Arab Fevzinin muhakemesi 

neticelenmiş ve yedi ay hapsine 1 Nöbetçi eczahaneler 
karar verilmiştir. 

Fevzi, adlıyenin bu karannı Bu gece 
memnuniyetle karşılamış; yeni Bu gece Başdurakta ~thhat, 
ikametgahına gidenren cezayı Karataşta B. Santo, Tilkiliı\tte 
veren hakime: 

_ Allah ömrüne l:>e11eket Yeniizmir, lrgadpazarmda Asri, 
versiaJ Güzelyerde Afiyet eczahaneleri 

Diye teşekkür etmiştir. nöbetçi eczahanelerdir. r--.;.........;. ________________ ml!I'"" ______ ~---.-.... --. 

ı Sağlık Bahisleri 
'---------------------~------------...... Mütehassıs doktorumuz söglügor: . 

Çiğ yemekler çok faydalıdır 
-2- Yaza.: Dr. Muluı.rrem Şevki UGUR 

Gıda maddelerinin kıymeti, 

evelce kalori üzerinden ölçülür
dü. Şimdi ise çiğ gıdalarda bu
lunan maddeler dahi gö.zönüne 
alınmaktadır. Çiğ yemeklerde 
pişmiş yemeklerden çok fazla 
enerji denilen kudret vardır. 
Pişme hadisesi, gıdaların enerji 
kıymetlerini tenkis eder, hayati 
gıda kıymetini azaltmış olur. 
Bununla beraber albuminli gıda
lar vücuddeki sarfiyah tazmin 
ve telafi ederler. 

Çik yemeklerdeki albumin 
maddesi daha müessirdir. Zira 
piımiş gıdalardaki albuminler 
kıymetini kısmen kaybettikl~rin
den işe yaramaz bir ~ekil alırlar. 
Bunun maksada kafi gelmesi için 
pişmiş yemeklerin fazla yinmesi 
laımgelir.ı 

Vücude idhal edilen albümin
lerden iğtida mübadelesinde iki 
mahsul tevellüt eder. Bunların 

her ikisi de böbrekler vasıtasile 
ıtrah olunurlar. Bu iki mah· 
.ul • 'Üre M a8itürıktir. 

ederse idrarla da fazla üre ve 
asitürik mahsulleri ıtrah eder. 
Vücudün albumin sarfiyaboı ta-
mir icin pişmiş gıdalardaa fazla 
yenilmesi Jazımgeldiğinden bun· 
dan vücudde husule gela uit 
ürikin sağlam insanlarda bile 
ıtrahı böbreklerin fazla kuvvet 
sarfetmelerine sebep olur. Böb
reklerde bu suretle daimi bir 
yorgunluk husule gelir. Böbrek· 
lerden bu zehirli maddeyi ta· 
mamile süzemez ve uzviyette tr 
rakümüne sebebiyet vermiş o~ 

Bundan da vücudün •Y .... 
yerlerinde ~übim b~r. b:::t 
vücude gelır. Onun ıçın 
kıymeti haiz olan çiğ ye~iD 
amil oldukları albumin .. 
lerinin vücude idhali bir tara!" 
tan bu zehirli maddelerin UJVI" 

yette kalmasına mani oldujU 
gibi bağırsaklarda teşekkül t:f' 
zehirlerin de azalmasuıa 1 

olur. 
Bu bakımdan da çiğ ye'!"e~ 

lerin faydalan ve ehemflll1. 
c;t)k old•~ anlaşılmı 

...- Ar 



ANADOLU 

- 5 - Ya.zan: Aleksand, Düma 
lltıun 07.erine yar·ı sersem bi halde lıulunan Dartanyan, 
hancı ıın yar- hmı 'l ı ı 1 i iunu·ğ(• lıa~'adı 

Zekası pek çok olmıyan han· le bo_y_u_n_k-·r-ar .. ak g itti. Ya Kad n te'krar sordu: 
söylediği şeylerin m çhul adam düşüncesinde devam 11

- Başkaca bir talimat yok 
aının yüzünde hasıl ettiği te· yordu: mu?,, 
ddülün fşrkın varmamıştı. " - Hanımefendi (My lady) "Tal' mat bu kutunun içinde· 

J, 0cerenin keoarma ellerim da- bu ÇQc.~u görmemelidir. Nere· dir, fak t orvı kanalın öbür ta· 
~~Ucta ohm y bancı, geriye de ise gelecektir... Geç ile rafına g çmedeo açunyaca~sınıı.,. 
~kiterek pek canı sıkılan kim· kaldı. Atıma binip kend tsini 'Pe.k a ai ya sız? Siz ne ya-
~~r gibi ka 1 rını çatmıştı, diş· bulur am daha iyi olur. Bu~u • pacf.k ın ı?., 

1 arasından homurdanıyordu: la beraber, TreYıle yazılan şu "Beo m? Parise döneceğim.,, 
•• 
- Şeytan herif. Bu Gaskon· mektubun içindekini de öğrnn· ' Nasıl, o küst h çocuğun ce· 

1
1Yı benim başıma Trevil mu· mek ist ıyoruml,, ı sını vc ı rncc:h: n mi?,, 
~t etmiş olmasın? Çocuk pek Y ba ııc ı adam söyleae sÖy· Meçhul adam cevap vermek 
~İikl Fakat kılıcı sallıyan ]ene mutfağa doğru yürüdü. için ağzırıı açrpa ta iken, bu 
Yaşta bulunursa bulunsun Bu esnada, yabancı adam n konuşmayı qinlemiş olan Dar-

laı birdir. Hususile gençle- delıkanlıdan kaçhğına şüphesi t nİan, açık kşpıdan dışarıya 
bazısı ihtiyarlarmkinden da- kalmıyan hancı, karı s .nın odş· far! mı şt ı . Söze atıldı: 

, kuvvetli olur. Bazı kere kü· sına çıkın ş ve Dartany.a n ke • "- O kü~tah çocuk başka· 
bir ihtiyatsızlık büyük fena· dine gelmiş olduğunu görmÜ· larıvın ceı.a sıııı verecektir; ümit 

~-t doğurabilır.,, tü. Büyük rütbeli bir Lort ile ederin.ı kı, cezası verilecek adam 
·~hul adamın dalğınlığı epey· kavga ettiği ıçın hakkında po· bu .sef~r kurtulro ıyacakhr.,, 

Katil kim? 

Veya 
Maktul kim? 

• • •• 
"şte size yeni bir 

müsabaka 
Karilerim z için hazırladığımız 

çok alakalı ve meraklı müsaba
lanm an(\hatları şuntardır: 

1 - Müsabakamız Ramazanın 
yirm 1nci günü bıtmek Üz,..re 12 
tan~ en meraklı v~ esrareogiz 
zab\ta vak'a~ından mürekkeptir. 

2 - Hergün bir macera neş.• 
redılecektir. 

3 - Maceranın mahiyetine 
göre, katil veya maktul zikredil· 
mıyecektir. 

4 - Karilerimiz, bu macera· 
ların katil veya maktullerini bu· 
lacaklardır. 

• •• 
Müsabakamıza iştirak için her 

hal varakasına bir müsabaka 
kuponu ilave etmek lazımdır. 

On ıkinci h l varakası 12·13· 
14·15 inci kuponlarla bir arada 
gönderılecektir. 

~•iirmüştü. Nihayet: lisçe şiddetli takibat yapılaca· Yab<lncı adQm kaşlarını çattı: H w &a ! 
l ....... Hancı, dedi. Beni bu ğını delıkanlıya söyledikten sonra '' Kurtulamıyacak mı?,, ... .a a ~-a~JA 
·cıı çocuğun belasından kur· halsizliğine kulak asmıyarak he- llHayır; bir kadın yanında _ . _ .l' ~ 
~ille için bir çare bulamaz men çıkıp gitmesi için ısrar ey· kaçmağasıkılırsınız, zannederim.,, Balıkesirde Fehmi L. C. ye 
llız? Mesela, onu ben öl· lemişti. Efendınin elini kılıcına koy· Doktorumuz mektubunuzu oku· 

~llıelc istemem; fakat, diyerek Bunun üzerine, yarı sersem duğuou gören Madam: du, çocuğun geceleri yatağına 
İine soğuk bır cani tavrı ver· bir halde bulunan Dartanyan, "Düşününüz, bir s.aniye dur· işenl es ı nin sebeplerini size say· 
ltıı sonra ilave etti: ''Fakat mantosuz ve başı bezle sarılı maklığm berşeyı mahvedt·ceğini makta faide yoktur. Limon suyu 
~rı yaşaması da benim canı- olarak ayağa kalktı ve hancının düşününüz.,, Dedi. il~ tu:ı.dan yapılf\o lap zararlı 

._ bir şey değildir. Çocuğun müte-11.:ıyor. Şimdi, kendisi ne- yardımı ile merdivenleri inmeğe (Sonu var J 
e? baS$ıs bir doktora gösterilmesi ,, başladı; mutfağa inince ilk gör-
•b. M f kf •d • çok yerinde bir İş olşcaktır. L.0 ll'inci katta, karımın oda· düğü şey, iki büyük Norm n· anevra a l l 

flQ Alaşehirdtt Mt1lamed Gökbaş• 
a; orada yaralarını sarıyor- dıya aıları koşulmuş güzel bir Patlıyan ai !ahtan bir Sarıkıı maden suyu topr~k 

·,, arabanın yanında sakin sakin d ı d b h 
~Eşy... ve çantası yanında konu1:makta bulunan muhasımı kişi yaralandı esti er için e a usus sıcak ve 
ti' v güneşte derhal ter kıb ini bo1ar, 

Mantosu çıkarılmadı mı?,, olmuştu. Konuştufru kimse, ara· Kemalpaşa kazasının Ye\citler şı şeler içinde muhafaza edılmc; · 
1-Iayır eıiendioıiz, be.rşeyi mut- banın penceresinden başı, çer· köyünde bir kaıa olmuştur. ~ni hLvsiye edenler doğru söy· 

tı...:· Rakat gon9 budala llizi çcveli reaina gibi görünea yirmi Cumhuriyet bayramında öğret· lüyorlar, zihırli sıtmayı laf ite 
ı~ıı ediyorsa .•. ,, veya yirmi iki yaşlarında bir men B. Ekrem, talebeye manev· dt>ğıl, mikrop teşhisı için kan 
Şupbesiz rahatsızlık veriyor. kadındı. Dartanyanın insan si· ra taklidi yaptırırken Yusuf ıs· tahlili ile anlaınEk en doğru 
•ruza velvele veriyor ki, muh· masını ne kadar çabuk kavra· minde bir çocuk elindeki tek yoldur. 

tttı kimseler buna tahammül dığmı söylemişt ık. Bu sefer de tüfeği öteye beriye salladığından, lkiçeşmelik Naciye Demirciye 
ezler. Git, benim hesabımı bir bakışta kadının güzel ol· dolu olan silah, birdeııbire ateş Eden bulur kanaatini bize öğ· 

~t Ve hizmetçimi çağır.,, duğunu sezdi. Bu kadındaki gÜ· almış ve çıkan saçmalar halktan reten zügürd tesellısi değı l, ha· 
~•ııl, efendimizi gitmek mi zelliğin, kendi memleketi olan Osma ı adında birini k0lundan disatın netıce l eridir. "Tanrı ih· 
~ buyuruluyor?,, cenup tar atlan kadınlarının gü· yaralamıştır. Hadise tahkikatına mal etmez im hal eder" sozu 
t~"et, abmı hazırlamaklığınızı zelliği nden pek başka olduğu· devam ediliyor. boşuna söy enmiş bir söz değıl· 
~~~i~ bulunduğum için gide· nun farkına vardı. Yüzü duru Dövmek dır, ah yerde kalmaz. Cemaat 

ltıı biliyordunuz. istediğimi beyaz ve saçları ise bukleler ha- Seferih sar kaza')ının Türabiye kanunların~an yakasını kurtara· 
·t>'apmadınız mı?,, linde omuzlarına kadar sarkı- mahallesın de Mustafa Att'Ş ile nın ayağına başka iplerin dola· 
~ 1. et, efendimiz. Atınızın bü· yordu; ıri mavi ve baygın göz- anası Fatma, birl,.şerek Meh- şıp dıiştüıderini hep göruyoruz. 
~t °"1>1 önünde hazır bulun· leri, gül rengi dudakları ve mer- med kızı Emineyi dövmüşler ve Teselliye muhtaç değilsiniz, aa-

•• ~tı efendimiz görebilirler,, mer gibi beyaz elleri vardı. Ya· ad.iyeye verilmışlerdır. hırt. olun_.-----
~t~ala; söylediklerimi de yap.,, bancı adamla pek neşeli bir Sarhoşluk Kardeş kardeşin malını 

ti ~tı kendi kendine: "Bu da halde konuşuyordu. Kemalpaşa kazasının Parsa çalar mı? 
flı~? , bu çocuktan korkuyor ''Demek, efendimiz emredi- köyüne g den Halilbeyli köyün· Seferihisar kazasın nCamii ke· 

ııJ ; ~İye düşünüyordu. Meç· yor ki .... ,, dt-:n Rect:b, Arif, Süleyman ve bir mahalJesinde Ali oglu Mus· 
~t 4 dlıtıın bakışından, başka "Hemen İngiltereye dönüp Yusuf adında dört kişi sarhoş tafa Şenın zeytinlerıni çalan kar 
it&~\ söyleyip söylemiyeceğini Dükanın Londradan gidip git· olarak gürültü çıkardıklarından deşleri Ahmed ve Hüsnü Şen, 

ekledikten sonra hürmet· med ğini ona bildirmek.,, yakalanmışlardır. tutuiarak adliyeye verilmış t> rdir. 
~ ................................................. ıml ....... "81 ... ~~,,~ ... ~1111!1~ .......................... ~.-. .. ... 

lnkılab hatıralarından 
IVo. 4 Yazan: M. Doğan 

t e._. Nazım, yaralanmıştı. Fakat hadiseyi, lıat'ka sebeb· 

~ lltfederek asıl korktu~uuu söylemek istf•ıııiyordu. Ar· 
~ tı(( bP.yaz caketli, siyah pantalonluyu arıyOdardı. 
~ ~tr t.1 • 
~4ıı ,,llzım, yediği kurşu· Diye pek yakışık almıyan saf· 

~
llıı~creden geldiğini pekala dillikler ile işi oyalamağa ve 
t'tıı ı. Fakat o kadar ketum böylelikle lstanbula gidinceye 
•t~:b.du ki, bu hususta hiç 1 kadar ne Terakki ve İttihad ve 

~du. Y şey sezdirmemek is· ne de Jon Türklerden hıç bir 
~ k Od aralandıktan sonra kelime söylemiyordu. 
~İaitıi a;;na çıkarılan Nazım ,. Ayrı hir bahiste anlatılacağı 

k tıtı Yarete gelen arka· - . A M · k d 
~ b a Ve ahb 1 B uzere ılanı eşrutıyete a ar ah ap arına eyaz· d 1A H·r 1 d~ Çesinin bir ucunda tahta cemiyetin a ı ev:e a ı 1a ve son· 
ııı. .. 1 ardında ta t ki ralan Terakkı ve ttıhad ve 
ı 11-. D ş yon ma a M . . A d d 
~~d ~uın taşc l eşrutıyet ı anın an sonra a 

llğu . ı usta arının l T kk l & .. Yerı göstererek: ttihad ve era ı o muştur ... 
~bait~~~nlerde Rumların bazı Mülazim lsmail tedavı olun· 
~1 1~ ı er yapacağını haber mak üzere hastaneye kaldırıl· 

ı • Bunların t k'b' t 
~d a ı ı ıçın mış ı. 
L enlere · 
~ . ~nıır vermiştim. Ömer Nazımı muayene eden 
.;~ ·~ılerd_Pn biri intikam .doktorlar yarasında bır tehlike 

u ışı )'apm.şhr. olmadığıııı söylemişlerdi. Sarılı 

olduğu halde koltuklarından tu· 
tulmaac: şartile hareket edebile· 
ceğinden Ömer Nazım ertesi 
sabah erkenden trenle lstanbula 
yollanmıştı. 

İki gün sonra lştip kuman· 
danı mirlıva Süleyman paşa fe· 
rikliğe terfian Selanik merkez 
kumandanlığına gelmış ve mua
vin olarak da lstanbuldan hü· 
kümdarın yaverlerinden kolağ ası 
Nuri bey adında b r. zat gön· 
derılmişti. 

lstanbul merkez kumandanlığı 
senelerdenberi bir müşir tara
fından idare o 1unuyordu. Bu zat 
ayni ?.amarıda birinci fırkai hü-
mayun umanelanı di. Bo -defa 
Se a uk mezkez kurna.ı ğıııı da 

ferık rütbesinde bir zat işgal et
mışti. Hamidin Selaniğe çok 
büyük bir ehemmiyet vermeğe 
başladığı anlaşılmıştı. 

Çok geçmeden lstanbula 
•Yaveranı hazreti şehriyariden. 
Ferik İsmail Mahir paşa riyaae· 
tinde_ ikisi Liva ve ikisi Miralay 
ve bır de Kaymakamdan mürek· 
kep ?l~ak Üzere bir heyet te 
gelmıştı. Bu heyetin vazifesi sırf 
Ömer Nazımı vuran beyaz ca· 
ketli siyab pantalonluyu yaka· 
lamak ve İnceden inceye tetki
katta bulunarak cemiyet mensup· 
)arını meydana çıkarmaktı. 

Yıldırım süratile gelen hu 
heyet ayni zamanda kendı-
lerini muhafaza etmek için İs
tanbul ltf~iy~ alayından seçilmiş 
on beş kışılık bir muhafız kıt'a-
sı da getirmişlerdi. Bunların 
üçüncü orduya emniyetlerı yok· 
tu. Bu heyet Tahtakale civarın· 
da Kolombiya oteline yerleşmiş· 
lerdi. Otelin kapısında bir ve 
paşaların bulunduğu üst kat sa
lona çıkan merdiven in başında 
iki nöbetçi ikame edilmiş •\Ve 
bir: nefer de emirbe"rM:. ')f vazife
sinı görüyordu 

s hifo :; 

ayal kuruyoru • 
Projektion, lntrojektion 

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

Çeviren: Vedide KARADAY/ 
Tahrir· ailemiz meyanında bulunan muallim Vedide Karadayın 

''Hayal kuruyoruz,, başlıklı şayanı dikkat bir tercümesinin ilk kll
mı, 29 Birinciteşrin fevkalade nüsh@mızda çıkmıştı. Bu tercüme 
ehemmiyetine binaen muallim sahifesine bırakmıyarak, iki üç 
tük bir tefrika halinde neşirde devaaı ediyoruz: 

O parçanın, son bölümü "Anne ve baba nasıl hayal kurar " 
Başlıklı idi Anne, bir piyesin provas,ndan dönen çocuğu Tom 
geç kaldığı için, kıyafetini, kimbilır nerede boğuştuğu u ileri s 
rerek muahaze eder. Onun nazarında kabahatli bir Tom vardır. 
Yemekte onu, babas.ına da şikayet eder. 

Aç, yorgun ve bu gibi şıka- ladı. Rahibeler kasabama gayet 
yetlerd~n btkanş haha da: yakışıklı bir rahibi olan U baim' 

Öyle ise ona tatlı verilmiye· Gr~ndieryi k~ndilerini buyüle-
cek. Hem bu böyle devam ederse. mekle itham edıyorlırdı. Bu (. 

Tom dişlerini sıkarak cezasını gında en muhim rolü oynıy 
kabul t!der. Fakat genç ruhta Başrahibe Madam Dö B. oJmu1-. 
kendisini azami şekilde tatmin tu. P{ulak zekalı ve ma ror ola 
eden kuvvetli bir nefret duyğu- madam Dö 8. oin ister k Te 
su uyanmağa başlar. Haksız mu· gerement de olduğu aşikar 
ameleye tahammül etmeden mü· Ballucination onunla haşladı. 
tevellid bir gurur ve bu kuv· Gecele)lin kendisine bir hayal 
vetli nefret duyğularmın tesirile göründü. Bu hayal hastalıklı bir 
hayalinde resimler yapmağa hayat yaşad4ktan sonra ölen iti· 
baştar. Haksız bir anne, hain, raf rahibe benziyordu. Haya 
gaddar bir baba, yanhş anlaşı· sadece kendisini teselli etmiye. 
lan ve fena muamele edilen bir ve ölmeden evel öğrenmiye mu· 
çocuk. Bu suretle küçük hatalar vaffak olam,dığ1 şeyleri öğren· 
faciası meydana çıkmağa başlar. miye geldiğini söyledi. 

Tom belki herşeyi istihfaf ve Ertesi gece hayal gene be. 
istihkar eder ve yahud kendi lirdi. Fakat bu sefer onda bir 
içine biizülerek dünyaya acı acı detişlklılc hasıl olmuştu. Şah • 
bakan bir tip olabilir. Mektepte yetınde ani bir tebeddül oldu 
hocasının küçük ıkaz ve ihtar· ve konuşrnağa başladı. Ortnd 
lanna karşı acı duygularmı mey· artık itiraf rahibi fal n yok, f • 
dana koymaktan çekınnwz. Ço· kat Urbaue Graudlee büt n 
cuğun bu fena duygu larından vücud ve rubu ile orada idi. 
usanan öğretmen kendisı Tom Utanılacak derecede bir aıüll· 
çin hayal kurm ığ baş ı ~lr belki yemeıle ve aşıkane hir eda ile 

on• .. Fena,, uııvanını ve ecek konuJuyordu. Baş rahibenin bu 
belki de "İnsiyak.,, doğuşta cins balluc ı uatlonları sadec her 
fe~a .. "Fenahk yapmaktan zevk gece değil orad bulunan i çi 
duyan bır çoculC..... gıl.>ı tabir· kızların ekserisi Urba.n Gandie-
lerle onu izah ve kendıni tatmin nin hayalıni her akşam görüyor 
e tınt'ğe çalış cak. En rııhayet :ve hatta cınsi münasebetlerde 
öğretmen, direktör, anne ve bulunuyorlardı . Hasel~ri o dc-
baba hep bir olarak tamamıle receye kadar aldanıyordu ki 
muhayyel olan Torna karşı cephe mahkemede masum rahibe karşı 
alacaklar. Tom da onların hıd- yapı lan isnadat en namu karnne 
ddlı ve şa şKın yüzlerine baka· bir ş kilde müdafaa ediliyor ve 
rak kendi hayal inde yarattığı bu hakşinas hakimleri ikna ediyor· 
tiplere lanet edr cektir. du. En gaddarene işkencelere 

Kabahate iştirak tat b ı k ndi ldikten sonrn Urbain 
Yukarıda verdiğımiz misalde Grandien yakılmışb. 

hayal kurman ın bir şeklini gös· Tefahür, korku fi hiddet 
termış olJuk. Daha ba~ka yol· Bu projebtion yani kendi ha· 
lar da vardır.Ferdın kendisi hak- talarımızı ba~kalarına yükletme 
kındaki fıkrıni mutlaka müdafaa aan'ati tefahürde gayet ç rkin 
etmek mecburiyetinde olduğunu bir şekil almaktadır. Yeni zen· 
söyled k. Fenalık yap1n bir in· ginler büyük kı,ılüblere aza ola· 
san baş1<alarının da kendisi gıbi rak diğer bütün İnianları gör· 
fenalık yapt ıklarını bilmekle çok güsüılük, adilik ve kültürsüz· 
haz duyar. Kabahati taksim et· lükle itham ederler. 
mek yükü azal tır. Müstahkirane Fnla korkak olen insanlar da 
bir gülme ile: kendi korkularmı harice atmağa 

- Ee ne yapalım bunu ya· mütemayi dirler. Her çalılıkta 
pan yalnız ben değilim ya .. Di· bir bolıevik g-örmeğe başlıyan 
yerek yükünü hafifletir. hepimiz için gülünç, bir insan· 

[Batılın makyesi olmıyacağını dır. lntelekluel bakımdan kor-
çocuklar bilmedıği gibi maat· kak yani ekseriya kara cahil 
teessüf ekser analar ve baba1-r olan bir kimse de geceleyin 
da bılm yor. ] mezarlıktan geçen ve her taıı 

Tüccar da yaptığı mahiyeti hortlak her çiçeği ,şeytan gören 
.lcaranlık bir işten sonra kendi çocuğa benzer. . 
kabahatini başkasına atmağa ça· insanlar nefr~tlerini de harıce 
lışır. Mağrurane herkesin malik atmağ' "projection,, mütemayil· 
olduğuna layık olduğunu veya dirler. İnian nefret ettiği insa· 
layık olduğuna malik olduğunu na kendi nefretini isnad ede-
iddia eder. "Yenmezsen yenilir· bilirae kendinden nefret eder, 
sini,. düsturunu ııerı sürer. Zev· Bu insana kar:şı kendinip de 
cesine karı• ibanet eden omuz· nefret etmesini haklı göstere· 
larını silkerek: "Ne yaparsın? bilir. Bu şekilde istediği gibi 
B şerin tabiati bul. Hepimiz hareket edebilir. 
öyleyiz.. Diye, böylece kendi Malıcub 
hat alarına başkalarını da iştirak Bu prejection temayülünün 
ettirerek kendisini mesuliyetten aldık• deha acıklı şekillerden 
kurtarmağa çalışır. birisine daha geliyoruz. Mahc •P 

işte prersetion sanatı kendi bir inaan bir odaya girince het"" 
ıztı r abını başlcasına yükletmektcn kesin kendisine baktığından 
ibarettır. emindir. Bir kızın kendisine 

Perseclion baktığım ve dönerek kavalya-
Hayal kurmıya karşı oJım sına birşeyler söylediğini ve so· 

meyil ekseriya çok trazik şekil· 
ler alır. Bir vak'a zikredeyim: (1) 

(q6B0· 1639) senelerinde Lond~ 
ranın uısÜlme '(ftıam1ndald ma· 
·•stınn& iııBi örünmi b • 





3 Terinhanl ANADOLU 

Bü_yük röportaj -3 

Yırtıcı hayvanlar avcısının 
çok heyecaiılı hatıraları 

•••• 4 ...... 1 ; 

Gemimizi, otel sahibi olan Suriyeli bazirgan 
kazanmıştı bir kumar masasında 

Baltalar altında 

Zavallı 

Gemi, her cinsten bir suru 
hayvanlarile ve biraz da demode 
şeklile hakiki bir " Nuhun ge· 
misi ,. dir .• 

Mademki Nuhun gemisındeyiz; 
bazı bazı da et yimek fırsatına 
malik olmak tabiidir. Domuz 

Yazan: Amerika Cumhurreisi M. Ruzvelj 
Çeviren: Faik Şemseddin Benlioğlu ------

Tefrika Numarası; 5 
" •ancı bir çocuk görerek her an , 
«usurumun yüzüme vurulmasına 

tahammül edemem, dedi. 
likanın bir ideli vardı. Böyle 

Oert bir cümle ile biten hadise· 
lerden sonra, kocasının boynuna 
'>arılır ve: 

h -:- Benim güzel Jimiml Neden 
d endı. böyle muztarip ediyorsun? 

er ı. Ben de bir çoculc iste· 
me:;: miyim sanıyorsun? Bir ço· 
cbuğ_un, bana olan aşk ve mubah· 
etı b. k n ır ısmını çalacağını bil-

mekle beraber, ben de anne ol· 
~ak istiyorum, fakat bilirim ki 
11;albiaı aad . . e sem, senın tam mu· 

habbetini istiyor. 
Bu karmakarışık sözler, netice 

itibarile İlkaı'-n ]ime muhabbe· 
tini, aşkını gösteriyor demekti 
ve Jim hunlarla bir müddet avu· 
nuyordu. 

Bu arada, fıka, Rusyada has
retle seyrettiği "Çarlar ailesi,. 
hayatını andıran debdebeli bir 
hayat sürüyordu. 

Earl Mareşal 
Meş'um bir haber, bir hadise 

çıkacak gibi görünüyordu. Faci· 
anın sonu yaklaşıyor gibi idi. 
Yahut nefsile uzun bir mü
cadeleden sonra Jim Blak böyle 

İstemeden verilen 
cevaplar 

Anadolu spor 
anketi 

Avukat B. Nuri Sıdkı 
söylüyor! 

• 
Sahife 7 

Anadolunun anketi: 

n.Li-. F 1. • Tahsin söylüyor: 
Tanrı erkeğe, sen çalışacak, kadına, 

sen doğuracaksın~ dedi. 
-~~---------~~~ Kılıbıklıktan, kazaklıktan anlamam •• 

mücadeleyi, yani içtimai faali· 
yeti kendisine bir iş edindij'i 
halde kadın; tabiatın kendisin· 

den beklediği büyük ve zahmetli 
hizmeti ifa yolunda cinsi cazi· 
besini artırmağı, başlıca meşgu· 
liyeti sırasına koymuştur. Çünkiı 
fıtratın kendisinden beklediji 

1 

en büyük vazife, doğrudan doğ
ruya neslin beka ve devamını 
temin etmektir. Bu, kadının li
yetegayyer bir insiyakıdır. 

işte bunun içindir ki, tabiat, 
kadını erkekten ayıran birçok 
teşrihi, fiziyoloji ve ruhi karak· 
terlerle onu temyiz etmiştir. Bu 
karakterlerin tahlili neticesi, ka· 
dının en büyük vazifesinin anne· 
lik olduğunu gösterir. 

Kadının maddi ve manevi te· 
şekkülünün gayesi, sadece çocuk 
yetiştirmeğe matuftur. Çehresini• 
letafet ve halaveti, vücud kısım· 
larının yekdiğerlerine nisbete 
ahengi, hareketlerinde görülen 
hilm ve mülayimet, sesinin tatlı· 
lık ve cazibesi, hulasa, kadının 
maddi ve manevi hüviyetini mer 
dana getiren bütün amil1er, hil· 
katin; izah noktai nazarından 
cinsi cazibesini arttırmak üzere 
topladığı mucizelerdir. 

Bence, alelıtlak normal kadın. 
ancak bu çerçive içerisinde mü· 
talea ve tarif edilebilir. Hiç 
şüphe yok ki, bu hududun dışı· 
na çıkan müstesnalar varsa da 
bunlar, umumi ve tabii kaideyi 
bozamaz. 

Bu tariften .sonra ideal kadını 
ayrıca izaha, bilmem hacet var 
mıdır? Maahaza, ideal kadın, 
cemiyetin kendisınden bekledi· 
ğ! tabii vazifeleri hakkile yerine 
getiren kadındır.,. 

Aziz doktor, bir dakika durdu 
ve yüzüme baktı. Bundan istifa
de ederek sordum: 

- Doktorum; zatıalinız kılı· 
bık mısınız, kazak mısınız? 

Doktor giildü ve: 
- Kazaklık veya kılıbıklıktan 

anlamam. 

Bu sıfatlar, müteehhil erkek· 
lere isnad edildiğine göre, k .. 
zaklık takdirinde bir erkeğin, . 
kend isine hasrettiği hududsuz : 
bir serbesti ile hayat arkadaşına : 
zulmedercesine muamele etmesi, . 
nekadar gayri insani ise, gerek ! 
tabiatte ve gerek aile teşkili 
mevzuunda, ancak nisbi bir tea· 
dül seviyesinde bulunması, fıt· 
raten muktedir olan kadının da 
erkeğe hakimiyeti ve ona bir 

- Lül/een çeviriniz -

- Kudret ve vasıtalarımız 
fevkinde bir hayat yaşadığımızı 
söylersem, fenü olur muyum 
acaba? 

- Ah.. Ah.. Gene başlıyor• 
sun uz .. 

Genç kadının gözleri, uzun ve 
sık kirpikleri arasında kaybolur 
gibi oldu. Kuvvetli bir hiddet 
dalgası yüzünü kapladı ve: 

- Yoksa.. Paranızı kayıp mı 
ettiniz? diye sordu. 

- Şimdiki kadar zengin biç 
olmamıştık! 

- Şu halde.. Şu halde.. Be· 
nim Jimim, neden bu kadar ha· 
sis oluyor? 

- Çok, eskisinden çok pa· 
ramız Aar. Sarf edemiyeceğimiz 
derecede paramız var. Yalnız 
bize bir faydası olmıyan insan· 
lara bu parayı kaptırmamak li· 
zımdır kanaatindeyim. Ya ço
cuklarımız olsaydı .. 

- Sonu wu -



S11hif 

Brüksel konferansı 
layı usul hilafına olarak Belçika 
Başvekili yerine, Amerika baş 
delegesi B. Narman Davis, kon· 
feransa riyaset edecektir. 

Delegasyonlar arasında bu 
akşamdan hususi temaslar baş
lamışhr. 

B. Norman Davis evvela İn· 
giltere Hariciye Nazm B. Eden 
ve sonra da Fransa Hariciye 
Nazrn B. Delbosla konuşmuştur. 

Büyük devletlerin arzusu, uzak 
şarktaki menfaatlerini koru· 
maktır. 

Çın de1egesi General (Şank 
Raolin), diğer devletler delegas· 
yanlarının hazır bulundukları bir 
salonda, hususi bir hasbıhalde 
bulunmuş, Japonyanın tecavü
zünden üç ay sonra toptanan 
bu konferansın iyi neticeler ver
mesini temenni etmiş, Japon· 
yanın; evveli Mançuriden baş
lıyarak Çine tecavüz ettiğıni ve 
Çin toprakl&nnda gözü olduğunu 
söylemiş. iç Mongolistanda müs· 
takil bir hükumet tesis etmekle 
zamirini açıkç1 meydana koy· 
duğunu beyan eylemiştir. 

Çm delegesi, japonyanm Çin· 
deki askeri harekatile Briyan
Kellog m sakile Vaşingtonda 
imzalanan 9 lar paktını ihlal 
eyledığini ilave etmiş ve Çmin, 
japonyanm itham ettiği gibi 
komünizmln ala< dar olmadığını, 
bılakis bu rei mle mücadele et· 
mekte bulunduğunu kaydet· 
miştir. 

Paris, 2 (Radyo) - Pari Mi
di gazetesinin yazdığına göre, B. 
Eden ile Bay Delbos arasında 
mühim görüşmel~r olmuştur 

Bu mülakatta bilhassa şu me

seleler görüşülmüştür: 
1 - Almanyanın müstemleke 

talebi. 
2 - Şimali Afrikadaki karı

şıklıklar. 

3 - Akdeniz meselesi 
4 - ispanya ihtilali ve Ade· 

mi müdahafe komitesinin vazı· 
yetı. 

5 - Uz.ak Şark ahvali 
Şimdiki halde İngiltereyi en 

ziyade alakadar eden mesele, 
Brüksel konferansı ve impara
torluk yolunun müdafaası mese· 
lesidiı:. Çin - Japon meseıesi tali 
derecededir. 

Mahalli idareler 
riyaseti 

Ankara, 2 (Hususi)- Dahiliye 
Veka etinde, yedi şubelık bir 
Mahalli İdareler riyaseti kurul
ması hakkındaki layiha, Kamu
laya gelmiştir. 

Layihaya göre; Beltdiyelerle 
Hususi Muhasebeler memurları· 
nın sicilleri bu riyaset taraf andan 
tutt1lacaktır. -macluo muamelesi yapması, o 
kadar gayri tabiidir. 

Bence, bu iki karakterle ruhi 
bir muvazenesizliğin, aile haya· 
tında tecelli eden yekdiğerine 
zıd nahoş birer tezahüründen 
ibarettir .• 

Dedi. 
Doktora son sualimi sormak 

için fırsat gözetiyordum. Ufak 
bir aralıktan iatifade ettim ve 
hemen atıldım: 

- Bay Dr. -dedim· hayatı
nızda kadın yüzünden geçirdi
ğiniz en büyük korku, heyecan 
veya sevicçleri habrlar mısınız? 

Dr., biraz düşündükten sonra: 
- Elbet ... 
Ancak, henliı itiraflarını yap

mak niyetinde olmadığım bu 
gibi ferdi hidiselerin umuma 
ifşasında bir fayda görmediğim 
İçin -bu sualinize cevab vermiye· 
•tim.,. 

DedL 
Doktora hay\i terlettitimden 
layı kendiaindea af 

M. T atareskonun mü-
him beyanatı 

Balkan misakının, Balkanlarda 
sulh ve miisalemeti takv"ye ey· 
Jediğini söylemiş ve Rom ry.ının, 
mil i müdafaa için bütün tedbir· 
leri almış olduğunu, hariç mem
leketler fabrıkalarına ısmarlanan 
mühimm ttan başka, Romanynda 
Rumen ordusu için otuz silah 
fabrikasın•n faalıyet halinde bu· 
lunduğunu ilave tylemiştir. 

Bükreş, 2 {A.A.) - Tatares· 
ko, liberal pı'lrtıs nin icra komi· 
tesinde hu fimctinin dört sene· 
lik: icraatını et afıle nnl .. tmıştır. 

Başvekı • rakamlara 1stınad 
ederek ıktısadi ve ma i sahn· 
larda elde ed ılen terakkilcrı 
kaydetmiş, demıryolları ve şose
ler yapıldığını, memleketin umu
mi id re İnın düzeltildığini, okul 
ve öğretmen ayısının artmldı· 

ğıaı söylemiş ve nihayet hü fi· 
metin barbtenberi ilk defa ola
rak bir silahlanma ve techizat 
programı tesbit ederek bu prog
ramı kısmen tahakkuk etfrdi, 
ğini ve programın tatbik.ine de· 
vam edı dığıni ila·ı~ etmiştir. 

Harici siyasete gelince, hjku· 
metin ananevi dostluk ve itti· 
fa~ ları t "S n ettığini ve ayni 
zamanda bütün d Jetlerle i ·ç 
fark gözetmeksizin ıyı mün se
bet tesıs eylediğini söy e.mtş ve 

demiştir ki; 
" - Küçük ant nt çinde Çe

kosıovakya ve Yugos avya ile 
teşriki mesaimizi her üç devle· 
tin de mukadderatı lehine ola· 
rak daima s.emereli olmuştur. 

Balkan antantının ve Polonya 
le olan ittifakımızın da bariz 
vash i~te bu ayni :s ya ettır.. 

Mıntakavi ittıfaklar s"stem".cıiz 

garbda Fransa ile olan dostlu-
ğumuz da eyi bir saf hada bulun

makt dır. Rumen i !etinin öte
denberi Fransılya karşı besle· 
diği derin muhabbet ve dostluk 
hislerini l 926 da jean Bratiano 
tarafından imzalanan ve bükii· 
metimizin akdettıği mukavele ıle 

de on sene müddetle tecdit 
olunan dostluk muahedesile te· 
belHır etmiştir. Fransa ıle mev· 
cut sıkı bağların esası yalnız 

ruhi birlıkte değ.l fak at ayni 
zamanda devamlı ve hakiki 
menfaat birliğmde mündemiçtır. 

Fransa ıle olduğu gibi kurucu 
bir sulh arzusıle kendim zi Bü
yük Britanyanın da yanında his
sedıyoruz. Cenevrenin fıkir ve 
efalinde siyasetim zın esasını tl'"ş
kıl eden prensipleri buluyoruz. 
Romanya del gelerinin daima 
müdafaa ettıği bu prensipler 
şunlardır: 

Devletlerin 
Toprak ve 

tine riayet, 

mutlak müsayatı, 

istiklal tamamiye· 

Kollektif emniyet.,, 
Tataresko, harici siyasette her 

türlü sosyal nazariyelerden u:ıak
ta kalmak ve her devletin ken
disi için şimdiki dahili rejimle
rine kanşmamanm Romanya için 
en tabii birşey olduğunu ehem· 
miyetle kaydetmiş ve bu babda 
acı ispanya hadiselerini hatır
lattıktan sonra demiştir ki: 

" - Hükumetimiz Romanya· 
nın Sovyetler Birliği ile müna· 
sebetini normal bir yola koya
bilmi~, dostluk ve iyi komşu
luk zihniyetile inkişaf ettirmiş 
olduğundan dolayı memnundur. 

Almanya ile iyi dostluğa is· 
tinad eden münasebetlerimiz, 
son iktısas ve hava mukavelele· 
rinde tabii ifadelerini bulmuş· 
lardır. Bu mukaveleler, iki Olil
letimizin ruhunda uzun zaman· 
Iardanberi mevcut yakınlığı ar
tıracaktır. 

Memleketimizin daimi menfa· 
atlerinden dotan bu açık 

A~ADOLU 

Tarihin maruf bir İstemeden V?ril n 
hadisesi cevaplar 

esareti ve Parıs n muhasarası Ha r onu söylemek isti-
takib etti. B r kilo terey ğı 3 yorum. B a1 c ~ n Jıyız .. M · 
altına, b.r kılo ekmek: t 2 al· sela, EvveJa idarecilerecilerden 
tına çıktı! iş~ baş\ malı. idarecilerde iki 

Elemli bir gün: k ra ter;n l>u1anm sı şarttır: 
1871 senesi kışında, batın 1 - Spor aşkı ıve bilgisi. 

oldukı;a tanınan bu kışta b r gün 2 - Bu işle u~aşabitmek 
Aayvanın Şan Elızedeki konağı için vakit. 
açıklı, buyuk b.r tan ıın ile ve Bundan sonra halkta sporcu· 
Almanyamn · art k Prusya değil luk ruhunu yaratmağa çahşmalı. 
Almanya mevcudJu · Parıs se- Fudool bir temaşcı işi olmuştur. 
firı prens Hohenlohen n birinci Atlet zm, d""nyao n her tarafında 
sağdıç ve ş hıdl ı ıle Prens dö faz a s y rci bulamaz. fudbol ıse 
Donmersmark ıle 1arkız dö aks"ne .. Ancak bizde her krs" e 
Payvanın ızdıvaç n erasımi ya· bulanı yo'". Çünkü seyredi ecek 
pıldı. bir oyun 5(.,t ren ta ım yok. 

A•manya hükumt-tı Kof)tu, hiz· E cman yok demıy(lrum. Üzerin· 
met erine mukabıl Pre11s ) ~pmış de çal şı lırsa çok kıyın tli oyun· 
ve bır Çiogfüw kızı olan T,e- cu yetış ırmfk mü kündür. Fa· 
zı dı- Prusya Prcııse:ılıgine ka· kat bunun içın de kuvvetli bır 
vuşturrnuştu! d · sıplin şarlt r. Fudbol oynıya-

Fransızlar, bu acı hCltırayı bir cak o.Jnlarn iş bulmakta çeki· 
türlü unutamadılar! len mjşkula ı düşününüz bir 

Bır akşam varye~e de sabık kere.. . 
orospu ve lahık Prens halk tara- Ayni zamanda kulüplerde at· 
fıodan ıslıkla talık•r edildi. Ertesi letizme de çok ehemmiyet ver· 
gün Almanya ~efıri Prens Ho- mdi .. Eskiden bu ışe daha fazla 
henlohe Fransız Har c•yt'sİne gıtti ehemmiyet verıliyordu. O ka-
ve bir Almaıı huşunetı ile ~bu dar kı, şimdi tek atlet çıkaramı· 
diyarda Almanyanın tebaası em- yan Altay d .. 
niyet altında değıl m dir;,, dıye - Yanış, Atay değ l Alsan· 
bağırdı ve, "Alman süvarıleri cak .. 
tekrar Parise mi girsinler?,. gibi Güldü: 

bir vaziyet atdı. - D ğı u, .Al:u;.ncakta 60 t 
Fransa henüz kendisini topla· Jet vardt .. 

mamış idi; bunun içın Fransız Is• mesele i nd liğind n 
Haricıye Nc:ızırı tarziye vermcğe orta)!a dökülmüştu. 
mecbur kaldı. Prens Hohenlo· - Halkın alakas•zlığında sim 
he de tarziye şeklini şu suretle mesclesınin de tc •ri oldu tnu? 
tesbit ettı: D ye s<;>rd.um. Eski Alta}llı şu 

"Parıs halkına muaşeret ada· cevabı verdı: 
bın. öğretmek üzere Prens ve - Hıç şüphesiz.. Üzerinde 
Prenses Domersm rkın fevkalade durulacak bir mesele .. Nuri Sıkı 
merasimle Elızede kabulü!,, ayağa kalktı ve gıderken; 

Luı Fılip tarafından kapı- - Benee yapılacak şudur, 
sından kovulduğu saraya, bu dedi, sporun canlandırılması 
"Sefalet kokan Fahişe"den baş· için kat'i bir karar ve disiplın 

lazımdır. Yani ya tam serbesti 
ka bir şey olmıyan "Prenses" 

yahud da tamamen teşkilatlan
işte bu su. etle kabul edildı. 

Mukadderatın en acı cılvele· mal.. O zaman her sporcu iş 
rınden her halde birisi de budur! 

İnebolu fa iası 
İnebolu faciası maznunl rmın 

muhakeı11eleri önümüzdeki Pa· 
zartesi günüdür. O gün müddei
umumi taıafından iddıa serde
dılecektir. 

Yunanistan 
Bugünkü rejim sııgesintle Bol

şeviklikten kurtuldu 
Atina, 2 (Radyo) - Yunan 

Başbakanı General Metaksas, 
şeref ıne verilen bir çay ziyafe· 
tinde müh m bir söylev vermiş 

ve Yunarristamn, bugünkü rejım 
sayesinde Bo1şeviklikten kurtul· 
duğunu beyan eylemiştir. 

Dört aya mahkum oldu. 
Menemen kazasının Helvacı 

köyünde Fatmayı kaçırmağa te· 
şebbüs eden Kadir oğlu Halil 
Ağırcezada dört ay hapse mah· 
kum edilmiştir. 

, ..... llE!D::~l'l!ll ........ 

ehemmiyetinin tesiri resanet bul· 
muştur. 

Kral Karolun harice yaptığı 
seyahatler bu kudret ve ehem· 
mıyeti, parlak tarzda ortaya 
koymuştur.,, 

Tataresko, izahatına şu suretle 
nihayet vermiştir: 

" - Dört senelik teşrii devre 
sonunda hükumetimizin vazifesi 
nihayete ermektedir. Umumi va
ziyet kralın vcttiyetiue arzoluna
caktır. Ve devlet hayatında açı
lacak olan bu normal kriz hak
kında bir karar vermek te krala 
aittir. 

Liberal parti geçici cereyan· 
lara kapılan derme çatma bir 
teşekkül olmayıp bütün halk ıı
nıflarını nefsinde toplıyan ye· 
iane teşkilat'lı siyasi bir küv
vettir. Gerek iktidar meukiinde, 

de bulur, çalışır da, spor da 
yapar .. 

Spor hareketi de kendil iğin
den doğar. Yolcsa yalnız saha 
yapoınkla iş bitmez. Orada oy
oıyacak, koşacak, çalışacak spor· 
cu, bunları alaka ve heyecanla 
tr.kib edecek spor meraklısı 
lazımdır. 

Dünyanın maruf ln-
giliz diplomatı 

lonu nu g yer giymez bir ziya· 
ı etçi kabul eder: Bu Kureyn ofi· 
s n detektiflerın den birisidir ve 
NazH'a bazı hadiseleri bildirir .. 

B11y Edenin elbiseye dikkati 
a2dtr. ispanya ateşler içinde ya
narken, uzak şarkta kıyametler 
koparken pantalonun şekil ve 
modasına bakılır mı? Zaten Ede
nin annesi de, oğlunun küçük
tenberi elbiselerine dikkatsiz 
olduğunu söyler. 

Eğer bir Müsteşar veya katib, 
yahud bir telefon yolundan alı
koymazsa, Bay Eden bu fırsat· 
tan istifade ederek ya "Kafe dö 
Pari,. de zevcesile dans edecek, 
yahud sinemaya gidecektir. Eski 
dostlarından artist ve muharrir
lerden bir kısmile sinemada bu
lu,ur. 

Eğer Taymis ve Deyli Telgraf 
gibi gazetelere mensup veya 
yüksek mevkili siyasi devletlere 
tesadüf ederse -ki bunlarla bir
li~e Şark lisanları öğrenmiştir
daha dikkatli olur. Bay Eden 
Farisi görüşebilir. 

Pazar günü boş ve serbest 
vakti olursa B. Eden milli ga• 
leriye giderek yeni kabul edil
miş veya eski eserleri tedkik 
eder. Evelce müzeyi de arada 
sırada ziyaret ederdi; fakat ~İm· 
di müzede görünmemekte<lır. 

Bu, fena bir alimet midir? 
A a abvalının ek 

i panya h rbi 
Londra, 2 (Radyo) - Asturya 

cephesinın inhilali üzerine, As· 
turya sahillerinde ko trola me
mur ol~rn İngi liz fılosu; İngıliz 
sularına dö .1 mek için emır al
mıştır. 

M jorgue, 1 (A.A.) - Balea
res adalarındakt kuvvetlerin ku
mandanı F rancisko Moren o Fer
nandes Havas A"ansı muhabi· 
rine şu beyanatta bulunmuştur: 

- Pırenelerden Motrile kadar 
bütün sahılleri abluka etmek 
ıçın M jorguede toplıyacağımız 

dizütamlar n:ledine faık mıktar· 
da cüziitaına ıbt yaç vardır. Fa· 
kat ş md;ye kaddr olduğu gibi 
sah in yalnız büyük şeh rlerini 
kontrol etmekle ik:tıfa etmiverek 
şimdiden şöyle bövle ehemmi· 
yeti ola'l bütün lımanlan kontrol 
edebilıriz. 

Muma leyh şunları ilave et· 
miştir: 

Hükumetçilerin donanması 
Fra kıstlerıo donanması ın çok 
dunundadır. Dişmanlarım.z pek 
ziyade nadırleşıneğe başlamış 

ola l Jspanyol vapurları haricin
de bil has a 1 g"lız, f ransız ve 
Yun::m bayrakların taşıyan va
pur aı la e zak ve mühimmat te· 
darık etm ktedı er. 

Fakat bu hayıaklar konso'os· 
larda.n alınan mektuplar muci
bince muvak~aten taşınan bay· 
rnktar<lır. Rolümüı naziktır. 

Çünkü kontrolıımuzu l ·panyol 
karas ı larına h.llsretmeğ..: m ·cbu· 
ruz. Fakat ın.ı.hari ')lık hukuku· 
nun t~nınma,sı JllfSt}imi~i teshil 
edec ktir. 

Ne a.luyoruz.? 
~t"dilrneıı ne iınl.m buluuauu or. 

Bııgün Mer ınılt>n l!elert>k f taıı· 
lıula gidecek ot.m Anafart.ı vııpuru. 

nun da hıı malları ohun mn gayet 
tabii olar_ak imldin bulımaonyacak. 
Çünkü Aonfuta kiiçıik bir \:ırıunlur 

ve esı !!1l ge:çru hafta ıuulıtelif is"~· 

lclcrde ka an malları tophyarok, )lcr· 
11inden yüklii gelecektir. 

Şu halde hu rıınllıır ne ol ıcnk? 
'Tüocar orıl ioo unu k ıirın iş, 

uıalı ttıtlar ) ükfoınışıir. Şimdi arı1iye 

vermekte zar.ır cı rnekı,.<lır. IJaft ı 

içinde ise yt•nıdt"o ··,·kçdılccck rual· 
lar ç1hcı~ı mul.ıakkııktır. 

Uenı1:}olları iılaıı•si lllU\akkat 
bi11 zuıo.ın için ol un bu buttıı faı-la 

vapur ıah is etmez ,.e ı;Pferl.-rini nrt· 
tırruaısıı vııziyetirı gün gt'çtik.çoe 1 aa· 
lnf:ıcagı .gözle g riHilr Lir hılkikıı.llİr. 
Bir na evci kıımr \"erıı ek, tüf'carı 

zararılou kurııırmıık liilırnılır. 

Mesajeronun mühim 
bir makalesi 

!erden İtalyaya verilen yerlere 
gelince, bunlar çöllerden iba
rettir. 

Bay Edenin, muahedelerin ihlal 
edilmemesi lazımgeldiği hakkın· 

daki iddiası ise, ayrıca bahse 
d ğer. Zira 1915 senesinde Lon
drada imzalanan muahedede, 
İtalyayı harbe sürükl emk için 
itilaf devletleri, ltalyaya Antal
yadan lzmire kadar olan sahayı 
vadetmişlerdi. Halbuki, harptan 
5onra bu muahede unutuldu. 

ltalya, Habe,şistanı elde etti 
ise, bu muvaffakıyeti kendi azim 
ve kudretine medyundur. Yoksa 
Habeşistan,ltalyaya sunulmu~ bır 
hediye değildir. 

Şu vaziyete göre, İtalya, Al~ 
manyanın müstemleke talebinde 
bu çlevlete bak veriyorsa, bunda 
kendisini haklı gördüğündendir.,, 

Danzig 
Yakında Af manyaya 

mı kavuşuyor? 
Danzig. 2 (Radyo) - Hüku· 

met reisi Doktor Forster, ga
zetecilere beyanatında, Danzigde 
teşekkül edecek olan yeni par· 
İimentonun, 11 

Naz.ilerin meclisi 
olacağmı söylemiş ve Danzigde, 

Hayal kuruyoruz 
nanda ikisınin de müstehziyane 
gülüştüklerini görür. Bu gülüş
kaynayan dünyayı kendisinden 
epryce uzakta tutarak, durur, 
dü ünür, araştırır. Fakat bu tipin 
aksi olan ve heyecan dalgasına 
derhal kapılan dığer tip te var
dır. 

Her halde kuvvetli mehazlar
dan çıkarak bütün lngilterede 
dolaşmıştı. Introjective dimağ 
orada gene rofünü oynadı. Yüz
lerce, bin1 rce lngilıı bu saçma 
şeyi hakikat ol rak kabul etti
ler. Bugünlerde başlıca intro
jec~too vetire Şovyet Rusyanın şu 
veya bu hükumet şeklini deviP. 
mek için namüt nahi para yol• 
lad1ğı şayiasıdır. Yakınlarda bfu 
yük ı:ütb~li bir zabitin Amerikan 
rej"mini devirmek için Rusyanın 
25 milyon dolar yollamakta Ol
duğunu alenen sqylediği işitil
mişti. 

Bütün bu sa_yılan hadiselerde 
projectie vetir hali faaliyettedir. 
Harp llysterisi ile malu' olan 
vatandaş mu laka pek çok malı- . 
cubiyetlerle veya adi heyec 
arzusu ile doludur. Rusların 
Lendra tari~ile cepheye nakle· 
dilme hikayesini yutan lngilizler 
kurtulmak için kendi aFzulıırıını 

proj ction ile ifade d y lardı. 
JntrojE>ctie tip"k bir misali 

"K ı bonn-Kopbes .. m n veya 
"eve' efendıın., cid~r: Muhıtinin 
rengini ayn n olı.r, gay sadtlc 
bir mu ka litfü. Hiç bn ıaınil_n 

yanlışt n doğn.ı •a dönmeı. Mu· 
hitinin kend sine telkin etti 
muhakeme şekli onda kökleş 

So ra tela çı insan tipı de 
vard r. Muhit dama kendisile 

beraber ve ona ha ·ınıdır. P 1-
tonuzda bir iplik varsa onu al· 
madan duramaz. Ehemmiyetsiz 
bir eşyayı düıeltmelc için hara
retli münakaşanızı keser. Harict 
dünya öyle kµvvetle ona tahak
küm etrnekte.drr ki bir türlü ona 
. ayık ola~ vkii vere z. Bi
naenaleyh dik.kati çahuk dağıla· 
bılir ve epeyce 111 cıdır 

Çıkan bütün gazetelerı alır 

Bayraklar asar, ıntısab edilebile· 
cek herşeye girer, düşmanı tak· 
bih, Mehmedcilderi teşci eder. 
Bu ~peyce yüksekçe introjectuie 
bir tiptir. Propag da ile yut-
rulan bu dünya onu istediği 
ştkle sokabilir. 

Büyük harb esnasında Alman· 
ların Belcikada yaptıkları vahşet 
itılaf milletleri arasında nakle .. 
dilen en meşhur bir hikaye ol
muştu. lntrajcctuie dimağ orada 
gen kendini g.österdi. Bu hika
yeleri açık kollarla karşılayarak 

derhal kucakladı. Her söylenen 
hikayeye derhal inamla inanıla 
nihayet büyük bir dclusion mey· 
dana geldi. Bugüne gelinceye 
kadar yapılan birçok tenkidler 
vaziyeti tashih etmek imkanın: 
bulamadı. 

Dedikodu lntrojectiue vetirenin 
bir mahsulüdür. Harb esnasında 
Rus askerlerinin Londradan ge· 
çirilerek hududa sevkolundukları 
havadisi lntrojoetiue bir dimilğ, 
tnünekkit olm1yaa bir dimağdıı:. 
Kabul eder. Ekseriya hiçbir şeyi 
hiçbir bakımdan tenkit etmez. 
Karbon kopyesi v.eya (teşhi.i 
değiştirerek) esen her rüzgara 
dönen bir adamdır ve yahud 
her noktayı değil de yalnız bazı 
noktalan tenkit etmiyen beveıti 
ve heyecanlı dedikoducular gibi .• 

Bu tipin aksi şüphesini son 
derece münakkid, düşünceliı niı· 
bi kıymetlere vakıf olan birden· 
bire neticeler çıkartmıyan, ince· 
liyen ilmi kafadır. Kendr.etlerine 
ve ancak kendisinin hakikat 
olarak tesbit ettıği nisbette ina· 
nan tiptir. 



c 
Manisa, ( Hususi ) - Büyük j 

bayram bitti ve geçen yıllara 
nisbetle emsati görülmiyen zen
ginliklerle, yeni birçok eserlerin 
açılması ve temelatmasile cum· 
huriyetin mana ve faydasını te· 
barüz ettirdi. 

Şehirde otuz beş tak kurul· 
muştu, yeni açılacak kız ensti• 
tüsü ile hastahane, yeni bulvar· 
lar, müze, parti binası ile temeli 
atılacak kütüphane ve stadyom 
yeri bayraklarla donatılmıştı. 

Bütün Manisa ve civar halk, 
bayrama iştirak etti. Bütün bu 
temelatma ve açılma merasimin
de valimiz ve aliikadar zevat 
nutuklar verdiler, büyüle teza
hürat yapıldı. Hastahanede va
limizle başhekim Dr. B. ·Faiz ve 
şarhay Avni tarafından irad edi· 
len nutuklarda cumhuriyetin ça
lışmaları tebarüz ettirildi. Hasta
hane 160 bin liraya mal ol· 
muştur. Misafirler izaz edildi. 

Gt>~~ • Halkevinde hükumet 
namına muhteşem bir balo ve
rildi ve güzel bir gect! geçirildi. 

Aydında: 
Aydın, ( Hususi) - Aydında 

Cumhuriyet bayramı geçen yıl
lara nazaran daha manalı, daha 
renkli, sözlü ve sesli geçti. Hal· 
kevi meydanında birçok hatipler 
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uğlada Atatürk hey 
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Atatürk lıeykelinin a9lima töreRinclen &lr intiba 
Muğla, (Hususi) - Cumhuriyet bayr,amı şehrimizde levkaladP bir 

şekilde kutlulanmışhr. Binlerce halk bayrama iştirak etmiş, yeni 
dikilen Büyük ôndcr;g ls~~iôln tô i yapılmıştır. Heykel 
Türle sanatkarlarından Nusret Suman tarafından yapılmışbr. Kai· 
desile beraber irtifaı lO ~Vlc metredi:l. ~ide&i Bodrumda çıkan 
kır.mtzı somaki mermerden yapQtptŞhr. Heykelin irtifaı 3 buçuk 
metredir. 

B yram ve ~ı ma törenleri fo~de heyecanlı olmuş, binlerce 
halktn yaşa ve alkış tufanı Muğ~ sa~. bbay R. Güreli ve 
d~ batipjer \tarafuıdaıı :beyecaıdi !'. nut:Uldar _.-~t1r. 

Heykelin etnıhnda büy.ülc bir meydan aç.ı1mt~ etraft güzel b"r 
bab_çc ha1ine geti •tmiŞtif. -t!~ muhtelif t~ilet tarafınd 
çelenk'ler konmuştur. 

:a 

söz aldılar. Şehitler abidesine Ôdemişte geni otomatik telefon tesisatının ~ılmrısı intiba/arından 
çelenk kondu. Burada Ortaokul hararetli söylevler verdiler. allim Latif, Kızılaydan bayaa 936 senesinde tohumlardan fidan 
direktörü Refik Yıldınm ve dok· B, Adnan, Ödemişe geleli Betül ve her okuldan birer ta· yetirmeA-e teşebbüs etmiştir. 
tor Hasan Tahsin Soylu kıymetli buz fabrikasının tesisi, Genev lehe söylevler verdiler. Gece, Bugün, burası, binler ... ~ muhtelif 
birer hitabede bulundular. Ak· suyunun şehre akıtılması ve cto- bayram şerefine belediye salo· ağaçlarla süslü bulunmaktadır. 
şanı, Valimiz B. Ö. Cünday ve matik telefonu kurması itibarile nanda bir balo verildi. İkinci günü Bahçede meyvah, meyvasız 

Tire, (Hususi) - Tirede Cumh~ ~aml çok '!)eşeli ve 
yecanlı geçmiştir. Resmimiz, bayram ~i verilen balodan b 
intibaı tesbit :1mektedir .. eşleri, Halkevi salonunda bir şehre nafi olmuş bir münevve· de şehrimizde üçüncü llkmektep ağaçlar yetiştirilmektedir. Bu 

balo verdiler. Balo çok güzel rimizdir. ve Jandarma binalarının açılma bahçede çiçek fidanlı~ı da var. 
geçti. Ayni akşam Halkevinde bir törenleri bizzat Valimiz doktor dır. Bu sene Turgudlu merke· Beraet 
Ödemişte: balo verilmiştir. Ertesi akşam da B. Lütfi Kırdarın huzurile açıldı. zinde ağaç olmıyan yollarla yeni Yıldız isminde sokaklarda do· Hırsız Ali değil, Muhtar iml 1 
Ödemiş, (Hususi) - Bayram, sinema binasında, Halkevi temsil Burada her okuldan birer talebe açılan caddelere oniki bin ağaç laşan bir kadını zorla kaçırmak Dön Tirede Terzi Aliden şu. 

Parlak surette kuthılanmıc:, şe- kolu tarafmdan "Devrim yolcu- manzumeler okudu. Kaymakamı· dikilecektir. Bu fidanlığın, Ma- ve kirletmekle maznun kasap mektubu aldık: 
)/ M 'f R h 29 Teşrinievel tarihli gazete-hirde taklar kurulmuş, cumhu· ları,, oynanmıştır. mız, narı memuru a mi, Gazi nisa ve diğer kazaların ihtiyaç· Ali ve köseleci Kenanın aK..r-

Akh • J ok 1 da Fuad Ort k J d b f · h ıs• ni.zde, Tirenin Hisarlık köyünd 
riyet meydanında söylevler ve- ısaraa: .~ ~n.. n . ' a~e tep annı a ertara etmesı mu . cezada mubakemelori sona er· bi; hırsızlık vak'ası olduıt.u v 
rilmiş, Atatürk abidesine çelenk- Akhisar, (Hususi) - Şehri· muduru Saıd, 

0
Halk partısi na- temeldir. ö 

Ah d I F'd 1 ğ b' k miş, suçları sabit ohnadı"'mdan benim Muhtar fsmaile aid bnh. Ier konmuştur. Ödemişte Emmi m'ızde yu"ksek bir heyecanla kut- mm.a . m. e na ve en. sonra ı an ı ımız ır aç sene sonra ~ 
V l b k · h ı b tl · k ·1 · 0· çeden zeytin çaldığım ve yaka· oğlu mektebi ile su ve elektrik lulanan Cumhuriyet bayramında, a ım~z ırer nutu • verdıler. cıvar şe ir ere ağaç tevzii sure- erae erme arar verı mış r. 

işletme idaresinin tesis etmiş Mudur, Seydiköy, Saracogv lu, Vah bş.erefine belediye salo· tile memlekete hizmetini çoğal- -----------..ı !andığım yazılıdır. k 
d "ğl · f t' d t k 3 5 f d yerinde olduğu gibi coşkun te· Hadise ise bunun a sidir olduğu şehir otomatik telefonu, Beyoba, Selendi mektep, yol, nun 8 ır 0 e zıya e ı veril i. aca tır. • sene zar ın a 

T dl l k t ·ı b' k'l ı zahürat içinde geçti. Valimiz Muhtar benim mutasarrifi bulun• kaymakam B. Haşim Seçkinin parti ve köy odalarının da açıl· urgu uda mem e e yemycşı ır şe ı a a· 
k b l - ıı· ~ · B R a · G.. ) · B d duğum zeytinliğe zorla müdn· eli ile açılmıştır. Elektrik idaresi ma törenleri yapıldı. ilk gun Beleaiyenin güzel bir ca ve u suret e guze ıgı arta· ay ec 1 ure ' yem 0 rum hale etmelc istemiş ve beni hı,.. 

bir çay ziyafeti vermiştir. Çay- Cumhuriyet meydanındaki me· eseri daha caktır. belediyesinin küşad resminde sızlıkla itham eyliyerek tahkir 
da kaymakamımızla parti başkanı rasimde kaymakamım\z bay Rı- Turgudlu (Hususi) - Şehri· Bodrumda bizr:at bulundu ve binayı açtı. etmiş. Derhal yapılan cürmii 
B. İbrdhim Yayla, Şarbay B. fat Yenal ile Ortaokuldan mu- mizde istasyon civarında üç sene Yeni belediye binası Merasim çok parlak oldu. Bu ~ meşhudda Muhtar İsmail altı ay 
Mitat Baysal ve müessesenin allim Saim, Misakımilliden mu- evel bir mezarlık var idi. Bele· Bodrum, 30 (Hususi) - Bu- münasebetle belediyece bir çay J hapsa ve beş yüz lira cezaya 
direktörü Adnan Özdemiroğlu allim Rıza Gazi okulundan mu· diyemiz burada fidanlık tesisi ve rada bayram, Türkıyenin her verildi. mahkum edilmiştir . 
........... .a ....... İlııımım!iimmmmllilllii~~~~~llEDcci:.~~~az:~·~~ma~eaİılll!ıı::mm:aısa ... -...ı. .......... mm:z ......................... ~~ 

M 1 k bir şehir kızının kolunda bulu- Başım ağrıyordu, ay, ağaçlar, çoğunu da seccade başında ge· banal Hakkın da var ya! Gece e e ve nuyordum. Kin dolu gözlerle oda, tavan, döşeme biribirine ka- çirecek. Avrupada bulunsaymış pek çok içmiştim. Ne yapalım; 
benim ~allanısıma, sendeleyişime rışıyordu: tam bir rahıbe olacakmış amma, onsuz yapamıyorum işte.. Beni 

4 
Kime varacaksın? 
Onu Allah bilirf.. .. 
Her halde tasarladığın bir 

şey vardır. Burada kimsen yok, 
nereye gideceksin? 

- Nereye gidersem giderimi. 
- Demek ki beni sevmiyor· 

ıun?. 

- Benim kadar seni kimse 
ıevemezdi. Fakat şimdi, artık 

İslemiyorum. Zaten hep annenin 
batın için katlandım. 

- Demek ki onunla evlcnmiş
hn öyle mi? Fena değil vallahi! 
Şimdi dul kaldın öyle ise .. Bana 
ne soruyorsun, hemen şimdi git!. 
Zaten b en de annemin hatırı için 
Şimdiye kadar sana katlanmıştım. 

Onun bana sokulup yalvarma
sını, hiç olmaz a bir odaya çe· 
kil t: rek nğ nma ~ını bekliyordum. 

-Uu bır sıııır ııôuet.d r; gt.flt 

Yazan: Kadircan Kaflı 
ve geçeri 

Diyordum. 
Sanki gitse ne kaybedec'ektim? 

Hayatımda ancak bir yatak çar
şafı kadar rolü vardı. Bana, on 
üç yaşımdanberi hasretini çekti· 
ğim kadın tadını vermekten uzaktı. 
Annemin yanında, onunla bir 
ayarda namaz ve dua ile yaşa· 
nııştı. Bundan sonra da öyle 
olacaktı. Hayat, yosunlu bir dere 
gibi akarsa onun değeri nedir? 
O giderse büsbütün serbest ola-
caktım? Hatta bana bir zından 
kadar görüı1en bu peştemallı, 
abani sarıklı köhne kasabadan 
da kaçar; mesela İzmire, lstan
bula geçerdim. Orada yeniden 
ve mesut bir evlenme yapardım. 
Kend ı mi şimd iden vücudüne 

daracık kırmız ı elbiseler giyen, 
kıvrıık, ç p~ın, cıvıi <f~vıl öten 
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bakan Zehrayı şöyle bir süzdüm. - Adam sende. biraz sonra yalnış yerde doğmuş!.. Ah, keş· avutuyor. 
Dudak büktüm: kendisi gelir! ke gitse!. Tuhaf şeyi Zehrayı ne mut-

- Sen mi bunu yapacaksın? Diye düşündüm. Sonra kendi Dalacağım sırada bir gürültü fakta, ne de oturma odasında 
Eğer yaparsan öğüdüm olsun, kendime söylendim: oldu, ev sarsıldı: bulabildim. Sandık odasile el. 
Haticenin yanına git( Orada - Fakat hoşuma gitti kafirl - Rüzgar kapılardan birini biselerinin bulunduğu yer karma. 
orospu olursun amma biraz da Ne güzel çıkışıyordu? Tıpkı şe· çarpmıştır! karışıktı. Yağmaya uğramışa ben· 
kadınlık öğrenirsin!.. hirli, kıskanç bir ka~1 gibi.. Dedim. Rüzgarsız bir gecede ziyordu. 

Kolumda kıvrak bir şehirli Demek ki beni seviyor.. Sev- olduğumu bile düşüoememiştim. Kapının arkasındaki ayakkap-
kadın varmış gibi, gülen bir yüzle meğe başladı demek!. .. Lakin Olduğum yerde sızıp kaldım. )arı da orada değildi. O rtada 
merdivenleri çıktım; dbeyaz bir boş ümit! O, annemin bir mo- ,.. * * sabahtan beri iş görüldüğüne ve 
ay ışığında yatak 0 amın ka- delidir. Başka türlü olamaz. Zehra, çağırdığım halde gene bu evde bir kadının bulundu-
pısmı ve karyolamı bulmakta Nereye gidecek? Bu kadar ce- gelmeyince gece aramızda geçen ğuna dair en ufak bir işnret 
zorluk çekmedim. Olduğum gibi, saret var mı onda? Hayat, hep sözleri hayal meyal hatırladım. yoktu. Zehra, ortalığı hiç bir 
soyunmadan uzandım. Uykuya böyle yosunlu bir dere gibi ge- Anlaşılan darğınlığı henüz geç- zaman böyle dağınık bırakmazdı. 
dalmadan evel kollarımın ara· çecekl Benim için hizmetçi memişti: Ne kadar erken kalksam her şey 
sında bir şey aradım. Hayal, olmaktan kurtulamıyacak ol.. Ah - Gideyim, şunun gönlünü yerli yerinde olurdu. 
insanı doyduramıyor. Şimdi Zeh- keşke hep bu geceki gibi olsaf. alayım) Zaten uykum kaçtı. - Yoksa gitti mi? 
ra bile kovulamazdı doğrusu.. Ne gezer? Öyle rasgele bir Diyerek aşağı indim. Merdi· Buna bir türlü! 

- Zehra!.. coştu? G elip geçici birşey.. venin alt basamağında her tarafa - Eveti. 
Yarın sabah gene bir gölge ha- duyucarak şekilde hem söylendim Diyemiyordum. Kabil değil! 

Aşağıdan sandık kapaldarının 
vuruşlarını, onun ayak seslerini 
duyu) ordupı, fakat gelrnıyordu. 

linde sessiz ve solgun mutfaktan hem de onu aramağa başladım: Zehra bunu yapamazdı. Hem 
odaya, odadan çamaşıra, çama- - Zehra!. Nered esin canım ; nereye gidecektı? Komşu evi de. 
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·- - A ADOl"U 

t rdam g·· r, antre Hayal kuruyoruz 

Potarl uanıyor. de hadisa kendi :heyecanlanna 
, göre renk Yeren projeksiyon 

' • • me mevzuunun kendisi oldu-
Y angın çok büyüifltür, altmış tulumba ateşi ğundan emindir. Mahcub ins n, 

söndürmeğe çalışıyor. kendi eksiklü<lerfoin başkaları 
Amsterdam, 2 (Radyo) - Bugün, nereden çıktığı henüz anla- tar: md n bilindiklerine · a-

rak kendini bedbaht eder. Ha· şılamıyan bir yangın neticesinde limandaki ntrepohır yanmağa 
baş mıştır. Ateş, bütün .depolara sirayet eyledığindcn yangın fev- yalinde kurduğu şeylerin hiç bi-
kalide büyümüştür. ırisinin vaki olm2'dığma ~e kim· 

Amsterdam ile Rottcrdam itfaiyesi, yangını söndürmeğe çalış- enin kendisile meşgul o\madı· 
ma dır. Altını tufıımb , sababt nberi fa&Jıyet halindedir. j'ma dair ikna edilebilirse mah· 
---------.=.:~=.:..:==------~ --------• cubiyet derhel .zail olur. 

Kr di Afgıan Kısacası kendi kedisinin pro· 

M .. .. L l .1.. .D l... • • • jectio muhayyelesin kurbanıdır. 
Ue sesesı HUTU acaR r .aT amenfOSU reısının An e ~e babalar kendi arzu-
Ankara, 2 (Hususi} - Kü~ük beyanatı laTLnı çocuklarına 11ermek 

sa~atlar kanunu, yakında çıka· lstanbu,, "2 (Hususi) _ Afga- isterler 
ca br. . . •w • .__ • nistan Parlam~ntoşu reisi, bu Opera muganniyesi olmak en 

Kanunun ıstih f cWgı u~pı - \_ .. ·ıı · ..ı_ b.. -k · ı b. kı . . . . . . . .. b k .1 gun matouat mumessı erme oe· ı..ıy.u gayes1 o an genç ır . ı 
ışının temmı s~ın, .. Sumer an ı e ,-anahnda: evlendi ve beş çocuğu oldu. 
iş bankasının .ınuşterek serma· "- H A"- 1 ı k t Birisi kız idi. Zavallı ıucnr. ·~ 

·ı h b. k d. - er ıgan ıya, mem e e 0 ıw 
yes. e e.men ır re ı muesse- haric'ne ,çıkarken kardeş :fünci· lık ar:zusu tekı:ar belirmeğe b • 
sesı te kıl olunacaktir. . . . f .n l d M- ı · • o/eyı z1yaret etmesı arz .r. ıoen a ı. u emme ou a ~ Ye~ 

Kont Cıano .de, ia'kılabımz n feyiz i eserlerini hasta bakıcı .olabilecek., çoCJJ~· 
Marn k.etimize 1 ceği .gör c;ğe ge1dim. na ikendısın~ kapalı katan mo· 

gün belli değil Memleketim,inkılabınızdan bü- v ffakıyet kapılanoın çocu,D"P Y.a· 

f anbuJ, 2 ;(Hususi~ .-- )'; • .yük istfade1er lmaktadır." sıtasile açılmasma ~alıştı. Onun 
kınd o ray.a gelme · Demiştir. zavaUı :J. yıf sesinı terbıye etmek 
savver olan ltafy.a Hariciye Aziz misafirimiz, :yarın (bugüo) içfo Yar kuvvetil uğra~tı. 
zırı Ko t Ci nonuo ne .za Ankaraya hareket edecektir. Bar.an büyü~ ışlcr haşaran 
gelec~i belli d ğUdir.. A d ıft.T .,,,. ~nsanlar da nıuvaffakıyetlerinin 

y ı n - , Yazı ı t d" _, B Sııric . ema ı etıue.sını JsteJH~·r 

A k ·f.. . . .,. 
1 7 spor rekabetı B,1.1r.ad insan• ilr.iikhyen gu· 

n ara se ırı mı o ug9,. d E A 

ı b ı n ( H .. ~ o Aydın(Huwsi) _ Geçen hafta rur ur. vlad vt1 abladını kur· stan u • r.. u USl , - 'nUS· 
ya•11n Ankara sefaretine, eski Aydın spor kulübü futbolcuları P n ederek r m anru bedilc~-
s fır B. Suriçin yin edileceği maç !f.apmak üzere Nazı11iye git- tirmek i terler :Şiipb iı kendi 

· mişlerdi. Bu oyunu NazıJlı ta- rı~nıını yaşatmak açın kimse şo-soy eniyor. 
kımınm 2 • O kazandığrnı bildir· urlu bir şekilde evlad Ye ahfa· 

· Filistindf' tu yan d k h ._ · v "" mi~im. Sahadan )'ara b~rc i~n· ını ur an etme" ıstcme:r. · ı .ap· 
Kud .. _s, :2 (Radyo) - Şıdde.tU de ynlan oyuncuların ıkamyon· tı~ı ey sadec.e hayal kurarak 

y· ğ r ar,d n Kural önünde lan Naı.iıliden çıkarker. h~tta çocuğu §O ~eya ba ~ekilde gör· 
tugyan hasıl olmpş, 9 Bedevi HalkeYİ öuünde baz çacukJar mek 'stiycrelc bu kuVYetli arzu-
bog- ıl rak ölmüştür. Burad j tarfından taş3 1 ıtulduğu. söyle· sunu çocuğa (fovretmektir. 
Bed vi ıÇ-adırl rı tamamen sular ıniyor..du. Maatıe,t" süf bunun doğ· Y.a,atl!lımu dünyalar 
altı dad r. 50 !Bedevi aite i açık· ıJ1J 0 dugı.ı anlnşılmıı. po• böl- En nihayet lccndJ kendisine 
ta ka mıştır. gcsi ışe '.VlU • 1y""d ı--yJ,.mışt ır. tşin ama mile kah münzevi 

Bır çok hayyan telef .en garip ıeıhet Naı.ill ı ı..nbıta in.sap tjpl 
tur. Hu··ku"m0 ·t bur tar m ddJ : 

"" tntfl. u , d" ıh sısasıyec -gö ter.- 8 • 
tıaç göndermektedir. 

Mısır hududuna giden foluo 
bazı kısl.Ull rı da· geç.ilemiy cek 
b r hal alnuştır. Tel-Aviv şehrinin 
ken r 'an::ıiielerini su\ar bas-
mıştır. 

A.m frll edine yolu t'ağ· 
mur dao Rspaomı tır. 

Sahtekar bartger 
ya tıla11qı 

K anunf tgkib t B~ü1$ elde 
gqpı/açpk 

A W:rdam, '2 ( Rady.o ) ~ 
Belçika zabıtasınır) t 1 bi üze· 
rine Holl nda ı bıtaşı, m bur 
saht.ckirJ rd n b ng r Y rın OJ 

yakalamJş ve Brüksel~ .gönder· 
mek i.ize.rc teykif eylemiştir. 

Yarman h kktndf)ki bnurıi :ta· 
kibat Brükteld~ y~pıl ca aır. 

alçova köyü 
/zmir hududu i~ine 

alınacak mı ? 
lımir c· y~rJndaki Balçova lc.P· 

yü lıududu c.•ahılinde bulunan 
lncira1tı ve Çakalburnu banyo 
ve gazinolarile Bulwva ılıcaları· 
nın lzmir Belediyesi hud\ıdu içi· 
ne alındığını ya -ı.ıı~tılc, Balçova 
köyü ihtıyar hey~ ti, köyün bütün 
varidat kaynakları bu ıSurçtlc 
·alınınca vllaye~ .... nıÜrdcaatla Bal
çova köyünün de lzm ir şehrinin 
bir mahallt!sı sayıl111 ~..sını ve be
ledıye hududu içine alınmasını 

istemışti. 

Vı ayetin, lzmir Belediye Re· 
isliğıne gönderdiği köy mazba
tasının, Şehir :Meclisir'::. bu top· 
Jantı devrçsinde müzakere edi· 
lece ~i haber alınmıştır. 

Sır köyün bµtün gelir kaynak· 
ları alındıktan sonra o köyün de 
lzmi r belediye hududu ıçıno 
al nrnası çok yerinde ve doğru 
Qjr hareket olur. 

Sıhhat müdürü 
l ır ay ıznıle lstanbul ve ora· 

d n Ank raya giden Stbhat mü· 
( v l t Sar: c6.ğlu ya• 

n z don 

memiş olmasıdır Fener Galata 

rekabetini ~eçen Aydıo NazıHI 

1'e'kabetinın dnha fec v" 1~ı2~1sı 

k&bil olmıyacak neticeler verme· 
sinin şimdiden ,ÖQÜ e geçmek 
lazımdır .. Spor u ııumi merkezi· 
nin atikasını dıterİm. 

O. Becerik 

Şehinşah 
Memleket dahilinde bir 

gezi yaptılar 
Tahran, 12 (A A.) - Şah ya· 

JHnda v.eti ht, nazır! r ıve :birçok 
mpbus olduğu halde franı baş· 
tanbaşa katede ı yeni demiryolu 
ile Gorhana g'itmiştır. Orada 
sonbahar at koşularında bulu
nacaktır. 

B. Çember/ayn 
iyileşti 

Londra, 2 (Radyo) İngil· 
ter B şvekili B. :Nevil Cem· 
berlayn, t manıen ifak t etttğin
pen, bu h fta ıçinde aayfiyesin· 
den bur ya dön c k ve Avam 
kamarasının iJk toplantısında 
hazır bulunacaktır. 

B. PaP.en 
Pariste bulunuyor 

Paris 2 (Radyo) - Alman
yanın Yiyana c.fıri Vpn P. peo 
48 saattenberj Pariste bulunmak
tadır. 

Von Papen, Paris sergisini 
ıiyar.et etmiş ve Alman paviyo
nunu gözden g çirmiştir. 

Yunan kralı 
ltalga kralmın ziyafetinde 

bulundu 
Roma, 2 ( Radyo ) - Yuoan 

krala ikinci Yorgi, bugün, ltalya 
kralının bulunduğu (Sanrosöre) 
şatosuna gitmiş ve ltalya kralı 
tarafından kendisine verilen zı
yafette hazır bulunmuştur. 

Torbalı kaymakamı 
A~\Cer\i~ni bıtıren 3\11-bah 

kiıy~kii~u B1ff lid tiibwfu.' ~Y"" 

hcyecanfannııı yardtmile 

verdiklerı muh yy 1 dGoyadan 

başk bu şey görmcn:ıe'kte~ir 
'T rancıs Bacon dıyor lci- •Ta 

biiitİn ışı~ıııı pıır?Jty rı ~t' reD· 

gini dek~tıren h~ csır) l:cpdiue 
mahsu.e bır IC-\Jlübr. ver• ltoy..utu 
vardır . Bıı sur~tlc_ lıuao ruh o 

değişebıleo ve pc -kan ık bir tcy 
olup C.baoc._ele, ilr dar •Ô.Ü 
mektedir,,,. 

"Bu vaııyetr •c•b• ne ~ad 

ıkend.ını~ n la"4' tıdıy.orvm?. 
J-lerkesin b·ııdısıııo sor ı ıcap 

eden iı u ·- IÇqçzuı remc~e 
ieç gtden kadır\. cH riul ve ü.t-
tünü ıkırJeten çgeuğu noes~ 
~abo jnş n ıürÇ.s~nden babı den 
yeni r.engın, gizJi düşmanlfrdan 

evh~mlanan lır9rk le. 9e.lr~l odo~ 
ne.ş'csinden kayıtıyan Goticol'\, 
ye.sinde.n J.OIJi)1.1rtaA Re.sıroi t çak 
bir nüfuılf bu ırnolc .cevap ve· 
rebiJseler herbalçlo in anları ao· 
lamak husuşund daha az bata 
ederlerdi. 

İntrojectioa 
Bir z evei de gördüğümüz gibi 

projectionda kendi hayalimizde 
dünyaya ş~kil veriyoruz. Bunun 
tamamile alcıi olao blr •etiro de 
vardır. lntrojection ba da Daric1 
dünyanın hayalinde İ>iı~ muay
yen bir şekil vermesi demektir. 

Mesela harp bystcricsini ele 
alın. GP.leyah gefe'r'~V kin~mın1 

heyecana kaptırmıyan 

Limandı 
Gelen giden v purlar 
Limand bulunan ~iman Sofiya 

vapuru dün fütün yüklemeğe 
başlamışbr. Bugün limanımıza 
biri ersinden diğeri İstanbul
dan olmak üzeı· iki Türk ve Ro· 
dostan bir ltalyan vapuru gele· 
cektir. Bir Tıürk vapuru lstan· 
bula :ve bir ~ta yan vapuru da 
Pireye hareket edece'\ctir. 

Halkevi k ·· şesi 
l:llilF;lillm!:::~ımıl!im!:S:!BJC::.~~! .. 
Halk dersanelerl flfl yabancı 

dil kur.sları açılıgor 
~-1 J-937 ıtarihınde derslere 

başlamak uı.er,e Arapf mnında 
Oumfupınar, D~codağmda 
Halitbey, T pecıkl Şeb· F' aı:ı1, 
Kar~ıyakBda Fevzıp ; K.eQtd-
leıdc Yetim .- Kara ulla-
rilo CC%Dt'Ylnd ballı dc.a.ao 1 

1 - Arı pfmnıncıa Dumlupı· 
ın r okulunJa Ute riyazi ur • 
larıle A~mauca, F rauMzca: İngi
liı;c lisan kurılan 

2 - Hal OYJod usulü def-
teri yo oförlül. kur:slarJ. 

3 - 'Yuk o. a<1ı g--eçen kurs· 
larla ~er ant-le1 ;içiıı kayıt ~e 

kabu1 ~kincılqnn11> haftasına ka
daı dftVSID ~dec.elctiı. 

~ - Hal\& c:ıenanoicr.inc biç, 
okumak yazm k ilmlyenlerle 
ilk ta iiinı m edemiye-n 
yurddaşlar ahnaoaktıı 

°' - Kayıt •• bbaJ ıçuı ber 
güo ab b n a 

(cumartesı " pazar g(lolen 
riç) ~raphnnmda DumlUj>IDılU\ 
Tepecikte Şehit Fazıl, Dcğir
mendağıoda Halitbey, Kar§ıya· 

icada Fevzipaşa okulları haşö~-
retmenliklerine ımür.acaat edil· 
melidir. 

......................... 
•acıabDJ kulLananlar.a bir p.a 
Be& ık ndJsi be 
feti parke.o 7a a yabillı. 
kO bı;Q, o nan ıepe)'C ıım 

:kıı olm mı · yr.tt f11ul 
oyundur~ Et •ntı 
oın fiı.er.\ıı b,ayte 
madan ncl d0 6nme a. 
ol•oaQ'loı &pcnmelidiı V~u 
:li)'llcile ~tkı O:diy.or llla?Y olcaa 
biıdq.obir• net.t«tloı çık.arQQk 
itbam mı edıyor? ~ oo 
iso. ko suuo c:rbangi b,ı 

ş6pcAŞİl harek.etJ y.ÜJ'i1ndcıı 

~nerek k\lr:du dunna 
yatlen rn ı>cldudWH bU 
6nı1Pd t r;:QSrmdidir ~et 
6cutr • ~dı memurlan.a. 
ltar'6 tOpbo • '<Jığınlıklardan 
bayalleı kuraıa.k ol yaıa 

mubayyo\ p:höleı meydana e

tirip gctirınodiklof vqtumab-
dır. Ete7 if9i lmrioe 
itim•cLnzhk "1.ı hklari1ı 
kuıduA-u b6yallon aJc tleı11en 
yırt tın.ete dır ~ 

dostıll, a:::rın• Ur olan 
koıur • ı Dl göz önü· 
Q• ~mu.? 

$m,d; •O~ 
ln.-iwda .b" ~~~:m 
trojoktion tema lQmJ 11 

tabiliriı.? Bu ~ Deki 
duldannt vo ne 1 ptıklan 
kendilcrloo anlatalım m{/ Yahut 
buna maot ol~ diker itiyad· 
lar mı vilcuc:le gcth-elim?. 

Her oc olursa ol un şu emri 
daima babrlamalı~ "Kendi ız
brabını başkasına yükletmeğe 
çalışma.,, İntrpjektion~ korlr .. nc. 
r.ı 1 1 • c. 0)0 • ~ ?Y. fi 
netıce erme ~n\ olmA ıçm ve· 
r.i~~cek emri &eİlci o~};~çu ver • 

Yeni havuz 
Şilep 

Ve vapur inşasına 
başlanıyor 

Istanbul, 2 (hlu usi) - lstan
bul deniz havuxlannm yanında, 
beş bin tonluk gemiler inşaya 
müsaid iki havuz daha o/apıla
caktır. 

Bu havuzlarda, derhal şilep 
ve vapur inşası için hükumetçe 
lazımgelen tedbirler alınmış ve 
faaliyete geçilmesi takarrür ey

l<;miştir. 

Tire noterliğinden 
Şirket mukO'V41esi 

Bin dokın yüı otın ltı yılı 
Mart ayının seldxm çarşamba 
günü .saat lS Ben cuwburiyet 
ya alanna d y naJi v aş kıdaki 
imza ~ übii lcullaoaıı Tür-
kiye ıcumburiy tı tnı 1' 
~ehınca Vcfiki Sar , Tırcn· 

kurtu "' m l es od Ekm ~ 
Ali ~~ k,Ai 19 
özel 4.ekfcınd 
·Tı • Cumh~t 

9~,. llJD'\I 

bo ~kild• ' 
loodc:tir 

! - 5erm yesı Bübeıoğlu 
Yud rafından onulma ve ilet 
şerik mcsailerilcı · tir 
aur tile "O m&avı ŞCT 

ve ıda

vu'\ İID' 

6 - Şüreka münfer den şirk 
nam we hesabrna mal al p t· 
mağa salahiycttardn. 

rr - Heı . ode 
görillocck h.c.ap ,. yapılDC<l 

bilanoo oct>oeslndo tahakkuk edo
cck kiı e lciziocl madd d gas· 
tcriloo fÜreUdan heı bh-inin 

dJ ibtiy lan .çı o \au.a d 
ocekJeri Dev2 le enz;.( 

edildiktt'll sO musa •wdt 

talwm odılerek hesabı carilerine 
geçın ktir. 

8 - H sene nıbayctind 

gdFu rek ber .birfoi 
ncı ınabsobu tcıa ed 1-

da f h 

ibtiy q1 nna 

h'yctt:aidırlar. Bu t b ı 
miktarl veya bir ş rikc 
tar görülecek lüzum üzerine 
şiirekanın ittifafikife tezyit e • • 
\cbilir. 

10 - Şirket müddetinin. bita· 
mıodan mukaddem şürekada11 
blrinin vdab baUnde arislerl 

D mnrito 

Osavi hisseye 
e.lınır. 

rketto 

12 - On sene hitamında şir· 
bı müddeti şürekanın ittifakile 
temdit olunabilir. 

• 
l'S• sureti 

Ge-
osya• 

tı ashmn aynı oto uğunu 

edcrtru Bio dokuz yüz 
otuz altı yılı ar• ayının on 
sekizınol Çnr,amb. gunu. 

60 kuruş barç pula. 
30 kuruşlµlı damga pulu 

Tire Noton Mehmet Vefiki 
resmi mühürü ve imzası 

lzmir birinci ıcra memurhı· 
ğundan: 

lımirde Göztepe Şehit Fethi· 
bey ğ'ında 7 şayılı evd 
lkcD blileo Ocam i~hı bilinemi· 

rcın Covdos Ml lal na: 

Em E.yt.aaı nkasına 

boı-cuıuodan dola)" Goztepe
d ki tpotekll oYU>ttJ l /l 11937 
tarihinde 1 p.Uarı "8.Zl)'CI ~e uılıc· 
diri kıymeı u.ptın- gltt1D"iı ve 

· bir razmu yana çg n ıar· 

hoda dalıeycı wCb o.ı> tlcı Sl 607S 
aeyıb dosyamıza bildınn~nı ılan 
olunur. 3858 

Kız kaçırma 

~f rihisa: ~ıuvıın 
1 İbrahim mahal!,. n,bc(I t."OlİŞ 
oğlu Baytom G{M.~ı-o Met mf'G 

kw:ı l\yşc D :.f u u !.c 



Türk Maarif Cemiyetinin 

Büyük Eşya P~angosu 
' 

ikramiye 15400 Lira 

Çekiliş 8/12/937 Bir bilet bir lira 

3639 

\'e mülhakatı İlko1'ulları için Kültür direktörlüğünde mevcud 
\d ~•ine fenni ve hususi şartnamesine göre 750 adet ders sırası 
~t Yazı tahtası 30 ad~t . camh ~~rak dolabı i~~ 20 ~~et öğret· 
lı llsası 14!1019:~1 tarıhınden ıtıbaren 20 gun mudqetle ve 
l tarf usulıle münakasaya konulmuştur. 
/937 tarihine tesadüf eden Perşembe günü saat 9 dan 12 ye 
daimi encümende toplancak olan komisyonda ihalesi yapıla· 

~ ~.uhammen bedeli 7610 liradır. ilk teminata 571 liradır. Bu 
,. tıumune fenni ve hususi şartnameleri her gün Kültür direk-
0de görülebilir. istekliler 2490 No. lı kanuncta yazılı vesika1arfa 
alacakları teminat anıtlarile ihale saalinden bir saat cvel 
taaiki teklif mektuplarile birlikte komisyon riyasetine vermiş 

Sahire ll 

Baktiryoloğ 

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

hlilleri yapılır 
Mtıracaat yeri: 

İkinciheyler soka · 

Telefon 3869 -Doktor 
Ali Agah. 

Çocuk hastalıkları 
mutahassısı 

.,,. Kukağaç mahkeme başkatıp· 
liğinden: 

Kırkağaçta tabrikatör ölü Ha· 
cı Halil Gördesin metrukahndan 
zt'ylinyağı ve pamuk ve un ış· 

lerini yapan ve on bin lira mu

hammen bedeli tayin edilen maa 
müştemilat bir bap fabrika açık 

artırma ile satılığa çıkarılmış ve 
ıhale günü Bırincikanun ikinci 

perşembe 2 /12/ 937 günü saat 
15 ola. ak kararlaştmlmış oldu· 

~undan taliplerin >'evmi muay· 
~t!rule Kırkağaç mahkemesi ba~

bıüra"~1llltf olu· 



8ablfi 12 ANADOLU 

ev 
Güzelyalı tramvay caddesi 

1027 numaralı 6 odalı ve bü· 
tün konforü havi denize nazır 
ev satılıktır. Taliplerin mez· 
kur eve müra caatları ilan 

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

olunur. 

Diş Tabibi 

Cevat ğlı 
Jkinci Beyler sokak No. 65 

Telefon: 3055 

I N ô N Ü Cad. No. 20 
Atölyede 

En güzel pozlar 
çekilir. 

Amatör işler 
Temiz cabıık , 

ucuz yapılır 

Göz Hekimi··ı 
Mitat Orel 

Adres: Beyler Numan so
kağı No. 23 

' Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

15,30 • 17 Tele. 3434 
·~:Dm ................... . 
m~=ı.1111:111C111l:Kiam~•--•--• 

Birinci Sınıf Mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçı oğla 

Cilt ve TenasUI hastahk
ları ve elektrik tedavisi 

lzmir • Birinci beyler sokağı 
Elhamra Sineması arkasında 

Tdefon : 3479 

Sıh 

HAYRETT/M 
ÇİZER 

TÜRKİYE . 
CUMHU RIYETI 

..,,_ 

iyagı 

orveçyanın halis ina balı yağıdır 

" 

iki defa süzülmüştür. Şerbet gibi içilir 

Hamdi Nüzhet Ça çar 

Sıh ....... ~ Ecza aı esi 
Salepçioğlu hanı 

e e 

uvveti çok, fiati az, 
ve cihanın en 

eı eri • • ge ıyor 
o o ileri 

masrafı az, mukavemeti pek çok 
beğenilmiş otomohilleridir 

jp>©ltrÇ©lDc§lır m~vcç:lYddlb.!lır 

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

iz ·r ve bö ge i bayii : O. K tay 
Birine kor n 

Siz de Lambalarını 
alırsanız 

Hem bol 1şık almış olur, hem iktısat etmiş olur, hem lamba 
değiştirmekten kurtu lur, hem de sarfiya tınızın eksildiğini 

ilk faturada 

Ba ent 
Elektrik • telefon vemalzeme'li deposu. 

Siemens fabrikaları m··mess·ıi 

z 
En meşhur fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kağıt, 

kart ve bilumum fotoğrafçılıkta müstamel eczalar, fotoğraf alit 
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 İŞLERİ 
Developman, kopya ve her nevi ağrandisman sürat ve nefa· 

setle yapılır. 

IZMİR: Emirlerzade çarşısı No. 28, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
Yakında hükumet önünde lüks ve en son fenni tesisat ile 

fotoğraf çekmeğe mahsus atölyemizle, fotoğraf malze· 
mesine mahsus mağazamızı açıyoruz. 

Telefon: Telgraf: Rüstem İzmi 

Türk Hava Kurumu 
•• • u ıy su 

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

Bundan başka: 15,000, 12,000, 10,000 liralık ikrami~ 
~ 

lerle (20,000 ve 10,000) liralık iki adet mükafat vardır. 
Ayrıca: (2,000) liradanbaşlıyarak (20) liraya kadar büyük 

ve küçük birçok ikramiyelerle amortileri havi olan bu zengin 
plandan istifade etmek için bir bilet almaktan çekinmeyiniz. 

c;ı 
Büyük obi ya fabrikaları em.

inize a aded· 

Temiz, zarif eşya, elbise ihtiyacından evel gelir. Herkes kıendi 
haline göre temiz bir eve, misafirlerini kabul edecek bir sal?~: 
rahat yaşıyacak eşyaya muhtaçtır. iyi bir mobilya içinde kendırı• , 
ve ailenizi muhite daha iyi tanıtabilirsiniz. Evinizin eşyası hay•tJ 
nızın etiketi olduğunu unutmayınız. 

Otelimizin bütün mobilyası tecdid ed~~miş soğuk ve sıcak f ~~ 
banyo daireleri ilave edilmiştir. Ot~l yeniden telvin ve te rı. 
edilmiş ve müşterilerimizin her fürlü istirahatleri temin ohJO 
muştur. Fiatler mutedil ve keseye elverişlidir. 
Kemeraltı caddesi karakol bnşı~ındA No. 72 fım " r 


