
Fransa da 
Milli birlik kabinesi lehine 

bir cereyan bqlaclı 
( zm ir) de çıkar, •'1•••1 gn.tedlr 

Suriye ile dostluk paktı yapıyoruz 
·=;;;~ş;,; ··eayra·k11 vapurund 
~!1eri Dün gezildi, çay ziyafeti 
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Tahrikat ve fıaad pal t kasının arkası kesilm yor 

Hatayda karışıklık başladı. 
Fransa nezdinde protes

toda bulunduk ............ 
lntihababn arefesinde başgösteren tazyik ve 

tedhiı siyaseti, Hatayın her tarafında derin 
bir heyecan ve korku uyanchrmııbr 

lıtaabuL 31 (Hau.si) - H• 
taydaki tabriklt, g ittikçe ı•ai.
lemekte ve iatihabab bnıtlrmak 
istiyenler, bu hıısuıtaki faal;yet
l!Jiai artırmaktadır. 

Hatay n her tarafından relen 
haberler, heyecan Yerecek d•e-

Gerek Antakyıda Ye herekse cededir. 1 
lakoaderan ile civu kasalarında, 
Hataylı laiç alakadar olmad1!:
lan halde, 11rf intibabab feııdı 
-tratma k i9in ıuradaa buad aa 
_......,._._, .... ı.tı karııtırmıt• 
batlamıılardar. 

Hl:CClmeti miz, ba hale niha· 
Jet nr lmeai için lizımıloa Iİ· 
-ı t•bblalere teYeull et-

lill:fiı bir u bile prl bl
•••ıetar. Bana ratmee, kar 
•Lk Ye tlc:llaiı hareketler:nia .._ 'ea lınemektedir. Bundu 
dola,a, Hariciye Vekllelimi& ta• 
rafından Franaaya mlracaat 
ed lmiı we Frınıız laükGmetiDİll 
dikkat auanaı celbed.lmlıtir. 

Ankara. 31 (Haıuıi) - H• 
ta,da batJıyaa taı.rikit. ıoa 
siialercle bld bir clevrı1• ıir 
•iı ltalu.,or. 

latilaababa arefeıinde rörii-

ltaI,a Kralı Mare
•l olda 

,,., .. .,.,, 
~·1-.. 31 (Radyo) - ltalya 

iJaa • .. aec&aleri, bu-
bir arıda lotlM etmiıler 911 

lı Viktor E.uuelo bİ" 
rltbeMI te•cila 
.... kabal 

l•ltelllkerlUlll• 61r •""'" 
riilen ba lıldiaeler, Hata1 alaa· ı ••i,.. tedhif ve ftai kolib..._ 
liıinl heyecana dltlna...._ •.cta. dpl411 Fraaaa,a bir 

Hüldlmetimiı. göster len hür nota vererek proteatoda balıaa· 
aüaiyete ratmea bir tiirlii IOll8 muıtar. 

Romanyada siya 
hayat kalmadı 

Bütün siyasi teşekküller kaldı· 
rddı. Saltanat meclisi kuruluyC'-r 

Elaemmiyet• f 2,an 
bir oaziyet yolctar 
Yeni Çekoalovak elçlalnl 

kabul buyurdular 
Anatlola Ajıu .. ı w./ın

d•n ıeeilctiril•iflir: 
Aabra. 31 (A.A.) - Biy .. lio 

••laur peel eekreterli&iaU.a 
.... , t.6lil: 
Tlrkiy• ......... Atallık. 

... kla•••ai ...... , ., ..... 
ükl y.ı.91, .............. ... 
,. ......... bn.dlltlıplpp .......... 

.bknaya ••••tlerla• plp 
aabeltlll•._ kea.elaaay. 1"8 
Fna..._ ı-•'-k wı .. ;. .. ,.. 
e4iWi. Pref'etir, .. tkik ft •ur
H aeticeude Ataterkaa •lalaatlee 
ria ........ , ... ,.. .. • ... . 
yet ............... , ..... . 

keaaıteriao Wr ltapk 8J u• 
.......... , ... klf i ..... 

-·-- ••lfllır. 
MkaN. 31 (A.A.) - Çe!Eıtlı .. ..,. ,.. ............ ..,.. , .............. ....., .. .... ... ........ 

verildi, fakat 

z, .. ,.,,.,, ,,.,,,,., .. 
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8. Ali Blu Tlrel, lteledf70 reili 
Dr. B. Bellfet Us, Yali •a .. ial B. 
c..ı• Oa .. , 0..i•b•alr inak ı• 
.... mld1'9 .. e ..... Dllge. lrire 
fek HTat ft da...W• •sal' ...... ........ 

................. 
pyakı ........... , ...... ... 
aalapl•M; .... ,.... ... ... 
Jant ı..1re ............. ,. 
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~Hltler; 
Çekoslovakyayı tehdid 

eden sözler söv 
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AllalmJ, Alman sullm 
seçtiğinden bahtiy~ 
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Komusyoncular 
ve kazanç vergisi 

Yeni 50 liralıklar -···-Bqdndcn itibaren 
tedatldle çılrarılıyo~ 

Katil, çobanı diri diri 
yakmış! 

Tedavlle çı"-ıldllf olan yenı 
rll • bet liralaklar~~n so~r~ ..,. hL •ı.. h ·y .kl ~ d' 
elli liralıkların da begunden ıtı J O RIRafa e emm eı e aevam e I• 
Nıea tedavüle çabrıımua ka· liyor. Şüpheli ıki_ hoclın ile beş 
rararlaştı\mışb. Tedavüle ç ka· k f 
nlacak yeai elli liralıklar mu~ çoban tev edildi 
kabılınde, ayni miktarda ır"• Kemalpaıa k1111ınınıa Ek- ve yara'aad t anlaşılmıştır. Or· 
50 lirahklar, tedarildeo ~a ın· mebız köyü cınraada keçi ço· tadaki ızlere göre 15 ya11odaki 
lacaktır. d H l°l b Eski SO liralıklar, beş ıkene bam Mebmed otlu 14 yaşın • a ı' a11na ındirilen taı dar· 
müddetle tedavil•e kalaca ve Hali.in, baıı taıla ezilerek öl· beı Ddeo aerae.m!emiı bir halde 
ba .addet wfmda Jelli par•· dürüldiitiiai wıe eonra ii&aıine ı~oe b~a çaıflDll, ayakka-
lardan tedarık edemiyenler, odan İltif eclilwek ceeedmin bınm tek•i ve llJ'taaciaki ek· 
C..bwiyet Merkez a..ıu11.. yakıldıtını yazm•ıbk. mek torbaıını atarak yaralı ol· 
müracaat ederek eaki paralan Bq eararenıiz c·nayet bak· duğu halde tekrar dereye dön
dejiıtirecelderdir. Bu muamele kında tehrimizdeki atibclar miş, brtıa J•maca çıkmak ve 
için tesbit edıleıa mürur zaman makamlara tafıilit ael• ttft'. kurtulmak tepbbiiıünde bulun· 
müddeti de pne bet ıene'!i!· Buna ıöre, babaaına ait b- muştur. 
Bu ıuretle 1 NiaaD 9S8 dea ıti· ti&..i kttdı otletaa HahLK.a.1a, FakM •3• öldinaeje ._... 
baren on aene 1011ra eski ~O bergünkü aibi 28 Niaan aiinü veren meçhul ııbıı, geu ıe
liralıklar da taaHmın tedavul· de klJla Mt. lmm•• .... tifmit ve t.bw b&Jlk bir 
den çakanlmıı olacaktır. gitmit. Paıadereıine inmiıtir. ta,'a başına vurıauş, zavallı 

YCDi 50 liralıkların ÖD pzil o ıiin. ötl ... ••r• '°" •.• Halil bıa müt1aiı arbeai• teai-
eflitun, ortuı açık fıltı.i renkte detli yatmur yatdıtı için Ha· rile derenin ortaıına düt-
dir. Paranın tam ortuaQda ela liliıı atabeyıi Ahmet, ıı:anmıı muftir. 
,_be, ~ıkulata v~ yetil re~k~ ohaı•nı clifiindültii kardetİDı S..nla iktifa etlaİJen mer.· 
ı.clen •irekkep w roıat, ~ •- y 
mrafıncla Atatirkill rMıalerı eYe ıöodermek üzere ça1ıra bul btiJ, küçiik çoc:utun ba-

çamıftır. Fakat Ahmet herta- •na ve kol arına utla ö diricü 
ftl'cllt'. rafı aramı ... ela. kard .. i Halili darbeler iad r•it. .,._. 10Dra 

Atlaaaci11 latbol .,.. ..... ,.1aaclaki eobaalar- ela plan fuclal klardaa topla.. 
lımir fdtbo1 antren&rtl Her clM ...... oolar da p... dala belinin ıne 

ŞiTeakfedera11onanemn1eAda- clilderiai .a,lelait·erdir. O.. ,.._. w .1• atu' ,...... 
naya gitmiştir. Adana futbol· rada dere 1C aM .........,. _. ......_ iN a '8baoı i.._ce 
calaraaı yetiıtirecektir. 1• AHaed .... Alir• r~la- ..... ittir. a. llitlait do 
Linaan laareketlai mış, ona da so muıtur. Alı: nayefn kasten ve taammüden 

L! T:a....1- u _ Derede bir.ni ıördim, Jiiz jehe.b.: an'-şılmıştır. Oiill haaımıu .. , ""'' ıutr ......... .. 
balyan, bir Fransız ve hiT Fe· üstü f&byord&a. Yaoıaa varma· Halilia babı•• Mehmed Ka· 
lemenk ftpenl olmak nere .... ha1;1 iıfcv 
d&t vapur set.it. a..-•• Demiıtir. Bu haber .. ao, bet rü evel 

F Alamet, ' oeltanlık yapın Ywlam Kazı•-
d.D da iki Türle, bir ı•••s. k d · · b :it • K:ll orada ar cıanın, lfl ez mıı köyinden tbrab"m ot~u Alı" 
b·r •• bir Fele•nk b t· d ••ıJı.ısa yakı8'ı "" e an en _,. •· tar•'8.. döviWtiıjiiM Ye .,... 
vapura raet etmiştir. ceıedıle karpl .. auıtar. W.k . W""" 

Se uvah geldi Ahmet, kar.le~ ~a ~ w· •çae ab1d ilDI lirle-.ttı. 
li
-' .. -'..... , ..... __ L!.. • tte oörince buyuk bar ııta· Aliden ıüpbo ed lditi için 

- C11C11 _. z ye • • r4 ..__ pka -...,.11da zabıtaca 
•,,.. ~ .. narile bir 9'iki'M' raba düpllı ve 0 cı• • -.· tedbir H d · ... t ..... .,

80 
otlatan diAoer çobantan ça- .... t.... i ise cıva· 

Fransız, tal1u ve Almın aer "W 
5 di •ate nMle lııa7van o'latan çobanla-

'
ıb -hrimiıe çıkarak kmirİD tırarak oıılara cese 1° r: - L ~ 

... - a•,· -..ı....ıar. H.lili öldirem. nn, 0 •kt. ot.a alo• 
,artllmejo deter yerlerini JC%- ""' ~· • ı d çoban Hılılin feryAtlanaı lıiç 
m"ı erdir. görmed k erinı ıöy'emış e ır. 4u)'llladak1an• IÖ,ıteaa•J. lai· 

llillİll•---111!!11~~-•I AlaaMt, •• köfe dönmüt, mllsteıaleketerin n bır kamını vak' ayı muhtara anlatmış, mub· diıe halc'.cındaki bilg lerini giz. 
ve ezcümle Filipin •clalarw tar ela telefaala bza iaadarma lecladeri.i ıa.tıerditiad• l;ütün 
bybetti. komataolatı• laW ..den laı· çobular - almmlı ve 

l.,aay.da .fİadi de la.p bereler eta-r. Sarıa lllkilllitiace IHWiklerini 
wrdar ,,. 20 ay-.berı Wk6. Ya,.._ re..ı we ı zlemek IUC riae 
.....,or. Llkin bu .derki lıarp, bidi1e yv rö e. kı ar venlaiı ir. 
koca bir vücudu yıkan, bir Halilia laa rkea Tevkif edaleo • 7 _.. ve 
apca• pvdesiai yiyip bitiren biri ı.afl.._ t edild ii 2 kacLadır. ~ • 1Dbın 
aibo.p ıibi dabilidiL lspuya. ve b• ,..... Nta ,.. o1ea bu tahidler .._ otlu 
••ıle..t Dıi ret- ele .... macaacla ,.. .. W. Kerim Saıv-. Veli otl• Ab-
i&p oi9Cak. Ş. '-kla ki, .t- karak b r 7b 1+1 t b- D-. tıl.ldyala Mehmet 
lap a.,..,., .,eftni pılip 191>...- çırkea iWiacleki tratt......a Ar 
yaya terkedecektirl. pa.fOı•&a. sıftd8n ıtitl~r•:;-~W.1iiilJ4iiiFll11aaet. llehm;; 

Avrupa attronomları, çok,. tü, 'kt,e kaçıp~ otu Maa. Fettala otl• Mu· 
taaberi lMa aaticeyi ke,l Ye dereye indilt wbrpki yaıuc tafa, A i karı11 Dudu, Ô•er 
iltiM•o ettikwrini Wdia _. tarmandıta bir ıırıda keadili.Di DMI Döoe ıdlanndadır. 
'Oflar; il

·• ne derıı·a=·. .:.a.a.... takib ed•D ,ahaın 7etiıerek bii- K 1 -dd . u·a.: • - ....-- d e•• pap ma eı•1Dum ••· ... •-•? yük bir taıla ltaı•na wr uta ve Jandarma komutanhtı, cı-

rTae 

na,.tin taalalct f ıiliai meydana 
çıbrtaak içi• elk •m•iptle tah
~Dta ve ..._,.aı.r. 4evMıa 
etmekte.r.,. -------6zfJrrıctJ.fer 

Dlın T trlıoliste 
toplandılar 

.......... __ 
Ank~rbdakiheyetin 
yaptıfı leşebbilsler 

Şehrimizdeki borsaya dahil 
komaayoncularlar gümtik koıı 
m111YoncuJarının, kazanç ve ·ai 
için alakadar makamlar ı· 
dinde tqebbiillerde bulunmak 
üzere Ankıraya üç kişilik bir 
heyet rönderdık erini yazmııbk. 
Bu heyetten ,ebrim z ticaret 
oduına rele• telırafta, lzmir 
komuıyoncularının kazanç ..
giai bakkıod&ki dıleklorinin llto 
tıut ve Maliye Vekiletleri• 
arıedild ği, her iki Vekiletla, 
müracaatlara alaka ve laianii 
ni1ede k911laadtta ve iki Velrl
let araı1tt4a te.naı edilerek U• 

konıinyaayon muamele yapaa 
komaıyoncuların 1937 ıenlll 
vwperinin beyanname üzeri. 
den tarbedilmemeıin1D kaW 
edilditi bildirilmiftir. Hof'I 
ylbada Daire d6aecektir. 

Çilli /aayoan 
laıraızları 

Bayın'lhr iaza•ı tla. 
lailinde ,akalandılar 

Çitli köyünde bir Jııyvla 
bı n zlıtı oldutllDU, yatcı M• 
tafa adında birine aid bir at, 
bir kıarak ve bir tayın çalaa• 
ğını yazmıştak. Jandarma aer 
keı bölütü komutanlıtı, iMi 
h rsızlık vak' asın•, her iıte ... 
dutu ıibi büyük bir ebe 
m yet atfetmiı, muhtelif J•ler. 
don tahkikata 1iri1mİf, ci_. 
birlılderle irtıbab temi• etmek 
- -~ ııayvanıarıa oayı._.. 

kaıuına kaçırıldJdarıaı telbit 
ile failleri mey dana çıbraaqtar. 
Hırsızların Yeni F .oçab ve U.. 
nisaoıa Tevfıkıye malaallt.Ji
oturan lbrabim otlu Hüllflla: 
ve arkad ıı lzmirli GUiler 
balleaıade ıürücl Melam.d 
1bralaim ol<i&ak an M1~• 
çaldıkları hayvanı.la btraNr 
ikisi yakalınmııtar. Hap•aa.ı· 
bu.ıüo getirilecekfr. Zabda•I' 
tebı1k ve takdir ederiz. 

,,. /DA VUS 
....... .... ki dilber .m.t tarafuıclaa 

...... edil "· 
MEYZULU • şAAKIU BOYOK OPERET 

lımi deki üziim ilaracatçıtaı"ı, 
41a Ttrtc.f.- '-Ptnmtlar, 
ibı&mcitüte alt malıte1 f itleri 
konuımuılardır. Bu pü,me er 
m6na..ı.eti1e lktı•t Ve1'iletia· 
den bizı dile~erde baban 
uktır. 
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• 
MUALLiM SAYFASI 

VeılW KllHdogı 
Hık ki bir terbiye propmı oradadır. Kendi kadiıai ifade 

çocuğa okleju gibi kabul ede- etmete ıaJlpr. Bizim i~ me
Nk an• aksi imel te•ayiille· sel~. mevead eoeriiyi kullan· 
nu pre iakiıaf ett rir. Çocu- mılr, aoqal laayat• babul et
imi bupakü karalttuiıtitc va· tiğ; kanallara dökmektir. 
a flarile u mi derecede ailka· Kafa~daki ao'a•evi okul 
Ur olıaal yız; çinkü daha ıy.• ve olml faaliyeti m~flaumuaa 
&craaı ve yeniler ni vermek için n tt11u ara aıra çoc:ıuk iç o 
ta.lır hareket mebdei ola• ideal bir progralBla naa1I ol· 
cakt r. Normal çocakıarın baş· maı lizımgeldıtini düşü•mek 
1 c eYsafını 11ralamak zor bır faydah olar. Böyle bir pro?f•· 
.., detildir. man pllnlDI pparlcea cocak 

L ıteaaiııe ilk koyacatımız için mebzul n bilkaua ıçak 
bel: müt andi bir faalıyet te- laaveda faa iyet ıem oi hazırla· 
mm, -4ür. Çocukta fizıki, zib- mahyız. Çocukların lı:ooperatif 
al, la sli bir faaliyet temayülii ltir .. kilde çalıpaa ve oynama· 
• kadar qiklr, taıy;k edile- luını te'Qaia etmeliyiz. Çocuk· 
• , .. Ye ı&re çarpaa bar _. larııa pek çok tecrübeler yıp· 
.tbr kı pUif tnmklar cltrlaal malaraaı. muhitlerini her yön• 
.._ bat•· Çocuklar Mim• clea iaceJ.meleriıai, auaJ ıoıma • 
6izzat yaıamak tecrübe etateli •---
ve hemea 1·mdi tecrübe etaeli uma\ it görmelerioi daima İl· 
.._,.,. tere Ja edeler. temeliy"ı. Çocuklann 11hhatini 

THeuiia çocuklarda um...U ve illkipfını daima ıözöaüode 
olarak göriileıa tnr nl!ltır. •Ne, balandurmalayız. 
••• aida, aaal? • diJ• mi• Her,.yia mmaam ~ıkça ve 
... adiyoo sorar, dururlar. 811 dotna olarak aalamalarını ve 
çocuk zlhniaia çok ıevdJti kıymetlerini takdir ebloleriai 
bir faa iyettir. Heqeye bqla- ..Ua et...,lı.. Çoculdana 
nnı aokap lıe11eyf anlamak w Wıai baJab da bizi derin bir 
kendi pyeleriDe ıöre koatrol •ette m .. pl etmelidir. Ço
etmelr laterler. cutu tatmin edici heyecan d .. 

Çoeuldar dı •üfllder tlbi ..,; )'o.ilan fÖlt•t .. liyiz. later 
.W.. ıa1• w beclefllriai te... çocata " OD• iltlkbal ve 
bit etmek ........ Zatea bitla lllalıatini ditiaelim. iı er comi-
lla,.t ka,..eı verd timi& ve ıa· Jetİa dilekleriai pıöaiae alr 
ye eclındifimiı ,.ylere koşmak- hm •da tepbbü kabiliyet.i
ta ibaret cletil aldır?. Hiçbir oia, aefa •• itimadı1t beraber 
.aor..ı zilaia ftya bec:I• hı· çalıımaaıa. hayatta gayenin, 
rebii pyeu ol-.. a.,., diillya7a karıı bir alikamn ıib· 
UcW terW,.le •..., ... ta• Di ve abliki diriatl'!IUD yaa
•alle 91Ubr. .... w bwetleamelİ İçİD 
........ ait altıau ..,.. çahımalıyıa. 

ar bar ırap içinde ve beraber Çocatan temaytıllerl Ye ce· 
OJD&m•ia 1ahuı blf'D& bı. miyetia 4ileclildei .,_..... 
••ta t.aila ederler.. Taklit okul bu hedefe clotra plqma
ıtaefl. t.ıil Cmefl, .... ıtııı bdar. Otretmeaia ftlifesi ço
meji. raratm•la. berbaDti bir c:utu ba kuvvetile ele almak 
,.,m •bebi •J.atı iıterler.. ve oaa b11 komp eb hayata 
~ baltılar fibi U. iatiblk ettirmektir. Hayat, iha· 

rakwiltik Yaltflan ~dujuna ta edem·yecepm ı bir tarzda 
öjretl9.a Üi•a ıükret diı. komplebtir. latihak ebilek 
la -.tle .ı.. faaliyete 1IGl'dur. Hayat müddetiace IÜ· 
Yik llaek clercliadea kurtulm ,ren -- vet red r. Okul tahlilile ai•• Taı.bel.;mııi ıaye ••· ürbiye vetiieai ele tamamlanmı· 
.... itia de tepike bacet 7acata i~ çocap iirekli ali
yoktw. Mösyi Motiv kuvvet kalır vermelidir. 

_,. o ,.. ...... 1Wt • • • o u IDiıPo -- .... ·- -- - ..... _ ... -- ,.,,.... 

Okal muhitinin geniflemeai 
Mi MI. haJfll ile, onun • bitü11 ba laa,... iza b eden kib 

beyecaala falliJetlerile hit ali- dotru, kila ~ çetit çeıit 
kMlr olmacla. S.ı•ı otaı uaariycleı yap.,da& O zaman 
.... evel baa..• ..._ yapı· oralarda biç bir mektep veya 
.. ralc Kordonda clolqırkea. 11nıfa rutlamudun. 
rıhıuadalci y laa raa. enaya, Bızi obld~ buralara getir• 
bealitüai uyafl.._ ~ tilep- mezlerdi. Hiç ıetirmezlerdi. 
lere, çefit çetit w.,dıraları Acaba ba p.tler ae yBkliiyor 
vintltıre. bağ ru çata•n. b. ve boıalhyorlardı? Nereden ıe
ed• telifi io181llıra hayretle liyor, •ertfe 11dlJerJ Okal 
baktafımı hatarhyorum. SOnıaz talebeıiaiD laıç börl' ,.ylel'le 
auallerime brıı babamdan al- alikaa ol~ ••)'du! Banlar, 
dıtım kıta, keıik cevaplarla ..... •Miti dalriU.de d .. 

---------· laleli. ANADOLU ş ............ iti .. i .. 

llaıd"' Ripla OMrR 
ll•aml •'fd11t - ,_ 

aa. .1:1undi Nlabl& -iDAREHANESi 

feclL .._.. okulla o daki 
olcal .......... ._ biyillc fark ta 
budur. llgb mili• farklar da 
vardır. Fôat ea bGytlk fark 
budar. BuıGa ba•n i~D iyi, 

• canla ve heyetanlıdır. Bu
nun iti• tocu~ar PazarMllnill 
plmeliai, tatiUeria Wtm•aiai 
ister. hir WllCli m.yı. ..... 

C.Balk f ardli bima ~ 
ftJpd Jım.lr - ANADOLU 
ı.ıe-.2716- ..... u.. .. 

C.alı, .... etli biJik nlal• 
l1D dostlapaa temia etmiyea 
-..ı mulôti de vardır. BGyiik 
ittt.i, mulikifin•I"'- ..ı• 

A!Jone tenid 
1a1JJ&a 1400, aka ., ...... 

k ..... 

len, • eri tamtmaru ve o• 
lan vdirmiyen obl cocukla· 
nam: iyi bir adit delildir. 
c;c.rc f&cllfl, aezcliti. • 

unlarla tamaı .. tllf, p'"'tı 
'"~~~!!ilı~~-~~•-11 n lhette ...... Girmek, 

ititmelc .. .u...ac ·--ı· ;,,_ ___ ... ___ ..ı· ,.,...... ... ,. 

Çocuklar pek tabıi olarak nan. ne yaıık ki; afta ve itaba· 
cin~i mesele:er hakkında daha lu olur. Çünkü çocukların k(;. 
küçük yaşlarda alika göster;,. tii ülc 'eri tkl!Ç ana ve babalırın 
ler ve etrafındakilerine herşey· omuzlarına y.!klenir. Bu sebep· 
de olduğu g;bi bu tece11üs'.e- ten ebweyn çocuklannın cinai 
rini de tatmin etmelc ·çin ıual meselelcnr kar.. göıferdikl.-i 
sorarlar ve ancak alıclldarı ce• alaka ve teceııüs hiçbir ıaman 
vaplara göre bi jgi sahibi olur - ayıb, günah ve zamans.z aay· 
lar. BLI bilgilerin doğruluk ve mımalıd rlar vo deı h1l in1n"'
yükıekliği nisbetinde de ıah,i· en münasib bir ıekilde açık 
yellerini kurarlar. Küçük bir bir lisanla çocukla be aber 
çocuk bir saatin oaıı l işleditiae tabiatı ve ehli hayvanlara tetkik 
merale eder ve saatin akrep ve etme yoluyla, asıl kendisine 
yelkovanını beyaz bir satıh üze· ,,eya yeni dotan kardeşine 
rinde öyle muntazaman döndü- gelmeli ve çocuğu tataıfb edici 
ren ıeyin ne olduğunu mutlakı bir hadde kadar ilerlemelidir. 
bilmek iıter. Onun tecessüıünü Normal bir çocuk on ya11na 
ve merakıaı aacak ona hakikati; lcadu matlaka böyle b;r 1Ual 
yani aaıtin makinelerini ve ak· soracaktır. Eter ıormazaa, lllat-
replerini )'avaı yav&f döndüren laka buqq başka kimıelere ıor
teker:ekleri ve nihayet teker· muş ve bu buaustaki bilgiyi 
lekleri laarelc:ete ptiren ya1 ve yabancı ellerden edinmit de
zenbereti ııraıile ıöıtermelc ve melctir. Onun i~ia çocu§'u bu 
bu.ıları çocuta çok buit bir en mühim hayati ve içtimai 
f ~kilde, anhyıbileceti bir li- mueleye karp küçik çatdan 
sanla izah etmek lizımdar. Bu haıırlamak ve çok mübrem 
.-P lmıdıkca çoc11k tatmin edil· olan ibtidıi ma :umatı oldu 
mcz. Ebeveyn bwuı bır ..ıJ.aii~":"':~~ıtraF~lm~iVive 
bilerek-1..__....,...lllilrlm ayıb te18kki etmeden kemali 
da bildikleri kadaı ilk ciddiyetle her fırsatta aalat-
vermelidir. matı mukaddes bir vız'. fe bil· 

lıte etrafındaki e11a bıkkın· mel.y:z. Aksi takdirde tehlike 
da daima ana ve babasına ıu· büyüktür, evveli; çocuğumuzun 
aller yatdıran bir çocuk bir yalnız bu meseleye kartı detil, 
saatin na11l iş1editini sorduğu dığer meseleler muvaceheaia· 
gibi bir po belki keadilinia de do itimadını kaybederiz. 
ve belki de aile ocatlDda yeni Sonra çocuğa hıyabıa eaa11aı 
peyda olan küçük bebetin ve ve içtimai bünyesinde temelini 
nereden Ye 11a11I relditini ıo- tefkil edea bu meseleye lcarp 
rabilir. · yalaıı bir veçhe ve kötü bir 

Birinci halle ekseriya daba itiyat vermiı oluruz. Çocpata 
büyük yaılarda, falı::at ikinci bunu anlatmanın lüaamuaa id· 
baUe pek itüc;ik çatlarda kar· rak ettiktea ıonra _...ıenin 
ıılaımz. Ve birçok ebeveyn a11l çetia olan kıımına ıeliriz 
çocuklarıaı .. leylek getirdi, ba· ki, o da, çocui• buau nuıl 
cadan dtiıtü, komıudaa ıeldi, aalatmaktır: 
çııydan tuttuk, zembılle ıetir- 1 - Çocuk bayatta her ıör
mişler •. ,, gibi bir takım hurafe d6tl pyi tabii ol arak kabul 
ve Mçma manllarla aldabrlar eder ve oldutu gibi alar. Oaa 
ki, çocuk ihtimal o an için hraat diiıtükçe bahçede b6yü· 
avunur. Fakat )'lfl ve bilgiıi yen fidanların evveli bir to
artbkça bu mııısallar omu tat• laumdan meya .. ieldiiiai ıöa· 
mia etmemete, -.b&Uiiffi teria ve kabilse bunu bilfiil 
inkişaf ettikçe bu gibi hurafe· yere bir tohum veya ıot•D di
lere inanmıta başlar ve işte lcerek anlatın. Çocuk tohumun 
tehlike de o zaman badini renkli kıbutu çatladıktan· 
gÖ9terir. Çocuk ebeveyni tara· aonra neıvilnGmaya baıladıtn11 
hodan aldatıldı tını görür, OD· gönün ve içeriıindelci . öz6n 
lara karşı itiaadanı kaybeder. bir zaman ic;in etrafındaki ai• 
Bu ıizli tutulan ıeyin ihtimal ıut• ile tagaddi etti! ni ötren· 
feoa b.iqey oldutuna zahip olar ıin ve nihayet köle Alıp mla
ve teceuiiıiinl de tatmin etme talcil bir halde büyimeıi için 
busuıuoda o da ıiıli bpalch lazım olaa unsarlart temin etti• 
bir ıekilde hareket etmete ve tini anlaaın. 
bazı çarelere baıvurmata ba.. 2 - Ba nebati .. flladan 
lar. Ekseriya kendiaiadea daha .-ra çocata .. ,.aaları li,. 
büyüle çocuklardın ba hakikati t•melidir. M-li tankların 
kötü bir mahiyette ötrenir. 811 naııl kuluçka,_ yattıkları v• 
ma Gmat ona ıonralan çolc çir- yamartalardan nasıl civciv çık· 
kin ve aatiaoc·aı ~ir çıt r açar. tıtı, çoculclara, çok al&b verici 
Çocuk ailesi ve cemiyeti iç.nde bir hayat derai olarak ıöıteri
kötü ruhl11, muzır ve belki de lebilir. 
baıtalıklı bir azuv olar. Maa- S - Buacta. IODra etrafı
ı ... f itiraf etmek mecburiyetia• mızdaki ıhli bayvınlarcl• me
deyiı ki, bu anormal laallere ..ıı ia91ia ve,. k•fhÜD• kedi 
çocaklannıa ldlçik yatta ile• ve,a köpelia clotva .. n evel 
cinıi meselelere dair aordaW.. jitti~ büyüyea ·icarın lcı .. ı 
sualle,., dotru ve açıık cevap f6sterilerek yalDacla yavra1a,.. 
vermiyea vo oalan at.._ ••• catua• ifaret edilmeli ve yav
ve baba'ar sebeptir. ruaaa bir tohumda kabuta te-

Çocuk bir zaman için bura- •abGI odeo eo mubafuala bir 
felere kanar ve atlablabilir. ,_in anclk Nba alclata ... 
~ . ..,. .• ,,.. ...... ...,. .. 

Öğretmen o ı<ullarmı tşftiı 
eden bir müfe ttişin intibaları 
mubtaaaraa kaydedilmıttir. 811 
ten"idler ötretmen namzedle
rine o duğu kadar pek çok Öğ
retmenleri de alakadar eder. 

1 - Ekıeriya konu birkaç 
fÜD evelindeıı verilmektedir. 

A - Planlar bu çocukl1r
dan dotacak alilca ve ihti
yaçlara cevap vermemektedir. 

B - Namzedin alikaıı, mev• 
zu veyıhad uıuldür; çoouk de
t 1. 

C - Bir ders toplu bir 
faaliyetin bir parçası olacalt 
yerde başlıbaflna lcalmata 
meyleder. 

2 - Plinın evelce kararlar 
tırılmıı olup çocuğa yüldetile• 
cek bilgiyi bavidır. Talebenia, 
kendisinin düşiinmesine fazla 
bir lırsat vtr.lmez . 

3 - Nımzedler ekseriya plin 
yapmaııt\t öğrenmekle dera ver• 
mesioi öğroq_dilclerini ıanned•· 
ler . 

A. Sınaf kırşıllnda planını 
icap ettiji zaman detittirmesini 
bilmezler. 

8. Pliolırı hep kıliıe halia
dedir. 

4 - Teferrüatb ve uzun plio 
lar yazmak o kadar vakit alar 
iti, ders hazırlamata imkin 
kalmaz. 

5 - Fazla teferrüatb ve 
uzun p lanlar ~ni vaziyetler 
-nrııaında ıntibak ve teıeDlJu~ 
kabil yetini, orıjinal görüşü azal· 
br. Alllca merkezinin talebe ol· 
dutunu uautur. · 

Ders pldnınd1111 edil•NIC 
isti/adeler 

Ea tecriibeli ve deterli 11-
ret menler bile plan 7apmM 
mecburiyetindedir. Yapar ela... 
Kendisine göre, kendi ilatiy• 
Clnı tatmin edecek bir ıekilcle 
plia yapar. Plan yaparken .. 
aşatadaki noktalar daİIU ıiz 
öniiado bulundurulmaladan 

1 - Merkezi sıklet, çoaqk 
ve inldtafıdar. Mevm ve1a d .. 
delildir. PJin retroıpektif • 
priye balcttta kadar da pr• 
jektif = ileriye bakır olJlllt" 
lıdır. 

Ge,ea derıler' aaliyetleri 
ıöıöaiiDde ~undurulmalıd1r. 
Çocuklara yeni fikirler ve Wl
gtler vwmelc IÇin faaliyet ... 
•ini -.rlamalıdır. 

A - Bugünkü dersin bir ... 
madisi olarak yarınki deni ... 
ıünmek. 

B - Dersi bir dera defil. 
bir toplantı olarak düıila•k 
ve planda da r•znameyi çizmek 
liznadır. 

C -Çocuğun 10rmuı olclaia 
ıualler üzerinde düı6nerek, to
:ak için ıayeli faaliyet ••mini 
hazırlamak. 

8 - Talebe tarafından ,.. 
tirilen ve ötretmeaın balmq 
olclut-a müracaat kitap ve ..
ntelerinin liatesiai plla4M gl,. 
termek faydalı ohar. 

dar. Ve Konıo gibi ~ı bay· 
vaalaran yavruları~ hatta de+ 
duktan aoora ~ keııalmıa• 
yap11ılc bir neırı torba ve ka.ı 
ic;lade tatadaklara reaimleriU 
aöaterilmelidır. 

Bundan sonra taplc:ı hayvallf 
larda old-tu rlbl beklen• 
kardeı;n ele, •nenia en malft$ 
,eri'""8 el ile tutalabilir, faD 
atlile ve ellerile .... Wcli 
... ini yapsbilecek bir ddidarı 
plclikten tonra anıunia lıarııit~ 
- Sonu 8 inci sala'/•'• -
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G kten ölüm yağıyor Romikt";;~kibi~. 
-..., p,.,,,,, "e~ n lıale•i Almanlara karıı na•ıl durdu? ••••• 

.,z~.=~~Jm!ıı~ .. 11111!--~~~~ .. ~ .... ı;;;;ı;;;;.;;;;;ı;;;;;m;;;;;;..;~~~~ ....... .I 
anıharp lcag111alca111larıntlan Tiirlcçeqe çniNn 

Jorj Londen A. Kimi Or•I 

Biribirlerini 6ldiJre. 
celılertli. lalıat •• Günün pot·~ ·1ı m ?selesi 

&umandanının, iki bölükle düşmana yap
askın, muvaffakıyetle neticelenmitt pek

çok esir ve bir kısım tanklar ahnmııb 

Romeo·Juliyet romanında o!· 
dutu ıibi, 16 yqında bir ço· 
cukla 18 yaşında bir kaz lbiri · 
birini öldürmet• karar ve· 
riyorlar. 

Avrupa buhr .ını karşısındr 
Birleşik Amerika 

Oüımua ba derece takarrüp - 16 - beklometo karar verdik. Fakat 
ettikten ıonra priiltüıiiz ilerle- Düşmanı tak:b ederken bale· vaziyetten emin detiliz. Çlnkü; 
mete ve mümkün oldutu ka· tı• ki, karargahtan çok uzak· düımanın, takviye lcıtaab aldak· 
.tar kendimizi hiaaettirmemete laımıı bulunuyoruz. Daha fazla tan sonra bize hücum etmHİ 
plı117oruz. ısrar etmek teblı keli olacaktı. ihtimali vardırl 

iki bölütün avca kolları, biz· Zira, ıeri döııerken, karanhkta Şafak söküyor ve biz, bili 
den daha ileride buluauyor. diiıman zannile kendı kuvvetle· fırka kumandanlıtısıdan emir 
Talimata ıöre, ilk ateti onlar rimizin bizi ateşe tutması yüz· bekliyoruz. 
19aoaldardar. de yüz muhakkaktı. Bundan Düıman, vakit vakit bizi izıç 

Hepimiz heyecan icfnde bu· baş"8, biz düşmanı takib et· ediyor ve fakat derhal püıkür
laaayoruz. Teıebbiiıümiisil~ mu- tikçe, yavaş, yavaş da, topçu· tüldütLi için · ilerliyemiyor. Al-
vaffalayeti, aılcerlerimi11 ıoıte. muzun, Alman mevzilerine ·aç- maaların maoeviyab son derece 

Doaald isminde bir çocukla. 
Ş.lot adına taııyın kız, uz•n 
müddettenberi •evifmekte imiı· 
ler. Fakat erkelin uzi, kızaa 
demokrat olma11 onları ayın· 
yor. Banuala beraber, ıeçe .. 
lerde Şarlot bir çocuk dotu
ruyor; fakat bunı ratme• her 
ilci tarafın da analara •• ba· 
balan evleDmelerine rUI olmr 
yorlar •• 

recekleri ceaarete bqbdar. tıtı ateı 11b11ana giriyorduk. ıar•almıı olmalı ki. bize hücıam 
DiiımaD batlanaa adamakıllı Oldutumuz yerde tevakkuf etmtte cesaret edemiyorlar. 

Bu vaziyet karıııında iki pnç 
ölmete karar veriyorlar. Şarlot: 

- Romeo-Juliyet romamada 
oldutu fibi ölecetiz, diyor .. M. R•ıwll 

ıokaldulc ve bemen atq açtık. etm· te ve geriden gelecek emri - Sonıı .,., -
Sillh 11ıleri üzerine düşman 
laatlannda bir kar1111dalc baıladı. 
Almular, hiç beklemedikleri 
bir taarruz karıısıacla bulan• 
daldanm biuedince p11rdılar. 
Ya1lam ateıimis. düıman hat
lanm altiilt etti. Almanlar, 
mevzilerini barakarak tabanı 
kaldardalar. Panik, b6tün uarile 

Kararlarını tatbik etmek için Avrupa hadiseleri • Amerika· 
derhal hazarlıta tiriıiyorlar. dıki itbirliii taraftarlan ile tr 

mtiplaede ediliyordu .. 
Verdltim emir maciblnce 

dGımaa kataata, ıi ddetl• takib 
olwaayor. Bin metre kadar P
rlliyea dütmu, aa1111D topar
landı ve mukavemete batlaclı. 
Botu1111a bütüa ıidcletile de
.... ediyor, fakat, dif maaıa 
... evipb lanldıtı için, bize 
lcı111 bir mukavemet temin 
edemi7or. Biz, daima hakim 
VUİJelt• balanayonz. Aalcerle• 
rimiaia mu•viyab çok yibek 
OM•fundın, d&tmaa blcuma 
blkmata cesaret edemiJOr. 

Çarpışma, pddetle devam 
ediJOr. Zayiabmız, çok ebem
miJetliıdir. Ba ıarada, tank
ları da hücum ettik. Tanklar, 
u bir umaa içinde bin zarar 
vermiyecek bale ptirilcli. 
Düımanıa mukavemeti, çok 

llrmecli ve tutwadutu yerleri 
barakarak kıçmata batlada. Al. 
unlar kı~cl biz onlan 
taldb etmekte deva• eclirot
dak. TaaklanD miihi• bir 1a .. 
IDl. ıolörleri ye içindeki uker· 
lerl ~raber elimi• ıeçmiı 
balmduP' ~a, askerlerimizia 
cetaret ve ,eChtıl., aon derece 
•tb. Dotruıu, biı 6n. .ba ka. 
dar muvaffak olacatımıza ümld 
etmiyorduk! Zaferimiz biiyllktür. 

Böliik kumaadanlarile zabit· 
l•ine derhal f11 emri verdimı 

•EJimiıe ıec;ea tanklar, ·~ 
brlerimilİD refakat ve taz~ 
kinde bulanacak olan ken~ı 
toförlerile ve aürıtle kararı•· 
mııa aeYkedilecektir. Tankla~~· 
ar•ılbımasa aali•.. ·~ • 
•elerl içia büyik bir dıkkat 
aarfedilecektir.. be 

S. emri wrmekle bera r, 
flrka kamaadanıaı da baberdar 
ettim ve kararıiha paderilea 
taaldara, karanbkta yanlıflıkla 
&tef edilmemeaiai bildirdi-. . 

8a haberi. düımanlD etki 
•evzileriade harekete •••de 
balaaaa fedailerimize dalaa 
••elden bildirdik vo tanklar• 
bo•balarla laiicu• etaaaleriaİ 
leabih ettik. 

Ba tertibıb alarkea, aJDİ ır 
••ada da, düımuın takibi•• 
devam ediyorduk. A1m111lara• 
•lllcavemetf. aralıklı ve çok 
deraauızL 

Aldatamaz em, hemen he• .. 
harp edea iki bölltiimilldeD 
fazla idi. Oalan derhal .Uib· 
lanndaa tecrid ediyor ve miif
ruel•imizi• mubafua• a1laada .... ~ .. 

Bedbaht Donald, babuıDın tabancamı cemld taraftalanna karphkb 
çalarak, elinde bir iki demet tezlerini müdafaa için ayni 
çiçekle, hiikmiia icruı için ta- miktarda delil temin ederek • 
yin edilen odaya ıidiyor. Şa.- Amerika Birleıik Devletlerini Yavrusunu, ıstıraptan kur

tarmak için boğdu 
lot, ölüm döşetiai hızıdıyor. ıonıuz bir filc'r teıevvüıüne dü· 
ikili de yatata •zanıyorlar. ıürmüı ıörünüyor. 
Şarlot ltıkana uzun uzun bak· Avusturyaya lcarıı yapdan 
bktan IOnra pzlerini kapı· kuvvet darbeıi, menıelori Al· 

F alıat hakim, soğukkanlılıkla ka· 
rarını verdi: idam! 

yarak: manya ve gamalı haça taraftar 
- Haydi, atq eti olup yeni vatanlarında üçüncü 
Diyor. Rayhın nüfuzunu teaiae çalıt· 
Doaald ateı ediyor; kızan makta pek çok tebaa sahibi 

blbioden f ıkıraa kanlar, ya• bulunan cenub Amerika11 dev· 

Betlbalıl ana 
Bundan bir müddet evel 

l.oDclrada çok feci bir ciDayet 
olmqtu; Miı Munford iıminde 
bir kadın, bir türlü tedavi edi· 
lemiyen bet yaıındaki . aakat 
çocutunu, bavaıaza Ue bojarak 
öldirmiiftii. 

Derek iamindeki bu zavallı 
çocutun ilci ayata ve bir kolu 
katıııuuia._,Fazla olarak satar 
v~ IOn derece aalaltm1 .. Atz na 
~ar. 1'8tık yemeti bile götürme
ıını beceremezmiı. 

~i~. Munford, çocutanun te
davı81 ıçin, tam beı aene durup 
dinlenmeden utraııyor. Şimdi 
aaahkeı:nede birçok ıahitler bu· 
nu teyıt ed:yorlar. 

Fakat bir oıio le d b mül .. t"k . ·- • ının ta ım· 
.u u enıyor. Geçen Teırini· 

sanıde, çocuk haatıhldarı mü
tt buıı11 doktor Vininai çatı· 
rıror • Doktor• yıptıtı dikkatli 
b~r "muayeneden ıoora ıunu 
•oyluyor: 

k 
.. - Bu çocuta, tedaviaine im
an yok. 

Bunun üzerine Miı Munford 
doktora: 

- O halde çocutu al b 
tıneneye götür ve orada :. 1d~ .. 

k L 0 U~ 
yo il onu ııteadi ellerimle be 
öldürecetim. n 

O.yor. 

21 tqriaiaanide, elinde bez
lerle ıırılaııı bir paket old t 
b~l~e, _ Miı Maoford polia ~~ 
duruou11 yanına ridiyor. Paketi 
açarak, ç~tunun donmuı ve 
pelteleımıı coaedin i muanıa 
üzerine aeriyor. Ve atar atır 
biiyiik bar aiikGaetle .... ıu; ..... 

- Omı ben öldürdilm. Ya
. talının yanına diz çöktüm; at

ZIDa bavaıazanın liıtilc borr 
auau zorla yorleıtirdim vo mu
luta açtım • 

Ve, orada baluaaalar, •a'I 
teneffiiıle çocutu bayata ro· 
tirmete uğraşırlarken; •cani 
anne. ıükOoetle ıu aözleri ili· 
ve ediyor: 

- Nafile yere utr8fmaJIDIZ. 

tatan etrafındaki çiçekleri kır· letleri hakkında ka)'lllar uyan-
mızıya boyuyor.. dırmaktadır. 

Bu manzara brıı11nda .. ,.. Bıa kayra hiç ıüpheaiz pnüa 
rıp kalaa Donald, MYIİ liıiai birinde, buralara Alman alay-
kollaruaa alarak: lanm• çıkacatanı düıiiamekten 

- lmdadL. lmdadL. ileri gelmekte detildir. Fakat 
Diye bıtırmata baıhyor .. Ve, totaliter rejimleri henüz belen· 

taba•caaanı kendi )izerine ç• memekte olan b11 memleket eri 
•iti,...._. eitemiror- '"1 rei'.ı.. •" ... bat tarz· 

Doaald, katil bir ltak ola- lar1na imale edecek mahiyette 
• • • rak mahkemeye veriliyor. bir propıgaodanın pliıtiti ta-

Beı pn evel yapılan muhı· savvur edilecek oluua, bunun 
kemede Miı Muafordua ava- Leon Blum •meaeli cumburreiıi Ortiz·n işe 
katı ıöyle demekle iktifa ediyor: l başbyıcata 11radı Buenos Ayrese 

•Müekkilim bana: Ben bu 'ktidar mev/ıiinden bir hava filosu göndermek gabi· 
cinayeti, çocutumu ııtıraptaa çelci/ece Jı mi? teıebbiiılerle birlikte Amerika 
ı.:utarmak ir a yapbm,· .a. 'la• Birleıik Devletlerinin nüfuz sa· 

... ,... Paria, 31 (Radyo) - Jur p- h · ı 1- ı 
hın vapmak iıtemed:ti bı·r .. yı" lllDI fOn 1 etme11; arzu ar1DI 

ı zeteai; buıii• yazdıta bir ma- d t t · d ı b"l 
ben yer;ne ı•tirdim. • dedi.. a, am eraıne ara ta ı ece ti 

kalede, Franaanıa ıi111i YIZİ• anlqılar. Halbuki Vaşington B. 
Bu manzara karııı ndı, bütan yetini te,rih etmekte ve Leon Ruzveltin Buenos Ayres seya· 

dinleyiciler rikkate plerek ka- Blum kabineaiain istifaya mec- batinin meydana getirmıı oldu· 
danın affını iıtiyorlar. Fakat bar kalac:q.m, mali proieleriıa dutu aalaşmalana birer karıı· 
hakim sotukkanbhtıaı mulaa· parlimeatoca taıdikinden evel hkh yardım pakta halıne konul· 
faza ederek, kadınaa idaıaıaa çelcilecetini Jızmaktıdir. mıu tolk nlerioe bile kulak 

karar veriyor. Aliı Munforcl ı .. ----------•ıl vermmoııti. 
kararı ıüktlnetle dialedikten Borsa Avrupa i,leri bu derece teb· 
sonra: 

- Kınan nazırında mücri
mim. fakat Ailall nazarında 
mücrim detilim, di1e bağınyor. 

•• , 
BU PAZAR 

••••• 
Al•ancak.Uçok takım 

ları lıarf ılaıı)· or 

Ônüm~zdeki Pazar rüni Al· 
ııncak 11b11ında heyecanlı bir 
maç aeyredecıtiz. 

Alsancalc ve Üçok takımları· 
mız Mılli Küme temaılarını ya• 
pacaldar ve birib:rini yenmek 
için bir buçuk sut metin yu· 
varlık pııine diiıeceklerdir. 

Takımlınlllızın bu maçı Milli 
Küme brıılaımalanada ırala• 
nadaki temıılarıa aonancuaa· 
olıcaktar. 

Takamlarımız Milli Küme te
maılanna firdikleri zaman 11P'" 
bklan müaabıkada Oçok takı· 
mı 1-0 ıa!ip plditini nazarı 
itibara aLraak, bu maç AIAn
cak içia revaaı mabiyetini 
hei•dir. 

31-3-938 
OzUm .... ,, • .., 

C. AllCI f(. S. K. S. 
28 Alyoti bi. 12 14 25 

,57 M.J.Taranto 12 75 16 
297 A. R.üzümcii t t 50 ıs 
l18 Ş. Rıza H. 12 SO 14 SO 
t 16,5 M. Beıikçi 11 13 25 
69 P. Klark 13 25 13 7 
39 Akıeki Ban. 12 625 12 7 
36 Paterson 13 13 25 
32 J. Taraoto 12 15 13 SC> 
22 D. Arditi 14 15 2 
18 K. Taner 13 13 
14 Vitel 12 1! 
2 Şaalak o. · 16 16 

1548,S Yekun 
248589,S Eski Y ekQa 
150138 Umum yekta 

.. .,... fl•ll•rl 
51·3-931 çekirdeksiz Gai• 

orta fiıd•i: 
No. 7 11 50 

• • 12 

• 9 12 75 

• 10 14 
• 11 15 50 
Z.hlr• ubfl•re 

ç. Cinli K. s. ıc. s. 
S Batclay 5 375 6 12S 

25 Ton Butdıy 5 315 6 125 
8 Varon Arpa 3 75 

1322 KentPalamut240 500 
150 B. Pamuk 33 25 

ditkir bir bal almadan evel 
Atlantilc, Moıuoe müdafaa sis
tem·nden batkasına muhtaç ol· 
mıyan tabii bir emniyet mınta· 
kası vaziyetindeydi. Fakat şimdi 
bu mıntıka, realitelere karı• 
duyıulu olan Ameri~alalar na· 
zarında oldukça daralm11 ve 
Ruzvelt ıon nutkunda, AmeriiCa 
birletik devletleri donanmasının 
iki sabili de müdafaa edebile· 
cek bir bıl• ~iril•eai lüzu. 
mana ileri ıürmiiıtiir. Ancık, 
yalnaz Atlanb1e mabıus bir 
harp filoaunu11 İDfHı için on 
aeaeye ve üç m&lyar ~olara ih· 
tiy&\ı vardar. Bu takdırde, ıi m· 
d lık kooıre komiıyonunun uzun 
mücadeleden sonra tavıiye et· 
tili ·koapce kabul olunacata 
muhakkak bulunan- del'iz pro
,ramile iktifa etmek icap ede· 
cektir· Bu proıram, bııhca de
nizci deYletlerin 3-S-S tonaj 
aiabeti. mu~ ıfazı edilmek ıar
tile, bir mılyar dolarla tabU
kuk ettirilebilir. 

Fıbt, baıtı kadın kulGble· 
rile pıaslar bulunduta halde, 
tecerrüdcüler kendilerini mat
IGp edilmiı saymıyorlar. Ban
lar, Amerika birleıik devletle
rinin dıı politik111 aarahıtle 
belirtilmek dünya itlerine kırış· 
m"' k ,-M ş v ,.,.. tt:T :.ı+i m•k-

sat takip edilmedlti temin Gluıı
mak ıartile, bu proıramıa kıoD· 
ıreden ıec;irilmuiDe itiru • 
miyorlar. 

Bunlar, M. Ruzveltin Şikap 
natkunda anlablao ve Nlyowk 
Tıymis razeteai tarafaadan ela 
•enternasyonal nizama riaJet
ıiz devletlerden baıkalanaa 
mübadele kolaylıklara te.U. 
eden ıeniı bir ekonomik IDIDe 

taka. ıoldindo tuavvur oluna• 
•karantina. bölıeanden doıa,t 
tasalanıyor ve bu mülcifıtlu• 
demokruiler blokundan birteJ 
anlamıyorlar. Ve lnıiltenraİll 
bu aman bilmez mubalifteri-ki 
Amerikanın lngiltere ile yıJa.. 
lıtmı devletleri içiD tehlikeli 
bir abbakhk addederler-tecer
rüdçii adesenin beklenmiJ911 
bir görüı Deticeıi olarak, b• 
telikki tarıı ile M. Çember· 
layain diktatörlüklerle ittifak 
nazariyesini lcarıılaıbnyorlar. Vı 
düıüııüyorlar ki M. Çemberlı~ 
nın teı~bbüıü muvaff akıyetl a. 
lilcle netıcelenecek olursa M. 
Ruzveltin teşebbüıü tekrar or• 
taya atılacak ve o zaman, aie 
liblaoma için verilen kredıler 
Amerikayı bir maceraya aürik· 
!emek tehlikesi gösterebile
cektir. 

Bunun içindır ki bunlar,,,,. 
ramla güdülen gıy,nin ae ci
han n polısl tini yapaaak " 
hatta ne de dem okraai pren. 
siplerinı icorumata utrıımak 
olmay.p aadece Amerika B.ra 
leşik devletlerinna •muhtemel 
ve mqru müdaf aa11 p 01 tenıi 
don ibaret bulundutunua de8 
iıleri komisyonunca aarallatl 
ilinma muvaffak olmuşlardır. 

Bay Kordel Hul, 17 M 
tarihli nutkunda, bunlara .,... 
olarak, bülctlmetiai•, Awwi 
müsellib kuvvetlerini cıbaaa 
polillitini ifada lcullanmatı ıw 
rece düıünmediti gibi, • IOll 
hadiseleri ile ıirayet 1rm ....... lılıid 
iıbat etmiı olan mıaevt 
ıiye ve lilihla kuvvete •ıalaM 
her tarafta enternı~ 
nizam karmak. tibi bir ~ 
Harlak bir aa'IDeyi de la 
edemiyecetini beyaa ft 

•Sız ilci müfrit nokta •• 
mutavassıt ve 11t:am bir 
intihap ettik; ba da ent:enıMI 
Yona1izm ve tecerrüt politi 
sıdır.. ıözlerini il ive etm · • 

8. Kordel Hulu ba itima 
temenni etmelc ıerektir ki Fra 
sa ve lngiltere ile birltlcte 
rikanın enternaayonal alU 
prenıiplerini ~iidafaa dava•nı 
hallini temin etain. Abi 
dırde, Bay Hal, tecerrüdciiler 
karşı kazanm t o.dutu mu.YA 
fakiyeti kaybettikten bqka b 
netice, ııbirliği tatıftar,an 
ıarsıcak bir mahiyet alabıli 
Ancık tecerrüdcüler1n ve iıbi 
liti taraftarlarırtm i ıtediti ~~ 
d hi ; . 



.Jut'T nkü program 
lstanbul radyosu 

Oğie neşriyatı: Saat 12,30 

f iık a T"irk musıkısi - 12,SO 
H~vadıs - 13,05 Plakla Türk 
rı uc: k1 i - 13,30 Muhtelif plak 
ı f'C: yatı. -1 00 Son. 
Akşam neşriyatı: Saat 17 ,00 

lnkı ap ta ıbi deni: Recep 
P~ıcer: Ünivers eden naklen -
18, "0 Ko feran : U usa] eko· 
:ıoıni ve art rma kurumu namı· 
nı: r-rıc Ticare Bankası mü
dür muavini Necmi - 18,45 
Beyoi u Halkevi gösterit kolu 
tar,tfrndan b r tems J (Selciziııci) 
19,20 ~ocuk terbiyesı: A ı Ki
mil Ak üz - 19,SS Borsa ha
berleri - 20 Sadı Hoşses ve 
arkadaşluı t raf.odan Türk 
ımusilcis ve halk şarkıları -
20,45 Hava raporu - 20,48 
Ömer Rıza tarafından arapça 
söylev - 21,00 Mustafa ve ar· 
kadaşJarı tarafından Türk mu· 
s kis ve halk şarkıları ( Saat 
ayarı ) - 21,45 Orkestra. 

1 - Oscheit: Marş. 
1 - Vagner: Mirakl dö van· 

Jrödi sen dö pars pal. 
l ·- Liıt: Rapsodi No. 12 
4 - Fetraı: Potpurri Hümo· 

riıtik. 
-22,ıS Ajanı haberleri-22,30 
Plakla sololar, opera ve operet 
parçaları - 22,50 Son haberler 
ve ertesi aünün proıramı - 23 
Soa 

Muhtelif Avrupa istasyonları· 
nan bu aqamki program özü: 
H•/i/ ltonaerler: 

7,10 Berlin kıaa dalgası: Neşeli 
tempo, (8, 15 devamı), 13 Berlin 
kt1& dalpıı : Hafif muıiki, 
(14,15 denmı), 13,10 Bükreş: 
Plik konseri, 14,30 Bülue, ı 
Matebe orkeıtraaı, 16,15 Bra· 
tiılava: Hafif muaiki, 17,45 
Berlin kıaa dalgası : Halk kon· 
seri, (18,SO Devamı), 18 Bülaeo: 
Motzoi orke~trası, (19, 15 Deva
mı), 19, 10 Varşova : Hafif mu· 
ıilcı p likları, 19, 1 O Peşte: Çigan 
orkoatraaı, 20,tS Prag:Eğlenoeli 
neıriyat, 20,20 Peıte: Plaklarla 
'k ~r.g2r, (20,50 Karaşık musikili 
proıram), 21 Varıova : Akşam 
musikiıi (Bacb, Boccherini, Ger 
bu dt, Caaeila, Bartolc), 22, 45 
Peşte : Radyo orkestrası (Çay
kovıki, Strauu, Drigo, Vieni• 
\\vıki vs.). 
o,,.,.ı.,.. operetler: 

20,35 8ükreş: Operada veri· 
lecek piyeıı nakil. 
Resitaller: 

18, 1 S Var,ov': Soptaq ve 
komanı 18,30 Ostrava: Unutul· 
muş kompozitörlerin eserlerin· 
cleD '",.nkılar, 18, 30 Peşte = Vi • 
yolo.1seJ konseri, 20,30Varşova: 

· .. V.ındolin resitali ( Beethoven, 
Moszkovskı, Vioniavaki, Bur· 
meater), 22,lS Prag: Şarkılı 
konser ve bando, 22,SSVarşova: 
iilmlerden şarkılar. 

Cinsi terbiye 
- Baıı 4 iincii aalai/etlfl -

du ~ıktıtı &11latılmalıdır. Ço· 
~uk aaneniA karn mele iken 
MPenin taayyüşüne, uykuıuna, 
bütün harekatına çok diklcat ve 
ihtimam etmesinin, lüzu11uanu 
da çocuğa bilvesile anlatııa.ıt 
f .. ydahdar. Çunkü çocuk büyü
mekte olan bebetin anne va· 
ııtasile gıda aldığı ve ona 
iatinaden biiyüdüğünü daha 
müıabhas bir şekilde anlar. 

Küçük hır~ız 
lkic;eımelikte bir hırsızlık ha· 

diaeıi olmuş, 10 yaşındaki faili 
yakalaam1ştır. Hıuız, Halil kızı 
Pakizeclir. Ayni mahallede 26 
numaralı bır eve misafir gelen 
ebe Mü1cerreınin tayyörünü ve 
c:ebiade bulunan 320 kuruş pa· 
IUIDl çalmııtu, 

A l\HOl l 

Romanyada siyasi 
hayat kalmadı 

11 eğitmen kursu Tütün ek;mi 
İyi mahsul yetiştiril-11=====;;:::;1 

-------- Başı l inci sahifede 
Bukreş, 31 (A.A.) - Rador 

Ajansı bıldiı iyor: 
Y cnı h ku et dün gece mem· 

lekete hitaben bir beyanname 
neşretm t r. Bu beyannamede 
ezcümle denıyor ki: 

"Bundan evellci hükumet bü
tün membket tarafından tam 
b r ittifak le tasv·p ed len 
yeai kanunuesaıiyi hazırla

malda devl tin temellerinde 
derin değişikl leler vücude ge
tirmi;.tir. Yenı hükumet yapıcı 
bir esere başl yacakt r. 

Daha genç un•urlar iş başına 
ç1A-ırıl.ırak mütesan t ve dina· 
mik bir kabine kurulmuı bu
lunmaktadır. Yeni hükumet dev
let servısbrini rasyonalize ede
rek ve bas tleştirerek ve me
murl mn seç lmesinde yeni form· 
lar koyarak devht makanizma· 
sını yeniden teşkil eyliyecek· 
lerdir. 

HükQmct iyi bir mahalli ida· 
re, iyi bir kontrol kuracak.idare 
ami leıine daha i i bir mesuli
yet verecek ve poli i;ı;;adan ge
len adamlara bir tarafa bıraka· 
caktır. 

Yeni hükumet planlı iş meto· 
dunu takib eyliyecektir. Yüksek 
mütebassıılardan mürekkep yük
sek ekonomi konseyi bi kaç 
sene olarak tesHt edilecek l ir 
zaman i'ia bir iş planı bazı l -
yaktır. 

Hükumet bilhassa ordunun 
techizi, ziraatiıı inkişafı ve mü
nakalat ve ııhhat hlerinin geni~· 
lemeai meselesine devam ede· 
coktir. 

Köylülere ve hcrnevi işçilere 
hususi bi· -ehemmiyet veıile· 
cektir. 

Rumen Otni;c unsurunun iler
lemesi ve tebarüz ettırilmeıi 
iıine devam olunaealctır. Daima 
m lli umdelerin muhassalası olan 
ve gayesini sulhun idamesi ve 
kat't hudut lan için de vatan 111 

müdafaasını teıkil eyliyen Ro
manya harici polıtikas1 büküm· 
darın yüksek garantisi al.ma 
vazedilmiştir. Bu politika Ro
manyanın an'anevi itt fak ve 
dostlu larına ve istisnasız bütün 
devle l ·rle ve evvı.. la komşula· 
rımızla dostane münasebetlere 
istinat e) lem ektedir. 

Hükumet, bütün düşünc~sini 
semereli iş unsuru olarak vatan· 
daşa verecek ve her türlü bizi p 
düşüncelerini bir tarafa bıraka· 
caktır. Bu maksatla vatandaş· 
lsrı gurup ve partilerin dar di
siplinlermden kurtarmış bulu· 
nuyoruz. ihtiraslar ve cebir ha· 
reketleri nihayete ermiş ve şah· 
ai klymet' er.n sağlam esaslar 
üzerinde yeni bir meratip sil· 
ıileıini vücude getirmek üzere 
lilzumlu vicdan değişiklij'ioi ko
laylaştırmak için yeni bir sulh 
ve ıüküıı denesi başlamıştır .• 

Bükreı. 31 (A.A) - Royter 
Aianıı bildiriyor: 

Neıredilen bir kral emirna
mesi bir kral yet konseyinin teı· 
kil edıld ğini bildirmektedir. Bu 
konseyin azası kral tarafından 
tayin olunacak ve sabık konse· 
yin ricalinden ve kilise büyük· 
terinden, ordu erkanından, saray 
yüksek memurlarından ve mem· 
lcketin yüksek şahsiyetlerinden 
seçilecektir. Kral" yet konseyi 
azala" muvakkat hususi vazife· 
ler alab leceklerdir. Burılar dev
let nazırı rütbesini alacaklar. 

Ve kral m~şaviri unvanını 
taşıyacıklard r. Merasimde Baş
vek iden sonra yer • 11caklardır. 
Kend )erine bir temı 1 tahs· satı 
ver il.. cektir. Kral yet konseyi 
azal ğına aşağıdakı zevat tayin 
ol Jn muştur. 

Patrik Nnon Kristen, Mare
şd Avereısko, Mareşal Prozan, 
General Vaıtoiano, B. Vaida 
Voevod, B. Mirini.ski, B. lorga, 
Dr. Angelesko, B. Tataresko, 
B. Argeto.ano, general Bali. 

Bükreş, 31 (A. A.) - Rador 
Ajansı bildiriyor: 
Başvekı l Patr.k Kristea ile 

Dahilıye, Adlıye ve M.lli Mü· 
dafaa Nazırlarının raporu üze· 
rine yazılmış ve neşredılmiş olan 
bir kral emirnamesi aşağıdaki 
husushrı b ldirmektedii: 

Polı tık filcirlerin yayılması 
veyahut tatbık ed.Lnesi için 
teşk 1 edılmiş olup halen mev· 
cut bulunan bütün cemiyet grup 
veyahut partiler mülgadır. Bun
dan bö} le h;çbir yeni pol tik 
teşekkül teşk 1 olun mıyacaktır. 

Cemi ye ler bundan bö} le an· 
cak bu maksatla hazırlanacak h11-
su5j bir kanunun bıldireceği şart· 
lar altında ve şek ilerde vücude 
getirıl~cektir. -----M. Hit,er, Çekoslo. 
vakyayı tehdid edeu 

aöz ~er söyledi 
Başı 7 inci ıahi/ede -

demitıir: 

- Şeref biuiııe malik olan bir 
millet ıırf Almıın o1duklarındın do· 
laya lıeodi Vl'taodaelarıoa fena mo•• 
meleler yapılması karııeıoda likaJd 
kalamn. Biz dı~er devlederio ha· 
tına barp ~aileei çıkarmalı: iıtemiyo• 
ru:ıı. Yıtloız vatandıolanmıaın Alman 
ıulbona kın.-u 1 m•larıoı ietiyoıuz. Ce· 
nabıbalüıo bu iti batarmııl için 
beoi inııhap t tmİf olmuınrla .1 rlo• 
layı baLtiyarım. Alman milJetinin 
de intihap ıudıklarına koıuak va• 
zife&ini ifa etm · iai iıteıaek hakkını 
kendimde ıönı,orum. 

Hayvanlar vergisi 
hakkında bir emir 

- Raşı 5 inci sahifede -
melesini y11pan ve bu ma ksa tl3 
memur edildıği mıntakada mev· 

cud bü Ü 1 köyl ~ rİ, mera, arı, 
ahır, ağıl ve mandıraları dola· 
şırak hayvanluı yok ayan, sa· 

bipleri elinde mevcud kayıd il· 
mühaber!er ni vıze eden ve ka· 
çak hayvanlar hakkında zab t 
varakalarını tanzim ve imza 
eyliyen ve mıntakasının yokla
ması devam ed .nceye kadar 
va:ı fesinde devam eden yok· 
lama memur.erma aiddi ·• 

Binaenaleyh yoklamaya me
mur edildiği halde bizzat yok-

lamaya iştirak etmiyen veya 
mıntakanın birkaç koyünü do
laşarak, yoklamanın nihayetine 
kadar bizzat vaz fe görıniyen 
ve kay t ılmüh..iberlerini vıze 
ve zabıt varak )ların imza et· 
miyenlere ikramiye verilemiyc· 
cej'indcn bunlaran ikramiye 
cdvellerine idhal ed lmemeıi 
ve baklaranda vaz.feyı ihmal 
suçundan kanuni takibat yapıl· 
ması lazımge l.r. 

{oklama kolunun kontro1uoa 
çıkacak olan müı hak veya mer
kez kazası me:nurlarının bu 
vazıfeyi behemehal valinrn em· 
rıle memur cdi ımesi icap eder. 
Valinin yazılı emri olmadan 
kontrola çıkaıılarada her hangi 
11aıftan oluna olsun barcirah 
verilmiyecektir. 

3 - Kanunun 11 inci mad· 
desi mucibince toplanan yok· 
lama heyetleri tarafından yok· 
lama kolbaşı ve kol memuru 
olarak seçilecek maaşla ve üc. 
retli memurların kanunen ken· 
dilerine mevdu vaz·feyi vekar 
ve ciddiyetle başararak en ufak 
bir hadise ve ı zıltıya meydan 
dan vermıyecelc: evsafta olma• 
lar1na bi\hassa d kkat ve itina 
edilmesi lazımdır. 

___ ,. .. 
Kültür Bakanl ğı Eskışehir, 

Edirne, Kocaeli, Erz ne o, İzmir, 
Kars, Kastamonu, Kayseri, Ma
n sa ve Malatya o 'mak üze re on 
vilayet mizde 11 eğitmen kursu 
açmağa karar vermiştir. Kurslar· 
dan ıki si Eskişehirde Mahmu· 
diye ve Ha midiye köylerinde açı· 
lacaktır. Kurslar bir Nisanda fa· 
aliyete geçecek ve kurslarda bin 
beş yüze yakın eğitmen yetiştiri· 
lecektir. 

Kültür Bakan lığı kurs direktör· 
ferini tayin etmiştir. 

Mahmudiye kura direktörlüğü· 
ne Eskişehir müfettişlerinden 
B. Nebi, Hamidiye kursu 
direktörlüğüne Konya ilk tedri· 
sat müfetti,lerindoo Lütfi, Erzin· 
can, kurs direktörlüğüne Erzin-
can müfettişlerinden Avni. Edir
ne kurs direktö:lüğüne · Edir· 
ne müfettişlerinden ihsan, 
Kucaeli kur1 direktörlüğüne 
Kocaeli müfetti,lerinden Sabri, 
Kastamonu kurs di·cktürlüğüne 
lstanbul müfettişlerinden Süley
man Edib, ~ayse i kura direk· 
törhiğüne Kayseri müfet . işleıb-
den Bedri, Mahtya kurs dire-k
törlJğüne Si 1ob md.!tli~leria· 
den Nadi, Kastamonu kurs 
direlctörUğüoe Trahıon mü· 
fetti}leri ıden Hali, Manisa 
kurs direktörlüğüne Manisa 
kül.ür oirektörü Rauf, lzmi rdeki 
kurs airektörlü~üne de Kızılçullu 
öğretmen okul ı airektörü Emin 
tayi ı eo ilmişlerdir. 

Para koruma kararnamesinin 
bir fıkrasında değişiklik 
Bakanlar heyeti Türk parası· 

nm k ymetini ko uma bakkan· 
daki 12 numar.t lı kararna· 
menin ikinci maddesinin üçün· 
cü fıkrasını değ ştirmiştir. Yeni 
fıkraya göre, Türkiyedeki bü· 
tün haa1'alar borıün alıp 
sattıkları kambiyoları gişt. b· 
rinde takas etmeyip aldıkla· 

larını Ankara menkul k·y· 
metler ve kambiyo bo sa-
sına arza ve sattıklarını da 
gene buradan almağa mec
bur olacaklardır. 

Bir gün içinde al ı m ve satım· 
lardan mütevellid olan ve 2500 
Türk l . rası muadilini geçmiyeo 
kesirler orteıi güne devroluna· 
bılecektir. 

Çankırı 
Atatürkün h:ıtırası 
:çin bir anıt yapacak 

Çankır1, 31 (A.A.) - Uıu 
önder Atatürkün Çankırıyı şe· 
reflcndirdikler. günün hatırasını 
yaşamak üzere dikilmesi tekar
rür eden anıtın temel atma tö
reni Çankm pazarına tesadüf 
etmes do'ayısile binlerce köy.Ü 
ve şehirlinın iştirakile öğleden 
sonra yapıldı. Törene bandonJn 
çaldıtı istiklal marşı ile başlan· 
dı. Vali ve P.arti Başkanı bu mü· 
nasebetle bir söylev verdi. Alkış· 
lar arasında temel atıldı. Kur· 
banlar kesildi .. 

inşaat cumh.ıriyet bayramına 
kadar bi ccek ve o gün açıla· 
caktır. 

6 yıllık hırsızlık 
Sekiz yüz liralık mü· , . 

cevherat ça ınmıştı 
Bundan beş, altı ıene eve) 

O.kili kazasında gumrük muha
faza memurlarından Ayvalıklı 
B. Zekinin evinde b r hırsızlık 
olmuş, 800 lira kıymetinde 
mücevheratı çalınmı ştı. O vakit 
çalınan elmas yüzüklerden b. 
r si, İzmırde kııyumcular çarı. 
sınd11 bir kuyumcu dükkanında 
ıörülmüş ve Dikili jandarma 
komutanı, sivil o arak İzmire 
gelmiş, hırsızlılc malı oian yü· 
züğü müsadere etmiş; hazırla
dığ'ı tahkı kat evrakı ıle adliye
ye vcrm ştir. Zabıta hırsızın 
izi üzerind~dir. 

mesi isteniyor 
inhisarlar idaresinden alaka

darlara gelen bir tamimde, ge· 
çen yıllar zarfında fazla tütün 
ekildiği, mabaulün bir kısmının 
satılmadığı ve yetiştirilen tütü· 
nün de tamamen iıtenilen ne· 
fasette olmadıtı bildirilerek bu 
yıl fazla tütün ekilmesinden zi· 
yade iyi kalitede mahsul yetiş· 
tirilmesinin zürraı anlatılması 
ve bu husuıta belediyelerle 
Ticaret odalarının alalcalı dav· 
ranmaları istenmektedir. - -Halkevi köşesi 

11- Evimiz Temsil kolu ta· 
rafından 2 nisan 938 cumarteıi 
akşamı •Ceza Kanunu. adlı 
piyeı temsil edilecektir. Bilet
ler Halkevi sekreterliği tarafın· 
dan verilmektedir. 

2 - 2 Nisan 938 cumarte1i 
akşamı Kitapsaray ve Yayın 
kolumuz tarafından tertip edi· 
leo ve davetiyeleri dağılmış 
olan gece etlentiai tehir edil· 
mi~tir. 

3 - Evimiz Gezi komitesi 
lp Nhın pazar günü Yeniköye 
bir kır gezintisi tertip etmiştir. 
Geziye iıtirak etmelc iatiyen 
arkadaşların nihayet 7 N.san 
tarihine kadar Halkevi sekre
terliğine müracaatları. 

4 - .1141938 cumartesi gü
nü saat l 5 de l.kokullara Ka· 
ragöz oyunu oynatılmaktadır. 

5 - 1141938 cuma günü sa· 
at 16 da Dil, Tarih, Edebiyat 
ve Yönkurulun haftalık toplan· 
tılan vardır. 

Nöbetç · ecsanel11r 

Eczanelerin bir haftalık 
nöbet gUnlerini gösterir 
cetvel: 

Pazartesi: 
~emeraltında Şifa; Cibelyalıda 

Gözelyalı; Tililkikte B. Faik; İki. 
ç.ım•likt• İkiçeııaelik; Alaıuacaka. 
B. lı'uad, Ayvulı:lıda Halk. 

Salı: 
1'emeralbada Şifa; Kıraııtinaıb 

B. Eıref; K.merd• Kamer; AIMn• 
cakta B. Ahmed LGtfi, Etrefpqada 
Earefpaıa. 

Çarşamba: 
Baıdaralı:ta S.hhat; Iıı.arata,ta 

B. Habif, '1 ilkilikte Y eoi lamiı; 
Irgatpaaarında Ald; GüHlyalıda 
At iyet. 

Perşembe: 
Kemeraltıoda Hilal, C6ıe1yıh· 

da Gil:ııelyah, Tilkilikte B. Iı'aik; 

Etr•fpaıada Etrefpa•a. 

Cama: 
Kemtraltı ııda 1ttihat, Glsely• 

lıdı Gbelyah, lrgatpaunada A.eri9 
llr.içeımelik.te İk.içe,meli~ Ailaa
cak.ıa U. Ji uad. -----Cumartesi: 

Baıduralua Sıhhat; Karantina-
da B. Etret; Kemerde Kamer, 
Eırefpaf&da Etrefp•ı•-

Pa~ar: 
K•moraltıadı Bilil, K,araıa ıt• 

B. Habif, Keçecilerde Yeni İıaaiı; 
Ir~tpaaarında Aıri. 

7ER: k,a\kall tren-

lr.ımrden ;ıet \~1~ • 
Jerin barek t IC.,~a• Afsancak: 

Agdın lu~ttı; ~ı::ı; paıat-
:lımir·Kara •'l(uyu.A.Upzzac gün\eri 

\ltn•• 
,,.;, çareamba, .... l 

ıaat 21,35 de. f,l\O iP 

Jzmir • Nazilli: Her be. 
15,40 dı ~~ero 

lıınir0Deniıli: Satı, peı J 1 

tnmartcıi günleri eaat 6,30 d11'1U lu 
1ımir·Tire.Ödemiı: Horaabab ııaaly • 

5,35 de bir katar; har Bkoam saat •"" 
17,30 Ödemife bir treıa, 16,30 tla 
Tireye otoray. 

Afgan lıatlı: BasmanedtJta 
lamir0İ1tanbal·Ankara: Her gll11 

ftat 7 de Cpazar, cuma, çarşambı 
gilııleri yataklı ngon·bilfe hul1111aıf 

İdmir • Soma: Pu:ar ,.. paıar• 
teti ptnl•ri ıHt ıs. %8 de 

lmıir-Bandırmı: PauT, salı. pttfe 
~mbe n cumartesi gflnleri ubıblt• 
yit: uat 7,20 de muhtelit katar; 
pazart"i, çarıamba, cuma gtlnleri 
ebpre. •at 12 de 

1.mir-Some: Pazu ve paaartell 
,anle~ aut 15,28 de 

Hu zaman lazım olan 'ldl• 
/on numaraltJJ' 

Y ıagın ihbarı: 2222 • ıehir teleo 
fonn mtlrıcaıt numarau: 2201> • şeo 
hlrleraru1 telefon mGraeul nam• 
raıı: 2150 • elektrik prketl: 20H · 
huaguı: 2326 • poliı: 2463 °imdaıla 
a:ıbht: 2040 • Baımane ietuyooa J 

3638 • Alıaac•dı: iıtuyona: 21M • 
Pıaapon upor iakeleei: 285ı 

Şehir aıkil vaeıtalarıma ubabe 
leyin ilk 'fe gece eoa barektl 
ıaatleri: 

Tramvaylar. 
Her eabah Gülelvatıilı11 ... , 

be,ı. hir tramvay bıteb& eder. 
Banu .. , altıda hareket edea iüa, 
ei uamvıy takib eder. Bmıd.u 
I01lra her dön clakikadıe bir ar... 
'fay urdu. 

Gece .on uamny GüMJyahm 
24.,5 dedir. 

Konaktan Gtllelyalıyıı ilk tra°lll' 
vay eabahleyia S,26 dad.:r. İkinci 
tl1imny blf mc a,~ aa na. 
reket eder. 

Koaaktan GGıelyabyı gece 109 

tramftJ MU lıiru laueUt .-. 
Bmıdau Clcl 2.. do bi.ı: uamıar 

wardıt. 

Vapurlar. 
lamml• Kaqıyakaya nt ftp9t 

1aat 5,45 to Pasaportun kalkar. Geoe 
ıaoa 'fapur uat U,3U da Koaa&a 
&u hareket eder. 

KU'flyakadu İsmin iİk tapat 
1aet 6,20 dedir. * upıu dA ıeae 
..al 24 dedir. 

GtlndCla beı ,anm ıaatte bk 
'flpur tardır. Aqam 1eüadoıa eoau 
ıcterlcr aaatto birdir. 

Londrada -.... 
Tayyare hücumları. 
na karşı müdalaa 

talimleri 
Londra, 31 (A.A.) - Dün 

akşam Londrada Padington 

mahallesinde üç saat tayyare 

hücumlarına karşı müdafaa ta· 
limleri yapmııtır. Üç yüzden 
fazla gönüllü tam bir karanlık 
içinde birçok evlerde sun'i olara' 
çıkarılmış olan yangınları ıön• 
dürmeğe yardım etmişlerdir. 

Bu esnada ııhhiye arabaları 
gaz farzedileıı bir bava içinde ya 
rahları ve ö:üleri kaldnmışlardır. 

lzmir Yiin Mensucatı 
Türk A. Şirketinin 
Halkapınar Kumaş Fabrikası 

Tarafından mevsim dolaymle yeni çıkardı§ı kumqlar: 

Sağlam, zarif ve ucuzdur 
Yeni )'apbrdıjınız elbiseler için bu mamulatı terciıı edıaiz 

SATIŞ YERLERi 
Birincikordonda 186 numarada 

ŞARK HALI T. A. Ş. 



- Sıtfılfe 9 Nisan 1 

flintir #;e masallarından 
., 

AN~Dt)J.,U 
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Holivudun Esrarı 
11 S~yy;t = Sendabadın 
~uJade deniz seferleri Basma fabrikasının faaliyeti 

-----~ en: İrfan Hazar 

20 -Bu •ırıda b· . de .. ızıın Jr .. .• 
Nazillide hayat 

· tamamen değişti uç aiyalJ· .. .. nın onun• 
rmd ' gort: d" y 1 ~ ev~lr• "' .ın u. an a· 
'lcl'fjt'li gef':_-"' tanıdığım·z tercü· 
c«MS.T~~ardı. Hepsi de kulübe· 

içeriye girdiler. Hindli ıene 
ortaya geldi. Aralarında konuş· 
mağa başladılar: 

- Büyük reisin ıize selim· 
ları var. Hep"niz hazırlanınızl 
Şerefinize verilen haJk şenliğin. 
de bu gece misafirimizsiniz. 
Haydi, çabuk olunuz! 

H ndli bize döndü Arapça. 
- Arkadaşlar ·dedi· bu da· 

vette herhangi bir hücumdan 
kendinizi sak nmalc lazım. Ot· 
ları gene üzermizde bulundu· 
runuz. ne olur. ne olmaz baıı· 
mıza bir hal gelmesin. 

Herkes otlarmı hazırladı. Ka· 
dmlar kalmak için tercümana 
yalvarınağa baıladılar. Tercü· 
rnan birçok işaretler yaparak 
meramını an1atmağa çalışıyor, 

- Olamaz, olamaz! Diye fer· 
yat ediyordu. 

Otlu kafilemiz, kümesten çt· 
kar gibi kulübeden çıktı. Kar· 
gılı siyahilerin arasına girdi. 
Ben, batan gemimizin kaptaoile 
H;ndlinin ara yerinde yürüyor· 
dum. Her taraftan gelen çığlık 
ve gürültüye bu defa balkın 
bizi görmek için yaptığı hücum• 
lar ilave edilirse manzara gene 
nkisi gibi idi ..• 

Her üç kulübede bir, mey· 
danda kocaman ateşler yanı• 

yor ve ateşin etraf mda yüzlerce 
yamyam tepinip duruyorlardı. 
Külllerin üzerinde parlıyan alev· 
ler o kadar çoktu ki siyahilerin 
merkezini apaydınlık yapmıştı. 

Nihayet, büyük reisin büyük 
meydanma vasıl olduk. Burası 
iA-ne atsanız yere düş_miyccek 
derecede kalabalalc.tı. Bizi gö· 
rür görmez, orada mevcud olan 
siyahiler öyle bir kıyamet ko
pardılar ki herkes: 

- Ne oluyoruz; hücuma mı 
uğrayoruz? 

Sualini bağırarak biribirlerine 
ıormıya baıladılar. 

Hücuma filan uğramamııtak. 
Lakin, kargıların muhafazası 
altında büyük bir tüm setin et
rafına bizi dizmişler, reisin ve 
diğer erkanın bulundukları yerle 
bizim yerimizin araıını iyice 
açık bırakmışlardı. 

Herkesin gözü, ortadaki bü
yük tümseğe dikiliydi. Artık 
ses sada kesilmiş, yalnız tuhaf 
bir çalgı sesi ağır ağır ortalığa 
yayılmağa başlamıştı. Bütün 
orada bulunanlar, bizi görmek 
için ba şiarını çeviriyorlar, dik
katle bize bale yarlar, sonra 
dişlerini göstere göstere sırıtı· 

yorlardıl 
Deminki çalgı sesi neden 

bilmem, birdenbire yükıeldi. 
işte bu anda bütün hızırun 
ayağa kalktı. Eılerini yokarıya 
kaldırarak ve bacaklarını bir 
büküp bir açarak sağa sola 
gidip gelmeğe ve ara sıra da, 
hep bir ağ zdan kulakları de· 
len bir çığlık koparmakta idi
ler. Biz:, ne yapacağımızı şa-
ırmıştık. Fakat, kargılılar bizi 
~erhal vaz"fe b~şı_na ça~ırdılar. 
Bız:İ de onlar gıbı tepınmeğc, 
ğa 50\a gidip gelmeğe ve 

sağl k koparmağa davet ettiler. 
çı ~ et erıni kabulden baılc:a 

av abilirdik? Biz de zıpla· 
ne yap ıçraınağa bıtladık. Bi. 
~ağaN :sıh reisin ve (Fakir) in 
z~m . ibi 1 çrayıp oynama
sıya hıler g k nıi a~lamalc mı .. lene u•, ~ 
larına gu . · ben keıtiremi-
lazımgeldığını ana kadar bu 

d Ne ıaın -

Ansızın ortadaki büyük tüm· 
sekte bir hareket belirdi. Mu· 
siki ajuiaştı. B:zim de zıpla· 
malarımız ağırlaştı. Hepimiz BüyOk 
yere oturmuştuk. işte bu sırada 

basma fabrikası, yakında 
ekiple çalışacaktır 

Oç 
tümseğin üs~ünde büyük bir 
aydınlık ıöründü. Etrafı gün· 
düze çevirdi. Herkes oraya 
bakıyordu. Ben kaptana dön• 
düm: 

- Ne oluyoruz; dedim. 
Kaptan, kaim ensesini kaşı• 

yarak ve bir taraftan da mu• 
kaddes otu elinde tutmağa ça· 
hıarak cevap verdi: 

- Anlıyamıyorum; bu adam· 
ların insan eti yediklerini bili· 
rim. işte o kadar. Adetlerine 
dair hiçbir malumatım yok. 

Tümsek hareket eder gibi 
oldu. Aydınlık çoğaldı. Bu 
anda tümsek üstünde genç bir 
.siyahi belirdi. Anadan doj'ma 
çıplaktı. Evelce söylediğim avuç 
içi kadar bez de bu adamın 
önünde yoktu. Kadınlar utana• 
rak başlarınl steriye çevirdiler. 
Fakat yerli kadınlar, bilhusa 
genç kızlar çıplak siyP.hiye ha· 
kıyarlar; ellerini gögüslerine 
götürerek uğuşturuyor1ard1. 

Çtplak adam, bir sağa, bir 
sola dönüyordu; ben de bu 
adama bakarken başJmı bizim 
kadınlar gibi geriye çevirmek 
mecburiyetinde kaldım. Çünkü, 
nasıl anlatayım size sevgili ka· 
riim; bu ıiyahinin yanında ikinci 
bir gö'ge daha göründü. Ay· 
dın ğa yaklaştı. Baktık ki, ay· 
dmlığın içinde siyah renkte de· 
ğil, fakat bembeyaz renkte, 
uzun boylu, çok muntazam vü· 
cutlu, saçları göğsüne dökülmüı, 
insanı şaşırtacak derecede gü· 

ıelleşmiı bir kadın peyda oldu. 
Geçirdiğimiz felaketi düıünme· 
den birkaç dakika gözlerimi 
dört açarak ben de bu üpüryan 
kadına bakmağa başladım. Am· 
mı, dediğim gibi üç beş da· 
kika sonra hemen başımı dön· 
dürdüm. Çünkü erkek kudur· 
muş gibi kad!nın üzerine atıl· 
mış, onu kollarından ve belin4 

den tutarak kendisine .doğru 
çekmeğ-e koyulmuştu. Çıplak 
kız, sarhoş gibi birıeydi, belki· 
de o gece çok içmişti. 

H ç mukavemet etmiyor, pa· 
muk bohçası gibi erkekle bir 
taraftan diğer tarafa gid;p ge· 
liyordu. Birden, ç·plak kızın 
Bet bir çığlığını duydulc. Ben, 
tümseQ-e bakmadıtım içirı orada 
ne olduğunu bilmiyordum. Son· 
radan anladığıma göre bu yer 
zifaf yeri im'ş; herkesin önünde 
güveyle gelin zifafa girer ve bu 
zifaf sabaha kadar devam eder
miş. Hey Allahıml Sen bu 
aciz Sendbad kuluna nele; gös· 
terccekmişsinl Söylemeğe tced· 
düb ettiğirn bu manzara o ka· 
dar açlk cereyan etm şti ki ıiya· 
hilerden yam baştmızda bulunan 
genç kızlar ve genç erkekler de 
b.ribirlerine sarıldılar. 

Her yer zina mem baına dön· 
müştü. B"r taraftan zurna ve 
darbuka sesleri gök yüzüne 
çıkarken, diğer taraftan zifafa 
g'.ren çiftlerin mekruh ve ha· 
ram sesleri ortalığı kaplıyordu. 

Bu sırada (Fakir) yanıma 
geldi: 

- Tanıdın mı? Dedi. 
Kimi? 

- Arkası var 
------~-----------------0 t om o bil kazası 

Nazilli basma fabrikasının umumi görünüşü 
Aydın, ( H'JSu~i ) - Nazilli ye istimlak iıini ele almııtır. 

ilçesinin nüfusu son tahrirde Belediyenin yeni yıl büdcesin· 
13025 idi; pamuk ıılah istaı· den ayrılacak tahsisatla inşaata 
yonu ve fabrika faaliyete baş· başlınacakbr. 
ladıktan sonra nüfuı hergün Sümerspor kulübü de bütün 
artmaktadır. Bugün on beş bini spor şubelerini cami ve 1'ol 
geçmiştir. Nüfusla birlikte Na· vasıtalara maliktir. Burada da 
zillide her bakımdan bir kal· asri bir spor slanı uapılıyor. 
kınma da başlamış; ticaret art· Belediyenin faaliyeti 
mıf, iktısadi vaziyeti genişle- Nazilli belediyesinin geliri 
miş, ziraat çoğalmış, hummalı her yıl artmakta dar. 937 büd
bir imar hareketi de görülmüş· cesi 77 bin lira, dokuz aylık 
tür. Bir yılda 100 ev ve SO tahsilata 51,000 liradır. 938 
dükkan yeniden yaptırılmıştır. büdcesi 80 bin lira olarak ha· 

Nazillide hükumet konağı yok· zırlamyor. Bugün Nlzillinin en 
tur. Hükumet daireleri dağınık büyük ve başta ge!en ihtiyacı 

ve biribirindcn çok uzak yer· ıudur. Naz llide balen ihtiyaca 
lerdedi r. B:r hükumet konalı yetecek su yoktur. Mevcud ıu 
yapılması için 937 büdcesin· motörle kuyudan çıkarılarak ve 
den tabıisat aynlm•ş, fakat arsa arık suları depoda biriktirile· 
işinden henüz inşaata başlana· rek filtireden geçirilerek şehre 
mamıştır. llbıy, arsa isini ye· dağıtılmaktadır. Fakat nüfusu 
rinde tetkik etmiştir. Yakında bergün çoğalan Nazilliyi bu 
tesbit olunarak inşaata başla· ıu tatmin edemez. Belediye 
nacağı umulmaktadır. yakın memba sularını mütehas· 

Nazillide köı kaikmması her sısa ö'çtürmüş, miL.tarını ka.fr 
g"in daha çok inkişaf ediyor. bulmuş, tahlil neticesi de 2,5 
Köy katipleri kadrosu genişle- mikyası ma derecesinde olduğu 
tilmiştir. Mutarlar büro ile da.. görülmüştür. Suyun projesi yap· 
ima temas ederek direktif al· tırılarak vekalete tasdıke gön· 
maktadırlar. derilmiştir. 

Kültür işleri Şehrin elektrik tesisatı da 
Nazilli Ortaokulunun talebe ihtiyaca kafi değildir. E ektrik 

sayısı gittikce artıyor. Bu yıl projesi de yaptırılarak bu da 
esasen ihtiyaca yetmiyen okul tasdık için Nafıa Vekaletine 
binası haricinde yeni şubeler gönderilmiştir. Yeni proj ~ye 
açılmıştır. Nazillililer ortaokul göre, cereyan basma fabrika· 
yapmak için bir komite kur sandan alınacaktır ve çok ucu· 
muş'ardır. Komıtenin bir an za mal edilecektir. Her iki 
evel faaliyete geçerek. bu çok proje tasdik.ten gelince beledi· 
mühim ihtiyacı başarması çok yeler bankasından pıra alına· 
yerinde o:ur. rak mürıakasaya çıkarılacaktır. 

İlk tahsil bakımmdan Nazilli Duanın sulanması 
en ileri ilçemizdir. Bu i çede Nazilli ovası bugün iki kı· 
okuma çağındaki çocukların nallı sulanmaktadır. Birisi dev· 
% 50 den fazlası mektep bul· let elile açılan Horsunlu ka· 
maktadır. Merkezde üç ilkokul nalı. Bu kanal sular idaresince 
varsa da, Aşağı Nazillide yeni bugün Nazilliye kadar getiril· 
bir ilkokul yaptırılıyor. ilbay miştir. lkinciıi de tarlası olan 
bu hafta yerini tesbit etmiş, köylülerin kooperatif kurarak 
ihalt-si yapalan okcıhm inşasına açtıkları kanaldır. Bu kanal da 
baılanmııtır. her gün ilerlemekte ve ıulama 

Halkevi faaliyeti sahısı genişlemektedir. 
Halkevi çalışmalarında da Fabrika nasıl çalışıyor? 

mütebariz bir ilerleme görülü· Nazilli basma fabrikasınca 16 
yor. Mevcut dört şubeye ilave· ailelik dört memur ve 800 işçi 
ten bu yıl sosyal yardım ve için yeniden yaptmlan iki işçi 
köycülük şubeleri de açılıyor. apartmanının da inşası bitmiştir. 

Spor hareketleri Dört buçuk aydır çalışan fab-
Spor, Nazillide çok ilerle· rika yakın zamana kadar bir 

miştir. Geçen ıene üç kulüp amele ekipile çalışıyordu. Şim· 
Menderesspor adile birleştiril· di birçok kısımlarda iki ekiple 
mişti. Bu birleımenin ilk fay· faat·yete başlamıştır. Üç ekiple 
dası geçen yıl mıntaka şampi· çalıımata başlıyacağı gün de 
yonluğunu kazanarak görüldü. çok yakındır. Fabrikanın çı· 
Nazillide belediye tarafından kardıtı yazlık ve pazen baı· 
spor kurumu merkezinin de malar, gerek desen ve gerekse 
yardımile hertürlü ihtiyaca ye4 sağlamlık bakımından çok rat
tecek bir saha yapılacaktır. bet görmüştür. Fabrikanın buz· 
Mevcut aaba yeri dar oldutun· hanesi günde bir ton buz ya• 

Marlen tarafından yırtıldı -22-
Marlen içini çekiyor, beni bu mcmteketteki vatandaşlan. 

yalnız bırakıp Holivllt bulva· kalplerinde taassup vardlr; f• 
rından gitmeğe başlıyor; fotoğo kat sebepsiz değildir. 
raf avcı lanı da peşine takılmakta Hays sansörü; temiz bir h· 
gecikmiyorlar. Hem • Office laka veya içf mai nizama göre 
Hays,. hem de figiiranların ka· kurulmuş İ>irşey değildir. Bu, 
yıt ve kabul edildıti merkezi daha ziyade, ticari bakımdan 
büro vazifesini gören büyük kurulmuş teşkilattır. 
•Building gris,. in kapısı önünde Kumpanyalar senelerce cinsi 
yalnız duruyorum. • Office latif yarışı yaptılar; halkan en 
Hayı,. e gitmek istiyorum. Ora· adi hisleril!i galeyana getir· 
da mösyö Breen isminde birile meğe uğraştılar. Oyunlardaki 
randevun var. Onunla konuşmak buse sahneLri uzatıldıkça uza· 
h rkese naıip olmıyan bir şe· tıldı. Artistler adeta çıplak 
reftir. Avrupada, hatta Ameri· oynuyorlardı. Fakat bir gün 
kada onun ismini kimse bilmez. f, lim satışının azaldiğı görüldü. 

Fakat böyle oiuşu, onu ıine· Derhal bir anket yapıldı. An· 
man n en tesirli bir şahsı ol· ket neticesinde, aç k filmlerin 
maktan uzak bırakmaz. Birçok beğenilmeği anlaşıldı. 
sinema kucnpanyalarmın memu· Sinema sanayiini idare eden• 
rudur ve onlara istediğini mec· ler, aklı başında kimselerdir. 
buren yaptırtır. Bütün filim iı· izzetinefis, inat nedir bilmezler. 
tibıalinin biricik sansörüdür. Derhal namuskarane hareket 
Hern de kararının değiştirilme· etmeğe karar verdiler. İşte, bu· 
ıine imkan olmayan bir sansör. nun üzerine, hususi bir sansör 

Mösyö Breen beni bekliyor. teşkilatının filimleri kontrol et· 
Masasının üzerinde bir tek lü· mes'ni kabul ettiler. 
zumsuz kağıt yok. Benimle ko· Bu fikrin pek dahiyane ol
nuşıcatı üç saat zarfında hiçbir duğunu, tabii, kabul edersiniz; 
telefon çıngırağı tarafından ra· kumpanya direktörleri bir top· 

hatsız edilmiyecek. Rahatsız edil: lantı yaptılar ve bu işin idare· 
memesi için lüzum ed~n emrı sini, Mösyö Haysa bıraktılar. 
·verdi. İkindi zamanını bir Av· Mösyö Hays; avulcatlığ:Je, ga· 
rupalı gazetec"ye hasr.etmeğ~ zetec liğile. içtimaiyatçılığile ta· 
enı kcnu karar vermıştı. Belkı nınmış bir adamdır. 
h~yatında ilk def~ olarak böyle Ben Haysin muaviniyim. Uy· 
bırşey ba~ı?.a .. gebyor, fakat ne gun görmediğim bir filimin RÖS· 
de olsa sozunu tutuyor. Avrupa .1 . . d b'I" · b 
h kk d b

. .. 1 k . terı ıneıını mene e ı mm; una 
a ın a ırşey soy eme mye· ıc· • l 

t. d ld .11. 'k" ımıe manı o amaz. 
an e o u6 u aşı ·ar. K d Ofi 

B J 11. 1 d umpanyalar sene e, ı 
u a a m, e 1 yaş arın a H . . b" l d 1 f 

d 5 k b (j 11ys ıçm, ın erce o ar sar e· 
vır 1 '· eyre ve eyaz şmış derler. Bu nizamı temin eden 
sa~ arı, muntazam taranmıştı. k 1 k'ld ı 

B. ·· t t k "b" - .. mu ave e o şe ı e yapı. 
ır muı an ı gı ı yuzumti k b b · · k 

d ''-lc ti b k - b' mıştır i, unun arıcıne ç· a-
tK 3 e a ıyar, sonra gur ır le k l d'ğ ı · 

l •- b 1 ca umpanya ar ı er erme ve-
ses e 1;.onuşmağa aş ıyor: ki . t · tl 1 d h ı 

F d rece erı azmma ar a er ı 
- rıınsa a oyun sansoru . .. S b b 

? B. · b d k" .. ıflu ederler. er estçe ka ul var '"mı ızım ura a ı sansor . . . . . 
.. d ır.·ıd· Of· H h edılen bu dısıplan, Amerıkan 

resmı e6 ı ır. ıs ays u· . . . 
.. b' ·· t k'l" d sınemacılığının kuvvetını mey .. 

susı ır sansor eş ı atı ır. . 
Evveli şunu kay de diniz. dana . getirıyor. Bu sayede, fi-

A 'k-d.. b cı" b"• t limlerımiz. eski rcvacını yeni· 
merı ... .. se op.ız ı. ea:ı~ d 

suptan bahso1undu. Şüphesiz en buldı1. 
-- Oyunun evveli. ıenaryoıunu 

dan bir de sinema makinesi görürüm, sonra filimin bitmiş 
getirilmiştir. Tamirhanesi her ıeklini tetkik ederim. Böyle ol· 
türlü tamiri, hatta bütün maki· makla beraber, icabıud , bu 
nelerin yenisini yapacak mü- filimlerin üçte ikisini reddet• 
kemmeliyettedi... mele hakkına sahibim. 

Fabriknnın önümüzdeki mth· Bütün tedbirlere rağmen, bit-
sul yılı pamuk ihtiyacını doğ· miş filimlerin hazan ıenaryola· 
rudan doğruya müstahsilden rına benzemedikleri görülür. 
alarak, ıslah istasyonunda çık- Senaryo halinde iken iyi gö Ü· 

rıktan geçireceği ve bu ıu· len bir oyun, canh resimlerle 
retle müstahsile daha çok fay· fi.im haliııe getirilince tebli· 
da temin edeceti umulmakta keli oluyor. 
ve beklenmekt~dir. Size bu hususta iki miıal ve• 

Kooperatiflerde rebilirim. Mes~1a, Lübitç, pek 
Kredi kooperatifleri, ortakla· uygun bir filim çevirmitti. Böy· 

rının lcredileriai tesbit ederken, le olduğu halde, bir sahnenin 
tapu kayıtlarına göre miktar çıkarılm11ını istedim. Bu aahne, 
tayin etmektedirler. Tapusu ol- içeriıinde şahıs bulunmıyan ga• 
mayan ortaklarına da 200 liral.le yet zarif döşenmiş bir odadan 
kredi tayin edıyorlar. Ortak ibaretti. Fakat şömine üzerinde 
bunun 100 lirasını şahsan kul· bulunan ufak bir heykelin, ar· 
Iıoabiliyor, 100 lirasını da bir kasında dııran bir aynadan kıçı 
arkadaşına kefil oluyor. Hal- görünüyordu. Bu manzara ıe
buki bütün kayıtlarm yandığı yircilerin nazarını çekebilirdi. 
Nazilli mıntakaıında çiftçilerin Başka bir sefer, kumpanya· 
ve tarla ıahiplerinin % 90 ı nın biri, tanınmış bir mubarri· 
tapusuzdur. Şimdiye kadar be- rin bir ronıanını tetkik etmek 
lediye ve muhtarl4rın tasdikile için getirdi. Ba romanın lcah
kooperatif idareleri ortaklarına ramanı olan kadın, hayatının 
kredi vermektelerdi. Bu yıl Na· bir kısmında f. hişelik ediyor. 
zilli mıntakasında bu usul tat• Bu romanı kabul ettim; fakat 
bik olunmadığından çiftçiler kadının, filimde hapse atılmış 
sıkılmışlar ve yüksek makam· gösterilmeıini iıtedim. Maksa
lara baş vurmuşlardır. Gerek dım; fahişelik eden bir kadı· 
Başvekilimiz ve gerekse lktısad nın cezasız kalmayacağını gös· 
Vekaleti çiftçilere cevab vere· termekti. Guya bıı suretle ada· 
rek gene belediye Ye ihtiyar let yerine gel"yordu. 
heyetlerinin tasdi!cile muamele Usulümüz gayet muntazam 

yapmaları için Ziraat bankasından ve riynid"r. Hariçten gelen 
mahalline emir verdirildiğini ş:kayetler veya talepler, mu· 
bildirm şıer. Bu alaka çiftçi üze- ayyen dereceyi geçti mi, der· 
rinde büyük minnet ve şükran hal, ıcab ettiği şek=lde, fikrimi 

yor um. edecektık •• 
oyuna devam 

Şoför Osman otlu Ahmed 
Cemal, idareainde 310 numa· 
ralı otomobili Gaziler cadde4 
ıinde Mustafa oğiu Hüıeyine 
çarptırmış, batından yaralanma· 
ıına sebebiyet vermiıtir. 'dan genişletilmesi için beledi· pıyor. Son günlerde Amerika• 

biıleri uyandırmıştır. değiştirirım. · 
O. Bet"erik - Sona tıar -
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Vapur Ac«ısı ~ 
ROY AL NEERLA\\$ rtes . 

KUMPAN'lA ~ l 
•'GAN'ı:MEDF.5,, \t 
. d ükun·· t'j 

Nısan a 'J V ~ 1 9:; 
sonra BURGAS, --ı.1 3 
KôSTENCE. \,roan arı ~den 

alacakt1r. w A ve 
11HERCULf. rçin yük 

sllnda gc 
,A~SJE.P vapuru 4 Ni-

- 7f 'RoTTERDAM, 
.. . . DAM ve ı-IAMBURG 
limanları için ~ük alacaktır. 

''0RESTES. vapuru 16 N:
sanda beklen~ekte olup yüki~
nü tahliyeden sonra BURGAS, 
VARNAve KôSTENCE lıman· 
lan için yük alacaktır. 

SVENSKA ORIENT 
LINIEN 

uVINGALAND,, motörü 30 
Nisanda limanımıza gelip ROT· 
TERDAM HAMBURG, GDY· 
NIA, DANZIG. DANIMARK 
limanlarile SALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

"ISA., vapuru 6 Nisanda bek
lenmekte olup ROTTERDAM, 
HAMBURG, GDYNlA, DAN
ZIG, OANlMARK ve BAL· 
TlK limanları için yük alır. 

0 BIRKALAND.. motörü 14 
Nisanda beklenmekte olup 
ROTTERDAM, HAMBURG, 
OANZIG, GDYNIA, DANI· 
MARK ve BALTIK limanları 
için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
ROUMAIN 

A~ADOl,U 
~ 11111111111111111m111111111111ı, . Doktor .. ı1111111ıu11111mım111ıııı ıı • 

= . A. Kemal Tonay -
;;;; Bakterıgoloı ue bulaşıcı, salgın hastalıkları müte!ıessısı 
;; l V arem ve saire l -
~ J.umıhaae fetuyono kaışıwıdaki DilHılı: fObk lıa(lın4a 311 tTıll = 
EE u "e muayenebnesindo eahah 11at 8 daı akşam t.ı.ı.s ıJ ı.a ;; 

lııınııııııııııııııııınıııııııııttttİıİııııttİttİİlttiiiriuİımfıııttar eıetno: 411 s ımuııl 
Devlet DemiryolJarı sekizinci iş-

letme müdii111lüğündeu: 
f lkbahar tren gezileri 

c Uretlerde büyük i enziı at 
Sayın hal kın hk:bahar mevsiminde Pazar tati\lerini neşe ve 

eğlence ile geçirmesi ve ayni zamanda komşu şehirleri tan.
masa düşün cesile Nisandan ıti baren üç ay müddetle her Pazar 
günü lzmirden bir gezi tereni yapılacaktır. 

Her ay nerelere gezi treni yapılacağ4 ay g .rmezden eve! 
gazetelerle ilan edilecektir. 

(N"san ayı gezi trenle ri) 
3 Nisan Paıar günü (A1sancaktan Nazilliye gidiş ve dönüş 

(Alsancaktan kalkış 6. 25 Nazilliye 
varış 12.3 

(Nazilliden ka\kış 16.58 Alsancağa 
var ı~ 22.SO 

10 Nisan Pazar günü (Alsancaktan Ödemişe gidiş ve dönüş 
(Alsa ncaktan kalkış 6. 25 Ödemişe va· 

rış 9.35 
(Ödemişten kalkış 18.40 Alsancağa 

vanı 21.S3 
17 Nisan Pazar günü (Aisancaktan Tireye gidiş ve dönüı 

(Al1ancaktao kalkış 6.25 Tireye va
rış 9.18 

(Tireden kalkış 19.00 Alsancağa va· 
nş 21.53 

24 Nisan Pazar günü (Basmaneden Alaşehire g· diş ve dönüş 
(Basmaneden kalkış 6. 00 Alaşehire 

varış 12.01 
(Alaşebirden kalkış 17. 15 Basmaneye 

varış 22.14 
"SUÇEAV A11 vapuru 13 Ni· 

sanda limanımıza gelip 'MAL
TA ve MARSILYA limanları 
için yük ve yolcu kabul eder. 

••ALBA JULlA.,, vapuru 9 Ma· 
yısta beklenmekte olup MAL
TA ve MARSILYA limanları 
(çin yük ve yolcu kabul eder. 

TÜRKİYE 
~ CUMHURİYETİ 

~mAm: 
lzmir·Nazilli 
lzmir-Ôdemi' 
Jzmir·Tire 

(Gidiş, dönüş bilet ücretleri) 
l il Ill 

318 231 148 
200 145 91 
177 129 80 

Kuruş 

ilandaki hareket tarihlerile ve 
ttawlunlardaki değişikliklerden 
ecc11te mesuliyet kabul etmez. 

Daha fszla tafsilat için 2 nci 
kordonda Tıhmil ve Tahliye 
bina11 yanında FRA TELLi 
SPERCO vapur acentahğına 

111aracaat edilmesi rica olunur. 
felefon: 4111/4142/2663/4221 

l)EUTSCHE LE .. 
\ 'ANTE-LINIE 

G. m. b. R 
HAMBURG 

r;EUTSCHE LEVANTE
LINIE, A. G. HAMBURG. 

A tı..A5 LEV ANTE LINIE A.G. 
BREMEN 

,. oERtNOJE ,, vapuru 31 
Martta bekleniyor, ROTTER· 
oAM, HAMBURG ve BRE
MEN için yük alacaktı. 

••SAMOS,, vapuru 10 N san· 
da bekleniyor. HAMBURG, 
sREMEN ve ANVERS liman· 
ıarıadan yük çıkaracaktır. 
~MEMENT H. SCHULDT· 

HAMBURG 
11FORTUNA,, vapuru 12 Ni· 

sanda beklenivor. ROTTER· 
DAM,HAMBURGveBREMEN 
limanları için yük alacaktır. 

SERViCE MARITIME 
RGUMAIN 

sucAREST 
'l>UROSTOR. vapuru 6 Ni· 

.. ..- bekleniyor, KôSTENCE, 
GALATZ ve GALATZ aktar· 
ıııa• TUNA limaolan için yük 
a\acakhr. 

oEtJ NORSKE MIDEL
HAVSUNJE 
OSLO 

''SAN A~DR.os,. vapuru 14 
Ni._~ beklenıyor. ISKENDE
R~ ·oıEPPE ~e. NORVEÇ 
um' ı· anl•fl ıçın yül.; ala· 
ca~ ım 

. ~' fi 1 tafsilat almak içia 
~·~ z 8 W f. HENRY 
vAN ~donda & Co. N. v. 
,,puı ~ zEE u~üra~ 
naıDıeli '"talığıp.I -,. .., 

l olun.af· Q07 /20vd 
ıı No. 2 

Olivier ve 
Şürekası 
limited 

V apar Acentaıı 
E irinci kordon Rees bin .. 

Tel. 2443 
THEELLERMAN LINES LTD. 

"ASSYRIAN,. vapuru Mart 
nihayetinde LIVERPOOL , c 
SWENSEAdan gelıp yük çıka· 
racaktır. 

.. TRENTINO,. vapuru 5 Ni· 
sanda gelıp LONDRA ve 
HULL için yük alacaktır. 

"FLAMlNIAN,, vapuru 15 
Niaanda LlVERPOOL ve 
SWENSEADAN gelip yük çı· 
karacaktu. 

. "CARLO,, vapuru 20 Ni
sanda gelip yük çıkaracak ve 
a)'fti zamanda LONDRA ve 
• HULL için yük alacakbr. 
THE GENERAL STIM NAVI

GATION C~. LTD. 
.h''ADJUTANT,, vapuru Mart 

nı ayetınde LONDRA i in ük 
alacaktır. ç y 

o~g~SCHE LEVANTE- LlNiE 
r :ok S,, vapuru 24 Martta 

ge ıp yu tıkaracak. 

Mücellit 
Ali Rıza 

' .. 
En temiz ve ı;n zarif i~leri 

aüratle yapar. 

Bir kere müracaat 
ed.niz . 

Yeni Kaoaflar 

çarşısı Na. 34 

• 

Ürolog • Operatör 

Doktor Fuat Soyer 
Gü:hane hastanesi eski muallim başmuavini ve lzmir Merkez 

hastanesi idrar yolları hastalıkları mütahassısı 

lldncibeyler, Ahenk matbaasında 36 numaralı muayeneha· 
nesinde her gün saat 15 ten ıtibaren hastalarım kabul ve 

t ed~v i eder. -Hakiki çiçek kokularını 
BOtiln tabiiliklerile yalnız 

S. Ferid Eczacıbaşı 
Kolonya ve Esans-
Iarında duyarsınız 

Tabii, Latif ve çok 

w yapmaga 
bırakılma-

oııştır. 

Benzer i~imli tak· 
)itlerini red edip 

S. F. Eczacıbaşı 

isim ve etiketine 
dikkat. 

M. Depo: S. Ferid Şifa Eczanesi 
j H.ükOmet sırası 

lzmir·Alaşehir 200 150 100 
Ailesile beraber aeyabat eden beş yaşına kadar (beş yaş de.· 

ı l) çocuklar ücretten muaftır. Beı yaşmdaD büyük olan ço· 
uklar tam ücrete tabidir. 
Aydın hattı üzerindeki gezi trenleri için biletler Alaancak 

! Kemer istasyonlarından; Alaşehir için Basmane ve Kartı• 
ıka istasyonlarından satılar. 
Bilet satı şı Cumartesi günleri saat 13 ten başlar, ancık P•· 

:ır günleri Kemer ve Karşıyaka iıtasyonlarından bilet ıatalmaz. 
Gurup halind.e ıeya~at edeceklere kolaylık olmak üzere, 

c;agondaki mevkı adedı kadar bilet almak şartile huıuıi va· 
onlar tefrik ve tahsis edilebilir. 
Müteşebbislerin Cumartesi günleri biletlerini almaları ve bu 

Jsustaki arzularını kişeye bildirmeleri lazımdır, 
Gezi biletleri ancak o günkü ıezi trenine mahıuı olup 

11 aşka trenlerde kullanılamaz. 
Bu trenlere biletsiz binen yolcular tenzilattan istifade ede

nez ler; ve yolcu trenlerindeki umumi ahkama tabi tutulurlar. 
Gezi trenleri yolculara. ~renin gideceği son istasyona kadar 

> an ara istasyonların bırmde kalıp gene o trenle avdet ede-

iFrler. 
Daha fazla tafs~lit ~lmık için Baımane ve Alsancak garla• 

rı na müracaat edılmesı. 30 1 1031 

iz mir Defterdarlığından: 
Sııtış 

1279 

Lira Ku • 
Darağaç Şehitler demirhane sokağında 39 14169 98 
eski 3712 yeni ve 35 taj no. lu yün ve ip· 
lik tarama fabrikası binası ve arsası 8 ıene 
ve 8 müsavi taksitte ödenmek üzere 
Şehitler demirhane sokağında 35 taj no. lu 1153 12 
yüo ve iplik tarama fabrikası avlusundaki 
2 katlı yazıhane binasının anası hariç kai· 
men kıymeti. peşin ödenmek şartile. 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyeti 15 gün müddetle ve lca· 
palı zarf usulile satışa çıkarılmaıtır. lbaleti 7·4-938 tarihinde 
saat 15 dedir. Taliplerin kapalı zarfları ihale günü saat 14 de 
kadar ve % 7,5 teminat ile birlikte milli emlak müdürlüğünde 
müteşıkkıl satış komiayonuna vermeleri. 23 1 926 

Tabib alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum mOdOr· 

IOğOnden: 
Ankara yakınında Kayaa ve Küçük Yozgatta çalıştırılmak 

üzere ilci tabib alınacaktır. 
Kabul şartlarını öğrenmek istiyenler n istida ile Nısanın 

yirminci günü akşamm• kadar umum müdürlüğe müracaatları. 
'27 30 1 3 5 7 9 11 13 15 968 

Adrea~ Beyler Numao s~ 
kağı No._23 

-ıoKTOR 
M. Şevki U g ur 
Dahilt hastalıklar 

mutahassısı 

Kabul saatleri: Öğleden evel 
saat 10-12 öğleden sonra 

1 
lk"nc beyıer sok aK No. S ~ 

15,30 - 17 Tele .. 3434 1 t ef on N "· .) .:> 
....................... mF 



~dıff• il ANADOLU 

Tes·rini abii olarak •• • ur1en yapan en iyi müshi dir 

Elbise vo Manto 

meraklılarına müjde 

Zabitan Bagl ,. ue 

Bayanlar •.• 

En müıkülpeıcnt müş· 
terilerioi memnun eden 
bu frmayı unutm yınız. 

Tüccar Terzi Tür pazarı 
Ibrahim Karakaş 
Bu kere yeni açtığım mağazada zengin 

çeıitler. Mantoluk, Tayyorluk, Truv karlık 
lcumaıların envaiain~ yerli ve Avrupa. 

1 - Mağazam dahilinde çtığım terz han~mde 
huauıi olarak bay ve bayanlar içın son moda 
zarif, şık manto, rop, tayyor, etek, bluz. turvakar, 

~uval~t •. ~elinlik, si~il. ~c as~eri ~lbisc ve kaputları 
ıstenaldığı ve beğenıldıği şekılde ımal edilir. 

2 - Mu melem peşin ve kredi ile de yapılar. 
3 - Bu sözlerimin doğruluğunu anlamak için bir defa 
fecrGbe k"fid:r. 
Adrea: Odunpazar: Sümerbankın çıktığı e ki B yrakh 

mağaza Numara 12 • Telefen 3276 
Toptan ve perakende olarak hariçten sipariş kabul edilir 

Hasas ve temiz iş 
1'1utedil fiatle 

Söz verilen goode 

• 
1 

Makin 
n inclı 

tamirha
yapzlır 

/zmir /Gıatane p ~arı dı mirciler 
No. 16. 18 

Septolın 

DIŞ 

macununu 
:c<X> 

Mutlak 

kal/anını~ 

~ 

Toptan 
s tış yer: 

r m 
Ecza deposu 

1 • • .... _}!. t·· 
. . - ···~ ~1"'~ :.r:: .... •-

a t•ryo ğ 
• 

Her türlü idrar, kan, 
balgam ve saire ta h. 

lilleri yapılır 
Norveçyanın halis Morina 

lki defa süzülmüştür. Şerbet gibi 
amdi üzhet Çança 

Diş Tabibi 

Ceva a ı 
hat 

vve i çok, fiaı· az, masrafı az, mukavemeti ek çok 
v ci nın en eğen ş mo iller· 

ohil eri de 
gtızel v 

1 emız, z rıf eşya, e bise ıhtiyacından evci gelir. Herkes kendi 
lıne gore temiz b r eve, mısafirler~ni . kabul. edecek bir s onan 

ı hat ya~ıyncak eşyaya muhtaçtır. !~· ~ı~ nıo~bılya içinde kendinizi 
ve aılenizı muhite doha iyi tanıtabılırsınız. Evinizın c y sı bayatı· 
n zın ctıketi olduğunu unutmayaııız. 

Memurlara 10 tak itt v resiye muame. 
l si yapılır. 

evsafı haiz, s ğ 
i le ir 

(ahve v 

m, 

cu ara. 
Kul and ğ nız t ha s nda. 

y ları lzmir T şçılard 21 num • 
r daki Sandalya Yapımevi M. 

Al"den sağlam ve ucuz fı a ttc 
tcdarık cdebilırs niz . 

........., ........ ..._....:......~ T opt n ve perakende ı tıldığı 
g bi s pariı k bul ed lir ve ~....-...-ı;oaııllıkıl 

siiratle yetişti il r. "llJ.ıJ<4,J•i .. ''4" .•. r.,._.v. · ... ..,. ... -• .ı.- • . 

~~g 

a 
En mcşhu~ fabrikaların fotoğraf makineleri, film, cam, kitıt, 
k rt ve bılumum fotoğrafçıhlc:t müstamel eczalar, fotokfaf alit 

ve edevab, font ve sehpalar. 

Foto raf ı a mii allik her n vi malzeme 
Zevki o .ıyacak resim ve ağrandismanl r, senedat vo evrak 

ıstm blan ve kopyalan kemali dikkatle yapılır. 

AlrlATÔR iŞLERi 
1ZMIR: Emirlerz de çarıısı No. 28, 4, S, 6, 7, 8,}, 
Telefon: ';675 Tel~af: Rüstem lzmir -

Amen Kompani Karyola v lzmir ve h 

1938 
Tam milo çelik yaylı emaa1ıiz ıomy ları mud ka görünüz 

Si M ONS C OM P AN Y Markasına dikkat cdi iz 

Halis çelikten m mul mobılya renk ve sistemi. Şık • Zarif ve 
ağl m boyalar ka 'ıyyen döküımez, somy sı gıcırdamaz 

emsalsiz karyol dır 

Yegane satış y~ i: Lük Karyo a alo 

11938 
Çelik lamalı omya ve ayaklı divanları b;çbir fabrilwıuı J'•pa• 

yacaj'ı ev11f ve mükemmeliyettedir , 

Yeni Kavaflar Çw:. ş sı orta yerde 
No. 29·36 Hü e ,: Hü n.. 1Jzi 


