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Uzümcülerimi Bir zavalll 
zin 1ikiyeti Birinci kordonda otobüs al Bagc1hk can ~ek;§iyor 
Bizde b·i~J11k atmek 01. t1nda kalarak öldü 

redir. Ba bir bakikattar ki Dlin rece Birincl Konlon birden bire yolun orta11na 
ltiraf etm•k zararidir. Karo da Muetafa Enver bey bul ~1km11 ve 1of6r derhal firen 
lz&mlerin maaarifini koruya var1n1n biraz ileri1inde ~ok yapm11sa da otobüsü birden 
aurd1i 1 i9in ~ekirdekaiz bai feci bir k •za olmat •• bir bire durduramad1i1ndan za 
•abipleri li~ aeneden bni adam otobü1 alhada kalarak valh adam otobibüo altaada 
meyu1 bir halde ve „belki ö'mü1lür. Vaka fll sur•tl• kalm11 ve k li f· s1 pathyarak 
vaziyet deiitir,, ümidi i~inde o'muitur: derhal ölmütt6r. 
inleyip durmakt• idiJer. Fa 

Burnava ile 1imir ara11n Hidiseye derhal adliyece kat bu 1ne ba af ak ßmidia 
da itlifen ve 1oför Kar11ya uaz:iyet edilmi~ ve m6ddei 

de •6 ndlijG ••
1
•1•lda. Karo kah Arif efendinia iJare1in umumi muavini AU bey tah 

lbllm ycti1tirenlerin ~ogu deki 81'9 numarala otobü~ kikata ba1lam1~tar. Vaka 
bailar1n1 16kerek tarla ba isat 21,30 da konak taa mlit mabaliine celbedi eo maldna 
liae 1okmaia karar verdik .1 . • 1 k 8 b mGh endi'di' otobu-

1
u-n mskina ledai g6rllyoraz ter1 er1a1 a ara Hllla aae 

Miiket ve iiyab Bzlimlerde ye gitmi1, oradan I1met PI 11a1 muayene etmi1tir. Tab 
B 1 t k.b Ba· a· ca' Kor ka'kata d·vam olunmaktad1r. bir bayat ialeai vardt. Ge u arana s 1 en r a „ 
d „ r1km111. e Burn•vaya Öl„n ad1&m1n hüviyeti anla ~eo •••• inbiaar idare1i bu on„ ,,. " v ~ 

t6lenin a6nmee;ne meydao doj'ru yol aJm11hr. 1llamam11hr. 
ver .nedi. Miaket ve iiyab · Otoblb, benOz 1ebir ga1i Soför Arif efendi, tevk:f 
Oz&m m&stabiilJerhai afak DOIUDU fe~mitken bir adam edilmift;r. 
bir &mide dlitllrdl idi. LA CO 8 8 g B CO 8 8 

~!:e ~-:i::;mti!~:·::i:ay~: A V u s t u r y a 
11n1 „•tka biri o e terk etme 
1ile ba &mit te 6ldll deme k 
ur. Hürriyet Ve Istiklil lcin 

Üz&m mab1ulli meml. ketia d 
mlUum bir i trAat 1ubcaioi Son Nef esine Ka ar 
htkil ettifi i~in yurdaaan c k ,.,.1u "•11111u. da,on&p da ar P1,aca t1r 
ra• bu ~cl ••fatile blz Viyaoa 31 (A.A) - ATa1 J •" Viyana t~tkU&t reisi M. 
fal>eala ••aa.t1t1D1, yabat turya r.rolgraf Aj1011 bildi• Feye ve Fdderal ordo ile io 
uyaamak i1tidad1n1 161terdi riyor : ra kovvetlerine aedakatlerin 
jinl CSirenmekle mtibabi ol . Prens Starenberg Viyana den do~ay1 te~ekkür etmi•-
mak i1tediiimi1 i~ia buseoe HPymverleri öoönde bir nu tir. 
ld kara •• 1ir0Jphk liztlmfe tok iradederek demi,tir ki : Tezahürahn soon11d1& M. 
riml1ia Y&Jr.iyeti laakkaada r& c Her bangi bir dti.maoa Fey 8ÖZ a)arak Viyana 
DD &'l•I•• malümat almak kar,1 Avoatoryanrn hörriyet Haym,erlerioin 'imdiye ka 
taa blli kalmadak. Kur .1 ve istikl&li l9in bötön 'era- dar oldogu gibi Staren berge 
Oztlmler bep ayai derekede it dahilinde soa nefesimize sad1k ve vatan i9io mohare 
yuvarlaa1yor. $araplak &zlim kadar moharebe etmek iate· beye amade olacaklarrn1 eöy 
ler de oaa peyrev o!nyor. yornz. Biz Avo1turyahlar10 Iemi' ve Starenberge hitap 

Dün Bayrakhda Y•I UzOm baroarhga ·tar,1 yapacaga va ederek: 
leria ahad1i1 yere bir mu zifelerimiz vardir. Bonnn c Bizi ~agu, biz seni ta· 
laarrir göaderdik, Bu mubar i9in de hör ve miiaeakil ol· kip edeo~giz, ya,as10 Staren 
ririmizia g6rdiilderi pek feci mikhg1mui l&z1mdir > berg • demi,tir. 

- Sona 4 6nc6de - Prene „Rtarenberg bilbaa 

········~~····~········· Gazi Hz. 

/ 
,/ 
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( Diliogerio MaoeraJan ) 

15000 polisio 10000 toharri1Jio ve 10000 po 
Jieio emrine verilmit askerin bir tlil lü eline 
ge9iremedigi Dilingerin Amerikao gazeteleri 
taraf1ndan yapilan bu~timaaJi re„im, haydutlar 
kral101n her tarafla10 100 1i1tem otomatik 
mitralyoalarla müoebbu oldu«nnn göster. 
mektedir, 

- '1-

Tebriklert te~ekkür 
ediyorlar 

11tanboJ, 31 (A.A) - Ri 
yaaeti Oömhur omumt k&· 
tipligindea: 

Reialoömbur hazretleri 30 
Aguatos zater bayram1 mü • 
naaebetile tebrikte bnlnnan 
zevata memnoniyet ve tetek 
körlerinin iletilmtsine Ana 
dolu Ajans101 tavait bnyur 
muolardir. 

Almanlar 
Akhisardan tütün 

alacak 
Haber ald1g1m1za göre bir 

Alman firm•ai Akhiear tö· 
tönoöler Banka1101n koope· 
ratifinden fHla miktarda tö 
tön almak i~in bir anlatm• 
yap1lm1,br. Banka mödörö 
Halil bey mukaveleyi im11a 
etmek i9in pek yak1nda 
Dreatene gjdeoektir. 

Ineiliz Liras1 
Dü,üyor 

LondW'a, (A.A) - lngiliz 
lira11 1984: denberi on diin 
eeviyeyi bularak 74: e inmi' 
mitUr. 

Dünkü ma~lar 
lzmir 1amPiyonu Altay Bali 

kesir ,amPiyonunu 4 - 2 
mailuP etti 

121mir oampiyonu Altay g10 bir voru,uon kaleoi ye · 
takimile bir ma9 yapmak ti,emedi bek 111ga ge9ti oi· 
özere Per~emhe ak~am1 ~eh hayet seli9 vurda kalcoi ya 
rimize gelecek olan Bahke kalad1 iee de hakem i9eriden 
sir Idman hirligi baz1 eebep tottognon iddia ederek gol 
Jer yäzöndeo däo 8"bah eaat verdi. Bundan eonu oyon 
7 de lzmire gelehilmi~tir. yine Altayan tazyiki alt10a 

Boudan bir ay evvel Bah giryi. Bogü vahabrn 9ok 
kesirde 'ampiyonomozo 1 . 2 dnrgnn olrnfl&l ele gf9eo bir 
yeomek 9rtlsi mi elden miea 9ok gol f1natbr101 heder 
firleriru1z bnrad:\ o ma9rn yapadordo. 
n:vano101 yapao tklard1. Bahkeeirin hüyök bir fark 

Dän bu ma9 io a edi ldt. la magldp olitoag101 tahmio 
Altay for!arrnrn ~ok hu~ok eden seyiroiler bo vaziyet 
bir oyooo ma91 aoci&k 2 . 4: kar,1smda hayrete dö,tüler 
olarak bit riJebildi. Henüz milli 1ak1m" alti oynoou 
iptid«li bir fothola malik oli&o verebilecek: bir huvvette ol 
bo ti.k1ma ciddi tntoldogo duklar101 iddia edeo Bahkesir 
takdirde 9ok gol atJJabilir. Hier döokö oyuodao eoora bir 

Oyirnon hllk' m i Almao daha böyle bir sö.s söyleme 
Mieter Maksdt. Oyuna Al a melerini tavaiye edeoegiz. 
yrn häoomile baitland1 ve Dün Hhada Altay aley· 
oyuo dbrhal Bahkedir me:f hine tezahtiratta buloaan se 
uhurna iotikal etti. Altay yiroiteri de teetatif etmemek 
an dakika Bahkesir kalesioi baricindedir. 
9eober alhoa ald1. Bir9ok Aceba bu talnma Altaya 
gol fircatlar1 k19ird1. maglop oluyd1 ( ki olamaz, 

10 uuou dakikada Bahke· bonun lai9bir zaman imkim 
sir ,Altay kalaaine bir akrn yoktor. Qöokfi Balakeair ta 
yapti. Bo akm mödaf1ler ta k1mile Altay talnm1 araa1n 
rd10dan iade edildi iee de da 1101f farki vardir. ~ Aoa· 
tekrar Altay kaJeaioe geldi. ba ellerine ne ge990ekti t 
15 metre i9eride ofttayt bolo Bahkeairli karde,lerimize 
dan Bahkeair forn topn aya daba 9ok 9ahtmak tavaiye 
grna ge9irdi ve ilk golu kay ederi21. Dönkö ~ördötömiiz 

detti . tak1mla degil lzmir t•mpi 
Hakemin bu bariz ofsayd1 yonuoa lzmir aekizinci1ini 

görmemeei büyök bir hata bile yenemezler. Bu it böyle 
idi. ahp tutmakla olmaz, 9•h• 

Oyun bnndan eonra oiddi makla olur. Muhterem miea 
yet keej>etti. 20 dakika Al· firlerimiz danlma110. Biz 
tay oyon üzerinde miithi' hakikab y1z1yoroz. Bir za 
bir tazy1k göaterdi. Nihayet manlar Izmir 'ampiyonu Al 

Türk Leb 
Ticaret 
Mukavelesi 
Vsr~ova 31 (A.A) - 29 

Aguetoe 1931 tarihiade An 
karada !mzalanan Türk Leu 
ticsret mukavelesioio mn 
eaddak euretleri harioiye •1e 
zareti 1iya11i ~nbe miirlürti 
mnavini M. ~aetzel ile Tüt 
kiye hariciye uezareti mse· 
lahat gfür.an Kad"i Riza boy 
ausrndR teati edilm1~ tir. 

Ak1amki 
Panay1r 

])öu ak,am paaay1r ma
ballioda ~imdiye kadar g<i· 
rölmemi' bir kalabahk var 
d1 ak,ama kadu s1caktan 
boo alao halk ak~l\mrn StH i!l 
havast01 ten6ffäe etmek i9in 
eaat alt1da11 itibaren kortlo 
na dökölmü~lerdi hava 9ok 
eakin ve tözgar1uz oldnga 
i9in p1oayira girenler omnz 
omoza gezerkeo t 

- Aman bay1laeag<m bir 
yodam au diye ..• otraitao 
bir 1000 ve yabot bir don 
dnrmao1 ar1yorlard1 ' n stö 
a91k olma110a ragmen taham 
mülaiiz 11oaklardan gök yfi. 
züne bir 11oak sötunu yük
aeliyordu .. Sovyet ve Sö · 
mer Bank pavyonlano10 i9i 
ne girmek 1mk&n1 olm'\d1gt 
gibi buhar kadar e1oak bir 
hava inaan1 daha merdiven 
leriodeo geri döndöröyo ·du. 
Paoayirda yeoi bir gtizellik 
daha vard1 baz1 !ravyonlara 
böyük projöktörler koyarak 
etraf1 ayd10latilm1~ti pek 
ge9 olma:i1oa ragmen panay1 
n bir kai daha güzelJe,tir
mi,ti. 
•i..••····~„„„„ 
böetfi oynonn bi tamrnds 
Tayyare oemiyeti reiei Auf 
Safa bey tarafrndan Altay 

j;;lükrönün ayatile beraberligi t10ordudan bu tak1m yedi • 
'V • • 
temin etti. gol yidi. 0-1 e•libiz diye Cama gGnü yaphiJ ma~ta 

kaptam Vababa verildi. 

Bn gol eeaaen iyi bir oyun rek Balikeairde 01,riyatta Altay takamana 2-4: maj'lup 
göeteremiyen Baltkesiri ol- bulundu. Bunlar :bottur. Qa olan Bahkeeir ••mpiyon ta 
duk9a aarah ve arka erkaya htmak l&zimdu. k1ma yaraaki Pazar giinü ge 
iki gol dalla yimeaine aebep l•mail Halclu •• Tayyare cemiyeti mea 
oldn. Bu ma910 galibine veril· faatine olarak bir revan1 

Biriooi devre oynn tama· mek üzere Tayyare oemiyeti ma~1 teklif etmi1 ve bo tek 
u.ile Altayin bakimiyeti al· taraf10dan "Vazedilen Gazi lifi de kabul edilmittir. ... „.~···~~··--·· .... ·····~· t1nda ge9ereka 1 • S bitti. 

lkiooi devrede Altay tak1 
m101 oynnla al&kadar göre · 
medik. lki mödati oenah 
haffan ~ökrü mösteeoa bü· 
tön tak1m dur~ando. 

1tte bnnnn netioeai 10 1001 
dakikada Bahkealr tesadifi bir 
gol daha 91kard1. Vaziyetin 
nezaketioi f anhyao Altayh 
gen9ler der hal faaliyete ge9 
tilerae de Bahkeatir möte„ 
madi favulle oeticeye mani 
oloyordu. 

lkioci devre 9ok aevksiz 
ge9~i. Bahkeairli gen9Ier 
eynnun aheogini ka91raoak 
kadar favullti bir oyon oy. 
namaga ba~ladilar. Bu va· 
ziyet karo1110da Altay oyun 
da aeyirci bir vaziyet takind1 
Bo hal bilhaasa forlarda 
görüoöyordu. 10 1001 daki· 
kada Bahkeeir Altay kale· 
1ioe bir ak10 yapt1. 811191 

I,sizlik f eliketi ••• 

Tan1d1klar1n1z~~k bana her halde bir i~ 
bulunuz. :1 8 II 

- Bu, ~k gü~ birhey.' Bugün gen~ ve gü
izel lozlara bile i§~bulunnuyor 1 
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Yunan üzüm nümayi1cileri 
Hüktimet bu dertli müstahsiJlerin §ikäyetine 
samimi aläka göstermezse memleketin asayi 

§ini ihläl edecek hareketler beklenebilir. 
Atina, (Husu1i) - Eleftros 1 dan ibaret' olm1yacak ciddi 

Antropos gazetesinin yazd1 tedbirler ahnmas1 lüzumun 
g1na göre Pirgos üzüm müs dan bahHtmi1lerdir. 
tah1illerinin ve bu mah1ulden Hatipler sözlerini bitirir 
ekmek beJtliyen iuilerin yap lerken Yunan bükumetinin 
tlklara büy&k ve gürültülü bn i1e liyik oldugu derece 
mitingte bir ~ok hatipler söz de ebemmiyet Yermiyerek 
alm11lar ve milletin bo, vait alikas1z kald1g1 takdirde ya 
lerle avutulm1yarak bütün palaa bu glbültülü mitingin 
memleketi alikadar eden bu memle et a•ayitini i1alil ede 
lizlim meaelesinde bühüme cek bir ihtiläl ile neticelen 
tin daba Hmimi bir alika mesi ihtimalini ileri sürmüt 
göaterme1i ve göz boyama lerdir. 

8 8 8 8 

Yunanistanda 
l1cilerin 
Protestosu •• 
Atina (Hnensi) - Un fab 

r1kslarrn1 yaphklari unlara 
bayvanata mabsoe bnr~ak ve 
emsali ILevat kar1,tirdikla· 
rrn1 ögrenen amele srn1f1 
fabrika sahiplerine hitaben 
ne,rettikleri bir benanname
de fiatlerle istedikleri gibi 
oynad1klan yerße insanlari 
hayvan g1daldrile bes!emek 
ihUkarrndan vaz ge9molerini 
bvsiye etmektodirler. 

Ge in Odas1 
Bir IVlatem 

K lkandoleode Brezoa kö 
yiinde lelav Yanko oammda 
bir gan9 dtigüu gtiuü davet 
lilor ile beraber i9mi,, oyna 
mi,, s1~ram1,, nibayet atlara 
bioerek cirit oyonnua bs~lan 
mJ~, bu sirada güveyinio atl 
ürkmü~, gen9 oglan1 bir osm 
romdan atm1~, iki saat eon-
ra grlveyiyi ölü olarak zifäf 
odasma girmi,ler. Zavalh 
gelin alelaeale gelin elbiee
sini 91karak eiyahlara böriin 
mö,tür. 

Zayi 
lzmir eanatlar mektebin· 

<len 934 senesinde alm1' ol· 
dngnm taetikoamemi zayi 
ettigim ve yenisini 91karta• 
oaR1m ooon i9in zayi etti
Rim tastikoamenin bükmü 
kalmad1g101 EilAn etmenizi 
rica ve bilvesile bürmetleri
mi taktim ederim efendim. 

M1ntaka eanat mektebi 
1 ci 1unif talebelerinden 

210 nomarah 
Ferudan 

(8) (3637) 

8 8 8 8 

Ru,; - JaPoil 
Aras1ndaki tehlike 

hüyüyor 
Beigrat, - Harbinden bil 

diriliyor: Rusya ile japonya 
aras1nda hüküm 1üren büyök 
gerginlik ,üzerine Moskova 
hükumetinin ~ektigi protes 
tolara ragmen japonlann 
her gün Man~uride Rus me 
murlsr1n1 hapse devam et 
etmesi, iki taraf1n te 1 arikall 
barbiyede bulunmas1 hase 
bile yerli abali buras1n1n bir 
harp sahnoi olacai• kana 
atJn1 hasil etmi1tir. Büylik 
bir panik hüküm aürmekte 
dir. Hele Ras tebalar1a1n 
korku1una payan yoktur. 

Hitlerin 
Dü1maolar1 
Bo~ Durm1yorlar!.. 

Atina (Hnscsi) - Berlin 
bnra gazetelerine 9ekilen tel 
grafJara nazaran Atman za. 
b1tas1 Aiman cnmhnr reis 
vekill M. Hitler aleyhinde 
haznlancn bir iotikam bare 
ketiniu izlerioi bnlmo,tor. 

Reklima 
lhtiyac1 olm1yan 

müessese 
- Hangi1idir? 
- Hükümet kar1111ndaki 

Mehmet Zeki ve biraderi 
terzibane1i. 

- Bu da bir nevi reklim 
degilm1. 

- Fakat buau yapaa mü 
es1ese degil, bu degerli ma 
ka1tar1n yapbg1 elbiaelerdea ' 
memnun kalaa mü1terileria 
ai1zlar1nda dola~an bir haki 
katt1r. 

Urla lcmeleri Ac1Id1 
_ ,,,...,--~ ~ 

------...... < -' - . :7 _,) 
< --) ) ,,.,,..- ,..__~ 

,..;~ 
-..........: 

" ' UJ2LA 
,\ 1 1 7efsaca icmelePi 

2,~ 
Avropanm Visiyadao, t~el, 

i9meleri ayarmd• olan Urla 
i9me maden soynnun mide, 
bag1reak, kara oiger, da1ak 
baetahklarim, ~i~manhk, nak 
riei ve ~eker haatal1klarrn1 
kat'i enrette tedavi oder. 

Izmir - Qe~me ~usae1 üze 
rinde güzel manzarah otel, 
ve gaziooeaoda her türlü 
iatirahah mü~terisine temin 
etmi,tir. 

Sergi miioaaebetile Eylßl 

nihayetine kadar oteller ve 
a9tktlr. Otomobiller Kemer 
altmda Barot hanmdsdn. 1 

Bu iQmelerden ~itayap ol
mn' bir •airimiz: 
< Hastagaoe hem tabibi ha· 
z1k oJmue oiglhban i~meler> 
< Zairioe evliyor ibzaJi @1h 

bat, lfttfö ihaao i9me1er > 
Beyitite ba,hyan k1ymotli 

hir methiye yazmaktan .li.en 
dini alamam1~hr. 

D: 15 
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Dinle 
Gel •tme, gel dindir göniil yaa1n1 • 
Sar yaralar1m1 mü1fik elinle. 
A11k1n tüken mez maceras1n1 . 
Bir lihzac1k olsua i~inden dinl• I 

Aylarca dola1tam 1enin 
Peri1an halime dönüp 
Y anarken kor gibi hep 
Y arah bagr1ma bir gül 

p11indea; 
bakmad1n. 
ate1ind•n 
takmad1nJ. 

Bu sonsuz yaa1m10 seasin eebebi; 
l~imde 1aklaa1n daha neler var. 
K1z, 1enin arkandan bir gölge szibi 
Takip edecegim son güne kadar!. 

Ey gönül, ah etme sen bülbül gibi; 
0 a~k bah~eleri bir gül'e olur. 
Bir gün goncelerin a~ar g61 gi bi 
Bugi1n aglayanlar yar1n 1en olul. 

I. E. M. M. 
Gülte/ein 

Bana 
Gönlümde bin bahar a~an sözlerin, 
Görünmez ilihi bit "serir" bana. 
Kalbinin aynas1 cazip gözl•rin, 
SeYgimin aksioi gösterir baaa. 

Olsayd1m bir karal dünyalar ••nin 
Esiridir ciban 1en bir pusenin. 
Bir nar kadar nazik o nermin tenin 
Gönlümün gülüdür; can verir baaa 

Gözlerin a1k1md1r, banden bevesim 
Görünce onlar1 dai1hr ye'sim 
lrgilme; 1oldurmaz seni nefesim; 
0 kara g'Özlerden haz gelir banal •• 

Kar11yak1: 
Hoyri Teltin 

KIT'A 
Hake1zhga isyan ederim; yanh~h~1 aevmem ; 
Her noktada hassas olnrnm, bir yarahld1m. 
AIAyi~e meylim, Kibrim yok; haeedim yok; 
Ben rnh9a ve mefkftrece ~air yarahld1m .• 

Sami Na6i 

Göz Dikme Sak1n 
Vatanm semtioe göz dikme eak1n, 
Bn vatan. bin eenedir Törk mahdir. 

Gözünüo gördiigü yaln1z bn degil; 
Sana dik gözle haken Türk vardir. 

0 hazird1r. gene harp toprak i9in, 
Bn yer ecdad1m1zm, auf •• Hahdir. 

Sizio olmaz, bize teslim bo hah, 
Yüzä bagday ile .• toprak boyah 

Melamef Rem~i 

Riza'n1n Mezar1nda 
Seni gördöm ne z"man ben, kara ioprakta iken, 
Yüregimien ge!;iyormo~ gibi h~k10, derelea . 
Tepiyor, b1~k1ra kald1m .. 0 zaman eaoki heden, 
~eoi bulmo~, kara topraklara yatm1~h hemen •• 

Attila Oson 

SiPerden MektaP 
- 0 ~rtapal - a 

Yarm gidiyornB An Bornuna 
Girip clinlonmeden siper koynnna, 
])ormadan sar1hp siläh boynnoa; 
< ~u An Bnrnn!lda bal yapacag1z! > 

Dökülsüo dü,manm hayas1z kam 
Yordnm knrtnlacak tezdir zamam 
~a An Burnnoda kesip dö,mam; 
Al bayrak mieali al yapacagiz .• 

88 88 88 88 

Venizelos 
Cumhur Reisi 
Olacak Mi?. 

Atina (Husnsi) - < Elef
teros Antropo1> gazeteei ba~ 
makalesiode Venizelos com· 
hur reisi olmak i9io nam.zet 
Jigini k9yarsa otoz dört rey 
nok1&oile kaybedecegini bazJ 
intihap liatelerile teabit et· 
mektedir. 

Kadrican 

88 88 88 88 

Mkedonya 
Komitesinin 
Evrak1n1n Müsaderesi 

Sofya (Hosuei) - Hükft· 
met Makedonya komUeainin 
evrak ve mefroeabn1 müaa 
dere etmi,tir. Makedonya 
Hayriye cemiyeti oamile 
te,ekköl eden yani cemiY.et 
idare heyetine tealim etmit· 
tjr. 

Türk Dili I~in ••• 
- Jt.nlta nralaatlan tl•••rrt -

Dil; kelimelerile, aarfile 
nahvile, edeoiyatile Törk9e 
degildi .• 

Edebiyat; duygolarile, lev 
halarile renkleri~e pek az 
yerli idi. 

Sanki ba,ka bir dille, h•• 
ka dny1nlarla„ a11ta bir mil 
let anlatiliyor. Ba,ka bir 
k•vm duyuluyordn!,. Törk 
milleti degill! •. 

(Divan edebiyati)oda yioe 
a.z 9ok bh,eyler var: Orada 
(Baki)oio me,hur (mersiye) 
eini, (Füzuli)nin aaltanAta 
hiionmunn okoyabiliyorus. 
(Nedim)in latanbulla öttioen 
milli tc&blolarrn1 Jezzetla te. 
ma,aya koynlabiliyoroz. He 
le pek eski divanlarda Törk 
9eyi, Törk eeai,Jerini geröyo 
rn•. MeselA: 

(Yonns Emre: 
Beo yörürüm yaoyana 
A'k boyad1 beui kao a 
Ne Akilim ne dhaoa 
Gel Gör be'li a~k neyledi' 

*. • 
Gurbet eliode yöröröm 
Do,to dn,amda görtiröm 
Uyan1r melAI olnrum 
Gel gör beni •ek neyJedi' 

* * * 
Beo.zim ean gözlerim ya• 
Bagrim yara, eigerim tao 
Halim hileo dertJi kardee 
Gel gör beoi ••k oeyJedit 

* * • 
Beo Ynnufö btfareyim 
A.'k elioden aTareyim. 
Ba,tan ayaga yareyim 
Gel gör beoi a'k aeyledi, *. * 
GAh Herim yeJler gibi 
Gib tozanm yollar gibi 
Gib ~aglar1m eolar gibi 

Gel gör beni ''" oeyledi. 
Hao1bayram'Ja: 

Yand1 bn göolüm yand1 bu 

göolöm 
Yanmada dermao bnldu bn 

gönlüm 
. . . . . . . . . . . . . . . . 
diyorlar. 

Bonra (Stileyman Qelf'bi) 
nin Törk daygolarile, Tiirk 
görö~lerile ve hemen bemeo 

Yazaa: Sah1k Adliye 
Vekili Mahmut Esat 
Türk dilile, Tärk kaideleri· 
le ya1d1R1 (MeYIAt} unu b& 
l& af hya athya okuyorn•. 

Fakat büytik (N amak Ke 
mal) i bir tarai'a konak (i,i 
nasi) de bizi dü.ündörebile
leoek ne buluruzt Hatt& (~i 
naai Divam) ö1 dil bak1m10 
dan, millt dnygnlar bak1 · 
mmdan ne k1ymet if•de ede 
bilir9! 

Beoce. Hi9!. 
Okadar ki (Baki) yi de 

{Aef'i yi de (~ioasi)den da 
h" Törk9e bulurnm. (Rae1-
ne) nin Estber'ini, (~inHi) 
nin tercümeainden daba iy1 
anhyornm. Dö.ünüoüm ki 
ben Türkiim.. (~inHi)oin 
kulland1R1 dil, bana Frao11Jl 
cadan 21or geJiyor! 

Nedeo'l 
Qänkü o diT11010da Törk 

9e ac)ylemedi! 
Arap~a. mit Hayn! Aoem 

ce mit 0 da luyu!. 
Y a nece .-öyJedi'1 
Karma kar1,1k bir,ey •. 
Bu nedilt 
Osmaohoa diyorlar! 
(Kemal bey) Türkt mi 

vudi divecek einizt Htt.yu! 
Fakat ö; dile dogru ~k yak 
la,tI. Bilhatea earf Te nahi• 
bakamlanndan. 

o Törk gihi dnydu. Turt 
gibi aeelenlli. Törk gibi Y••• 
di. Bir Törk gib1 ildft. 

(Kemal)in duygular1na da 
ya,ay1,1na da ölqtl Dt •e 
hatt& gömüldtilä tepraklara 
da gipta ediyorom. 

Ne gö21al y1,ay1., ne 1tt· 
zel dnyo,, ne güzel ölti• •e 
ne gtizel gömülü,. 

Kemal bey edebiyat1) 010 
verimi 1908 ihtilf.li olda. 
(Kemal bey) bir mUleti b•• 
tao b••• ayaga kaldiran 
tahtlan devireo edebiyab ya 
ratt1. 

(~ina1i) dütüomü, •. olabi· 
lir, fakat yapamad1. 

Yeni merbaleyi, \>ogtioe 
do~ru ahlan ad1m1, onun 
mektebinin iki böytik adam1 
b-.ard1. 

- Son• 4 •nritl• -

( Diliogerin Maceralar1 ) 

Altt Ki~i Silahlar1n1 Kald1rarak 
Bag1rdilar 

Eller Y ukar1 
Meaela, marnf bir t•nbjc1 olao ve bir AJ„ 

man Y ahudi1i oldutn rivayet edilen Koben 
Robbni bir möddet Nevyork Alaliye erk&nin
dan bir grnbun i'leri ti.arioe mneallat olmot 
ve birka9 defa mtihimoe paralar alchl• halde, 
bu grnbu mütemadiyen 1nsdirmak emellndeo 
vasge9memif •. 

Nihayet Robbni ortadan kaybolmnf, .Nevyork 
f aki •ileai efrad1 ve taraftarlar1 bu takipten 
meraka dütmütler ve zab1taya mtiraoaat et· 
mi.lerdir. 

Zab1ta, yapt1g1 tabJdkatta Boblinin ~ika1oya 
gittigi teabit etmi,tir ~ikagoda bo adam1n 
rndi k•liibttne bir kadrnla girdilini ye 01tin 
knmarda mühim bir para kaybettitini anla· 

m••hr. 
Fakai Rublin buodan eonra ne olmu.tu1t 

Bu iae half. ke.i'edi:ememi.ti. 
Rudi knlübiindeo fa.zla 'üpheye imkln yokto 

9iiokö Bnblinio, birglin 1onra Nevyorka gii· 
mek üaere bir •imendifer i1ta1yonuna miiraoaat 
ettigi Te bir bilet ald1g1 görttlmü,ttir. Bundan 
eoora iae ... Hai& isi bulnnamam1,h. 

Hakikatta iae, bn Yabodi Rodi knlöbtiode 

- f2 -
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IKICESMELIKTE 

(Tao) Sinema ve 
Tiyatrosu 

( 29) A~ustos <;ar~amba gününden itibarcn 
~ok zengin bir pragramla muhterem halk1 

m1za kapular1n1 a~ti. 
1 - Dünya Havadisleri. 2 - Sesli Karikatür. 

3 -- Sahane Menek1eler 
k1ymetli yddiz Rakel Meiler tarafrndan tem1il edilen Fran 

11sca 16zlü ye 1ark1h hpaoyol oyunla 1ab e1er 

4 -- K1zm1s1n? Erkekmisin? 
<;ok alk11, bilyük ragbet, ylikae teveccöh k1zanao Fran111 

ca 16zlü ve 1ark1I1 filim 

8888 8888 
S E A N S L A R : Cuma, Cumute1i Saat 10 da. 

Talebe Sean11 Pazarteai, Per1embe > 18 te. 
Pazar, S!lh, <;n1amba > 17 de. 

PEK Y AKINDA: Süreyya opereti 30 lii1iJen märekkep 
tekmil lraJro•il• 1ehrimi:..e gelerelr T AN oe L ÜKS •inema 
De tiyatrolarinJa t•m•iller 11ere.ektir. 

„ Duhuliye ( 20 ) kuru!I tur • ·= IQIDV'MUR> 

llan1malr1n Nazar1 Dikkatine 
Mev$im dola y1sile ls 

tanbulda Beyoglunuu 
yüksek terzilerine dik 
tirilmi~ en son moda 
üzerine Manto, Parde 
su ve Roplarim1z gel 
mi~tir. 

Merakh ve menfa 
atini is.iyen han1m 

lzmir Selcuk 
Oteli ve Ce§me 

kaPl1calar1 
Tttrkiyece ragbet kazan • 

tn11 tifab•ht 1hca •araa oda 
c;e1me 1bca11d1r. Romatizma 
Si1atik, Kum, 86 '>rek, Sanc1 
Rahim, Maftal ve her türlü 
ha1tahklardaa kurtulmak v• 
temi1 banyo ve dnt almak 
i~in bir defa 1hcam111 ziya· 
ret •dioi1. Odalann fiatla11 
(50) kuru1tan (100) kuru1a 
kaclard1r. 

lzmir Sel~ak oteli mülle 
clri Klmil ••yahut <;ttmede 

lar1n kuma~ almadan 
ve terziye ugramadan 
evv.el bir def a ma~a 
zam1za ugramalari kä 
fidir. 

Odunpazari No. 3 
Hac1 Süleyman 

Mahdumu lbrahim 
Telefon 3276 

Ilk ve orta 
l\tektep talebelerine 

Az zaman zarfioda böyök 
bir terakki ve mnvaff11kiyet 
temin etmf'gi deruhte elen 
teorö be görmii' ve usol a'ina 
bir moallim ders ... erme~e 
bR,lam111tir. Istiyenler (Hai 
kan tteBi) idaresinfl miiraoaat 
edebilir)er. 1-20 

Mabmut bey tfeadiye mllra
ca•t edilmelidir. Sel~uk ote 
lioh karyola &cretleri ber 
kiseye elviritlidir. 25-30-
40 -50 kuru1tur, Odalar 3 
liradaa 5 Jiraya kadard1r. 

Sel~uk Oteli Müsteciri 
Kimil 

( Diliogerio Maceralan ) 

imha editmi,, onuo elbieeei ve 'ekli altrnda bir 
adam iataeyona müracaat etmi,tir.' Zab1ta i9in 
bn hakikati anlamak bitt•bi imkao1uzdir.! 

Rudi müeaseee1i, bu 9ok mütenevvi i~lerile 
oidden böyük para kazan1yordu. MüeSBeaenin 
•ahibi Mieter Rudinin tek bir ogln vard1. Bu 
delikauh babaHDJD aayeainde ,ahane bir hayat 
•iiröyerdo, möeaeeeeoin hemen büt'ön zevklerin 
deo, kadrnlarrndan a3ami surette ietifade edi
yordu. Mamt.fih, 9ok gözel bir metreai vard1. 

Birgün gen9 Rudi, babaarn10 batakbanesi 
•alonlarindan birleioin bir maaae101 itg•l etmi' 
Y•ninda gtizel metreei vardi. 

As beride„diger bir maaa baoandada, müe888• 

•enin belli ba'h mfülavimlerinden - belki de 
•eriki otirlimlerioden - olan Dilioger otnrma.k 

· ta idl. 

Di inger, Rodioin her gen~ ve gözel metreai 
ni ilk defa görliyordo. Ve gördöiü · anda bn 
gen9 kadJDa kar,1 kendi1inde yenilme31 bir be· 
l'e1 ve arzu duymuktan .kendlaini alamad1. Ve 
henien yerinden kalkt1, gen9 Rodioin maaa11 
ba,1oa gitti, ve mebeeinin koluodan tutarak: 

- Benim m1B1ma gelecekainiz! Dadi. 

Gen~ kad1n da Diliogeri ta01m1yordo, ve ma 
80Dl ve s"Timli bir 9oouk aimaema malik olan 
hn delikanhorn bu barek11tine bir mana ver· 
llledi ve aordu: 

-48 -

Har ~~1zade 
.. ~lerin Panay1rdaki 

~m mobilyelerini 
-.. ti • ~ ediniz 

'l 

-~ -
Pavyon ~ 12:1. Ticareth "De: Ikil1 ci Beyler sokak 102. 

Hara~~· zadeler mobHya ticarethanesi 

l E.YLÜL 

9 Eylül kurtulu1 bayram1 
1erefine 

~if Ecza s 
Her sene yapt1g1 gibi 1 eylülden 10 eylül 
ak~am1na kadar aziz lzmirliler ic;in ha

z1rlad1g1 umumi ucuzlugu teb~ir eder 
Mnhitinde daima ucnzlnkJa me~hor olan bu müesseao 

bu büyük gün eerefine kendi mnstabz&ratl kolooya 0BBDB 

lannda ve a1bbi ihtiya9larrn cüm1esinde 
knroe Ferit yaga1z kremi 35 

Ferit knvvet eurnhn 50 Asprio Bayer 30 
Saltata komprimeleri 9 Di~ maoonu böyfitr täp lo 
Kolonyalan bäytik 11i~e 90 Nf'jat kolouyalan biiyiik 60 

c o rta ei~e 50 c c c kii9iik 30 
Oep kolonyalan zanf 20 c c a91k kilo ile 180 
Esanslar1 tüp 15 Kae1k ba1?1 korsa ve gUz· 

c Alt10 kapakh 50 lüklerde o/o '10 tenzilfit 

Ettibba re~etelerinde birkat daha ucuzluk 
yapmak suretile büyük bir f edakärhk yapt1g1 
na ~üphe yoktur. Ana ve lk 

YUSUF RIZA MEKTEBI Büyük f1rsattan istifade ediniz 
S. Ferit Sif a eczanesi hükumet s1ras1 Izmir 

Eski Darül'irf an 
Ey)ftlii ,1 birinden itibaren kayda ha11hyor. Müraclltt.t Ra 

atltirJ her gii n dolrnzdau Oll Bekize kadl\ rdll·. Y angID f .., la
ketine ugrayan mekehimizin tedrisatrna h i9 bir sekte gel
memek üzere rn~.m geien tertibat ahouJJ~ ' lr, DtHijltn oa 
bet EyJO.lde ba~layaoaktlr. Kay1 t i'ler1 mektehiu Salep9i 
Oamii arkasrndts Ietaa kC>y hamam1 civan, .li:enaf,eyh eo
ksgtnda AN" Ak1sm111<laki dairede görülür. 

~.~~~r:r.:~Z'.m~J.'!:!!iE!JICll!::r.IZl:~:&s:llDD!&'m~----lmll----

Po a 1 
Dünyan1n en iyi ve en kulla 

„ 

01111 tra1 b1~aklar1d1r 

Poker t1ra1 
b1cai1 bütün 
dünyaca ma '· 
ruf ve me1hur 
dur. 
Cünkü bütün 
cihan tercihan 
heP ve daima 
Poker tra1 b1 

kullan1r. -

RflyaJa 11örJiii6 bir i1aretle yavru•una btiy61r bir 
le•k•tt•n llartarma [ ma„aflalr olan _•an' atlrdr 

- 4:2 -

s 
Az zaman zarf1nda Kabaday1 

rak1s1 kadar yükselmi1tir 
~-~~,~~~.n:;:~~~:mm~==~~~l6::::'.1Rlm;:;Cml~~~:zm 

Daimi Y erli Mailar Sereisi 
SULU HANDA 

Her ~e~it fitntazi bornozlKr, el ve hamam bavln 
fa11 keten ve pamuk eofra tak1mlar1, 9ama~irhk 9iz 
gili ve döz renk iplik ve ipek yerli bezleri yatak 
karyola ve yorgan c;ar~fan, p;jamahklar, yatsk yüzle 
ri karyola ve ma1:1a ortüleri, kapot ve aetarlar ve 
gömlek bezleri hölAsa evinizin lözumlarin1 magazam1z 
dan yerli mah olarak bulursunuzr. 

Pazarhk yok her kolayhk ~ok 
Adrea : Eski Bit pazan arkas10da Sara9lar kar,1e10da 

( Me~hur ~nln ban ) da Hao1 Yava~ Zade Zeki yerli 
mallar m•#•HBl 

KaPris kad1n terzihanesi 
Fransa Müdiresi Boniol Gassier terzi mek 

tebinden n1ezun Matmazel VITA S . 
lki~eomelik caddeainde 130 numarah hanede bnkerre 
Avrnpa aeyyabat;nden avdet ederek yeni metüt üzere 
her nevi gelin elbi1eleri; rop, manto, tayor, ve ~ocuk 
elbieeleri 1on moda iizerine dikilir. Mubtercm balk1m1· 
z1n bir defa atliyemizi ziyaret eylemelerini rica ederim. 

Kapris terzibaneai müdiresi Matmazel 
VJTAS 

[ Tercüme edilen1 bu eserel istitrat kabi
l!!nden $U a~agidekiirüyalar meselesini, 
· ehemmibetine-b~naen _iläve_ ediyoruz:] _ . _ 

_ Aksakall1 Bir ihtiyar 
Gen~ ve münevver han1m1n mür~1di 

ve mü jdecisi imi~ ! ... 
Memleketimizin vüoudile iftihar ettigi münevver ve 

müt~fekkir bir han1m10 ruht hadiselerden ~ok bah&olu 
nan ealonunda 'n dikkate 'ayan muhavereleri aynen 
kaydediyoruz : 

Batd fikirlere 9oktan ilim hark edilmi' bu münev· 
ver muhitte 9ok okumu,, 9ok hiBsetmi' gen9 ve giizide 
bir hamm eüze 'u suretle ba,lad1: 

- Gazetenizde akudngum c Kader ve telib var m1· 
dn' > adh tef.1ikan1zda gördügüm baz1 garip -ve izah1 
gü9 üadieelerden sonra, giilmiyeoeginizi vadederseniz 
size, bütön hayat1 mda, daha dogrvsu gelin olaoag1m 
güne kadar bütü.n gen91igimJe bana yapaoag1m her,eyi 
bildiren ve yap1laoak bu ioin iyi veya kiitü nef iceler 
vereoegi babor verei. röyalanmm kahramanrndan bah • 
sedecegim. „ 

Arkada,tardan biri gen9 ve gözel hammrn bu mu· 
kaddemesini ietir i11itmez bir tatife yapmak firsat101 
ka91rmak istemedi: 

- BekAr k1zhk bayatin1zda rüyalarm1z1 i~gal eden 
bahtiyar kagramao10 merakh hikayelerini büyük bir 
merak ve al,ka ile dinlemege buauz. 

Geo9 ban1m, gevrek, ah,okli Mr kahkaha basarak 

- •s -
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1 '-' _s_o_n_T_e_l_..g.._r_a. __ f_H_8_b_e_r_l_e~ri_I 
B·r Ka~ak~1 1k 

Edirne Imar 
Ediliyor 

Yu2oslavya 
AIPlar1nda 

Mühim bir harabe ke~f 
edilmi~tir 

BeJgrat, (Hosusi) - Oo 
gen~ten mörekkep bir 121e1 
hey'eti Alp dagmm Yogoe
lavyadaki silsilesinde mühim 
bir harabe ke~if etmi~tir. 

Harabe N otransko mevkiin· 
dedir. Harabenin nznnluga 
birka9 kiJometredir. Yer al· 
hnda müteapdit yollan ve 
snn'i yo1lar1 vard1r. Bnnnn 
ki~iflerinin iddiaerna göre 
bnra8l diinyanm en möbim 
harabesidir ve beynelmilel 
bir :ziiyaret yer\ olacakhr. 

Yaral1 
Leylekler 

Barbe giden leylekler 
den pek az1 yarab 

döndü 
Samsno, - Sameun ve ba 

valisi mnhabirimi.aden Ley. 
Jeklerle kartallar arasinda 
kanh mnharebeler devam et 
tigioi gazetelerde oknyan bu 
havali halb, bunn hayali 
bir ~ey sanm1~h. 

Fakat yirmi, yirmi be~ 
gän evvel ba havalide yer
le~en bütüo laylekler birden 
bire ortadan k~ybolnnca i~ 

degi~mi~ ynvaJarinda bak1m 
e1z kalan yavrular da birer 
ilri,er telef oJmaga ba~Jam1~ 
ti . Q()k ge9meden gayip ley 
Jeylerden pek az lnsm1 yn
valarma döndüJer. . . Giden 
lere n1ebetle dönen pek az 
Jeyleklerin hemen hepsinin 
iiet)eri; ba~lari kanla, 9amnr 
Ja bnlamktir. Banlard.an bi 
riBinin baeagl gazh bezlerle 
mnnta.zam paneuman yap1l
m1~t1r. AnJa~1hyor ki mö~fik 
insanlar Jeyleklerin yaralar1 
m earm1~lard1r. 

Milli Birlik 
Sofya (Hnauei) - Bulgar 

muhaoirlerinin organi olan 
Makedonya gazeteei, yazd1#1 
bir makalede Milli birli~in 
ehemmiyetinden babie edi· 
yor ve Rn~ya, Polonya ve 
Almanya gibi milletlerin ta 
balann1 bir araya toplamak 
hnaneundaki siyaeetin1 misal 
o)arak göeteriyor. 

lkisi ölü, alt1s1 diri olarak 
Yakaland1 

Istanbul 1 (Hususi) - Cenup viläyetlerimiz
de ka~ak~1hk yapan Liceli bir ka~ak~1 kaf ile
si iki gün evvel Mardinde jandarma müf reze
lerimiz taraf1ndan ikiei ölü ve altJs1 diri ola
rak yakalanmu~br. Mühim miktarda kaQak 
e~ya yakalanm1~ttr. 

Gene Universite Meselesi 
Istanbul 1 (Hususi) - Ünniversite hukuk 

f akültesi dekan1 Tahir Bey s1hhi vaziyetinden 
dolay1 istifa etmi~tir ve istifas1 kabul edilmi~
tir. Maarif Vekili Ankaradan avdetinden son
ra. yeni kadronun esas §ekli ve doncentler 
meselesi hal edilmesi muhakkak adediyor. 

Bir Lise KaPat1Id1 
Istanbul 1 (Hususi) - muarrif program1na 

yolsuz hareketinden solay1 Türk lisesi muar
rif Vekäleti emri üzerine dün setedilmiätir. 

llk Avusturya ticaret 
VaPuruna merasimle 

Bayrak cekildi 
Roma 31 (A.A) - Ilk Avusturya ticaret va 

puruna dün Ankone liman1nda bayrak 9ekil
mi~tir. Trieste serbest liman1na merbut olan 
vapura Viyana ismi verilmi~tir. 

Portekiz Sefirimiz ltimat 
namesini Verdi 

Lizbon 31 (A.A) - 1„evfik Kämil Bey Ce
neral Karmonaya itimatnamesini tevdi etmi~
tir. Reisicumhur nekahet devresinde oldugu 

1i~in merasim yaln1z bir ka~ dakika sürmü~

tür. 

Almanyada Kimlere 11 
Verilecekmi~ 

Ber1in 31 (A.A) - Bütün Alman müessese
lerinde, muayyen bir ya~taki i$sizlere ve bil
hassa kalabahk aile sahibi i~sizJere tercihan 
i§ verilecektir. 

Ddirn~ ( Hosuai) - Hai 
lnn bütün ihtiya9lar101 te
mio gayesini gäden, ~ehri 

modern bir hale koymak yo 
Jundä yörüyen belediyemiz 
eu i'leri, imar gibi hareket
leri ile arznlarmm bir kis . 
mim i~ haline koymu,tbr. 

Bütün hamlelerinde mu · 
vaffak olacagm1 'ehir kalk1 
ispat etmi,tir. Beledivemiz 
eon giinlerde Abaodar ba~m 
daki darölfannn parkin1n 'e 
hir halkma kü9iik geldi~ini 

görmi:i' ve bunnn i9in daha 
büyük emeklerle, daha gii· 
zel bir mevkide bulunan be 
Jediye daireei kar~1e10daki 

meydam 9i9ek kokan bir 
park haline koymu~tnr. 

Bütün bnnlarm fevkinde 
olarak haJka kar,1 olan aJa 
kaemm ifadesini te~kil edea 
bir harekette daha bolnn· 
mu,tnr' Bn da eesi 'ehrin 
hemen dörtte bir mmtaka. 
srndan i~1dilebi.lecek olan diin 
yanrn bötün ietasyonlarm· 
dan h&ber getiren bir radyo 
almi~hr. 

Rilat H. 

Diridiri 2ömüP 
öldürmü1ler ! 

Söylenildigine göre, bnn· 
dan bir müddet evevl Aotal 
yada lsmail Seyfi Bey ie 

minde bir gen9, k1sa Lir hae 
tahg1 mütellkip ölmü• ve def 
nedilmi~tir. Bir miiddet son 

ra mezaro1 mezarm i9ioden 
bir tak1m güriiltüler geldi
doymu~sa. da ölünü D hortla· 
d1g101 zannederek aldirma
m1~br. 

20 eonra bu hadise 'nya 
bulmn~, pnlise verilen emir 
üzerine mezar a9llm1' ve 
Seyfi Beyio bn defa hakiki 
ve feoi bir eurette öldügii 
at. la~ilm1~hr. 

Olmedj~i halde c öldü , 
diye rapor vererek Seyfi Be 

yin gömülmeeioe aebep olan 
Belediy„ doktoru izrnli oldn 
go i9io ävdetioe intizar tah 
kikahn dnrdurnldugu da ila 
veten bildirilmektedir. 

• 
riiyalarm kahraman1 hakkrnda her,eydeh evvtil ~u iza 
hab vermek lüzumnn hiesetti: 

r1mla vnrulmn,a döomä,tür. 
Qete, bir agd1 basmaga karar verdigi zaman, büyük 

- Dedikodn mevznlar1 91karmaga kalk1,may101z, 
benim 13 YBfllmdan itibaren hemen her zaman rüyama 
giren zat, akeakallt, nnrao1 yüzlü tam seksen ya~10da 
mübarek bir zatt1. 

- Demek röyalarrn1zin kal.iraman1 bn kadar ibti
yard1· 

- Evet. 

- 0 halde onun hikayelerini g1pte ile degil büyük 
bir merak ve alaka ile dinlemege haz1nz. 

- Sonra ~nnu da eöyliyem ki, aolatacag1m ~eyler, 
hikAye degildir. 

- Ya nedir 7 
- Olmno, tahakknk etmio, ba~1mdan ge9mio hakiki 

vak'alardir. Eger anlataoaklarim1 bu snretle kabnl et. 
mega niyetiniz varsa, devam edeyim. 

Biz. 1erar ettik : 

- Sizi can knlagile dinliyorm1. Eeaeen ben de, Bai· 
kan harb101, nmnmi harbi kaybedecegimizi ve Knvayi 
milliyenin ilan ettigi istiklal harbini kazanacam1z1 bii 

tün tafeilatile ( Siyaei •rüyalar ) nami altmda yazm1~· 
tim. Bu rüyalar görüldükleri gecelerin sabahrnda bir 
9ok ki~ilere anlat1ld1g1 i9in bunlarm bagün pek 9ok 
~ahitlori vardu. 

- 0 halde ben de c pirifani ve nurani > nin rüya
lar1mda bana yaphg1 nasihatlar1, göaterd1g1 yollari 
anlatmag-a ba~hyorum: 

c Henüz on ii~ ya~rnda 1dim.! 

9oban köpekleri bir meeele teQkil etmi,, fakat mahnt 
adam dilinin altma bir 9akd ta,1 koymn,, bir müddet 
bir kp~ede hareketeiz durmuQ. Qete fauliyete ge9mi~ 
ve köpeklerin en kö9ük bir taarrnzuna dö91u olmadan 
i'ini bitirmi~ bu adam, bn suretle en az1h köpekleri 
ietedigi kadar nyotmaRa her vakit muktedir olurmnQ! 

Y almz earho' oldugn veya bir kadrnla temas ettigi 
zamanlar bu teeiri kullanam1yormu~! 

Yine Ayni Hai 
45 - 1912 Yürk - Ynnan eaferine i'tirak etmi' 

Venizelos kabinesinde nazirbk yapm1~ olan M. Zammae 
hatirat1nda, bir köydeki köpeklerin meneup oldngn 
k1t'ay1 9ok taoiz ettigioden bahseder. .Fakat köpekJer 
özerine nazar1 nufoza malik bir nefer, bn köpekler 
üzerioe ytirüyiiooe, bn azg10 ve iri köpkeler koymk· 
larrn1 baoaklarinm araerna k1em1~lar ve hi9 havlama
dan kaeabay1 terkederek daglara ka9m1,1ardir . 

• • 
Ar1 kovan1n1 kurutan 

kudret 
46 - YBnan i~gal e1ralarinda I1ki~ehirde bnlunan 

Yunan profesörlerinden M. Kuramyoti baz1 ilmi tet• 
kikat icras1 maksadile bir bo~ eve girmi' fakat evin 
kap1s1 özerinde ynva kuran e~ek anlarmdan 9ok e1-
kmti gelmi~tir. Bu ynvay1. tahrip i9in sarfettigi me· 
eai daima menfi netioeler vermi~. Nihayet bu ardara 
hikim olan bir köylö haber alm1~ ve bu köyJti - ki 
ooaktan imi~! - gelmi~ ve bir nefeele arilan defetmi~! -•l -

üzümcülerimi 
• 

zin 1ikiyeti 
[ Ba1tarali 1 ineide J 

bir levhe arzedfyor. Konu1 
togn bagcilann ifadeleriai 
~u surictle hnllsa edebiliriz. 

Bir misket bagc111 diyor 
ki: Mi1ket üzümleri yan1yor, 
bunJara vaktinda ahnaz. Diye 
bajardak. Acele etmeyin ce 
vab1a1 ald1k. Misketlerin da 
hnda kuruma11na meydan ve 
rilmi1 olmasa &1rf okkada za 
~ekme1i mak1ad1na mebni 
oldagunu biliyorduk. Biliyor 
dnk ki bu üzüm kurur, kilo 
miktar1n1 azalhr fakat cev 
herini kaybetmez. Halbuki 
görüyoraunuz ya bugiln ü.zßm 
ler metruk bir k11m1n1n da 
hada kurudugunu, bir k11m1 
n1n karard1g1a1 1ebep ittibaz 
ederek yiizde yirmi be1ten 
ylizde ona kadar fuzuli bir 
1urette iskonto yapbnyorlar. 

Bir diger siyah üzüm bai 
c111 da ~öyle ifade veriyor: 
„Betyüz kHo kadar üzüm 
götürdüm. Kantara komadan 
yüzelli kiloluk bir siklet tah 
mia ettiler. Ra11 olmad1m. 
Kantu lad1lar, betyüz küknr 
kilo ~1kta. Buadan yüzde on 
be1 iakonto yapblar. Bag1r 
dam ~agud1m, nihayet yOzde 
on i1konto ile heeab1m1 al 
maj'a HZI oldum n 

Demek oluyor ki bagc1 ve 
baic1~1k arhk hi9 bir hima 
ye albnda degi!dir. lahi@ar 
idaresi memleketin en büyük 
varidat temin ~den mahsnlü 
nil de himaye etmekten vaz 
ge~mif, o halde bu zavalJ1 
bagcdar ne olllcak? Eger ar 

, l EYLUL 

Türk dili 
[ Ba1taralt. 2 incid• 1 
~iirde (Kemal) nesirde 

(Ebäzziyn) .• Eiüzziya rnrk 
dilioin sadele,mesiee ilk ve 
häyük hizmeti yapan adaDl 
dir. 

(Edebiyat1 cedide); Ba11 
mäntesipleri istisoa ediJirae 
dil bak1m10dan bir irtioadir. 
Dnygu bak1m10dan Garp t11n 
tszieidir. Her iki bak1mdaD 
da milli delildir. 

Ucuzluk 
Hükumet Caddesind1 
Semsi Hakikat Ucuz 
luk Sergisini Ziyaret 

Ediniz 
Bol ~e~itlerimiz ve böyök 

teo.ziJAtlar1mu1la muhterelD 
halk1m1z takdirine mazhar 
olan ( E'siz nonzlnk ) eer
gimize her giin yeni yeoi 
9e~itler ilAve etmekte oldn· 
gumoz giM ucnzlok prensi" 
tiimizi büyük bir huasiyctle 
mnhafllza etmekteyiz. Yorol 
madan aldanmadan pa.zarhk 
e1z her istedigoiz mah en 
ll6U21 fiatlarla UCUzlak serai 
mizde l.mlorsonnz. 

Ald1g101z bir mal her hao 
gi bir sebeple matlobnoo•• 
mnvaftk gelmeyeoek olnre• 
yahat ba~ka taraftao dah• 
neoa bulacak olorean12 tered 
döt etmeyip iade edinia. M.o 
kabilinde iatedigioiz mab 
ve yabnt para01z1 aynen ge• 
riye ahrerniz. 

Biz Ziyaret iddialarim111 
ispa•a kAtldir. 

SA$AL VE JSTANBUL 
MENBA SULARI UMUMJ 

DEPOSU BALCILAR 
ABAC10CLU HAN 

ia 
y 
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tak bo memleketin baia ih 
tiyac1 yok ise bliyüklerimiz 
bunu a~1k 1öylemelidirJer. 
Bagc1 daimi bir ümit i\.inde 
yaoayarak "Düttügüm yer 
den kalkartm„ diye cebin 
deki son lirayi da bag1nan 
imar1na 1arf edecegiae, ya 
hnt yakam1 bor~taa kortan 
ram diye daba büyük bor~ 
lar albna girecegine, zara 
r1n nereainden dönilbe kir 
dir fehva11nca arbk bajc1 
l1ktan Dmidinl kemmeg.e ken 
dini yav11 yava1 al11tarmaga 
bak11n„. 

No. 18 d 

Nail ve Mehmet : 
· Ali ' 

Yedi eeneden beri mnhte
rem lzmir halkma halis ve 
taze ~a~al suyn temin edell 
ve ~11,al su_y un n lzmire t• · 
mtiran müeseesemiz ayni 11• 
manda lstanbulan ~ehir 
Emaneti ve Elfkaf1n mühö· 
rü tahhnda Ta,delen snyo ~ 
celp ettigini mohterem müf 

Halil Zeki terilerimize teb,ir ederiz. 
M SW&i*'Ei%4 II* ' . ' W ... t?ftr;rlll 

( Dilingerin Maoeralan) 

- Ni9in? buradan kalk1p eizin masamz• 
gelecekmi,im. 

Bn sirada, gen9 Rndi ayaga kalkm1oti, a.ea• 
biyetindcn titriyerek o da: 

- Evet oi9io7 Diye eordn 
Dilinger bu asabiyete kar~1 eognk ve sakio 

bir oevapla: 
- Qüokü bn kadin benim hoonma gitti. 

Dedi. Gen9 Rudi, bu gen9 dolikanhnm henüJ 
hakiki mahiyetini bilmiyordu. Ve cihan10 eo 
büyük batakhaneeine hakim olmak a1fatile Di
lingerin snrahna bir ynmruk endirmek gaflt
tinde bnlondo. 

Tokatm Dilngerin snraboa tam bir isabetJe 
indigi me9tauldür; fakat malftm olan hakik•t 
~ndnr: o anda gen9 Radi, kafa tas1 par9lanw1f 
bir halde ealonnn cilAb tahtalar1 özerine yo· 
Tarlandi! 

Fakat imdat zili de höktimsiiz kalmad1. Salo · 
non dört tarafrndaki kapilar ant eurette a911d1 

ve i9eri bir düzüne kadar mösellah ve korknP9 
k1yafetli adam girdi. 

Ayni zamanda ikinci bir barika cla vüood• 
geldi: mnhtelif maealar ba,larrnda otnran, h6r 
biri bir tüocar, bir banger, bir fabrikatör sao_•· 
Jan yarim düztinedeo fazla adam da iki eUert0 

de birer tabanoa oldog-d halde mevz1 ald1l•' 
ve i9eri giren 12 adsma eilablan dogrultar9k: 

-ü-


