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Spor Ve Kadın 
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Spor sahasında da erkeklerden aşağıya kalmağa raıı 
olmıyan sporcu kadınlar her engeli aımağa çahııyorlar! 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR . 
KÖRFEZ VAPURLARI ••• 

B~ Battal Teknelerden İzmir
liler Ne Vakit Kurtulacaklar? 

•"':1 izim filozof vaktile: 
IJL:.I - Eğer bir gün belediye reisi olursam ilk işim 

İzmirle Karşıyaka arasında köprü kurup milleti bu vap,~r 
kepazeliğinden kurtarmak olacaktır ! 

Dedi. 
Son on beş gün zarfında İzmirle Karşıyaka arasında iıle· 

yen vapurların çıkardıkları hadiseler en sinirsiz, en sabub 
insanları bile baştan çıkaracak bir haldedir. 

9 Eylül vapurunun birkaç gün evvel dördüncü defa ıaftı 
kırıldı. Birkaç gün evvel Çankaya deniz ortaıında kaldı, 
iskeleye 10 dakika geç kaldı.. Cumuriyet vepuru yerinde 
saymakta hala devam ediyor. 

Evvelki gün 9 Eylül tam alsancak iskelesine yanaşırken 
dümeni kırıldı. İskele parçalandı. Yolcular aktarma ıuretile 
Konağa vardılar. 

Bu satırları okurken bu vapurların Bahrimuhitleri geç· 
tiğioi, buzlu denizleri aştığını zanoetf!leyiniz.. Bütün bu 
maceralar, bu kazalar, geç kalmalar lzmir körfezi içinde, 
lzmirle Karşıyaka arasında vuku bulmaktadır. 

İzmir Türkiyenin göz böbeğidir. İş merkezidir. Binlerce 
halk işine gücüne yetişmek zaruretindedir. Binlerce halk1n 
halkın hayatı bu pavurların sağlamlığına bağlıdır .. 

Vapurdaki bu intizamsızlık, bu bakımsızlık, imme hizmet
lerine karşı gösterilen bu alakasızlık, vatandaşın canına ve 
zamanına karşı bu liübalilik daha ne kadar devam edecek· 
tir ? Yoksa gene komisyonlar toplanacak, gene yeni vapur 
alma kararları verilecek, projtler yapılacak da zavallı ızmir· 
liler bu battal ve hantal ve salbude gemilerde zamanlannı 

-yiyib canlarını allibamı emanet edeceklerdir? 
Halk böyle soruyor.~ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR, 
DCP 1#5 & QJS &ASU 1..Wi& uscsaa 
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Süite 2 ( Halkoa S..t , 

sergileri i oüNYAI> 
• •• .. f sNeler oluY 

Beş ailenin ilk okulların 
ıcyuzu. ••• K~r~ırak_a -~~muriyet ok~lunda neler gördüm & adı 

------------'----------- j Sozlerımı tasdık ıçın ılk nasıl olmuş, dedelerımiz acu- , içim içime sığmıyor. Kamburlar k 
- 20 - okullarımızı içten görmek ve nun her tarafına nasıl yayıl- Göğsüm heycandan patla- Aarasında t11 

B d• 1 etra~le i?celeme ge~ektir. mışlar, Türk medeniyeti, yacakmış gibi oluyordu. Ne Erkekler arasın 
ay ıp omatı uyutarak Duo bır arahk ılk okul- Türk kahramanlığı dünyaya mutlu bugünün cumuriyet F · 1 ? 

d k il d 1 
larımızdan Karşıyaka Cumu- nasıl yayılmış, Hun impara- çocuğuna, Ne mutlu bu Türk aza 

8 ama 1 I SOY U ar riyet okuluna gittim. Ders torluğu nasıl büyümüş, Atili yavrularına... Almanyada bastall 
Garsoniyede olan rezalet- ve bildiğim tedbirlere baş ilgjs~ sonu olmak dolayisile neler yapmış ve daha birçok Cumuriyet okulunun öğret- kamburluk hakkında 

leri · temamen öğrendiğim vurmaktan başka çare yoktu; sergı ~armış. Kapıdan girer- bilgiler. menleril.e değeri direktör- istatistiklere nazataıı 
günden sonra dört gün ğeç- nihayet bunları tatbik saye- ken bır çok yavrular ilkba- - Burası sıhhat köşesi: !erini içten doğan bir sevgi lar arasında erkekler 
miş idi. sinde, fakat iki saatlık bir harın yaldızlı güneşi altında Mikroplar nasıl hastal1k ge- ve sayğı ile ellerini sıkarak kiz defa daha fazla 

Bay diplomat bana yeni- meşğuJiyetten sonra bay dip henüz dirilmeğe başJıyan ve tirir, onlardan korunmak okuldan ayrıldık. Bütün okul-
den hazırlık emti verdi. Bu lomatı kendine getirebildim. tomurcaklarını atıb çiçek ve çareleri nasıldır ? Şu resim. !arımız da üöyledir. İlk oku~ 
vak'a tecessüse lüzum gör· Bay diblomata vezilen uyu_ş yapraktan birçok çeşit renkli ]ere bakrnız, sıtmalı bir ço· ma programlarımız cidden çok 
medim. Rezaletin şekil ve turucu madde o kadar çok urbalarını giyen ağaçların cuğun karnı nasıl şişmiş, verimli ve hayata ve içtimai 
mahiyetini anlamış oiduğum idi ki herif ayıldığı halde çevresinde cıvıldıyan kuşlar firengi ne · fena hastalıktır, bünniye ve seviyemize çok 
için vakit kaybetmeğe lüzum hafıza ve şuurunu bir türlü gibi etrafımı aldılar. bakmaz firengili adamlara uyğundur. Çok - sevinelim 
yoktu. Fakat ertesi gün te· elde edemiyor, hatta benim -Buyurun bizim sergi sa- ne hale gelmişler ve daha yurddaşlarım yavrularımız iyi 

· J'k · k kim olduğumu anlıyamıyordu! lonuna. bütün hastalıklar ve resim· yetişiyor ve hayata hazırla-mız ı ıçin gittiğim va it, Ne ise.. Gene bir çok B" b k k k 1 d 
Vesitede Bay diplomatın gayret sarfı ile ihtiyarın ak- ır aş a çocu o um an leri bu köşe coğrafyaya aid- nıyor. Bu rada kültür direk-
•apkasını görünce hayretler J b J d B cekiyor: diı; bu köşede istiklal har- törümüzle kültür bakanımıza 
Y ını aşına top a ım. unun Ô 
içı·nde kaldım. - nce bizimkine girive- bini gösteriyor. Bakınız yüce 

üzerine bana evinin ve direk- da derin teşekkür ve min
nettarlığımızı sunmağı bir 
ödev bilirim. 

Sarhoşluk ile şapkanın törü bulunduğu müessesenin rin de... ve ulu Atatürkümüz simsiyah 
unutulduğuna hükmetmiştim telefon numaralarını verdi. Ve: Bu şen yavrucukların hep- duran şu güzel ve örneksiz 
bu zan ile karyola odasına _ Her iki tarafada tele- sinin de gönlünü yapmış yurdumuzu ne öz verenlik-
girdim, kapıyı açtım. Bay fon ediniz, deyiniz ki, fev· olmak için sıra ile bütün ferle kurtarmış, değerli ordu-

Çocuk velilerinden biri 
H. T. 

diplomat pijamaları ile kar- kalide bir iş hasebile bugün sımfların yaş ve kültür ayır- larım12 ve büyük ulusumuz 
yolaya uzanmış ve okadar beni beklemesinler! Dedi. malarına göre öğrendikleri nasıl canla başla çalışmışlar. 

-·--Sigara 
garib bir halde idi ki bay Baya iki keskin limonata ve enerjilerini harcayarak İşte Sevr muahedesinden Bu hafta içinde hiç kimse 

sigaranın yüz dördüncü sene
sini kutlulamadı. Sigara i
cad edileli sadece 104 sene 
oluyor. 

diplomatın ölü veya canlı içirdinı, istirahat etmesi için meydana getirdikleri eserleri önceki durumumuz, işte Lo-
olduğu belli değildi. yeniden uyuttum ve bundan gördüm, büyük bir kıvanç zan muahedesinden sonraki 

Kendi kendime : sonra telefon etmek üzere içinde onları seyrettim. Y av- vaziyetimiz.. Burası kızlara 
- istermisin herif bir kalb dişarı çıktım. rucuklann düzğün ifadalerile aid ev işleri göşesidir. Bir 

sekte.ile öte'ci dünyayı Telefon ettikten sonra verdikleri izahatı dinledim. kızın, bir kadının evdeki 
boylamış olsun! Diye dü· garsoniyeye döndüm. Fakat - Burası Eti köşesi: Eti- ödevleri nelerdir? Dikiş, 
şündüm. • bu defa garsoniyede içilme· ler nasıl doğmuş, nasıl yaşa- yemek pişirmek, ütü, yama 

Sigarayı kim icad etmiş 
biliyormusunuz? Bir Mısırlı 
nefer. Bir harb esnasın

da piposu kırılmış bunun 
için böş bir fişeğe sıgara 

doldurup içmiş .. 

Malum ya, fazla içki ve miş bir yudum içki kalma- mış, nasıl harb etmişler, ne ve saire ve daha bir çok 
haddinden fazla şehvani zevk mışb. Her taraf emsalsız gibi medeniyet meydana ge· köşeler. Onlar birer bülbül 
ihtiyarlar için muzirdır; çok bir karışıklık içinde bu- tirmişler. Eski Türk akınları gibi etrafımda söylendikce 

lunuyordu. 
defa ani ölümlere sebeb ---------------

Bay diplamat dört saat 
olur! 

Eğer böyle birhal olmuşsa, 
vaziyetim herhalde iyi olmı
yaktır. Beni karakollara, is
tintaklara çekecekler, bin 
binbir sorgu soracaklar, bel
ki de bir müddet için neza
ret altında· bulunduracaklar
dır. Gazetelerde de resimle
rim çikacak, tam mansiyle 
bir re:r.a!et başlıyacaktır. 

derin bir uyuku uyudu. Artık 
vakıt geçiyordu. İhtiyarı 
güçlükle uyandırdım. Hala 
kendisine adamakıllı gelmiş 
değildi. 

Ne ise... Bay diplomatı 
büyük bir ~üçlükle ben giy
dirdim. 

Elbiselerini geyince ilk iş 
olarak cüzdanına baktı ve 
birden: 

- Vay hırsızlar vay! Di-
ye bağırdı. Bütün paraları

mı ve imzalanmış beş bin 

............................................................................. 

iGözüMÜZE ÇARPAN YAZILARİ 
........................................ 0.. ................................. . 

Bir diktatörün 
Maihulya~ı ! 

lf':1I ğahan adlı bir Hind· 
f..;..) li vardır ki Istanbul 

gazetecilerinden büyük bir 
kısmı onun bir mektubu yü
zünden istiklal mahkemesine 

ne yapardım ? ,, diye ukala- : cude getirmek nas Isa aklına 
Jık etmek moda olduğu için gelmemiş. 

o da diktatör olsaymış ne- Hulasa, Hindistandaki İs-
ler yapacağını anlatıyor. mailiye mezhebinin şefi, dün-
Ağahan, yalnız bir tek yayı cennete çevirecek; fa. 

memleketin değil; bütün dün- kat Ağahan yer yüzünü ken· 
yanın diktatörü olmak isti- di yarış atlarının harası gi-
yor. yani ihtiyar Kürei Ar- bi idaresi kolay bir yer sa-

Bereket versin ki Bay dip· 
lomat ölmüş değildi; fakat 
adamakıUı sızmıştı. İçtiği 
fazla içki ve belki de uyuş
turucu bir madde hasebile 
berbad bir halde sızmış bu
lunuyordu. 

liralık bir çekimi de . çaldı- verildikleri için bu yüzden 
lar .. Bunların hırsız olduk- memleketimizde meşhur ol-

zın allahı gibi birşey olma- nıyor· olacak ki aklına ve 
ğa yelteniyor. Haralarını ve ağzına geleni atmış durmuş. 

Ne yaptımsa ihtiyarı ayıl· 
tamadım; bu vaziyet her 
halde tehlikeli idi. Bunun 
ıçın bir doktor getirmeği 
düşündüm. 

Fakat... Bu da iyi bir ted
bir değildi. Bay diplomatın 
sırrını aleme faş edebilirdim? 
Bir garsoniyede ğeçen her 
halde mutlak bir ketumiyet 
altında kalmalıdır. 

Öteden beriden duyduğum 

!arını nasıl bilirdim? 
-- Bayım, cüzdanda çok 

para var mı idi?. 
- Beş bin liralık çekten. 

başka iki bin lira kadar 
bankanot vardı. 

( Arkası var ) 

iş arıyor 

Türkçe ve almanca mükem
mel muhabere ve tercümeye 
vakıfım. İş arıyorum 19'i6 
rümuzu ile idarehaneye mü
racaat, 

Resmi Nişanlısı 
Muharriri: BERTA BUCK Mütercimi AKIL KOYUNCU 

-6-
Dudakların1 mihaniki bir şekilde kımıldadılar 

( Bununla Sydney Vande- kü böyle bir kasd ' yoktur. 
ler'ın, herikisinin de "erkek" Sizinle konuşacağım iş için 
olmaları ne acaib şeydi ! ) de zaruridir. Sonra bunları 

Bari beni çok tutmasa.. lütfen yanlışta anlamayınız. 
Bari, yalnız bana buradan Burada yüzü büsbütün iş 
gitmekliğim lazım geldiğini adamı manasını aldı. Esmer, 

söylese ve .. Buradan çıksam! nafiz gözleri, benim endişeli 
Fakat ilk sözü beni şaşkın- siyah gözlerimle, biran için 
lıktan dondurdu: ısrarla karşılandı. Sonra, 

- Şimdi, Mis Trant. Mü· maksadlı ve kelimelerinin 
saade ederseniz size bir iki altını çizen bir şive ile ilave 
ıey sormak isterim. Bunlan etti : 

muştur. 

Ağahan müthiş zengindir. 
Bir Fransız kadınıle evlidir. 
işi gücü, bol parasıle sefa
hat etmek ve yarış atı bes-

!emekten ibarettir. Son de
fa lngilterede yapılan büyük 
Derbi yarışında Ağahanın 
hayvanları birinci ve ikinci 
geldiler. 

işte bu meşhur Ağahan 
bir İngiliz gazetesine beya
natta b · !unmuş, şimdi Av

ı rupada "diktatör olsaydım 

atlarını bırakıp ta 20 sene Bu gibi projelerin daha par-
müddetle dünya diktatorü !aklarını Bakrrköyde hazırla-
olursa, neler yapmıyacak ne- yanlar pek çoktur. 
ler! Hakikatte ise Ağahan haz-

De vletleri, milletleri bir- retleri, diktatör olsalardı, 
leş tirecek, buzlu Şimal Kut- dünya hem em birbirine gi-
bunu, cehennemi Sahrayıke- rer, kan gövdeyi götürürdü. 
biri fethederek buraları iş- Onun için beyanatını oku-
letecek, galiba çilek yetişti- duktan sonra "ağam sen in-
recek. Her Avrupalı çocuğa sanlığı ıslah t:dib dünyayı 
bir Asya dili, her Asyalı cennete çevirmekten vazgeç 
çocuğa bir Avru?a lisanı te gene yarış atlarınla meş-
öğretecek, Cihan diktatöru- gül ol!,, demekten kendimi 
nün mahud Esperanto gibi alamıyorum. 

arsıulusal bir dünya dili vü- (Cumuriyet) 

nızın, yahud münasebetiniz sorduğu seyleri ve bunlar.a - Londrada münasebetiniz 
olan hiç kimsenin alınabile- cevap veren sesini bir rüya olan kimseniz de yoktur, 
cekleri hiç birşey de yoktur. içinde gibi işidiyordum. değil mi? Geçinceniz ıçın 

Anlıyormusunuz ? - Yirmi bir yaşındasınız. de buradaki kazancınızdan 
Anlamak .. Hayır t Şüphe- Babanız da anneniz de ve- başka bir geliriniz olmasa 

biz ki anlamıyordum. Anla- fat etmişlerdir; münasibeti- gerek. Öyle mi? 
yabildiğimi farzetmek için niz olan başka kimseniz de ( Evet ! Amma sizin de 
beni ne zannediyordu? yoktur, değil mi? üstünüze hiç lazım olmıyan 

Sualini biraz sabırsızlıkla Dudaklarım mihaniki bir bu ~eyler hakkındaki ahiret 
tekrar edinceye kadar hatta şekilde kımıldadılar: suallerinize cevab vermek 
sezinememiştim bile. - Yalnız cenubi Afrika· için burada artık durmıyaca-

- Bunu anlıyor musunuz-, da bir kardaşım var. ğım! İsyanle düşündüğüm bu 
Mis Trant ? Ve içimdeki hayret mun- idi. ) 

Mecburi bir nezaketle mı· zam bir endişe ıztırabile ka· Yüksek sesle, istemiyerek: 
rıldandım: rışıyordu: "Onun bu adamla - Evet, dedim. 

- Ha, evet ... Tabii. ilgisi olabilecek hangi iş - O halde nerede oturu· 
Fakat patronun bu bekle· vardır?.,, Çünkü, işte üç yorsunuz ... Yalnız mı? 

nilmez ve bir sapandan fır· aydan fazla ofuyorduki, dün- - Battersea' da bir odada, 
lar gibi çıkan mukaddeme- yanın bir ucunda yuvarlanıp diğer bir kız arkadaşımla. 
sin<len o kadar tamamen duran o zavallı Yack'dan Fakat ona bu ilmihal imti· . . 
alı-~u.u...-•.___.ll&Ul.l.löltuukUJl:i...._.ı.....JIUll!l..ler al .. ktu~. ~~-~hanından maksadının ne ola-

varmış. 

Bunu yazan Ataıaıa 
tesi dünyada en aı r 

linen sakatlıklardan 
kamburluk olduğunu 

ilave etmektedir. 

1\merikada kaÇ 
7 

ınilyoner var · 
Senede bir milY011~ 

caviz varidat sabibletl 
· de rikada 1933 senesın 

tane imiş. Milyonerler 
'kad• rı denilen Amerı 

milyonerin bulunıD851 

·· ··ı · fak•t goru mıyormuş. ti 
gelib te kara kanatl• 

merikanın üzerine d 
meselenin rengi 
ve üç sene zarfınd• 
nerlerin adedi 46 d•

0 

dönmüştür. d 
• • İlk sigarayı da ıc 

Fransız k~dıol 
Fransa kadınları 

esaslı harekete ge 

Siyasi hayata karı~:: 
sağlam karar verdı 

Bugünlerde Le00 
• 

kadınlar heyetinin 
'l .d. keO )arı elçı er gı ıp 

intihap hakkı verillll 

tiyicekler. 
Bu elçiler kaç k• 

. . b'l. uouı? çısı ı ıyormus 

b·o . 
1 milyon 500 1 •• 

•Jyoll 
Fransada 1 ıı>•b "' 
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bin ka ın sıyası 

tılmak için sabırt• 
lar artık ... 

Yeni bir ic9 

d ,,d 
Otomobiller e foll 

Bundan sonra tele 
lacak. 
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··be 
Bir İtalyan r11u • 

b·uer"' Mastini otomo 1 ... 
·b•"' 

cak bir telefon cı 
. otO 

etmis ve kendı 
koymuş bile. ~· 

- lstediğinı yeot 
diğim kimselere 
min içinden telefo: IJ 
rum hem gidiyorll 
nuşuyorum diyot• 

b· ı v. • heıD 11acl 
ı ecegını, d ttJ· 

retle, sormalıY. '·şi-' 
bunlar buradak• 

1 
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yet verildiğini d 
u1'' 

üzere yapılan ıD d 
değil miydi? . ~·11:,~ 
yakın doğu ıçııı 011.,d . 
ğini ( Mister d 0 1" . e 
sevgili klişelerıll d•JJ' 
ve başka yerd~ bit 

• 1 
maaşlı daha •Y edJ•'' 
Eğer bufabilirfı• lı ol' 

"' ·1• maklığım JJJU •111,~1 , 
söylemek içill• 

1 ı, ,_., I 
terir gibi yap•~,y dl O 
ceden inceye ~ eli 1 
çalışır değil rJJI"/ 

bu son ıual pe 

caktı 1 ·-"" ('4~ 



y BUGÜN 
tııı~ 20 kuruşla iki büyük film birden 

"' Bosna sevdalıları 
\ 2 Türkçe sözlü ve şarkılı 

.... Monte Kristo kontesi 

Kahveci f-, 
VE , ~ 

Gazinocu- ,. 
ların ihtiyaçları ~ 
olan sandalyaları ~~i§~~~; 
Taşçılarda 21~No. ~ 

Sandal ya 
yapımevinde çok J ' 

40 renk üzerine Kız markala 11 ARTI ,. 
15 KURUŞTUR 

Satış yeri Dokuz Eyl<il pazarı bakkaliyesi 

- - -- - . - __ -::, :... 

8 Haıiran · 

M. Depo S. Ferit Şifa eczanesi 

Zen.gin · kişesi 
'l'ürk Hava Kurumu 

SADIK 

!S 

TERZİ 

Mehmet Zeki 
KenıcraJtında Hükümet karş.sında 

~~~~~~~Bfit!l~~ti~ 
00 s 
E TAYYARE· TELE.FON E a • 31s1 m 
~ Bu hafta mevsimin çok beğenilen iki büyük filmi ~ 

~1 -Böyle bir kız un tu ur mum 
~ Bitmemiş senfoni filminin dahi rejisörü Villi Fost'un B 
s bizzat temsil ettiği büyük ve nefis operet m 
~ 2 - Esrarengiz hane f!ı 
~ Dünyaca n1cşhur olan şaheser fiJm m 
~ Ayr1ca: MıKI MA VZ (canlı karıkatörler) et 
~ p· 1 J ... .,o •.)o k t E 
8 ıyat ar o, ~ , ., uruş ur ti 
§ SEANSLAR r.-ı 
8 Her gün 16 19 30 Esrarengiz ba?e 17,30 21,15 ~ 

kumaş boyası rg Böyle bir kız unutulur mu? Cumart~sı ve pazar 14 de E 
E Böyle bir kız unutulur mu ıle başlar B 

Telefon: 3882 'SSESEE~i~S-az 



Kartal mahalleye 
Meydan okuyor Nahaspaşa 

EDEBT TENKIDLER 

Şair ve mütefekkir bir maliyecimiz: 

Baıtarafı 1 incide - ı 
oabirden evvel gözükmez ve 
hiç kimıeyede dokunmazmış, 
hea de boıana korkmutum. 

HAVALANAN 
ŞAPKALAR! 

Şimdiye kadar sekiz do· 
kuz şapka kaptı ve bir kaç 
kişiyi de adamakıllı korkut
tu ... dedi. 

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

Türkiye için ne diyor ? 
Kahire (A.A 1 Başvekil Nabas paşa Anadolu ajansının 

Kahire muhabirini kabul ederek aşağıdaki ~beyanatta bu
lunmuttur. 

Osman ilhami 
Yazan: SIRRI SANLI 

-2-
Simdi bu kutun tecavtızü

ne ağruyanlardan Damcıbaşı 
Bay Mustafa ile konuşuyo-

ftlZ: 

GEÇMiŞ OLSUN 1 
Geçmiı olsun Bay Mustafa 

Kartalla aran naııl ? ... dedim. 
Yllzilnde ufak bir tebes· 

alm belirdi ve elini yavaıça 
J•İ almaş olduğu kasketinin 
albaa. götiirerek : 

- Eğer bu şapkayı da 
p tftmezse iyi !. dedi ve 

11Ave etti: 
- Şapkamı alıp gittiği, 

başımı tiıirdiği yetmiyormuş 
gibi timdi birde banın ta
valdanna göz koymuş onları 
da birer ikiter ıötürmek is
tİJOI'. 

itim yetmiyormuş gibi bir 
de tanldan beldemek lizım .. 

Ama onu bir elime geçi
rinıa ben bilirim yapaca
fmaı. 

Hepsinden garibi şu ki bu 
Kaıtal inhisar gece bekçisi 
Bay Zeynel Karaca'ya daha 
bir defa bile hücum etmemiş, 
onun şapkaıınaa biç dokun
mamıştır .. O : 

- Bunun hikmetini bende 
anlıyamadım .. Bütün mahal
leliye hücum eden ba Kartal 
bana kat'iyyen dokunmadı .. 
Yoksa soyadımın (Karaca) 
olduğunu haber aldı da on
dan mı korkuyor!... diyerek 
hepimizi güldürdü. 

Şurası da yazılmağa de· 
ğer ki bu civarda yara
mazlık yapan ve ağlıyan 
kiiçiiklere : 

- Şimdi seni Kara Kuşa 
veririm.. denildimi küçükler
de şafak atarmış ! ... 

Bu mahalleden ayrılırken 
bana kartalın gece on onbir· 

Kardeş Türkiye vekaiini pek yakından takip ederim bir 
aralık adeta haritadan silinmiş iken onu yalnız askeri 
değil her sahada kurtaran ve yükselten Atatürkün dehası
nın takdirkirıyım. iki kardeş milleti birbirine daha sıkı 
bir surette bağlayacak olan bir muahedeyi bir Mısır mese
lesi addediyorum. Mısır lngiliz konuşmalan iyi bir neticeye 
varacağını ümit ederim. Eminim ki Misınn istklilinden en 
ziyade memnun olacak olacak Türklerdir. 

Cemal Hüsnü saylav seçildi 
Ankar 1 (A.A) - C. H. P. Genel sekreterliğinden: 
Boş olan Bolu saylavhğına partimizce aday gösterilen 

eski Bern elçisi Cemal Hüsnü oybirliği ile seçilmiştir. • 

Araplar bir şimendifer köprü
· sünü havaya uçurmak istediler 

Kudus 7 (A.A) - Çok ehemmiyetli olmamakla beraber 
arapların ıiddetli hareketleri devam etmektedir. elli giln· 
denberi devam eden vaziyete yakın.da bir:Oihayet verileceği 
umidi yoktur bilakis Arap grev komitesi menıleektin eko· 
nomik bayatını durdurmak maksadiyle grevi genişletmek 
için bütün kuvvetiyle çalıtmaktadır. 

Şairin gerek şiirlerini ge- denbire 
rek nesirlerini azlil ve canlı "Yolda bir karalb vat 
yapan noktaları, onla- Bir kadın iniltili. 
ra yalnız bir sanat güzelliği, takatıız aksürllkler •• 
bir müzik armonisi vermekle Bir kadin ailamaıı 
iktifa etmiyerek sert bir sos· Bir kadın bedduuı : _... 
yal hakikat, derin bir felsefi - ... Anne taş dopna,.--
mütalaa katmak yolunu bu- Beni taş doğursaydın 1 ıJ,,,, 
luşunda aramak lizımdır. Gibi acıklı bir levha 

O, bazen bir san'at çiçe- sizin dikkatinizi avl ...... 
ği veya bir felıefe ışığı ile muvaffak olur. -ı 
de iktifa etmiyerek yazıları- Daha sonra gençUğin _,. 
na hareketli bir tablo sıkış· ve ıikiyetlerini, hicran fi 
tırmak fırsatını da kaabet- sitemlerini öz gönülden ":; 
miyor. Meseli "Şehir uyur- ;an atetli duyğularla tal,,,. 
ken,, adlı manzumesinde ge· eden "Mektub" batlıklı ~--J. 
cenin esrarengiz güzellikle- bir şiirin şu mısralan ne ~ 
rini terennüm eeerken bir· samimi ve kalbidir: . 

" Gözlerine tapbmsa boynumun mu gilnaki ? 
Çölde garib ruhumun sen oldunsa ilihı 
Öldüren bakışından çektiğim ceza azmı ? 

Karanlık şafakların bestesi dudağında 
. . . . . . . . . . . . . 

- Nasıl bücüm 
Kartal una? 

etti bu den evvel gözilkmediğini söy

Her gün atılan bomba ve açılan kurşun ate,Ierine dlln 
yeni bir unsur daha ilive edilmit ve Sidda ile Hayfa ara
sında bir şimendifer köprüsünün berhava edilmesine teteb
büs olunmuştur. yalnız trenin makinisti şüpheye düştüğün-

Bir genç sürüklenerek ömrünün bucağında 
Yollarında inlerse yüreğin acımaz mı ? 

- Saat on sıralannda ba
DID etrafını kontrola çıkmış· 
bm. Birdenbire başıma sert 

r teY vurdu. Ylzümde kuv-
etli bir rüzgir biuettim. 
• de (Gok .. a-ok .. ) diye bir 

•• ifittim. Acaba bir arka
dq pkamı yapıyor, diye et
afıma bakındım. Hiç kimıe 

pk.. Muhakkak cin, peri 
lalcamana lujTadım diyerek 
bqlacbm.. Salavat getirme
te. Ba11mı havaya doğru 
kaldırdığımda ne gördim bi • 

· iz? Bizim rahmetli 
haYalaıamıı habre ıi

iyor. Arkuından koıumaa· 
ela fayda vermedi. Mllbarek 
uyvan şapkamı aldığı gibi 
sitti. Hem o gidiı.. Bir da
ha gardlljtlmde ıapka yok

jzmcla ! ... 
RTAL KIN BAGLAMı$ 
Şimcl bu ppka ve insan 

...... Kara Kartalıa en 
7akm lromtaau olan Avustur · 
ya tiltlln şirketinin ıece bek
ciai Bay Ahmet Y ıkgeç an· 
labyor: 

- Bu Kartalın hücumuna 
ep çok uj'rayan benim. Ne
de-...._ çok dlifman ... 
lf4ana•n etrafını dolqma
~· beni elektrik 

• • listünde (bekler ve 
um eder. 

Bir defasında şapkamı alap 
sitti. Ben~ timdi mağaza
Dl etrafını dolaşırken kiad 
lepetini ba~ıma geçiriyor, 
ifimi rahat rahat görüyorum. 
Bir defa da elimdeki süpür· 
se sapıyle vurmağa muvaf
fak oldum. Fakat kifir bay
-Yana bir ıey ol01adı. 

- Nasıl oluyorda bu Kar· 
~ &ldllremiyorsunuz ? 
diye sordum : 

- Bu hayvanı gündüz 
rmek mDmkiln değil, ge-

eleride geç vakit çıkar hem
e yıldırım gibi uçar, insanı 
lrdümü hiç vakit bırakma
an htıcum eder, Gazleri de 

keskin daha uzaktan ba
da ıapka olup olmadığını 
lıyor. 

- Şapkasızlarada hücum 
nal?. 

- Ekaeriye eder, ve baı
lm'lll ya ıifirir yahudda de-

ledikleri halde geldiğim yol· 
dan gitmeyip mesafeyi az 
çok uzatsada ötaki yolu ter· 
cib ettim .. Ne olur ne olmaz 
bava oldukça karardı belki 
bu Kara Kartal şaşınrda fa
alliyete erkenden batlar ! .... 

den bu tetebbüs önlenebilmiştir. · 
Fakat bu genç, asil ruhlu sınıf yani iısizler için ~ 

şair gençliğin neş'eli şarkı· ler, türküler yazmağı t~ 

•oo larından ziyade ıztırab çeken, ediyor. Oll' 

Yaşasın lzmir Muhteliti sefaletle pençeleşen beıeri· işte cclŞSIZLERIN 1' '6 
yet ve insanlar arasında en KÜSÜ» BAŞLIKLI IVI ıi 

S. Suat 

Bu aşk böyle 
bitmemeli idi 

- Baştarafı 1 incide -
iKiNCi DEVRE: 
Bu devrenin 10 nuncu da· 

kikuında frikik vurutundan 
Ankara sağ içi İskender 
beraberlik golünli yaptı. 

30 uncu dakikada yine 
- Baş tarafı 1 incide - sağ iç lakender beraberlik 

müdürüne gönlll vermittir. golllnü yaptı. 
Bu nahiye müdllrll bir gllıa 30 uncu dakikada yine 

köyleri teftit ederken Fay- sağiçten, gtlzel bir paıı alan 
lon adındaki köye ıelmit·· ıol açık ııkı bir tatla ıali-
0 gün k6yün panayırı imiş. biyet goltınü yapıyoruz. 
Geceleyin köyde tenlik ya· Bu arada Ankara takımı 
pıldığı için köyliUer nahiye oyuncu deiittirmek iıtiyor. 
m6d6rllnün bu panayır şen- Federasyon izilan mani ol· 
Hklerine gelmesini yalvarmıı· mak istiyorlar. Mlinakaplar· 
lar. O da kabul etm;ş. dan sonra bir oyuncu değiı· 

tiriliyor. Biraz sonra lzmirli· 
Gecelenmiş, her taraf do· 

nanmış, blitiln köyün genç ler bir oyuncu değittimek 
kızları kay delikanlılann kol istedilerse de milaaade edil-

medi. Oyun biraz durdu. 
larında bora tepmeğe dans- Vahab mikrofon başında bu 
setmeğe başlamıılardır. Bu olur mu yahu diye itirazda 
esnada nahiye müdürünün bulunduğu işidiliyor. 
önünde sarışın dilber bir kız Oyunun bitmeshıe on da· 
eğilmiş sizinle dans etmek kika kala Vahap sakatlana-
isteyorum demiş. rak dışarıya çıkıyor. Son da· 

Genç müdür bu teklifi kikalarda İzmir ilO kişi ile 
reddetmemiş... Ve bu beş oynıyor. Netice değişmeden 

dakikalık danH esnaaında oyun Ankaranın 2-1 galibi· 
köylü genç kız delikanlıya yeti ile biti yor. 
ilinı aşk etmiş de. Ankaralıların varol varol 

Nahiye müdürll bu saf ve • bağırıımaları arasında takım· 
temiz köylü kızının bu maıum lar sahadan çıkıyorlar. 
ve içten teklifini reddetme· IST ANBUL - VIY ANA MAÇI 
miı: 

- Haydi nipnlanalım ! .. 
Demittir. 
Oracıkta bir masada be-

raber oturmuılar ve nipn· 
lanmıılardır. Panayırda neıe 
ve eğlence bu nişanlanma 
yüzünden sabaha kadar 
devam etmiştir. 

Sabahleyin genç kız nişanlısın 
dan ayrılarak evine gitmiş,.. 
binbir hulya ve aaadet için· 
de yatağına yatmışbr. 

Ertesi gün genç kız yata
\ğında bıçakla öldürülmüı bir 
'halde bulunmuştur. Bu cina
yetin genç kızı seven bir 
köy delikanlııı tarafından 
yapıldığı zannedilmektedir. 

Nahiye mtıdilril şimdi bil
yDk bir matem içindedir. 

Beş dakika geçmeden ev-
vela Viyana takımı sabaya 
çıkbğı duyuldu. Arkasından 
lstanbul mubteliti alkıılar 
arasında çıktı. 

lıtanbul muhteliti ıu kadro 
ile çıktı. 

Safa, Hüsnü, Yatar, Re· 
şad, Esad, Cevad, Necdet, 
Niyazi, Melih, Şeref, Fikret. 
Bu oyunun ilk devresi (Spi
kerin anlattığına göre) çok 
zevks:z geçti. 

ikinci devrede lstanbul 
takımında değişiklik yapıldı. 
Bu devrenin 20 inci dakika
sında Fikret gllzel bir gol 
yapıyor. Vh analılar oyunun 
41 inci dakikasında soliçleri 
vasıtaıile beraberliği yaptı
lar. 

Bu oyon da bu suretle 1-1 

beraberlikle bitti. 
Spiker lzmir - Viyana ma

çındaki zevkin zerresinin 
dahi bu maçta görülmediğini 
söyledi. 

Yaran lsanbul-Izmir-Anka
ra Viyana (maçları vardır. 
Bu maçlardan sonra milli 
ekibimizin eaaslı kadrosu tes· 
bit edilecek ve çabımalara 
başlamak lizer..c-maça girile
caktir: 
Radyo spikerinden nakleden 

A. ôzCOR 

çok acınması, alaka gös· ZUNEDEN ALDIOllVI 
teilrmesi lizım gelen betbaht ŞU: 

" Harabeler üstiimiize geceleri yıgarken 
Sırbmıza yorğan oluyor ayın soluk ıtığı 

Vakit ne geç ne erken 
Saat niçin kullanıhr bilmeyiz ... 

Bilmeyiz biz neyiz . . . 
Boynumuza dolatmaz sevdının sarmaşığı 

*** •• rr 
ı 

Gözlerimiz kurudur. Ray obiisl 
Ellerimiz kırmızı 

Ne bıçkı~~ ~:~'"' İşleınej'e 
Kanlı parmaklarımız Başlıyor 

F•J f Hayatın ugurudur... ._IJI 1 OZO UD Devlet Demiryollan ...-
*** me idaresinin yedinci -:;: 

Köşesi Ya bir taş kenarı laka iıletme müdiirliljil ~ 
-Baştarafı 1 incide- Ya bir çukur yona nakledilmiştir. Is if" 

Çamur yalnız sekizinci mıntak• 
kızanlara vadettiği davullu, Deryası dilşeğimiz letme müdiirlüğü kalaaı~,..;._ 
zurnalı ziyafeti bir kepiç Karanlığın kucağında başarı lzmir - Afyon hath P'if-
keserek verir. Kepiç ateşte Böcekleriz menden itibaren AfyoD .ısa.. 
çevrile dur1uo, kafalarda bir Ana, baba kucağı letme müdürlüğüne rabt_... 
epeyce tütsü.enir ... Yarenle· Aile ocağı mittir. ~ 
rinden birı : ....,...-Tanımıyan adamlar Devlet Demiryolları 

- Efe ! · Birıey eksik Yatamaktan ne anlar? müdürlüğü yakında Aı-::; 
Der -Arkası var- yadan 160 yolcu tafl1~_.., 
Efe kurnaz dalgayı çakar. ·,~"'""""""'-"-.'""'"""'-"""'-""'-""" büyüklükte ray ob~: 
- Eksik etek degil mi? oynatmak yasaktır ! · getirtecektir. Bunlar Is~ 
Diye so ar, hepsi birden Ziyafeti veren efe ayağa Denizli arasındaki iıt.,a~ 

gülüşür. kalkar hiç istifini bo'!madan: lara yolcu taşıyacaktır. lı ,., 
Efenin aklına eski köçek· - Onu sen affedersin bay bu suretle bu batda ço ~ 

!erden Karadudu gelir. Ya- çavut ! Biz davul zurna ile bat ve ucuz seyahat et 
vaşça kızanlardan birini ça- karı oynatmıyorvz! Dansedi· imkinını bulacaktır. 
ğırır, kulağına fısıldar. Kızan yoruz dans !.. • • • ' 
gider, Duduyu yakalar. Diye bir gelime oyuniyle Kalmak 

Eski uskuf a gelinliklerini bir giizel oyun oynamıt ve 
başına sırmalı mahmudiyeli bittabi çavuş ta ıülümseye- Edebiyab • 
başlıkları geçirir eline çifte rek bırkıp gitmiş ! · T J ti 

zillerini de takar. Ver elini efe· Bu hikiveyi bana anlatan erceme ~~ 
nin su başında ki eğf ence anlatan zat hem gülüyor, Kalmuk Cumuriyetı ~ 
yerine!... hem o eski efenin zekisına Komiserleri Meclisinin sik fi 

Vur patlasın, çal oynasın. hayranlık gösteriyordu ! rı mücibince Kalmuk b--...1-
Sabah,an akıama kadar eıki Bu hikayeden anlaşıldığı- hamaset edebiyatının...-..;. 
tertib her havadan çalarak na göre, (buy, canın altın- let eseri ola~ "CanP'"~ 
bir güzel eğlenirler. Hem dadır. Can çıkmadan, buy pik destanının tercelll-"' 
öyle eğlenirler ki davulcu çıkmaz) ( derler.. Ne kadar başlanmıtbr. Yakında dtJll!' 
zurnacı da takat, efelerde doğru söz 1. insanlarda itiyad redilecek olau bu k•,d!' 
derman Karadududa da öyle (mübakkun) dır ki bir 12 kısımdan mlirek 'jc;_ 
(Aman ... ) kalmaz tamam lastik kıcırı çekip bıraktığı- Destanın mevzuu, 1:1 ~ 
tası tarağı toplayıb köye dö· nız zaman nasıl geriye avdet muk efsanevi kabr_. ~ 
necekleri bir sırada o civar- ederse, bu efenin de itiyat· hayabdır. Destan, bil ,,,, 
dan geçmekte olan devriye ları böylece avdet etmiştir. ramanların ve bilhd~-
tara fından baskına uğrarlar... Ve bir kelime oyuniyle de ların en büyüği .. ,ıi~ 
Çavuı sorar dönüp yakayı kurtarmıştır?!. ın bayatını ve muvaff ~ 
- Ağalar! .. Bilmiyormu· Şark Filozofu lerini çok güzel bir 

sunuz ki davul zurna ile karı HiDAYET KEŞFi terennllm etmekte~ 

MAK iSTERSENiZ PiYANGO 
TLERINıZI MUTLAKA ( SAADET KIŞESI ) nden alınız ısA~~~.:~c~~~~~M~1i'RERI 8~·~i.'!i. ~.;.. 


