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rl Milli Şefimiz izmirllle
re refah ve saadet. 

ıer dileuor 
-m-

Dokuz Eylôl K urtuluı 
Bayramı müaaaebetile Bele· 
diyereisimiz Dr. Behçet U1.' 
un tazim telgrafına MiJli 
Şefimizin şu cevabı gelmiıbr: 

lımirin kurtuluı yıldö-
nümü müaasebetiyle göıte· 
rileo tezahürat ve mubabbe· 

e
1
' lıgiliz ve Alman tay
•.e topları keskin ka

t.rırıi, ateşin dilleriDİ, 
1
• 'le ölnm saçan bom

te tnermilerini akıl al· 
bir şekilde fa~liyete 

•ek iki milletin birbirine 
•lbetaiz bir "Ya ölüm 

· , llfer,, savaşına giriş· 

Roman yada 
11 Generalle 
bir amiral 

tekaüt edildi 
---o--

lngili:der gece gündilz her çarey~ baş vurarak ve her feclakirhğı göze alarak 
ve hava kuvvetlerini çoğaltıyorlır 

deniz 

te teıekkDrler eder aayın 
lzmirlilere refah ve aaadet-
ler dilerim. 

iSMET iNÔNÜ l , .. 
, 

1 
orüyoruı. Çarpışma, 

ı ••nıa, boğuşma. öldü
~ her gün, hatta her 
~ 1 ~ıtn. şiddetini arttı
hırbirini haritadan kal· 

•k ·ı k . 'b. . • ıı me ıster gı ı 
t' •ile saldırıyorlar ve bu 

11••t b'' 1 b' b .. ucum ar ır ırıne 

il. da dedirmek istiyor· 

Bü'-creş (A.A) - Roman
ya başvekili General Ante· 
nesko 11 generalle 1 Ami
ralı tekaüde sevk etmiştir. 

Bu generaller ordunun ma
neviyatını bozmakla ittiham 
edilmektedir. 

Cezaya çarpan generaller 
arasında eski Harbiye nazı
rı Leskove Belediye reisi 
general Donboroski vardır. 

--o--"' i~i inadçı milletin bu 
llıdane didişme ve ye· 

. 1~lerinin sonu ne olacak? ALMANYA 
-~ler. Almanların hücum-
.,•tı zerre kadar çekin- Gıda ve iptidai mad-
~t.ıerini Berline gönder- deler ı·stlgor 
1 •

1 bonıbalı cevaplarla 
e tırlerken Almanlar da Vaşington (A.A) - Alman-

lcarıı bin bomba ile ya Vişi hükumetinden hariç-
'belede bulunacaklarıoı ten gelecek gida ve iptidai 

~diyorlar. maddelerinin yüıde 50 sini 
dıra, Berlinin bu mey- istemiştir. 
0~uyuşuna da; cıbeş on --o--

it\ birkaç ay sonra bom- ISTANBULDA 
t\lınu, şehir bombardı-

t '••al yapılır, bunu ın- Oç aazote b·rer haf 
, '"den öğreneceksiniz l" il 1 • 
' ~~vıp v~riyor. ta kapatıldı 
~ diplomasisi ise, iki Ankara (Hususi) - Istan-

111 tayyare ve toplara bulda intişar eden "Tasviri 
~ lllalırana, vuruşmalan- Ef 
tt1 d k kir,, , "Haber" ve "Tan,, 

l:b e er en Ameri- H t gazeteleri eyt~ti Vekilece 
~t,k 1111 manası ile elde birer hafta müddetle kapa· 
ti büyük bir siyasi za· tılmıştır. 
·.de etmeğe çalışıyor. 

l d' ,~ ıplomatları buna mu-
-l oldukları gün düş
~:t•nın şimdiye kada r 
'ti ~1~1arı siyasi muvaffa
'\ ttın hepsini gölgede 

•tak bir iş görmüş ola
tdır .. 

SIRRI SANLI 

--o--
1 GILIZ 
BAŞV KiLi 
Londta (A.A) - lngiliz 

Başvekili bugü ıı saat 17 de 
radyoda bir nut:..ık söyliye-
cektir. f 

lngiliz Hava 
Kuvvetleri 

--o--
Londra (A.A) - Hava 

nezaretinin tebliği : 
Hava filolarımız Hollanda, 

Belçika, Fransa ve Alman
ya üzerinde muvaffakiyetle 
uçuşlar yaparak Hamburga 
3 saat hücum ettikleri gibi 
Berlin elektrik santralı ile 
askeri mevkiler ve Brüksel
de emlea garı demiryollar 
ve müteaddit tayyare mey
danlarını da bombalayarak 
tahrip etmişlerdir. 

Londra (A.A) - Donan· 
maya mensup bava filola
rımız Norveç üzerinde taar-
ruz keşiflori yapmışlardır. 
Tayyarelerimiz 3 petrol de-

posundan ikisini tahrip ve 
b~risini de hasara uğratmış· 

lardır. 2500 Tonluk iaşe ve 
diğer 2500 tonluk petrol 

gemileri batırılmış ve as· 
keri kamptaki 3 hangar 

tahrip edilmjştir. Bir tayya
remiz Gssüne dönmemiıtir. 

izmir Askerlik 
Şubesinden : 

--o--
Askeri liselere girmek ü · 

ıere mllraca&t etmiş olup ta 
her hangi bir sebeple ıire
miyenlerin nilfuslarını almak 
üzere şubeye müracaatları. 

~~~~~~~~~~~ 

( Tfırk Korkutulamaz) (71) (Türk Korkutulamac) 
J 

1 

köy kadınları ve çocuklar bir 
)~ .Yerletmişler, adeti düğün bay-
~ tt ribi kaynaşıyorlardı. 

tan ıaç kavarması diye körpe 
) ~ pişirdikleri çok nefis ve çok 
'lbeğin lezzetini ömrüm oldukça 

~l)ıcağım. Cömerd misafirperver 
daha neler yapmamışlar ... Hele 

1 

Çtnak dağıttıkları yoğurtları ve 

~~· bol meyvaları öyle bir iştah ile 
~ ... 
~'- ., I '•ten sonra bu pek candan va-
~l'lt bir ıaat kadar konuşm~ yap-

"~ '!•r bar şeyi biliyorlar, vazitele-
4- •yi kavramıılar. Hepsi de yedi 
i ~ yetmiş yaşına kadar yurd ve 
~~ıra her fedaiirlığa katlanmağa 
• 

1
" vaziyette. Kimsenin telkin ve 

·~,tı" ihtiyaçları yok. Onlar her türlü 

1, Çoktan almıılar. 

~. lıırp vukuunda altmıı ve yetmiş-
i! lıyarlar ve eski muharipler bile 

---------
gönüllü gitmeğe bazırlanmıılar. Beı on 
haneli ve kıyı bucak sayılan bir köyde 
gördüğüm bu yüce vatanperverlik ve 
hassasiyet pok ziyade hayretimi celb 
etti. 

Bir mi\tefekkirio d•diği gibi, "Ti\rk 
milleti, anesından asker doğmuş ve asker 
olarak hududlarda can vermeği şeref 
bilir . ., Ve diğer bir zatın ıöylediği: 

"Askerlik ve savaş bu mlllet için 
düğün bayramdır.,, S6zlerinin ne kadar 
hale mutabık olduğunu glS.leri ·t le glJr
düm. Benim onlara s&yliyecek veya öğre· 
tecek faı:la ne düşüncem olabilir. 

Saat dörde doitu hep beraber köye 
yollandık. Kırk em hanelik bu gllıel k6· 
yün cami yanındaki okuma odasını ı&r
düm. Pek mütehassis kaldım. Hayranlı
ğım hala bakidir. Ciimhuriyetin feyizleri 
bu dağ başına kadoar solCulmuş. Okuma 
od" sının ve burada buluoan camlı dolap
ta } ~zdcn faz.l a çiftçiliie ye tarihe ait 
eserler olduğu gibi, Istan bul gazetelerin· 
den bazıları ve mecmualar bile mevcut-

lngiliz tayyare- ı 
leri Musavvayı 
bombaladılar 

TURK MiLLETi 
CESURDUR 

~~~~ .... ~~~~ 
--o--

Kahire ( A.A ) - lngiliz 
hava filoları Musavvayı bom
bardıman etmişlerdir. Bom
bardıma o neticesinde iki 
biiyük yangın çıkmış, bina
lar hasara uğramıştır. Düş· 
manın dört tayyaresi hasara 
uğramış ve birisi düşürül

mütür. 

Türkler ve lngilizler arasında 
şer.efe, kahramanlıta, 'büriye· 

te ve adalete karşı ay:ni 
hürmet vardır 

Londra ( A.A ) - Malta 
üzerine diişman tayyareleri · 

nin yaptığı hücum püskür· 
tüJmüştür. Düşman tayyare.· 
leri Filistiode Hayfaya, Sü· 
veyşe ve Port Sudana d11 
hücum etmişlerse de biç bir 
şey yapmadan kaçuılmışlar
dır. 

Italya ile Yu
goslavya ara
sında ticari 
anlaşma 

Londra (A.A) - ItaJya He 
Yugoslavya arasında bjr ti· 
cari anlaşmaya varılmıştır. 
ltalya Yugoslavyaya 200 
milyon kilo pamuk ipliği 
verecek ve Yugoslavya da 
gıda madd eleri verecektir. 

---o--

Şehrimizde bulunan lngiliz 
sefiri dün gece fuar gazino
sunda verilen ziyafette çok 
mühim bir nutuk söylemiş 

Ye ezcümle demiştir ki: 
Teşekkür olunur ki siz 

etrafınızda tereyan eden bi· 
diseler dolayısiyle cesaret
sizliğe kapılmıyorsunuz ve 
esasen cesaretsizliğe kapıl· 

mak TÜRK ır\unın karek· 
terinde yoktur. işte böyle
ce, zamanın bütün müşkili· 
tına rağmen, lzmir fuarı de· 
vam ediyor. 

Gelecek sene iştirakimizi 
bundan daha iCniş bir mik
yasta inkişaf ettirmek ye 

Dünkü Hava 
Muharebeleri 
Londra (A,A) - Almanya 

ile logiltere üzerinde dün 
büyük hava muharebeleri 
olmuştur. Tayyarelerimiı: Bel· 
çıka, Fransa, Hollanda ve 
Bertin hede-f ittihaz edilmif 
ve muvaffakıyetli hücumlar 

1 ı 
esnasında düşman tayyare-

ta yanların ıeri daşürülmüştür. 
Londra (A.A) - Dün ge-

Surİyed n ce Alman tayyarelerinin 
Loadraya yaptıkları hücum 

Talepleri , ı.r esna••nd• tayyareıorimi-
ı..ondra (A.A) _ Royter zin bliyilk faaliyeti sıörlllmüt 

ve diltm•n tayyareleri tard · 
bildiriyor : dedilerek Manş istikametine 

Suriyede vaziyet çok ne- - kaçmışlardır. 
zaket kesbetmiştir. ltalyan 
komisyonu olmıyacak şeyler 
iıtemek te ve bu istedikleri 
aratında billıassatayyare i1ı· 

lerioin KoDtrolü de Yardır. 

11Havalarına hakim ol
mıyanlar toprakların

dan hayır bekle
me•lnler 

-14-

- Ttlrkiye emniyet ve 
iatikbali havalarda kuv· 
vetli elmasına bağlıdır. Bu-

, ~ nu daima gözlerimizin ö
nihıde tutalım ve bava· 
tarda kuvvetli olmak ga · 
yesinr, bizi kısa yoldan 
ulaşhrmağa çalışan Hava 
kurumuna aza yazılarak · 

yardım etmek vazifemizi 
unutmayalım. 

- Kocan evliliğinizin 
verdi ? 

- Kocağımda kini. 

Fuara bizi birleştiren sıka 
dostluk ye müşterek men
faat milnasebetlerine haki
katen liyik bir ıekilde iıti· 
rik dmek tımidindeyiı. 

Siz, biıim Türk dostlan · 
mıı, bize terettüp eden me1-
uli yeti anhyorsunuz, zira 
harp musibeti ıizin üzerini· 
r:e inmemiş olmakla beraber, 
hissediyoruz ki TGrk milleti 
ile lnıiliz miHeti arasında 
daima bir fikir ve ideal it· 
tiraki Yardır. Mertçe licrşe· 
ye karşı, şerefli lıerşeye kar· 
fi, kahramanca herıeye kar· 
fı, hürriyete, hakikate, ada
lete ayni hürmet .-ardır. 

lngiliz Deniz 
Lordunun 
Beyanatı 

Londra ( A.A ) - Deniz 
Lordu Aleksaudır beyana
hnda demittir ki: 

usombardımao esnasında si 
•il halkımnın ve billiasıa 

bahriyelilerimizio yüksek ma
neviyatını takdirle anar. 

Amerikadan verilen SO deı
troyor dolayııiyle Amerika 

bahriyeainede teıekk&r ede
rim." 

ne hıtilye 
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Seyrüsef e 

işleri 

Bir saat uibi intizamla 
1 

çalişmaktadır 
-o-

Fuarımızı ziyaret için Aa
danadan şehrimize gelen beş 

pamuk tüccarının bmirdeki 
g:cdi iündüzlü ~eyrüsefer ' 

işlerinde gördükleri intizamı 
Avrupa şehirlerinde bile 

görmediklerini ve bilhassa 
ıeyr6sefer memurlarının hal· 

ka gösterdikleri sebul~t ve 
nezaketi takdirle andıklarrnı 
bildirmektedirler. 

--o---
Hamiyeti 
Va andaşlar 

-·-
Memnuniyetle öğrendiği· 

mize göre altın yüzük teber
rüatı dtvam e tmektedir. 

Çiviciler çarşısında numa
ra 12 de M. Ali Gönülşen, 
Karııyakada Abbas Sarı ve 
eti Meri Sarı nişan yüzükle· 
rini, Alsancakta Birinci Kor
donda Esin Şeker adında 
mini mini bir yavru da ko
lundaki bileziiini Türk Ha
Ya K\lrumuna teberr ü et

mitltrdir. 

---o--

Şaraplık üzüm 
alınacak 

-·-
inhisarlar idaresi evvelce 

verdiği kararı tebdil ederek 
bu ıeae de piyasamızdan 

şaraplık üzüm milbayaa et· 
mcae karar vermiştir. 

Şarap sarfiyatının artma· 
ıı şarap stoklarınln azalma
sı labisarlar idaresinin böy-

le bir tedbir a]masma sebep 
teşkil etmiştir. 

--o---
lociraltı 
Vapurları 

lnciraltına işli yen vapur 
sof~rleri yalnız Cumartesi ve 
Paıar aDnlerine hasredilmiş· 
tir. 

MujDE! 
Mevsim sonu dolauısile 

ucuzluk 
Birinci kordunda "YILDIZ,, 

[ Eski Sümer ) gazinosunda 
blHlln rakılar ucuz ve meze
aiyledir. Arzu edenler meze· 
ıiz de alabilirler. Porsiyon· 
!arımız temiz ve çok ucuz· 
dur. Ayni ıamanda yüzde 10 
karsoniye dahi yoktur. Kor· 
doaun temiz havasını ve 
Egenin litif grup manzara· 
larından istifade etmek, gü
niın yorgunluğunu gedirmek 
ancak burada kabildir. Ga· 
zinomuıu kışında açık bu
lunduracığımızı sayın müş· 
terime müjdelerim. 

Yıldız gazınosu müsteciri 
Muharrem Özkardeşler 

Şehirden Simalar 
(U 

- Bslcdiy• R•i•i Dr. Beh<:•t Ua için -

Bir Fuar yaratmış hep nur içinde 
Hurkesi bırakır ~urur içinde. 

Buradan ayrılıp gitse de insan; 
Hasretı daima durur içinde. 

(4) St!ııe içinde bunu oaşarınak, 
Böyle &ür' at yok tur Tuyur içi11de. 

Kalbura tutulsa Şarbnylar bir gün; 
Kclır Bay Behçet Uz kalbur içiude .. 

Zem ederken "011 nu saym Knnde.mir, 
Her halde değildi huıur içiode. 

Bir disiplin kuraıuş Belediyede 
Bir eşi bulunmaz duhur 'çiude. 

Cez:asmı verir en yakınının 

Görürse bir kü~.iik kusur içiode. 

Yaptığını asla kafi görmez de 
Çalışır toz duman, yağmur içinde. 

Bu faal Reisi görmek dilerim : 
"B. M. M.,, e ait umur içinde. 

8. Burhan Bel-1 

ge Izmirde 
o--- 1 

Başvekalet Matbuat Umum 

Müdürlüğünün Baş Müşaviri 

ve çok değerli muh.urir 'e 
hatiplerimizden Bay Burhan 

Belge fehrimize gelmiştir. 

Kıymetli hatip ve muharri · 

rimiz Fuarın açık tiyatro· 

sunda bir konferans vere-· 
cektir. 

1 

N. Damla 

PARTi 
GRUBUNDA 

--o---
Ankara - C. H. P. grubu 

bugün tup]anmış ve Hariciye 
Ve kilicııiı Şilkrü Saraçoğlu 
harici vaziyet hakkında iza
hat vermişlerdir. 

---o---
VALİMiZ 

Valimiz Bay Fuad Tuksal 
dün sağır, körler ve dilsiz
ler nı liessesesio i :ziyaret et
miştir. Mumaileyhi Ankara rad

yosunda büyük bir dikkat 
ve zevk ile dinliyenlerin bu 

konferansa l. oşacaklorı şüp
hesizdir. · 

ı Amerikan Kız Koııeır 
müdürlüğünden : 

1 

B. Resaİ M;maroğlunun i 
Tetkikleri 

Şehrimizde bulunmakta 
olan lzmir mebusu lstaobul 
C. H. P. müfettişi Bay Re· 
şat Mimaroğlu dün bazı zi
yaret ve tetkiklerde bulun
muştur. 

Dr. Fahri şık 
ıımir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedaviai 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

Bol çeşit, uygun fiyat,,. 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

Alışverişte saygı, doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 

1 - Yatılı ve gündüzlü 
talebe kadromuz dolmuştur. 
Kayıt için yeoi talebe müra· 
ca&t etmemesi, 

2 - Eski öğrencilt:rin ka
yıtlarını yenilemeleri için en 
son 20 Eylül'e kadar sabah · 
iarı 9-12 arası okula gelme· 
leri ve yanlarında tramvay, 
rapor karnesi için de 24 ku
ruşluk pulla birer vesikalık 
fotoğraf getirmeleri, 

3 - Bütün öğrencilerin 
kitaplarını almaları için ki· 
tap parasiyle biılikte 30 Ey
lül Pazartesi 9 da okula srel
meleri lüzumu ilin olunur. 

3-~ 

Damlası 

Bütün Türkiyede çok se
vilerek kullanılmakta olan 
bu enfes kolanyayı yalnız 

S. Ferid Eczacıbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat. 

Depo: Şifa Eczanesi 

Milli Piyango Biletlerinizi (SAADeT) 
klt••lnden allnız)Çoralrkıpu Pollımerkeıl k1r1111 No.8,4ffH•D Tallıla ÔacleıTelefonl497 

•Güm ... üşhane v.e/fiiBITA HABfRLEiilf (Hiİİrİİ Moı 
,şarkı Karahı- Kadın · i OLMANIN Sil 
1 sarda zelzele y·· .. d ~ ~kll 

- 0-- uzun n ;hagatta,her . 
Ankara (Hususi) - Dün Bornova Selçuk sok~ğın· if&k Olabl.ll"f lftl!l -

saat 11 de Gümüşbanede da Hasan oğlu kunduracr ı.:: ~ 
şiddetli ve 11,25 de Şarki Osınan kadın mes~lesinden i -~y~5ıii1tı sr.ı 
Ka,.ahl· ... arda orta şı'ddetlı' Cemal ve kard~şi Şaban 67- , 

'7 .uıııauı ıııııııııan ıııııın -
zclze)eler olruuş hosar yoktur. kollarından dişle isırdığın- uadın'arın an h 

dau y1tkaJamnışhr. n i u 
---o---

iman ıatbu
a ·ı ın 1 gi te ... 
r ye hücu U. 

---o---
j Berfin (A.A) - D. N. B. 
l bildiriyor: 

f
i Bura matbuatı yazdıkları 
yazılarda Iogiliz tayyereci

J1 lerinı.ı sivil mahallelere at· 
tıklan bombalardan dolayı 
tenkit ederek diyoria: ki: 

"lngiliz bombardıman tay
yarelerinin geFşi güzel attık
ları bu bombalar çok ağır 
olduğ!lndan az taşıyorlar. 
Çör çilin tayyarecileri sivH 
balkın üzerine mütemadiyen 
bomba savurmaktadırlar .Fa
kat lngilizler unutmamalıdır 
ki; Hitlerin sözlerini yerine 
getirerek bir bombalarına 
karşı bin bomba ile cevap 
verecek ve intikamımızı çok 
ağır surette ödey{:ceğiz ve 
bu İl'tikamın çok yakın oldu
ğuu u da ayrıca hatırlatmak 

isteriz . ., 

--o---
Esk~ Mısır 

Başvekili 
Eski Mısır Başvekili A. 

Zıver Paşa dün Fuarı gez· 
miştir. 

Kemer bostail cnbarın~ a 
K~riru ve Mııstafa orlaua 
bir :.ebep olmaksızın hamil 
bulu 'lduldaı • tabJ ncalanle 
havaya başe r el silah attık· 

lfuandan silablarilc birlikte 
yc-kalanmışlard1r. 

Suç üstüne suç 
Çorakkapı Gı.ızilu cad

desinde lbrahim oğlu 30 ya
ş ında Nevzat sarhoş olduğu 
halde 18 yaşmda Bn. Sabri· 
yeye snrkıctılıkta bulundu
ğundan yakalanmıştır. 

Sulh Ceza Mahkemesine 
sevkedilen suçlu Nevzat mu
hafızı bulunan jandarma Eri 
Hüseyine hakaret etmiş ve 
bu ikinci suçu için de ay· 
rıca JLuamele yapılmıştır. 

En Güzel 
Mağara 

Dnnyada bulunan en güzel 
mağara muhakkak Yeni Ze
Iandadadır. Bu mağranın 

kubbesinde milyonlarca bö· 
cek mevcuddur. B&cekler 
bir nevi ateş böcekleridir. 
Kubbe daima ışıklar içinde 
prıJ pırıl yanar. Sanki kub
beye milyonlarca kıymetli 
taş yapıştırılmış hissini ve• 
rir. 

,~~~~~~~~··~~~~~········' 
i ELHAM SİNEMASINDA i 
ı BugUn matinelerden itibaren ı 
ı Fevkalade nefis iki hüyüft filı.n birden ı 
ı 1 SKALA operasınm 120 kişrJik meşhur orkestrasının ı 
ı iştirakiyle dahi bestekar PUÇÇiNl'nin ölmez eseri : 

ı 
ı Madam BU' AY ı 

ı 
: 2 - Bütün gönülleri coşturacak şaheser bir komedi ı 

f Görünmiyen adam aramızda i 
ı Seanslar : Görüoıyen ad-;;=3. 6,30-10 da. ~ ı 
' Butterflay: 4,45-8,15 de başlar. i 
ı Cumartesi ve paıar 11.30 da ve hafta arasınde her 

ı ifÜn 3 de UCUZ HALK s~anslan 29-25-30 ı 
ı filmi ile başlar.. ı 
~~~~···~·~·~~~~~·~~~·~~~ ,,.. ........ ~· .. ... 

k casma tazıa ~ 
olımganıdı~ ~ 

-Dünkü nüsbadsD 
'bl 

koşanmak, o.ular gı. ıt 
bayat sürmek ve Y çe Qıt 
lıütyasma düşer ve getı it 
ılüz kocasını sıkış e'-

"• il: vey• borca sokınllf ~ , 
Dır dırlar başlar. OY · I~ 
içine bir karanlık lef ·ı~ 
neş'e kalkar, sohbet '-•• 
z11mlar bozulur. . bir 

Bütün yenilen 9 e 
1 

11 
zehir olnıağa başl•': t 

büdcesi altüst old~,r ~it 
daha bir çok zorlu~ t 

gösterir. Ruhlar uJ , 
. . l ·ı .>ttt ve sınır er gerı ın ... 11> 

0 
Hatta bazı geceler 

de altüst olur. lı ~ 
Koca göodüz. ~·b , ~i 

rında ağarlaşır, ışı. i 
tıC 

arkasından kanh ae ., 
sefalet kendini gö5terı 
gıbi ai!e reisleri bll ~ t 

sıhhatini ve kaıa0'~, ııı, 
beder ve işini çe\'' ~~ 
cek bir vaziyete kıa 
şüpheıiz hayattaki ~ ~ı 
kıyeti de sıfıra iner· ~ 

Namuslu ve ' 
insanıerı muah 

tesni etmouı 
Yukarıya başlık ol•!, 

d. tı' 
duğumuz bir hi ıs 

Cenabı Peygaınbet~ 
ve şerefli insaularıO ., 
d 

... bl 
an ve her hangı ıılt 

de olursa olsun bif . .. o 
sın arıuasından soı s ~ 
muaheze ve teçoi et 
buyuruyorlar. z,te", 
ablak ve içtimaiy•t 
de bunu böylece 1'; t 

mişler ve biç bir f
1
e ~ 

k ··11 e 
asından saz soı di' 

sini ileri stirmiişler 6 
sen huyların ell 1' 
bu deiil midir? 

(De''"'' 

(72) (Tıirk Korkcıtwlama2) (69) (Türk Korkutıılam"1) 

tu. Muhtar katipliğini ifa eden köy or.
retmcnitıd~n anladığıma göre ka~ın, er
kek, çocuk ve ihtiyar a~amlarıa hemen 
hepsi okuma yazma öğrenmişler. Öğret
men çok deierli bir zat, onlara herıey
den bahsetmiş. Köylüler de onu el üs
timde tutuyorlar. Ve her ihtiy'leını te
min ettikleri gibi kendisine beş 
dönüm de toprak vermişler ve orasını 

meyvelik yapmışlar . 
. Bu muhterem ve fedakar öğretmen 

buradan ölünceye kadar nyrdamıyacağım, 
kendisinin Bursalı olmasına rağmen yedi 
sekiz senedir. bir defa bile memleketine 
gitmediğ·ini ve bsıka biç bir yerde eğ· 
lenemediğini samimi ve kat'i bir ifade 
ile anlattı. Bu ferağatlı ve münevver 
genci özyürektcm takdir ve tebrik ettim, 
ve ellerini hürmet ve sevgi ile ~ıktım. 

Cümburiyet ve medeniyet ı,ıklarını 
yayacak ve köylülerimi%İ asrın ihtiyaçla
rına göre yetiştirecek ve bazırhyacak ye· 
gine unsurun muallimler olduğunu bir 
kere daha anJadım. 

- - ------------ . 
d · b' n ı · .. f ·· ı ,·.tıı ıyc ır i ze ıa ıoy t-D' '&·1 
döt";ırc.k] neydi o katip efeJ1 ',-

Kôtip - [Gülerek] cebiO~ 
ı·ini çıkardı. Atatürkün şıJ 
köylülere okuJu: 

"Ey Türk istiki>alinin efJj~, 
ahval ve şerait içinde dahi f'1t, 
istiklal ve cumhuriyeti ltll

1 ı 
Muhtaç olduğun kudret daııı-' 
astl kanda ınevcuddur ... ,, 

Öğle yaklaşımştı. Henıt0 ~ 
istedim ve programda baş1'1 /ı 
uğramak vardı. Fakat köylület ~
ğine kalmamı ısrar ettiler tre 

- Gayri bey, dedi, kusıst' 
size köy yemeği hazırladık· 111 ,,,. 

Hep beraber kalktık, çsOI ~ 
yollandık. Bu yeri biç gar~ ı ,1 
öyle hoşuma gitti ki.. bilYU Jl'~ 
çamların altına siyah kıl ç;,ı 
mıılar, üzerine de halı sec'' 


