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1 fler ıU.ı- aaJ;ahlari f2mlrde Çı1'ar Siyasi gazetetiir. Telefon No. ·2778 - '(Nüs1iasi lier yer'de 5 &ru,turJ 

Romanya 
Almanyanın Slovakyadaki 
harekatına bakarak ha zır

lanmağa başlamıştır 

Merasiınle 

icaret Vekili 

-
Ti.caret Vekilimiz kordelayı keserken; Enternasyonal Fuarın kapı aı ; Vekilimiz nutkunu iradederken ve meraa=mde bulunan halk 

• 
1 

~a~"~r~~M, ~~n~~M" Dasturumuzun b~ ~zahara~r1~-,~~-0~r-c-J~~~-a~J-i-~-a-. -~~S~~ 

·Vekil, ikt sadi mühim mes' eleleri· 
• • 

mızı 

Ticaret Vekilimi· 
zin dün verdiği 

mühim nutuk 
• - - • o ·' '9'!!!' 
ınşa kudretinin eseri olan c9.- uncu 
İzmir Enternasyonal Fuarını açmak 
vazifesini pek muhterem Ba~ve.Kilim 
bana tevdi buyurdular. 

Bu şerefli vazifeyi sevinçle ifa 
ederken, Fuarın bugünkü mütekamil 
hale gelmesinden büyük hissesi olan 
Rayretli ve çalışkan arkadaşımız Be
lediye reisi Doktor Behçet Uz'a ve 
kendisine yardımlarını e5irgemiyen 
mesai arkadaşlarına hassaten teşek
klir ve takdirlerimi arzederim. 

Fuara resmen iştirak eden, İngil
tere, Fransa, Sovyet Rusya, Alman

e .etraf ıca izah etti 
lhra.ç .Mahsullerimiz, Müstahsilin Maliyet Fiatini 

Ve MaiŞet Şartlarını Koruyacak Bir 
Fiat Sevyesin~e Satılacaklır 

Deıecııye Keısıınn NutKu 

Ya, İtalya, kardeş İran, Romanya,,...,.,."_.,,_ 

1911 lngi liz-japon ti~aret muahedesi· 
nin feshini istiyecek ---.......... ----~-...... __,_-

Londra, 20 (Radyo) - Hariciye 
nazırı Lord Ha lif aks, Tokvoda İn
giliz - jnpon müzakerelerini~ girdiği 
~afhadan ve Danzig meselesinin al
dığı şekilden dolayı Borksırdnn alel
acele gelmeğe mecbur kalmıştır. 

Alakadar mehafilde söylendiğine 
göre japonyada başlıyan İngiliz nleyh 
tarlığı devam edecek olursa, İngil
tere hükumeti, Amerikahın yaptığı 
.pll..:..-1 0'11 ......... --.......ı. .10 •,.; :üu..het: 

me~e ve japonyn aleyhine tedbir nl -
mıya mecbur kalacaktır. 

Lorcl Hnlifikas, sah gilnü toplana
cak olan kabineye buna dair bir ra
por \·erecektir. 

e 

Isl3m Tarihi~ 
V·E ... 

Hz. Muhammecl 
Yunanistan, Polonya, Belçika ve Fi-
listin hükumetleri mümessiller ini hür oo 
rnetıe selamlar ve gösterdikleri ne- Arkadaşımız M. Ayhanın bu çok alakalı eserının 
.Zaket ve aliikadnn dolayı kendilerine b 
1 neşrine ugün başladık 
eşekkUr ederken, memleketlerinin .Ticaret Vekilimiz B. Cezmi Erçin ve belediye re.=simiz Doktor B. Uz nutuklarını irıı.dederlerken 
lktısad kült" k tı · · b" ı ı - 9 uncu sahifemizde okuyunuz 

ve ur uvv.e erını ız e- 9 uncu İzmir enternasyonal fuarı, ramı münasebetiyle !'ehir daha ;;:a - c ahrr sabahtan kalııbalıktı. Saat 17 ".!!ıi'il••••••••••••••••••••i1İiill11'!il\, 
.re zevkle tcmaRa e~·lemek fır::~atını .. .. .. · - o s · · hif d ""' • '" • • :s "' dun akşam saat 18 de buyuk mera- bah erkenden bayraklarla donan - evamı ıncı sa e e - -
e~ıklerınden dolayıda aynca haz . 1 1 t t ·. b"' .. k b t p . . · - dd ı ~~~-~-~--~~-~~~~-~~--~~-~-~-~~~--~~~ 

~e~·j:;:.~~~k d~ygumuzu da söyle- ••m. •Ç• m•ş ; zmııın uyu .,._ mış •. """·tutılmc ragmen ca • er Ticaret Vekili bu ün tacirlerle ihr"a-
Fuara_iıtir•k eden ve eserin gü- Meb uslarımız halkla ta- , g 

Zelleşmesıne çalışan yerlı ve yabancı t t • l • • k k 
f~.rnıalar1a, re;;mi ve yarı resmi bü- d d. ı ca ' sa ış ış erını onuşaca 
t~n te§ekküllerimizin gayretleri tak- masa evam e ıyor ar 
dırlere layıktır. Bu münasebetle hep-
sini, v.e burada hazır bulunmak zah-

llletini ihtiyar eden vatandaşları, mu

lıabbetle selamlarım . . 
Aziz vatandaşlarım; 

Esere inanmak, onu yaratmak 
kndar mühimdir. İzmir Enternasyo
lı.a} Fuarı, yalnız gün geçtikçe daha 

- Devamı 2 nci Sahifede -
,. __________________ __ 

Ticaret Vekilinin 
beyanatı 

Fuar, her bakımdan 
kuvvetli bir hamle

nin ifadesidir 
Ticaret vekilimiz B. Cezmi Er

çin, ecnebi devletler, milli sanayi 
t'tliiessesclerimiz ve fuarı gezdik -
len sonra refakatlerindeki zevata, 
•tanbul yerli mallar sergisinin lz

t'tlir fuarı yanında çok k üçük bir 
-Devamı 2 inci sahifede-

Kemalpaş:ı felaketzedelerinin 
lekleri tesbit edildi 

.. . 
d l-

lzm=r mebuıları parti vi llyet idare heyet i reiıi ile bir arada 
••••• Yazm 2 inci aahifemizde ••• ISafda Vekil Şehir gazinoıunda, solda karıılanırken ve birinci kordonda kendiıini kar(ılıyanlarla beraber •• 

r-"' • 

- Yaızıaı 4 üncü aa h i.fede -
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~ 1 ·- Şelhlü~ - p·alhıöDö halberOeırl I , ~ Uoktoru~~zun 
I sim pazarı •-:::-:-ı--~~-::--:~~~~-.-~~~~~~-~----..i.:.....•!ıj Koşesi 

• FAN HAZAR 1 . t 1, k .1. . . d .. I u·· .... . DAHiLi HASTALIY.LAR MÜTE-
Yamanlar, on bir buçukluk paket;ni cebinden çıkardı; ve eliyle rcarıe V ,e f ımızın un . zym pıyaSaSI HASSISlDOKTORM.ŞEVKIU~UR 

pAketten bir si .. ara h.ldıkian sonra, l h • / DiYOR Ki 6 d n .ısar ar Ja mu·ba· = 
- Vaktiyle, diye söze baJladı; vaktiyle İııtanbulda iken bir gazete • • •• h • k Uı B 

ida<ehane•ône gilm'•lim. Beni tahrir mUdUrUnlin oa.,ma JUtfen al- ver f gr. mu ım nulu yaa için fıtız.lrfantjffff ::::ğırsak/arıncJan ra• 
dılar. Keşki almaaaydılar. Çünkü ahrir müdürü, maroken koltukta 1 h. hatsız o/an/ r " . '" il b - Baıtarafı 1 inci ahifede - uesin1• geçmis bulunu'-'Or. n ısarlar umum müaürlOğünün 0 ne 
o,uran §tşmıın ve ıaKa ı ir :zata eğilip bükülerek şöyle özür diliyordu: .J • .J • t 

O 
cı ıı h"I .ı.' kuvvetle nrtan, meı:nle.ketimizin ik- Bu hafüse, i$tih al, iUial ve istih- emrı üzerine zmir inhisarlar başmü- yapmtıfı.? 

- staoım, vn a ı az:m bir yanlıılık olmu§ ! Afbuyurunuz bizi l d ·· J •· - • ·· d ı M ı rısadi inkisafının her sene, bize top- lak bakıml 0 ı·ıı1dan ş.ııı·"nı dı"kkattı"r.· ur ugti, piyasadan kuru üzüm mü-ısta ım. nka enizin ba~ma ismialiniz konacağı yerde, tuhaf bir • a "'" b H "h k ""h" k lu şekilde izahını yapmakla ayni za- Halkımızın istihlflk kabiliyetine ve ayeaı:;ı için Hizım gelen hazırlıkları- azım cı azınıh pe mu ım ı-
ranlıılık!a b"zim spor t:Ütunları muharrir:nin adı konuvermi• .. Af bu- n "k 1 t · Ü sımlarından bir" l ba kl ·· ıırıınuz üstadım bizi! .,. manda, şuurlu ve heyecanlı bir inşa memleketin cihazlanma haı·eketinin ı ı ·ma e mıştir. züm piyasası ' .. . .•. ' o ~n rsa arın vu-

ın •e imar harelretinin nümunelerini pe kµ ·v~tine AeJalct ettiği kadar, ithal peı·şembe günü borsada açılacak ve cud makmesı uzerınCle oynadığı rol-
~ıtafJ, ~urmadan n fes alıyp,r ,.,. ıanŞJtrı n)muı vüzi:nü h·ıddet .. t' o ü d •t"b ler çok nazik v b"" ""kt'" 

f"" I:! ~ r- "" .. r c.. göstermek uretiyle, rıumhuriyetin kaJ:>ili;·etinin inki af evlentt!sinin ih- g n en 1 • aren inhisarlar başmü- . e uyu ur. 
tehe:ırvürle ıµğuıturuyorpu. ,._, - d ·· ı ·· w Ü d Mıdeye k ) d ddl.! yapıcı ~·e l aratıcı hamlelerine örnek- raç mallarımızın dış pazarlarda sü- ur ug e icabcttikçe piyasaya mü- . · sev 0 unan gı a ma c::~ 

q'ahrir üdürU. tekrar ""'gw ilip. bülrillmiye ·, ekrnr ı"ca1arını, •ıtı"r- 1 ·ı ~ daha le ed k k ·· ·· Ierı oradakı" hazmı" bı"tı"rdı.kt ' ,.. 't t '" er ı ave etmektedir. rümü \'e satışı imkanlarının artma- ' ere uru uzum satın ala- en sonra 
hamlarını bin dereden su aetirerek seferber etmı"ye baıladıo.ı bı"r aı- caktır bar"aklara geçerler B kl h • • Daha üç sene e\•el, ruhları kııı;- sına yardım noktasından da ehem- · " · arsa ara ge-
'"ada, ben, gayri ihtiyari ayağa kalkıverdim; üstada yakla,arak, vetle sarnn, yangın harabeleriyle do- miyeti büyüktür. Filhakika, ihraç Geçen yıllarda olduğu gibi İzmir len ~esin ı;ıaCl~eleri ~ir. çok hikemi 

- Kiminle müşerr<>f oluyoruz efendim? lu bu muazzam sn ha, bugün, renk, mevsimine girmeğe hazırlandığımız t~rım satış kooperatifleri birliği de ve kımyevı tesırlere tabı olurlar. Bu 
Dedim. ışık ve yeşillikler ortasında yükse- şu günlerde umumiyetle stoksuz bir pıyasadan üzüm satın alacak ve pi- fm~e~le hazırlanmış ola? gıda madde-
ı,.ıubtere:n üstaCI, ateşli bakı~larla \epeaen tırnağa kaaar acizle- len çeşitli tesisatiyle kurtuluş hamle- halde yeni mahsul senesine girişimi- yasa~a na~ımlık vazifesini ifa ede - le.~ı ınce ba~sakl~rı~ ıç .. tabakasını 

rinj aüidü; ve kenais:ni, gökten yeryüzündeki karıncaya hitap eden terimizin sembol il olan aziz lzı:nirin zin bir manası da budur. ce_ktır. ~züm kurumu tasfiye edil_ i:loşeyen .~adıfe. tuyu gıbı kılcıklar· 
b "r gurur havası içinde bana takdim etti... ciğerlerini taze bir hava ile şişirmek- :\luhterem vatandaşlarım; m;ş oldug·u için onun yerine bu yıl pi dan em ılır ve ınce kan damarları 

Filhakika muhatabım, o devirde yanına yaklatılmaaı çok güç olan tedir. Bütün bir senenin büyük yorgun- Ya_sadan kooperatifler birliği üzüm yoliyI: vücudün muhtelif kısımları· 
büylik bir fikir kutbuydu. Her gün daha güzeli, daha mü- luklarla geçen çalışmalarından son- mübayea edceektir. na dagı~ırlar. 

~avallı tahrir müdürü mü~kül bir vaziyette kalmııtı. tekam;li istemekteki arzularımıza. ra elde edilmeğe başlıyan büyük ih- J ·ıt ti Uzvıyet .. ve .. onl~rı teşkil. ede? or-
0, bir taraftan beni de üıtadn takaim etmek istiyor, ve parmağını hudua olmadığı için, lzmir Enternas- bç maddelerimizin mevsimine artık Dgl ere e gan._lar ve orgulerı, bekledıklerı ha-

dudafına götürerek bana behemehal auamamı rica ediyordu... yonaı Fuarını, estetik ve mimari ba- bugünlerde girmiş bulunacağız. Ev- Men e h tl t • yatı maddeye bu suretle kavuşurlar. 
• kımından, kültur bakımından, iktısa- velemirde şunu söylemek isterim ki, Ş şa a ~ namesı Barsakları bozuk olan ve vazifesini 

!uımaaım ve auanma.:tım nziz"m.:. di bakımdan, her sene, bir sene ev- büyük ihraç mallarımızın mühim bir verecek mü'!sseseler tam yapmıyan vücudler muhtaç ol-
Burkutaaı amm, bir türlü ağzımın içinae ı.ahat aurmasını bilmi· velkinden çok daha üstün görmek kısmı, miktar itibariyle ya geçen lngilter d h d • dukları gıda maddelerine tamamiyle 
d 

.h t . . . . . . . ' e e menıe fa a etname8ı al d kl d .. d h"" I . 
yot u; nı ayet, emennısı samımıyetle içımı2de ya- sene sevıyesinde _ ki •ı:Uksek bir vermeğe aelah" tt .. 1 • ama 1 arın an vucu ucre erı 

Oıtadı d" ı .. ı.. cıamaktadıı·. mı"ktar senesı· idı· '_ "eya.hud ge"e ..... i•"ımlcrı· t h • 
1
.ye art mkueı.aese erın yaptıkları sarfiyatı tela"'fı" edemezler. 

- m, ıye ansızın pnt ayıveraım, zatıat=niz, karilerini:ıe iı- ~ - • ~ u o .ıl" . . M •w• • . • • . , e rımız mın a a tıcaret mil Bu t" . 1 k .. d k" 
mıa mızı göste1·mek için mi matbuata yazı yazaraınız, yahu<l doi7rudan evzun verdıgımız kıymet bil- senenın çok üstündedir. Bütün mah- dürlüğüne b'ld" ·ı . t" lh 1 nun ne ıcesı o ara vucu ma ı-
d 

.. ..k . . , . . ı ırı mıf ır. racatçı a- · l k .. 
oiruya fikirler.iniz için mi? Malumilinizdir ki ibtaaım, eğer biz iıim- yu tür. Fuar ve sergı f'eşebbüsatım, sullerımızde, kalite bakımından gö- rırnızı illikaBar u· . d b .. n_esı ve onun organ arı ço mutees· 

1 · · · meml k t" h t" · · ·· ı ·· ·· l "' k · e ıgın en u mues- sır oldukları · · "fi ~ ·· ermız ıçın yazı yazıyorsak, durmadan balon •i•iren •u üç ya•ınd•',ı· ma- e e ın eye ı umumıyesıne şa- ru en ustun u ıse umumivetle bu ıeselerin ı"sı" l · · · ıçın zayı emege, gun-.,. y y s aK • , ' • m erını aynen yazıyoruz d •• k 
halle çocuklarından farkımız ne olabilir aankit mıl b.r memleket da\·ası şeklinde ve seneki mahsul vaz:yetimizin bariz Aldershot and D"st · t C t : en__ gune uvvet ve kudretten düş· 

Vapurlahn, otomobillerjn, apor klüplerin:n, aspirinlerin ve kolon- bir umumi müessese halinde telakki vasfmı teşkil etmekte ve i5tihsalatı- Aylesburv and D"ıt ~et' Cove~d ry '. mege başlarlar. Ve öyle bir zaman d" S F .ı: .J ıs rıc ' ro\ on geli k" b""f" . k 
yaların alameti farikalarını ve bayraklarını teme.men makul ve man- e ıyoruz. ergi \•e uarlara ait hattı mızın daha mükemmel olması için, Bannsley, Derby nn D ·b. h" · . .B ' r ı, u un uzvıyet ıstır<;ıp çe e· 
tıki bulurum. Fakat, zatıaliniz gibi bir miltefekkirin bu kadar (isim) hareketimizi ve prensibimizi, bunla- her sene halk ve hükumetin sarf etti- nstnple and District;eı ~:v~:bur a: re!C tam bir kudretsizlik içinde inler, 
p'i9:nden kotnıaıına hayret ederim!... rın, ~ah~lJi he~·es ve arzulara glSre gi gnyreEin ve memleketin bu sahada Barrovvfn Furness Dover. B t~' durur. 

Gönlüm öyle idiyor ki, hiç biı· muharrir yazıaının altına veya u""ıtu"' _ yekdıger yle irtıbatı olmıyan dağınık kuvetlenen hamlelerinin bir ifadesi- Dudley; Batlev an B" t 11 E' k tn : Barsakların bozulmaması için la-
. •At hü 1 h ı· d b · · ırs a ' :;e er' zı l b"" ·· hh" d ~e ismini koymaıın! Belki bu suretle tafisi ihtira.slahmı:Zaan ve gurur- ;:ıym:v~ıı eza re~. ~kıtn edA ıral~ı~- nı zl\ait~knda taşım~ktadır. . Birkenhead. Gloucester; Birming - m~ g: en ul:d~n sBı ı te .b!rlebri ih-

luımızcJan ktirtulunız ela, mutedil ve bitaraf f:kir müıahedelerı"yle do- aı a ' muayyen ır ı ı ·a ı po ıtı- ı ·tarı ve bılhassa kalıtesi her hanm, Goolc. BJ kb . d :rv e meme ı ır. unun ıçın ahu· " k . b t d . . d . d"I k t • ac uın an :uıs ,. ::.oJ • d ıtı maka.leler yazmıya çalııırız. anın ıca a ı aıresın e tanzım e ı - sene yil selen, \"e cemiyetimizin ge- ırict, Great Gr" ~b . B lt "' sus yemece, ıçmem e çok dikkat ve 

i 
m 1 . t" d ·r d d b T . . h j }{" lt . . m Y, o on, 'treat iht' •. k . 

aimlerimiz içiı• Cfeğil, fikirlerimiz için yazı yazmak ferag•t:nde bu- e erı sure ın e ı a e e e ı ırım. nış a k lİ elcrın n hayat ve tnai- Yarmouth. Boston flalı"fak~. B d ımnm gosterme ıcap eder. Mese· 

1 
.. B ti l d - A • A ' ' ' ra - I" - v ba ki 

\inme.it erek!.. Batı cidai fikir münakaıalarında bile, fikir adamları- ·~t kt ~ur_e ~ana~ hıg~mız mana ile, ı~.t ~.m~nnlarının_ i. tinatgahı olan bu ford, IIartlcpool; Bridgvvater, High a ~og~g:n klrsrda ara yaptığı tesir 
:ft\\zın yaptıklaı·ı çoculdultlara, lemin ederim ki çocuklar b"le gülmek- l!'.i e erımızj en ı uc udunu aşacak uyuk ıhraç maddelerimizin, müstah VVycombe: Brighton d H "' II d netıcesı arsa a a bir bozulma do-

cl r ced b ·r "' r ti b w ·ı k ·· ı · · · an on, u w b ·1 - · "b" v ı d teclit-? tSen ce.hihin, ben alimim!,' ıeklindeki kalem çarpıımaları, hep e e e 1 ·bay e e aşarmaga ça- sı ut emızm malıyet f:ati ve mai~ öe ·sfield · Brestol H ıı · B . ı ga 
1 ecegı gı 1 agrı ar a uyanır. Ma· l 1 · E t l F t l ' ' u ' uı.n ev ' f h h · k b 1 

(~tin), li1öht-etı. ve (hoagô.mlık) fırtınalarının zavallı zadeleridı·r. ışan zmır n ernasrona uarını, şe şart arını koruyacak bir fiat sevi- !pcvvich. Bun· İsle of vv· ht· c· ama ı ve nı a ız arda karın üze-
' 1 • ff k 1 b ~ · · d h T ı ' · ' ıg ' ar · • k ·ı J lslmlerimizt yuzae yüz pazara çıkarmak ifratını lütfen biraz ter- mu\.a. a 0 muş A u yegane mü~sse.- yesı a 1 ınde SnLışlarını emniyet al- diff, jersey; Carlisle, Kendal; Che rme eogu su 1 e ıs atılmış bezler ko-

MdeHin Uata'Clıml semızı, alınması lazımgelen tedbırle- tına almak hususundaki hassa5iyeti- ter and Xorth VVal q K"dd . nacak olursa barsağın hareketlerini 
. • . d 1 t k . . l d • ı:·. -kt e~. ı ermıns • k 1 r.n-;e~ar ımnrın a vıy~sıyeve a- mız uq}·u Ur. ter; Chesterfield Lancaster· Leed amçıarveuyandırır.Busuretlede 

hn sistemli ve şUmullU bir çalışma j Mnllanmızın, bazı memleketler~ Ru~QY. '-'e"ses e~ ıı d r t' R ı;, tf!gavvutun kolayla masını temin e· 
,ş:ı~:.csinde g~yos;ino d.ııho J'ı:uıJA :<•Ak- trv ....... d' ............. ., 'ı,.n nıaı milqldl.!l 1 f'/\1''t'I. : :---ı- n ••• ~. ~un.~· I ~ - rf,.r KAiın h:. .... ı,. ;Jtj'h--1-._.""\.J_ '"''"' e !aştırmak emelirtdeyiz. toplu bir halde bertaraf etmek için, verpol, St. Austell and District; Lon ~k. çok zarariıdir .. Unun ıçın bar-

Arkadaşlarım; giriştiğimiz teşebbüslerin teferruatı don, Sht!ffiald; :tovvestoft, Skegness ~akların?a~. ı:r:ustarıp. o~anlar karırı-
Sinesinde, çeş:tli tarih'i sen·etleri üzerinde durmağa hal ve mevkiin Luton, Southnmpton; Maidstone , lar:nı hıç uşutmemelıdırler. Bunlar 

taşıyan bu ğUzel topraklarla, bu gü- müsaadesizliğini takd ·r buyururm- Spen Cntley; Manchester, Si:ockport; soguk banyölardan çekinmelidirler 
zel göR ve deniz, b"znt:hi iç ve dış nuz. Kısaca arz edeyim ki: Mübade- ... iansfield, Stratford _ on- ~von; Karınlarını sıcak tutm k için soc;ulı 

ızmı·r mebusları Bn. Şeliime Yunus, den alınmasını istemicılerdir. turizm hareketler:ne faili bir mer- lelerimizin mühim bir kısmının da- N k zamanlarda fanile kus.ale taqımalıdır· "' e\·vnr Nevvai·k, Stroud; Nevycasl 
Benal Eriman, BB. Rahmi Köken, Çeşmenin çiftlik köyünde bulunan kez olabilir. lzmire, bir halk bayra~ yandığı lakns usuli.iniln daha müsa:t le _ Upon _ Tyne and, Gateshead, lar. Sıcak. barsakların ağrılarını de 
Mehmed Aldemir, Reşad Mimaroğ- halkın, kazada halledilebilecek bay- mı manzara mı veren Fuar, işaret et- şerait altında cereyanım temin et- Suııderland; Nevport (:\fon.) Svv _ feder ve bozulmalarına meni olur. 
lu, Nazmi !iter '\'e Saadedd:n Epiken, tar, sıhhat ve ziraat memurlarını ala tiğim turizm hareketlerini takviy·e mek, ithalUtı zorlaştıran prim yük- ansea; North Staffs, Tees _ Side; Bu seb~plerden barsakları hasta o .. 
köylerden başlamak üzere vilayetin kadar eden işleri bulunduğu öğrenH eden en mühim amildir. sekliğine mani olacak şekilde ibra- Northnmpton and County, Trovvbri lan kimseler karınlarını daima sıcak 
her tarafında tetkik gezileri yaparak rniş ve mebuslarımız, bu dilekler! İzmir için ayrı bir refah ve in1<i- caUa ithalit'; arasındaki ahenk:üli- dge; Norvvich Wakefield. N tt g tutarak muhafaza etmelidirler. Bar· 
halkın ihtiyacını tetkik etmektedir_ derhal yerine getirmişlerdir. l\le}:m • şaf unsuru telfikki ettiğimiz bu hare- ğin önüne geçmek, iç fiaHerimizle, ham, Wnlsnll ·' Oldham y\rar~in n _ saklarından ıstırap çekenler, açık ha
ltr. Kemalpaşa kazasının geçenki larımtz, per mbe akşamı saııt 18 de ketlerin çok titiz bir şekilde istediği dış pazar fiatleri arasındaki muva- ton: 0 sett, '\Vehvyn G~rden Gifv. vada yor.ulmadan muayyen zamnn• 
ıeylipta ha u g6ren b ğlarını ye_ Halkevinde lzm"r halkının ihtiyaç konforu temin edecek \•esaiti, bil- zenesizl"ği bertaraf edecek tedbirle- Plymouth, Widnes· Port mouth' larda gezıntiler yaparlarsa büyük fa}' 
rinde görmüş, müstahsillerle tem s ve dilekleri üzerinde de milntehiple- hassa ikamet ve istirahat şartlarını rin mile siriyetini temin etmek ve ni- Wigan; Port Tal bot VVillesd:n. Pre~ dalar te~in ederler. Yalnız araba ve 
e~·lemişlerdir. riyle görüşeceklerdir. en miltekamil şekilde derhal ve sil- hayet muhtelif memleketlerle olan ton VVinchestcr . Preston w·~ch ı.:- otomobıI sarsıntı yaptıklarından has· 

Köylü ve halkın umumiyet itiba _ ratle hazırlama~ ta _b:r zarurettir. . ticari. mü~adeleler~m·zin daha geniş ter; Reading, W~lverham~to~; R~t- ~alığın nevine ?Öre ağr! yapar vey~ 
riyle tesbit edilmiş olan dilekleri Otomatik telefon ~z~ir Bele_dıyesı ve Fuarı_ içın'. ı>re~ı~ı~lerınden mülhem olac_n~ ta~z- terdnm, '\Vorçester; l\berdeen, Kir- ıshallere sebebıyet verırler. Veya 
ıunlnrdır: bAu ıhbyac·• ~ıran evvel halledılmesı da, sür atle harekete geçmesı ımkan- kcalcly; Dundee, Le:th; Eiiingburg, hud 

1
ha

1
stalar _kabız olurlar. Bunla1rdıı 

1 
_Emvali metrOkeden bedeli Avrupa şehirleri/e lazımgelen bır mesele olarak telak- larını hazırlamak, bugUn üzerinde Shetland; Glasgovv, South of Scot- tren ~re gezınti daha muvafık o ur· 

taksitle ödenmek üzere mal satın al- görfis.?te bas/adı ki ve muktezasına da tevessül edildi- ehemmiyetle durduğumuz başlıca land; Belfast, Londonderıy. Ancak bu seyahat ta uzun olmanıa· 
mıt olanlann borç taksitlerinin u • .. ... ğ"ni öğrenmekle memnun olduk. me\'Zıılarclır. :\Iemleketimiz için, ha- lıdır. Çünki.i bu da hasta olan bar· 
zun vadelerle alınmac;ı, Fuardaki mü '?SSeselere de Vatandaşlarım. yati bir mahiyet arzeclen bu mevzu- . J "icare veki linin saklar üzerine fena tesirler yapnY· 

2 - Çiftçi borçlarının geniş ve te efon veriliuor Cumhuriyetin bUyük eseri olan lar üzerindeki alaka ve dikkatimizin Bundan başka barsak hastalık~a· 
u~un taksit ile '6denmesi. J sanayiiıhiz, gerek Devlet sermayesi- ehemiyetini burada bir kere daha beyanatı rına uğrıyanların, yürüme ve jirtı • 

İzmir otomatik telef on müdürlü - k h • · "k · de S _ ththh fiatlarının dilşmesi se- nin ve gere ususı sermayenın elin- tekrar etmeği bir vazife bilirim. nastı yapmaları barsaklar üzetın f" 
ğü, Fuar kom:te iyle ve Fuar mild- d · k" f t kA ··ı- ·· d .. A d B" f ı · · hif d b" · "b d de 

1 
bebiyle artan potasa, kükürt ve ser_ e ın ışa ve e amu u gun en gu- ziz arka aşlarım, - a.ştara ı ıncı aa e e - ır .m. asaı gı i tesir yaptığın an • lı 

detince biltün Avrupa merke2leriyle k d B t d"l t b d f yd l d f k iYrt gi kağıdı fiatlarının indir:Jmesi. ne artma ta ır. Utiln a ı ve ilave- Dünyanın her halde huzur ve sü- eser halinde kaldığını söylemiş, ga- a ıı e a a an var ır. a at a~· 
İ2mir arasında konuşma kabul et- ba kl d k h 1 bW 

4 - Tarım satış k6operatiflen bir- meğe başlamıştır. 1stiyenler, İzmir- ler;yle birinci beş yıllık sanayi pla- kOnu hasretini çektiği şu sırada, mil- zetecilere, fuar hakkındaki ihtisasla- rsa ar.~ ize iri ve intani se u· 
Hğf ite inhisarlar ldares"nin yaptığı mnın tahakkuku ikmal edilmek üze- Jetleri sulh içinde iş birliği yaparken rını ..,u beyanativle bilClirmi~tir: ler, ka_racı_ger ~.ozuklukları_ d.a h_u: ... 

den A vrupanın herhangi bir yeri ile ~ J :ı l b 1 - b ,_ n\=>" üzüm ve incir mübayeasını her ka - redir. gösteren Fuarın manzarasında derin - İzmir enternasyonal fuarı her e getıre 1 ecegmden bu gı 1 
!Ki • 

göHlşebilmektedir. l ·· k l "aP 
ze.ya teşmil etme ive üzümü müstah Yalnız Fuar hıevs"mh:ı.e mahsus Sanayide, yalnız istihsal çoğalt- bir inşirah menbaı buluyorum. Fuar, bakımdan kuvvetli bir hamlenin ifa- er yorucu ıımnasti ve spor ~r .J Jet· 
!illerden alması. olan bu mUsaade. devreleri artıran mayı değil, en iyi kalite ve en ucuz yurdda sulh cihanda sulh dilsturu- desi olarak telakki edilebilir. Gördü- maktan tamaı;ıiyle çekinmelıdırdtJŞ 

5 - Ziraat bankası bir kaç sene hat esasının tahakkuk ettirilmesini muzun tam bir tezahürürdür. ğüm eserlerin güzelliği teşhirdeki in· Ban.yalara gelınce, yıkanm_a_k.:ef"' ,, 
1 

ı..· makine ,.e cihazlar getiı"ilf P ~·etlerine kl d k 1 k d b k .,) evve çok hayırlı 1-1.r maksadla U - Cle istihdaf eylemekteyiz. Bu suretle Biz Fuarın, küçük mikyasta ta ol- celik kaelar halkın umumi görgüsü- şe ın e sıca · 1 1 su an uyu. r· · 
yük Millet Meclisince kabul edilen konduktan sonra senenin her günü memleket sanayii bir taraftan inkişaf sa, tebarüz ettirdiği sulh içinde, iş ne yarayacak şekildedir. Estetik ta- da görülür. Bahusus cildin tenıız ısı: 

·r d :çin tatbik ea lmeh başlanacak ve 'ld ff . '-1 k 1 ı brocD ve çı tçiye yirmi sene va e ile para ve tekamill seyrini takip ederken, birliği iaealine, samimiyetle inanan rafa verilen ehemmiyet de ayrıca i- cı tene iısünü ae 0 ay a7 ı 
"k ı. ~ k o vakit hmirden her zaman için Av- "' ., b d .. f · t zan1

111 
ı taG etmege aair olan ·anunu tat- diğer taraftan sınat mamulatı mızın lardan ve bu ihtiyacı, hakikaten tlu- leri bir zevkin ihtiyaçlarına cevap gınaan e enı vazi enin ın •1 

d ..... 
b .k t • ı-~ 

1 
b rupa merkezleriyle jİöı·üşmek müm- o 4 ·· - .. hıfe e · e mı~ eceA o ursa o müeses·en n Hilkumetin umumi hayat ucuzluğu yanlnrdanız. vermektedir. Fuar, tuHzm hareket· - evamı uncu .,a ............. . 

•·fi d d h kk" d.l kUn olacaktır. . .. ~~ . .. .. 
0111111111111111111111111111111111 

.. 

111 

.; cu un an a ıyle istifade e ı e- inn ih ti t 
1 

h 
1 

1 dava§ını kolaylaştıracak şekılde ruk unut ve temenni ederiz ki, Ray- lerine, bilhassa iç turizm hareketle- N f 
nıez. ~Köylüler bu mütaleadadır.) rM~r· 8

1

5 .n rh_cnl çı nr, ma lsuf s pa sek evsafta ve ucuz olmasının d~ te- bedenler kndar kazanltnltıhn iia ayni rine merkez olacak bir cazibeyi haiz lŞl.1 n anma -" 
Ziraat bankası kanununun sekizinci .. 1 ıçın şe ır er aı-nsı te e onun- • · 1 l kt d d d ı ld k 1 b" b 1 k d - 'el n P· dan fazla 

1 
tif Ci ta ki d" T _ mınıne ça ışıma a ır. erece e zarnr ı o u ıarını acı ır u unma ta ır. Gazetemız operatör1erın e Yı 

madde inin tatbiki biran evvel ko -
1 

fon mUdU lü~Ue F ecde k~r ı:. ~ e Uzuh rnknmlarla sabrınızı suiis- şekilde l!Ö t ren hnrbı umumi tecHl- Her kö~esini gezdim. Bilyük bir Şevki özbinicinin hemıiresi BaY~. 
laylaştıracak komisyonun teşkil edi e r K ' uar a ı mties::ıe- t• l ~t k 1 . . t t k b .. ı k • 1 w k 1 z a a B .. k . h 1 1<orJ1•

5 

l k f sel ere otoma UR telHon vermeğe baş- lı~n. mTeeme ik~ın şun~.dışnrel et"fmed . :sınhıı ·ıel trlnr. ın ankılga ~l·~ş~tmk.afma ıa uy ~mk. ugu~ u amde ve ismet Ö%binici .ile gumrü,!: .-utıtf' 
ere anliyete geçirilmesi Ege mm-

1 
ı tır. sLl~r.m: Ş\' ı sana:Y. en s ı a e ıçın, • e erın a ı se mu ı ayet ~ayret aynı uvvette aevam e erse yoncularından B. Arif ı ,,., •. 

takasında mil tahsilin sıkıntılı vazi. ampş f fı eaen en!Hlstri ~ubelerinin el 928> de- edecek \•e sulh idealini galebe çala- .ki eaeceğinôe üphe yoklur- lzmir · l t• d"I · t'r 
•·et·n· t dil d k b bl f ffl ıa'-if t/Q . n:ıan arı tea ı e ı mış ı · •• ı a e ece se e er arasın - a 1 U .::er f n ki imnllit Rı) metı, d55> milyon lirıı cııktır. enternasvohnl Fuarı yakın şarkın ol- C 1 . t '" · "' "z ,, •• 
i.1a görülmektedir. b ik A . ~ o{ ' enç erı eorı eaen · 111

,,1

111 
11 

ıti-f!lt/f iken, on sene sonra u m tar, c266> z z nrkaclaşlnrım; dugu kadar orta 1'.\.vrupa memleket- ...................................... :•:•• de, ,:ı' 
Fuarın eçıhşı münasebetiyle İz e milyon lira gib: bUyUk bit· kıymetse- Ruhlarmuza inş"rnh verecegıne !eri fuarlarına da foik bir vaziyete ftih ve ~na.det temennilerı ı9111funl"ııı 1 

mirde bulunan Ticaret Vekilimiz B. tstanlrnldn buluhmakta olan Par- ·dyesine varmıştır. şüphe elmedigim bu gl\zel eseri açar- gelecektir. uncu 1zmı1· Enternnsyonnl 
Cezmi Erçinin bu mesele üzerinde ti müfettişimiz, İstanbul mebusu B. BUyUk m kyastaki bu enUtistri is- ken. milli birlik ve milli kudretimi- açıyorum. 
meşgul olarak müstahsillerin derdine Dr. Galip Bahfyar Göker dan Ege tihsanıtı, memleket ihtiyaçlarını tat- zin nziz timsali olan Reisucumhuru- da bulunan Muhterem Başvekilimiz :~ t ,.eıcilİ 
çare bulması çok ~·erinde olur. vapuriyle şehrimize gelmiş, vapurda min eder ve üaima yUkselirken, mem muz, !:\lilli Şef İsmet tnönil'ne, içimi- Refik Saydanun Fuara gösterdiği çok Şehrimizde bulunnn ticnre ı;orır'1 
Çeşme havali inde inhisarlar liia- vali B. Etem A~·kut, Müstahkem Mev leketin iHhalntı da mütemadiven ar- zin bUtün muhabbetiyle en yUks~k değerli alUkadan dolayı kendilerine B. Cezmi Erç·n, dün öğl.ed:~Jiği l'· 

t-esinin çiftçiden kilosu be~ kuruştan ki komutanı TUmgeneral Rasim Ak- tarak, nihayet 1938 de, bilyük cihan bağlılık hislerimizi, taz'.mlerimizle ,.Ukranlarımı ni·zetmeği bir vaz fe bi- tarım satış k'ooperatiflerı ~erclc \l· 
tütUn satın aldığı ş"kayet edilmiştir. toğu, Belediye reisi Dr. Behçet Uz buhranının memleket!mizde tesir"ni birlikte huzurunuzda tekrar etmek lirim. mitdüril B. l\luhibi kabul ;. ltfl1<1<

111
• 

Köylü, tlitilnlerin fevkalnde seneler- ve Parti öaşkanı B. Akif lnnn taraf- göstermiye başladığı seneden evvel- benim için hususi bir bahtiyarlıktır. Atatürk"ün muazzez hatırası züm ve incir piyasa vazireJ~ı.Ştır· 
de hiç olmazsa maliyet !in ti a~erin - !arından istikbal edilmiştir. ki ithal seviyesini yani d9S0> sev!- Cumhuriyet hilkumetin:n başın- önün ele eğilerek, aziz milletimize r~ 1 dn kendisinden maıumnt ı:ı 
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inhisarlar idare
sinin imalat

hanesi 
imalathane 600 bin 

liraya çıkacak 
İnhisarlar idaresinin Alsancakta 

~·angın sahasında inşa ettirmekte ol 
duğu büyük depo ve imalathane 
600,00D liraya mal olacaktır. !nşaa -
tın temel kısmına devam edilmekte -
dir. Temelle onaltı metre uzunlu -
ğunda betonarme kazıklar çakılmak 
tadır. Bina, bu kazık temel üzerine 
inşa olunacaktır. Bina, fenni te~isa
tı havi olacak ve bu şekilde modern 
ve mOkemmel, ilk eser olacaktır. Tü
tünün muhafazası için depoda ha -
raret ve rutubetin daima ayni nisbet 
dahilinde olması şarttır. Depo, işçi 

sıhhatine dokunan tütün tozlarını 

çekmek ,.e emmek için her türlü te
s "satı havi olmakla beraber alt kıs
nıında işçi için geniş bir sığınağı da 
bulunacaktır. Bu imalathane, mil -
~·onlarca kilo tütün muhafaza ede -
cek büyüklükte olacak , imalathane 
kısmında binlerce işçi çalışacaktır. 

---=+:..:-

Çan-Kay.Şek 
Yeni bir taarruz için 

hazırlanıyor 

(ANADOLU) 

S 0 . N . H A B E R L . E . R . . 

ltalya, beynelmilel gerginliği iza-
. . 

· , le etmeğe mecbUrdur 
Kont Saki - Mussolini mülakatı neticesiz kaldı. Gelecek haf

ta Avrupanın mukaddera~ını tayin edecektir 
Roma, 20 (A.A) - Havas ajan- Romanın siyasi mahfelleri Csaky- selesinin görüşüldüğüne dair dün ak- Bazı kimselere göre şimdiki vaziyet-

sından: nin ziyareti hakkında tefsirlerde bu- şam Roma da bir şayia dolaşm,ış ol- te :Macaristan ve bilhassa İtalyan 
Resmen bildirildiğine göre Kont ltmmakta ve şimdiki vaziyetin karı- ına~nna rağmen mezkur mahfellerde beynelmilel gerginliği izale .ede:ek 

bir tesebbüste bulunmak mecburıye-
Ciano ile Kont Casak\.· ara"ında ,\·apı- sık ve tehlikt'li olduğunu beyan et- bu ziyaret esnasındn geleceık hafta- t ' d "k 

1 
b"l ki d" 

· ın e n a ı ece .er ır. 
lan görüşme ve· bu 'görüşmeyi takip mektedirler. lar zarfında Avrupa mukadderatının Parb, 20 (Radyo) _ Macaristan 
eden ve dört saatten fazla devam Bu ziyaretin hedefi malUm olma- mevzuubahis olduğunu temin etmek- hariciye nazırı Kont Csaky, şimali 
eden l\Iu<ısolini - C;o;aky mülakatına masına \'e miiliikat e~na-.ında bilha::.- tedil'ler. Bu muk~ddernt bazı müşa- ltalyaya gitmeğe lüzum görmeden, 
ı·ağmcn müsbet bir netice vermemiş- sa :l\lacaristanın Alman _ İtalyan si- 1 hitlere inanmak lazım gelirse pek Romadan doğruca Budapeşteye hare 
tir. yasi ve askeri ittifakına gil'ıne:ıi me-

1 karanlık bir şekilde görünmektedir . ket .etmiştir. . 

Milli Şef 
Manevraları takip ediyorlar. Hare

kat bu~ün bitiyor 

-~~sır_h~y~ e~i ___ _ 
Hariciye Ve~ilimizle birlikte husu

si trenle Trakyaya gi~li 
! ta b 1 20 (Tel f nıa) Cum mı·z, Edirnenin ı·marı için büyük bir İstanbul, 20 (Telefonla) - l\Iısır Londra, 20 (Radyo) - Çanghay s .n. u. • ~. 0_ -.. -

Ş k. . b" t · · b" m'l hurreısımız İsmet 1nonü, bugun Kırk hassasiyet göstermişler, planın tat~ askeri heyeti, bugün Taksimdeki 
susi trenle Trr~yaya • gitmiştir. 

Hariciye Vekilimiz Şükrü Saraç
oğlu da ayni trenle Edirneye hare
ket etmiştir. 

e ın, yenı ır aarruz ıçın ır ı - . Jü munu c h · t b"d · 't · 
Y k h l kt ldu wu 

90 
.. y larelınden ayrılmış ve saat 8 de baş bikinde devlet yardımının zu um urıye a ı esme gı mış ve me-

on aa er azır ama a o g - . . . . h t e · l l k k d kt h 1 · B k t f vekıl Vekiller v emaıyetındekı zevat duymuşlar, gerek bu usus a ve g - rasım e çe en oy u an sonra, u-
enıyor. u muazzam uvve ' ev- · · h t · ı· rek". e su meselesı'nden ve asfalt yol- oo k }Ad tt t h' d"l · t" la bırlıkte manevra sa asını esr. .~ 
a a e sure e ec ız e ı mış ır. ı · · · Jur isinde hükumetin mali müzaheret -=*=-- ey emıştır. ~ 

İnönü, manevra sahasında mare - te bulunması için hazır bulunan baş 

M ı• • şalımız Fevzi Çakmağı dinlemiş ve vek:limizle Nafıa Vekilimize direk -USSO JDJ manevralar hakkmda izahat almış - tifler vermşilerdir. 

Hitlere bir mesaj 
göndermiş 

Paris, 20 (Radyo) - Almanyanın 
l3erlin sefiri Atoliko, bugün tayyare 
ile Romadan Berline hareket etmiş -
t ir. Sefirin, Hitlere verilmek üzere 
l\I ussolininin bir mesajını hamil bu
lunduğu söyleniyor. 

Ingilii_ O_ldus~ 
Manevralara devam 

ediyor 

tır. Reisicumhurumuz müteakiben İnönü, akşam üzeri Karaağaca dön 
Edirneye dönmüşler ve hararetli te- müşlerdir. Yarın manevraları takip 
zahilratla karşılanmışlardır. için tekrar manevra sahasını şeref -

Göçmen mahallesinden geçerek lendirecekler ve ağlabi ihtimal ak -
coşkun tezahürat ara.sında şehre gi- şam şehrimize döneceklerdir. 
ren Cumhurreisimiz, doğruca beledi- İstanbul, 20 (Telefonla) - Yarın 
yeyi teşrif etmişler ve riyaset odasın manevraların son günüdür. Bu mü -
da şehrin planını tetkik eylemişler - nasebetle ecnebi devletler ateşemili-
dir. terleri. ayın 24 dünde yapılacak olan 

Profesör Eglinin yaptığı bu plan geçid resminde bulunmak üzere bu 
hakkında izahat alan Cumhurreisi - gün Edirneye hareket etmişlerdir. 

** Müzakereler kesildi 

lstanbul güreşle.ri 
. ' 

Tekirdağlı Hüseyin, 
Yankofu 

rakibi Bul 
y~ndi 

Londra, 20 (Radyo) -Ot.du ma
l'lcvraları devam etmektedir. Büyük 
l"ııancvralar, eylulün 18 inde başlıya
<:ak ve 25 inde sona erecektir. 

........ --'---« « «***> >>-----

Japonya ile Ingiltere, Tiyen - Çin ihti· Japonlar,'Şangaydak·i lngiliz mın· 
lafını halledemiyorlar takasına ~a abloka koyacaklar mış 

o 

Burhard 
Hitlerle tekrar ko· 

nuşac:ık 
Danzig, 20 (Radyo) Uluslar ** Tiyençin' de seylip hosyetesi fevkalade komiseri Bor -

Eltdın, bugünlerde Hitleri tekrar zi
}'Cltet etmesi kuvvetle muhtemeldir. 

t • Borhard, bugün gazetecilere yap- j 1 . h } k k J • ... b 
ıgı beyanatta, Danzig meselesinin apon ar, a lll UrtU maSI IÇ10 a • 
~lllhan halledilmesi mümkün oldu- kk k }d d ) 

lngiliz donaniiıası 
Bugün olduğu kddar hiçl?ir ~aman 

kuvvetli olmamıştır 
~llnu söylemiştir. lokayı mu va aten a ır 1 ar 

----flUUsaaua---

Bratislava' da 
Tevkifat yapıldı 

Bratislava, 20 (Radyo) - Bir 
tıı •. 
t llddcttenberi Almanya aleyhinde 

,
4f ti kat yaptıkları anlaşılan bazı kim 
~-jt zabıtaca yakalanmış ve tevkif 

1 nti§tir. 
o 

Çemberlayn Lan· 
draya dönüyor 

~il Londra, 20 (Radyo) - Başve -
k0 Çernberlayn, öğleden sonra İs -
tt;j·adan hnrcket etmiştir. Çember

tiı-.11· ~·arın bura•ya muvasalat edecek 

~ liarbiye nazırı Hor Belişa da , 
Sten hareket etmiştir. 

0-

H ender son 
'tibentropla konuş· 

madı 
~ı~aıdr~, 20 (Radyo) - İngiltere
blıt~d erlın sefiri Hendersonun Salz
ltob a Almanya nazırı Von Riben
~t il Ziyaret ettiği hakkındaki ha-

• tamamen uydurmadır. 

Paris, 20 (Radyo) - Şiddetli 

yaimurlardan husule gelen seller, 
Tiyenç:ndeki Fransız ve İngiliz mın
takalarını sular altında bırakmııtır. 

Japonlar, İngiliz mıntakasındaki 

, 

Naziler hasat yapıyor 

ahalinin seylaptan kurtulmalarını te
min için ablokayı muvakkaten kal
dırmışlardır. 

İngiliz mıntakasındak: sokakların 
birçoğu göl halin: almııtır. 

Pari!!, 20 (Radyo) - İngiliz do
nanması, muazzam hazırlıklara baş
lamıştır. 

Londradıın alınan haberlere göre, 
İngiliz donanması, hiçir zaman bu
günkü kadar kuvvetli olmamıştır. 

Harp vukuunda İngiliz donanma::ıı
nııı birkaç ~aat içinde harekete geçe
bilecek bir mükemmeliyette bulun-

duğu anlaşılmaktadır. 

İngiltere, harp halinde İngiliz de
niz ticaretine halel gelmiyecek su -
rette tedbil'ler almış v.e bütün üsleri 
takviye etmekle, beraber tahtelbahir 
lere karşı koyan son istem takip ge
milerini de dört - beş misli çoğaltmış
tır. 

-------c c c**-İr>>>------

F ransanın ihtarı 
• 

Danzigin ilha!~ı Polonya için bir te
cavüz mahiyetinde savılacak 

Paris, . 20 (R~yo) -·. Berlinden kuvve;iyle -~e otomatikman yardım 
haber ~~riliyor :ı • •• etmekle m~k.ellef bulunduğunu be-

F ransız sefiri Kolondr,.bugün ha- yan--;e_y_le_m...-:ış'-t_ır_. _.__ ____ _ 

Dövalera 
riciye nezaretine gitmiş :ve 'Ribent
ropun muavini V~yrakeri ziyaret e-
derek, panzig qıesel~inde Fran n- N k •J · 
nın nok~ai nazarını resmen Oildirmiş evyor Q gı ıyor 
tir. Londra, 20 (Radyo) - İrlanda 

- Danzige tırpnn atalım derken galiba biz tırpan yiyeceğiz! 

Sefir, Danzingin Almanyaya ilha- ha vekili Dö..valera, ayın 28 inde Nev 
kı halinde bu h~reketin Polonyaya.yorka hareket edecektir. Dövalera-

1 tecavüz edilmiş addölunacağı ve bu-ı ııın bu sehnyatine ehemmiyet veril
na karşı Fransanın Polonyaya bütün mektedir. 

(SAHiFE 3);, 

1 Düşündüklerim 
Mehmedçik, Edir

ne ve Trakya 
manevraları 

Trakyada, Milli Şef in de takip 
b"uyurdukları bir manevra yapılmak
tadır. Ve Şef, üç gün evvel, Edirne· 
nin kuvvetli ve mamur olmasının, 
Türkiye 2aviyesinden ehemmiyetini 
tebarüz ettirmiıtir. Bu sözlerin, ar. 
kasından milletçe gidilen bir Şef ta· 
rafından, hem de mes'elesi mühim 
bir manevra sırasında ve buhranlı bir 
devirde söylenmiı olması muhakkak 
ki yalnız Türk milletinin ruhuna de· 
iil, baıkalarının da idrak ve aklına 
hitap etmiıtir. 

Edirne, bizim garp sınırlarımızda 
kuvvet ve varlığımızın ileri bir kale
sidir. Biz bu kaleyi, yalnız Şefimiz 
için deiil, anavatan davamızın garp 
hududunda bir aembalü halinde bu
lunduğu için daima ve daima kuvvet
li bulunduracaj'lZ. Şef, kendisine 
İnanmıt ve bailanmıı bir milletin bu 
sarsılmaz karar ve iradesiyle konu
ıurken, Mehmedcik de, kendi sili.h 
ferefi ve vazifesiyle manevralan 
ilerletiyordu. Bu ses ve hitapla, bu 
hareket ve cevap, birbirini tamamlı· 
yan ve teyid eden iki hadisedir ki, 
teairi, en yakın komıularımızdan ti. 
ilerideki maceraperestlere kadar da 
yanır., 

Türkiye, bir karıı toprağından 
tek canından, bayrağına ve iıtikli.· 
line kadar geniıliyen maddi ve ma· 
nevi bir bütündür ki her zerresinde 
bir tarih ve bir istikbal yatmaktadır. 
Vatanın ihtiyaç gösterdiği herhangi 
bir anda, canlı, cansız herşey, bili.· 
kaydı ıart devletin emrindedir. Bu 
prensip, çok ıstır~plar çekmit ve ni
hayet çelik duvarları deyirerek ken
dini cihana kabul ettirmiı bir mille
tin amentüsüdür .. Ferdce ve milletçe 
ölmeği nasıl biliyorsak, ayni ıekilde 
yaıamak istemeği de o kadar biliyo. 

da budalaca bir esrara sahiptirler. 

Buna mukabil biz de, bir devlet 

olarak, sulhperver cephenin bir rük-
• nü, Balkan antantının en kuvvetli 
bir azası olarak açık, kapalı bütün 
ihtiraslara cevap veriyoruz. 

1 Balkanlardaki her macera teteb
j büıünün kartılaşacaiı en kudretli 
·çelik duvar, aslan Mehmedciğin sün-
güsüdür. Türk milletinin ıefi, Edir
neye aid bir kaç cümle ve kendi na
zik ve ciddi ifadesinin mi.nalı çerçi
vesi içinde Türk milletinin en son söz 
ve kararını ihsas eylemiıtir. 

Balkanda kımıldıyacak tek dü~
man ayağı, mutlaka kırılmağa mah
kumdur. Balkan, düne kadar Bal
kanlıların mezarı idi. Buıün Balkan
lar, Balkanlıların vatanıdır. Bunun 
hilafına bir kaziye, onu taııyacak 
olanın batını kayalara çarpacaktır. 

---oo*oo---

Y ahudi kongresi 
dün de toplandı 
Cenevre, 20 (Radyo) - Yahudi 

kongresi bugün de toplanmıştır. Al
manyadan koğulan yahudilerin mü
messili, halen Almanyada hicrete 
müheyya binlerce yahudi bulundu
ğunu söylemiş ve bunların iskanı i
çin, yer hazırlamak lazımgeldiğini 
ilave eylemiştir. 

-~-~o·ooo---~ 

Lebrun . 
Puankar-anın m~zarı· 

na çelenk koydu 
Pari:::, 20 (Radyo) - Cunıhurrei~i 

Lebrun, refika~iylc birlikte bugün 
!\!oje gitmiş ve Poankaranın mezarı
na çelenk koymuştur. 



<SAHiFE 4) CAN~DOLUJ 21 Ağuatos 1939 Pazal'fesi 

PARA BOı't:5ASl Ticaret Vekilimiz, tac ·r-1 1 ı' 
ANKARA -

~t:;~~· 12::~~15 /erle ihracat satış işle- 8uNa~~~slJo~H~a~ 

ı _ / 

..... 

kadar ııuna 
Açık pencerenin öniinde oturnn 1 rak ne kadar ziünan .sonra tayyare F. Frangı 3.355 • • Kw. 

!,elin gozlerini göğe dikmişti. Gök- meydanına ineceklerini şöyle bir tah Liret 6.6612 r•nt Lonuşacak T. A. Q. 19.74 M. 15195 KoKs./w~.o 
fok 1 biıfün ytf dızfH arAsında bif ta- min etti. İsviçre F . 28.60 L R 
ne ,fi e yava-ş y~vaş uzaklaşitnı'iıa bfı- l\lakinesini düz bir hat üzerine Flotin G7.9475 Ticaret Ve1dlimiz B. Cezmi Erçin, 1 tir. Bu akşam otomobille l\fnnisaya T. A. P. 31.70 M. 6465 Kos./20 
kıyorilu · ayar etti. Fakat bu .sırada telsizci Rayşmark 50.S15 dün beraberinde Vekalet dlş ticaret gidecek ve refakatlerindeki zevatla Kw. 

B., tğt bu yıldızcık, hakikı bit yıl- Rurard kendisine lıir kağıt verdi. Bu Bı:ılga 21.5075 dairesi reis vekili B. Cemal Ziya Er- birlikte üzüm bayramını açacaktır. 
Clız değil, kuca:nnın tayyaresinin işığı 

1 

meteoroloji istasyonundan gelen bir Drahmi 1.8125 dal, Vekalet hususi kalem müdürü 1 Manisalılar, Akşam Vekil şerefine Tl'RKIYE RADYO DlFOZYON 
ic:i. haberi bildiriyordu. Tayyare meyda- Leva 1.56 B. Fazıl Asal ve maliye müfettişlerin bir zryafet vereceklerdir. 7.iyafeti POSTALARI 
T~syar nin içinde dfö't erkek vttr-

1 

nının sisle görünmez bir halde oldu- Çe'koslovak Kr. 4.835 den B. Abdülkadır Başman oldukla- bir gardenparti takip edecektir. n. TÜRKiYE RADYOSU 
~ı. ğunu ve onlara daha uzak. henüz Peçeta 14.03 rı halde dün Ege vnpuriyle İstanbul- Cezmi Erçin, salı günü lzmire döne- ANKARA RADYOSU 

Yt> dotdti de b'uyök bit dikkalıe sis bnsmamış olan bir başka hava Zloti 23.7775 dan şehrimize gelmiş, rıhtımda mera cek, bumda tetkiklerine devam ede- Öğle neşriyaıt : 
t~, ğtya doğru baklyördO'. 1 meydanına inmeleri Hızım geldiğini Pengü 24.4425 simle istikbal edilmiştir. rek çarşamba günü Ege vapuriyle 1s- 12.30 Program 

B:r tren yoln, bir dere, bir yor. ve!- söylü~·orlardı. Bombardıman tayyare Ley Ö.905 Ege vapuru, dün İzmire pek çok tanbula dönecektir. 12.35 türk muziği 
hat.ti bırşey fatKttmeğe çabdlıyor- sinin yolunu çevirdiler ve yeni bir Dinnr 2.89125 fuar ziyaretçisi getirdiği için fev _ * 13.00 Memleket saat ayarı, Ajans 
l&rdı. istikamete dof'rru yol almağa başladı- Yen 34.62 kalade kalabalıktı. /J .. . ve meteoroloji haberleri 

Fakat çare yoktu. Sise- git~ce1der- lar. İsveç Kr. 30.5575 Vekil, saat ıı de rıhtıma yanaşan oktorumuzun koşe3l 13.15-14 Müzik (Dvorkın violonsel 
a". Çünkü kuvv~tli bir Si:; gökl~rden Her şeyden evvel mürettebatın em- Ruble 23.89125 şata inmiş, orada vali B. Etem Ay. - Baıtarafı 2 nci Sahifede - konsertosu - Pi.) 
rlmekfe idi. niyeti lazımdı. ESHAM ve 'f AHVlLAT kut, müstahkem mevki komutanı mucip olur. Akşam neşriyatı: 

Öndeki ilk ka:marlıda yQzbaşı Mas V~ nihayet dört yüz metre sonra A K A R A Tümgeneral Rasım Aktoğu, şehri - Yıkandıktan sonra cildde teamül 19.00 Program 
:on cihatları t1;1tkiklc Me:,>ğuldir. Ku- iımid ettikleri şeyi buldular. Hava mizdeki mebuslar, belediye ve fuar uyandırmak için kıl kese ile karın hi- 19.05 Müzik (dans müziği - Pl.) 

SiYas-Erzurum hattı istikrazı IIİ. 19 30 T k J 1 manda dn bulllnan müavini Uess te açıktı. Buiut kalmamıştı. Hafif bir 
20

_
05 

komitesi reisi Dr. B. Behçet Uz, Par- zasına dokunmamak şartiyle firik- · ür muziği nce saz fas 1 

areketsiz duruyotdu. ay 1şı~ı ve ışıkta: solgunlaşan yıldız- _ ti başkanı B. Atıf İnan, vali muavini siyon yapmak çok muvafıktır. Bar- (Safiye Tokayın iştirakiyle) 
dnun yanrnda Yatnanct Çavuş ikin- ların parıltılatiyle dolu bir gökte so- 1J 0 k t 0 r D. Emin Kırış, mıntaka ticaret müdü saklara masaj yapmak ta ehemmiyet 20. 15 Konusma 

ci pılotiuk vazifesini görü~·ordu. ğuk bir haYa yüzlerini kamçılarken /1. Behcet UZ rü . Avni Sakman, ticaret odası u - li bir keyfiyettir. Eğer masaj barsak- 20.30 Memfeket saat ayarı, Ajans 
Arka: kamarada telsiz onbaŞısı Ru- ilerlemeğe başladılar. l\Iotörün hara- , mumi katibi B. Turgud Türkoğlu , larda te~ennücü mucip olursa ve bil- ve meteoroloji haberleri 

ftı.rd topraktan gelen S{!Sleri dinle- reti biitiln vücudlannı tatlı sıcaklık Ç Q C U K borsa umumi katibi B. İhsan Ay-yıl- hassa barsaklar da hassas olursa bu 20.50 Türk muziği: 
mEikle meşguldü. içinde tutuyordu. Rastalikları mütehaaaıaı dız, tarım satış kooperntifleri birliği masajı tamamiyle terk etmek lazım Okuyan: Müzeyyen Senar. 

Bu adamların hepsi de bir vazifeyi Yüzbaşının art1k tayyare meyda- Hastalarını 11,30 dan bire kadar genel direktörü B. )Iuhib, bankalar gelir. Barsaklarından mustarip olan- Çalanlar: Vecihe Daryal, Cev 
ba armak Ozeıe yola Ç+km1şlatdı. nına ytrkiaŞtiklannı ilmid ettikleri Beyler sokağında Ahenk matbaası mildilrleri, ticaret , ziraat vekaletle- lar da hastalığın tesiri dolayısiyle det Kozan, Kemal Niyazi Sey 

Beş yüz kilometrede bulunan istas- bir sırada bu defa Hess ona ufak ynnında I<abul eder. ri teşkilfitı ve milesseseleri müdürle- sinir cinhetinden de bir çok taharrüş- hun .. 
yônu bom6ardıman etmek tecrClbe- bir kağıt uzattı. r~, .tüccarlar, Anadolu ajansı mümes- ler vukua gelir. Bu suretle asabi ve 1 - Hüseyini peşrevi 
sini yapacaklardı. Bu kağıt, ancak yirmi dakikalık Doktor sılı, gazeteciler ve halk tarafından ıuhi bir çok te~evvüşler doğar. Çok 2 - Lemi - Hüseyni şarkı 

Şımdiki halde, Uizımegl!len jestleri benzinleri kıfldığım bildiriyordu. D karşılanm1ştır. Vekil, kendisini is - .. .. .. (zaman olur ki) 
yapacakları saati beklerken motö- Biran eve! toprag"'a inmek lfizımdı. emı'"r Alı· tikba.I edenleri eli . . k - defa da ruhı ve asabı tahanoşler he- 3 - lsak Varan - Hüseyni n ermı sı mış, son b k .. . d . "k" d 
rün uğultusu içinde uyu"'"muş gibi bir Fakat havır, inecekleri y,.,. gözükmU- ra rıhtıma rıkmışt R ht d _ men ar!a uzerm en ını as e er. şarkı (Baygın suların) 

'i " ... Avrupada tetkik ae:Yanatinden -s ır. ı ım a as y b. k b h I b"d" J O 
halleri vardı. yordu. Tayyarenin inebileceği bir yer keri rnuzika seliim marşını çalmış , e .1r. ço u ran ara a ı 0 ur. · 4 - Sadettin Kaynak - Hü-

Yüzbaşı V~son karısını ve çocuk- bulmak ümidiyle gene bir müddet gelmiıtir. Haatalarını her gün sa'-'ın vekil kalabalık h Jk ·· k- nun ıçın barsakların bozulmamasına seyni şarkı ,Ayrılık yıl dönü· 
., ' a ın su re 1 b · k · ld · f ö l · 

Iannı düşünüyordu. yol aldılar. muayenehanesinde kabul eder. li alkışları arasında ı·lerilemı·Q r"sı·- norma ır şe ı e vazı e g rme erı- mü) 
Yemekten sonra apartmanını ter- Beyhude idi. Altlarında kocaman nıci selamı ifa eden asker ve p~lis akı- ne d~ima itina ederek v~cudün tili~- 5 - Ud taksimi 

kettiği zaman iki kilçUk kızı da uyu- ve siyah bir boşluk vardı. F. Kurdoğıu talarını selamlamıştır. t~essır olmamasını temın eylemelı- 6 - Neşet Halil - Karcığar 
muştu. fveline ona: Fakat emniyetle inebilecekleri bir Dün Ege vapuriyle :\Ian·sa mebu- Vek·ı, kendilerin1 istikbal eden ze- dırler. şarkı (Aşkına yandım) 

- Çocukları uyandırma ! topraR pal'çası yoktu. Buralara fni~ su, cs'ki Ziraat Vekili B. .F'aik Kurdoğ vatla rıhtımda cumhuriyet meyda- ANA D Q L LJ 7 - Lemi - Karcığar şarl1 
Dediği için onları öpmeden aynl- müsaid yerler değildi. l~: Devret. ~eniz yolları umum mü - nına kadar )'Ürümüş, belediye ve fu- (Bir gölge ol) 

rnlştı. Her halde şimdi karısı da yat- Yirmi dakika olmak üzereydi. Bir- d_ur. munvını_ B. ı:aşmet Dülge, şeh- ar komitesi reisi Dr. B. Behçet Uz, 8 - Udi Ahmed " karcıağr 
mış olacaktır. Fakat uyumadığından den yüzbaşı karar verdi. Hiç olmazsa rımıze gelmışlerdır. yolda fuar hazırlıkları, bu sene işti - r.'r'..'1 f'lr c::tv ft ~t r: A. 7F~ şatkı (Zahmı hicranım gibi) 

emindi. Kendisi dönOnceye kadal' hayatlarını kurtarmağa mecbur ol- rak eden ecnebi devletler ve ekspo- Sahip ve Ba,muh rriri 9 - Halk türküsü (ikide t11r· 
duklarını kurtarmalıydı. Arka~·a ""'it- önUne oturdu. ~e ~ua~·inine: . zanlar ha~kında izahat vermiştir. RAYDAR RÜŞTÜ ÖK1'E~J nam) 

muhakkak uyumaz, oeltlerdi. " b -Hess, dedı. Şımdı de sıra sıze Cumhurıyet meydanı önünde be - 1 O - Karcığar saz semaisi 
Şef, adamlarına ~byle bakfı. Yaka- ti, tc1sizin kapısını açtı: geldi. Ben mııkineyi kuttarmnğa ça- lediye rebiyle otomobile binen Ve- Umumt ne,ri11cıt tı 11azı iflni 'ı 2 J .30 Konuşma 

rıdaki cam kafes içinde oturan H ess - Rurard pıı.rnşütiln yerind~ mi balıyacnğım, siz ntlnyrnız. !-il, dog~•rucn fuar sa .... asınn gı"tmı·"··· m1ldfrll 4 k • d. B 11~· d k d ·., .n " " HA .. '"Dl NOzHı:-T ÇAN A 21. 5 Neşeli plaklar - R. hare etsız ı. e 11.ı o a arı&ınr "e cdı · - Ben sonuna kadar vnzif e:mi gö- bir saat kadar gezmiş, hazırlıkları ı.n - ç R -
tocuklıırını llüşünUyôrdu. - Tabii yüzbaşım. recegim. gormuştur. v eKu ouaııcu 1: ~cıu1 ~ .... - 1 ...,. A R i!4 u A N E S 1 21.58 Mii7 ilt- f ""'""lnAil..... Pi ' 

&.' .r.. ~ ! 22.0 Müzik (küçük orkestra ,eı 
Fakat Yaraııd çavuşun nişanlısım - Gel!.. Diyen Hes y.eninden k1m1ldama- z'nosuna gelmiş, orada bir müddet lımif' U.:incf Beyl" •okcık 

hatırlamakfa olduğu munakkakf.ı. Onu telsiz kamarasından çıkardı. fü. istirahat etmi~, öğle yemeğini İzmir- c. Halk Partütı hinan içlndı Necip Aşkın) 
Bundan fiç ay evvel e-vlenhıek için Bir delik açtı ve OM : - O halede artık inmeğe gayret palasta yemiştir. TelKI'nf: tzmfr _ ANADOLU 1 - Paul Lincke - darılf!lll 
müsaade istemişti. Bir kaç gfin sonra Atini. edelim. Vekil, bugün saat onda ticaret oda TEf,EF'ôN: !776. Pota J.··llfnu·'"' (fantezi) 
da müstakbel kansının rnemfeketme Emrini verdi. İki adam, parçalanmamak için son sında İzmir üzüm ve inc:r ihracat- 2 - F ranz Lahar - Cöttergat· 
gidecekti. Genç adam siyahlığa bir baktı . çare olarak Mişelin bombasını attl- çılarınrn yapacağı toplantıya riyaset A li O N E Ş 1'.: ll A l T 1 te oueretinden potpuri 

Yüzbaşı yalnız ar1c.ada bulunan Biraz tereddüt etti. Masson sert lar. Ufa'k ipekli bir paraşüt altınaa edecektir. Bu toplantıya büyük e - Yıllı!ı 1400, Altı a~l•4ı 800 3 - Niemann • Çerlestoll 
Rurardın hususi hayatından birşey bir sesle : sallanan küçük kandiller, ağaçları ve hemmiyet verilmektedir. Toplantıda Kurıt1hır. dans 
bilmiyordu. Onun İıakkında bildiği - Ha) di ne duruyorsun? Diye çı- tepeleri aydınlattıfar. Yilksekliği göcı üzüm ve incir rekolteleri, ihracat va 4 - J. Strauss - cenup çiçek-
şey yakında terfi olunacagı idi. kıştı. teren oltmetr deniz sathından yüz ziyet:mizin etrafında mühim görüş - Yabancı memleketler f~!n Bene!fk leri 

Tesadüfün bu a1cşam ayni vazife Ve onu arkasından itti. Telsiz on- metre yükseklikte olduklarını gö. te- meler yapılacaktır. abone Qcrl'ti 27 liradır. 5 - Edunrd Künneke • daos 
için birle tirdiği bu dört ıtsRet niha- başıs1 baş aşağı olarak tayyareden riyordu. Ticaret VekiHmiz, Manisalıların GfinU geçmiş nQshalnr 2.; k .. r:.ıştur. süitinden Blus 
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yet istasyonun üstüne geldiler bulut. fırlamıştı. Bu defa: Tam bu sırada ağaçlar nrasında üzüm bayramına riyase etmeleri - au ınc e - ur -

• l/ASILMISTJR 1 01 (Ş ) 
!ardan güçlükle sıyrıldılar. - Yarand sıra senin!.. bir yere gizlenmiş olan ölüm çahuk hakkındaki i:Iileklerini kabul etmiş- ur - ur en parça 

İstasyon ışıklan görünr gibi ol- Diye seslendi. Çavuş ta tıpkı kor- harekete geçmek mecburiyetinde bu- 23.00 Son ajans haberleri. ziraat, 
muştu. kulu tereddüdü duydu. Belki de o lunuyordu. A ız• • esham ve tahvilat. kambiyo' 

Yüzbaşı Masson h"emen hnreke- dakikada nişanlısını düşündü. Fakat Bir buçuk metrede tayyareciler Mü c el l; t l z a nukut borsası (fiyat) 
te geçti. Ve boşluğa doğru muhayyel o ayni titremeyen elle itilerek delik- toprağı hissettiler ve çarpışmanın ö- 23.20 Müzik (Cazband - Pl.) 
bombalan attı , e cihazlar bu feıa- ten dışarı fırlaaı . nüne geçebilmek için fevkalfide bir ~ 23.5 5-24 Yarınki program 

keti kayd ve tesbit ettiler. Ve sonra paraşatan açılıp açılma- gayret fü~ha sarfettiler. Tayyarenin E . ·r . l . b k su·· mer "'\ l .. 
Hücum tecrübesi bitmişti. Geceku- dını anlamak için arkalarından bak- tamamiyle parçalanmış, olan ön kıs- n temız Ve en Z !lTl 1Ş erı ça U yapar -ı 

şu gibi döndü ve saatte üç. yüz kilo- tı . Hiçbir şey görünmüyordu. Fakat mı infilak ederken kumanda aleti Yeni Ka vaf}ar çarşısı No. 34 
metre ile yol almağa başladı. in:Zla auracak vakti yol<tu. Geri dön- başında zabifler Hala taliJerine inan -

Yilzbaşı Masson kol saatine baka- dü pilotaj yerinde çifte kumandanın mıyorlardı. 

ECZACIBAŞI 
Bermutat Büyük Mikyasta iştirak 

1 : Sergi Sarayı Pavyon B. Stand 109 

. 
Fuarımıza 

2 : Sergi Sarayı Pavyon B. Stand 110 
3 : Sergi Sarayı Pavyon B. Stand 26 

Köylü giyim e~ya 

başlamışbr. İstifade ediniz. 

Ediyor 

4 : lzmir Vilayeti Ticaret Odası Pavyonu hususi standında 
Fucır mllddelince S. FERİT Eczacıbaşı Kolonya, Rus, Krem ve Pudralarında o/0 10 
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~1 A • u!itos 1939 Pazafotesı (ANADOLU) 

111 1 taltıa matbuatı le bu sene, cleğerli mallarını fuarı- çilerimize huzurunuzch da teşeki 

HA 
• J mızda t~şlilt cttirmektcdh-ler. rü bir borç bihn ktE.J~ n i. 

K DA ' k l h l 935 de nim resmi şekilde iua- Şiındi bur d , 19 '9 İzmir Ent 

' 

Polonya ya a l o· rımıza iştirak eden ltal~ a hul,limeti nasyonal Fuarının açılış tören·n 

• calığı yapıyor geçen sene ynptırelığı 1 C.lill b" "e- bu kficlnr muhterem \e kı\·metli: 
l 

79 
ne daha büyük ve ı?. oir r· -,. vntııı Ye b·r çok ~ uıddaşLnrmu 

l'ertip eden: ANT SVOKU Çeviren: Karni ORAL Roma, 20 (Radyo) - Ma~bu~t şa etUrer~k fual-trnızı .z~ıı ı. .. ir- toplanmış bulunma ·ı, bir ay ma .. . . k 1 ve siyasi mehafil, Avrup~ ~~~ı~etı- rniştir. drtl< devnm edecek o!an ft arımı 
MtJdafaa vekı!ı hay ı:--aı: MJZ!1Un general, vatanı kttrtarma- ~~i~.m~şkül.bir sa~~ya gır~ı~nı v_.e Geçen seıte KU\•vl:!tli bir stınayi b.ı !! ne daha çok alaka toplıync 

h 
.. .. onumuzdekı hafta ıçınde muhım ha- müessesesini göndermek suretiyle nı göstermekted·r. Bunu temin 

ğa matuf o!a:1 mükafahnl, ÇO~( feci bir bir İtti am:a gÖrdU diseler cereyan edeceğini ileri sürü- fuanmızda ilk defa temsil edilen Al- mek üzere, Müııa!,alc Yek:1lefmi 
· 1 ·-. . . 1 . . yorlar. . . .• manya hOkiimetJ ele bu sene sergi sn- Funr mflnnsebeti~ le De\ ı De 

Müdafaa .~ekili.-::- .Yıkıla~ak hır fevk makamla;?a~ tnı geldıgını ıza- :2 ~ncı alay ku~atıdanı da, o~lara Popolo di. Rbma ıle JUrna dı ltal- rayının büyük bir kısmında geniş bir ve Denizyollnrı tarifcle,.mde tat 
ley varsa, gosterdıgınız n:hı fe~a- ha ~~cb~r degıldır. .. ımtısal ederek, kumandanına. ı~yan ya gazetelerı, Polon~anın, Alma°:ya aJaka toplıyacak bir teşhir yapt:a·- ettirdiği büyük ucuzlukla ·<lan dola 
katten cesaret alarak, melanetlerın- Mucldeıumumi - Boyle olmuş ol- edecek dereceye varmamalı ıdı. ile uzlasmasını tavsıye etmektedır - nıaktndır memnuniyetimizi , e ~· kranlarım 
d~ muvaffak olduklarını zanneden- saydı, itirazımız kalmazdı. Fakat - Devam edecek - I~r. ~ Belçika hükumeti iki genedenberi tekrarlamak isterim. 
lcrin ümididir. (İ-ial<imlere baka - maznun: erkanı harbiyei umumiye- «««***»> iştirak ederek fuarımızı kıymetlen _ İzmir Enternasyonal Fuarı 
tak) maznunun sözlerine karşı ku- nin hücum hakkındaki emrini alır F d •• ı k dirmektedir. memleket içinde ve dışında tanıtın 
laklarınızı kapayınız. Ve vicclanını- almaz, tlerhal kıtaat kumanClanları- uar un par a me- f.'ilidin geçen seneki pavyonu- ve Fuarımıza iştiraki arttırmak h 
~ın sesini işiterek, Fransız milletinin nı nezdine davet etmiş ve emri teblig :1 nu daha güzel bir şekilde tanzim sus:!nda gördüğümüz yüksek 'Y 

beklediği kararı veriniz. etmiştir. Eğer, bu emri tebliğ etme- ı ld ettirmiştir. dınılardan dolayı siz kıymetli Tic 
General (L). suçlu i:leğildir. Onu den kendi düşüncesine göre hare- ra sı· m e açı ı Bu seneki iştirnkler içinde Fran- r~t Vekilimize ve İktısad Ye Hnri 

~l.ıraya gönderenler müfteridir. On- ket etseydi, vaiiyet büsbütün başka sanın •yaptığı bina ve teşhir et~ircliği ye Vekillerimize bilhas a teşekk 
ıar, Fransız ordusunun kahraman - olurdu. Fakat maznun aksini ya:-mış _ Baştarafı 1 inci sahifede _ açılış töreninde bulunmnnızdan duy- esyn zarafet ve güzellikleriyle dik- ederim. 
lık Örneğini itham etmek istediler ve tır. Bu vaziyet karşısında maznunun ye doğru fuarın beş kapısında bil _ duğumuz sevinci ve teşekkürlerimizi kati celbetmektedir. Matbuatımızın, Anadolu Ajan 
battan başa yalanlarla tlolu olan bir emrindeki kıtaat kumandanlarının yUk ziyaretçi kalabalığı toplanmış- sizll"re arzetmekle bahtiyarım. Yeni iştirakler arasında Roman- nın ve Ankara radyosunun bu bakı 
11haınname ile onu huzurunuza ıevk şüpheye düşmesi ve evleviyetle er- tı. B:Jha~.sa fuarın açılacağı 9 eylül Reisicumhurumuz Büyük Milli ya pavyonu alaka toplıyacak bir kıy- rlan kıymetli hizmetlerini de teşe 
tttiler. kanı harbiyei umumiyenin vercliği kapısının önü fevkalil.de kalabalıktı. Şefimizin yüksek himayelerine maz- met göstermektedir. kilrle anmak benim için bir borçtu 

General (L), nin menfaat uğrun- emri infaz etnıek istemesi, çok tabi- Burada tel örgülerle davetlilerin ve har olmakla miibahi ve Türkiye Cum Poloı~ya pavyonu da zarif şekl;y. İzmir için ve bütün memlek 
~vatana ihanet ettiğini ve koca bir idir. Binaenaleyh, 92 inci alay ku- halkın bulunacağı yerler ayrılmıştı. huriyefnin yardımlariyle kuvvetle- le fuarımızı süslemektedir. için her suretle faideler getiren b 
Cephe ile binlerce Fransız askerini mandanının, erkanı harbiyei umu· Fuarın açılma merasiminde irad etli- nen tzm;r Enternasyonal Fuarının 1939 İzmir Enternasyonal Fuarı- enternasyonal fuarın yıldan yıla d 
~~Şmana peşkeş çektiğini i:lüşünmek miye riyasetinden verilen hücum em lecek nutuklar bütün şehre yayıl- vaziyetini ve kazandığı hızlı tekil.~ na vaki bu işUrnklerden dolayı ismi- ha cazip, daha verimli olmasını yü 
k'.le namussuzluktur. Evet sayan ha rine mutlak surette itaat ederek, bu ması !çin meydanın muhtelif yerle _ mülü biraz sonra tetkik buyuracak- ni zikrettiğim hükfimetlere ve bu se- sek himaye ve yardımlariyle mü 
1trıler, general (L), Fransız ordu- hususta tnünakaşayı kabul etmek is- rine hoparlörler konmuştu. 9 eylül sınız. n" iştirakleri temin hususunda kıy- kün kı1an Cumhuriyet hükumetim· ' 
i~llun tacıdır. Hiç şüphe yok ki, er- tememesi doğru bir harekettir. kapısı önünde halk, on l.ıinlerce kişi- İzmir Enternasyonal Fuarı, Cum- metli mesaileri geçen Türkiye sefir- Ye Onun muhterem Başvekili Dr. R 
iinı harbiyei umumiyenin hiicum Müdafaa vekili - Sayın müddei- lik küteler teşkil etmişti. hurlyet devrindenberi Türkiyemizin lerirıe ve İzmir konsoloslarına bu fik Saydama kalbi minnetlerimi 
~tine itaat etmemekle vazifesini umumi 1 Kanaatinize iştirak etmedi- Açılma merasiminde Yali B. Etem iktısndi, T:cari ve kültürel sahadn münasebetle de teşekkür etmcği bir tekrarlarım. 
ierımıştır. O emri tlinlemiş ve ricat wimi söylemek mecburiyetindeyim. Aykut, )Iüstahkem Mevki komutn elde ettiği neticeleri, her sene toplu vazife addederim. Muhterem Vekilimiz; 
~trıemiş olsaydı, cepheler baştan Siz, hala erkanı harbiyei umumiye Tilmgeneral Rasım Aktoğu ve di • b'r halde ifade etmek gayesiylde, ta- İzmir Enternasyonal Fuarı bu se- Tetkik buyurncağınız 1939 !zm 
b· Şa düşmanın eline clüşerdi. Bu ise riyasetinin verdiği emre saplanıyor- ğer komutanlar, Frıırısa, So\·yet Rus- rihi Ege denizinin en biiyük bir tica- ne hususi mahiyetteki ecnebi firn·a.- Enternasyonal Fuarı hakkında B· 
ır intihar demek olurdu. General sun uz. Halbuki; maznunun, emri al ya. Yururni..ıtan, Romanya, !talya , ret limanında kurulmaktadır. Fuarın !ar iştiraklerinin çokluğu ile de şa- yUk Cumhurreisimlz sevgili 'Mil 

(l), büyük bir kahramanlıkla Fran- tındaki kıtaat kumandanlarının ba- ve Polonya hükumetlerinin Ankara gayelerinden biri de, TUrk mille'iyle yanı memnuniyet bir varlık kaz.an· Şefimize izahat verirken, Aziz şa 
'1~ bayrağının şerefini kurtarmıştır. ~ında bulunduğu bir zamanda verdi- sefirlerj, lngil z, Yunan, Belçika , :ktıQadi ve kültürel münaselıat:ı. gi- mıştır. Milli ve yerli iştiraklere ge· siyetıerine daima en büyük sevgiyi 

Ccneral (L), verdiği emre itaat ği emir, erkim harbiyei umumiyenin kardeş tran, So\·yet Rusya, İstanbul rişmck ve bu bakımdan kcndiler:n~ lince, başta bir kısım vekiiletler ve bağlanmış olan biz İzmirlilerin der· 
~~tniyen 92 inci alay kumandanını mrine aykırı olsa tlahi mutadır. Bu konsolosları, madamları, beled ·yc \'e tnnıtnrnk stiyen milletlere bir ,·asıta nü:vük Devlet müesseselerimiz, Bn:r-· tazimnt ve bağlılıklarıttıızı da lfitfe 
0 

dürmekle de ispat etmiştir. tıbarla, 92 inci alay kumandanının fuar komite~i reisi Dr. B. Behçet Uz, olmaktır. kn!arınıız olmak üzere, Trakya umu- arz etmenizi bilhnssa ri~a ederim. 
~Reis - Sayın müdafaa vekili, mü :la, vaziyeti anladıktan sonra gene- İzmir parti miifettişi Galib Bahtiyar Burada kemali memnm1iyetle sö~· mi miifettişligl, Vilayetler, Ticaret !ç ve dışa se'"gi, sulh, saadet, r 
k faanız nazik bir safha arzetmeğe ralin doğru hareket ettiğine kani o- Göker, şehrimizdeki mebuslar, da- lemeliyim ki, İzmir Enterıınsyonai odalarımız, Husust sanayi ve ticaret fah, kardeşlik, dostluk saçan ve lı 
"'tflarnı~tır. lan diğer kıtaat kumandanları gibi ;reler müdtirleri, vilayet umumi mec Fuarına bu sene, her bakımdan en erbabı lıu sene de değerli mallarını, dostlukları ink~af ettirmeğe yarıya 
b-1'1üdafaa vekili-Filhakika nazik maznunun emrine mutlak surette lisi ve şehir meclisi azaları, bnnkalar ·1erde ve mülernkkj on bir devlet iş- minnet ve şükranımızı celbeden biı· bmir Enternasyonaf Fuarını açma 
~t safha: 2:İra, yüksek bir askerin itaat etmesi lazımdı. müdürleri, gazeteciler bulunmuşlar- tirak etmektedir ki, bunu fuarımız tarzda tc~hir ve satışa arzetmişler- nızı i~tirham ederim. 
ttkadderah mevzuu bahistir. Müddeiumumi - Çok doğru söy- dır. için büyük lıir kazanç ve memleketi- dir. Dr. Behçet Uzun zaman zaman~ 

1~1tSayın hakimler! Maznunun ne de !ediniz: Vaziyeti anladıktan sonra.. Fuarın nçılma mernsimine iştirak miz için tatlı bir sempati telakki edi- 1\!uhterem Vekilimiz ve aziz mi- rekli alkışlarla kesilen bu nutkunda 
~··eye 8ü~ürulaüğünü hep gördü - Ben eminim ki, o kıtaat kumandan- eden zevat, bayanlariyle 9 eylül ka - yoruz. safirimiz; sonra lfürsilye çıkan Ticaret Vekil" 
ıa.~. 'O, vatanı kurtarmağa matuf o- \ah da, rical emrini ister istemez ka- pısı önünde yer almışlardı. Fuann Sulha, medeniyete ve insanlığa Biraz sonra göreceğiniz gibi 1939 miz B. Cezmi Erçin tarafından mil 
•11 .nteaaisinin hıükafatıhı, çok feci bul etmişlerdir. kapısı {}zerinde Türk bayrakları ara daimi hizmeti bir vazife bilen Tür- İzmir Enternasyonal Fuarı Kattür- him bir nutuk irad olunmuştur . 
. r ı~haınla gördü. O ki, erkanı har- Müclafaa vekili - Mesuliyetin sında bu seneki fuara iştirak eden kiye Cumhuri~·eti hükumeti toprak- parka ait müesseselerin çoğalması, (Vekilimizin nutku diğer aütunln 

~ı. uınu~iyenin hücum em!Lni kendilerine raci olmadığ~nı_v_~~n!.a ln~~!.t.ı:!.~; _Ş2~:~!;t, ~.u~~~bıgrf.nk1tnl":ı'f ı~::~l;fnada!11t*gıim~tgbt~~.ız.~~a{~.:-~ ~~~.~~~~~;,..~:!1J~e~~ rır;~~~naBd~r~tr .selJfe TICl!nt\Tex!lt 

~ ıstedigfoi herkese anlatmağa ça- 'Tlek1e tnükellef olduklarını düşün- ya, İtalya, Belçika, Filistin ve kardeş Jetlerin:n temsil edilmiş bulunmasını ve organize edilen sportif ve içtimai mizin irad ettiği bu nutuk çok al • 
i~ en: ~uınandası altında bulunan ~üler de ondan övle hareket ettiler. han bayrakları dalgalanıyordu. biz 1zmrliler, di.lnya sulhu ve insan- hareketler itibariyle de geçen sene- kışlanmış ve sonunda Ticaret Veki 
~~'?,ı{ın türlü hakaretine bi1e ta- U k Saat tam onsekizde 9 eylül meyda lık aleminin istikbali, emniyet ve re- IErden daha zengin bir mahiyetteö.ir. ı:miz, fuar kapısı önüne gelmiş, be • 
llıt!ch u. ~t?"~ş ve on.~. feda etmek ZU Şark nında ye __ral.m~ş ~lan askeri muzika fahı için lıir fa!ihayır teH\kki ediyo- Bilhassa bu sene izhar edilen zi- lediye ve fuar komitesi reisi tarafın 
\bır .u:~Ye'tını. ~issettıgı ana kadar V. . f. k l.: .1... nın çaldıgı ıstıklal marşı ile törene ruz. raat müzesi ile Kültür pavyonu Fuar dan kendine verilen mnkasla lnırde· 
M·gost~rmıştır. azıye ço Rtlr ŞlR başlanmıştır. Saygı ile dinlenen m:ı- lzmir Fuarmın Enternasyonal ma- ve KültUrparkın en kıymetli iki mü- layı keserek içeriye girmiştir. Tica 

·~t~ Ui!deıumumi -Yalnız şunu ha Paris, 20 (Radyo) - (Tan) ga- li marşımızdan sonra 9 eylül kapı ı hiyet aldığı 1034 senesinden beri Sov- essesesini teşkil etmektedir. Tet Vekilimizi sefirler, konsolosla 
~~birrıa.k ısteri~ ki, .maz~un, erkanı zetesi, bugünk.ü başmakalesini uzak ö~~~de hazırlanmı~ olan hitabet ki.lr yet Rusya muntazam ve her sene da- 1zmire bu güzel müesseseleri ka- ve refakatlerindeki ze\•at takip et. 
~ıııa Y~ı urrıumıyenın hucum hak- şark meselelerıne hasretmiş ve Çin- si.lsune çıkan beledıye ve fuar komi- ha zeng·n bir şekilde Fuarımıza iş- zandıran muhterem Ziraat ve Maarif miştir. Kapmın içinde hazır dura 
tıı~d;~ı ~ı:nrini niçin infaz etmek iste de müttefikleri olan bütün devletle- ~esi reisi Dr. Behçet Uz, şu nutku tirak ederek bizi müteşekkir bırak- Vekillerimize ve bu sene de Faar belediyenin turistik otobüslerinden 
~~ l~ını ızah etmemekle hataya düş rin bir araya gelerek bir konferans ırad etmiştir: maktadır. Söv yet pavyonu bu sene de sırasında spor hareketleri tertip eden biri, vekil ile refakatlerindeki ze 
~t\:tu~. Eminim ki, emri altında bu. akdetmelerini ve bu karışık vaziyete B@letliyt? reisinin itina ve muvaffakıyetle hazırlanmış- Beden terbiyesi genel direktörlüğü- vatı, sefirleri, vali ve belediye 1·eisi 
'1~ n Kı.~aat k~mandanlarına fikrini -ıihayet vermelerini tavsiye eylemiş- tıt. ne teşekkürler ederim. ni almış, hareket etmiştir. Otobüs , 
~ t aoylemış olsaydı, onları baş- tir. nutku Ecnebi devletlerin fuarımıza iş- Kültürpark ve Fuar sahasında bu fuar sahaı-ındaki 2,5 kilometrelik as 
~t ~ kendi tarafına sürüklemiş -=*=-- Dokuzuncu Enternasyonal İzmir tirnklerin"n bnşalngıcınn nazaran sene yapılan işlerle, 1936 senesinde falt yolda bir tur yapmış ve bu es-
~~.dı. Fı·ıı· i"tı• n Fuarının açılışında Belediye ve Funr ifade etmek Hizımgelirse, Elen dost- Dokuz senede ikmal eqilmek üzere nada belediye ve fuar komitesi rei i, 

4lt il afaa vekili - General (L) • ~ komitesi reisi Dr. Behçet Uzun irat larımız da 1935 senesinden itibaren hazırladığımız ve tatbikine başladı- sefirlere, konsolos] ara, bu seneki fu 
~~~okta~a .hakikaten hatalı mı ha- S ,L ·ıı · · ft v ettiği nutkun metni şudur: Fuarımıza iştirak etmekte ve her yıl ğımız plan nihayet bulmuştur. Bu arda vücuda getirilen yeni eserler 
tı. .. etmıştır. Egwer general (L) nı·n anı ~rıne gtz ı ce 1. a l\f ht T. planın bu kadar kısa bir zamanda hakkında Fransızca maliimat ver • 
:-<ıa u erem ıcarct Vekilimiz;: daha güzel ve kuvvetli bir teşhir yap- h kk 
lln ı~ ordusunun zineti olduğu gfü• hadi muhaciri çıka• Fuarımızı Hükfimetimiz namına maktadırlnr. ta a uk ettirilmesi, biraz da bir mi~tir. 
~ı e getirilir ve kendı'sı'nı·n bı·r Fuar mevzuunun ihtiyaçlarından ve Kaza: ı . .!"le ,_ • Tlftyor açmak üzere te~rifinizden dolayı 1z- Büyük Britnnya hükOmeti fuarı_ h b 
tı_ • .:umandanı bulundugwu naz"'rl · l·ı r: • d er sene u mevzu etrafında yeni- Bu tur yapıldığı sırada fuarın 9 ıt~t .. mır ı er numına sıze erin teşekküı·- mızın enternasyonal mahiyet aldığı l'kl .b 
\he~ alınırsa hayır!. Çünkü, bir Kudüs, 20 (Radyo) - Üç vapur lcrimizi arzederim. l 934 senesi dahil olmak iizere hu se- ı er ve cazı eler yaratılması zara- eylül meydanı önünde toplu bulu -

I<uın d h h · b. d' h d h · h l 1 f retinden doğmuştur. Bugün vasıl ol- nan on binlerce halktan mfiteşekk.l ~tt L an anı, er angı ır va- ye ı yüz ya u i mu acıri ami o - Muhterem se irler, Kıymetli da- ne ile dört defadır ve sembolik bir d -
'il. qr§ı d · l d b 1 d w h ld h ·ıı · h b ı . . ugumuz neticeyi elde etmek husu- kütle, fuar kapısını tazyike başlamış, 
.~ ~ sın a emrı a tın a u u- ugu a e sa ı erın ten a ir yeri- vet ilerimiz; tnrzda ıştırak ederek fuarımıza şe- sunda beraberce çalıştığımız arka- bir aralık, tel örgüler, halkın bu ta~ 

'rı.ta ?i~ emir v:rebilir ve bu ne yaklaşmış ve muhacirleri gizlice Davetimizi lütfen kabul ederek ref verrnekted~r. _ . ı da.şiarla kıymetli mühendislerimize yikine tahammül cdemiyerek yıkıl -
ndısınclen mı, yoksa ma- karaya çıkarmıştır. 1939 İzmir Enternasyonal Fuarının İran de~letı 1930, 1938 senelerıy. Mımar, mütehassıs, dekoratör ve i<:ı- - bevamı 8 inci 'Bahifede -

..,, l ~ 

~SRARENGİZ DE-
l-~~ ...... .. 
~!~~AL'Ti ......... <iEM'iS·i····:· 

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

ra.n b.ir m .• ııettı.·ı·ler ... Alman.ya ise ken- bizi, mukadderatını elimize emniyet- -· · ] · · k ] b F le d 11 t b ı h gı ış erı senın uvvetin e f!cerecek. - a at sen vaziyeti tam bitaraf-
ı mı. e ıne 1

.e urmetsızlik göste- le tevdi etıniş olan şu mhsum milleti, Yani sen fslamları Fransızların aley- hane bir gözle tetkik etmiyorsun. 
ren bır devleUır. Almanya kendi tabasıı1ı kıntatmak hinde tahrik edeceksin, onlara karşı - Ne gibi? 

Doktor Probo·t· asabına hakim ola- için kurban vermek istiyor.. harp ilan edeceks'ın. H · · 'l\I l 
I T k k k B d - arp netıcesı /-\ man arın lehi-

mac ı. e rar soze arışma istedi. mı ehranin sözle1' beklenilen - Sonra?. ne inkişaf eaecektir. Çünkü islam 
Fakat b~ sefer şeyh Ben~ehra: .. tesiri yapmış olacak ki büyük şeyh - Sonrası gayet basittir. Fransız- halifesi ve Osmanlı padişabmın ol"-

- l\b1usaacl~·buy;r -dedı- daha so- yumuşak bir ifade ile: . lara karşı ilan edeceğin harhı kafa- cluları aa bizimle beraberdir. Onlar 
zümü itirme ım.d_ımbalin imparato- - Yahu -dedi- iki saat söylendin nacağından emin misin? Farzımuhal cihadı mukaddes ilan ettiler. Ve he-.31. Yazan: ru, ve ayni 2aman a u canavar mil- amma! olarak harbı kaybedersen, i>ldürece- pinizi cihada davet ettiler. Dini isla-

ab·· . . ** Jetin hükümdarı. Bundan. kırk sene Şeyh sözünü bitirmeden Bendeh- ğin binlerce isla.mdan rr.adıa sen de ının en büyük kuvveti olan halifeniz ,l' ıı onlar da hırıstıyandır. Fa- ağzını kapatmak istiy~n elini, büyük evvel Fransızların servetıni gasbet- ra karıştı· b l k tt f. etmPa 
acıa f k 1 k . . b · u meme e en ırar .. .:--Oe .. mec - sultan Reşad, bütün islam ordulariy-

%ı" ar vardır. Fransızlar s- şeyh ani bir hareketle yakaladı, ken- me istemıştı ve ugünkü impara- - Büyük şeyhim -dedi- zntıalini- bur kalacaksın ve bugunku nufuzu- le bizi takviye etmektedir. Şu hale 
~~l-~n.e hürmet g<Ssteri)rorlaı-. Di- disine sükQtla beraber oturmasını torun dedesi Fransanın iki vilayetini zin çöllerin en büyüğü milletimizin nu lcaybedeceksin.. ·· b. · b · h' b. k d 
~ .. ! hılerimize iştirak bile edi- taYSiYe etti. Benaehra sözleriyle bü- almıştı. Şimdi de torunu bütün Fran en yüksek bası oldugwu~uzu takdire- Bu ug-urda öldüreceg-İn ada ı gore ıkzıma aınkat~e s~ç. ır .. mak~lab~-
... · .ı.ear· t 111· li 1 -k "'"" h. 1 .. d"k · t' F k r . · m arın mız yo , eme ır. ızı musta ı ır "ot- :e· ısa m ı sanımız a ya- yu 'I"'Y ın a ak asını uyandırmıştı. saya goz ı mış ır. a at r ransızlar, dıyorum. Fakat bu mevzu üzerinde beddualarını da ayrıca hesapla! M ae J t ~arak kabul d - · h · 

\'~t ızi kenefi miUetleri giöı ayni şeyh Bendehra sözüne devnm etti: merdane mücadele ettiklerini, ve par biraz daha durrnaklığıma müsaade- vaffak olsan bile Almanla:ı- · ~: v e ~ It l e_ ece~z ve . ı: 
· lliz· a ayni haklara tabi tutuyor- - Almanlar, Fransızlarıh hilyük- tiyi kaybedeceğini hissedince, başka- nizi rica ediyorum Baba ne kadar olarak yaşayacaksın Bug·· kı~. he~rı mk. aye~ıı·z b~ ıda al atcahgıl~· att~ sızı 

1 alak d d h h b. 1 .. w:ı il fl . l k t• 1 k h ] . .. uo u u.r- uvve 1 ır ev e a ıne getırece-
le~·· . a ar e en er angi ır ugun • şan ve şere erıni kıskanı- arınm uvve ıy e onu a be gibi sert o ursa olsun hazan öyle mevzu- riyetini vatandaşlarımız k · I "· 

'hh 
1
• fıkrimizi almadan, bizden yorlttr. Çünkü Fransızlar asırlardan- arkadan vurmak istiyor. larla karşı karşıya gelir ki çocuğunu kaybetmis olacaksın Hul!1 ~Juy e gı~ Müsa d b d k S l 

tı.~as.iştirak etmeden h:'tlletmek beri hürriyeti için harp eden bir mil- Büyük Şeyh söze karıştı: dinlemege mecbur kalır. Binaena- lat bir lek nefer ka);b t a~a bman t Resad ~ ff U):ud~n ° tor. u -
'laakgıtnıiyorlar. Kendi miJietle- lettir. Fransa, biçare aüşmekle za- - Söylediğin laflar nezakete mu- leyh zatıaliniz de ayni çöllerin fa sını gelip isgal edecek~ me c~ /ra- n~: itikaa a ı em~z ırfv~ ona da -
~1" ndar eden meseleler, parla- limlerin taatı·uzuna uğrıvan millet- gayirdir. kir bir kösesini idare eden ve evlat- sir olarale Berlin ker_; senkıl e e- ~ .. ı· m· t. ımDızl;lar ı~. a at o ak ahın 

qtda · tl d k 1 . - • D w d F • - . e sev eoece er. r;ı .. ır ış ır. e ı ere ıtaat etme a-
~ll il • cemıye er e onuşu. en kurtarmaga çalışan bir millettir. - ogru ur. ·akat onların ela tan farklı olmıyan Bendehranın şu Doktor Probot asabır l ki r.o·'katı ·· t k l' · d d w•ı 
t ed~Zaket eseri olarak bizi de Fransız lisanı bile temiz ve nezih yaptıkları bu hareket merd ve mede- sözlerini iyi dinleyin. hakim olabiliyo d F ıa loru ~ d"o 1 1!1ı ~~s .erme ebımız e :gıJ-
'tıd Yorlar.. bir lisan olduğu için beynelmilel ol- ni olan milletlerin ;üksek ahlakına Almanya istila e~ellerini mevkii yasetine bu kad:ruda ;:;7: arb~ ~- n:k~am ~nı ~sasenb' uda i:1anı o -

~,il Ra doktor Probot asabi bir muştur. Halbuki Alman milleti, bu sığmıyan bir harekettir. Bizi, hainli- tatbike koymak için seni alet olarak damla kar ıla aca(iını hiç at ~~· ır t- l·ın· ır.a rap c'1r~~l' ır .. a.r lı ~ese-
tı.,. eç·riyordu. Şeyh Bendehrn- adamın şivesinden de anladığın gibi ğe sevkediyorlar. lslam milletini kullanmak isleM~ktPdir fsfAm ilmi m .. .,...ı·ı:l·ır id'aamafı'h . • a .. ; Aın et, •. ,1 tızdvar ılrl. « a lı ınb~ol zıy eh.llrnr:-
'"llıak i · · w • • "'""., "l'ı; • ıvı ıp su~une i~ Ke e eu -a ame o sa ı e ca ı ertn 

'-ttdi. F çın bı~ hareket yap- kaba, ve soguktur. Nihayet Fransız- kendı namı hes~pl~rına kurbah ola- üzerindeki nüfuEundan istifade ede- dUzeltcceğini hükmettıi ve Bendah cahilidir. > 
akat ıe:> h Bendehranın lar hür ve serbest yaeıyan \'e yaşattı- rak feda etmek ıstıyorlar. Demek ki rek kendi kuvvetleriyle beı::eremedt- ranın sözünü ı., .. 8 ti ~· _ Devam ede 
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Peygamberler diyarı: Fir stin 1 
------------------------------

Tari anraklclr 1 ten 
Kudüs ve Tel-Aviv ziyaretçileri ne er görürler? Eski 

ve yeni Kudüs şehirlerine bir ba~ ış! 

Musevi mağazalarında, nazik, mü/
tef it, güzel kızlar çalışırlar 

. 
Fakat bu arada Arap kızlarının, siyah gözlerle herkesi 

teshir ederek satış yaptıkları da görülür 
insan Filistine ayak ba~ar basmaz 

esrarengiz bir memlekete geldiğini 
derhal anlar. Bu memlekette yaşı ~ 
yan insanların cinsiyetleri, din ve 
mezhepleri, ayrı ayrı adetleri cidden 1 
hayret uyandıracak bir manzara ar
zeder. 

* * * 
Tarihte meşhur Hüküm. 
darların Hayvanları 

Jozefinin köpeği Napolyonu kıskanmış, . ve bir saldı. 
rışta onun bacağını ısırıvermişti 

'farih, her devirde hayvanlara• yük ziyafetlere bu köpek de huzura 
gö~t~rilen_ şefk~t ve n:~habb~t _nişane 1 gelir ve herkes onu ~aygı ve sevgi ile 
lermı sahıfeler ndc go:;termıştır. !ielamlardı. 

. Bazan Teabbfül derecesine çıkan Dubarinin aşıkları, köpekden te _ 
ın..;an ve hayvan rabıtaları, me:::ıela veccüh gördlikleri vakit bunu uğurlu 
i\lı:'ırda kedilere hu,-u:ıi mezarlar yap telflkki ederlel' ve maşukalannct.rn 
mak ve onlan ilflhlar mertebesine da behemehal bir iltifat görecekle _ 
yükseltmek g:bi müfrid şekiller de r ine inanırlardı. 
almıştır. Eger köpek ziyaretç:lerden biri -

Kedinin vatanı, şimali Afrikada sinin üzerine atılır.sa, mesele ak:0:ine 
Nuhi havalisidir. ~urada Yahşi bir tezahür edeceğinden, onun hiç bir 
halde raşıyan kedıler, zamanla :\lı- aşk mülazemetine teşebbüs etmeden 
sır:ı .nıyılını::;Inr, ve 1\Iısırlılar arn- salondan çekilip gitmesi hayırlı te -
o.;ıuda çok hüyiik bir rağbet ve muhab lil.kki olunurdu. 

" bete mazhar olmuşla rdır. İsveç kralı, madam Dubarinin kö-
E ki Mısır lisanında ked'ye (Pa

hkt) namı verildi. Dişi kedilere de 
(Sema kadınları) denirdi. Mısırlılar, 
ölen kedileri için büyük ay:nler ya
parlar ve onları dini ilahiler okuya
rı'ık makberi mahsuslarına gömer -
lerd i. 

Memleketin esas halkını teı:;K.il 
eden Araplardır. Bunlar da ayrı ~yrı 
mezheplere bağlıdırlar. Ve sokakları 
dar, manzarası iğrenç, yarı harap 
mahallelerde otururlar. Kahvehane
ler daima Araplarla doludur. Bun -
ların bir kısmı nargile meraklısıdır. 
Garip manzaraları sokakları doldu
ran Fellahların oturuş tarzları da ga
yet basittir. Evlerinde imiş gibi otu
rurlar. Siyasi ve hususi münakaşa
larında harikulade bir serbesti ile 
konuşurlar. Giyiniş noktai nazarın- Tarihte hayvan sevgisi: 
dan fakiri zenginden tefrik etmek Fransa kralı üçüncü Hanri, küçiik 
imkan haricindedir. Ve bu tarz ka- köpeklerden çok hoşlanırdı. O, kedi 

d F ·ı· · J ·ı· b' ı ·ı g·· .. A .. "il ·ı · lere de iltifat ederdi. Kral olma ~ im filozufların giyişini andırdığın- · ıstın ntı ız za ıt erı e oruşen t"ap gonu u erı 
dan şayanı temaşadır. Asıl nazarı dikkati celbeden nok- ve bildiğimiz şehirler gibi basittir. dan ünce biraderinin vefatını gizli 

Yahudilere gelince, onların içti- ta kadın ile erkeğin ayni hukuka ma- Eski sehir ise dünyada mevcud şe- ce haber alan Hanri tahta geçmek i~ 
mai hayati büsbütün başkadır .Ya- lik olmasıdır. Gençlik var kuvvetiyle hirlerin en garibi ve calibi dikkat çin · 
hudi mahallelerinde faaliyet daha çalışmakta ve bu çalışmasını Yahudi olanıdır. - Kardeşime İran kedilerini tak
fazladır. Mağazaların ve evlerin tar- kaza ve köylerine yaymağa çalış- Şehre gayet büyük bir kapıdan dim edeceğim! Onu görmekliğim la .. 

· ) B k zımdır! 
zı inşası Avrupaidir. maktadır. Yerli Musevi ve Arapların gıri ir. u apının etrafında nöbet 

Filistin Yahudileri şimali Avru- karakterleri ayrı olmasına rağmen b~kliyiyormuş gibi Araplar toplanır. Diyerek saraya kurnazlıkla gir -
pa insanları gibi gayet soğuk ve ca· aralarında gayri tabii bir benzeyiş Bir kı~mı ayakta durur, bir kısmı da mişti. 
zibesizdirler. Araplar gibi mültefit göze çarpmaktadır. Bu benzeyis ya- oturarak vakit geçirir. Sebebini sor· Fransız devlet ricalinden Rişliyö
değildirler ve konuşmalarında sem- hudilerde makul bir şekilde gözüken dum. Meğer bu kapı Arabistanın nün evinde oldukça mühim miktar
pati yoktur. Araplarda ise yaradılışlarında mev- muhtelif semtlerine giden karvanla- da kedi vardı. Onlar, masaların ba-

Alaka gösterenlere karşı en faz- cud imiş gibi tezahür eden inad ve rın merkezi imiş. Çarşıya gelince ha- şında, koltukların üzerinde, kağıt -
lasJ hafif bir tebessümle mukabele. ifetleridir. ~ır ve hayale gelmiyen bir manzara ların arasında gezip oynarken Rişli-

1 k ı k r- vn kpnilı:u·ini ?:P.VklP. sP.vl'PnPl' vP hn-
ederler. Yahudi maha1Jesi her hangi FıHstin Araplarının karakteri ka- ı .e. t:u~ı a.ştı · vu•§ı ç<Jllertn guzelie- zılarını kucağına alarak öper durur 
bir seyyahın derhal dikkatini çeker. dim Yunanlıları andırmaktadır. A- r~ ıle baştan ba~a dolmuşt~. Renkle· du. 
Bir seyyah onlara alakasızlık göster- radaki fark bu İnsanların kuvvetli rı ~ek k~yu olmıyan bu dı.lberler, el- Bu meşhur Fransız devlet reisini 
diği takdirde Yahudiler derhal şüp- zekaye malik oldukları halde kadim lerındekı sepetler~e muz, lım~n, por- ziyarete gidenler, onun omzunda , 
heye düşerler. Yunanlılar ~ibi bu tabii vergiden is- takal, ve muhtelıf meyvelen satı • sırtında rahat rahat oturan kedi yav 

Araplar daha nazik ve faziletkar· tifade etmemekte olmalarıdır. yorlardı. .. . . rularını gördükleri zaman hiç de hay 
dırlar. iyilik gördükleri adamlara iki dü man millet arasındaki mil- Bu kızların mutebessım çehresı- rete düşmezlerdi. Rişliyönün büdce-
karşı gösterdikleri minnettarlık şah- l;- tcassup hayalin fevkindedir. Fa- ııi parlatan simsiyah gözler, miışte- :;inden güzel bir fasıl bu hayvanlara 
eserdir. Filistin Araplarının rengi kat hususi ve ticari münasebetleri rilcri derhal çekiyordu. ayrılmıştı. 

peğine pırlanta bir gerdanlık hediye mevkiine çıkardı. Büyük şair Beu • 
etmişti. Şüphe yok ki bu zikıymet ger delair , kediye hasrettiği güzel bit 
danlık uzun müddet köpeğin boynun şiirinde onu edebiyatta ebedi kıldı. 
da kalmadı. Şair ve münekkid Teofil Gotyeniıt 

Madam cenahları onu kendi mü - on iki tane kedisi vardı. Evin her ti 
cevheratı meyanına idhal etmekte rafında gezen, türlü türlil oyunla • 
hiç bir beis görmedi. riyle ortalığı alt üst eden bu yara 

Luvesiyen şatosunda yalnız kedi - mazlara Gotyc bayılırdı. 
ler, köpekler değil; dişi ve erkek En cok kedilerin intizamsızlığın • 

d;~a~d;. zan:or a·ai~·1e tarihde ~a- ~-~~ '"a·i~~~rci~.' o4G.~1e~·v;.·i·;;;:;;i·1efıl_.I 
ruf olan meşhur küçük zenci, daima bazıları ile iyi, bazılariyle fena rt • 
şöyle şikayet ederdi : çinen kediler, efendHerinden bUI 

- Efendilerim hayvanları benden dukları yüz sayesinde kitabları, fl10tf. 
daha çok seviyorlar! bilyaları, ve örtüleri darmadaj1Jl )>fi 

Bonapartı ısıran köpek: vaziyette bırnkıyorlardı. . 
Güzel Fortune jozefinin ismili bir Fransız edebiyatının diğer mo)lılll 

zencilere nazaran daha açıktır. Vü- de eksik değildir. Filistin Arabı sık.-------------
cudları muntazam, boyları uzundur. sık Yahudi mahaJlesini ziyaret et
Kafalarına geçirdikleri ve ucu arka- mekten geri kalmaz. Gerek mahalle 
larına kadar dayanan sarık, çehrele- aralarında, gerekse çarsılarda elele 
rinde garip bir resmiyet yaratır. vererek ikişer iki er dolasırlar ve 

.IOlJfO(] 

M. ŞEVKT UuUR 

köpeği vardı. Napolyon Bonapart . bir siması olan Rarbev d' Auıvil'jJJ 
zifaf gecesinde karyolanın altında çok sevdiği kedisini, ~ ölür ölrtJ8~ 
yatan Fortuneyi görür görmez biraz madmazel Lui Reed kendi evine • 1'-

- ..... _, 
1
"._ durdu ve kendi~ini dışarıya çıkar~ mış \'e yetim kalan hayvana gose -... , :af k · t d" b k 

Dahili hastalıklar mlitehaaı111 
İk.inci Bevler ıııolc.ak No. 8? 

T elt"f on f\.:'., l2A6 
Hastalarını Sabahtan itibaren n 

Bu Arapların hayatında kadim Su mükellef vitrinlerin önünde duru;:> 
riyelilerin hayatını andıran bir taraf hazan hayretle, hazan müstehzi na
yoktur. Bu hayat daha basit ve daha zarlarla vitrin.muhteviyatını süzer, lf"'~f' dahi kabul ve muave-ne edf'r. 

normaldir. Maamafih memleketin geçerler. 
gerek siyasi ve gerekse ticari hayatı Tel - Abobonın merkez agorası 
baştan başa Yahudilerin elindedir. Avrupa çarşılarına muadil bir şekil- -
Fakat şunu unutmamak lazımdır ki, dedir. Bu çarşıyı ziyaret edenlerin 
bu Yahudiler, Avrupada yaşıyan en büyük kısmı, çehresini siyah pe· 
Museviler tipinde adamlar değildir- çelerle örten feraceli kadınlardır. 
ler ve iki cins Musevi arasındaki fark Filistin hanımı çarşıda değil, so-
dağlar kadar büyüktür. kakta dahi gezerken ellerini ferace-

Filistin Yahudileri muhtelif lisan- den çıkarmaz. Bu büyük mağazaln
larla konuşurlar. Dini ve Milli lisan- ra girince dilber çehresini örten 
!arını bilenler pek azdır. Maamafih peçeyi yana fırlatır ve birdenbire gü
tedris usulleri, felsefe ve edebiyatla- neş ziya~ına rekabet eden iki siyah 
n Abraham edebiyatının kurduğu e- parlak göz nazarı dikkate çarpar. Ku 
sasa dayanır. Arapların mahallelerin düsü Şerifin önünde uzanan sahil, 
de, mağaza ve yazıhanelerin bütün baştan başa kumsaldır. Fakat içeriye 
işlerini erkekler görür. Yahudi ma- doğru ilerledikçe yavaş yava~ kum 
hallelerinde ise bu işleri idare eden- zail olur, dağlar başlar. Dağların a
ler kadınlardır. rasında yapılmış yolların içinden 

Tel - Aviv iki yüz bin yahudi ile peygamberlerin şehrine varılır. Dağ 
meskun bir sahil şehridir. Mimari ların eteğindeki tepeler insan eliyle 
fennin son esaslarına göre in~a edil- birleştirilmiş gibi biribirini takip ve 
miş, fakat yüksek değildir. Apart- kırmızı renkleriyle münzeviyane ve 
man yoktur. Mağazalarda umumiyet fakat hoş bir manzara yaratırlar. 
itibariyle kadın ve kızlar çalışmakta- Mısır ehramları gibi garibüşşekiJ o
dır. Gayet temiz beyaz elbiseler al- lan bu taleplern arasındaki zeytin
tında çalışan ve kısmı küllisi dilber- likler ve köyler ise asarıatikayı an
lerden ibaret olan bu kızlar gayet na· dırırlar. 
zik ve mültefittirler. Bunlar, baştan Kudüs, eski ibadethaneleriyle, za
başa Avrupadan muhaceret suretiy- man z;ıman inşa edilmiş olan muaz
le gelmiş kızlardandır. Bir çoğunun zam binalarıyle dini medeniyeti bir 
babaları, kardeşleri veya kocaları, fi. arada toplamış bir şehirdir. Bilha~sa 
lezof. sanatkar, muallim vevahud tabii cazibesinden doğan nese ile ka- Mevsimin en y~nilik· 
resmi dairelerde memur iken, bugün rı~ık ciddiyet, insanın maddt ve ma- /erini bayan kumaş• 
ya bakkal, ya Gazete bayii, ve yahud nevi ,·arlığı üzerinde esrarengiz bir /arının erkek kuma-r • 

ma ıs e ı. ce a mıştı. 

"~, / Fortune, Napolyonun bu hareke~ Alman musikişinası Vagnerin. 111; 
~-~, 

1 
. tine ehemmiyet vermeden ona yal - tede ede tüketemediği kral Luıs ·,t 

~ , ~ l/ , nız dişlerini gösterdi. · koğular için çıldırırdı. Bizzat kendi 
~ \ ,.. 

1 
Bu aralık sevgilisi jozefinle meş- nin yaptırdığı gölde, kral onlati, 

it~ 't gul olan imparator ise, birdenbire ba yalnız yüzmelerini temaşa etmek 
"' cağının Fortune tarafından hızla ısı- kalmaz; kendi kayığını koğulara çe 

rıldığına şahid olunca ne yapaca - tirirdi. . " 
ğını bilemedi. Vagnerin en kuvvetli eserlerıııd .J.. 

Napolyon, samimi dostlarından bi- birisi kralın bu hayatından nıOlhf"" 

~ ... . 
Onyedinci asırda kediye merbuti -

yet muharrirlerin ve romancıların te
:;iriyle daha şümullü bir şekil aldı. 

Fransız şairi Ronsardı filozof :\fal -
herbe'e karşı müdafaa eden l\Iarie 
Le yars daimi surette kedilerle bir -
likte yaşardı. 

Rişliö bu sebebden clolayı l\1ar'ye 
iyi bir maaş bağladığı gibi, l\Iarj de ili!li~~if;ıf.. .. 
hali hayatta iken en sevdiği kedis!ni 
mirascı tayin etti. 

Ondördüncü Luis rİ!;ine o zaman şunları ı:;öyledi: 

dir. J 
Kral Luis, ayni gölde boiUl~, 

r ölmüş ve genç yaşta koğularııı• 

I
' sevdiklerine veda etmişti. .,, 

Yirminci asırda kedi, köpe~ a)if 

( kuş ibtiHlsı eksilecek yerde bıl ,ı, 
artmıştır. Bu hususta da bir fikir ,el" 

ı mak lfızım gelirse, her gün ~astb,ı 
diğimiz genç bayanların ellerıne 
mak kifayet eder. fiJ' 

Zamanımızda küçük kö~ek :ıdr' 
çocuk doğurmak zevkine bıle b 
olmaktadır. 

---~ 
---Operatör-

Cevdet Mustafa 
GÖNENDEN 

.+atfbl 
Memleket hastanesi b87• rtıft 

Onikinci ve ondördüncü Lui za - jozefinin bana fazla iltifat etme - 2 inci Beyler sokak furun k• 

manlarında, ked!den ziyade küçük sini Fortune hazmedemedi ve baca No. 25 
köpekler ve kıymetli tazılar rağbet ğımı ısırarak intikamını aldı. 
bulmıya başladı. Saray kadınları için Japolyonla arn:;ı açılan Fortune , .-----------~--
de küçük köpeklerle gezmek bir mo- jozefini yanından hiç terketmedi. 
da olduğu gibi, ressamların tablola- Epiy bir müddet sonra 1talyada ko -
rında da köpeklerle beraber yapıl - casının yanına gelen jozefinin ara -
mış portreler görmek adet hükmü- ba~ından bir baş uzandı 1 
ne girdi. Napolyon bu başı tanımakta ge -

Filhakika ondiirrlüncü Lui kendi - cikmedi. 

uoı cor 
Eakteryolog 

A Kemal Tona! 
• }Jkl., 

Sul~ıcı. aalgın b~ 
da büyük ga?:inolarda garsonluk ya- tesir yaratır. l" 
parak hayatlarını kazanmaktadırlar. Evler sıralanmış değildir. f\Aaama- larının en eyisini sinden başka h iç kim~eyi ı:;e\"mezdi. o. gene dişlerini kendisine göı:;te -

Sahil boyunca göze çarpan büyük fih taşlar ısevimli bir manzara ar- lbrahim Karakaş Fakat tazılarla birlikte ava çıkmak, rerek bacağını kinci defo ısırmak is-

:rnfttebdl'I ) . e 
( Verem ve salt ha ,.-

Bumahane pelit k~ 
nmda 741 115 

Tplrfnn: 4 

gazinolar hep bu muhacirlerin tarifi zederler. Eski şehrin planı mukad- onlarıT' avdaki muvaffakiyetl~rini te tiyen melun Fortuneydi. 
ile yapılmı~. mağazalar onların ver· des memleketin kadim tarihinde can fan alUU%. maşa etmek kralı memnun ediyordu. Edebiyatçılar ve kediler: 
dikleri direktif üzerine tadilata uğ- lı bir tablo gibi durmaktadır. Yeni il Onbeşinci Luinin sevgili Madam Romantizm ceryanının Fransada 
ramıştır şehir tepeler üzerinde inşa edilmi~ ·----O•d•aa-•p•a•z•a•"-".0.-ı ... 2 __ .--!,! Dubarinin nefis bir köpeği vardı. bil' revaç bulması, kedileri gene ikbal 
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...,._ .. __ _ 
Fransız Filozoflarından Alfred Foui 

lee'nin bazı düşünceleri 

(SAHiFE 7) 

Manisa' da 
,, .. 
uzum .______ * * * _____ , 

. 

0rta tedrisat program-
ları hakkında 

Rahmi 
1-

Balaban 

Kemalpaşa, sakin bir ha
yat arayanların yeridir 

bayramı 

Bayram bugün 
başlıyor 

Epeyce zaman evvel, F ransada li- sını kavratmahyız. 1 

se programları üzerinde çalışılırken (T aine} bana yazdığı bir mektup· 
bir anket açılarak bir çok mütefek- te: «eğer vaktim o lursa, (sanatta 
kirlerin reyleri alınmıştı. Bu maka· ideal} e:ierim gibi, (hayatta ideal) 
leler, bu soruya Fouillenin verdiği adında bir kitap yazarak bunda: Çin, 
cevaplardır. Grek, Roma, ilk hıristiyanlık, Sen 

Son dolu afetinin zarariarı - Kemalpaşanın su ve elektrik 
ihtiyacı - Gürültülü bir otobüs yolculuğu 

Yağmur Saruhanlı 
bağlarında zarar 

yaptı 

Bu filozofa göre orta tahsilin ga· Luı z<.>manında I· ransız, 1 500 de 1-
yesi: talebede ahlakı, karakteri ve iç- talyan, 1600 de lspanyol... ahlakları
timai hissiyatı yükseltmek olmaldır. nı , tarih usulü ile, tahlil ederek ob· 
Tarih, edebiyat, ilimler; karakter, jektif bir ahlak meydana getirece
ahlak ve cemiyetçiliği yükseltecek gim.> diyor. 
şekilde programlaştırılmalı ve metod Çindeki Budist ahlakın 1 500 dc-ki 
1aştırılQ'lalıdır. Öğretmenler de bu İtalyan, 1600 deki İspanyol ahlakla
prensibi tatbik edebilecek surette ye- rının yirminci asır ahlakını kuvvet· 
tiştirilmelidir. le yükselteceğin.i ben ~anne~miyo. • 

Bu yazılarda (öz) budur ve bir rum. Ben, (Taıne} nın tarıhe aıt, 
rnedhal ile beş makaledir: kanaatinden ziyade, şu filozofik fik-

1 ) Tarihçiler ve terbiye, rini beğeniyorum: 
2) Edebiyatçılar ve terbiye, cllimlerin her birinin mevzuu, iyi 
3) F enciler ve terbiye, seçilmiş bir avuç hadiseden ibaret· 

Manisa, (Hususi) - 21 Ağust~ 
:\!ani.sanın üzüm bayramıdır. Ba 
ram bu yıl emsalsiz bir şekilde ku 

, lulunacaktır. Her köylü bayrama g 

lirken en iyi cinsten beş kilo ku 
çekirdeksiz üzümle, onar kiloda 
aşağı olmamak üzere yaş üzüm get~ 
recek ve bu üzümler bir jüri heye 
tince seçilerek, birinci , ikinci 
üçüncüye vali Bay Faik Törel t 
rafından mükafatlar verilecektir. 

4) Tedrisatta hangi felsefi fikir· tin 
lerden ilham almalı? Hangi fikre dayanarak seçmeli? Dolunun harap ettiği bir bağ ve felaketzedelere huğ day tevzii 

.. 5) Bütün muallimler için felsefi - Mühim olanları mı diyelim. - E- Otobüs, dar ,.e kıvrımlı boğazdan viz büyüklüğünde düşen dolular ümi ze ayrılnn yere !;üzülerek besmele 

Her köy arabalarını slisliyecekle 
ve geçit resmine iştirak edeceklerdi11 
Gönderdiğim resim, üzüm komite 
tertip heyetini göstermektedir. İnh' 
salar idaresi, bayram şerefine piyas 
:rn Manisa iızüm bayramı sigarası çı. 

karacaktır. Halkevi gençleri de bay. 
ram münasebetiyle Ilalkevind 

ı 
. bir terbiyenin zarureti.. hemmiyet ölçüsü ne olacak?.. çıkınca, önümüze r engarenk bir Sı- dimizle berab~r bütün mah~uli.i öl- -Devamı 10 uncu sahifede 

• < - METHAL - - Manidar olanları mı diyelim. • vas halısının serildiğini zannettim. dürüverdi. Öyle bir dolu yağışı ki, 
• On dokuzuncu asır bir çok tenkit- Manayı veren sizsiniz. (Taine} in Etrafı koyu yeşil , yük~ek dağlarla emsaline peknz te. ndi.if edilir. 

cKahramanlar deli hazretleri> piye. 
-Devamı 10 uncu sahifede 

çiler gördü. Fakat bir (yaratıcı} gör- tarihi etüdleri, kıymetini çabucak çevrili geniş bir ova ... lıuğ<layı veya - Tesbit edilen zarar büyük mü'! 
rnedi. Bu sebepledir ki on dokuzun· kaybediyordu. Ancak tarihi eserle- arpa~ı alınmış sap~arı toprak parça- - Senevi on milyon kilo kuru 
cu asıra (tenkit asrı) adı verilmesi rinin şurasına burasına serpilmiş o- !arını, bir çok yerler·nden maka;;la üzüm alınırken. bu yıl beş m'lyon ki-
ni teklif edenler bile oldu. lan içtimai filozofiye ait nazari gö- kesen her ne\'İ meyva ağacı. Ve ye- lo ancak çıkanlalıilccek. 

On dokuzuncu asırda objektif rüşleri bir kıym~te maliktir. şillik; yeşi l lik... - :i\Iah:mlii tamamen mahvolan 
ilimlerde pek büyük keşifler görü- (Renan} ın; tarih tenkit ve tahlil Yol kıvrılarak kücük tepelerden köyler var mı? . • 1 
Yoruz. Fakat mevzuu insan ve cemi- sonunda varmış olduğu yıkıcılık du- inip çıkıyor. İşte . ağaclıklar arasın- - Evet : Ekmeks.z, Akalan, 1 en
Yet olan ilimler, hiç ilerlemedi. Çün· rumu hakkında, (İsanın hayatı} e- dan görünen tek-tiik binaları ile, Ke- miş. Çambel köyleri tamamen; aşağı 
kü 0 asrın mütefekkirleri, insan ve serini okumuş olan Alman filozofu malpaşa karşımızda belir'verdi. ve yukarı Kızılcada zarar 
cemiyeti hep tahlil ettiler; inşa ile ( Niçe}, ona: «İradesinden hasta o· Göklere uzanmış şadınıan dağı. Örende 7o 40, Kemal paşada c: 70 
uğraşmadılar. la~ ~avallı Fransanın mümessili> de- nın eteğine ~a!·ılm.ış olan bu ~.as.~~a- dir. Umum ~olu sa~ası da 3GOO h~.k-

Filhakika on dokuzuncu asrın mıştı. cık, bende şırm hır ~alkan koyu ın- tardır. Zeytınler, o 40 zarar gor-
ikinci nısfında Fransada (Renan) Hülasa, on dokuzuncu asır, inşa tibaını bıraktı. mi.işlerdir. Fakat, Ege mıntakasında, 
H"" lT~jn~) f\ld~,.)p,..,. hAlci,rntÜ 7ir;ı edebilecek isciler beklivordu Fakat Burnsını, daha ~·velden lıj)en ar- toprak insanları ynlnız bir mah.sul_e~----...-.. 
( Victo \...OUSınJ in elincıe filozoıı tarın yapan, erCX:fiaon yapan, mu- xauaşım, rnoıatın, csırgcmcoen her- 1.)eJ"ongfadıkmrı çııı, :ı ırn Iil'C:Uı açn 
düııe d.: '~ b' t 'h v iktitafçi- tebahharlık yapan; 0 suretle ki bun· şeyini verd'ği bu gilzel yere kanıksa- mevzuu bahis değild'r. Tabii, fena 

:ıt uşe Kuru ır arı e 'b' b k 1 .. . d k' . t d.. k .. r·ı d d·1 lıgw ad·· .. t " B d ha k devlet larla umumi inhilale sebep olmuş o- mış gı ı aş a me\'zu ar uzerın e ı \'azıye e uşen oy u.ere yar ım e ı 
U§muş u. un an ş a k d k . . kt d' k d d'J kt' 

adamları da fikir adamlarından kor· lan büyük zekalar gördü. Beklenen .~n-~ş~asın~ evam etme ısteymce, me e ır; ışın a e ı .c~e · .~r. . . 
kuyorlardı. iki yüksek zeka olan bu değildi. Beklenen, bunlar vasıta- sozunu kestım: . . . . Doluda, malı ul~erının. u~t: bırı 
(Renen) ile (Taine}, büyük mese· siyle, yeniden yepyeni bir dün_ . - Du~, ~edım; bıraz da tabıatı mahvolanlarm .. a:.a~.ı vergıler.ııın af-
leleri ele alıp derinleştirecekleri yer- ya, kuvvetli bir cemiyet inşa etmek- dınlemek ıslıyorum. fı hususu da gozonunde tutulmuştur. 
de tarih tahliline daldılar. ti. Her köşeden su şırıltısı, ağaç hı- :. 

(R ) fi fA l .. B .. k d 'h h dd şırtı~ı du:ruluvor. Öğleden sonra, Belediyenin pü-
. enan ' 

1 ozoklı vel sosyohoJı yfe· ugune a ar, tarı ' a ı za· K·ısabanıı; en güzel "eri muhak für ı>üfür esen bahçesinde İlçeba\.· 
rıne, Almanları ta it i e, tari ve i- tında nasıl olması lazım ise bir türlü k k k'. b '

1 
d' b. ·' k.' ... k b' h. 

ı 1 a ı e e ıye ınasının uçu a Muhiddin Önen, Belediye re 'si Ah-
0 oji kritiklerini ikameye uğraştı. öyle olamamıştır. Bugün de tarih ne 'd' ' 

F k k 1 k h çesı ır med Erzin, Kızılay başkanı Ahmed a at menfi ve yı ıcı o an ten it, er bir objektif ilimdir, ne de hakiki bir G · t•k B 
1 

d' · · 
en" ve sempa ı e e ı'-'e reıc:: ı Limoncuog· lu, ve toprakta nasırlaş-§eyi yıktı. Yerlerine hiçbir şey inşa terbiye vasıtası olabilmiştir. T C\rihçi, B Ah:r d E . . d .J • w 

~d ed' hAd· l . .. h d . V . ay me rzınm, ne erece ınce mış parmakları ile ayni kuvvette ka-
em ı. a ıse erı muşa e e etmıyor. esı- b' k h.b. ld w d ı. 1 t tt w •• w d'- · 'ft · c O d k l d .. .. . ı r zev · ~a ı ı o ugunu. sa ece uu- em u ugunu ogrcn ıgım çı çı e-

n o uzuncu asrın son arın a kalarda goruyor. Bu vesıkalar ne ta· .. kl 1 k .. k" mil olduğu halele memleket mevzula-
ahlakın inhilalini gördü isek bunda mamen bitaraftır, ne d~ tamdır. Mü- rasınNı gf?rmt eb. et adn kama . ~tdım ·un. 
(R ) k . ·1·w · · "h' 'h b' k .f 1 ( k) b l e ıs a ıa e oru ıçın e va\·aş rı üzerinde konuşuyoruz. Döne dola-enen ın ten ıtçı ıgının mu ım verrı , en o Je tı sayı an te i e .1 ı· k K 1 • , • 1 b ı 
t · · l (İ ) 'l w - k l h"d. l . k d. . ... . A yav:tş ı er ıyere ema paşanın ) e- şa ~öz . gene h.ema paşayı u du. 
esırı o muştur. nşa ı e ugraşaca o sa, a ıse erı; en ı sıyası, dını, a"'ne 'lk k 1 •· ·ı ld.k T"tlı Beled .\'e l'"i"i. kasaba ı1akkıııda v d 1 k k' .1 w k 'k l .. 1.. • . k g ı o u u om ne ge ı . ... , .., 

. er e ya nız yı ıcı ten ıt ı e ugraş· e onomı . , mora goz ugiı ar asın- bfr gülümseme ·ıe b · · karşıln•an şu izahatı verdi: 
~ak gençliğin terbiyesi üzeriQde de- dan görüyor. Hadiseleri biribirine kültür isvarı Ba\~ Necaı:\ıtE>re. • _ Kazr.nın nüfu~u 26332; mer
tın tesirler yaptı. Bu sebeple on do- bağlıyarak insanların biribirine olan _ Kemalp;şadnn ı bir yp;·e git- kt!zin 4882 clir. Halk, umumiyetle top 
=h~uncu .as.ır f:n v~ ed.ebi~atçılar.ı, t~~iri.?i gö~tere ... bi~me~ ise ayrıc~ ~üş mediğiniz yüzüniizden belli. dedim; rakla uğraşır. 

. ak ve ıçtımaı terbıye ışlerınde hıç kuldur. Bır hadıseyı gerek hıkaye, Öyle zaıınecliyorum ki. İzmi rde ba- _ Kasabanın ne gibi ihtiyaçları 
~~ şey yap~~adılar. Daha f~nası, g~rek izah ~olların.d~n. tarih henü~ şımıza ateş yağdıran giine .. burada, var. 
de nların tesırı ıle progr~m.lar, hır ç .. o~ hır m~hayyıle ve fıkır ınşasından ı· size sadece ışığını göndel'ebiFyor. _Suyumuz boldur; fakat, henüz 

fa, karmakarışık edıldı. Ve hala barettır. Okulun ön tarafındaki tabiat, nn- modern tesi:-at yok. Bunun için çalış-
da rasyonel bir esasa bağlanamadı. Tarih, hadiselerden bahsediyor fiteatr şeklinde .. E\'\:eıa, dalları bir- maktayız. Sonra elektrik tesisatı 

Bütün itikadların yıkıldığı ve vic- amma, fikirler arasında yuvarlan • birine girmiş, yaprakları mütemadi- kafi gelmemektedir. Esaslı biı- teBi
danların (idare edici prensipler) den maktadır. Tarihin gayesi, hadisele· yen kımıldıyan b:r ağaç denizi. onun sat yapacağız. IlüHin bu işlere pek 
tnahrum kaldığı bir zamanda - ne re vukuf olmasına rağmen bunun arkasında tarlalar ... ·ve birclenbiı'e yakında başlanacaktı; fakat, dolu 
kadar yüksek keşif ve icadları olsa kadar hadiselerle doğrudan doğru- yükselen dağ çenberinin eteğinde afeti, bütiln tasawurlarımızı sarstı. 
~a -objektif fen ile, kritik ve filol<>- ya az münasebettar ilim yoktur. Ta- bu yeşll dekorun bekçileri gibi duran l\Iaamafih , Belediyeler bankasından 
Jınin istilasına uğramış bir edebiyat, rihten daha (ideolojik) bir ilim ol- göçemencik köyler ... Ser·n bir rüz - yapacağımız istikrazla bu işleri, ge-
l~~biye etme yani insanı ve cemiyeti madığı iddia edilmektedir. gar, durmadan es:yor . ne pek yakında halletmeğe çalışa-
~\lkseltme işinde kafi gelebilir mi? (ilmi ekol) ün babası sayılan Okulun, serin havayı adeta şiir- cağız. Dolu bir çok işlerimize sekte 
kayır. ~u .iıt~, (inş.a~ cı (yara~.ıc~}, (Fustel de_ Conl.~nges}, tari.hi kanun leştiren havuzu etrafıııda otururken, vurdu. 
\lvvetlı hır fılozofının pek muhım olamıyacagını soyler: cTarıh zaman dallar arasından gözümüze ilçebay Kemalpasada spor ve avcılar ku-

tolü vardır. zaman, hadiselerin sebeblerini bula- ilişti. O da bizi fnı·ketmiş olacak ki lübünün tesi;ine, temsil kolunun, te-
l bilir. Fakat hiç bir vakit bir kanun derhal yolunu değiştirerek yanımıza şekkülüne önayak olan ve mektep 

'f ARIHÇILER ve TERBiYE keşfedemez.> geldi. zamanı 50 fakir çocuğa öğle yemeği 
Ders programında mihver, tarih Gene bu ekolün bayraktarların - Bugün, İzmir meb'usları bekleni- verilmesini temin eden okulda bir ol 

ı;- 8\ln, diye tarihçiler çok uğraştılar. dan olan (Longlois} diyor ki: cTa- yormu~. llnlkın dileklerini dinliye- çok tesisat yapmış bulunan genç ve 
t.tkkat tarih, en yüksek verimini on rih , bir mahkeme olamadı. Galiba ceklermi~. · enerjik maarif memuru Necati İlter 

0 
uzuncu asırda verdi. Bundan bir mektep de (yani terbiye vasıtası) flçehay ::'lltıhiddin Önen: s~zc karı~tı: 

:
0

nraki verimi, bir takım tali teferrÜ· olamıyacak. 1 848 adamları, fenne, - Güzel, daima kem gözlerin - Dolunun en büyiik zararı köy-
.) Ve ta fsilattan ibaret olacağa ben· çocukça itimadları neticesi 'umdular kıskançlıklarına maruzdur. diyor; !üye oldu; ikinci büyük zararı da 
~'Yor. Yirminci asrın istikameti, ara- ki: Tarih; insaniyete (olmuş olan) dikkat edin. çok güzel bir kadın aley muallimlere ... Muallimler, iki aydır 
Q. a taraması, tarihi etüdlerden ziya· şeylerin sebeplerini öğretirse istik- hinde o kadar ipe sapa gelmez ŞL·yler maaş alamıyorlar. 
tıc sosyoloji, fizik ve biyoloji sahala- bal emniyet altına alınmış olur. Bu- söylenir kC İşte: bizim şirin kasa-

olacaktır. nun on dokuzuncu asrın bir hayali bamız da böyle. Tabiat, zaman za- Kiraz mevslminde binlerce 
~·Yirminci asır: Olup bitenlerden olduğu anlaşıldı. man. kendisini veya kendi .eserini in- ziyal'~tçinin uğrağı olan Kiraz 
,,. 'Yade kendisi (yapmak} ile uğraşa- Tarihin adaleti, her şeyi meydana sanlardan kıskanır ve ona arnda bir yaylasını ve kazn halkının 
ya~aktır. Gözlerini{geçmiş} ten zi- çıkaracağı iddiasının boş olduğu, bir en bü~·ük fenalığı yapmaktan çekin- meyve yeri Kemalpaşa dere ini ku-

a.'T'e (~elecek} e dikecektir. çok misallerle anlasılmadı mı? mez. Ru yıl Kemalpaşanın başına ge- cağında toplıyan ağaç, su d 'yarı şirin 
tll erbıye i~l~rinde tarihin faydalı Tarihin sinesinde nice adnletsiz1ik1er len kaza~·ı . duymuş \'e gazetelerde Kemalpaşndan ayrılırken güneş bat
\.ı ""'asını istiyorsak ; çocukları. u zun saklı ki, hiç dışına sızmıyarak öyle okumuşsunuzdur. Tam halk, «OOI mak üzere idi. 
t\ ~fdıy . tarih hadiııeleri icinde bu- gömülü kalmı~tır. Aksine ola rak mahsul alınacak> diye sevinirken ha- Otuz kişinin dizdizc oturduğu 

a. tacak yerde, tarihin ruh ve mana- - Devamı 8 inci sahifede - va karardı ve yağmurla karısık ce- Turgutlu otobüslerinden birinde bi-

l -Mansada üzüm bayramı ter tip komitesi azaaı .. 

ış·lY·n·cariin .. : .. ·e··lY·nl'·cai·a·n·ı 
- . 
• , •••••••••••••••••••••••• 1 •••••••••••••••• 1 •• ,, ........................................................... ... , • • : 

Eskimolar için Cehennem! 
Alaskaya gidip oradaki yerlileri lsanın dinine çekmeye çalışan pa

paz efendiler bir yanlışlık yapmışlar, Eskimolara cehennemin sıcağın
dan bahsetmişler. Fakat bakmışlar ki: 

- Şunu yaparsanız cehenneme gidersiniz. 
- Bunu yaparsanız cehenneme gidersiniz, dedikçe bu günahları iş. 

liyenler çoğalmış. 
Nihayet papazların içinden biri meseleyi nnlıyabilnıiş. Diğer misyo

ner arkadaşlarına: 
- Gene bilyiik bir yan!ışlık yaptık, demiş. Eskimoların bütün hayatı 

soğukla mücadeleyle geçiyor. Onlar için cehennem korkulacak birşey 
değil, bilakis istenecek biı şey, yani cennet! 

Günde 10 bin şapka modeli 
Şapka kadınların hususiyetlerini gösterebilmeleri için en güzel bir 

vasıtadır. Kadının ilk nazarda göze çarpan kısmı baş \'e dolayısiylı 
snpka~ıchr. Şapkalar kadının zevkini hatta karaterini meydana k<r 
) abilir .. 

Her şeyde olduğu gibi şapknl:ırn da hakim olan moda rekabetinin 
istediği, zevkıne uygun kalıplara uymalıdır. 

Bu yaz, artık geçmekte olmasına ragmen her gün yeni yeni moda
lar çıkmaktadır. Esa.:: itibariyle bu sene yazlık şapkalar geniştir. Esa
sen güneşten muhafaza için böyle şapkalar kullanmak şartır. Ancak 
bu sene bu geniş kenarlı şapkaların birçok cazip şekiller aldığı görü
lüyor. Bu da kadınlarımızın kendi eserleri olsa gerek. 

Holivutun en meşhur sinema yıldızları modaya uymamakta, bilakis 
modaları icad etmeketdirler. Esasen bu yıldızlar da modavı taklid de
ğil, modayı icad etmenin marifet olduğunu söylemekteirler. Ru ba
kımdan bütün sinema muhitlerinde yevmiye 10,000 şapka modeli isad 
ed:lmektedir. 

6 bin sene evvel müstahkem şehir! 
Liverpol iliversitesi Arkeoloğlarından bi rheyet )!ersin civa11nda 

İsadan 3600 yıl önceye aicl tarihi ve müstahkem bir şehri yer altında 
bulmuştu. Bu harap şehrin urkeoloji husu iyetleri çok kıymetlidir. Şeh
rin methalindeki kapıların iki tarnfında taştı.n kuleler vardır. Tahkim 
edilmiş duvarlarda birçok dur pencereler \'e mazgallar ınevcuddur. 

Bu mazgallar civarında toparlak birçok taşlar bulunmuştur ki, bun. 
Jar döğiışlerde gülle yerine kullanılmakta imiş. 

Harap şehir içinde \'eknesak evlerden bn~ka bir saray harabesi de 
b~lunmuştur. Şehrin harabesi Hititlere aid kalenin sekiz m tre derin
lğnde meydana çıkarılmı~tır. 

Lverpol üniv.ersite i heveti bu kazılan geçen sene yapmıştı. Bu >:ene 
araştırmalara devam edilerktir. Arkeoloğlaı· bu ŞPhir hnr.ıbe ini ilk 
Mısır hükümdarlığından birkaç yıl ve lsadan 3600 yıl onc<'ye aid oldu
ğunu söyliyeırek ~'aynı.is gazetesinde yazılar yazmaktndırlar. 
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Papa ---· · Fuar düri parlak meTiısinl.le acıldı 
Danzig mes' efesinin - Baıtarafı s nci Sahifede - Sovyet paviyonunda: İran Şahinşahı Rıza 

9

Han Pehlevi, 
halli icin uğtasıvor mış, hnlk, bitibirini çiğneyerek fuar Ticar~t Ve'kilimiz. SOYyet piı.vb·o'- Milli Şefimiz İnönü başbaşa bir ha-
R 20 (R d ) .. p 1 k :;ıaha:;ına hücum etmşitir. Bu esnada nu'! önünde Sovyet sefrii )I. Trentiyef rita üzerinde görünmektedirler. -

h 
. ~ma, Ma Y? -.

1 
papla 

1 kapı civarındaki Polis ve le maiyetinde'Ki zevnt fafa'fıntıan kar Alman, pavyonunda: 
arıcıye nazırı aglıyone ı e o on- . . 7 • •• • 

f
. . d b .. ..h. b' bel<çj koraonunun 'Kafi tlei'e- ~ıltttfftfiş ve sefır, \ ekılmııze: Vekilimiz, Alman pavyonunu da 

Nakleden: 
** ya se ırı atasın a ugun mu ım ır . .. .. 1 11 n· b .. 

1
Ak k b l B ·•ıA cede kuvvetlı olmaması yuiunclen - Hoşg~lôiniz Bay veki . ıye ziyaret etmiş, uradaki muhtelif e-

mu a at vu u u muştur. u mu a- p r. l d 
k D 

. I . k ''"l kaza vn.kub'olmuş, halk, Fuar ktıpı- Türkçe hitapta bulunmuştur. nı,: ı- ser eri göz en geçirmiştir. Alman 9-
D 1 d k I T:T el 1 d ı · . . 1 d l= :ı:ı b I atta, anzıg mese esı onusu muş . . w L • t I ağ ar a, ·aya ııuar a, ova ar a rını annesınirl e ffi en a maDa lilş a-

1 2 
. . p· -1.. h~ ..h 8mda:fi ıçerı ta~trlış, agitç ahında ez~ yonda sovyet gençlik teşkilatı, zıraa . pavyonund~ bi hassa sanat eserleri 

h h l d d 1 k.. rri E k h d ve papa ıncı ıyunun ou usu:na- • y d .. t . k . ve ırfflaK ~etıat arın g o aşan oy- ıştı. sasen gere ocasın an ve . . . . l lerek, varalananlar olmuştur. Bun- ~an'at, işçi hareketleri, agır en u::ı rı ço zengindir. Sun i cam, makine,, 
ı ··ı . y iı 1 , • t ı. . I ::ı "' k t • b .. rrı·· l"d . d kı mesaısı etrafında noktaı nazar ar 1 d"' · k" ·a· B" .·~ · b k . 1.. 1 . . . .. 1 .. t'· S f t b k~ k k f k 1 l u erın agzı aa oır aK.ım şayıa ar ae- g1 re se ecru e gor uş va ı esm en . d"l . . ar, ort ışı ır. uı:ıı e çıc ıı. eser erı goru muş ur. e are aş a - auçu , so ra ta ım arı, motör er, 
veran etmeğe başlamıştı. Bu şayialar aldığı tavsry~leri hüs'nü istimal etine- teatı e 1 mıştır. Sıhht imdaci otomobili yetişerek ya- tibinin refikası B. Olga, Türkçe iza- lilm san~yii görülmüş, Alman cene-
doğru mu idi? ğ~. kar~ılaştığı hadiseleri metanetle h .d d" d fb . F 'h raJıları, hastahaneye kaldırmıştır. hat vermi~. pavyonda Sovyet Türkis ral konsolosu, vekilimize izahat veıt 

Bu esrarengiz Cleclikoclulatfı. inan- karşılamağa kısmen alışmıştı. Yani şb:! .. ıbadre ~l ıy~r u.' nıf orayı_ İhtiyar br kadın, düşerek bayılmış, tanına aid lıir çok reı:ıimler görUI ~ miştir. 
l d d F k b J:.: v, F h dd. h . l .• utun e evı er uzerıne nu uz etmıs . ~ b. k.b t · mıyctn aT a vaT ı. a at uua Ka- a re ın, ayatını yenı esas ar u- h .. k.. d .b. b. d d- ayak altında kalarak fecı ıra ı e e müş, otomobil ve ziraat ·anayı eser Hatay pavyonunda: 

Mat getirenler yaptıklilrı propagan- zerine kurmağa başlamıştr. Herkes-- Bu bu..~ i':: .gf. ı ya·1:?"a~·· ~- a :~1 ı. düşmekten kurtarılmıştır. leri gözden geçirilmiş, kumaş kürkler Sergi sarayında Hatay pavyonu • 
dalarla ~üphe altıntla bulunanlart da le iyi geçinmek arzusunu esas olarak a ıa ı nı . orayı dın lut·uon a ~- Bir ğüvercin: Oraldağında bulunan kıymetli ma - nu ziyaret ooen sayın vekilimiz~ 
kandırıyorlardı. Köylü yavaş yavaş kabul etmişti. Bilhassa Babialinin bü rını .tankımış veı· 0b~u evletı i ksmlanı- Fuarın açılma merasimine başlan denler, firuze ve zümrütler Hataydan gelen heyet azası talc<lirn 

ki k k 1 - d" ·ı .. ki . l d 1 . b"" .,.,~ d.. yenm uvvet ı ır tara tar ı mış- . l k t t tk· k d.1 . t• d'l . H . b· lb h uyuşu u tan ur u maga, ırı me - yu erıy e, ev etın en uyuK. uş- madan beş dakıka evve ço en e - e t e ı mış ır. e ı mış ve ataya aıt o'ir a üm e-
ğe ba lamı§tf. İkinci 'FaHteddin ismi manı olduğu halde iyi geçinmek ve tı. h F 'h k"' k ressan bir vaka olmuştur. Bembe - Bunların arasında bir hamlede Mos- c.liye olunmuştur. 
mukaddes bir aHnağan gibi Hürmetle düşmanlığım zamanında izhar etmek I. Şey . odwybı . .' .~e asdı v~l ~rknaz- yaz renkli bir güvercin, uçarak gel - kovadan şimal hattını aşarak Ame- Valtiflaf pavyonuncla : 

d,.,...l. - .; } ü tjkd" 1·· .. b"" ük b" h l n_·k ıgı sayesm e utun be evı erı en- . E 1"1 k .. - d "k .d t v ·ı ··n seya1..at S k"l b d 1 ya eaı ıyor, agız ao us ve a ır- usu unu uy • ilr me aret e tatol tı· f k . b" mış, Fuarın ve y u ·apısı onun e rı aya gı en a. yarecı en •1 
- ayın ve ı , u sıra a pavy6n arı 

k~r ltelimelerle konuıişuluyordu. ediyordu. Bu maksadla Osmanlı ve- i/ tara ı~a )\ m;ş ve muazzam ır bulunan hitabet kürsüsündeki Türk lerine aid güzel bir plAn da görül- gezerken fzmirin orel ihtiyacına te-
Bu fırsatı dört gözle be'kliyen 1a- zirlerini dahi zengin hediyelerle iğ- uvOetel 1:1a k 0 buşt~. k: . . b bayrağının dibine konmuş. orada müştür. Sovyet paviyonu yanındaki mas etmiş, vali: 

ıibe, ileri gelen erkeklerle temasa fale muvaffak olacağını biliyor ve h'rt~_ıg~ an\Af•a·m~ii 1tn bu bir müddet kalmıştır. Halk, sulhu açık hava sineması da görüldilkten -Belediye reisimiz onu da yapa-
geçmiş ~e oğlunun mevcudiyetin - 1 d b l b 

1 
h d' l k1CY ıtı:. ır ışar.etdı a ı 1 fı. ld ek ımk u fomsil eden bu güzel kuşu, seyret- sonra vekilimiz, Yunan paviyonunu cak. 

d 1 h b d . . on ara a ayrıca o o e ıye er uvvetı sayesın e etra ı o u ça or . . ~ .. . t · · · t• D' '= · b ı ı~ en on arı a er ar etmıştı. .. d kı..... . L J td k B L~ 1 "' I mıştır. Fotağraıçılar .ıaalıye e geçın- zıyaret etmış ır. ıyereK. ınşasına ıaş anacaK şehir 
S ı d b 

. ••kA .. d gon erme ren gerı Ka rnıyo u. utmuştu. u seoepıen ao ayı Şam . . ·t . t• y · d • ı· h k"' d · h • · 
ene er en erı su unet ıçın e tar F h dd" "lkbah C b }' L .. b fi d Ceb ]" L"·b i ee sevımh kuş, uçup gı mış ır. unan pavıyonun a. ote ı a Kın a ıia at vermıştır. 

lalarını imarla meşgul, maişet peşin- a 1:~.f ın ı arı e e f b"u - tarad arın a vek b'I el 1 u hnalbn ~ Fva- Devle er paviyonlarınd.a: Yunan paviyonu önünde Ticaret Vekiİ, bundan sonra vakıflaf pav-
den b"tiş)fa bir şeye K.arışmıyan köy- nanin a 1 b~lb~-~r~sı v~ f ~ata rın -~·y;ş;;a~. ~ ~e er Şej d nB o- V.ekil, cıefir ve mebuı;ları han'ıil bu- vekilimizi Yunanistan sefiri B. Rafa- yoniınu zıyaret etmiş. orada Nev -
lüler, saklı bulundurdukları silahları neş ;eren. :J· D ~lın nagmd erı a- layı 1 e şet 1d 1b alıyor ar~:. unj lunan turist otobüsü, Fuar ~abasın- il karşıltım1ş, paviyonunu ~zdirmiş- york sergisinden getirilmiş yüz b"n
meydana çıkarmağa ve ortları temiz- r~sı.7 a gefir ı. bag a~ ara.sın. 1 a y~m ~ın ~e~a~ı~· a İb a~ ~a ı:;ev 11 i~~ ôaki asfalt yolda bir tur yaptıktan tir. Pa~iyonda: Yunan san' at eserleri lerce lira Kıymetinde altıti, gümüş, 
lemeğe başlamışlardı. Cebeli Lüb - ) e~ı ıdrma harkı?k taşmt ab~ıv.rı en 1~- e en ·-~ kreb·ı'n:d. nı orKmazın 1 - sonra Fransız paviyonu 6nünde dur- g5rülmtiştiir. Burada Ebedi Şefimiz demir tezyinat eserlerini, 50 asırlık 

ı._.a • b" f 1. . b' h nagın an, a ı a en a ıatın en a· re ettıgı a ı e ı ı. t . . C h · · · :MiUi kf" 1 . ' · k . nan a yem ır aa ıyet yenı ilr a- f f d' d lb . F h. . k. f k muş ur. Atatürk ıle um urreısımız, va ıye erı, çöK ıymetlı el yazısı 
ydt göze çarpıyordu. 1 manzarasını s:yre ıyor u. h n~ horak ıyın sa •. mh_veb~ akt sekrt Frangız paviyonunda: Şefimiz tsmef lnönünün, iki san'atks- eski kitaplafı görmüş, pavy6nün Ee-

çöl,ı A k b"l l . ,~ • • çe resı er este mut ıs ır or u +. d T' · · ~ · · 1 · d d . . - •L d k f ae yaşıyan rap a ı e erı .ıu- O t 'hl d S . . b"" .. k d d ~ nura a ıcnret vekilimızı, vavıyon rane resım erı var ı. rasasın a ıstıranat e ere uarı sey-
lıçların parlaklığına baygın bir mil- k ınarib e.r; ur~~enm en duy~· uyan ırıyor ~- ed k önünde Fransız sefiri ~t. :\tassigli re- Filiatin paviyonunda: retmiş. 
!ettir. Ölü Korkmazın kabilesi bu ısm 1 nı orayı namın a ır - eva m ece - fikası -ve Fran~anın İzmir general Ticaret vel<ilimiz, Yunan paviyo- - Fuarın manzarası bilhassa ge-
vaziyeti nazarı itibara aldı ve ilk iş o- o 00 konsolosu karşılamış, Sefir :\f. Ma~- nundan ayrıldıktan sonra Filistin pa- celeti fe~kala:de güzel oluybt. 
larak onlarla temas ve iftifak akdini rt t d • t sigli kısa bit nutuk irad ederek dast viyonunu ziyaret etmiş, orada ken- Demiştir. 
kabul etti. Nitekim teşriki mesaiyi a e rı Sa p ogr a ID • Fransanın İzmir fuarına iştirakinin dil erine Filistine aid bir al bum hedi- Tazim telgraflal'ı: 
zanmet çekmeden bu kabileler de ka- mana•nnı anlatmış, bir sempati ifade ye edilmiŞtir. Filistin r4n\•}y?n.unda Ticaret vekilimiz. fuarın açılrh21Sı 
bul etti. J h k k d eden Fransız pavyonundaki teşhriin vekilimiz, Filistin le ticaretımızın da münasebetiyle Cumhurreisimizle 

Nasibe, oğlu ikinci Fahreddini arı a }ll a gelece"k yıllar daha esaslı olacağını ha ?.iyıide inl<işafı arzusunu gös.ter- Basvekilimize lzmirliletin ta'Z.im ve 
alarak çöllerde gezmeğe çıkh. Şej'h- bildirmiştir. Vekil teşekkür etmiş. miş, sonra Polonya pavyonunu zıya- bağlılıklarım telgrafla bildirmiştir. 
Jeri birer birer ziyaret etti. Hepsin- Rahmi Balaban sonra Fransız paviyonunu gezmiş. ret eyl~miştir. Bu seneki fuarda, kaç müessese var: 
den söz aldı. Onlara da Korkmazın _ Baıtarafı 7 nci Sahifede _ yüksek hlak· f"lozofik fik' l · orndaki muhtelif ~serleri görmliştilr. Polonya pavyonunda: Bu seneki fuara iştirak eden {irfua 

a ı ve ı ır erın . C h . . . 1 t f k k ;..· l 1 k;. 294 oğlunu takdim etti Bu suretle yir- 'k ı hf h"d" 1 d · · t t b"I k k d t b' • PnvıYondn um urreısımız Sm~ n- Bu pavyon, pe ço zenbm eser e- arın ye unu tür On bir devlet . . · • cvesı a arı ma uz a ıse er e var- yermı u a ı ece a ar er ıyevı o- . •.. bf b'" ·t·· , d K .wrf . . • "h . kt rl' p _ d . . ·. . . 
mı yaşında hır genç ıken babasının d k" T r · · ·b· it ·· l - k · d - ·ı· ömlnun r u:ı u \ar ır. a.,.c an ğı- :ti resımlerı ı tıva etme eaır. 0 e resmen ıştırak etmıştır 208 yerlı 

d 
ır ·ı - empe ıer ışı gı ı- a ı yuz se- acagına anı egı ım. itı h.. · ı· t ·1 etlen bir ne\' 1 ' · f' . B M" h ı s l' k" t" .1.. b" f" • · 

Yerini al ı Velisi olan anası Nasibe- h 1 k 1 t (T 'h" d l t) B I '1 k 1 - b" . r ce urrıye ı emsı . - onya se ın . ' ıc e aco ınc ı, ı- ve ecııe ı ırma sergı sarayının stand · ne meç u a mış ır. arı ı a a e azı arı ıv ar scı ıgın ır egoızm- k"I" · · ~ ·· .ı k 
nin nezareti altında işgal etti Kısa d ·ı b .. l .. "hl · d .b t ld - d .b ld kel göze çarpmaktadır. caret ve ı ımızı, pavyon ununoe nT larındn yer almış, 82 firma hususi 
bir zaman içinde babasının etraf mı k~mf.en §t:Yb: b?Y eced.muverrı erın - en ı ~re to. ~gunuken ı al~et o u- İtalya paviyonunda: sılamış, pavyonu gezdirmiş, izahat pavyon yaptırmış, 24 firma da funt 

-.;;.y ıne a ı ır şey ır.> gunu ıspa ıçın en uvvet ı vasıta, . V ...... 1. . F · · . k .L.;: b. '-' · .<ı d" ek k ·t · · 
almış olan simalar tekrar faaliyete (S" . fk "h) d d"". . t 'h . d l Tıcaret cıo ımız. ranc:a pavı- vermış, urn ır nutuK. ıraa e -.;;.r omı esının numaralı pavyorı}ayını 
geçtiler ve memlekette Osmanlı im- t b' ıy?netıt 1 talrı eçı~ımk~~bşey, arıFtıkr, eMr erk. . ronundan sonra İtalya pdviyonunu Polonyanın bu seneki fuara iştirak işgal eylemiştir. 

er ıye vası ası o amaz. un u ay- n at ar s ta. . . . p . k b" .. k b' f h' d d - z· f 
paratorluğunu temsil eden ve cep- 1 1 l b"l b b ld - 1 ) Ek 'k tl d"" t.ıyuret <!tmıştır. avıvonun ·apı~n- .. tmekle uyu ır a ır uy ugunu ;ıya et : raK ar arı ı e unun oş_ o ugun~ o omı zarur~ er, ıı.ı:e.r ıd tt 1 r· roı' u p ~ . . ~ ,_ ~ f k 
lerini ~ra :ile doldurmaktan batl'o. b . J J k{ '!J• ]J· • • - • ,ıtı - · •· t •• d a· ; . r. ";") a il \"ll se ıt! . u n •y po be Cin e'J ttıı tır. un Q ~auı uar irln"t,..: ... ; : 0,. .::....--ıH oy e soy eme euır er. yeyın us un e ır. · F . .. h } ı B h U b f · 
bir iş görmiyen memurların uyu - o·w d b' t .. 'hl 2 ) M .. lk" .. . . l'k ttırafından kar~ılanmış, ransızca ı- Makıne sanayıı, ıa: ı ar, sanat e - e çet z ve ayanı fara ından 
ukluğundan istifade ederek adeta I" ıgerb e ~ ıya ç~h °;ı~ver~ı ~:e. g~:.$ ffw u ;r~t reJ~~!w esı~ ı t~~ n öir nutuk söyHyen sefir; Ticaret setleri. Polonya milli kıyafetlerine at 20 de ticaret veltilimiz ve sefirler 

serbest vaziyette hazırlanmagw a bao- ,ı.nk~el, . ~nh.akı: tarı t I}k'et d·:n] ı ıAn ı er. - ~g~, ser ı tebn ec(ır .ı.ged tak avvu) Vekilimize : ~it ta bolar görülmüş, sonra Belçika şerefine fuardalti ada gazinosundıi 
'.I' rı ır erını ı aye e me e ır er. rz ettıgını ve gene u soz e anun JI ld" · , n· ı; tt J .;. ·1 · · b' · f ·ı · · z· f }adılar l d l . . .. d.. d . l h • ..Ik' k ll k - oşgc ınız. ıyerel\. a ~ u pavyonu gezı mıştır. ır zıya et verı mıştır.. ıya et, geç 

Fahreddinin en yakın akrabası ;e. tu k erece.lerıhnınk"kuç bortk e~_ec]~ v.afsıta.~lıky. e şa sı ":'lu '!.e~ten ·o e - san' at eserlerinin İzmir Fuarında teş- Belçika pavyonu: valtte kadar çok samimi bir hava içitt 
C! ınıp çı ması ı e a ı at aş a turu tı mu ıyete geçı ecegını. h" d"l · ld • h q .. ·} • so B 1 'k 1 .. k,.. · · 1 · k d f · · olan Şeyh ..,erafeddin de affı sahane- .. .. M 1 .. B B" T 'h d k "dd" ed' . ır e ı rtıış o ugu u . oy emış. n- e çı a ıu umetının zmır onso e cereyan e mıştır. 

ye mazhar olmuş ve iki sen~ evvel gkorFuyor: d esbe ak oAn~lparta, cJ ısbmar . ) aTrı ~h ahyankara k ı d.1~dde~m ı ra Ticaret Vekilimiz. 1tnlya ~anrlyi losu. ticaret vekilimizi pavyon ö- Vekilimizin tetkikleri: 
a ransa a aş a, manyaaa aş- mı. arı te er es, en ı ı ıasına ..ı.... 1 • · 1.cL ı·r ö müş .. · k l T' t k"l" · • f 

vaşm:lığı diyara avdet etmişti. Sera- k l b k I H .. "h l b. b l b T eset crını, mu m.e ı eşyayı g r • nuncte arşı amış ve: ıcare ve ı ımız, zıya etten son-
fedClinin idare ettiği sancak gay~t u· ha nakr d" a "llır ... er ~l~:~~ı ,ke - ır ~ey ~1a ~ı~or.. .h d Fuaı1n dış kısmında bulunan Elek~- - Belçika hükumeti, izmir fuarı· ra fuar sahasındaJCi vilayetler, ticatet 
fak bir yer olmakla beraber en iyi et~e e~. 1 m~ :tının goz ugu ar a- k d e~:1 a~K s~zr_ı:ıı. tarı e ayana- rikle işliy.en bir ki.içük treni se~r~tmış na bir sempati neticesi iştirak etmek- odaları, Sümerbank, Etibank, i$ ban-
ipek burada istihsaf edildiğinden ser- sın Aan gorecel dtır. I . "b' J ~~ • egı ~pslıl ·ko ?fJıye da1yanarı:Fi{J(. retl ve oradan Sovyet pilvi~onuna gider- tedir ve her yıl iştirak edecektir. kası ve diğer milli müesseselerimiziı'l 

rz ve tu erece erıne ta ı o an eaenm: .r.:o e tı eser er şa sı ve s·· <l b tt · ı · · t :fif L 'l d" f ı. · • ı b" b" · t \"et noktai nazarından bir çok sancak d kad b" b' .1 A 1 "ki . k . ' l ken , ıır n anıye erının eş r e- Demiş, oe e ıye ve uar K.omıtesı oavyon arını ırer ırer gezmış, te -

l d d h 
. d" şey, ne ereceye ar ır ter ıye aı evı tanrı er yerme aım o amaz. dildiği ,.e satıldığı pavi\"ona uğra- .. O 8 .. h t U . kiklerde bulunmuş ve t tk"kl · dert 

ar an a a zengın ı. vasıtası olabilir? Ahlakça: Bir insanın sayü mah~ii- · reJSJ 1 • '" çe . z · . e ı erm 
Nasibe akrabası olan Şerafeddinin r· .. 1• d I d } mıŞtır. - Evet, Belçık• nın her sene ız - çok memnun olmuştur. 

arazisini işgal etmek arzusunu gös- B h ld 'h b .. b.. .. f d u~u e ın en a m<ının ogru 0 maya- mir fuarına iştirakini terhenni ediyo- Melitap alemi: 

d
. . d ~l F h dd" . l u a e, tarı us utun ay asız cagl mı terkip metodudur. ilmi ve felsefi o· ruz Dün gece fuar sahasınöa mehtap 

ter ı ıse e og u a re ın razı o - mı? ktısadçı: Devletin say ve ücreti .. d d b d · . k beı_ . . A ı · d H f" ki . hı 
d 

- d b f"k· kk 1 • .. .. . . lan yegane meto a u U!". Dıye mu a ıc etrfııştır. a emı var ı. ava ısen erı, çar 
ma ıgın an u ı ırden muva ·aten - Elbette hayır. nsanlıgın tecru· vatandaşlara tamamen musavı bır A k b" f'l f d ·· l""kl K·· .. k f k B 1 ik •t h felekler du m"'d '"göl . . .. . . w. . nca ır ı ozo - o a ~uç u e· uçu . a at e ç aya at mu - r Q an yanmış, sun ı 
\.'az geçti. besı olan tarıhten, bazı ~artlarla şup- tarz~a tevzı e~emıyece~ını Tarihten umumi bir ahlak çıka- telif grafik. istatistiklerle, Belçikanın de eğlenceler yapılmıŞ,. paraşüt kıı-

Şeyfizade Fehreddin validesinin hesiz ki, istifade olunabilir. ~~stermek ıle Maksızm redde- rabilir; insanlığın yavaş yavaş hay- müstemlekelerine ait resimlerle dolu lesinden gençler, ğece olmasına rağ~ 
nezaretinden bir an evvel kurtulmak içtimai kanunlar bulabilmek hu- debMılır.k . . dd" . "h b k vanlıktan nasıl sıyrıldığını göster - olan pavyon gezildikten sonra ingil- men atlamalar yapmışlardır. 
. . d K d" .. h k"k" b" ·a d 'h l .. . . IA ar sızmın re mı, tarı ten e ·• ·a·ı . d b z· t _ı.J L ıstıyor u. en ısını a ı ı ır ı are- susun a tarı , sosyo oıı ıçın en .u- l k d h k b kl k IA mek. harp ve cebir dünyasına müs- tere pavyonuna gı ı mışse e u ıyare eaenıer: 

b h k h b l Y l b k 
erse a a ço. zaman e eme a- ' h .. h l d - Dün !{ f t · t edenle--

ci, merd ir mu arip, a raman ir zım o an bir şeydir. anız u anun J k takbel sosyetenin yeni tohumları 0 _ pavyonun enuz azır anma ıgı ve . a am . ua ı zıyare 
fatih tanıtmak istiyordu. Nitekim ca- !ar: sun'i surette ayrılmıs -zira ha· zımy~e e~e : k d" . h l b .. h .. d h ıo ı: 1 hazırlanmasının iki gün devam' ede- rın sayısı elli bınden fazladır. 

- ırmıncı asrın ·en ısıne ma sus an, ugun en uz a a uZaK. ou un- Saat 11 d 3 7 500 ıt · · ret et' 
lıil köylülerin toplandıkları yerlere kikatte ayrılmasına imkan yoktur- büyük ahlaki ve içtimaı tneseleri d - uz hak adalet ve ~evgi hisle- ceği anla ılmiş, Romanya pavyonu . . S L~ k d ışı zıya·ı ftJ' 
0 itmek lüzumu hasıl oldug-u zaman flAn filan · t' A h"'d" 1 · k ugum ' ~ · t d.l · t' mı~tı. aat oıre cC ar zlyaretçı er 
... ı a A ıçl ımaı "fa dıse.de~ı.nBanca var. On dokuzuncu asır. zamanının rini ithal etmek suretiyle... zı}~re e ı mış ır. • ara akın etmekte devam etmiş ve fıJ."' 
mağrur , mağrur kısrağına binerdi. umumı şart arının ı a esı ır. u ne- d"' .. .. .. 'h l f n.ornan1a pavyonu: k"d 
\ 1 . l .f .. 'f . k 1 'k b" k . ortte uçunu tarı arama arına sar Tarihin karanlıkları-da . 1,.1. . . k. ar saat i ı e kapanmıştır. e aynı gurur avazı esını ı aya gay- vı an un arın pratı ır ıymetı ve . C . .. . ~ ' • . Tıcaret veKı ımızı pavyonun apt- ' . . , 
ret ederdi. Fakat Şeyhzadenin bu istikbali aydınlatıcı olabilmesi için ettı. F ransada ( ousın) ekulu; vak- İlahi aydınlık dıyemıyecegım sa- sında Romanya büyük t!llçisi M. Soi- Fılme çekıldı: 
kibir ve gururundan memnun olmı- müşahhas hadise ve muayyen hal ve tini kötü bir filozoH tarihi kurmağa dece insani aydınlığı sezebilmek için ka katşılamış, ve kısa bif nutuk söy- Dün fuarın açılma merasimi, P.8'1'"' 

yanlar Cia lek tük memnuniyetsizlik- zar.• . .ua ait ~!ması şarttır. Hal ve uğraşmak ile geçirdi. Teknit.v~ tarih bile ne derin felsefi, içtimai, ahlaki liyerek Romanya ticaret ve sanatını yonlar .f~l~e çekilmişti~. Fua~, .uc;; 
lerini izhar ediyorlardı. Hatta kahve- zarflar ise, haddı zatında, mütehav- asrı olan 19 uncu asır,, fıkırlerde bir inan lazım.. izmir fuarında göstermek ve Türk- ret vekılımız B. Cezmı Erçının . 
hanelerde dedikodular bile geçiyor- vildir. Bunun içindir ki, bir şeyi ön- anarşi, septicilik, daima kaypak olan Eğer bir ahlakçı, bir tarih baka- lere karşı olan dostluğu ispat etmek söyledikleti gibi l:iilhassa geceferı; 
du. ceden haber veremez. Mazi vasıta- bir şeye (yani tarihe) dayanarak loryası kitabı yazsa, her halde - bir maksadiyle izmir fuarına iştirak e:Y- çok muhteşem ve cazibedar bir ese 

taamafih annesi Nasibe uyumu- siyle istikbal hakkında isfid!allerde usulsüL ve burhansız bir mtinakaşa müverrihin yaptığı gibi- On dördün- lediklerini beyan etmi§, sonra ticaret halini almıştır. · 
yordu. Oğlunun işlediği her hangi bulunmak daima ihtimalidir. Hü - asrı değil mi? cü Luinin metreslerinin adına va - vekilimiz pavyonu gezmiş, bilhassa Mareıal Voroıilofun telğı'a~ı: 1 ri 
bir hatayı yıldırım süratilye tashih küm verirken, (şartlar ve zarflar) En sonunda: «Tarih meseleleri, rıncaya kadar yazmazdı. Veya bir Romanya kerastecilik ve petrol sa- Sovyet Sosyalist cumhurıyet ee, 
cihetine gidiyordu. Nasibe oğlunun müsavi olursa, kayrı konulmak icap tarihi usul ile hallcdilememektediu başkasının yaptığı gibi coğrafya.ya nayii eserleri, kumaşlar önünde dur- birliği mil~i müdafaa komis~~i ~::ı, 
gençlik hislerini ve taşkınlıklarını eder ki, Şart ve zarflar hiç bir zaman diyecek olduktan sonra iki büyük lüzumundan fazla ehemmiyet vere- muştur. Pavyonda Romanya Kral/ ş~l Voroşıloftan, Türkiye huyu f çe' 
teskine çalışırken ôolayısiyle halka mtisavl değildir. müverrih (Lavglois) ve (Scigno - rek 1789 dan evvelki idari taksimat majeste Karolun tunçtan bir heyke- çısi B. Trantoyefe dün §U lelgra 

.. ( 

da metanet ve sükunet tavsiye et tarihin kendisine meteryal ver- hos) taraflarından yazılan: (Tarihe ve teşkilat için eserde on dört sahi- li bulunmaktadır. Sefir, pavyonda kilmiştir: . rıel" 
mekten geri kalmıyordu. «Sabır ve diği sosyoloji dahi, ancak lsazı şart- medhal) kitabı neye yarar~ Bu tez, fe yer ayırmazdı. ticaret vekilimizi gezdirirken: Mareşal Voro~ilof, izmır beYı,etİ"' 
tahammül göstermezsek şimdiye ka- larla önceden bazı hükümler verebi- (Renan) ile (Taine) inkinin tam Umumi tarihin teferrüatı yerine - Burada lüks eşya teşhir ediyo· milel fuarının açılması münas~ tife 
dar scirfedilen mesai boşa gidecek, sa lir. Ama bunlar, orta tedrisatın değil zıddı. medeniyet ve insanın ilerlemesi tari- ruz, ihracat eşyamızı teşhir ediyo - le lütfen gönderilmiş olan da~ ei w 
hırsızlık her te ebbüsü rtıeydaffa çı- yüksek tedrisatın işidir. Bugün artık mesele daha aydın lii ikame edilse elbet daha iyi olur. ruz. dolayısiyle B. Behçet Uza.saBıJ11 se· 
karacak, memleketi tekrar felakete Tarihin en terbiyevi kısmı, liah- görülmeğe başlanarak tarihten sos- Böyle yapılsa bugün tarihlerde Demiştir. şekkürlerini hi1dirmektedır ... ~de" 
sürükleyecek> diyordu. ramanlara ait lejancllardır: Ey yol- yolojiye yükselmek istenmektedir. yazılı muharebelerin onda dokuzu lran pavyonunda: bepler dolayısiyle güzel izrnı;,ı ük te"' 
• Nasibe oğlunun gölgesi altında cu, İspartaya söyle ki.. .... gi?i. {gaye Tarih.' s~syo.loji.~e .. materyal hazır~a- kalkar-, . .. Daha s~n~a vekilimiz, se~gi sara· fa ~iyaret edemediğin~en ~% il~''e 
ııyanı hazırlarken Osmanlı devleti- vasıtaları haklı kılar) prensıbıne dn- mak ıledır kı, buyuk kıymete malık- Tarıhı böyle okutmak, onu felse- yına gelmıştır. Burada sergı sarayı· cssur duymakta oldugunt 
ne vaziyeti ihsas ettirmemek ciheti- yanan Almanlara ~öre tarihin esas tir. Sosyolojik meseleler, sosyolojilt fe ve içtimaiyat bakımından okut - nın önünde bir müddet durup fuarı,t> - .;_Y;.;le;m~e;k;t~e~d~ir~·---.-~-~--
ni de düşünmüş ve Sultan Murada gayesi, şu fikri gençlere telkin et - haller, ancak tarihten gelecektir. Bu mak demektir. Bunu ancak (filozof sun'i gölü seyreden velCilimiz, iran 1' .-ıh p 
her seneden fazla hediyeler gönderil- mekten ibarettir: Allahın dünyayı bakımdandır ki, ben, tarihin kıyme- tarihçi) ler yapabilir. Kafaları sade- pavyonuna girmiştir. Orada iran kon EJel<Sİr Şa d . 
mesi icap ettiğini oğluna söylemişti. yaratmaktan maksadı, Almanyanın tini asla inkar etmem. ce hadiselerle dolu mütehassıs tarih- solosu, vekilimizi knrşılamı , izahat • fft' 
Fahreddin validesinin teklifini red· cihane hakim olmasıdır.~ On dokuzuncu asrın büyük kata- ciler değil.. vermiştir. Basur memelerin! b..· 
detmedi. Ve hazineye ait avaidi gön- Hasılı, tarih bize göyle kaba saba sı, her şeyde (tarihi metodu esas al- Sadece (pur) tarih, kanun~uz ha- Küçül< olmakla beraber İran pav- rl • K f • [" rke · 
derdi~i gibi Su1tan Murada da ayrı-, insanlığı ve vatanımızı tanıtıyorsa maktı. On sekizinci asrın hatasının diseler Okvanosta pusulasız bir ge- vonu cok zengindir. Bu navyondfl erır 1 l1t'Ve ı, 
ca bol hediyeler gönderdi. da der programınm rrıihvefini teş- ( aoriori) insa metodu olduğu gibi. mi ile seyal-ınthr. İran qan~t e~erleri Vf" l1 ı:ı.lıları arııq'" 

Fahreddin yava yavaş idare işle- kil edecek; bj.\}~~k..~ht , eserlerin, Yirminci asrınki: direkt tahlil ve Alf_ Fauillee - R. Balaban da bir resimde eBedi Şef Atati:•+ _E;=.._.. ___ ._ --
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..------ İ S L A M T A R i H i 11mm • ., ----... 
Kızıl ordunun 
Kuvveti 

HZ. MUHAMMED T aymisin Moskova muhabiri bil
diriyor : 

1 
Mareşal Voroşilofun kumandası 

1 altında bulunan Rus kızıl ordusu 

YAZ AN·. M. A y H A N müthiş bir kuvvet teşkil etf!lektedir. 
il .. ••••••••••- •••••••••••.:Sulh zamanında ' iki milyonu bulan 

bu ordu 1 00 piyade tümeninden mü-
-1- kum yığınını gösteriyordu: manet ettim. rekkeptir. Ve içinde otuz süvari tü-

T ARIHTEN YAPRAKLAR - İşte burada bir çardak kurarak, Bu cevap; cenabı Hacer için kafi meni de vardır. Y alları ve demiryol .. 
-A- yavrumuzla beraber oturacaksın .. geldi. Allahın şefkat ve himayesindf', lan pek fazla tekemmül etmemiş o-

Hazreti Muhammedin hicretin- Ne yapalım takdiriilahi böyledir, bo- ,burada ebediyen yapayalnız kalsa laıı, bilhassa Asyadaki sınırları çöl-
den 2795 sene evvel idi. Bir yaz gü- yun eğmek lazım. gene korkmıyacaktı. lerde ve steplerde ve dağlarda bulu-
nü .. Arabistan badiyeleri kesif, yakı- Hazreti İbrahim, bu sözlerden son - Eğer -dedi- böyle ilahi bir va - nan Lir memleket için bu süvari ' 
cı bir güneş ışıiı altında tutuşuyor ra, oğlunu kucağına alıp cöz yaşları hiy varsa bu bize kafidir. kuvvetinin pek büyük bir ehemmi-
aibiydi .. Çöllerin sonsuzluğunda hiç içinJe öptü ve kokladı. Haceri de . Hazreti İbrahim, ilerliyor, Hacer yeti vardır. 
bir ses, hiç bir hareket görülmüyor- göğsüne basıp alnına şefik bir buse de hiç şikayet etmeden gözlerini si- Seferberliğini tamamlayınca Rus
du .. irili, ufaklı dağların satıhların- kondurdu. !erek ihtiyar zevcinin arkasından :;·a dört milyon ?skeri silah altına ça
da kimseler yoktu .. O kadar sıcak ki, · Ve yüzünü, geldiği yere çevire bakıyordu. ğırabilir. Mecburi askerlik hizmeti 2 
ince bir rüzgar bile esmiyordu. rek; deve çarığını hışıldata hışıldata Hazreti fbrahim artık Hacer in na- sene sürdüğü için bu memleketin 1 2 

Şimdiki M ekke şehrinin bulun- dönmeğe başladı. 7.nrlarından uzakl~şmıştı. milyon kişilik bir ihtiyat kuvveti 
duğu yer : meşelerin karmakarışık Hacer, olduğu yere yığılmış , yav- Yılanların fısıldaştığı çalılıkların vardır. Şu halde her hangi bir harpte 

Avnıpa dahili bir 

hoy yükselttikleri küçük bir orma- rusu kucağında, ağlıyordu . aralarından sıyrıla, sıyrıla dağın te - Rusya için asker eksikliği mevzuu sehrind en bir manzara 
na benziyordu .. ( 1} Biraz ötede Bir aralık etrafına bakındı; .nesine kadar çıktı . bahis olamaz. lsviçrelilt"r, umumi harpt; Fran- Hülasa, Almanya Lehistana 1 
badiye ağaçlarının teselsül edip gitti- Bu tenha; meçhul ve vahşi muhit.. Gözlerini arkaya çevirdi: Eksperlerin en son tetkikleri gös-

1 

sızların Akdeniz üzerinde b~lunan zarar vermeden, Oanzigi b!r Leh 
~i görülüyordu. Bunların yanında da te, küçük bir yavru ile ne yapabilir- Vadide, aşağıda beyaz bir nokta termi ştir ki, kızıl ordu techizat ve Set limanını erzak ve müh:mmat id· manı yapmaktansa onu söndürme 
kızıl renkte, adeta kızıl bir kum yı- di i Nerede sığınır, nasıl vakit geçi- \'ardı: ~ilah bakımından da gayet mükem - hal etmek için kullandılar. Fakat tercih edecektir. Keza İtalya da, Tı 
ğını halinde bir tepe görülüyordu. rirdi ! . . . .. . Bu nokta, ayaklarına kadar uza - ~eldi.~. ~~kerler ayrıca he~ iyi ta-1 hiç bir zaman bu limanı lsviçreye il- yesteyi bir Alman limanı yapm• 
(2) Hazretı İbrahımın golges~. yavaş yan beyaz gömeleğiyle hala dalgın, lı~ gormu~ ,' hem de cesur kımııeler- hak etmeğe kalkmadılar. İsviçre, bu tanıa, onun ticari ve iktııadi hay 

Güneş, insafsız, amansız bir şe- yavaş dağın eteğinde uzaklaşıp gidi- dalkın dağı seyreden Hacerdi. dır. şehiri kullanırken, hem kendisinin, 1 tını ıöndürmeyi tercih ~tti. Ve bu 
kilde gök yüzünün tepesine dikilmiş yordu. Hacer yerinden fırladı. Oğlu- Biraz ötede, bir keçi kümesi var - Son zamanlarda yapılan bir takım hem de Setliler:n istifade etmesini da Almanyayı tıkıntıya sokup s 
Ve sanki hiç ilerlemiyordu. nu bağrına basarak bu gölgenin ar- dı .. Çocu§'u göremiyordu. Hazreti ~asfiyeler ordu menııuplarının mem- dütündü. / madığını dütünmedi b:le. Alman~ 

Hacun dağı ile Keda dağı; karşı kasından koşmağa başladı. Sesinin lbrahimin beyninin içinde büyük bir lekete sadakat mecburiyetini artır- Fakat dil, kültür ve zevk itiba- Baltık deniziyle alakaıının kesile! 
karşıya kara kümeler halinde kor - çıktığı kadar, acı ve nevmit haykı - acı doğdu. mıştır. · riyle Alman tehri olan Danzig, na-

1 
iini görünce kendisine lazım ol 

kunç bir manzara arzediyorlardı. rışlariyle bağırıyordu. Çünkü, gördüğü manzara çok Yirmi beş sene öncesine nisbetle sıl oluyor da Lehiıtanın ıervetini çek limanları ataiı Tunada aramak m 
Keda dağının eteklerinde, ağır, - Yaaaaa fbrahim 1. .. Yaaa İbra- dehşetliydi .. Zevcesini ve çocuğunu memleketin askeri kuvveti ziyade- tiği, onun iki limanından ve akc:ie· buriyetinde kaldı. 

Yorgun adımlarla ilerliyen üç kişi him 1.. Duur gitme!. Allah aşkına bıraktığı bu yer; hakikaten kor- siyle artmıştır. Artık asker okuyup rinden birisi olduğu halde Lehista· 
RÖ!~lüyordu: gitme!. ' kunçtu, hakikaten ürperilecek ve yazmadan da ~ahrum deği~dir. Sov- nın bir limanı olarak kabul edilmi- Almanlar, Triyestede oinıaıı~ 

Ünde on iki yaşlarında sevimli, Hacerin ayakları, arasıra, sendeli- aklı durduracak kadar tenha ve ıssız yet Rusyanın bır çok yerlerınde açıl- yor? Danzig şehri bunu iyi bilmeli· istedikleri şeyin Danzigde olmaaı 
RÜıel bir çocuk. yordu. Çünkü geçtiği, bastığı yer, dı.. Ruhunda babalık ve zevçlik şef- mış olan fabrikalar harp malzemesi dir. istemiyorlar. Bu delilik deiil de nı 
Arkasında, yüz yaşlarında, uzun insan eliyle açılm_ış .bir . yol değildi. kati kabardı. Gözleri doldu .. Ellerini yapmaktadır. Bugünkü rusya Çarlık Halbuki, Danziı bütün gün Le- dir? Sonra, Selanik limanınm va 

boylu, nurani bir ihtiyar .. Daha arka Taşl~r dikenler, çalılıklarla dolu idi. semaya açarak! Rusyasının garbındaki müttefikle - hiıtan aleyhtarlığı yapıyor. Sebeb yetini herkes biliyor. Herkes biliy~ 
da da oldukça genç, gözleri ağlamak· İlerideki uzun boylu hayalet, kay- - Yarabbi, dedi, zürriyetimi nez- rinden satın almak mecburiyetinde de malUm: Danziı tehri Baltık üze- kiSelinik, Yugoalavya için hakiki bl 
tan kızarmış bir kadın. . bolmak üzer~ydi. dinde bir vadide bıraktım. bulunduğu bir çok silah ve malze- rinde Lehistanın bir tek ıehri iken nuı.hreçtir. Halbuki Yugoslavya, S 

Bu çocuk, Hazreti lsmaildi ayak- Genç valde; canhıraş feryatlarla Onları sana emanet ettim .. Uzak- meleri kendi memleketinde yapabil- Lehliler biraz ötede Gdyn :a lirnanı!lı linikte moder'1 büyük bir liman y• 
ları ile hazan koşuyor, hazan dura - sağ kolunu ona doğru kaldırmıştı. brda yaşıyaıı insanların kalbine il_ mek kudretini ihraz etmiştir. tesiı ettiler. Bu aleyhtarhk ta o za- ratmnk istemiyor. 
tak arkasından gelen nurani ihtiya- Hala koşuyordu: ham ver ki burayı bir ziyaretgah itti- Bundan başka harp ihtiyaçlarının mandan ba,lar. Bu yeni liman bu- Sonra bir mesele daha var. Tun 
ta; . - Y aaaa İbrahim!. Beni çocuğum haz etsinler. Her zaman bura va gel- başlıcası olan petrol de Rusyada gün Danzige rakip olmuıtur. ile Ren nehri Karadt?ııİzj §İmal den 

- Baba, baba! la beraber kime bıraktın?. Beni bu meğe mecbur kalsınlar. . mebzulen mevcuddur. Meşhur Baku Ne de olaa Danziein tikayet et- z:ne bailıyacak bir kanalia birleşm· 
Diye hitap ediyor ve önüne kattı~ ıssız diyarda nasıl bırakıp dönüyor- Yarabbi yarabbi!. oetrol kuyularından başka Volga ile mekte hakkı yoktur. 34 milyonluk va~iyettedir. Bu ıu yolu Almanya 

İt kadar keçi oğlağını gösteriyordu. sun 1. Yapma!.. Bu mev,kie gelecek ve gelmiş hal- Ural . ar~.sında z~ngin ~u!ular var- bir k~tl~ye bu iki li~~n ~ok deiild~r. r:ın mıdır? Deiildir. Evec bir parç 
. u keçileri, yolda; Amalika kabile. Yaaaa İbrahi!TI I. ka erzak ihsan et. Bu vahşi diyarı bir dır kı, gunde 6 hın ton ıstıhsal ed:r~ Dan~ıelıler? bunu. nı?ın anlama~ ıs: A hnanyanın, fak.at bir parça da R 
•ın~en bir çoban vermiıti. Çocuğun Taşlar ve topraklar, ıyıce kızış - meyvezar, bir gülzar eyle de kulların ler. Bundan ~aş~~ İran ve Irak gıbı temıyorlar~ ~anzıı.lıle~e.bu hakıkatı msnya: Bulıarııtan, ;uıoılavy 

• -:·- ~ .. ı- ........... - -:· .... -. - - · -:-.. ~-- --l! .J-~ c::-· . . : ,..uı-:-·-"·-J-=·· " ...... "'ı,.. "P.ano•n ,ı, • .ı.nn-uııuuı d .. ., .... _ anlatmaaı ıcın 1Jerl·n nıcm 7.0!'IAnmı. M .......... "· ı:-.... ".:· t ..... ~ ........ J.11 
brahırndı. En a rkada perışan, urkek km akısler yaparak sukunetı ıhla! e- Hazretı lbrahım duasını bitirdik- dır. . . ... .. y~r? Bur.aaı bır Alman tehrı fakat land,.nındır. Hatta madem ki Re 
bakışlarla etrafın ıssızlığını dinliyen diyordu. Bu feryada, . ilerideki gölge- ten sonra bir daha arkasına bakma- Hudu?~arda ?eto:ı ıstıhka~lar v~- bır Leh ~ım:'-~ 1 0~.ama~ mı? nehri Möz ve Eıko nehir:eriyle bi~ 
kadın da Hazreti İbranimin zevcesi de ne bir i~aret, ne de bir ses cevap dan dağın zirvesinden diğer vadiye c.ude getırılmesı de ıhmal edılmemış- ~~n~ıg ı~ın ııoyl~dıklerım, Baltık letmııtir, Tuna • Ren su yolu bira 
"~ Hazreti İsmailin validesi Hacer- veriyordu. doğru inmeğe başladı.. tır. ~enızı uzerınde Lı~v~nyanın ~a~!i da Bclçikanındır. ~atta bu lı:anal b" 
<lı. .. . Hazreti İbrahim gidiyor, Hacer Sinir hastalıkları mütehaaaısı lımanı olan Memel ıçın de varıttır. parça da Türk ve Ruaundur: Kara 

Uç yolcu arasında uziın bir sükut koşuyordu. Böylece epeyce gittiler. . Doktor 1 Bu liman sönmek mi istiyor? Litvan- denize döküldüğüne göre ... İngiliz 
de.vresi geçiyordu. Hazreti İbrahi- Artık dağın yamacına çıkılacaktı. Artık Hacer yalnız kalmıştı . yalıla~ Memelden bir kere :stihza ve lerin de bu yolla alakaları vardı 
ll\ı? koltuğunun altında bir su rna- İhtiyar Peygamber durdu. Çehre- Çocuğu. Beş on keçi .. Dağ, taş.. ~smailZi ya T regu~ yu~a. ıle ~?vulduktan sonra i.atihıal- yani bu kanalın her iki ucunda lng: 
~tıye , kolunda hayıtlardan ;örülmüş sinde ilahi bir sükunet vardı. lstıra Küçük bir meşe ormanı .. Ve güneş.. ler~ı getırıp. :e tekrar ~u. şehırde s~- lizler ticaret yapıyorln. Halbuki Al 
~t sepet vardı. Artık işte, Keda dağ- hı d~ğılmıştı. Cenabıhakkın; bu ya- Başka bir ~ey yok .. Gece. kimbilir Memleket hastahanesi Emrazı t~bılec~k ~1 

• B_unun ıçın Memelı~ manya ne istiyor biliyor musunuz ı 
tının tam dibinde idiler. ban yerde bıraktığı zevce ve çocuğu- ne kadar korkunç geçecekti? .. Göz- akliye ve eaki asabiye mütehaaam b~ra~ ı·malıne Lıtvanyalılar da yenı Tunayı, daha İyi. aöyliyelim, Tuna 

L Haıret lbrahim biraz durdu. Elini nu koruyacağından emindi. Hacer !eri, zevcinin i~aret ettiği kızıl renkli Dr. İsmail Ziya Treıul lkincibey- bır lıman kuracaklardır. Anvera ve Ren kanalını bir Alman nehri yap 
~111 ·· · d · d k kl V - l k b - k k b d k • d 25 N ı h Roterdam imanları hem Fransa ya, mak istiyor! Köle olmak istemiyeıı f :r arının uzerın e sıper e ere etra va aşıyor. e ag ıyara agırıyor • um a arcığın an ayrılamıyordu: ao agm a . umara ı usuai mua-
q bakt K' k V h · b' d N b'l · k. b' .. b d yenehanesı"n·'· hastalarını hem Almanyaya karfı dütman mua- en milletin elinden bu uzun kanal ı: ımse yo .. a şı ır man- u: e ı sın ı, ır gun, ura a bü ..... muaye-
>~ - K k 1 ' melesi yaptıkları için, buaün bu lı·- nas l kopa 1 b·ı· ? 
t
:rka; go.'zlere dehşet ve haşyet vere- . -. or uyorum ya brahim? . Bi- yük bir din doğacaktı? ne ve tedavi. eyler. r • ı rıp a a 1 ır 
" k k b k manların Holanda v~ Bclçikadaki Avrupalıl•.. b. · ·11· ı . §e ılde uzayıp gidiyordu. Karşı- zı ıme ıra ıyorsun?. - Devam edecek _ ..... , ır nevı aıırı mı •· 

ıtı Lı A k k k yor. hinterlandları çok azalmıttır. yet ·ı:k h t I • t t l ,, 'lacun dag"' ında; me"'e ormanlıg· ı- rtı arşı arşıya gelmişlerdi. T dd çı as a ıgına u u mu§, nere •ııtı • :t fh · p b h d ere üd ediyor. Sinir harbine ge Ben öyle anlıyorum ki, naıyona- de ise ölüyorlar. 
tı.. ınsan .. ayağı. değmemiş .aralıkla- - tıyar eygam er şe ~. et p~rma- M~a•a. tülmekke (S.96) (1) lince, evet bunu :yaptı. l!at siyaset Danzioe ve Memele zorla 1 . h" . k 1 
J ·•da, ta otedekı bakır rengı tepeler- gını kaldırarak semayı gosterdı: Kibeı b 1 d "' S d • naanıyet ıaaıne ya ın ° an Av· 
1.1 .. h Y muazzamanın u un ugu a ece harbe gelince, Londranın kabul ettirilmiıtir. Bu tiddetlı· ve ezı·- rupa d h" · d akl ı 
.... ~ ayattan, insan og·lundan hiç bir - a Hacer!. Ben sizi Allaha e- yer (2) p yarıma aaı ıaaın en uz a ı, ·•ıoa ve arisin silahlanması karşısında ci siyaset:n minaaı ıudur: Almanya yorlar. Dütünmüyorlar ki milli bi 

ne ~özükmüyordu. ' ««<***»> onun bu"t" t hl'k l · · t t k "d 1 b b S 0 un e l e erını ar ıyor. orı or a era er Gdynia limanını liman ecnebi ticareti ile daha çoli 

bi ıcak ve aydınlık dolu semadan Fo·· stf• ",r 'ı· n ı· ıerı· su·· r- ltalya ve Danzig da ilhak edecektir; maksadı da Le- zen.rinleş:r. Halbuki yabancı bir li-
t kuş bile geçmiyordu. histana ve Litvanyaya Alman liman- man milli ticaretle daha az refah bu. 
li f b h h d l $imdi iki adam daha Salzburgda ~ . ~Zreti ra im ru an müca e e alrtndanbaşka ticaret yaptırmamak- lur. Avrupalılar orta çağda dilletler 
~ırı d D·· .. ı· d' 1 · 1 d •• ~ •• d •• k bu tehlikeleri tartmaktadır. Mösyö y b' li .. · ~or u. uşunce ıy ı. rı göze- - ort n o ta tır: - a ıze ticaret efyası verirai- arasında daha iyi ticaret yapıldıiını, 
·•ın · d d. .. · · - ugu Fol"!.Ribbentrop ve Kunt Ciano. . h d .. 1 •• • ''-] ıçın e, i.ışuncesının af:!r ve n z, ya u o ursünüz !..... pazarların serbest olduğunu unutu· 

-tq ~ b 1 kl Oyle geliyor ki, çıkarılan tebliğ le-
h n u anı ığı vardı. Bu uıul bir faraziyedir; on ae· yorlar. 
Q ::ı"WMl,,.,., .. 11111111111111111 , 11111111 , 11111111111111111111111111111 .. ,.,.,,11., 1111111111101111,.,...... .. , re rağmen Duçeyi, büyük manevra- t 
k Urada durdu. Evvela çocuğuna E p . s . . d ~ lardan sonra yapılan gecit resminde kizinci aaırda ngilizlerin ve lapan· Ticaret efyaaı ve aermaye müba-

~h.tı .. içi hassas bir baba şefkatiyle : arıs - oır aazetesın en : .. k . yolların tatbik ettikleri bi.r usuldür. deleıi, insanların aerbeat aerbest mu-
-t'C :_ • - ~ : ıştıra ten meneden s_ey Danzig va- h 1 • f.k. tıyordu. •J O zaman zengin kalabalık ve olduk- aceret erı, ı ırlerin hür olarak mü-
t!acer de durmuştu: : .................................................. , •• ,,,.,,, .. , ................................... ,,,.,,,,,,,.: ziyetidir · O Romada vaziyeti dinle- ça medenileşm :, ınüstemlekelere in- dahaleai gibi tabü müdahalelere kar-

l ''i~ 1 İ Danzigde förster pazar yerinde meğe azmetmiş İngiltere, Fransa ve mek için kalmıstır. · . giHzler ve İspanyollar Metropol dan ıı korkunç bir mücadele açan Al-
1\İı.... 0 acaktı? Zevci Hazreti bra- davetliler huzu .. runda resmi bir lisan- onun müttefikleri vardır . Gı'ornale d'l.·talı'a ···asıtası·,,_, le ,,!tal- b d Al ı.·•ı Ço • · ı b be k d' · · b ~ J ... a~ka bir yerle ticaret yapmağa mü- manya ır. manya kaybettiklerinin 
'l:tıh cugu ı e era r en ısını u la konuştu. F~rster Polonyaya karşı Herkes~ V~rir telkini ya Danzig için harp edecek!> demiş- aaade etmezlerdi. Fakat bu uaul, Ye- farkında değil. Öteki Avrupa dev· 
~ek' y~b~; muhitinde bırakıp dö- cevaplarını dort noktada toplamak- .. .. . . . tir. Fakat bizzat kendi son defa ni İngilterenin °ziyaı ve lspanyol im-· Jetleri de bunu farketmiyorlar. Av-

ı.-t rnıy ı .. tadır· Butun bu dıleklerı katı olmadığın- A d 1 .. h' L' l 1 . 1 b b 'll 1 ~~ ~~tetj İbrahim; bu gidişte ve bu · . 'h « vurupa a uugun ıç ır mese e parator uğunun harabisıy e era er rupa mı et eri, Almanya batla ol-
• ~\.ısta b' d' • b b 1 - Polonya Danzıge karşı harp dan Förster nı ayet diyor ki· harbe deg~ m ı d' 'lA t · t' nihayete etmittlr. mak üzere, ı;:rbirine tutunarak yü-
"J .. - ır en ışe sezıyor, a ası - . . il I k d · ez.> ıye ı an e mıs ır. 
l\ ... ı " k fh etmek ıstıyor - Mi et er en i mukadderatları- Ç Ö ı. "ğ .. - İtalya, bı·r z•-an ı"çin Triyestede, rüyen ve nihayet hepsi birden ayni 
r~" .ranına . so uluyordu. tiyar . · ?rap S 'lll • ...... 
l. .raa b d D nı kendileri tayin etmeleri prensibine . Almanyanın DanZİI' ve Memelde çukura yuvarlanan amalar gibi, bir-
\j ~ l'lı er, kolunda ve koltuğun a- ıyoı:. , k D . l Sade Danzig bütün Avrupanın 

BYayı yere koydu: Halbuki Polonya statükonun de- dayanara . anzıg iler Almanyaya tatbik etmek istediii siyaaeti takip birine tutunarak körü körüne ilerli-
' ,, 1 h k k · · l can alacak nokta~n deg-ildir. Führer · T · · b · it ı h J ~'·ı ra. Hacer -dedi-. Al ~u matra- vamını istiyor. Statüko harp değil- iti a etme ıstıyor ar. . ettı. ryesteyı ır ayan fe ri, fa. yor ar. 
l~ Ş h Fakat onbeş marttanberi Avru _ Macar~stan Ü;rerinde ağır basıyor ve kat ayni zamanda Avusturyanın ve ~----mllll!l----------ı 
'lıt:· u urmaları ve şu unu.. dir. Macarıstan da taıllamı·yle · k' t M . b' ı· h 1• }:laktroyof O<Y "er · · - ld d b" k d 1 • ın ıya acarıatanın ır ımanı a ıne koy- ~ 

....._ , zevcının uzattıgı eşyayı a 1 2 _ Danzig ahalisi asabını boz- pa a ır te ev et vardır ki bu hak- t · d - ·ld' z • • ht • • E • 
--... " d • e mıs egı ır mak istedi. Vaktaki Almanya Avus· u u rg 1 n 

~ı] ı a. lbrahim 1 Ne oluyor, artık mamalıdır. kı iddia e e~ez.l Bu devlet, o gün N~ip Horti: Hitleri kabulden im- turyayı itgal etti, İtalya artık Triyes-
~.'.>'or rnuyuz?. Diyor. Bohem:a~ı ışga eden• devlettir; tina etmiştir. Çünkii Hitler 1 O bin teyi Almanyaya liman olarak kullan· Her türlü, idrar, balgam, kan 

~~~Çiik yavru; nazarlarını karşıki Ala, 0 halde kimse onun asabını Hıt .. er tehlıke/erı Alman polisinin 'refakatinde gelmek sın diye bırakmadı. Tr:yeste tabii ve saire tahli.lleri yapılır. 
~ t~ tevcih etmişti. Hazreti İbra- bozmamalıdır. hesap ediyor istemiştir. Ho~ti doktor L~jos~n bir Alman limanıdır. Fakat Almanlar 
~ Rözlerini kapadı .. Kirpiklerine 3 - Danzig her türlü taarruza kar , Almanya hnrbı kazanamaz> ısmın· burasını liman olarak kullanacakları 
'~ı~t R~len aöz yaşlarını, gene içine şı hazırdır. Nihayet Försterin nutku her şeyi deki kitabının neşrini menetmemiş- yerde, tam aulh ve sükun içinde bir 1 

k ı. l'itriyen elini kaldırdı . Par- Diyor. olduğu §ekilde bırakmaktadır. Diyor tir. Ve bu kitap, kapalı zarf içinde gün bir Alman ıehri haline getirive-
ttd~~l kaldırdı. Ve kansına cevap Danzig eğer paktlarına sadık ka- ki: bir çok Macar l'flCmurlarınn gönde· rirler, diye ltalya korktu. 

Müracaat yeri: 
fk:nci beyler ıokak No. 25 

Te/Pfo~: 3869 
'-·y lırsa, taarruzdan korkmamalıdır. - Bizim Hitlerin istenilen zaman- rilmistir. Yokaa Almanlar da, Lehiıtanın 

~~.~ a Hacer 1 Şu noktayı görüyor 4 - Danzigin arkasında büyük da en doğruyu yapacağına kamil ka- E~kiden Polonyanın dostu oldu· Danz:2i öyl\: yapacaklarından mı I~"!!""--..... -------- -

~,n). Almanya vardır. naatimiz vardır. ğu kadar Macaristanın h&.misi olan korkuyorlar? F&kat Lehistanın ikh- Köylü eşyası 
'tı· C::erin ·· 1 · · D · Y 1 b · l f l F h 1 'ti goz erı; zevcının J§aret ıyor. anız u cısteni en> zamanın ne ta ya, Ü tere hoJ görünmek için sadi vaziyeti Almanyayı korkutacak 
ln/ere dikildi: Polonyanın arkas:nda da Avrupa zaman olduğunu söylemiyor. Şüp- biribiri arkasından bütün rabıtaları- derecede deiildir. Olaa bile, Lehlile. 

ı~lt Peyaamber o kızıl renkli da her türlü ıiddet hareketini menet- hesiz hunu Mösyö Hitler de bilmi • nı bozacak mı ~ 1 rin Gdynia limanl1t.rı var. 

SUmerbank yerli mallar Paza

rında ucuz fiatıe satılmaktadır. -
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(SAHiFE 10) (ANADOLU) 

R anya hazırlanıyor 
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Harp olursa Almanyanın Yugoslav
' yayı da tazyik edeceği söyleniyor 
' Paris, 20 Radyo) - Bükreşten 

haber veriliyor: 
Almanyanın Slovakyadaki askeri 

hareketleri münasebeth1le Romanya 
ordusu ger. iş müdafaa tertibatı alma 
ğa başlamıştır. 

00 

Kpmalpaşa, sakin 
bir hayat arayan

ların yeridir 
- Baıtaraf ı 7 nci Sahifede -

Alakadar mchafilde söylendiğine 
göre, Ahnnnyn; bir harb vukuunda 
Yugoslavyayı da tazyik edecek ve 
hırvat demiryollarından istifade et
mek istiyecektir 

Manisada üzüm 
ba·yramı 

- Baıtarafı 7 nci Sahifede -

si temsil edilecektir. 
Halkevi başkanı: 

Bir aydır yurd içerisinde tetkik ge-
ıle yola çıktık. zisine çıkan şehrimiz Halkevi başkn-

Otobüs yolculuklarında en tabii nı B. Azmi Önakın şehrimize avdet 
1ad:selerden sayıldığı için uzun boy ederek işine başlamıştır. 
,u üzerinde durmağn gelmez: L§stik Yağmur: 
patladı. Şoförün emriyle dışarı dö- DUn Manisa civarına sürekli ynğ-
kUlduk. murltır yağmış Saruhanlı ve civarı 

Şoförler yaman insanlar vesse- bağl:mnı hasara uğratbğı haber 
lam. Iaaşallah, ç .. uklara f.. lnsan- alınmıştır. 
ları bu kadar usta!ıkla, bir otobüs 
içine istif etmeği, eJlerinde kapı ka
dar diploma bulunan cecneb1 müte
haS31slan bile beceremez. 

Yanm saatlık bir kır hayatından 
sonra herkes bir karışıklıkla yerine 
oturdu. İçeri i zifiri karanlık. Rica 

Becika da . 
Ma:1evralara baş· 

lach 

zu o ar 
KASABA HAITI: 
İzmir - İstanbul - Ankara yolcu treni her gün saat 6,30 da hareket 

eder. (Bu trende Pazar - Cuma • Çar§amba) günleri Ankara için bir 
yataklı ve Eskişehir için bi.r yemekli vagon vardır. 

fzmir - Alaşehir yolcu f:l'eni her gün saat 16,40 dn Basmahaneden 
hareket eder. (Bu trenin M:.misada aktarma edilmek suretiyle otoray. 
la Somaya devam· vardır.) 

İzmir - Bandırma sürat treni Pazartesi - Çarşamba Cuma günleri sa• 
at 7,30 da hareket eder. (Bu trenlerle lstanbtıla gidecek yolcular ic;in 
Bandımıadnn vapur vardır.) 

f zmir - Bandırma yolcu treni Salı - Perşembe • Cumartesi - Pazar 
günleri sant 10.05 de hareket eder. (Bu trenlerle lstanbula gidecek 
yolcular için yaln:z Perşembe ve Pazar günleri Bandırmadan vapur 
vardır.) 

AYDIN HATT: 
fztnir. Karakuyu - Afyon yolcu treni Pazartesi - Çarşamba - Cuma 

·Cumnrlesi günleri saat 22,50 de hareket eder. (Bu tren Karakuyuda 
Burdur - f spartl'I ve Eğirdire giden trene mülaki olur.) 

lzmir - Nnzilli yolcu treni her gün saat 15 de hareket eder. 
lzmir - Nazilli otoray her gün ıaat 18 de hareket eder. 
İzmir - De:ıizli yolcu treni her gün saat 10 da hareltet eder. 
hmir - Ödemiş yolcu treni her gün saat 18,10 da hareket eder. 
f zmir - Tire - Ödemiş muhtelit yolcu treni her aün saat 5,45 de ha• 

reket eder. 
lzmir - Tire otoray her gün saat 16,30 da hareket eder. 

1'ELEFON NUMARALAR: t 
ı. • 

'fangın ihliarı 2222 - 2532, Karşıyaka: 5055 imdad• sıhhi : 2046 
Müddeiumumilik : 2455, Polis : 2463, tehir telefonu müracaat No. 
2200, ıehirler ara:u telefon mürace.at No. 2150, Ele1ctrik fİrketi : 2091 
Hava gnzi : 2326, hava gazi fabrikası : 2294, Karııyak& su idaTeai ı 
5105, Bımıahııne irlnsyonu : 3638, Al.ancak iataayoua : ~l34, Pasa• 
pôrt vr.pur i .. keleai : 2854, Deniz!Jank acentesi : 2674. İzmir au ıirketl 
3015> Taksi istemelt için : 4040 

KÖRFEZ VAPURLARI : ettik de şoför, lütfen göz kadar am- Brüksel, 20 (Radyo) - Belçika 
ordusu bugün manevralara başlamış lzmir<len Knrşıyakaya ilk vapur aaat 5,30 da Pas~po~Uan gece ıon 

pulU ışıklandırıverdi. M ] .. .. .. · vapur 11,30 ·~a Konaktan kalkar. Karşıyakadan İzmıre ılk vapur ıaat 
ı . . ki ·· .. b·raz tır. anevra arın uç gun surmesı . .. .. . . lıkl zm rm ışı arını ~orunce 1 h ld. 

1 
s da, ıon vapl4r da 24 tedır. Gunduzlerı her yarım aaattA bar kar§• • 

14 v• • • • mu teme ır. 
sonra se amete erecegım ıçın sevın- --------- vapurlar harel•d eder. 
dim. Belediye otobüslerindeki rahat, ---o:::ı.. D:;klcr ----- ŞEHiR D>'"llLI NAKiL VASITALARI : 
gözümde tütmiye başladı. Tramvaylar \ 'iabahleyin ilk tramvay Güzclyalıdan G te, ikinci tram 

Tuğ. Deliornıan C.lhit Tuner ' va.y 6 da harektı1 eder. Konaktan s.2~.20 dedir. Gece ıon tramvay 
Cüzelvalıdan 24,i'\5 le, Konaktan t de hareket eder. Gündüz her bet 
dakikada bir tra» vay vardır. -------------..-.--ııııiiiiiii ............. 9i Sinir hast::ılı klar1. 

D.ş ı ab.bi 

Cevad DJğh mutehassıs1 
Her gun snat 3 den sonra Şamlı 

İkinci Beylersokağı ~o. 65 

T f f 3055 başlamıştır. 

1 

sokak No. H> da hasta kabulüne 

e e on - Tel: :~559 

lzmir vilayeti Def ter darlı
ğından: 

Adet 

1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
1 
1 
1 

20 
1 
1 
l 
1 
1 
l 
1 
s 
1 

Cinsi 

Yazıhane 

Yazı masası 

Kanepe 
lColtuk 
Sandalye 
Etajer 
Şnpkalık 

Duvar saııti 
El~ktrik te ·~atı 
K ut;.ı pire~ esi 
Telaro namı diğeri kalıp 
Marka için nteş pircsesi 
Ku'u basms.ğa mc.hsus banko 
l'züm kiıkiirf prova dolabı 
Atatürklin iotogrnfJ 
Tremüsyô'n 
A. E. G. marlrn d!namo 
Su clepo·u 
l\I erdh·en 
Vnntilatör 

12 Demir araba 
1 Sandık 
ı Sardinos marka kayışlariylc beraber üzüm temizleme 

makinesi 
1 Üzüm makinesi tekne ile b!!raber 
ı l\züm kurutma furunu vantilatör ve A. E. G. marka dina· 

mosiyle birlikte 
ı Boya yeri raylariyl~ beraber 

120 Telaro 
ı Elektrik dinamosıı 
ı Patar 
ı Su pompası dinamo ve borulariyle beraber 
1 Mektup presesi 
2 Demir araba 

193 
Sahibinin vergi borcundan dolayı birinci kordon 7 4 sayılı bina dahi

linde mahcuz bulunıın yukarıdr cins ve adedi yazılı 193 parça üzUrn 
temizleme makine alfıt ~·e edevatı 23-8-39 tarihinde saat 10 da aleni 
müzayede ile satılacağında~ taliplerin ayni gün ve saatte mahalli 
mezküre gelmeleri ilan olunur. 19-20-22- 3062 

lzmir Kültür direktörlüğün .. 
den : 

1zmir ve mU!hakatı ilk okulları için 185 adet sıra ile 18 adet yazı 
tahtacıı açık eksiltmeğe konulmuştur. Muhammen tutarı 1994 liradır. 
İlk tcmin •. h 150 liradır. İhalesi 28 ağustos 1939 pazartesi günü saat 
11 de yapılncaktır. Nümuneleri, fenni ve hususi şartnameleri her giln 
görUlebilir. Eksiltmeğe girmek istiyenlerin yuknrıda yazılı gün ve sn
ntte teminat makbuzl:ır:yle birlikte vilfiyet daim'i encümenine başvur
rna ları ilan olunur 5-12-16-26 2856 

Otobüııle : Buc.•, Bornova. Basmnh,ane, Tepecik ve Alaancak hat• 
tına her gün muntazam otobüıler iılemektedir. 

HAVALI KATARLARI : 
lzmir-Buca : S,25-7-8,05-9,38-12,04-14,45-16,20-17,44-19,10 
lzmir - Bornova : 5,30-6,46-8,07-10,15-12,40-13,12-14,40-16,lS-1 ';', 

15-18,50-20, 10. . 
İzmir • Karııyaka - Hacıhüeeyinler : 5,43-7,38-8,30-10,20-12,10. 

13,C3-14,50-16,50-17,47-19,30-21,25. 
lzn.:r • Menemen ı 5,48 (Yalnız Cumartesi rünleri :13,03) 
DENlZYOLLA~I ı 

Çar~mb günle saat 12 de JatnnbuJa •Ür'at poıtaaı. Per_femba 20 
de nl'apostası. Çarıamba 10 da Mersin sür'at postası. Pazar gilnU 12 
de N ~rsin postası (Rndoaa da uğrar.) Karaburun poıtaaı Pazartesi ve 
t'erı' nbe günleri ıaat 9 da. 

~'(EMLEKET HARiCi : 
hal an vapurları muntazam postalar : Çarıamba ıaat 17 de Pire. 

Brena ti, Venedik, Triyeste. Perıembe ıaat 1 "! de Radoı, Adalar. 
N ·ıBETÇt ECZANELER : 

Pa:zar: t<emeraltında Hilal, Karataşta B. Habif, Keçecilerde Yeni İz· 
mir, lrgadp,·~arında Asri. 

Pazarteı.i Kemer altında Şifa, GüzelyAhda Güzelyalı, Tilkilikte B. 
Faik, lkiçeşmenlcte lkiçeşmelik, Alsancakta B. Fuad. Ayvaklada Kemer. 

Salı : Kcmer11'\ında Şifa, Karantinada B. Eşref, Kemerde Kemer, Al· 
snncaktn B. Ahmed Lütfi, E§refpaşada Eırefpaıa, Türkpazarından 
Camhırriyct eczalinnes:. 

Çarfnmba : Ba~,luı·akta Sıhhat, Karatn§ta B. Habif. Tilkilikte Yen\ 
lzmir, lrcadpazo.rındıa Asri. 

Pe mb : ... emf'raltında Hilô.I, Karantinada B. f.§ref, Tilkilikte B. 
Fuad: Eşrefpaş:ıda Eşrefpaşa, Türkpazarından Cumhuriyet eczahane

. si.. 

Cuma ı Keme:-atındo. htihad, Güzelyalıda Güzclyeb, Ircnd~azarmda 
Asri, İki, ~şmelikte lkiçeşmelik, Alııanc&kta B. Fuad. 

Cı.:mar\ ıi : Bnıdurakta Sıhhat. 

'111111j)11111111111111111!11111li11111111111111111111111111111111i111111il1111111111111111111111ililHl11111111 

1 LAN 
Kırıkka!e Gedik i usta hazırla· 
ma okulıı bl~7inci sınıfına talebe 

a/znr}·or 
- Yatılı ve parasız olan Kırıkkale askeri sanat lisesindeki ge

dik1i usta hazırlama okulu birinci sınıfına aşağıdaki şartlara 
göre talebe kaydı kabulüne başlanmıştır. 

2 - Kaydı kabul şartları: 
A) Beş sınıflı ilk okulu bitirmiş olmak. 
B) Vücudünün teşekkülatı düzgün, ahenkli, sıhati yerinde 

olmak. 
C) Kendisi ve ailesi kusursuz bir ahlak ve seciye sahibi ol

mak. 
D) Terki tahsil müddeti 2 seneden fazla olmamak. 
E) 14-1 7 yaşında olmak ve bu yaşlara ait boy ve ağırlık had

lerine uygun olmak. 
F) Evvelce gördüğü tahsil derecesini gösterir şehadetname 

veya tasdiknameyi haiz bulunmak. 
G) Gedikli okulundan ders, vukuat, sağlık durumlarından 

çıkarılmış olmamak. 
H) Köy veya nahiyeli olmak ve nüfus hüviyet cüzdanında 

doğduğu köy veya nahiye yazılı olmak; yahud köy ve 
nahiyeden farkı olmıyan orta okulu bulunmı -
yan kaza merkezlerinde doğmuş bulunmak ve bunlar
dan tahsil için kaza ve şehirlere gelmiş olmak. 

3 - Bu şartları haiz olanlar askerlik şubelerine müracaat ederek 
fazla izahat alırlar. 

4 - Askerlik şubelerince kaydi kabul için müracaat eylul sonuna 
kadar kabul edilir. 

17 19 22 24 27 29 31 2 5 7 10 12 15 17 3034 

21 Ağustoıı 1939 Pazartesi 

Makine Tamir hanesi 
işi gününde tes'im etmeği prensip edinen ve bu· 

nunJa ift'har eden bir müessesed·r 
Kestane pazarı demirciler 67 - 69 Telefon: 3993 ' 

u~~===s~~~~~~~ 
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Aç 
Her türlü tuvalet çeşitleri 

i üzhet Çançar 
Sıhhat eczahanesi 
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Başdurak Bilyük Salepçioğhı hanı k.arşısınd .ı =@§ 

llllllllllllllHlllllllll!lllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... . ........................................................................................................ , ..... . 
§Izmir Levazım Amirliti Satın Alma ~ 
~ Komisyonu ilanları ~ 

İzmir levazım amirliği ıatm alıns komisyonundan:' 
Müstahkem meYki birlikleri için ı'nakinist alınacaktır. Bu makhist 

lere 60 liradan başlamak üzere 98 lira ücret verilecektir. İstekli olan .. 
ların ~artları anlamak üzere müstahkem mevkiin ikinci şubesine mü
racaatları. 

18 19 20 22 23 24 25 26 27 29 30 31 1 2 3 3047 
İzmir Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan: 

- lstanbul Komutaniığına bağlı Birlikler liayvanatınm senelik 
ihtiyacı olan 951000 kilo kuru ot şerait ve evsafı dahilinde 
satın alınacaktır. 

2 - ihalesi kapalı zarfla 28/ Ağustos/939 Pazartesi otüftü saat 
15 de yapılacaktır. 

3 - Muhammen kıymeti 28530 liradır. 
4 - ilk teminatı 2140 liradır. 
5 - Şartnamesi bedeli mukabilinde verilebilir. 
6 - fsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 s.:ı

yılı kanunda yazılı vcsikalariyle beraber ihale günü ihale saa· 
tından bir saat evveline kadar teklif mektuplarını Fındıklıda 
komutanlık Satınolma Komisyonuna vermeleri. 

12 16 21 26 '(2962) 

lstanbul belediyesinden: 
11JC T<cşıf 

teminat Bedeli 

1726 29 
1465 12 

230 l 7 19 Kartal - Yakacık yolunun asfalt tamiratı· 
19534 89 Erenköy - İçerenköy - Bostancı - Kazasker 

camii yolu esaslı tamiratı. 
1 

Keşif bedelleriyle ilk teminat miktarları yukarıda yazılı işler ı:ı~e 
ayrı kapalı zarf eksiltmesine konulmuştur. İhale 24-8-939 perşelll 
güni.i saat 1 5 te İstanbul belediyesi daimi encümeninde yapılacaktır: 
Kartal - Yakacık yoluna ait şartnameleri 1 J 5 kuruş mukabilinde 118 

fia müdürliiğünden alınabilir. le 
Diğeri zabıt ve muamelat müdürlüğü kaleminde bedelsiz olar; ıı 

görülebilir. Taliplerin ihaleden 8 gün evvel müracaatla lstanbul na 1e 
müdürlilğünden alacakları fenni ehliyet 939 yılına ait ticaret oda!ı .. ~ 
ilk teminat makbuz veya mektupları ile 2490 numaralı kanuna g~tıl 
hazırlıyacnkları kapalı zarflarını ihale günü saat 14 de kadar lstnn

8 
l ~ 

belediyesi daimi encümenine vermeleri. 6 12 17 21 5816-2 
~ 

-Vi '"'yet aimi encümeninC:le~ 
Vilayet, Nafia ve Sıhhat ve içtimai muavenet otolariyle ka:rrı!"91• 

ların yıllık ihtiyaçlarını karşılıyacnk olan (3400) teneke benzin 1ıt~1'' na istekli çıkmadığından bir ay müddetle pazarlığa konmuştur. st stı' 
!ilerin Nafia Müdürlüğünde mevcud şartnameye ve 2490 sayılı yıı r11' 
ya göre hazırlıyacakhırı teminatlariyle birlikte her Pazartesi ve Perşe 
be günleri saat 11 de Vilayet daimi encümenine baş vurmaları. 

7
) 

12 21 (295 

Kok kömürü ithalatcılarının 
azarı d.kkatine 

Türkiye demiı ve çelik fabrikaları 
müessesesi müdürlüğünden: . eJ1lıc-
Fabrikalanmızda istihsal edilen yüksek vasıflı kok kömüril .rrı 

ketimizin kömür ihtiyacımn b'ilyük bir kısmını temin etmekted~orı-if~ 
Kok kömürü ithalfi.tçılannın haric-0 sipari~ vermeden en·el trııefet• 

Demir ve Çelik fabrikaları müessese si müdiirHiğüne müracaat e 
nin menfaatları iktizasmdnn olduğu ilan olunur. 

21-2~ 
_A_y_d ___ ı_n_V_i _a_y_e_t_i _d~a-=i-:--m--:i=--e-n-cu..-·· ıııe 

ninden: . . ,.eriJB~e 
2600 lira muhammen kıymetli 400 adet ilko.ku.ı sırası ıçı:Onil j}ıll 

bedel Jayık had görülmediğinden 31-8-939 tarıhh perşembe rı· 
edilmek üzere on gün müddetle tehir edilmiştir. ·ıayet eııc 

TalipJiJrin % 75 teminat akçeleriyle sözU gf!çen gün vı 
menine mUracnatları ilan olunur. ~ 

~--~~~~--~~-~ 
1 ı a"' fi 

Bors idare heyetinden: gaııo s:11
t 

Yeni mahsul incir piynsaı:ıııım 23- Ağustos-939 çarşa;:n so5 
onda açılacağı nan olunur. 19 



21 Atusto. 1939 Pa'Lal'tesi (ANADOLU; (SA!!!f:ı:<; ff) 
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Ueutsc.1!'! Lev. ntt! L· , perca V .::ıpur Ur 'a T a.1a~fuzh:ın ~si M ..:dür'üğün 

nıe G. M. ti. !!. Acentası den: 
Hnmburg 

Tahaffuzhane elektrik tt"sİsc.tı için muhammen bedeli 429 lira 
"T'T>. 1., olan 6 ton mazotun Urla T uhaffu:::hanesi Satın alma komisyonunca T il L v ~ " 1 ~ y ı:.3.- ADRIA11.\;A. &. it. D 

1 
J d l l l k 

« 
1 

Y • .ın. ıt.us > v~p. / agusı.ın; NA Uf"'AZIO~'E 25/ 8/ 919 Cuma Hiinü saat e açık eksi tme i e a ınaca tır. 
la bekleni,·or, Roterdam, Bremen ve v . u 'r; 1\1 kk · 31 1· 17 5 k ş · .. 

1 1{ .J n uva ·at temınatı - ıra , uruştur. artnameyı gormeK 
anıburg limanlatı için miıJ ııbcak- istiyenlerin her gün mezkur komisyona müracaat etmeleri ilan 

tır. Lero motörü 21-8 rle saat 8 de ge- l 12 f5 f 8__)f~JM{~ 
«ThessRliA> ~·apura 2'8 ağııcıto~farr }erek 22-8 sant 17 dır Pite. Kôff6, 0 umu. - ~ 

a ey!Cıle kada-r Rotterclam, Brm'nen Porto Edda., Birincrzi, VatO'Jla, Draç. 
\'e liahwburı Umımiarı iç;n mal ala- Gravoztt, SpaJnto. Zirfa, Fryunıe, Tri
eaktır. 5 este; ve Venedig.e hift~ke'f eCİEe~k-

<Arcforn vapuru 11 e'yllıld&l 17 fit. T. a nka 
~URUtfJŞ TA F.lHf 1888 

1 
eJ'IOJe :kadar RClffetdMiı, Br€men ve Cittfı Di Bfiti ffi&Wfiı 24-8 d~ sattf 
lıanıbutK iimahtı.rı için tna:ı alacak- 8 de ğeleek ayni ktıtt ~at i 7 ae- 1s
~r. tanbuJ, P;re, NaPo1i. 1\.1lif•11yii, ve 
«BeJ~rach moi. 25 eylülden 2 CencJvl!ya harek t edeee:ktr. 

· 1~teşrine rttattr Rotferclam, Brn1tıen Zifta tn,., ötü Z4-S ae sat is f.f! ge
te Haitibutt ir ııttılatı için $'lik afa. 'etek itj'hi /!i:itı ~Stıt 19 da Patmo, U..
·"khr. ·o~. Ka ;TYJnoı:ı. istanköy ve Rodo-sa: 

J UJJIJ(JO,OOD Ttırh lirtt:Jı $ab. 

<Letıinte> vapuru § ilkfoşrinden hareket edecf'ktir. 
'· il1< te~rine kadar Rötefdam. Bre- .Zara motörii 28-8 saat 8 de geJe
tten vP. Uamburg J'rnanlatı için yük rek 29-8 saat 17 de Pire, Korfo, Por-
a <ıcnktrr. 'o Edda, Birfod'zi, Vttlon, Dtaç, 

'l'ahlive Sravoza, Spiılato, Zata, Ffyuttıe, 
_ · 1'riyesfe, ve Venediğe hatek~ ede-
«Acnaıa> vap. 25 ağusto ta: bekle- ·ektir. 

··~or, Hambur Bremen ve Anve'fs- it lia. S. A:.. Di avigaıd8ft~ 
1 

ıı nıal ~ıkaracak ve Butgaz Varna Vulcahia motôtii Triyesteden 14-
te Rösfence ıç:n mal alacaktır. 1-939 tarihitıd.e hareket eaip 28-9-

139 farihinde N evyoikta bulüniicak-
Den NMlke Middelhavalinje: fır. 

, t:Sospborus:; motöril 80 ağustos- Oceanih: motörü Triye;::f edetı 7-CJ-
ıı 189 tarihinde hareketle 25-9-939 ta-l.· 1 eylUJe kndar Diyep ve .~orvec-

;tıı inal alacaktır. (Bu va _ ·ihinde 13oetıas Ayte..;te bulunacak -
~ut N'orveç. limanları için ancak 31 ır. 
aiUstosa kadar tshmil edecektir.) Royal Neerlandais kumpanyası 
1, tl3aJkis> motörü 25 eyh11den 28 ey- Pigmalion vapuru 21-8 tarihinde 
~le kadar D'yep, Dilnkerk ve Nor- ~elerek Rotterdam, Amsferdam, ve 
tet litn§tiJafi iÇin mal alacaktır. Hamburg limanları için yük alarak 
e tlfosphorus-. motörU 25 i1kteşrin- hareket edecektir. . . 

VP ojen tıdedi 26 
Zirai ve Ticari Her Nevi Bl! Muameleleri 

l:efi 28 ilkteşrine kadar Diyep, Dii~- Ulysses ~apuru 4-9 tarıhıntle gele- Para l;iriktitenle:te 28800 f°l'a ikramiye verecek 
0-Jı: ve Noı-veç Jimanlatı için yül\ ·.ek Rotter<.!am, A:msterdam. ve Ham- Zifaat Lankasmda kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesaplarında en 
'!~aktır. 'mrg limanları için yük alarak ha:re- a 50 l'tası bülunan1ara senede dört defa çekilecek kur'a ile aşağıdaki 

İ>. T. R, T. !<et edecektir. . . p~an.B. ~öre ikramiye dağıtılacaktır: 
t *kassa; mcit. 17 ağustosa doğru Herrnes vapuru 18-9 tarıhınde ge-

4 
Adet l,000 Liralık 

e~lenivor Tuna limanları için mal terek Roterdam, Amsterdarn, ve 
4 6

00 c 
~ı·~ . , k c 
~aktır. Hamburg limanları için yü alarak 4 c 250 c l ,000 c 
•Szered> motôril ağustos son lan- hareket edecektir. 40 • ı oo c 4,000 c 

4,000 lira 
2,000 c 

t~ doğfu bei:leniyor, Tuna limanları SVENSKA OR!ENT L1N1EN lOO c 5C1 c 5,000 c 
tııı rnaı alaeaktıt. Vikingland motör(I 22-8 tarihinde 120 c 40 c 4,800 c 
tDunu motötU 7 eyJOle doğru gelerek Rotterdam, llambutg ve 160 c ~O c 3,200 c 

1~\Ieniyor. Tuna limanları için mal Skandinavya limanları için yük ala- DiKKAT: Hesap1arındaki paralar bjr sene içinde e'J: liradan aşağı 
lacaktır. rak hareket edeceJWr. llfişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 fazlas.yle verilecektir. 

Barfüıl:ıncl motörü 31-8 tar;hinde Mur'alAr senede dört aefa, ı eylill, ı birincikanun, 1 mart ve 1 ha-
,._."'- ... JııfTt.ub...;sıallll.A..u.t ~BlM-elc Rotte?iitı.m. -Hllinonti _,_,_ ~-a..ı& .. .!nA& AAlı.ilAAA.Jr.t.a 

«Duro·tor, vapuru 2 eylOlde bek- :skandınavya Tımtfnllffllt:lti yınr· a - ..:.;._ _____________________ .__ __ .....,ıaJ 
iyor, Köstence, Galas ve Tuna li- rak hareket edecektir. . ki l Maltn Cenova j O/ k 

İllları Wn mal alacaktır Borseland motörü i3-9 tarihinde de beklenmeı· e o ~·ıı ük ve yol' ıvier v,, şüre ast 
. gelerek Rotterdam, Hambutg ve ve Marsilya ıman arına Y. - Limited 

tl) . . 1 . etı alnrtı.k hareket edecektır. ,. urostO?_. vap. SO eylülde bekle- Skandınavya ve Norveç l!mnn arı ı - D A VUSTURALY A VAPUR ACENTASI • 
:~°"· rnaı alacaktır. çin yük alarak hateket edecektir. HOLLAN AH.ATTI 

ltNSTON W ARREN L1NES, Ltd. Sagoland rnotörü 28-9 tarihinde t . p f>O 
9 939 

ta cEstrellano» vapuru 27 ağustosta 
tl l k R tt d 11 ı..... C'•ıtingfbtı eıtı va uru o - - - H il ta.. rıeemore> vap. 27 ağustasta Bur ge ere o er nm. amuurg ve . ': t 

1
• Y" . Z"'lancla gelip 2 eyliile kadar Louclra "\Te u 

8 pozu da 
böyle gOzel 

Het me-vsimdEif, tıer Pill:Viit.lii, 

-. 

lıt1t §li§fftı; hM ytlrde 

"KODAK VERIKROM" 28° filmine 
DAfMA EMNiYET EOEgfLf~SfNIZ 

fi t M 

8 daJma s 
Güzel, net ve deiayh fesiM 

DAHA IDARELtOfR 

Kopyalarınız için : 

Öaima güze1, car'lh, detaylı resim veren ve 

zamanla sararmayan VE LOK S ka§ıdtna 

ısrar ediniz. 

Bütün KODA K satıcıJardan arayınız V8)'j 

şu adrese müracaat e6iniz : 

KODAIC Slrllftl - 8eyojfu, ftü111H1f 

Hepsl di g~ııl 

"''l 1• Sk d' j· 1 .ı. • • "k 1 rıhmde Avu ura J n ve cnı ı..:: ~llJ v arna Köstence Sulina ve Galas an ınavya ıtnnn arı ıçın yu a a- . . . .k alarak htlteket e- için yük alacaktır. 
hareket edecektir. rak hareket edecektir. lımanl~rı ıçın yU L1VERPOL 1IAT rr Vilayet Daimi en .. ümenlnden 

ZEGLUGA POI.SKA KUMPAN- decekt.r. ,opoı·~t'> vapuru 80 agusto:,?. kn- "° 
Va.., t ;z:. h "'t t 'hl · 1 YASl İlandaki hareket tarihleri ile nav- dnr Liverılol ve Glilskovv irir. yUk Ödemiş - Bozdağ yolunun 23+000 - 25+000 ki1ottıetta1ati ·~ l ..,ur ann areKe ttrı erıy e . d ~. 'kl'kl den dolayı - ~ 

~" Unlardaki değişikliklerden acen- Lcvant vapuru 25-8 tarihinde ge- lunlardakı egıs~ 1 er r.lacaktır. arasındaki 984(J lita 98 kuruş keşif bedelli kaldırım yapısının yapı-
~'ulivef lı:alnil etmez !erek Anvers, Danzig, ve Gdynia li- acentemiz mesul;y;t. ~nb.~l· et~ez. Inn eksiltmesinde ve-r:len bede! layık hadde görülmediğinden eksilt-
Doı,. .lüle ıafsilit ~lmak için manları için yfit alarak hareket ede. Daha fazla taf•!j!S~~~r~ ·~:·~r 0;: DECTSCllE ı,EVA, 'TE - Llım: me müddeti 12 8 939 tarihinden itibaren 1 O gün uzatıldığından ; .. 

Kötclôncla 150 No. ela W. F. cektir. donda. FRE~~LL at ~ı\.Imesi :ca 0• c:Delos-. vapuru 23 nğustosta Ham teklilerin 2490 sayılı yasa hükiimlerine göre hazırlıyacakları teminat-
Viti der zee vapur acentalı- SERVİCE MAttiTfME ltOMAfN centesıne muraca e 1 bourge, Bremen ve Anversten gelip lariyle birlikte 24 / Ağustos '939 Perşembe günü saat 1 J de Vi1ayet 

liittacat edilmesi tica olunur. KUMPANYASI lunur. T 1 f 2004 _ 9005 yük alacaktır daimi encümenine bas vurmaları. 12 21 (2956) 11!:LriON: 200712008 Peleş vapuru 1-Ey1U1-M9 tarihin- e e on - - • 

._ ____ liliııii .. liiıııillıiiıııııiiiiiıl ____ ......... s -··-••llıir•••ziılıiil.-.,. 1 8' 11111111111111111111 ır mnımıı ı ıın 11nırın111 ıııım111111111111111u1111111111111111111111111111111111111muguqm111mq11111uum1111111qıug 

'~n :~ANKARAPALAS T. B~nkas 
-

Tasarruf ikramiye Planı : l'-eJ ..... efOii·:--3-4-38-l 
.~;;;,,.._..;___;;;;...__.:....___;,,,..;..;;. .... __ , ................ ='--...::........-----

32 ,000 l J R A M Ü K ,t F A T 
"7 ===========::=::=::========:::.:::::: ......_=----E:::::::=:::=:::====:::::::::::-:=~-· a= 

r' Jar• 1 Şubat, I M .1rl 1 28 Afuıtös1 1 Ey.'a ', 1 i ine. 
- teşrin tarihler 'tı le cehi.ueehtir 

,. İKRAMI YE LE.R ·•11111 ·ıııuı~ ı:ııı~ııııııııın ,111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 
ı Adet 2000 lir .. ,.,/ık 200 J lira -==I 
6 • 1000 " - 500D .. 
8 • Sôo • ..... 4000 • 1 = 
18 • 250 • a- 4000 • ı- 1 
so • ıoo • 1Jooo • 
tJS • 50 ,, - 4'!5ıJ ,, 1 ! 

250 " I~ ,_ 6260 il i § 
a 1 

43& 31000 1 
ltn10fllllllllllllf llllfllltlllllnllllfflfHllllHHlllllHlllllHnlllllllllfflf llllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllll .il ii 

l. lı Bankasına para yatırmaklı, yalnız para bıtıktitmiş olmaz, ayni 
zamanda talihinizi df ,d7nf,rµ_i1ş 0 olutsun,::z . 

7 

ANKARA 
PALAS 

lzmirin en modern, en 
tem:z ve en muhtaı.am 
aile yuva.fıdır. Konfor, t@· 
miı.lik, istirahat, ucuzluk 
nokta1ından Ankarapa· 
lasın fevktt1de ot~J yok• 
tur. 

Soğuk ~e ııcak banyolu, kslitüferll, mitnddid ftit@fff atduju 
gibi, eıt nefiı yemeklet Yereh tobntaJt, ntükemme1 ıt1ltihi11e 

ve lritaethane;i clffticftt 
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Virmı DokUzuncu ,:Yıl 

~o: 7917 

I 
f 

Pazartesi 
21 

'.ACUSTOS 1939 

, 

-• 

iter gOn aabahlari ' fzmfrCle çıliar Siyaat ırazeteClir. Telefon No. 2778 - rcNUaliaai ller yerde 5 liuru,tur)' 

' .. . 
\_ 

AD NA OLU 
Objektifi 9 ncu Enternasi
yonal Fuarı acılma mer.asi·, 

• 
mi intibalarını arzeder. 

~,,, ..... fi -

' 1 

• • 1 

1 


