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~Q k manevrası lnliyen kardeşlerimiz notamızı 
Yeni Beyanatta 
•:Bulundu 
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~\ti ordu İzmir ovasına inmek 
' öirenince sevinç göz yaşları 

ijor fakat kırmızı ordu ki-
111 bir tenede bulunuyor 

d~da d. . l · l b. l. .... . h b .. f ısıp ın, ça ışına ır ıgı, mu a ere sur 
fe~kle~ıne kabiliyeti, tayyare keşif ve taa~~u 
l~~ aladedir. Her Türkün göğsü kabarabıhr 
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''t'~t aın ediyor. Bu ma· ~ gore 1 eC~2'1Z ~ 
~11111 askeri disiplinin E Manevrada bulunan kıt'- ~ 1 

tı. ~tio·'~hunda ne kadar § alarımızın cuma günü Tor· E 
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'~'tlad,, kolayhkla ve a büyük geçit resmini, iz- ~ 
~ ~llQı e kt1Uanıldığını, yük- § mir'lilerin takip edebilme- ~ 
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11d• heyetinin emir- § si için, o gün saat 12,30 :: 
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Yeai saniyesine ~ da Alsancaktan Cumaova- ~ 

Ankara 13 - Başbakanı
mız ismet İnönü, Ege mıntı
kası seyahatine çıkacaktır. 
Bu mühim seyahat beş gün 
sürec:ektir. _ _ -sı;_liı ___ _ 

Almanlar 

~.:.'il küçük taklmla- s sına hususi bir tren hare· § 
~'ti . tirnıek sür'atile E ket edecektir. § NE KIZIVORLAR 

'"ı._"'tliti•i •• bu •miri•· ~ ı;>••l•t. demir~o!'••İ ida· § Bitler ordu şef· \'ff-k·h•rfına büyük bir ; resı, geçıt resmını herke- § 

Kon1ünizn1e ve Rusya
ya ateş püskürüyorlar 
RUS INGILIZ MÜNASE
BATıNıN DÜZELMESi-

~ tGat
1
Yet1e nasıl kullanıl· E sin takib edebilmesi için, E lerİni topladı 

~ • trrııeai itibarile çok § bilet fiatlerini mümkün § 
~ e Çok şayan dikkat § olduğu kadar ucuz tesbit § 
~d t ~ermektedir. § e.tm~ştir. G.idip g.el~e. bi- § 

\in gizlenme ve § rıncı mevkı 80, ıkıncı 57, § 
ı..- lıt itle · d k : üçüncü 37 kuruştur. :: ..,, 'tk Ilı rın ~ &7.an iiııııııııııı111111111111111111111111111111111111111: 
' dik)( U~affakıyet çok fevkinde Türkün damarla-
~ tlaıt •ttır. Bütün tek· rında yaşayan fıtri askerlik 
~tile '1•rı ve taşıma kabiliyetin bir kat daha 
'l::ı ile •!aylarımızın giz- tebarüz ettirmiş bulunuyor. 
~de ~leıne, muhabere Ordunun ileri ve geri biz· 
'~~.t b~Oat~rd~~i ~vu~a~~ ~etleri, hast~n~. ve iaşe. teş-
,~Ctk Turkun gogsunu kılatı da aynı mukemmehyet-
~ t, kadar mükem· te ve muvaffakiyetle devam 

~ f ~>'\k ediyor. 
\~'tdi nıanevra ordu· Tayyarelerimizin keşif, hü-
~>ttiıı· ~e toplu hareket cum ve irtibat vazifeleri 
\ )' 

1
' tabiye ve sev- havacılıktaki kudretimizi 

GÖBELS 
Istanbul (Özel) - Alman 

Rus gerğinliği gene alevlen
- Sonu 4 üncüde -

' 

'-~i 110ktalarındaki iyi de dünyaya ilan etmiş bulu-t ~tün bunların - Sonu 4 üncüde -

Q/ya lngili;r_e_y_i y-e-n-id-en 
'41>1aza sokmak istiyor .. 
~ili oo .. oo • 

-ı.t •tindeki · kanlı kavğalar ltalyanların 
~llıli çalışmaları sayesinde h,zırlanmış .. 

~--------------- .. oo .. 

İngiliz filosu İskenderiyede Hindistan yolunu, 
Hayf ada petrol yolunu bekliyor .. 

bir arap ve yahudi rekabe- ı Aşağı da bir Amerikan ga· 
tinden ileri gelmeyip hususi zetesinin Filistin ,hadiseleri~-
bazı tahrikler ve sebeplere den ltalyayı mes ul tutan hır 
dayandığından da arasıra yazısı bugünün karışık ha· 
bahsedildiği görülmektedir, - Sonu 4 üncüde -

döktüler bayram yaptılar 
-------- 0000 

Bütun Türklük mes'ud neticeyi bekliyor 
Istanhul 14 (Özel) - San- ı 

caktaki kardeşlerimizi Suriye 
boyunduruğu altından kurtar · 
mak hususund~ verdiğimiz 

kararın mes'ud neticelerini 
bütün Türklük sabırsızlıkla 
beldıyor. 

Antakya ve lskenderundaki 
kardeşlerimizin sa hırsızlığı 
daha büyüktür. Sancak Er
menileri de Antakya ve Is
kenderunda Türk mandası 
altana girmeği istemektedir
ler. 

Fransız hükumetine verdi
ğimiz notaya henüz kat'i 
bir cevab alınmamıştır. Al· 
çak feJlihJarın fena hareket· 
lerine herhalde nihayet veri
lecektir. 

Antakya ve lskenderundan 
gelen yeni haberler oralar· 
daki Irkdaşlarımızın her 
vesile ile yeniden tazyik 
alrında inletildiklerioi bildir
mektedir. 

Mahalli idarenin tazyikle-

Bulgarlar 
aleyhimize 

filim çevirdiler 
Bulgarlar yine faaliyete 

geçtiler .. BuJgaristanda Türk 
düşmanhğını arttıracak ve 
kürükleyecek şekilde yeni 
fitimler çevirmeğe başlamış
lardır. 

Sou defa çevrilen filim 
hakkında Bulgarca "Zarpa,, 
gazetesi bu filim hakkında 
diyor ki: 

"Türk zapdiyeleri bir Bul
gar kafılesini isyan tökmetile 
tevkif ediyorlar ve muhake
meleri yapılmak için en ya
kın bir şehre götürülüyorlar. 
Mevkuf kafile, zaptİ) el erin 
muhafazası altın da sık orman· 
lar arasından geçiyor!! 

Nerede ise gece olacak, 
Türkle, Bulgar komitecilerin
den ve bilhassa Strahil Vor 
vodadan korktukları için 
sür'atle yürümek için mev· 
kuflara tüfek dipçikleri ve 
kamçılarla vuruyorlar 11 Mev
kuflardan bir ihtiyar yere 
düşüyor ! ! Artık kımıdamağa 
mecali kalmamış! Zaptiye· 
!erden biri onu dipçik ile 
öldürmek isterken geç bir 
Bulgar tüfeği zaptiyenin 
elinden alarak mani oluyor·! 
O anda Balkanlarda silah 
sesleri patlıyor. Strahil Voy
voda ıle arkadaşları yetişerek 
mevkuf Bulgarları kurtarı· 
yorlar r ! " 

Filim buna benzer bin bir 
he zyanla doludur. 

Sık sık Türk dostluğundan 
bahseden Bulgarlar bu kabil 
filimler çevirmeğe devam 
edecekmif .. 

NOTAMIZ 
Istanbul 14 (Özel) -Fran· 

saya verdiğimi7. notada 
Sancak Türklerinin serbest 
idareye kavuşmalerı için 
müzakereye gırışmesını 
teklif ettik Notada muhta
riyet idareleri daha evvel 
de tanınmış olan Türk Is· 
kenderun ve Antakyanın 
istiklale kavuşmalarının ta
bii bir hak olduğunu teba
rüz ettirilmektedir. 

Notada Suriye ve Lüb
nan'a verılen istiklalin İs
kenderun ve Antakya 
Türklerine de verilmt sinin 
Türkiye, Suriye ve Fransa 
arasında anlaşma ve se
vişme amili olacağı, sulh
severlik, anlaıma ve kar
deşlik hislerinden mülhem 
olan Fransız siyasetinden 
bunu beklediğimiz bildiri!· 
mektedir. 

rine dayanamıyan kesif bir 
Türklük kitlesi mütemadiyen 
köylerden şehirlere doğru 

akın etmektedir. 
Notamızda bu mıntaka 

Türklerinin istiklale kavuş

malarını gayet sarih bir şe· 
kilde istediğimiz Sancak mın· 
takasında şayi olunca bura· 
daki kardeşlerimiz sevinç 
göz yaşları dökmeğe başla

mışlardır. Aralarında bayram 
yapmakta ve tezahuratta bu
lunmaktadırlar. 

-
Istanbul 13 - Nafıa Vekili 

Ali Çetinkaya yeni beyan•.· 
tında; hazırlanan yol ve köp
a ü ·er kanununun yakında 
Büyük Millet Mecliıinden 
geçeceğini, layihada b~denl 
mükellefiyet yerine nakdi 
mükellefiyet usulünün tercih 

- Arkası 4 üncü.de -

Stadiyanovic 
Cumhuriyet bayramın
da Ankara ya geliyor 

Ankara, 14 (A.A) - Dost 
ye müttefik Yugoslavyanın 

kıymetli başbakanı Stadiya
noviç'in Cumhuriyet bayra
mımız münasebetiyle memle
ketimizi ziyareti tahakkuk 
etmiıtir. 

Bu ziyaret Ankara meha • 
filinde büyük b!r alika ve 
memnuniyetle bekleamekte· 
dir. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------0000 .. 
DOSTLUK VE DUŞMANLIK 
Bulgarlar vautıkları bu ga
rezkir düşmanlığa da dost-

luk adını mı vercekler ? 
L'":.'t ugünkü nushamızda Bulgarların aleyhimize çevirdik-1 
1.:.1 leri bir filim hakkınd bir yazı var : 

Bir devlet tasavvur edin.. O devletin reisi, hariciye vekili 
ve diğer selihiyettar- adamları daima Türk dostluğundan 
sulh sevgisinden bahsederler. 

Fakat o devletin mes'ul gayri mes'ul şahıslrı ve teıek
külleri de her vaziyetten istifade ederek Türk dllımanlaia 
yaparlar .• 

Giiya o resmi şahısların gözleri ve kulakları Tllrlder 
aleyhine yazılan yazılara, çevrilen filimlere ve konutulaa 
laflara kapalı ve tıkalıdır. 

Bulgarların dostluğundan bahsetmek istiyoruz. Mekteble· 
rinde Türkleri vahşi göstererek çocukları Tilrk dllımanı 
yetiştiren, filimlerinde Türkleri canavar diye taktim ede~ 
bir milletin dosth,ktan bahsedişi politika oyunlarının yem 
keşfedilmiş bir hünerinden ibaret olsa gerek .. 

Asırlardan beri dostuna dost düşmanına düşman olan 
Türk, dostunu da düşmanını da çok iyi tanır .. Dostluktan 
bahseden hükumetin bu filimi derhal mennetmesi lizımdır. 

Halk bunu istiyor. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 

• 



lalltr. 2 

Soma tütün 
Mahsülü 

l Deiirmen taşı 
esrar küpü mü? 

Soma - Hububat ve ü
ztimden çol\ zarar gören zür-
ramız tütünle vaziyetini dti
zelteceğe beezemektedir. 

F'ılbakika çok itina ile ye'
tittirilen l>u seneki mahsul 
çok iyi l>ir durumdadır. 

MwaJıtelif ıirketlerin ekı
beifetf hergün Somaya gelip 
gitmektedirler. 

Piyasa henüz açılmamıı ol· 
makla iteraber bir sahı ol· 
mamıt _. llS krı fiat veril
miıtir. Kayla bu parayı bile 
az wlrmekte daha iyi bir 
fiat beklemektedir. 

Anıerikada 
Bir bankayı soymak 

istiyen hadudların 

akibeti 
Geçen hafta Nevyorkun 

Milli ticaret bankaıını soy-
. mak için dört haydud gir

miııe de büytik kasaya ko
nulan hususi bir iletin neı
reUiğ zehirli gazlardan hay-
d-.tlar boğularak ölmfişlerdir. 

Kasaya ilAve edilen bu 
otumatik ilet temas vuku 
bulur bulmaz gaz neırettiği 
gibi çanle de nöbetçi memura 1 
haber vermittir. Haydutlann 1 
öltileri polis tarafından kal
dmlmııtır. 

Kuıların 
. şür,ati 

E1r ıOr'atli açan kuş Kar
tal zannedersiniz. Kartal 
ıaatte 45 kilometre Gtıver
cinler 7 5 kilometre Doğa~ 
95 yabani Ördek 135 Ördek 
çok uzun mesafelere bile 
112 kilometre sür'atle getti
ğiai bir lngiliz ilimi bayva
aat profesörlerinin yaptığı 

talakikatan anlaıdmııtır. 

Mısır'da bulunan bir tilc
car Yunanistanda bir komis
yoncu vasıta ile litiyllk bir 
değirmen taşı sipariş" etmiş 
ve değirmen taşı İskenderye 
limanına gönderilmiştir. ' De
ğirmen taıı glipırükten ara
baya yüklenirken vıncın 

zenciri kopması üzerine yere 
düşen taş iki parıa olmuş
tur. Gümrük memurların 
gözüne ilişen deliklerde 
torbalar bulunmuttur. 

Yapılan kontrolda taıın içi 
hususi surette oyulmuş ve 
saklanan elli kilo esrar mey
dana çtkmııtır. Zabıta bir 
Ermeni tüccarını kaçakçılık
tan yakalamııtır. 

110 yaşında 
bir kadın! 

Amerika son haftalar içinde 
en yaşlı kadınlarından biri
sin kaybutmiştir. 

Bu kadın Madam Şarlot-
dur ve öldüğü zaman 11 O 
yaıinda idi. 

Madam Şarlot aslen Rus-
tur; herşeyin kıt ve kolay 
olduğu bir devirde doktor-
luk etmiştir. Rusyada ilk 
izdivacından sonra, Fransaya 
hicret etmiş ve Demulye 
isminde bir Fransız ile ikinci 
defa olarak evlenmiştir. 

Bu kocasından on bir ço· 
cuk dOnyaya getirmit ve 
kocası 6Hince Amerikaya 
hicret ederek ora~a bir Ame 
rikah ile evlenmiştir. 

Bu kadın 11 O yaşına ka-
dar dinç kalmıı, birçok hiz
metlerde bulunmuf, 11bbatini 
bir an bile kaybetmemiştir. 
Ôlftnceye kadar da günde 
liç paket sigara içmiştir ! 

Enver paşanın casusu 
Umumi barba giriıimiz Enver pqanın marifeti idi. 

Enver paşa 
Almanların kendisini pobpoblamalarından çok mem

nun kalmış Almanlara adeta aıık olmuştu 

Napolyon olmak 
lstiyen, cihanlar fethini düşünen 

$nver paşa 
Almanlarla beraber Türkiyeyi de umumi 

feliket uçurumuna atmıştır. Fakat: 
harb 

Enver paşa 
Son zamanlarda Almanlardan kuşkulanmağa baıla

mııtı. Bunun için mahir bir casusunu Almanyaya gön
deJmişti. 
Perşembe günü " Halkın Sesi " size bu macerayı 

tefrika halinde vea·meğe baılıyacaktır. 

l.aradeniz Kıyılarında 
Soytari Oğlunun 

F•at ne olmuıtu o! . 
Şunu unutmadan söyleme

liyim : Başta Soytan oğlu 
baıta olmak ftzere bütün bu 
lıayducUar, çok kuvvetli, çok 
dinç ve güzel Türk delikan
lıları idiler. Her birinin yü-
.zibu:len kuvvet, hayat, azim 
ve cesaret akıyordu. 

Ne yazık!. Cehaletin bu 
yedi kurbanına, bakılmadık
ları için haydud olan bu 
ye • \J;k ~ oiluna bili 
acınm. 

Ba dinç ve iradeleriaailam 

Bir Macerası 
YAZAN:** 

delikanlı gibi bugün de o 
muhitte yüzler, binlerce deli
kanlı yetitınektedir; fakat 
bizim devrimiz, bu yetişen 

delikanlıları dağa, hayd&d
luğu, nihayet idam sehpasına 
veya kurıun karı111aa değil, 
memlekete en mllfit birer 
unsur olmağa sevketmekte
dir. Iıta bunan için, Cumu
riyet devresinin yeni rabu 

. dur ki ıu heoiz 15 yıl olmı
yaa kısa devirde, Tlrkiye
mizia her yerinde her sene 

........... , 
Sıra Çin2ine

lere eeldi! 
Almanya hllkfımeti Yahu

diJere yapmakta olduğu mü· 
eadeleri şimdi de Çingine
lere tatbika başlamıştır. 

Valiliklere verilen bir emir 
de Çingineleris şehirlerde 
yerleımelerine meydan bıra
kılmamasını ve mmkün; olan 
vasıtalarla şark veya garb 
hudutlarına sürülerek mem
leket dışına çıkarılmaları bil
dirilmiştir. 

Merkezi Avrupanın Yaziye-
tini iyi bilenlere göre, Al
manya hükumeti Çiaginelerle 
mticadeled Yahudilerden gör
mediği bir mukavemeti göre
cektir. 

Bilha11a" ıarki Almanyada 
Çinginelerin de mücadele 
edebilecek bir gizli kuvvet 
halinde olduklar(söylenmek
tedir. 

Bir Meyve 
Oburu! 

AKDENİZ MESFLESİ DUNY ADA 
Fransa s;.~;,;t;iileri için ye- NELBB 

ni bir proje düşünüyor O.L~ 
. Frarkfurt gazetesi Akde- ile elbirliğinde bulunmasının 
niz meselesinden bahsede- kendi hükümranlığını koru-
rek diyor ki : mak bakımından bir temel 

Fransa birinci derecede teşkil etmesine sebek ol· 
bir Akdeniz deletidir; fakat maktadır , 
o bu rolünü, eskidenberi bil- Suriye kıyıları ihmal edi-
ytik bir mahremiyet içinde lecek bir vaziyette değildir. 
oynamasınılbildirmiştir. Onun Netekim fransız deniz ba-
bu rolü ise, iki vaziyet dola- kanlıjının B eyrutun ıimalin-
yisiyle kolaylaştırılmıt oldu. de bir deniz üssu kurmağa 
Bunlardan biri, ispanyanın karar vermiı olması da bunu 
bir rol aynamıyacak derece- göstermektedir. 
de kudretsiz olması, fakat 

Fransanın Suriyedeki ku
kendisinden daha kuvvetli 
olanlann oyancağı olacak ka- mandasından vaz geçmek 
dar da kudretsiz bulunması ve bu yerler üzerindeki 
diieri de, lngilterenin, Akde- hükilmraDlı;a, Irak ör-
nizden gecen Hindistan yolu- neğinde başka bir ıe-
nu kendi kuvvetleriyle gilven kil vermek niyetinde olduğu 

malümdur. 
altına almış bulunmasıdır. 
Fransamn bu deniz yolunda- Fransa Akdeniz doğusun· 
ki iştiraki ise. Çin Hindista- daki menfaatlerinin müdafa-
nındaki ehemmiyetli sömür- as1nda lngilterenie geniş 
geleriyle irti batına değer omuzları arkasında saklan· 
vermesindedir. mak suretile il<inci' derecede 

Fransu pek iyi biliyor ki bir rol oyna makla iktifa 
bu yolu, o kendi kuvvetle- ettiği halde Akdenizin bası-

isim 

ın analulu'da bit 
babası 63 .. 

isim t•kmııtır, coetf. 
basının adı çocai'llll 
mamen zıddır. ~ 
Babanın adı yalOl.:f 

harfle yazılmaktadır· 

rinin gelinidir. 
Kardeıi marki 

Fransanın Brezilya ;.ti 
Fransanın Bern ·dJI· 
Marcilli de eniıteıı ... ~ 

Amerikada Bansilvanyada 
son güelerde bir " en fazla 
yemit yeme " müsabakası 
açılmıştır. Müsabakada en az 
bir zamanda en çok meyve 
yimek mevzuu bahstır. 

' riyle koruyamıyacaktır. bu sın da ağır bir yük taşımak En güzel ku01 ·~ 
f:'1 ir Franııı ~ ~ 
1.:.1 bir kumbara ~ ~ 

Bu mtisabakaya binlerce 
Amerikalı iştirak etmiştir. 
Birçok meyve oburları ara
sında birincilik Toni Lavrend 
ismindeki... Ayıda kalmıı 
diyeceğiz. Çiinkti bu muhte
rem obur, orta büytiklükte 
366 ahlat armudu yiyebil · 
miştir! Şunu da ilave IAıım
dır ki, Toni, müsabakadan 
bir saat evvel hafif bir kah
vealtı yapmıı ve altı yumurta 
bir miktar tereyağı, süJ ve 
ekmek yimiıtir ! 

Biz de oburlara manda 
şifahğı dileriz. Fakat Ame
rikanın Tonu için buna ha
cet yok, çünkü herifte ayı 
tifahğı var ! 

Harice ne ka
dar üzüm gitti 

Yeni mahıtil üzlimünOn 
ihraca başlanğıcı olan 20 
Ağustostan 1 T eırin evvel 
akıamına kadar limanımızdan 
4 milyon 894 bin kilo Alman
yaya, 3 milyon 957 kilo in
tereye gönderilmiıtir. 

Londra piyassaımda geçen 
hafta sonunda Eğe mıntaka
ıına olan yağmurlardan do
ğad zarar telgraflarından do· 
layı Sultaniye üzünlerini fia
atları artmıştır. 

Hamburg kuru üzüm piyas· 
sası son hafta umumiyetle 
sağlamlılığını muhafaza et· 
mittir. 

mevcudun bir misli mektep 
açıldığı baide ilk, yükselmek 
heveıile koşuşan Türk yav· 
rularına mektep yetiştiremi
yoruz. Ve bugün on yedi 
milyon nüfusun balkı Ttırk 
olan 15,5 milyonu içinCle tek 
bir şakı çıkmamaktadır! 

Soytarı oğlu ile adamları
nın oturuş tarzlarından bah
sediyorduk. 

Şakilerin hepside mavzer
leriai dizleri ilzerlerine koy
dular. Mavzerlerin namluları 
da kaymakama tevecclih 
eder! 

Kaymakam bunların böyle 
davetli olduklan yerde tev
kife veya öldürtmeğe teıeb
blia ettiği anda, yedi mavzer 
kurıununun g6plbae aaplu· 

itibarla. bu sahada lngiltere zorundadır. 
OOOOOOOOOOOOOOOOOOODOODOODOOOOOOOOOOOOOO 

Bu sene 
Balkan güreş şampi
yonluğu ya pılmıyacak 1 

Har sene lstanbulda yapıl · 

makta olan Balkan gftreı 
şampiyonası mavsiminin hayli 
ilerlemit olmaı dolayısile bu 
sene yapılmıyacaktır. 

Gllreşçilırimiı Sovyet Rus· 
yada yaptıkları maçlarda 
fazla yorğun dliştüklerinden 
seyahate iıtirak edenler on 
bet glin kadar istirahat ede
ceklerdir. Bu mftddettek 
sonra milli takım toplu ola
rak umumi idmanlara batla· 
mak l.zere haz1rlanacaklar· 
dır. 
Gnreı Fedarasyonuna ls-

veç ve Finlandiyadan iyi ıart
ler içinde davetler yapınmıı
tır. ımkAn bulunduğu takdir
de ilk tamas tıç ay sonra 
Finlandiyada yapılacaktır. 

Mersinli 
Ahmet 

Mersine davet edildi 
Sovyet Rusya ıeyahatinden 

dönön güreşçi Mersinli Ah
met Mersin mınbkası terafın
dan davet edılmiştir. Berlin 
O'impiyadı serbest güreş 
üçüncüsü olan Mersinli Ah
met yetiştiği yerde bir ay 
kalacak ve bu mütdet zarfan
da serbest güreı idmanları 
yapacaktır. 

dığını görecekti ! 

*** 
lzmi~ güzel ve yeıil lzmir 

attık istirdad edilmişti. Be
nim uzak yerlerde durmak-
hğıma ne lüzum ve ne de 
ikin yoktur. Bunun icin, 
Sıhhiye ve muaveneti içtima· 
iye bakaklığının mliracaabmı 
nilfuı iizerine iıtirdadıni kinci 
ayı ıonlannda lzmire geldim. 

lzmirde aldığım bir habere 
göre, Soytarı oğlu gene dağa 
çıkmağa teşebbnı etrnıı 
fakat bu defa, bu defa Os-
maula glinli zabtiyesi eeğil. 
Tilrkiye Cumuriyeti Jar.dar
ması ile karplapuı ve .dağa 
varmadan evvel çeteıile 
birlikte mahv ve tenkil edil
mittir. 

SON 

Elişleri 
Sergisi için büyük 

hazırlıklar 
Ankara - Analarımızın 

ve ninelerimizin artık tarihi 
bir değer kazanmış inae ve 
e11iz eliılerile buglinpll san-
a,tkirlarımızın yarattıkları 

eserlerin teıhir edileceği 
"Elitleri ve küçük san'atlar" 
serginin tanzimine başlanıl
mııtır. 

Sergide teşhir edilmek 
tizere müzelerden, vatandaı
lardan toplanan başta lstan
bul olmak üzere büytik kü
çük diğer vilayet lmerkezle
rinden k11aba ve ıehirlerden 
ve hatta köylerden gönde ' 
rilmiş olan etya ve nlimune· 
lerin maddi kıymeti bbyük 
bir yekun tutmaktadır. San
at kıymetleri ise sonsuzdur. 
Sadece Istanbul müzelerin
den gönderilen eşyaya 400 
bin lira sigorta badeli veril
miş olması bu sergide teıhir 
edilecek olan eski eliılerinin 
yüksek değerlerini aÇJkça 
göıterir. 

lstanbul elişi ve küçük 
san'at erbabı 29 ilkteşriade 
açılacak olan bu ıergiye ya
rım milyon liralık yeni eşya 
ile iştirak eylemektedirler. 

Kurtuluş 
kişesi 

Tayyare pango keıidele
riniıı her defasıada birçok 
müıterilerini sevindirmiı olan 
Kurtuluş kiıeai bu defaki 
tertipte de üçüncü keıidede 
yirmi bin liralık ikramiye ve 
son altıncı keıidede elli bin 
liralık miliı.ifat ve birçok 
muhtelif ikramiyeleri mOıte
rilerine dağıtmak suretiyle 
ıevindirmiıtir. 

T aliinizi denemek ıçın 
Kurtuluı kiıesiaden bir bilet 
almanızı tavsiye ederiz . 

Dirbuçuk liralık amorti 
alacak altıncı keıide biletile 
kiıemizden yeti tertib bir 
bilet ve yarım lira iade edilir. 

Hapishane karpsında 
No. (50) berber 

Bekir Sıtkı 

miştir. Bu kumba,.k" 
rumun kenarın• r. .J 
bir kaya ıeklindedit,. 

Ve kumbaraoı• 
şu yazı vardır; 

Uçuruma dDtlDe_. __ _,_. 
seniz paranızı 

atanız! 

r::I F ranıada 
111 muva'kkkat.., 

ve Paris civarı• .. 
topluluğu, her 
tezahllratı yaıak 

Anlaıılıyor ki #t 
Franıa da aiik0• 1'1 
muhtaç... Naııl dl 
matbuatı, bi1k0~ 
ranndan mem• 
ıediyor.I 
Diyorlar ki: bit 

"Her vatand•f 
bO 

malıdır, fakat .. el• 
havası ıiikOn ıçill 

dir.. ... ~ 
Kralın tac 111e, 

D lngilizlerİD 
11 

bir aıkl• 

bağlı olduklar1d~ell 
Bu ananeler ~ 

kralın taç !fıiyJJJ:;ı 
Sekizinci Ed fi.~ 

neye tabi oıaralı ıi W". 
larca evvel cedit t# ~ 
pılan meraıiJJJI~ V. 
cektir. Bu 81 tıslfl' 'l 
tantanal ı , ı•t-: _,~:; 
Londra balkı • 6df~ 
yapılacak olaO • , 
giyme meraıiJJJ'~oi ~ 
maktadır. Re•81 lf'~ 
DÜZ kız Loll!:~~ 
meraıimi g6rdl """ 
edilen bir ay•:. ~~ 
durmaktadır. '-~ 
500 bin tane r 
Meraıimi ·~~, 1 
balkın aded1111 

mini:~~ 
Mabt ~' 
Pariı - )f• 

tosu Balba• ~ 
kaç kilomett~ 
Geriag -tela~ 
muhtatiyet fi' 
rar verilmitd'·~ 
yet bu da~' 
olacajuU 
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SıltUe 4 

•• 
Uzüm fiatları 

yükseliyor 
Evvelki gün Borsada üzüm 

üzeriude fazla satış olmuş ve 
on bin çoval üzüm satılmış
tır. 

Üzüzm fiati bu hafta 1-2 
arasında yükselmiştir. Ve 
daha yllkseleceği tahmin 
edilmektedir. 

Borsanın 
İktisad Vekaletine 
gönderdiği rapor 
lktiıad Vekaletine ticaret 

odasının gönderdiği raporda: 
Üzüm: Son haftaya kadar 

çekirdeksiz üzümlerin kalite· 
sine göre kilosu 6-22 kuruş
tur. 217,384 çuval ve 1625 
torba üzüm satılmış ve 
19,114,495 kilosu Almanya 
ve logiltereye ihraç edilmiş· 
tir. 

incir: 6,25 ila 16 kuruş 
fiatlerle 121,548 çuval incir 
1849 çuval hurda satılmış ve 
13,977,966 kilosu barice gön
derilmiştir. 

Pamuk : Kilosu 45-57 ku· 
ruştan 7720 balya 73 harar 
satılarak bunlardan 490,530 
kilosu barice gönderilmiştir. 

Buğday 5 - 6 kuruş fiatle 
6349 çuval satılmış ve bari· 
ce gönderilmiştir. 

Kasablık hayvan: Son haf· 
ta zarfında Yunanistana iyi 
fiatlerle 555 öküz, 207 kuzu 
Ye 11 dana ihraç edilmiştir. ...... 

Nafia vekili 
-Baştarafı 1 incide-

edildiğini, azami 12 ve asgarı 
4 lira vergi alınacağını söy
ledi. 

Ankara 13 - Şimendifer 
inşaatı süratle ilerliyor. Ma
latya iltisak hattını ilk kısmı 
ikmal edilmiştir. 1937 sene
ıinae tamamla'cak olan hat 
önümüzdeki Mayısta hüku
mete teslim edilecektir. 

Böylece Mersin, Malatya, 
Sivas, Samsun hattı birleşe-' 

rek Akdenizle Karadeniz bir 
daha birbirine bağlanaeaktır. 

Sivas - ·Erzurum hattının 
28 kısmından 16 kızmı ikmal 
edilmiştir. inşaat büyük faa
liyetle ilerliyor. 

Tanıtmak 
Maksadile 

Dünyanın her tarafanda 
pek büyük bir rağbet kaza· 
nan VIVITZ podrasını fzmi
rin sayın bayanlarına tanıt

mak maksadile Piver fabri
kası on beş gün devam 
etmek üzere büyük bir 
tenzilat yapmıştır. 

Bu ucuzlukta Piver fab· 
rikasının f zmir acentesi 
Şemsi Hakikat ucuzluk ıer· 
ıisinde yapılmakta olup 
yalmz on beş gün 55 kuruş
tan satılacağından bu mühim 
tenzilattan istifade ve acele 
ediniz. 

(llalkaa. s..ı ' 14 Birinci 1~ 

Düııyanın en ih 
tiyar adamları 

Afgan nazıtl 
şehrimize 

gelivor ~ 

ispanya komünistleri bin
lerce kişiyi kurşuna dizdi 

Sovyet IMaverayıkafkasya
ıında Abazalar memleketin• 
de yüz yaşını çoktan geçmiş 
bir çok ihtiyarlar vardır. Bu 
asırlık adamların hemen hep
si bili dinç ve çeviktir, hele 
düşkün ihtiyarlık vaziyeti 
katiyen göstermemektedir. 
Bunların jçinde en ihtiyarı, 

Cada köyünde oturmaktadır. 
157 yaşına girmiş olan Ga
dab Ekun Şoua, yürümek 
için bir bastona dayanmakla 
beraber, dinçtir ve her gün 
köyünden iki üç kilometre 
uzağa kadar dağda muhak-

lıtanbul 13- Afgıo bOl
biye Nazırı Mareşal ~·gel' 
cnma günü l.stanbul • 1110· t 
rek iki gün kalacak \f~ p.I• 
ra Ankara'ya gidece~tır· N'' 1. 
gan hükümeti Harbıye tbi' '( • t• 
zırı, ya palacak askerı 

11 
,oo' 

katta hazır bulundukt• Seville 13 (A.A) - Müfridler San Martinde 3000 kişiyi idam ettikleri gibi kendileri de 
ra lzmire gidecektir. 500 telefat vermişlerdir. 

Siiuenzede yine Marksistler biri piskopos olmak üzere 500 kişiyi kılıçtan geçirmişlerdir. 
Nasyonalistler son ileri hareketlerinden sonra Eskuriala pek ziyade yakınlaşmışlardır. 
Madride taarruz bugün başlıyacaktır. 

----... ~ 
Sovyetlet 

birliği tt1 Eltlemblonun işgalinden önce Markisistler 160 kişi kurşuna dizilmişti: Bu mazlumların 
kak surette bir gezinti yap· 
maktadır. ·Amerika hava. ~ab•" arasında sağ cenah meb'uslarından iki zat vardır 

Nasyonalistler Navas Del Margues'de zorlu bir savaşa tutuşmuşlar ve Markisistlere tele
fat verdırmişlerdir. 126 yaşında Şats Çukban 

ise Gudautsk mıntakasında 
Kaldakver köyünde yaşamak
tadır. Görünüşte kendisine 

Sovyetler birliği sıf~,, nııde 
filosu genel direktörlı.ıfer•o' 
son günlerde bir k00 ,,ııst• 
toplanmış ve bu konfe t~~· 
Sovyetler birliği ile ArJJ 8ıııd• 
birleşik devletleri •'.',· ıt6' 

oo:>aoooooooooooooaooooooooooooo ~00000000000000000 

Bugün Madrid üzerine . 1 Manevralar 
•• •• •• · yurunuyor 

lstanbul 13 (Özel) - Madfide yapılacak büyük taarruz 
bir kaç cepheden birden bugün başhyacaktır. 

Fransada Faşistlerle Komü
niştler birbirine girdi 

Istanbul 14 (Özel) - Fransız Faşistleri iktidar mevkiinde 
bulunan Sosyalist hükumetine ve Fransız Komünislerine 
karşı büyük bir mücadele açmış bulunuyorlar. Komünist 
partisi reisinin dünya Faşisleri aleyhindeki şiddetli sözleri 
Faşistleri çok kızdırmıştır. Fransız Faşistleri reisi Albay 
Rok söylediği ağır nutuk dolayısiyle tevkif edilmek üzere· 
dir. Reisicumhurun riyasetinde Elize sarayında mühim bir 
toplantı yapılmıştır. 
~~~--~~~~~~~c:;~~~~~~~~~~-

İt~lya İngilterevi yeniden 
çıkmaza sokmak is~iyor 

- Baştarafı 1 incide -:
diseleri arasından hakikab 
bulup çıkarmanın ne kadar 
güçleşmiş olduğunu göster
meye kafidir: 

"Arab gazetelerini takip 
edenler bir çok yazıların 
lngiliz imparatorluğunun in· 
hitatından bvhsettigini gö
rürler. Hatta siyonist hare
ketin içinde bile Musoliniye 
dönen bir grup mevcuttur. 

iki senedenberi ltalya arap 
dünyasını istiklal uğrunda 
mücadeleye hazırhyor. Trab· 
lustan türk sanıflarına kadar 
bir İtalyan mektepleri şebe
kesi Musolininin adamlara 
tarafından ve Eekseriya Va· 
tikanla elbirliği yapılarak 
vücude getirilmiştir. Talebe-

, lere Musolininin kurtarıcı 

olduğu öğretilmekte ve fa
şist f ıkirler telkin edilmek
tedir. Hatta bu mekteplere 
devam eden çocuklar faşist 
gençliğinin üniformasını ta
şırlar. ~ Her sene binlerce 
arap çocuğu ıtalyaya gönde
rilir ve orada iki senelik 
bir askeri devresi geçirir. 
Mısırda, Filistinde ve Suri
yedeki sayısız İtalyan has
taneleri ve hususiyle, Amman
daki hastane hakiki İtalyan 
propagandası merkezleridir. 
Doktorlar hastalara yalnız 
tedavi usullerini değil, ayni 
zamanda talebeye hiç alaka
h olmıyan meseleleri de an
latırlar. 

Filistindeki karışıklıklar 
İtalyan tahriki eseri olmasa 
üile ltalyanın burada devam
ı. surette propagandada 
bulunduğu muhakkaktır. Ba
ri radyo istasyonunda bir 
spiker, ltalyanın müslüman-

lar hakkında beslediği dost
luk dolayisile bundan böyle 
Habeşistanda resmi dillerden 
biri de arabca olacağını 

arap diliyle bildirmiştir. Fi
listinin bugünkü karışıklıkla-
rında ltalyanın parmağı ol
masa bile geçen kış ltalya
nın Kudüs konsolosluğu ki· 
tibi Caro'nun köylerde arap 
tahrikatçılarma birçok ister· 
ling lirası dağıtmış olduğunu 
unutmak da mümkün değil
dir. Şimdi bu tahrik vazifes! 
Bari'deki arap spikerine 
bırakılıyor. 

Onun içindir ki İngiltere· 
nin deniz politikası da tadil 
edilmiştir. lngiliz filosu Ce
belüttarik'te kalacak yerde, 
biri lskenderiye'de Hindis-
tan yolunu; diğeri de Hayfa 
da petı ol yolunu muhafaza 
etmek üzere iki kısma ayrıl
mıştır. Hayfa limanı en az 

on iki kruvaz~rü birden 
alacak surette genişletile-

cektir. Mahallinde inşa edi
lecek bir rafineri filonun 
ihtiyazı olan petrolü temin 
edecektir. 

İşine nihavet 
verildi 

Uıla nufus memuru Zihni 
girülen lüzum üzerine işten 
uzaklaştırılmıştır. 

Palamutçular 
toplandı 

-Baş tarafı 1 inci sayfada-
nuyor. 

V AZlYETIN HÜLASASI 
Dün kırmızı taraf tayyare· 

leri mavi tarafın karargahını 
muvaffakiyetle bombardıman 
etmişlerdir. Mavi taraf epey-
ce telefat vermiştir. Bu 
taarruzda tayyarelerimiz 
büyük bir muvaff akiyet gös
termiştir. Mavi taraf lzmir 
ovasına inmek için Torbalı 
istimaketinde ilerlemekte
dirler. Kırmızı ordu lzmire 
hakim bir tehede bulunmak
tadır. Ve bu vaziyet inkişaf 
etmektedir. 

KUMANDANLARIMIZ 
NE DiYORLAR? 

Kırmızı lordu kumandanı 
general Denker "lzmirn ha
kim bir tepedeyiz,, demekte
dir . . 

Mavi ordu kumandanı ge
neral Altug tayyare kuvv~t
lerimizin faaliyetinden çok 
memnundur. 

Almanlar 
Baştarafı 1 incide 

miştir. Bilhassa komünist 
partisi reisi Lorez'in Alman• 
yaya hücumu Almanları çok 
kızdırmıştır. Bütün Alman ' 
gazeteleri komonzim cereya
nına ve bu münasebetle 
Rusyaya hücum etmektedir· 
ler. Rusyanın İngiltere ile 
olan münasebatın son gün-
lerde iyi neticeler vermesi 
Alman gazetelerinin asabi· 
yetini bir kat daha artırmış
tır. 

Hitler ordu şeflerini top· 
hyarak mühim askeri müza· 
kerelerde bulunmuştur. Bu 
konuşmalarda Almanyanın 
eski müstemlekelerine kavuş· 
ması işi görüşülmüş "vaktile 
Almad olan heryer Alman 
olacaktır!,, kararı verilmiştir. 

Elektrik 
Santraliarı Yanında 

Pirinç Ekimi 

katiyen 60 dan fazla verile
mez. Kendisi mükemmel bir 
a cıdır ve av maceraları 
köyünde hali söylenmekte
dir. Satsın 48 yaşında bir 
karısı ve 16 yaşında da bir 
kızı vardir. 

Şoseden 70 kilometre 
uzakta dağların ortasında 
Çilou köycüğünde de Recep 
Aşub, Aslan Aşub ve Lağus
tan Aşub isminde üç kardeş 
yeşamaktadır. Bunlar sıra ile 
100, 02 ve 104 yaşındadır. 

Cegerdi köyünd~ de 112 
yaşında Saatkerya Amca is
minde bir ihtiyar bulunmak· 
tedir. 

Oçemçirsk mıntakasında 
Gali kasabasında ilk evi ku
ran Ketzba ismindeki ihti
yar da hala yaşamaktadır. 
132 yaşında olan bu adamın 
müteaddit nesildeki torunları 
102 kişi tutmaktadır. 

Tuhaf bir 
evlenme 

Avusturalyada Bler ismin
de bir delikanlı bin İngiliz 
lirasına bir bahse girişmiştir. 

Bu delikanlı Sidneyden 
Marsilyaya gidecek ve iske
leye ayak basar basmaz rast 
geleceği kadıd ile, güzel 
veya çirkin, zengin veya fakir 
genç veya ihtiyar ne olursa 
olsun evlenmeğe muvaffak 
olacak ve bin lirayı kazana
caktı. 

Bler, Marsilyaya vardığı 
anda, önüne - bereket ver· 
sinki genç ve güzel • bir kız 
çıkmış ve delikanh bu kızla 
evlenmeğe muvaffak olmuş
tur. 

Yeni evliler şimd ı İsviçre· 
de balayı seyahati yapmak
tadırlar· 

.. ıt ~ 
bir hava hath tesısı . tir· 
rüşülmüş tetkik edilı:JJ•Ş tit~r 

l eo9 
Fenni araştırma ar ecilef' 

rinde çalışan tay~~r r i~ 
mühendisler ve dıge 111'~~ 
adamları bu beyoe bir 

' tJer .d hava yolunun Sovye ,.,d,.. 
liği şimali şaı'ki kıso> b•,61 

. l'' nu te ~ geçmesı uzumu tJer"' 
ettirmişlerdır. s0;~;j.,de' 
tanınmış tayyarecı ı. fi .,,.o d 
Levanevski, Levçe ~· 1 

ıııt• ··" Molokov'un bu dl dıkır· 
muvaffayiyetle baş•'t ,,,. 
uçuşlar, iki oıeınlek: ,efe~ 
sında muntazam baV k ~,b1 

lerinin bu yoldan ~e boioJI' 
olduğunu gösterınıf 
makta<lır. ıııubte' la 

Bu hava yolunun ktır· "{ 
mel trasesi şu olaca ,,.~ ~ 

J? 85001 ~ 
Moskova • ~r Ajsı• 

k ts-r • 
yehud İrkuts - Ya u rJolll 
Nogaevo - Anadır • se•ttJe• 
Fairb~nks • Ljuno - 16,'fl/J 

"ıJ Je 
Bu yolun uzunJug erill" 

aı ~ 
kilometredir. Yol l r 1•P1

, 

mükemmel istasyon 'tıı t•f .. ,, d' 
dığı ve modern su ı.~ıt 

d " ta• d' yareler kullanıl ı~! S ~ası 
bu mesefen!D 4 ıla ~-
katedilebilecektir. . ı. ede 

· tır•~ b''' Bu konferansa ış t)et ( 
lerin hepsi'de To.AYe i1' ~e 

• v • • • 'k birleŞ ,,, 
lıgı ıle Amerı a ıı:ıu Sf' 
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Holi vodlulara gün evvel s~ok~ y':,,; S~'~ı· 
re üzerinde ı ı ffa" •• ••h t . . ıııuf• . eore şo re rekoru tesısıne tref 

Holivod gazetelerinden muştur. oOO ıııe ~-· 
birisi karileri arasmda bir Znamenski S ·ye~e •' 
müsabaka açmış ve " filim 14 dakika 38,3 5~:; 51,ı f11e 

Bu yıl mayısının ortalarına şehri sakinleri meşhur adam- tetmiştir. 14 dakı d• f 
doğru, Moskova civarında Jardan en ziyade kimi sevi- niyelik eski r~k?' ,ef 
açık araziye ilk defa olarak yorlar? ,, sualini gormuştur. Znamenskinin ıd•00· "'o>et de 

k. 30 • '"e · pirinç ekilmişti. Civardaki Gelen haberlere göre Z.namens ı, 2 5aı>11 9~1 
bir serden getirilen kullanıl- birinciliği Sekizinci Edvard ise 8 dakika 3t, z0eııte11 ~İ' 
oıış ve daha sıcakhgv ını kazanmıştır. katetmiştir. Genek t 8 d• 

t k. re 0 ' tamamiyle kaybetmemiş bir kincilik Ruzvelte nasib nin olan es ı . . 11'• .. . ıd•· }ıt 
su ile sulanan bu tarlalar, olmuştur. Uçüncülük Musso- ka 37,1 seoıye da 1•'sf"'' 
mükemmel mahsul verm~ştir. Jini ve Mecaşi arasında kal- Son zaın~nla:}(ist•" ,,ıssı~ 
Her pirinç sapında en aşağı mıştır Bemarşav beşinci ve de yapılan ôıb t•1'ı e~' 
60 ili 90 pirinç tanesi bulun· Hitlerde yedinci olmuştur. takiyatlarında daoof• ~•' 
muştur. ~t;an;;;~iv~rl~rına pirinç kadın atlet Şadl9 tıJt• 5',ııi' 

Bu tecrübenin muvaffaki- ekilmesi keyfiyeti, ciddi su- bir rekor kurdlU! ız,Z ' 
yetle neticelenmesi üzerine retle tetkik edilmeğe başlan- nova ıOO dletr~Yı 

k t tı:nidlf• ' Moslrova civarındaLi elektrik mıştır. yede a e ,. ııJ 

ti.,.~· 
Her av birçok vatandasları bü (.Saa Jet~ kişesinden yeni tertip piyanko bilC:!!o~ ~:Jr''~ 

~ ••k b• t k d aı 1 v t Basmahane Çorak kapı ka f . 3 YU lr Serve e BVUŞ Uran 8 magı UDU mayınız. Bay Hasan 1ahsin · Tele on· 

Palamut düccarları dün 
ticaret odasında bir toplantı 
yakarak kendi rşleri üzerin
de bazı'kararlar vermişlerdir. 


