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ANCURI A ESLER ICINDE 
_Japonlar Rus toprak!arından tard edildiler 

KtSA VE AÇIK 

Dünya bir yanardağın 
üstündt! 1 

bG Sovyet Rusya • Japonya çarpışınalarının tam manasile 

1 yük bır muharebeye müncer olabileceğini akil ve mantık
arına b" t" lü k b 
i ır ur a ul ve bazın~ttirrııiyeo Fransız gazete ı e· 
~.oden bazıları seslerini yükseltmeğe başladılar : 11 tehiike, 
b ıyorlar, gün geçtikçe artmaktadır, Umumi barbın miras 
ıraktığı matem yaşları dsba kurumadan evvel yeni ve 

umu • b' f mı ır elaket devresi başhyacak mıdır? Bu defa yalnız 
muharipleri değil bütün tehirleri ve buralara sıgıaan bütün 
~:cuk ve. ibtiy~.rl~rı mabv ve ~~rişan edecek yeni ve kor

. nç facıanın onune geçmek ıçın henüz akıllarını kaybet
aııyen milletler birşey y•pamıyacaklar mıd1r? 

. Dü~yamız şimdiye kadar görülmemiş ve tahayyül edilme-
~~ bır yanardağın üstünde dans edip durmaktadır. Bu 

m ve felaket getirec:k dans havasını çalan orkestrayı 
ıuıturmak, istiyecck biç bir kuvvet kalmamış mı .: ır.? 

- Diğer cihan matbuatı da "bir hudut ka9ğasından, bir 
Çocuk oyuncağından ibaret sanılan bu hadiselerin bu kadar 
dal budak salmasına,, hayret etmektedirler. 
• Diğer cihetten iki tarafın hazırlıkları da telaş ve endişe 
ıle görülmektedir. 

Uzun lafın kısaaı: Dünyayı bir yanardağın üstünde gö 
r~nler biitün milletlere akılJannızı başınıza toplayımz, son 
P~ım.aolık fa.yda vcrmiyecektir diye haykırıyorlar. Ne yazık 
kı bırkaç mıllet bu feryatJarı i~itmemek için kulaklarına 
P•nıuk tıkamıılardır ... 

Suriye Başvekilı Cemil Mar
dam Parise gidiyor 

__ ,.....,, ., _ dostluğun, bir kat daha kuv· 
~~~~ .. !fi:: · ' · 1 vetleneceğioe itimadam var· 

:: Şam, 10 (Radyo): - _ s~~ 
IYelbaşvekili Cemil Mardam,.., 
l Parise: f gitmeği kararlaş!!.'::. 
Pınıştır.~ 1,,.,...... 

Ctmil Mardam. gazeteci-
lere beyanatta bulunarak 
ıunları söylemiştir : 

_ Bett, 6tedenberi Fransa 
ile Suriye arasında samimi 
bir dostluk politikası takip 
e'1iyordum. Son zamanlarda 
iki memleket ~arasında bazı 
ihtilaflar çıktı ise, bunların 
hüınll ıuretle bertaraf edi· 
leceğine kani bulunuyordum. 

Pariı aeyabahm, altı haf
ta kadar sürecektir. Yapa· 
cağım temaslar neticesind~ 
Suriye ile Fransa arasındakı 

dır. 

- -" ••--.. 
İktisad Vekili 
Ankaraya 2İtti 

lstanbul, 11 ( Hususi ) -
İktisad Vekili bugun Anka· 
raya hareket etti. Vekil be
yanatında şeker f abrikasıoın 
Bahkeairde kurulmasına ka· 
rar verildiğini ve Ankaradan 
Izmire giderek Izmir fuarının 
açılma töreninde bulunaca · 
ğını söylemiştir· 

I~TER GÜL iSTER AGLA 

Sovyet tayyaıeleri bir Japon mühimmat deposunu berhava 
ettiler. J , ponlır mütemadiyen sulh teklif ederek harbden 
çekindiklerini ~österiyorlar. Sulh tekliflerine raimen Ruslar 
en muntazam ~uvvetlerini cepheye ~öndermekte devaında 
Budap eşte. 11 (Radyo) - &~~ • . ; • Paris 11 (R =.d_~o) - Sovyet 

Mançuri hududunda kanlı • · :j; .,..;,fi. ~ . - >ı Rusyadan huıusı surette alı· 
w ~~ .,;. P· " M k ç~rpışınafar devam etmekte· ~~~ ~ ... i!:!.,. ... ~ ' .... ~~1': .1'~ n~n haberlere .gore os o~a 

dır. Sovyet tanklan bombar· ~ ~ ..,.:-~-=:·~~"':Hr:::;.: bır taraftan. ~ıploması ~o~ıle 
dıman tayyarderinin bima· · sulh çarelerını arar gorun-
yesind~ J apon hududlarına mekle beraber diğer cihetten 
girmiş ve saatlarca kanh en ! on sisi em silahlarla mü· 
muharebeler devam etmiştir. cehbcz v.e ~n kuvvetli t~yya-
Sovyet tayyoreJari bir J ·poo re 'erle bırhkte en mabır ve 
mühimmat deposunu berhava rekorlar ı 1rmış usta tayya· 
etmişlerdir. J . ponlar kaçar· - Sonu 46ncüde 
larken birçok yaralı ve ölü 
bırakmrşlard1r. · 

Londra 11 - Dünkü top
çu ateşler\ çok yakıcı olmuş 
ve Sovyetferin bombardıman· 
ları netices!nde Çan Kufeng 
kasabası kamifen denecek 
bir şekilde yanmışhr. 

Paris 10 (Radyo) - Uzak 
Şarktan gelen baberl~re gö
re Sovyet lutaları eıarfoj 
hio .J-::. •• _ J ........ ..,..,.ug CWA '\ 

ve tepelerini işgal ederek • e"f 
bütüo J pon kıt'atloı Sovyet .- l • - · . t 
arazisi haıicine tardetmiş· pon ar aıasın a aş g . ,,.l d b österen \ araya girmelerini tavsıye e • 

terdir. ihtilafın, ıulb yolile halledil-~ mektedır. . 
• 1- m geldigvini kaydet- Tokyo, 10 (Radyo) - Ja. Londra 10 (Radyo)-Deyli mesı azı n a Hariciye Nenaretı 

~M::_ey~l~g:;az::,:e:,:t,:e:,:s i.!..' ..:R.::u::s:.::la~r,;,:l•:....;J::_•:..·_1..:m::..ek_t_e_v_e_h_ü..;.y_ü_k_~":e:v:-1-e•_l"'_· '-e ~~s~eşarı Orotos bugün mat· 

Kulesi F ev-., bu•t erkanını kabuı etmiş Fuarda Paraşüt 
kalade Tenvir 

Belediye ve Fuar komitesi ı 
reisi Dr. Behçet Uz, Fuar 
günlerinin yakınlaşınış bu· 
lunması o.: ünasebetile Fuar 
mühendis ve dekoratörlerioe 
dün sabah yeni talimat ver
miş ve Fuar sahasındaki iş· 
lerin bir an evvel bitirilmesi 
için çizilen proğramdan ken· 

dilerioi haberdar etmiştir. 
Reis, Pazar gününe kadar 
esaslı inşaıat işlerinin bitiril· 
mesi ve dekorasyou işlerinin 
tacili için bazı tedbirler almış 
ve işçi ekiplerinin sabahlara 
kadar çalışmasını temin et
miştir. 

Hollandalı elektrik müte
haHısı B. Zil, bugün lstan· 
buldan şehrimize gelecek, 
Izmir fuarında geceleri yapı· 
lacak fevkalade elektrik 
tenviratı için çalışmakta olan 
diğer mllhendislerin yapbğı 
işleri tetkik edecektir. 

Paraşüt kulesi her gece 
fevkalade şekilde tenvir edi· 
lecektir. 

Fuarın hoparlör tesisatı 
ikmal edilmiş, şehrin diğer 

ve şu beyanatta bulunmuş· 

Edilecek tueiz Can1cufeng ibtilafıo10 

yerlerindeki t sisata 
mıştır. 

--.ı ···--.-- 'f 

Çemberlaynı_1 
Ziyaret Etti 

sulbaa halledilmesi için Rus· 
ya nezdinde defa ati a teklif
lerde bulunduk. Fakat bütün 
teklifatımıı reddedildi. 

Yunan i Başvekili 

Atina, 10 (A.A) - Baı
vekil Metaksas dün yirmi 
güo tedıvi için Kemnena 

~Vurla sulenna gitmiştir. Baş· 
vekil devit t işlerini oradan 
idare eyliyecektir. 
ao~~~~~~~~---

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... 
Öyle 81r Hediyemiş ki ••• ?! . . 

detinin illfına olarak 0 gfi.a eve girdiği zaman kayoanaıını zıyaret etmıyen 
He~~8nk6 • .. • nutan damat lakırdı tufanına tutulur, koca kari ağzını açar, g6zn?tl yu· 

Doğru bir dilek 
Dışardın posta ile aldığımız A. C. imzala bir mektubu 

:.;·:~•yl~~~~f~ ~öz b1rakmaz, bu sırada kapı .. çalınır, bay dam ad dııarıya çıkar, bar alay 

hayaa etrafını alır, damad sorar : ) 
- Sonu 4 Daca Sahiftdı -

Londra, 10 (Radyo) - in· 
ailtere Hariciye Naıır1 Lord 

- Sonu 4 llacDd• -

yazıyoruz: • · l 1 
Fuarın devam ettiği müddetçe eski kız haeıinıa ot~ o •: 

rak kullanılmaaı ve gelecek mısafirlere kolaylık göıterılmeaı 
için fuar komiteıinin verdiği karar cidden takdire 16yıktır. 

- Soau 4 üactıdı -
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·nUNYADA 
NELER 

OLUYOR? 

Dünya Ban ala- lıttorun ıasıhatıerıl 
Tındaki Altınlar ~~e~:!: ~:~talar 

Çakırcalı 
Tefrikamız Hakkında 1 

3.500 Jiraya kendisine 
mezar sa tın alan dilenci 

Varıova dilencilerinden 
biriıi ıehrin birinci mezarlı· 
ğında kendisi için bir mezar 
utın almak 'lf' için 3500 Jlra 
para vermiştir. Bu mezar 
yalnız çok zengin kimselerin 
16mülmeıine mahsus mahal
dedir. Ba dilenci :sağlığında 
muhteıem apartımanlarda 
oturamadığını, fakat öldük· 
ten ıoara zenginlerden geri 
kalmamasını temin emelile 
b&yle bir para vererek on
Jeraa arasına katılacağını 

ıöylemektedir. 

* * • 
Üvey oğlunu zincire 

vuran kadın 
Macaristanıa Sopril ıebri 

halkından Öjen Lagtel beş 
ıenedenberi ölmüş zaanedi· 
liyordu. Bir giln ansızın or· 
dan kaybolmuş ve sasıl bir 
lkibete uğradığı bilineme
miıti. Geçen hafta zabıtaya 
relen İmHllZ bir iihbarname 
lzeriae Ôjea'ia üvey valide 
ıinin evinde yapılan bir ara· 
mada zavallı elleri ve ayak· 
ları kalın zincirlerle bağh 
olarak mahzende bulunmuı· 
tar. Üfey aaaıı kocasından 
kalan ıenetin yerine vari
ıi olmak için beı seneden 

* • • 
Amerikada otomatik 

sinemalar 
Şikaıoda otomatik sine

malar iılemeğe başlamııtır. 
Brekı namında bir müben
diıia keıfettiği bu otomatik 
ıiaemaların biletlerini veren, 
kapılarını ıeyircilere açan, 
aeyirciler içeri dolunca ka
pdarı kapatıp sinemayı gös · 
termeğe baılıyan bir robot
tur. Oyun bitince kapıları 
açıp seyircileri boıaldıktan 
ıoara salonu havalandıran 
Ye beı dakika sonra ikinci 
bir oyun için kapıları tekrar 
açan gene bu roberttur. 

Sinemaya girmek için ro· 
bottan yanıbaşında bulunan 
bir deliğe 50 santimlik bir 
ıikke atmak kif i gelmek
tedir. 

Dalgın Üyeler 
Loadra ıehir meclisi geçen 

ı&• hararetli bir toplantı 
ya pta. Azalar arasında uzun 
rallaakaıalar oldu; bu müna
kaplar öyle uzadı ki, bina 
bekçiıiain kapıları kapayıp 
ayadafunu farkında bile ~ol
malıdır. 

Azalar, geceyi içtima sa· 
)onunda geçirmeğe karar 
verdilf!r. Bu sırada bir köpek 
havladı, bekçi uyandı, şehir 
meclisi Azalarına kapıyı açtı. 

Bu uıun süren toplantıda 
aelere kadar verildiğıni ga
zeteler henüz yazmadı. -------
Bir terzi 
Atelyesinde 
Kalfalık ve çırakhk yapa-

cak kızlara ihtiyaç vardır. 
ldarehınemiıe mDracaat. 

S-2 

Dünyanın büyük banka- 1 ve mukabilinde hububat ve 
larıoda müddehir bulunan petrol almaktadır. 
altınların mıktan 65 milyar Almanya ve cenubi Ame· 
altın kuron tutuyor. Bundan rika memleketlerine liman-
yüzde ellisi Amerika müd· lar inşa ve tezhiz etmekte 
debid bükümetleri bankala- ve karşılığı olarap kahve, 
rında ve yüzde on biri lngil· deri, dondurulmuş et, nitrat 
tere ve yüzde onu da Fransa ve buğday almaktadır. ltalya 
bankalarındadır. ve emsali memleketler dahi 

Bir.aenaleyh dünya altın- harici lticaretlerini altından 
larının dörtte üçü demokrasi ziyade eşya mübadelesi esa· 
usulüne tabi üç büyük dev- sına kurmuşlardır. 
Jetin elinde bulunuyor. Kalan Bu suretle altın eşya mü· 
dörtte biri Hollanda ve Is· badeluinde ve cihan ticare · 
viçre gibi birkaç zengin kü · tinde yegane vasıta olmak 
çük devletin elinde toplan· mahiyetini kaybetmiştir. Bu-
mıştır. na eşya miibadeleıi rakip 

Almanya sanayi cihetinden çıkmıştır. iki usul arasında 
dünyanın ikinci ve harici şimdi şiddetli bir yarış var-

ticaret itibarile üçüncü mem- dır. 
lekeli bulunduğu halde ban- Hangi tarafın yar1şı ka· 
kalardaki altının mıktarı hiç zanacağı malum değildir. 
mesabesindedir. Düoya altın · Altın ötedenberi cihan 
)arının birkaç memlekin in· iktisadiyatı tahtında ortaksız 
hisarı altına girmesi müba- ve rakipsiz hakim iken şimdi 
dele ve takas usülünün iler· bu mevkii eşya mübadelesi 
lemesine sebeb olmuştur. sietemi ile taks·m etmiştir. 

Şöyle ki, Almanya Balkan Aradaki rekabetin sonu niye 
memleketlerine makine ve varacağı şimdilik malCım de 
kimyevi maddeler satmakta ğildir. ..... 
Dünyada 1 ooo çu 
.. uw.lc ... rt.ıur. j ,, t.o .. _ lJ.a r 
lunan pırlantaların mikdarı 
her biri 50 kilo olmak üzere 
740 çuval tutuyor. Bu pır
lantaların umumi ukleti mü
cevherat öfçmeğe mahsus 
kırat hesalSile 188.000.000 
kırat tutmaktadır. Bir kırat 
takrien (0,52) gramdır. 

Kilo besabile 1919 sene
sine kadar bulunan pırlanta
ların umumi sıkleti 37,000 
kiloya baliğ olmaktadır. 

Mezkür senedenberi pır
lanta istihsali bir kat daha 
artmıştır. Çünkü pıılantaya 
karşı bütün dünyanın ihtiyacı 
fevkali çokılmışhr. Bunun 
sebebi şudur: Artık pırlanta 
yalnız tezyin atta kullanıl· 
makta ve en mühim sanayide 
istimali zaruri bulunmak· 
tadır. 

Şöyle ki yerin altında pet· 
rol bulmak maksadile üç 
dört bin metre derinlikte 
kuyu açmak için istimal olu· 

dan yapılıyor. Başka bir 

madde bu vazifeyi göremi· 
yor. 

Bundan başka cam ve 
çelik livhalar üzerinde ince 

delik açmak için de pırlan
tadan başka bir vaııta yok
tur. 

Sanayide pırlanta çok kul· 
lanıldığından bilhassa 1928 
seneıindenberı pırlanta istih
sali artmış olup senevi altı 
ila 8 milyon kırat arasında· 
dır. 

Yalnız Cenubi Af ıika do· 
minyonunda 1935 senesinde 
2,3000.000 ve 1936 senesin· 
de 1,000,000 kırat pırlanta 
bulunmuıtur. Umumi harp· 
tenberi elde edilen pırlanta
ların miktarı 300 çuval tah
min olanuyor. Evvelce mev· 
cud olanları ile beraber bü
tün dünyada 1 ,000 çuval pır
lanta var demektir. 

--------·----------------
Bardak 
Fikdanı 

Moskovadon lntranıijan 
gazetesine yazılıyor : 

Bir kaç zamandır, Sovyet 
hükumetini garip bir mese
le işgal ediyor. 

Mağazalardan bardak sa
tın almak istiycn müşterile
re hep şu cevap veriliyor : 

"Kalmadı, bekliyoruz.) 

Koca Rusyada su bardağı 
fıkdanı hükumetin nazarı 
dikkatini celbeti ve bu me
sele hakkında tahkikata 
başladı. 

Şimdiye kadar bütün dün
yada ne kadar pırlanta mey· 
dana çıkarılmış ve top!an
mııtır?. Son elde edilen ma· 
lümata göre eldeki pırlanta
lar bllyQk bir yekan teıkil 

Gülden Zarf 
Pariı çalkanıyor. lngiltere 

kralı ile kraliçui Fransızla

rın misafiri. 21 temmuz per· 
şel'llbe günü Versayda bir 

ziyafet çekildi. Malücn, ziya

fet safrasında berkesin önü· 

ne yemek tarifesi konur. Bu 

ziyafette de herkesin öailnde 

bir tarife vardı. Ancak kra· 

)içenin tarifesi bir zarf için· 

deydi ve bu zarf da gülden 
yapılmııtı. Gül lagiltere 

kraliçesinin en çok sevdiği 
çiç~ktir. 

etmektedir. Pırlanta en kıy
mettar mücevherattan oldu· 

ğu halde sıkletine göre pa
ha biçilmekte olduğundan 

pirinç ve buğday gibi çuval 
ile beııp edilmektedir. 

Tesirleri 

Eski jandarma başçavuşu B. Rıfkı 
T k "z taraf,ndan gönderilen izahatı o so . d .. . r e• 
bitarafhğımıza bioaeo hıç egıt ırm 
den aynen nakled~yoruz: 

-2-
Güneş tedavisi dün söyle· 
ğim gibi yalnız vücudun 
•r tarafını kuvvetlendirmek 
; kalmaz. Ayni zamanda 
azı hastalıklar da tedavi 
der. Meseli mevzii olan 
eremlerden tkanseria deniz 
enarında olmak şartile bez 

-------------N;;:ler de arkamdan gel-
Şakiler jandarma müfre- diler, bütün mevcudum dört 

zcsini görünce hemen havaya neferden ibarer olup bu ne-
bı'r el silah atarlar, bu ha- d 

k. fcrlerden birisi Tire jan ar-

~I 
ik 

ereminin tedavisi hususun-

haya ıilah atma usulü eş .. ı· l H ma efradından girit i asın 
yaca g~lmeyin işaretıtır. isminde . cesur bir arka-

a şayanı kayd tasirleri v~r-
lır. Keza kemik vere.mlerın-
le ve mafsallarındakı verem-
erde güneşin şifalı tesirleri 
nünakaşa götürmez. Bana~ 
reremlcrinin, göz veremlerı· 
ıin idrar cibaıı veremlerinin 
ted,avilerine çok müsaiddi~. 

Müfreze kumandanı bu usül-
k daşh. 

leri bilmediğinden bilmu a· Bu nefer gayet glbel si1ih 
bele ateş etmeğe başlar. Şa· kullandığından ve şakilerin 
kilerle müfrezenin araları ö 

b bizi görünce selime\ ~ r-
çok uzak olduğundan u dükleri dağ ve orman cıhe-
müfrezenin bir iş yapamıya- tine gidecklerioi bildiğimden 
cağmı muhbirim anhyarak 

fj 

l 
Keıa hançere vcramıle 

deri vereminde güneş teda • 
visi faydalıdır." 

Lenfatin ve iskrofoloılarda 
da faydası kayda ve zikı e 

değer. . 
Göğüs içinde akdğerlerın 

yanındal<İ bezelerin şişliğine 
faydası vardır. Akciğer ve· 
remlerine güneş banyosunun 
tatbiki hususunda çok ibti· 
yatkir davranm~~ 1azı?1dır. 
Aksi takdirde c1gerdekı ve· 
rem mihrakının şiddetlenme· 
sine ve ağzından kan gelme
sine sebebiyet verilir. Keza 
güneş banyosunun v~cuddaki 
açık yaraların ve cıld vere· 
minin tedavisine şifalı tesir· 
leri olduğu anlaşılmıştır. --·-
Aıtutf?re 

Nevyorkta en çok binilen 
nakil vasıtası zannedildiği 
gibi otomobil değil asansör· 
dür. 

Koca şehrin tünelleri gün
d~ 6 milyon, tramvaylarla 
otobüsler 3 milyon kişi ta
şır. 

Halbuki Nevyork müesse
selerindeki aaansörlere günde 
15 milyon hişi biniyor. 

Yalnız Rokfeller - Saı trda 
160 aun~ör vardır. Her 
asansör senede 120,000 kilo
metrelik yol ahr ... 

120,000 kilometre yol al-
mak üç kere dünyayı do-
lanmak demektir. 

Güneş İnfilak 
Edecek Olursa 

Kaliforniyanan Monte Ver· 
non L oktasıadaki meşhur 
rasathanesinin müşahedesine 
göre bundan takriben yedi 
milyon sene evvel gökyüzün· 
de bir büyilk yıldızın infila-
kından mütevellid tesirah 
hali tetkik etmek müm· 
küodilr. 

Bn infilak ilç yüz bin de
recelik bir hararet doğur
muş ve yıldızın parçaları da
kikada yedi bin kilometre 
şür'atle boşluk içinde etraf-
ta dağılmışlardır. Bu parça· 
ların seyri bili devam et
mektedir. 

Bu rasathane müdürü pro· 
fesör Zwicky'ye nazaran gü· 
neşinde bir gün bu şekilde 
infılik etmesi muhtemeldir. 

Bu takdirde, dünyamız, 
on dakika içinde gazlı bir 
yuvarlak haline gelecektir. 
Yedi milyon sene evvelki 
infilakın küremiıe tesir et· 
memesıoın oebebi, infilak 
eden ~yıldızla küremiz ara· 
sındaki mesafenin azame
tidir. 

oradan doğruca Adagide de bu nefer giritli Hasanı ilze-
Yimizde bulunan bir dağın 

b ana haber vermeğe koşar. b" "k d tepesinde görülen uyu çe 
Adagide hükumetinin altın a bir kaya vardır o kayayı 
Ve dere iriode kahvede idim, k l . d w 

Y k siper alarak şa i erı ag yo· 
muhbirimin acele koşara luna çıkmalarından meydan 
hükumete girdiğini gördiim, vermemek için hemen üzer-

hemen koştum, muhbirim lerioe ateş etmesini tenbib 
bana hitaben: senin itimat ettim ve taşta olduğu yere 
ettig~ in Keskin Hüseyin ça- · 

gönderdim: 
vuş eşkiyaların aı kasından Bir müddet sonra bu ne· 

• takip ediyor ve araları çok fer ateş etmeğe boşladı. O 
uzak olduğu için bir şey ya· vakit onladım ki şakiler ü:ıe-
pamıyacaklar dedi, kendisi· rimize doğru geliyorlar, ya-
ne sordum. nımdaki efrada kadem ka-

- Şakilerin gittikleri iı· dem ileri emrini 9ererek 
tikamet neresidir ve kaç ilerlemeğe ve şakiler de bizi 
kişidir ve hangi çetelere görünce üzerimize şiddetli 
mensupturlar? ateşe başladılar. 

_ Bana şu cevabı verdi: Tabii b iz de mukabele 
Şakilerin geldiği istikamet ederek üıerlerine •e efrada· 
Bokçayakadır, benim kızın da sakilerin tarafından atı· 
çeteye mensup - "oldukların~ fan ıılabların aumatuı s-•~ ... 
bilemem. çıkmaz hemen yere yatma• 

Tesadüf olarak 0 anda larını ve kadem kadem ile· 
yanımda nöbetçiden başka rıye doğru gitmelerini ıöy· 
nefer de yoktu, sabah olmak ledim. 
münasebetile çarşıya paznra Böylece yolumuza devam 
gitmişlerdi, hayvanım da var- ediyoruz. şakiler ise oradan 
soda kim bazırhyacak, DÖ · buradan tutunamıyarok ve 

tozutarak önümüzden kaç· 
betçi neferine 1'koş hemen 

makta idiler. 
efradı bulup arkamdan Bôk· 

k Şakiler öyle bir mevkie çaya .. a üzerine doğrn gel· 
melerioi ve evrak filan da geldiler ki uf ak bir tepe 
gelirse ora)'.a göndermesini üzerinde bağ ve bağın oıta-
tenbih ederek muhbirimle sında bir kule varmıı ıaki-
beraber koşmağa başladım ler mezkur kuleye girdiler 
ye yolda Adagume deşte- ve kulenin taş dıvarlarından 
banlarını alarak şakilerin taşları sökerek maıgal deliği 
geldikleri istikamete yani açtılar ve üzerimize atcı 
Bokçayaka üzerine doğru ediyorlardı. 
yürUmeğe başladık: (Arkası var) 

Zincirli Leylek 
Budapeıle civarında kü· 

çük bir çocuk arnbası fab
rikası vardır. Bu fabrikanın 
alimeti farikası tabii çocuk 
getiren bir leylek olması 
icap eder. Bunu takdir eden 
fabrikatör leyleğin kendisi 

için iyi bir reklam olacağını 
da bildiğinden ctvardan bir 
leylek yuvası ve bir de can
h leylek tedarik ederek fab
rikasının damına yerleştirir. 
Komşular bir sabah fabri · 
kanın damıada bir leyleğin 
yuva yaptığını görünce mem· 
nun olurlar ve tabii fabri
kanın ismi bu yüzden ağız· 
dan ağıza dolaşccağa başlar. 
Fakat biraz sonra fa brika
törün reklam için yerleştir

diği leyleğid hakikatte bir 

hayvan işkencesinden baıka 
bir şey olmadığı meydana 
çıkar. Leyleğin aradan hafM 
talar geçtiği halde yerinden 
kımıldamama11 dikkati çel-

beder ve nihayet zavallı 

hayvanın yuvasına zencirle 
bağlı olduğu anlaıılır. Key
fiyet zabıtaya haber verilir, 
İtfaiye merdiven kurarak 
dama çıkar ve leyleyi kur
tarmak ister. Fakat leylek 

gagasile itfaiye memurunun 
ellerini parçalar. Bunun Oze-

rin~ fabrikatör muhakemeye 
verilir. Elli pengö para ce
zasına mahkum edilir. Fab-

rikatör mahkeme kararını 
temyiz ettiği için ceza tem
yiz tarafından bet misline 
çıkarılır. 

-;e;o~-----
Murat dağı kok 

kömürü 
Bu Kuru, tozıuz, k8mlhfl 

Ankarapalas direkt6rliiill 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den abaıı. 

Toau 22 lirad1r. 
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AL BASINI 
1 ürk - Alma ticaret anlaşması 
hak~ında neler yazıyorlar?. 

~~~----~------~--~~~--------.... -.. ~~--~~~----~------~--~----~ 
~)manya Tunada ve u u iyet e ha ka lard 
iktisadi anla,mal ra ve ani ş c iı hü 

yalnız ticari ve 
umetlerle de müsavi 

haklar ve menfaati r r y ı iddia ediyor 

Berlin, Ankara iİ~ y p ığı ticari iti
laf tan dolayı mem u ve mü/tehir 

Türk - Alman ticaret an · 
laşmas1nıa buodao kısa bir 
müddet evvel imzalanması 
oıüoasebetiJe bir yazı neşre
den 31 Temmuz tarihli Dt. 
Dipl. - Politiscbe Korrespon· 
denz, Aoşlusu müteakip eski 
Avusturya hükürnetinin ev· 
veJce imzalamış olduğu an· 
laşma büküınlerini Alman 
ekonomisinin koyduğu pren· 
•İplerle telif maksadile muh· 
tetıf memleketlerle yapılan 
müzakerelerin, dört ay sonra 
heman eL ıeı iu ı: tle mOaait 
neticeler vermesini memnu· 
niyetle karşılamaktadır. 

Bu yazıya göre yeni mil· 
ıakerelerinl neticeaı g6ster
miıtir ki, Almanya bir eko
nomik emperyalizm peşinde 
koşmaz ve bilassa cenubi 
farki Avrupasıoda imtiyazlı 
bir mevki kaza~mak emelin
de değildir. Daimi v~ sabit 
piyasalarla tesis edılen ticari 
a:ıünasebahn devamlıhiı ve 
ciddiyeti, mühkabil ihtiyaç
lara hürmet ed:ldiğini gös· 
terdiği nisbette, ahcı ile sa
tıcı arasındaki bağlılığa da 
bir niıanedir. 

Yazının biraz ilerisinde, 
daimi bir alıcı sahcı müna· 
ıebatı bulunmadığı için bu 
Doksanı siyasi bir çeşmi ta
tıyan kıredilerle kapatmağa 
çalııan bazı devletlerdtn 
babsolunmaktadır. Maka'e· 
bu kızmınCla ileri sürülen 
fikirlere göre, Almanya, Av
rupa cenubi ıarkiıini kendi· 
nıalı teiekki etmekte ve pi· 
Yasaların serbest olduğunu 
itiraf eylemektedir. Fakat 
bilhassa bu itibarla, tabii 

Ucuzluk 
Amerikada olduğu ka· 

dar Tllrkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 
kazanmıı olan başerat dtış· 
nıanı "Fyosan" ilicı koku· 
ıuz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları biç rabat
ıız etmeden kullanıldığı 

İçin her cinı ıinek iliçla • 
randan llıtDndllr. 

Müıterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa b&yiik bir feda
kirlak yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruıa in
dirmittir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 

t- f. . 

~-~~ 

münasebetlerin sun't konjok· 
türier ve siyasi rekabetleıle 

bozulması doğru değildir. 
Avrupanın en kalabalık 

memleketlerinden biri olan 
Almııınya. Tuna Ye Balkan 
devletleriyle iyi ekonomik 
münasebet tesis etmek su· 
retiyle, sadece Alman mille 
tine karşı olan vazifesini ifa 
etmiş bulunmaktadır. A man 
ya ile müzakarcye gırışen 

devletlerin berşeyden evvel 
pratik bir zihniyetle çalışmış 
olmaları da, bunla ıo ticaret 
politikası sahasında sağlam 

ve düıüst bir eeas dahilinde 
çalıştıklarma delalet eder. 

Haftada bir intişar eden 
NouveJleı d'Allemagoe adlı 

bültende de ayni mevzu hak 
k1nda bir yazı vardır. 

Burada bülaseten deni!· 
mektedir : 

1931 den 1934 senesine 
kadar garp devletleri, Tuna 
havzasındaki ve Avrupanın 
cenubişarkisindeki ticui fa· 
aliyetten Almanyayı tecrit 
elmiye çalışmışlardı. Alman
ya bu müzakerelere, "Tar· 
dieu Plim,, ızlerini taşıdıgı 
için iştiı ak etmemiş, buna 
mukabil mevzuubabs mem· 

böyle olur 

leketlerle mal mübadelesi-
ni arttırmak suretiyle garp 
devletlerinin fHdr ve mak· 
sadlarıoıo yanhşhğanı isbat 
eylemişti. Zira Avrupa cenu
bu şarkisindeki dev etler pek 
ili bilirler ki, bir tek defa 
açılan kredi, mütemadi bir 
mal mübayası içın kafi gel
mez. 

Almaoya ile Türkiye ara
sında bu defa imzalanan an· 
laşma, ayni zamanda, ilk 
defa olarak bir tediye siste· 
mi ihtiva etmektedir. Halbu
ki şimdiye kadar aocak her 
iki memleketin merkez Ban
kaları arasında teknik anlat· 
malar imzalanırdı. Son sene
ler için de Türkiye ile Al· 
manya arasında yapılan mü
badelelerde Almanyanın lehi
ne olmak üzere bir kliring 
fazlası birikmiştir. Fakat 
gene bu arada Türkiıedl D 

tedariki müaıkün mevadın 

adedi ehemmiyetli bir tazda 
artmışhr. Mesela bugün mey
ve, tütün, yün, pamuk, ba · 
kır vesaire nevinden hemen 
her türlü Türk malı, Alman· 
yada alacı bulabilir. Dığer 
taraftan Almanya Türkiyenio 
sanayileşme pi anında ihti
yaç görülen her türlü tesi
satı kısmen veya tamamen 
temin etmek imkioına malik· 
tir. Şu halde, her iki taraf 
da bu son imzalanan anlaş· 
mayı müteakip Almanya ile 
Türkiye arasındaki ticari 
mübadelenin artmasını bekle
mekte haklıdır. 

29 Temmuz tarihli Berliner 
Tageblatt'da dahi, bu anlaı· 
manın imzalanışını büyük bir 
memnuniyetle karşılıyan ol
dukça uzun bir yazı vardır. 
Yazı, ayrıca tercüme edilip 
bültenimizde intişar edeceği 
için, burada yaloıı ilk par· 
çasmı aynen veriyoruz. Bu· 
rada aynen ıöyle denilmek· 
tedir: 

"lngiliz kredisinin bütün 
dünyaya büyUk bir tantana 
ve propağanda ile bildirilme· ı 

sinden ancak birkaç hafta 
sonra, BerJinde, Tilrk Alman 

a uı:ıışhr. 
lngiJterenin Avrupa cenu · 

buşatkııine yaptığı büyük 
hamleden s Jnra, bu müza 
kt'reler pek haklı olarak, 
TOrk-Alman tkonomik müoa 
sebatının hakiki manasını 
gösterecek bir mihenk taşı 

telakki edilebilirdi. Nit~kim 
elde edilen neticeler. her iki 
memleket arasındaki an'ane· 
•I iş dostluğunun değişme· 

dığini göııtermİl}tİ r. 
1 ıgiliz kredisioia, Türk • 

Almao anlaımasının hali 
mer'iyette bulunacağı bu bir 
sene zarfında tesirlerini göı· 
tereceğiai ummuyoruz. 

Türkiyede Alman ve in· 
giliz menfaatlerinin ileride 
ne şekilde karşılanacaklan· 
nı şimdiden keıtirmek müm
kün dejildir. Y aahz göıii
nüşe göre lngiltere daha zi
yade madenlerin iıletilme • 
ıiyle alakadar olacak, buna 
mukabil Almanya, Türk en· 
diistrisinin kalkınmasında 
kullanılacak teaiaata temin 
edecektir. Nitekim yeni ku
rulmakta olan kimya eadis· 
trisine lizım gelen teıiaat 

Almanyadan celbolunduğu 
gibi, Almanyanıa 1937 se· 
ne ııinde Türkiyeye yaptığı 
takriben 48 milyon Türk li· 
ralık ihracatta 10 milyonluk 
demir, çelikle 8,5 milyonluk 
makine, en başta gelmekte· 
dir.,, 

---.. a.ar---

Baldvinle 
Çurçil İşsizler 
Arasında 

Stanfey Baldvin ile Vioı· 
ton Çurçile iısiz olduklar·na 
dair vesika ve.it~ · . Ancak 
bu iki zat ne eski nazır ne 
de eslci Başvekildir. L•ndra· 
da işsizler defterinde kayıt· 
lı 37 Baldvin, 2 de de Çur· 
çil vardır. 

Ayrıca bu defterde kayıt
lı 48 Şarlı Şaplin, 153 Jon 
Bul, 793 V alter Skut, y6z 
yetmiş bin Vilyam 180.000 
Brovn, 305.000 Jon, 406,500 
Smit mevcuttur. --------
Zıngal 
Fırınlanmıı Kayınlar,., 

Satıı Yeri 

Keresteciler, HilAl Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuı 

11 AlİUSTOS 

Güzel Gözler Müsabakası 

IKOPON 1 No. 
....................... 
CJOOOOC>OOOOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOCJQıOCXDGa• 

• 
il Daimi Encümeninden 

Bergama • lzmir ve Bergama - Soma yolunun kaaabı 
içindeki mebde kısmı 3979 lira 45 kurut açın tutarile ve 
15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan iıteklile· 
rin 2490 ısayıh yasa btlkücn erine göre hazırlayacakları temi· 
natlarile birlikte 18 Ağustos 938 Perşembe gtlntl ıaat 11 
de Dıimi Encümenine baş vurmaları. (2822) 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
Şifa Eczanesi 

........................... 
i DOKTOR 1 
i Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve zührevi haıta- ı 

----------- ı laklar müteba11111 ı 
ı ikinci Beyler ıokak No. 81 1 

Dr. Demir Ali ı Her gün öğleden ıonra 1 
KAMÇIO\:iLU ı Telefon: 3315 t .......................... 

CiJ.tTenas~I hastal~!a- Peşin ve 
rı elektrık tedavısı • 

lzmir - Birinci beyler So. Taksıt İle 
No. : SS Telefon : 3479 

........... •mı ............ 

Dr. Fahri Işık 
lımir Memleket Hastıneai 

Rontken Müteba•sı ı 

RONTKEN VE 

EJktrik tedavisi yapılır 
lkiaci Beyler So. No. 29 

l ELEFON: 2542 

En ıık, ve en ucuı elbiıe· 
lerinizi Kavaflar çarıııında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptınnız. 

Birinci Sınıf Mutalı ..... ---- ------------· 
Satılıktır 

Kereste bıçkı fabrikası 
marabıt çarıııı numara 43 

Kordeli, plinya, rende, 
delik, makap daire ma te· 

Göç 
DEVRiM Kitıbe•i ıayaa 

mliıteriJerindeD f 6 r d tl i 1 
tevecclibdea dllklaıaı Kemer 
ıltı caddeıiade 44 No aakU 

==--==-"------.Mo--..-.ı.......-...-_._ __ --L~~~-...aa.lalkL-~-------1....lau.&ıaL..tla.ı11&11.....-Jblddu.. __ _J--JW11ilati.ıLl!!lu!laL.matetlildlr. 
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Yeni 
Bulvarlar 
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11 AÖUSTOS 

Gözbebeiimiz Atatürk'ü 
Kültür Bakanına Cevabı j 
--~~~~~~~~~ .. 
Parti genel sekreterliğine çekile telgrafla 
Ankara 10 (A.A) - Bil- halveki teıki)ltından p 

yllk Şefimiz AtatOrk yeni genal sekreterliğine y 
:rürk harflerinin onuncu yıl- Türk har.ferinin kabuliln Cumhuriyet meydanından 

Klltlrparka doğru uzanan 

(R&ıttl Aras bulvarı) beledi- F•ı• t• d A bl b• b k d 1 
yece aıfalt olarak inıa edil- 1 ıs ın e ra ar ır an ayı soy u ar 

dömü dolayısile Kültür ba- onuncu yıl dönümü mlina 
kanı B. Saffet Arıkanın çek· betile tazim ve ıükran t 
tiği tazim telgrafına ıu ce- grafları gelmiştir. 

mektedir. lnıaat, bir haftaya Kudllı, 10 (Radyo) -Kanlı hldiaelerin arkası ahnmamaktadır. Bugün, Ceninde patlıyan 
kadar bitirilecektir. Ba1ma- bir bombadan bir kiıi yaralandı. 

vabı llltfetmiılerdir : Dahiliye Vekili ve pa 
Safftıt Arıkan genel sekreteri Şllkrll K.a 

haae civarındaki (Refik Say- Arap çeteleri, bazı yerlerde ıu kanaliuıyonunu boıdular. 
elam baJvarı) da parke ola- Arap çeteleri, Nabls ıehrini civarla bağlıyan telgraf ~e ~elefon hatlarını ketmişler ve 

Kültür bakanı kendilerine •ı•tıdaki ce 
bı vermiıtir : 

rak birkaç rDn içinde bitiri• müteakiben bankalardan birine hlicum ederek OD bet bın hra atırmıtlardır. 

ıecektir. Almanya!"' ltalya arasında askeri anlaşma mı? 
Ankara 

TürkOn kültür ıabasında
ki kabiliyetinin inkiı•fına te
mel olan harf ,inkilibının o· 

Büyük Şefimiz Atatllrk 
yaptığı ve yarattığı inki)l 
)ar arasında killtilr yolun 
dada Türk milletinın inki 
ve onun bir az önce en ı 
niı bir CSlçtıde irfan nuru 
kavuıması için v6cada ıeti 
diği eserlerden biri olan h 
değiıiminin onuncu yıl dön 
mn miinaaebetile gösteril 
candan aJika ve dayğu 
teıekklirle karıılar ıevgi ' 
saygılarımı tekrarlarım. 

Odunla kapıyı İstanbul, 10 {Hususi) - Mareıal Balbonun BerJin seyahatine büyük bir ehemmiyet ve-

K d 
riJmektedir. Bazı mehafiJ, ltalya ile Almanya arasında askeri bir ittifak yapdıcağı ve Bal- nuncu yıldön6m6 münasebe

tiyle gönderdiğiniz telgrafı 
memnuniyetle aldım. T eıek· 
kür eder ve miJletimize klil
tür sahasında sonsuz başa-
11lar dilerim. 

lr 1 bonun, Massolini'nin emrile bu iı için Berline gönderileceğini iddia ediyorlar. 

Karpyakada Soğukkuyuda 
Karakol sokağında Hayriye, 
Raife Ye Benal ev kirası 
meıeleıinden kavga etmişler 
ffapiye, difer iki kadına 
prkin ı3ılerle hakarette bu· 
lanmaı ve eline geçirdiği 
bir odunla kapılar1nı kırmıı
br. Zabıtaca tutulan suçlu, 
Adliyeye verilmiıtir. ........ _ ....... . 
22 Kiloluk bir 
köbek balığı 
Dla ıabah Kilizman açık

lanada bahk avhyan balıkçı· 
lar, pararatla 22 kiloluk bir 
klpek balıj'ı ltatmuılardar. 
Klpek babj1nı yakalamak 
içja epey mOcadele 0J01uı
tar. 

Son yıllarda k6rfezde ka
balıkları artmııtır. 811 

JW• diier habklar •aı
mııbr. K6pek balıkJarınıa 

itWı i~in milcadele yeliJpa
.., balıkçılar tarafmclaa 11-

teamektedir. 
••• 

B. Enis Behiç 
lzmire geliyor 

it daireıi reiıi 8. Eni• Be· 
_ ·- Garbi Aaadoluda bir 

tetkik seyahatine çıkmıştır. 
B. Enis Behiç Garbi Anado
ladaki it dairelerini teftiı 
... cek, bu arada lzmire ge-
lerek İf verenlerle bir hasbi
•alde bulunacaktır. 

••• 
Havaeazı 
lıletmesi 
Belediyenin havagazı teı· 

lrlllbaın daha iyi randıman 
nrmeai ve havagazı llcret
leriain, itletmede temin edi
lecek tasarrufla ucuzlatıl · 
.. ,. için yeni iıtihsal ocaf ı 
•• difer teıiılere baılamak 
heredir. Bu iı 78000 liraya 
pkacakbr. Y alnıı iatibıal 
ocajı 30700 liraya çıkacak
bJ'. Ketfi hazırdır. 

Etre Çevresi 
Lik Maçları 
Birinci hafta : 14 Ağustoı 

Duizli - Mufla (Aydında) 
.. kem Enver Manisa. 

14 Aiuıtoı Manisa - Ay
._ (lzmirde) hakem Bıat 
llerter lımir. 

mir lokantası 
Memurin kooperatifine 

•aklettijim lokaatamda fuar 
.eaaıebetile taze balık 

bula•daralacak 
s11e, ... lokutac111 

il. Çaılak 

Hatay Seçimi 30 Aiustosta başlıyacak 
İstanbul, 10 (Hususi) - Hatayda tescilin sona erdiğini ve Türklerin Kabir bir ekseri

yet kazandıklarını bildirmiıtim. Şimdi de ıeçim hazırlıklarına baılandı. Seçim 30 Ağustos· 
ta baıhyacaktır. Müntebipsaniler tamamen seçilmişlerdir. 

Japon Büyük Elçisine Nota Verdik 
Ankara, 10 (A.A) - Anadolu Ajansın haber aldığına göre hariciye vekileti Ankarada

ki Japonya büyük elçiliğine bir nota vererek Japon diplomatik ricalinin lstanbulda topla
narak müzakeratta bulundııklan ve bu müzakeratın Sovyetler aleyhine aiyasi bir maksadı 
veya başlıbaıına iktisadi bir gayeyi istihdaf ettiği hakkandaki gazete havadislerini mevzu
bahsetmiştir. 

Rus donanması kuvvetini takviye edi vor 
lstanbul, 10 {Hususi) - Sovyet Rusya, donanma kuvvetini takviye edecektir. Yeniden 

250.000 tonluk harp gemileri inşasına baılanmıştır. 

Yahudi havraları harab edildi 
Noremberg 10 (Radyo) - Noremberg Yahudi havrasının tahribi bu sabah Hat 10 da 

baılamııbr. Bu münuebetle Antisemit lideri Juliuı Ştrayhern bir nutuk s6ylemiıtir. 

Fuar zamanında hava seferleri yapılacak 
lstanbul 10 (Hususi) - Hava yolları idaresi lımir fua11nın devamı müddetince Ankara 

ve lıtanbuldan lzmire tayyareler işletebilmek için hazırlıklar yapmaktadır. Ayrıca Adana • 
Halep - Baidat arasında hava severleri tesisi düıilnülmektedir. 

Polonya milletler cemiyetinde aza 
bulundurmıyacak 

Londra 10 (A.A) - İyi bir menbadan 6ğrenildiğine göre Polonya önümibdeki içtima 
devresinde Milletler Cemiyeti konseyi azalıiıaa aamzetliiiai koymaia karar vermiıtir. Ma
lüm olduğu veçbile Polonyanıa konaeyde yarı daimi bir azalığı vardı. Ve tlç senedenberi 
temdit edilmektedir. Diier taraftan Polonya 6nümüzdeki assamblenin sonunda daimi mu
rabbaı heyetini Ceaevrede bulundurmaktan vazgeçecek ve yalnız cenevredeki konsul ge· 
aerali tarafından temsil olunacaktır. 

Mamafi Polonyının bu battı hareketi Milletler Cemiyetinden 9ekilmek manasını tazam
mun etmemektedir. 

Meksikadaki 
• 

lsyan . 
Federal Kuvvetlerle Asiler Arasında 

Çarpışma Oldu 
Meksiko, 10 (Radyo) - Sın Luiı eyaletinde federal kuvvetletlerin kumandanı federal 

kuvvetlere mensup bir kolun asi general Sedi!loya ait bir çete ile Fubay civa11nda San 
Luisten 150 kilometre me1afede karıılaıbğını bildirmektedir. Şiddetli bir muharebeden 
ıonra federal kuvvetler asileri dağıtmıılar, bir çok teslihatla bu arada bir mitralyözü ele 
geçirmislerdir. 

Sedillonun samimi dostu olup ziraat nazırhğı zamanında hususi sekreterliğini yapmıı 
olan bir şahıs yaralanmış ve esir ediJmiıtir. 

ATATÜRK 
Ankara, 10 (A.A) - Yur

dun her tarafındaki parti ve 
- ------- .. no .. --------•• 

Oğretmen 
Okulu 
Mezunları 

Ankara, 10 (Hususi) 
iz mir Kız öğretmen okulun· 
dan bu ıene mezun olanlar
dan Memduha, Dirahsan, 
Şefika Müzeyyen, Muzaffer 
Supbiye, Fatma Asiye, Ra
hika Süreyya. Emine Meb
ruze, Zebra Şukufe, Nebahat 
Sabire, Seher Nahid.e, Mil· 
kerrem Zevakat, Memduha 
Neriman, Lütfiye Perihan, 
Hatice, Zeyrek, Emine, llbın, 
SayaJJ, Safiye, Nezahat, Ca· 
nan, Emine Çulcu, Meliha, 
Hayriye, Emine Topçu; Ma
cide lzmire, Bedia Samsuna 
Hatice Maral, Nadide, Le
man, Firdeı Manisaya Mu-
zaffer Koparan, Yozgad•, 
Şefik•, Mükerren Sendnr, 
Leman Altıntas Afyona, Na
zire Amile, Zebra Aral, Hu
riıer Aydına, Canan Sığ
man, Sabahat, Semiha, Ru
kiye, Nazife, Şakire, Sami· 
ye, Mürıide, Müzeyyen Öz
can, Şükrüye, Hatice, Me
lahat, Hatice, Birern Balı· 
keaire, Semiha, Hatice, Er· 
doğan, Ayşe, Hayriye, Kara 
Kurum, Kamile Antalyaya, 
Güzide Kütabyaya l tavin e· 
dilaıişlerdir. ...... -

Mançuri 

ı Prağda Hürri 
yet lanesi 

P11ğ, 10 (A.A) - Htırr 
yet ianesi 435 milyona bali 
olmuı ve bu ıuretle ian 
mürettiplerinin tahmin etm · 
oldukları mıktan ~35 milyo 
geçmiıtir. 

Yeni ders 
kitapları 

Ankara 10 (Huıusi)-Kll 
tür bakanlığı, yeni dera yı 
lana aid den kitaplarını baı 
tırmııtır. Kitaplmr, uzak vl 
Jay tlerimizde ihdaa edile 
aatıı merkezlerine aevkedil 
meje baılanmııtır. 

Mezbehada 
Faaliyet 

Bezbehaba temizlik ve he 
türlü faaliyet iyi bir ıekilde 
devam etmekte olduğu ve 
her işte muvaffak olan kasa~ 
işleri mezbaha amiri bay Ali 
it sahiplerine karıı azami 
teskilit gösterdiği memnu
niyetle b Jdirilmektedir. 

Halk evi 
Köşesi 
1 - Evimiz babçeaiode 

her hafta Prrşernbe ve Pa
zar günleri karaıöz oyunları 
oynatılmaktodır. Bütün yurd
daşlar davetlidir. 

Bahri• h t• • d .• L d vasıl -Baıtarafı birincide-eye ımız un on raya recilerini ıavaı meydanına 
Bugün ıaat 17 de k6ycl

ler komitesi toplantııı vardır • ........ _.... .... 
olmuctur göndermekten bir an hali 

~ kalmamaktadır. Çemberlayn 
Londra 10 (Radyo) - logilterede mühim sipariıler yapacak olan Türk bahri heyetinin L 

oadra 11 - Moskovadan - Baıtarafı 1 incide -
reisi yDzbaıı Sat Salhaa bu sabah Londraya gelmiştir. b"ld' 
. Refakatinde Türk heyetinin diğer bir izaaı vardır. Diğer arkadaıları da yakında bek- 1 ıriliyor. Sovyetler birliii Halifakı bugOn B•ıvekil 
lenmektedir. yOksek ·konseyi fevkalade Nevil Çemberlaynı ziyaret 

Ttirk - logiliz anlaıması hOkümlerince Tilrkiye lngiltereden bahri ve a1keri malzeme olarak içtimaa davet edilmiı- etmiı ve kendisine, beynel· 
satın almak için altı milyon liralık bir kredi İstimal edebilirdi. Yüıbaıı Sait Salbanın riya• tir. Kon1ey bugün içtima mile) bütlin vaziyetlerle 
ıeti altındaki heyet iıte bu kredinin istimali ve muhtelif afpariılerin verilmeıi için Londra· edecektir. Içtimaa bilyllk bir Rus • Japon ibtilih hakkın· 
ya gelmiıtir. ehemmiyet v~rilmektedir. da bir rapor vermiıtlr • 

.................... ..a .............. , ............................................. ooooaaoooaDOOCICOOOOOOCIOODOOGOOGcaaoaooaaaaoooaaaaao• 

ister Gül ister Ağla 
- Battarafı 1 inci Sabıfede -

- Bir emrinizmi var bayanlarım. 

- Biz ihtiyar kadınları himaye cemiyeti izasındanız. Siz cemiyetimize birıey hediye 
etmiyecekmisiniz ? 

- Hay hay bayan)arım, öyle bir hediye ki .... ihtiyar bir kaynanam vır, bilseniz ne cev-
her saçar, onu ıize bağıılıyorum. 

Bu konuımayı içeriden dinli yen ve köpüren kaynına elinden biç bırakmadığı eski tahta 
çerçiveli ve arkası macunlu ayaHını damadının kafaıına öyle bir yerleıtirdi .... ki 

Ey okuyucum aende ıu kaynananın nezaketine, ve damadının da •ıırı derecede ki ıu 
geveıeliğine : 

iSTER GULISTER AGLA 

Halkın Sesi hakkın sesidir 
- Baıtarafı 1 incide -

Biz muaUimler için de ıayın kDltür direkt8rl0ğil lımirdeki 
ilk okullardan birinin iki Dç odasını tahıis edip biç olmaıaa 
ibatemizin parasız olarak veya pek az licretre temin bayar· 
salar pek minnettar kalacağımız gibj bu vesile ile de fuara 
görmek ve icabeden etiitlerde bulunmak için b6ylik ve iı
tifadeli bir fırsat yaratmıı olacaklardır. Llitfen bu diletl
mizin Halkın Sesi - Hakkın Sesi kö1e1inde neıriai ıayga
Janaı11la dileriz . 

BALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 


