
KISA VE AÇIK 

Başvekilimiz başımızda 
Dnn Başvekilimize lzmirde yapılan candan ve yürekten 

kabuJ bize bir kerre daba göstermiştir ki dünyada bir fa
ni.oi~ erişebileceği en yükaek mevki, eJde edebiJeceğı en 
büyuk saadete mensup olduğu milıetin böyle sonsuz bir 
ıevgi ve itimadını kazanabilmektir. Ne muUu böyle bir sev· 
gi ve itimadı kazananlara ••. 

Biz Celil Bayarı, bizicn siyasi meslek ve mezhebimize 
uy~un olarak halktan gördüğü bu içten gelen, gönülden 
dog~n °;'uhabbet ve inan duyğularını enerjik ve idealist 
ıahsıyetınde toplamağ ı muvaffak olabildiği ıçio kutlular ve 
onu çok sevmiş, ona bel bağlamış lzmirlilerin başmda ve 
koHarı arasında görmekle büyük bir bahtiyarlık duyğumuzu 
arzetmeği bir ödev saydık. 

_Her zaman ~er vesile Ue dilimizden düşürmediğimiz bir 
ıozü gene sevınçle tekrar edelim: 

Ne mutlu halkımızın canı g·öoüldeo doğan ~evgi ve say· 
gııını kazanmağa muvaffak olan büyüklerimize ... 

SIRRI SANLI 

Eski Fransız Başvekili 
Neler Yazdı ? 

Südetler Alman İstilasını nıı İstiyÖrJar A~man 
Manevraları Çek Hükametini Te hdidten 

Başka Birşey Değilmiş 

Büyük Şefimiz 
• 

Sefirlerimizi kabul 
buyurdular 

latanbul 19 ( Hususi ) -
Reisicumhurumuz Atatü rk, 
bugün öğleden sonra Do!ma 
bahçe sarayına inmişler, Mos
kova büyük elçimiz B. Zekai 
Apaydını, Varşova elçimiz 
B. Feridi, Brüksel ve Bağ · 

' dad elçilerimizi kabul ede· 
rek kendilerile bir müddet 
görüşmüşlerdir. 

Başvekilimizin te:.fii~kleri 
• 

Celil Bayar lnciraltını Halkevini ve Kızıiça:!· 
ludaki köy öğretmen okulunu gezdiler 

Başvekılimiz bugün saat 17,30 da Fuarı açacaklardır 
Başvekilimiz dün öğleden 

SODra saat 16 d • Alsaocak 
iskelesinden Bayraklı vapu · 
runa binerek limanda bır 

gezinti yapmııstır. Bu sırada 
başvel<ile iktisat vekili, vali 
ve belediye reisi refakat et· 
ınel<te idi. 

Başvekili hamil bulunan 
Bayrakh vapuru limandaki 
gezintisi esnasında incir al· 
tıoa doğru gitmiş, Vekil io
ciraltın.da meydana getiriJe
cek tristik tesisatla alaka· 
dar olmuş ve lzmirde yapı· 
Jacak yeni liman işini etüd 
etmiştir. 
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Başvekilimiz saat 17,30 
da K ı rşıyakada vapurdan 
inerek Halkeyine gitmiş ve 
Hafkevi gençliği tarafından 

BAŞVEKlLIMiZ 1937 FUARINDA NUTUK SÖYLERKEN 
karşılanarak beraberce çay 
içmiştir. Başvekil dönüşte 

Londra, 19 ( Radyo ) -
lngiliz gazeteleri Çekosfo· 
vakya vaziyetini endiıe ile 
tefsir ediyorlar "Yorkıayir 
Post,, gazetesine göre Hayn· 
laynin tasavvurları ve bükü· 
metin teklifleri arasmda 
Runsiman heyetinin akamete 
uiraması elzemdir. Zira bu 
hal Avrupada vahim bir buh. 

« ULUS » Gazetesinden: 

Kızılçulluya giderek köy öğ· 
retmen okulunu teftiş ve tet· 
kik etmiştir, Köy çocu~ ları 
ba~vekiJi biiyilk tezahürat 
içinde karşılamışlardır. 

Amerika mektupları Başvekihmiz Celil Bayar 
bu akşam fuarı açtıktan 
sonra yırın Bandırma yolile 
lstanbula gitmesi kuvvetle 
muhtemeldir. 

*** 
Reisicumhur Ruzvelt 

J ... " .... f.n.----· - .J _ 

ile nasıl görüştüm? 
n __ _,, ·• ı , 

YAZAN: iSMET SIRRi SANLI 17.30 "da Başbakanımız ts. 

Paris 19 (Radyo) Eski 

ranı tacil edebilir. Lord 
Runsimanın iki tarafı müza • 
kereye devama ikna edeceği 
ümit edile bilir. 

"Deyli Meyi,, de bunu te
yid ediyor. Südetlerle Çe
koslovak hilkiiıneti arasında· 
ki vahicn ayrıJıldarın sür'atle 
izalesi beklenemez. Dün ak
şamki müzakereler buna rağ
men bir neticeye varmanın 

imkansız olmadığını göster
miştir. iki tarafta uysallık 
gösterir ve Fransa v~ logil
terenin tavsiyesine uyarak 

' tsvizin son haddine kadar 
kadar giderse mese)e niha· 
yet halledilebilir. 

Fransız Başvekili Leon Blum 
dün tekrar yazdığı bir ma· 
kalede Alman manevralarına 
Fransa hükümeti gözünü 
yummıyacaktır. Bu manevra· 
lar Çek hükumetini tehdit· 
ten baıka birşey değildir 
demektedir. 

Yoksa Südetler başka ne 
istiyebilirler? Alman istilbı
nı mı? Fakat Alman istilası 

Bayan İsmet Sırrı Sanlı'yı kabul eden 
B. RUZVEL T VE EŞİ BAYAN RUZVEL T [ * l 

ümidini terk 
eder" 

iSTER GUL iSTER AGLA 

etmeleri icap 
A merikaya geleli dört beş 

ay olduğu halde. henüz bu· 
güa intibalarımı yazmıya baş· 

-ı 

Ben Amerikada Olsam Profesör Olabilirim 
Amerikanın koskoca bir üniversitesinin koskoca bir profesörü ne yapmış biliyor musu· 

nuz ?. işini gücünü bırakmış. Gömleklerimizin yakaları niçin çabuk yıpranıyor acaba diye 
uzun tetkiklere girişmiş. Derker. laburatuvarJar açılmış .. muavinler faaliyete geçmiş. Teteb· 
bular, tahliller, tetkikler, raporlar nihayet iş anlaşılmış •• meğer gömleklerimizin yakaları 
ıık sık traş olmadığımızdan anlaşılıyormuş. 

Mühim keşif doğrusu... Bu, ne buyurulur ? .• 
Bana kalırsa bu profesör, bir jilet ticaretbanesile uyuşmuş olmab.. istermisiniz mukabil 

taraf, yani gömlekciler profesörle jilet fabrikasa mümessilinin anlaştıklarına dair mukave· 
leyi ele geçirmiş olsunlar?. Oh mahkeme enteresan olur. 

Fakat profesör için güçlükmü var? O zamanda biray başsız gezildiği ha.ide gömlek 
yakalarıaın yakalarının yeni kalması u~ulünü keşfeder. Hem jiletcif erden hem de gömlek· 
cilerden durur vurğonu ... 

Bu profesörün taleblerini düşünüyorum. Ellerinde, kapı kanadı kadar bir üni~ersite dip· 
)oması arkalarında bir de berber. Hani gömlek yakaları eskimesin diye ... 

ilahi profesör efendi. Benim senin keşfin gibi, hiç birfeye yuamıyan on, onbeş tane 
keıfim var. Demek ben Amerikada olsam bunların yüzü suyu hürmetine sizin üniversiteye 
profesör olabilirim. 

Bay Ş . Kavak arkadaşımızdın aldığımız bu yazıyı aynen geçiriyoruz. Ey okuyucu bunu 
okuda: 

Jıyorum. Bu teebü1üo seb ~bi, 
buraya gelen hi!r seyyah, 
talebe veya gazetecinin yap· 
tağı hatayı tekrarlamamak, 
insanları hayrete düşüren 
Amerikanın harici tezabüra
hnı sıralamaktan kendiıni 
alıkoymak içindi. 

Bu benim ikinci seyaha-
tim. Öbür gelişimde tahsil 
için senelerce kaldığım ve 
şimali Amerika kıtasını bir 
ucundan öbür ucuna kadar 
dolaştığım halde, hila, bu 
kocaman memleketin fevka
Jideliklerine alışamadım. 

Bu şefer Nevyork'a ayak 
bastığım vakit, gene heyecan 
içinde yeni diinyanın göz 
kamaştmcı tesbirioe kapıl· 
dım. O sıralarda intibalarımı 
yazmış olsaydım, ben de bir 
çok ziyaretçiler gibi, göklere 

Bn. iSMET SIRRI SANLl 

alamıyacaktım. 

Celal Bayar tarafından açı· 

lacaktır. Fllar, kısa bir za· 
mcında mühim tekamül gös· 
termiş bir eserdir. Haz1rla· 
nan açılma töreni prog amı· 
na göre saat 17,30 da mu· 
z •ka istiklal marşını Çillacak 
sonra belediye ve Fuar ko • . 
mitesi reısi B. Behçet Uz 
bir rıutuk söyliyec~k ve mü· 
tekabılco B .. şbakanıcnız da 
mühim bir söylev vererek 
Fuar k <ı p Slt daki kordelayı 

kıs • cck, bu ıuretle Fuar 
açılmış oletcaktır. 

lışma~; insanların ihtiyaç ve 
saadetlerini makine asrının 
merhametsiz kaidelerine uy· 
durmağa çalışan liderlerin 
yarattakları kanunları ve 
proğramlar üzerinde esaslı 
etüdler yapmak. Biliyorum ki 
ilk nazarda bu gaye, fazla 
bir iddia gibi görünebilir. 

- Sonu 3 ilncüde -
-...nnu~.-

[ * ) Bayan ismet Sırrı 
Sanlının Amerika Cumhur· 
reisinin eşi Bayan Raızvelt 
ile yaphğı çok entera1an bir 
mülikahda ayrıca neıredile· 
cektir. 

Halbuki ben bu ilk tesir
lerden kurtularak, daha de
rine gitmek, başka bir Ame· 
rikayı anlamak ve anlatmağa 
çalışmak istiyordum. Gay,m, 
Amerikanın hayatına nüfuz 
ederek siyasi, iktisadi ve 
kültürel · safhalarını tetkik 
etmek; azami derecede en· 
düstrileşmiş bu memleketin 
problemlerini anlamağa ça· 

~~--ımm=------------HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Yaz mevsimi ve limon 

fiyatları 
Yaz gelince limon hazan insanlar için en iyi ilaçlardan 

daha şifalı tesirler yapar, fakat ne yazık ki limon da kıt . 
zamanında kömür gıbi pek nadirleşir, bin naz ve eda ile 
ele geçebilir. Denecek ki iktisat aleminde değişmez bir 
kaide vardır: bir şeyin kıymeti o şeyin nadirliğinden dofır. 
Evet buna bizim de bir diyeceğimiz yoktur. Yalnız ıöyle• 
necek, hatta bağırılacak birşey vardır ki o da bu limonun 
muhtelif yerlerde muhtelif fiyatla sablmasıdır. Kimi danesini, ... 
dört kuruşa, kimi. beş kuruşa kimi de 6 - 7 kuruşa kadar 
satmak garabetini gösterir işte bu garabet ve tuhafbjın 
öniine geçmek yolunu bulmahyız. 

Bu da mümkün bir şey olsa gerektir. 

ulaşan binalardan, dört kat 
yer altında tünellerden, . mil· 
lerce uzanan caddelerden, 
sinema saraylarından, üç 
katla otobüslerden, parlak 
revülerden,garip adetlerden DIR 

1-&..Lll.Lı.~ILLa...1-ı:a....L&...LA.ı:a--'------...----...:;____;,,____~.---l.--&&.&;LJ~~~.............ı_..M.ıW_M.,& _.. 
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J7 ürkiye ziraatı için inki--rooktorun ıasihatıaril Çakırcalı 
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:şall1imkônları ve projeleri 
!>ün/ui •ayıdan devam ve •on 

Cumhur reisi Atatüıtk'ün 
iıaretile• Tilrkiyede; Banka
cılık, münakalat ve ınuvasa· 
l6b islib, milli sanayi ve ti
careti inkiıaf ettirmek {ve 
teşkilitlandırmak sahaların· 
da büyük başa11Jar elde e
dilmiş bulunuyor. Şimdi de 
m6ıarünileyh, vasi mikyasta 
bir ziraat kalkınma11nı istih· 

5 - Ormancdık sanayii ~ ı şımpanya imali için de bir 
Bu sanayi, mühim gruplara kaç fabrika kurulacaklar. 
ayrılmış bulunuyor. Bugün 8 - Planın mühim bir 
elde, keşif ve mesahaJarı kısmını tetki( etmek üzere 
ikmal edilmiş olarak Kara· souk hava mahzenleri ile 
dere ormanları vardarki bun· hububat depoları ve selek-
ların işletilmeleri için bir in· siyon ve tasnif istasyonları 
giliz gurubu tarafından mü· vücude getirilecektir. 
racaat vaki olmuştu 9 - Sütçülük istihsalib : 

6 - Yemiş sanayii : El- Kars ile Çorluda tereyağ, 

ma, armut ve kaysı kurut· peynir, kazein ve süt tozu 
mak üzere yirmi kadar is- imal olunmak üzere iki bü-
tasyon ve fabrika yapıla- yük fabrika tesis olunacak-
caktar. tar. 

7 - Konserve, yemiş ve 
sebzelerle bunların tali is
istibsalab, portakal ve do
mates suları, şarap, sidre ve 

10 - Yün ve tiftik yı· 
kama ve temizlenme cihazı
nı havi bir kaç fabrikada da 
yapılacaktır. 

Yaz Günlerinde Ço
cuklarımıza 1Nasıl 
Bakmalıyız? 

Süt çocuklarında fazlacal 
ölümü mücib olan hastalık
lardan birisi de ishaldir• Bu 

ishalin öldürücü şekilleri en 
en ziyade yaz aylarında gö
rülür. Sıcaklar arttıkca ishal 
de o nisbette artar. En fazla 
görüldüğü aylar Temmuz, 
Ağustos, Eylôl aylarıd11. is-

halin vehameti çocuğun ishali 
tekrarlamasına göredir. Me· 
seli birinci ishali Haziran 

ve Temmuzda geçirmiş ise 
Ağustos veya EyJulde ikinci 
bir ishal olunca bu ishali çok 
şiddetli olur. Ekseriya ölüm 

Tefrikamız Hakkında 

Eski Jandarma baıçavuıu B. Rıfkı · 
Toksöz tarafından gönderilen izabab 
bitarafhğımıza binaeo. biç değiıtirme· 
den aynen naklediyoruz: 

- 10 --------------· 
Aman yüzbaşım bu ~elenleri 

anlı yamadım 
H t ladlm ki rından vesair cihetlerden emen o saa an ,. f 

bu da Ödemişlilerin bir pi· birbirlerinden kat ıyyen te -

1.. d · rik edemezler. anı ır. . 
Ve kaymakamı kim bilir 

kimler ve ne yolda ikna et· 
miş, fak at mesale öyle değil 
maksat Çakırcalınm üzerine 
toplar bile kaldırmışlar de
sinler. 

Allah saklasın gece vakti 
birbirimize karışıverirsek bir 
çok yanlışlıklara sebep olu· 
ruz. 

Birbirimizi vururuz dedim~ 
se de yüzbaşıya anlatama
dım. 

1 

daf eden meHİ için işareti
ni vermiş bulunuyorlar. Bu 
kalkıumanıa Türkiye bünye
sinin temellerini teşkil ede
ceğine tilphe yoktur. Türki
ye; Cumhuriyetinin 15 inci 
yıldönümü 29 Birinciteşrin 
1938 de kutlulayacak ve bu 
tarih toplanacak bir kongre 
ile ziraat sahasında vasi ve 
ıistematik bir islah ve kal· 

DÜNYA.DA. j3t Kadınlaev~ 1 NELER lenen doksan .. 

böyle ishaller arasında gö· 
rülür. Çocukta ishal adedi 
o kadar fazla olur ki adeta 

artık sayılmaz dereceyi bu
lur. Gözleri çukurlaşar JVe 
etrafı siyahların, dudakları, 

Bir müddet sonra da mü
sademe yerine seksen kişi 
kadar musellah zeybekler 

geldi, bunları görünce haıy· 
retle bunlar kimdir,. ve neye 
geldiler? 

Hiç olmazsa bari bunları 
yani gelen zeybekleri karı•· 
mızdaki tepenin sol yamacı· 
na yan tarafında oturmala· 
1101 münasip görerek ve 
kendilerine bizim tarafa kat
iyyen silah atmamalarını şid
detle tenbihatta bulunarak 
on1ya yerleştirdik ve bir 
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kıama hamlesine mebde ola-
caktır. Hükumetin yeni zi
ra•( politikasını tesbıt ede
cek olan prensipler, Ankara
da toplanacak olan bu kon
grede tebellür etmiş bulu· 
nacaktır. 

Kemalist Türkiye zima.m
duları; gerek kapitülasyon
ların gerekse Garp Avrupa
ıının sanayileşme hareketi 
neticelerinin, Türkiye iktisa· 
di bünyesi üzerine mazide 
ir11 ettiği hasarları tamamiy· 
le müdrik bulunuyorlar. Yine 
bu lzimamdarlar, memleket 
ziraatinin iptidai bir şekilde 
ııı•; ııı&ı.~r• ı-vlr • ~amlym:ıme • 
miıabir halde kalmasının, 
Türkiyenin istikbali bakı
mından vahim olacağını an· 
lamıı bulunuyorlar. işte bu 
itibarladır ki zirai islihat 
ve kalkınma proğramı vasi 
mikyasta makinalaşma ve 
zirai sanayii koruma eslaıı -
na dayanmaktadır. 

Yeni Rrogram 
Aıağıda sayılan ziraat sa· 

naii Türkiyede sür'ati müm
kine ile kurulacaktır : 

1 - Et 11nayii: Biri Mer
sin, diğeri Trabzonıda kon· 
serve, donmuş, soğutulmuş 
et ve salam imaline mahsus 
olmak üzere iki fabrika 
d~rhaı kurulacak ve faalli
yete geçecektir. Her iki 
fabrikaea da birer mezbaha· 
dan maada deri, bağırsak 
ve kanların ve tali madde
lerin muamele görmesi için 
ayrıca tesiıat vücude geti · 
rilecektir. . 

Fabrikaların beherinde 
günde en aşağı 2000 koyun 
ve 500 adet sığır kesileceği 
tahmin olunmaktadır. 

2 - Balıkcılık sanayii : 
Sinopta bir havyar fabrikası 
kurulacaktır. lstanbulda, 
Trabzonda, GeliboJuda ve 
lzmirde de balak tuzlama ve 
konserva fabrikaları vücuda 
getirilecektir. 

OLUYOR? Iık ihtiyar 
' 

Evladına 3 Milyon ln-
giliz Lirası Borç 
Bırakan Milyoner 
Geçenlerde Pariste, cebin· 

yalnız 7 Fransız fırangile 
ölen, Yaktile milyonlarca in· 
giliz lirası ile oynamış olan 
lnsull oğluna ' bıraktığı vasi- ' 
yetnamede, 3 milyon 200 bin 
Ingiliz lirası tutarındaki bor· 
cunu lödemesini vasiyet et· 
miştir. 

Delikanh lnsull, bu borcu, 
sVrı~Ue m1eHneceRm~· 1.:nn 

Dans meraklısı papas 
lo8iliz papaslarından biri 

hususi otomobili ile Alman
yaya gitmiştir. Oıada biri 
11, diğeri 19 yaşlarındaki 
kızlarını almanyanın meşhur 
bira bağlarnıda dansettire
cektir. Papaz, müdhiş ten· 
kidlere maruz kalmıştır. 

Arnavudluk prensesinin 
düğün hazır hkları 
Arnavudluk kralı Zogo• 

aun hemşiresi prenses Ru· 
hiyenin, bir kaç hafta evvel 
sabık hidiv Abbas Hilmi pa· 
şanın oğlu prens MehmecJ 

IAbdülmünim ile uiıanlandı
ğinı biliyorsunuz. Prenses 
düğün b.azarlıklarına başla· 
mük üzere Tirana lgitmiştir. 

--~-e~--
Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Müteba .. ~n ·• 
RONTKEN VE 

Elktrik tedavisi yapılır 
ikinci Beyler So. No. 29 

11:.l EFON: 2542 

Satılık Ev 

Kahire hukuk mahkemesi 
dünyada misline tesadüf 
edilmemiş bir davayı gör
mek üzeredir. 

Bu dava, her biri ayrı bir 
anadan olan 22 evladın dok
sanlık babaları aleyhine aç
tıkları hacir altına ahuma 
davasıdır. lbrabim Şaki ihti
yar bir tacirdir. işleri dola
yisile şehir şehir seyahat 
ederdi. 

Her gittiği yerde evlenmiş 
ve böylece 31 kadın al· 
mıştır. ... . .. ,,. ·- ___ _._ 
bir kızdı. Nihayet foyası 
meydana çıkan ihtiyar sefih, 
son gilne kadar birbirini 
tanımıyan oğulları tarafın

dan mahkemeye verilmiştir. 

Bir tayyareci 
mübaleiası 
Geçenlerde lngiliz krah 

bir tayyare karargahını tef· 
tiş etmiş. Sonra karargahın 
defterini imza1amak istemiş. 
Defteri getirmişler. Kuman· 3 
danla berabdr şu şayanı hay 
ret cümleyi okumuşlar: 

"Dün rüyet sıfır dflrece· 
den aşağı idi. 

Hatta kuşlar bile uçmak
tan çekinerek yerde yürü· 
yorlardı ,, 

Bu cümleyi yazan edam·ın 
genç ve tecrübesiz bir tayya
reci olduğu kısa bir tahkik· 
ten sonra anlaşılmıştır. 

Amerikada 
Kazanç 
Yüksekliği 

1937 senesinin yüksek ka· 
zanç neticeleri Amerika 
kongresi tarafından neşre· 
dilmiştir. Meşhur gazete kra· 
lı Horst'ün kazancı 55500 
dolar olarak tesbit edilmiş
tir. 

Tepecik Kiğıdbane cad
desi Eşrepaşa hastahanesi 
karşısında 150 noJu dükkan 
arkasında iki ev satılıktır 
ayni dükk iaa müracaat. 

4-2 

Ondan sonra ikincilik ar· 
tist Mae West 'tedir. Sene· 
Jik kazaecı 400 bin dolardır. 

~~==n=·~ ··~~3' ....................... .. 
Ka.~ıyaka JI Göc 

3 - Yumurta 50. 000 ton 
ıikletinde yumurta haddiis · 
tiabisinde, hamızıkarbonlu 

1 
ı soğutma cihaziyle mücehhez 

bir ıoğuk hava deposu da 
Samsunda inşa edilecektir. 

4 - Ziraat makineleri : 

o .zel ! 
ı Ara ve ilk Okulu : ! Açıldı ! 

, 
DEVRİM Kitabevi sayın 

müşterilerinden g ö r d ü ğ ü 
teveccühden dükinını Kemer 
altı caddesinde 44 No nakil 
etmittir. Fiyatlar mutedildir. 

memlekette, her çeşit zira· 
1 at aletleri ve manaları imali 

için iki bOyOk fabrika ku· 
rulıtıktır. l

Kayıt ve kabul 25 ağustos D 
perşembeden baılar ~ 

&t.a~M ~a::taaota.J! 

hrnakları morarır. Karın çu· 
kurlaşır, iki üç gün içinde 

çocuk solar gider. Bu isale 
sebeb nedir ? 

Çocukların büoyesinde ha
rareti tanzim etmek kudreti 
az olduğundan sıcak veya 

soğuğa karşı kendilerini mu
hafaza iedemezler, hastala· 
nırlar. Kışın öksürük, yazın 

ishal olurlar. Bundan başka 
yazın birçok sebeblerde is
hali mucib olur. Mesela ço· 
cuk sıcağın tesirile fazla 
hararet olduğundan sık sık 

• 1 .. . .. . . 
ister. Anne de merhametin
den verirse fazla gıda almak 

tan mütevellid ishal derhal 
başlar. Veya sıcak çocuğun 
asabına tesir ederek karın 

uzuvlarında ihtikan yani kan 
hücumunu mucib olur. Bu 
yüzden de ishal vaki olur. - .... ...,. .............. _ 
Dünyada Mev· 
cud Körlerin 

Sayısı 

Diye sordum. 

Kaymakamın emrile bizle
re yardım etmek için köyler· 
den toplamışlar ve gönder· 
mişler. 

Bunlard.an birçok~arı şaki· 
lerin köylerinden ve şakilerin 

akrabalarından olduklarını 
gördüm. 

[Aman yüzbaşım dedim, 
bu gelenleri anlamadım, bi
zim jandarma mevcudumuz 
kifayet eder, bu zeybekleri 
kabul etmeyip iade ede· 
liml) 

Bana yüzbaşı şu cevabı 
•'-ı..aı. 

[Siz bilirsiniz. zaten aha
lice hükumet ve zabıta şaki-

leri ve ezcümle Çakarcalıyı 
tutmıyorlar ve tutamıyorlar 

diye söylenmekte olduğu 
halde şimdi de kaymakamın 
emri hilafına bunla11 iade 
edersek hüdar.ıekerda bir 

muvaffakiyet olmazsa ne ola
cak cümlemizi divanıharba 
gönderecekler kabul etmek 
mecbuddir.] 

Ben de cevap olarak fil. 
vaki doğru bir söz fakat 
gecenin bu vaktinde birbiri· 
mize karışırsek mevcut efra
dın kısmı küllisi yabancıdır 
kimisi Manisadan kimisi iz
mirden, kimisi de Kuşadası 
vesair yerlerden gelme efrat 
bu zeybeklerle şakileri gerek 
elbiselerinden gerek silahla· 

müddet~ sonra Ödemişten -
binbaşının emrile üç kol jan· 
darma müfrezesi geldi ve 
bunları bir yere tophyarak 
şu talimatı verdim: 

[Arkadaşlar, biz iki giln· 
dür buradayız siz yalnız bu 
gece bekliyerek vazife g6· 
receksiniz. 

Şimdi şu görlllen ve bize 
hakim olan tepelere üç li.iti 
bir yere, üç kiıi bir yera 
taksim edeceiim gece oldu
ğunda kafiyyen ateş yakıl
mayacak siğara içilmiyecekl 

Vazifeniz hariçten yani 
dışardan gelecek her kim 
olursa olsun gözüniln bebe
ğine kurşunu abnıı. 

Böylece talimat ve tenbi
hat vererek efradın ve ara· 
Ja11 yüz ellişer adım olarak 
elimle birer birer yerleşti • 
dim, ve sonra zabitlerin __ ya
nına geldim. 

Yukarıda arzettiğim zabit· 
lerden Ödemiıten gelen yüz
başı Tatar Süleyman ağa ve 
Tireden gelen mülazım Ar· 
navut Kazım Bademiyedeu 
gelen hafız Mustafa efendi· 
lere dedim ki şul yaptığımız 
tertibat üzerine biç bir ta· 
raftan kimse buraya gele-
mez. 

(Arkaıı var) 

Dünyada mevcud körlerin 
sayısını tayin etmek mümkün 
değildir. Fakat, dünyanın 
764 milyon nüfusa malik ol
duğu nazarı dikkate alınarak 
bu yekfiouo yüz binde yüz 
beşi kör olarak kabul edil
miş ve böyle bir istatistik 
vücude getirilmiştir. Bu ista
tistiğe göre dünyanın kör 
adedi (801) bin olarak tes
bit olunmuştur. 

Bir Kazanın ·) · En Küçük 
Yıldız 

Bu rakamın yarısından 
fazlası Hindistadır. ---.:m-.·•---
Satılık 
Lokanta 
Başturak Kestelli cadde· 

si 8-6 No lokanta devren 

Adı Dei·şti 
Bingöl vilayetine bağlı 

Bingöl kazasının ismının 
Karlıova olarak değiştirilme· 
si karar laştırrlmıştır. . ......................... . 
i DOKTOR i 
! Salih Sonad i 
ı Cild, Saç ve ~übrevi hasta-

sahlık. Talipler ayni cadde- ı !ıklar mütehassısı 
de 43 noda meskürat bayii ı ikinci Beyler sokak No. 81 
envere müracaat 6-2 

ı 
ı 
ı 
ı ,.., _ _ __ ll!! __ .,.._..~-.-111ı11::ıeee ı Her gün öğleden sonra 

Daktilo 
Aranıyor 
İyi tahsil görmüş gayet 

seri ve eski hurufatı iyi bil 
mesi şarttır 

Talipler her gün öğleden 
sonra Birinci~ noterliğe mü 
racaat 

ı Telefon: 3315 ı .. ...................... .. 
Murat dağı kok 

kömürii 
Bu Kuru, tozsuz, kömürü 

Ankarapalas ditektörlüğü 
ve S. Bonnici ve mahdumu Gi 
rit ban No. 48 den ahDlı. 

Tonu 22 liradır. 

Fezanın en küçük yddtzı 
Merih ile Jüpiter yıldızı ara· 
sında mevcud bir yıldızdır 
ki heyetşinaslara göre kutru 
(550) yardan ibarettir. 

Fakat bu yıldızı görebil· 
mek için çok kuvvetli teles· 
kopların kullanılması lazım
dır. 

• •• •• 
Olülere 
Tazim 

Iskoçyada çok eski zaman· 
lardanberi mevcud bir ka
nun cenaze geçerken şapka 
çıkarmayı mecburi kılar. 
Geçenlerde, l Mançesterde 
nakledilen cenazeye ş,apkı 
çıkarmıyan bir yabınc1 se · 
kiz gün hap.e mahküm ol · 
muıtur. 



....,., C Helkıa s .. ı ) ... 
Amerika mektupları 

Cumhurreisi Ruzveıt İle Nasıl Görüştüm ? ... 
~~~~~~~~~~~~~~~~ .... ~~~~~~~~~~~~~~~~-

Gazeteciler 
Ruzveit ile 

k o nl er ansın da 
karşı karşıya 

Yazan: İSMET SANLI 
- Baştarafı 1 incide -

Fakat tesadüfün bana ver· 
diğ inden istıfade ederek bu 
İstikamette çalışmamı kimse 
çok görmez zannederim. 
Yazılarıma münasip bir 

1 

1 

lllukaddeme olmak üzere, gü · 
Dün adamı, Amerikan Reisi· 
cumhuru Bay Franklen D. 
Ruzvelt ve zevcesi Bu. Ruz· 
•elt ile birer mülakat yap· 
lllnk istedim. Epey uğraştık
lin sonra, Vaşington büyük 
elçimiz ve kıymetli diploma
tunız B. Müe1ir Ertegün 'ün 
delaleti ve Amerika hariciye 
llezareti memurlar1nın nazi • 
irine yardımJariJe Reisicum · 
burun matbuat konferansına 

AMERIKADA BfR ABiDE 

davet edildim. rafımı saracaklar, sizden bir 

Bay Ruzvelt, bütün Ame- an ayralırsam kusuruma bak· 

rika matbuahoın mümessil· mayanız " 
lerfoi haftada iki defa ka- Dedi. Hakikaten bir kaç 
b 1 d' B k f dakika sonra matbuat mü u e ıyor. u on eranslar 
da bazı yeni kanunlar ve dürü bir gazeteci grubu için-
Proğramları tahlil ediyor, de kayboldu. Yanımdaki zat 
u11ıumi efkarı alakadar ede· suallerime C• vap veriyor, 
cek planlardan bahsediyor, muhtelif g ~ zetelerde imza-
l•zetecileria muhtelif sual- larıoı ve simalarım gördü · 
leriae cevaplar veriyor. 8u ıum meıhur muhabirleri, 
•uretle gazeteler vasıtasiJe gösteriyor, bazılarını takdim 
hükumet ile halk arasında ediyor. 
bir yakınlık tesis etmiı olu· Bir müddet sonra bekle-
)'or. yen gazeteciler diğer bir sa-

Bir Cuma ubahı ona doğ- lona geçtiler. Burası reisi 
tQ Amerikan haı iciye oeza cumhurun yazı odasının an· 
tetine gittim. Q, ada, evvelce tişambrı idi. Bir aralık ya-
lcarulaştırıJdığı gibi, nezare· nımdaki arkadaşı kaybettim. 
tin matbuat müdürü ve bir Şaşkın şaşkın kalabalığın 
•ıiıtanı ile, oraya pek ya· arasında onu arıyorken ta-
lc111 olan, (White House) nımadığım bir adam, büyük 
Beyaz ev'e gittik. bir nezaketle bana yaklaşa· 

Evveli büyük bir bekle· rak şundan bundan konuş· 
itle odasına girdik. Burası mağa başladı. Bir yabancıyla 
Aııaerika'nın her tarafından konuşmanın tabiatiyle verdi-
felen mühim ve meıbur ga· ği ibtırazlı vaziyetimı gören 
letecilerle dolu idi. Matbuat arkadaşım yetişen k: 
ltliidürü bana yavaıça : - Bayan bizimle hariciye 

- Burada gazeteciler et· nezaretinden geliyor. Takdim 
~0000000000000000000000000000000000000000000000000<' 

Güzel Gözler Müsabakası 

edeyim, Türk gazetecilerin 
den ismet Sanlı. 

Dedi. Yabancı teşekkür 
ederek sessizce uzaklaştık

tan sonra kim olduğunu sor· 
dum. Bu şık, nazik adamın 
Beyaz Ev'ID sivil po islerin
den olduğunu ve hemen yüz 
gazetecinin arasından bea.im 
yabancı bir sima o ıduğumu 

farkederek bana yaklaşhğını 
öğreoince hayretlere düştüm. 
Ayni zamanda bu en de
mokrat memlekette dahi re
islerini himaye usullerinden 
birini görmüş oldum. 

Biraz sonra kapılar açıla· 
rak reisicumhur Ruzvelt'in 
odasına geçtik. Ruzvelt yazı 
masasının önünde oturmuş, 
içeri giren gazetecileri mü· 
tebessümane karşıladı. Ben 
en önde, hemen masasının 
kenarında , bu enteresan 
manzarayı seyredebilecek bir 
vaziyet aldım. 

Bay Ruzvelt, açık gri bir 
kostüm ve kravat giymiş, 
güneşten yüzü yanmış, çok 
sıhhatli görünen ya~ışıkh 

bir adam. Gazetecilerin su· 
allerine imkan vermeden, 
Amerika 'mn fosfat maden· 
lerini muhafaza etmek bu· 
ausunda o hafta kongreye 
teklif ettiği bir kanun bak· 
kında malümat vermeye baş· 
ladı. izahatını bitirdikten 
sonra, odanın her tarafından 
gazeteciler ona laubaliliğe 

yakın bir samimiyetle sual
ler sormağa başladılar. O 
da ayni samimiyetle cevap 
veriyor, bazı yakından tanı· 

dığı gazetecilere isimleriyle 
hitap ediyor, arasıra şaka

lar yaparak gl°Alüyor herkesi 
güldürüyordu. 

Matbuat konferanslarına 
dahil olan gazeteciler birkaç 
kaideye riayet ettikten ıonra 
gayet serbestçe hareket ede· 
biliyorlar. Meseli Reisicum· 
burun sözleri aynen nakJolu· 
namaz, mtğer ki kendisi 
bilhassa müsaade versin. Her 
hangi bir cümle veya ifadeyi 
aynen nakletmek istiyen bir 

IKOPON 1 No. 
_, _____ 

1 
gazeteci o anda kendisinden 

müsaade almalı. O gün B. • 15 • Ruzvelt'in bize bahsettiği ve 
kongreye teklif oluaacak • 

kanunun kopyuı bizlere da· 
ğ ı tıldığı halde, teklıf kongıe· 
ye gidip orada resmen oku· 
nuocaya kadar her hangi bir 
suretle bahst tmt'k kati yen 
caiz dtğil. Fakat mahrem 
addolunmıyan her bir söz 
m'1habiıin ifadesile naklolu
nabi ı ir. 

Bazı sualler beni hayrete 
düştırdü Mesela, demokrat 
partısi reisi olan reisicum
hura, Amerikanın bazı eta 
Jarıoda yapı lan demokratik 
intibabatta rolü veya tesiri 
olup olmadığını sordular. 
Alakası olmadığını söyledi. 
Öğle yemegıoe misafiri 
olan, C. 1. O. reisi Pobn L. 
Lt:w •'le ne konuşacaklarını 

sordular. R isicumbur diğer 

bir sual sorarak bu suali 
atlattı Sualler, cevaplar de· 
ğiştırildikçe Bay Ruzveltin 
dehasını, diplomasisini derin 
bir takdirle seyrettim. 

Bir an odada uzunca bir 
sük fıt oldu ve g ızetecilerden 
biri hepsinin dilinin ucunda 
olan bir suali sordu : 

- Teşekkül etmekte olan 
üçüncü parti hakkında fikri
niz nedir? 1940 intihabatında 
muvaffak olac'.!lk mı? 

Reisicumhur gülümsedi ve: 
- Peygamber değilim, 

kimbifir !. dedi. 
Bundan sonra konferans 

dağıldı. Hariciye nezareti 
matbuat müdürü beni reisi· 
cumhurun yanına götürernk, 
"Ankara'da Ulus gazetesinin 
muhabiri ismet Sanla,, diye 
takdim elti. Bay Ruzvelt: 

- Bir Türk murarririle, 
bilhassa bir kadın gacet,ci· 
sile tanıştığıma çok memnun 
oldum. 

Diyerek elimi sıkta. Bana 
vakit bırakmadan Tür kiye 
hakkında sualler sordu. A · 
merikada ne yapacağımı ve 
nekadar kalacağımı sordu. 
Türkiye hakkında konferans 
veıip, Amei ika h1 kkında 
Ulus'a makaleler yazacağımı 
ıöyleyiace, konferanslarımda 

muvaffakiyet ve y .. zılaramda 
isabet temcnr.i etti. Nerelere 
seyah1t edeceğimi sordu. 
Amerika'oıa kabil olduğu 
kadar her tarafını dolaşaca· 
ğımı söylediğiın vakıt, yalnız 

Novyork gibi b rçok merkezi 
gördükten ısonra Amuika 
hakkında yaıma ğa razı o\· 
madığımdam dolayı beni 
tebrik etti ve : 

- Lisanımıza hakim ol· 
manız bizi anlamanıza çok 
yardım edecek. Diyerek il
tif d etti, ve tekrar Si mimi· 
yelle elimi sıkhktan sonra 
mülakata nihayet verdi. 

Sevinç içiode Beyaz Evden 
çıkarken Amerika •rei11icum
hurunun hakikaten çok bü· 
yük, çok lütufkar, ve çok 
diplomat bir adam olduğunu 
düıllndüm. 

11 Uluı,, 

20 ACUSTOS 
5 

Ucuzluk UCUZLUK Ucuzluk 

Bütün dünyaca tanınmış 

Wanderer 
Marka motosiklet ve bisikletleri sağlamlık cihetinden her 
markanın fc:vkiode olduğu ve fiatları da her mağazadan 

d.-ha ucuz verdiğimizi ve bu markadan başka 

28 Liraya 
diğer marka bis\kletlerimiz bulunduğunu ve h e r Ç t' şid bi· 
siklet ve teferruatları da peşio ve taksitle toptan ve pera
kende satışa başladığımı:ıı sayın müşterilerimize ruüjdeleriz. 

Adres: Balcılurda Arap hanı yanında No. l 8~ 
HALlT 'EYFl:.DDıN ÖZKILIÇ 

._, 

Ucuzluk 
Amerikada olduğu ka

dar Türkiyenin her tara
fında umumi rağbetini 

kazanmış olan haşerat düş· 
manı "fyosan" ilicı koku
suz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları hiç rahat
sız etmeden kullanıldığı 
için her cins sinek ilaçla· 
rından üstündür. 

Müşterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda· 
karlık yaparak 1 litrelik 
ambalajı 75, yarım litrelik 
ambalajı 40 ve 4 litrelik 
ambalajları 225 kuruşa in
dirmiştir. 

(9 Eylül Ba
harat Deposu) 
undan arayınız. 

ası 

böyl~ olur 
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Zıngal 
Fırınlanmıt Kayınlar•" 

Satıt Yeri 

Keresteciler, Hila) Ke
reste ticaretanesi 

Yerli, Avrupa kontrplak, 
kaplamalar çok ucuz 

satılır \ --------

Satılıktır 
Kereste bıçkı fabrikası 

mırabıt çarşısı numara 43 
Kordeli, planya, rende, 

delik, makap daire ma te· 
ferrüat devren ıabhktır. 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise
lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 

TER Z i 
Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutaha1111 -------Dr. Demir Ali 
KAMÇIO\:iLU 

l:ilt Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi . 

lzmir - Birınci beyler So. 
No. : 55 Telefon : 3479 

--~-----

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 
Gençlik 

Bahşeder 

Merkez depo: 
ifa Eczanesi 
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. ' ' ' .. rman , umum 
rt •• ~·· •• muauru 

Orman umum mlidiirl B. 
Hilmi Yaman d6n akıam 
Afyon trenile Ankaradan 

1 llalkaa Seıl J 

F ilistindeF son • 
vazıyet 

yb•imikr•1•!11i: D 4000 Arab tevkif edildi. Naplus halkı silih 
dan esıcı u- altına alındı. Kanlı çarpışmada 100 Arab öldü 

U yakalandı Kudüs 19 (Radyo) - Nabluı civarında lagiliz askerleri ile Araplar arasında tiddetli 
Teprcikte altındif AJi ka- çarpışmalar baılamışhr. 

, .. yankesici Dudu, mahkô· Dün gece ve bu sabah Araplarda• 100 kiti ölmüştür. Köylülerden dört bin arap yaka· 
miyetini doldurmak için Me· lanmııtır. 1 
•em~n hapishanesine nakle- Kudüs 19 (Radyo) - M111rdaa haber verildiğine göre, bütün Mısır uleması bir toplantı 
clllmıf, falt::at onbeı gün eve) yapmış ve Filistin araplarıaa yardım edilmesini kararlaştırmıştır. 
bapishaneuin arkı davarandan Hindistan müslimanları da, kongre akdetmişler ve Filistin araplarına yardıma karar ver-
evden eve atlamak suretiyle mişlerdir. 
kaçmıştı. Sabıkalı Dudu, Ada- Kudüs 19 (Radyo) - Nablus halkı silah altına alanmış ve müteakiben de geniş mikyasta 
pazarında yakalanmıı ve jan· ıilih araştırmalarına başlanmııtır. 
darma muhafazasında lzmire 
ıönderiJmiıtir. 

Dumlupınar· 
daki Tören 

30 Ağustos Zafer bayra • 
mı giin& Dumlupınarda Bü • 
ylik tören yapdacaktır. Bu 
t6rene B. Mehmed Aldemir 
B. Ali Halim Bayer ve B. 
Mebmed Orhon lzmir parti 
teıkilltı nimına iıtirak ede· 
ceklerdir. 

Fuar Oteli 
Birinci Kordonda Paıa· 

port lrar11ıında Tilrkofiı biaa
ıı bitiıiiinde Bay Azmi Ça
•ufOila tarafından yeni açı· 
lan (Fuar) otelinin mükem
meliyeti ile Fuara gelenler 
we bütlla lzmirliler iftibar 
edebilir. 

Bay Azmi Çavuıotlunu bu 
mavıffakiyetiaden dolayı 
kutlulamajı bir borç bildik. 

Adli Bayman 
Dün akıam Bandırma ~kı · 

preaile Kayseri valiıi 8. 
Maıtafa AdJi Bayman, ıeh
rimize ıelmittir. 

Fevzi Dirim 
Denizli cezaevi miidiirü 

bay Fevzi Dirim mezunen 
ıehrimize ıelmiıtir. 

En le~iz ve en 
faydalı gıda 

Tahsin Piyale fabrikHının 
Aıçıbaıı markaları makarna
ları olduğu anlaıılmııtır. Se
llnik sergisinde birincilik 
madalyHını kazanmııtır. ....... 
Havacılığın 
Bir Milleti 

İki Kat Kuvvetli Yapa
bileceğini En Az Oku
muş Köylümüz Bile 

Biliyor 
- Milletin cömertliği, gür 

bir pınar gibi, Hava kuru· 
muna yardım etmekte de
•am ettikçe, kanatlanmak 
iıtiyen biç bir Türk çocuğu 
tatmin edilmemiı bırakılmı· 
yacaktır 

Edirneye · kahraman ordumuz girdi 
Edirne 20 (Hususi) - Şanh ve kahraman ordumuz bugün sabahleyin ıehrimize parlak 

bir surette girmiştir, halk sevinç içinde çırpınıyor ıehir baıtanbaşa süslenmiştir. Gece fe· 
ner alayları yapılacak ve bayram sabaha kadar devam edecektir. 

lneiliz teşebbüsüne ltalyanlar cevap vermedi 
Paris, 19 - Londradan Tan gazeteisae bildirilıyor : lngilterenin Roma maslahatgüzarı 

Sir Noel Şarl, ltalyanın ispanyada devamlı bir şekilde müdahalede bulunduğu hakkkında 
deveran eden ş•yialar dolayisile geçenlerde ltalya hariciye nazırı Kont Ciano nezdinde 
yaptığı teşebbüse bili cevap almamııtır. 

Amiral Horti Yarın Berline Gidiyor 
Budapeıte 20 (Radyo) - Amiral Horti Berlini resmen ziyaret etmek için yarın Buda

peıteden hareket edecektir. Amiral Horti Berlinde llç güa kelacak ve büyük merasimle 
karıılanacaktır. 

Viyanada bir lngiliz yüzbaşısı tevkif 
Loodra 19 (Radyo) - lngilterenin Viyana konsolosluğu erkanından yüzbaıı 

dün sabah Avusturyaya giderken tevkıf edilmiştir. Şimdi Viyanada mevkuf 
tadır. • 

Tevkif hidisesinin mahiyeti henüz meçhuldür. 
--~~~-------------0000~~----~~~~~---

edildi 
Hendrikia 

bulunmak-

ilk ~tebliğ neşredildi 
Ptag 19 (Radyo) - Lord Runsiman heyeti ıu tebliği neırelmiıtir: 
Baıvekil bay Hodza Slldet Alman mıntakasında yedi posta direktörlüğüne Alman me· 

morların tayin edileceğini Lord Rusimana bildirmiıtir. 
Maarif idaresinde mikdarı henüz tayin edilmiyen yüksek mevkilere de Almanlar g rçiri

lecektir. Mülki idare için de dahiliye nezareti buna mllmasil tedbirler almaktadır. Südet 
mıntakasında iki vilayete Alman valiler tayin edilmiştir. 

Azama Yanar Dağı Ateş Püskürdü 
Tokyo 19 (Radyo) - Azama yanar dağı bu sabah aaıızın indifaa baılamıştır. Duman 

ve alevler bin betyOz metreye kakar fııkırmaktadır. Yanar dağın dehşeti yüzlerce kilo· 
metre uzaktan görillmektedir. Dağın etek ve civarların~aki köyler tahliye edilmeğe bat· 
lanmıştır. Zayiatta vardır. 

Selinik civarında bir köy in.filiktan 
hara boldu 

Selinik 19 (Radyo) - Selinik civarında mübadillerin inşa ettikleri ve Kordelyo (Karşı· 
yaka deme) k adını verdikleri köyde bir iafilik vukubulmuş ve hemen hemen, köyün dört· 
te üçil harap olmuştur . 

Hükômet, felaketzedelere yardım için lizımgel~n tedbirleri almıştı. 
-----------------~----.. --~~~--~----~~ 

Japonlar sıkıştırıldı 
Hankue, 19 (Radyo) - Çin baıı bozukları Sarı nehrin şim"alinde Pekin • Hankeu hattı 

üzerinde hücumlarını ııklaıtırmıılardır. Son hücumlarda bir çok Japon kıt'aları esir edil
miş ve Japonlarla iş birliği yapan bazı Çin memurları daga alduılmıştır. 

ikisi bombardıman tayyaresi olmak üzere altı tayyarelik bir Japon filotillası Hankeuya 
doğru giderken Çin avcı tayyareleri tarafındın karıılanmış ve bunlar Uankangta iki Japon 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Diğerleri kaçmıılardı.·. 

Barselon • • 
gem1sı açıklarında bir İııgiliz 

bombalandı 
Londra 19 (Radyo) - Benford lngiliz vapuru kaptaaından şu radyo alınmıştır: Barseloa-

dan Orana gitmekte iken Barselondan 15 mil mesafede kasden bombardımana uğradık. 

20 AÖUSTOS 
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v . U. Meclisi 
Toplantılara nihayet verildi 

Viliyet Umumi Meclisi 
üçiincü toplantnını dün öğ· 
leden evvel aktetmiı ve 
mevcud işleri karara bağ

lamıştır. Evveli geçen zabıt 
okunmuş kabul edilmiş ve 
Buca Burnava belediyelui· 
nin işletmek istedikleri oto
büsler için Nafia encümenin· 
ce hazırlanmış olan mazbata 
okunmuştur. Bu işin forma
litesi ikmal edilmek ve in -

kaydile daimi encilmeniacc 
tetkik edilerek karara bat 
lanmHı muvafık görillmiltttlr: 

Bir gün evelki toplantıdl 
vilayetin turistik yolları, Buı 
cada açılacak çocuk pro•an~ 
toryömü ve vilayeti alikadaı 
eden diğer meseleler hakkın• 
da karar verilmiı olduiu vt 

görüşülecek baıka meael 
de bulunmadıiı için baıka 
8 . Sırrı Şener söylediği nu• 
tukla meclisin mesaisine som 

hisarı tezammun etmemek vermiıtir. 

. 

Anasını boğan .... 
Safiye Seyfeddin 'i teşhis etti 

Şehitlerde sazlıklar ara· 
ııada öJii bulunan Ba. Na
zikeye ait tahkikat ilerle· 
miştir. Bn. Nazikenin oğlu 

Seyfettin, annesini öldürdü
ğünü :külliyen inkar ettiği 
için hadisenin tesbitine bü· 
yük bir ehemmiyet veril· 
mektedir. 

V aka günü Safiye isminde 
bir kız sebahleyin iıiae gi
derken Melez çayı kenarın· 
da ibtiyar bir kadınla genç 
bir delikanlı görmüş ve na
zari dikkatini celbetmiıti. 
Genç kız, gayri ihtiyari bir 

hiıle bunları g6ıleriyle ta 
kip etmiı ve sazlıklar ara11n 
da kaybolduklarını g6rmllt 
tiir. 

Seyfettin, diğer ıekiz ma 
küm arkadaıı arasında S•fi 
yeye gösterilmiı ve Bn. Na 
zikenin yanı:ıda gördüğ 

gencin bunlar a· asında bu 
lunup bulunmadığı ıorulmuı 
tur. 

Safiye derhal Se1fe • 
göatermiıtir. 

Vaziyet artık tamame 
aydınlaamıt aayılabilir. 

--------~--------- .. ~-----------------~ 
Kücük itilaf kon , 

• 
sevı toplandı 

Londra, 19 (Radyo) - ı dik edecektir. 
Küçük itilaf konferansı, ya· Macaristan, Bulgaristaaı 
rın Bledde toplanacaktır. yaptığı gibi kilçük aataa 

Konsey, birinci celsesinde devletlerine teminat verece 
Triyanon muahedesinin ta• ve bundaa ıonra, herlaan 
dilini ve Macariatanın sillh- bir ibtilif zuhurunda ceb' 
)anmasını kabul edecek ve istimal etm •yeceğini teke 
bu husustaki mazbatayı tas· edecektir. -----·· .. - --------
Çeınberlayn 
'famamen 
İyileşti 

Londra, 19 (Radyo) -
Basvekil Çemberlay bugün 
hafta tatili lgeçirmek üzere 
Şarktaki sayfiyesine gitmiıtir. 

Çemberlaya, Pazartesi gü· 
nü buraya dönecek ve dev· 
Jet iılerile meıgul olmağa 
başhyacaktır. 

Çemberlayn, tamamen iyi
leımiştir. ........ _ ......... 
Golf Sporu 

İn2iltere 
ve 

1935 yılında lngilterede 
muhtelif fabrikalar 12,867 
tane golf topu yapmış ve 
bu toplar, memlekete takri· 
ben bir milyon lngiliı. lirası 

getirmiştir. 

•• 

Yahudi 
Muhacirler 

Roma, 19 ( Radyo ) 
Fransa hükümeti topraklı 
rına Yahudilerin girmesi 
mennetmiştir. 

Almanya ile Avuduryada 
lsviçreye iltica etmekte ola 
Yahudi muhacirlerin, muv 
katen kabul edilmesi Y 

bilahare baıka memleketler 
gitmelerinin tem:n olaama 
takarrür eylemiıtir. 

••• 
Beyşehirde 

Zengin Köm· 
Madeni 

lıtanbul, 19 (Huıaıi) 
Beyşehir civarında 26 kil 
metreli~ bir sahada zengi 
kömür madeni bulaamuft 

••• 
- Sôlbte ve savaıta, ha

havacılıtın bir milleti iki 
kat kuvvetli yapabileceğini 
en az okumuı köylüm6z bile 
biliyor. Yiyeceğinden keati
tini Türk ıöklerine arma
faa ediyor. Bu görüı ve 
clu1111 birli ti, bütün memle. 
ket itlerinin yolun a yiirü • 

Atılan bombalardan ikisi vapurun ykıkinine düşmüştür. Hasar olmamııtır. M k• • t 
Benfordun mürettebatı tamımile lngilizdir. Vapur Orena safra ile boş olarak gi· a IDIS 

Wehmet Niya 
Eve taarruz 

diyordu. Aranıyor 
Almanya Meksikadan külliyetli petrol alacak Pedalcılıktan iyi anlar bir 

Berlia, 19 (Radyo) - Hitler meksikadaki Alman sefirini Berline çağırmıştır. 1 arkadaşa ihtiyaç var, tipodan 
Alakadar mehafilde söylendiğine göre Hitler, Meksika petrolları hakkındaki son vaziyeti anlıyan tercih edilir. 

etmiş 
Kemerde Kabramaal 

mahallesinde Mehmet Niya 
60 yaşında Fatma ve lrı 
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