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KıSA VE AÇIK 

Japon • Sovyet Savaşı Fikir 
Ve Rejim Kavgası 

~~~--~~~~~--~oooo 

Ha• P kızıtın•f • batladı. ilk gOoleri bir hudud çarpışma· 
aını aDdıran ufak tefek karıtıkhldar hücumlar, yavaı yanı 
ciddi bir harp çehresi gösteriyor. Son vaziyetler üzerine 
rer~k Ruıyada ve gerek japoayada hummalı •ıkeri faalı· 
yeller batlamıfbr. Ruslar : .. Eger Japoayaaıa maksadı ba1p 
etmekse biı de bundan biç bir valut kaçınacak drğiliz ve 
her feyimiz de haz1rdır." dem~ktedirler. Ruıyanıo ber tara· 
fında bulunan aıkeri mevkilerde ve t.yyare karargahlarında 
rec.e •e gündilz tayyar~ uçuıları ve talimler yapdmak tadır. 

Dünkü Mmarebede Ruslar 200 Telefat Verdiler __ 

Japonlar da elleri bağla durmaktan çok uzak bulunmakta 
ve ötedenberi yani Çini istilaya karar verdiği günden iti· 
barea ıovyet Ruıya tarafından böyle bir taarruz beklediği
ni r~bterecek bir vaziyet almaktadır. Bu haıuıta ilk yazdı
fımıı veçbile Japonya her ibtim~le karıı ne kadar tedbirli 
da•ranıa Çin sefiri onun için Moıkova ile uğrafmak işinde 
daima bDyOk bir zorluk ve korku menbaı olacakhr. Buou 
takdir etmfğe bathyan Tokyo diplomatları Çinlilerle bir 
aalaıma ve uzlaıma arayıp durmaktadular. F kat bu J ·pon 
• SoyYet barbmın en mühim kıımı da biç tOpbe yolı.ur ki 
ba iki memleketin çenberleri haricinde de beılamıı istida
dını ıaıteımeaidir. Balı Avrupa gızetelerinin mqbtelif par· 
tilere meaıup gazetelerin yazdıldarına baluh,.a Japon Sov
Jet ıaYafı ayni zamanda bir fıkir ve rejim kavgası baliae 
lfİrmeıi Ye belki bazı OlkcJeule eoternasyoaal kJ rııılcJıldar 
çıkarma11 ibtimaliadea korkulcnaktadar. BuauoQ... içiodır ki 
Tokyo ile Moıilo•anın eraaıoı bulm•i• çalııan pt'!k çok 
diplomatlııır ve devll t adamları şimdidt>a faaliyete keçmit 
bulunuyorlar. 

SIRRI SANLI 

Frankistler ilerliyorlar 

Cebelitarık, 3 (Radyo) -
Fraakiatleria, latramadora 
ceplaeıinde taarraıa devam 
ettikleri Ye Sldatreal) yola 
iıtilrametinde ilerllyerek, ba • 
a 1erler itral eyledikleri, 
1011 relen haberlerden an-

laıılmıthr. 
Cumhuriyetçiler, !bu taar

ruza def için cepheye mi· 
him kuvvetler retirmiıler ve 
(SBdat Real) civarında ge· 
niı mikyasta tahkimat yap
~ıılardır. 

I~TER GUL iSTER !GL! 

Pariı (Radyo) - Moskova 
ıokaklarıada ıovyet gençleri, 
ellerinde bay aklar olduğu 
halde "bir karıt toprak f~
da edemeyiz, hepimiz bu 
bu!lusta k an lar1mı zı dö kmr[ e 
hazırız , en küçük bir d a ve t 
vukuunda deıbal orduya il 
tibak ederek bütüa t'nerji 
mızle Japonlar üzerine ahi· 
mağı hazmı" diye bağırı
yorlar. 

Sovyet Taarruzunun 
Neticesi 

Tokyo (Radyo) - Kore 
orduıuaun g~nel karargibı 
netrettiği bir t~ bliğde Çan· 
liofenk bölguiode tam ıükô 
at.l hasıl ol uğuau biJdirmek
tcdir. Sovyet taarruzu dllt· · 
- --- S: - •· ·-•r: -:g--==-- :&: --::_..ı,.. 
Japon batlarana 150 metro 
kadar yaklatmak imkin•nı 
Vt- rmişıe de Sovyetler bunu 
aı&teakip ~ekilerek bir kilo· 
mt tre ötcda iıtibkim kaı· 
mıılud1r. ... 

Mühim bir 
toplantı 

btanbul (Huıaıl)- Vekil· 
lerimiı Ankarada bB)'llk bir 
toplanh yapacaklardır.' Baı· 
ve~il bay CelAI Bayar baglla 
lıta'!buldan Aakaraya avdet 
edecektir. 

Havva Ananın Mayosu 
Ba yakıcı Ye bofaca 11caklardan bunalan bir ba~a yedi yaıındaki oğlaa çocufaaa aba

ca ıolufa plijda ahr ve hemen ıoyunar denize atlar. Ob ... Ne ili buı gibi bir mldddet 
Jlber Ye ıonra çıkar, yavraıaaan yaaına otarar. Çocuk bayanlaran yGımelerİDİ razlerile 
takip etmektedir. Bir arahk elile kamların iıtüne ıırtıaı g&neıe vermiı bir bayanı iıaret 
•clerek: 

- Babı der, bak bu mayo ıon modamı? 
BabHı diner, yavruıunun elile İfaret ettiği kadına bakar, arkaııadaki mayoaan afll 

derecede açık olduiunu rlrllace çocafaaa d6aer, ıu cevabı verir: 
- Ha)'lr oflam, bu ilk modacLr, Havva Aaamıı b6yle fiyinirdi J 
S- de •J okuya..- ba bale : 

Ru~,ya muazzam bir 
kuvvettir 

Tokyo {Ra~yo) - Japon· 
yının Moıkova ıefaretlade 

memur ola11 bir diplomat 
ıoa hadiaeler hakkında bü· 
k6metine maruzatta bulun
mak 6zere Tokyoya gelen 
bay Sabarda gazetecileri 
kabul etmiı ve onlara "Ruı
ya muazzam bir kuvvettir" 
demiıtlr. 

Pariı (Radyo) - Sovyet 
Cumhuriyeti birliğinin b&tOn 
mDbim merkezlerinde itci· 

••• 
Roma 
Mümessiliyle 
Göıü,tü 

B. DALADIYE 
Pariı, 3 (Radyo) - Baı

vekil EdYar Dafadiye, ba 
gla Fraauaın Roma mi• 
meuili BloadeJI kabal •tmlt 

"" 
4 )erse barba baz;;'İz" diyor-

lar. 

Frar sız matbuata 
endişede 

81ri (Radyo) - Ruı • Ja· 
ponlann ıon hadiaeleri bak· 
kında Fransız gazeteleri ea· 
diıe ve telitlaranı 161ter· 
mekten çekinmiyo•lar ve ba 
itin ıonuou çok tehlikeli 16· 

Srü)'orlar. 

Rusların dünkü zayi
atı 200 kişidir 

Tokyo, 3 (A.A) - Kore 
ordusu genel kurmayının ba 
gece yarııı aeırettıti bir 
tebliğe g&re· Canlrufenrdeld 
SoYJet eku•ntleri takribea 
&ç piyade ala,ı •e 200 tan· 
in mubte•İ bir mot6rll ftr. 
kadan ibarettir. 

•BugDn 18at JS e lrad•r 
So•yet lutaları CanL afenı 
tepeaine atet etmlıler iıe 

ı ı.,,, m6beadiı ve memur· de Japonları her •anfi mi· 
lar Ruıya - Mançuri buda· him haıara utratmamıılar• 
dandaki hldiaeleri tldde tle dır. 
proteıto ediyorlar. "Japon- : DOnk& muhareh~de llea 
lar Kııalordu aleyhine yap- Sovyet aıkerleri 200 kadar• 
takları tahriklere ıon vermeı-ı dır. 

Bn. Afet İstanbulda · 

lıtanbul 4 (Haıasi) - Kıymetli profea6rlerimizdea ba,U 
Afet diin Avrupadaa ıebrimize d6am&ı Ye iıtaıyonda U• 
raretle karıılaamııtır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR --------.... 
Esnafımız gene yalvarıyor 
Gene baza esnaf:mızdaa aldıjımız mektuplarda dlldda· 

lana açılma ve kapanma meıeleleri hakkında blylklerimil• 
den uzun azadiye ba iıia neticeleamelİai yalYanyorlar. b· 
mirde mevcut tacirlerimizin ve eınafımızıa yUzde dokıaaı 
bunu tiddetle arza ettiğinden bahsediyorlar. Biı de ıaacle• 
rilea mektuplarıa top yek4a bilhaıım çıkardık, hepli tle 
ba noktada birlefi1orlar Y• iarar edi1orlar. 

I 
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~ıe sim arızaJarı "A'tatü 
hakkı 

vese a arı ızı'' 
? 

Sıcak mevsimlerde görülen OLUYOR 'ı 
a •• e er yaz yo 

"Petit Parisien,, gazetesi- ı 
nin lsanbul muhabiri Willy 
Sperco'nun Bayan Sabiha 
Gökçen hakkında yaır<lığı 
bir makaleyi yukarıdaki baş· 
lıkla neşretmektedir. Bu ya
zıda deniliyor ki : 

23 yaşında olan bu Türk 
kızı, Sabiha Gökçen, pilot. 
suz ve rasadsız olarak, Bal
kan memleketlerinin devlet 
mümessiUeri tarafındeo he
yecanla karşılandığı Atina, 
Selanik, Sofia, Belgrad ve 
Bükreşte durmak suretiyle 
Balkan yarımadası üzerinde 
yaptığı uçuşundan döndü. · 

istiklal harbi ordusunda 
şehit düşen bir zabitin kızı 
olan Sabiba Gökçen Reısi· 
cumhur Atatürk tarafmdan 
evlithğa kabul edildi. Ve 
ilk tayyarecilik derslerini al
dığı Rusyaya gönderildi. 

Ankar•ya dönüşünde, her 
Türkün bir aile ismi alması
nı emreden kanun mer'iyete 
girmesi anında Kemal Ata
türk tarafından, "Semaların 
kızı,, namına gelen Gökçen 
ismi kendisine verildi. 

Türk hususi tayyare mek
tebine pilot olarak ahnan 
Gökçen geçen sene Dersim 
İ•yanının tenkilinde vazife 
aldı ve yaalız olarak, bu 
günkü rejime isyan etmiş 
bulunan dağ kürtlerinden 
bir çok grupları makineli 
tüfek ateşile dağıth. 

Elmaslarla süslenmiş tay
yarecilik aJtun madalyasını 
Sabihaya veren bizzat ma • 
nevi pederi, Atatürk ol
muştur. 

Bundan sonra Türk hava 
ordusunun kadınlar kısmını 
teıkil eden otuz kadar genç 
kıza, Türkkuşunda muallim
lik yapmağa devam etti. 

Eski rejimin devamı olan 
baremin, ve peçenin ve örf 
Ye adatıo kaldırılmasından 

l 

beri eski "desechantee,, ler 
bu soo hadiseden lı o~ayca 

görüldüğü gibi • güzel bir 
terakki göstermişlerdir. 

Sabiha Gükçen sade \ıa-
lile ve küçük boyn ile yirmi 
yaşından daha aşağı bir 
genç kızı hissi vermektedir. 

Giydiği tayyareci mülazi-
mi elbisesi kendisine çok 
yaraşmaktadar. Biraz ciddi 
olan yüzü pek nedir olarak 
güler. Tahassusatını soran 
gazetecilere nezaketle, söy· 
.enecek mühim bir şey ol
madığı cevabını vermiştir. 

diğer arızalardan biri de 
Hindli fakir nasıl 

düşünür? 
1 ayak parmaklan aralarında 

husule gelen tahrişler ve 
pişikliklerdir. Ayak parmak
ları çök az hava alan bir 
nahiyemizdir. Ayakkabı ve 

Londrada bir Hintli fakir, 
"tef ~kkür,, e daldığı zaman
lar başı üstüne dikilmekte 
ve iki ı saat bu halde kal· 
maktadır. Yaptığı numara· 
tarın en güçlerinden biri, 
~ücudüo bütijo aikletini ayak· 

çorapla hemen daima örtü
lüdür. işte bundan~ dolayı 

ter tebabhür edemez ve ha
valanma vaki olmadığı için 
terler orada teraküm ederek 
beşereyi tahriş eder, oraları 
kızarır, kaşnnr, kaşınması 
bazan çok şiddetlidir. Hasta 
elile veynhut diğer bir vasıta 
ile şiddetle kaşır, zatem im-

bibe olmuş beşere soyulur. 
Bir nevi masli mayi sızar. 

Artık mikropların girmesi 
için saba tamamile cçılmış

br. Bur"'da da koltuk altlıı· 

rında olduğu gibi lenfa yol
ları vasıtasile mikroplar vü · 

cude karışır ve ilk alameti 
kasıkta bez atmasıdır. Bir
denbire böyle kimselerde 

kasıklarındaki bezler şişer, 

ağrır, dokundurmaz ve dere
cei hararet te az çok yük
selir. 

Bunun sebebin ararsanız 
ayak parmaklarında bulur· 
sun uz. 

Bu gibi afetlere malik ol
mamak için evvela günde 

iki defa sabah ve akşam 

temiz, Slcak sabunlu su ile 

ayakların yıkanması ve te· 
miz çorap giyilmesi lazımdır. 
P ... r-ab.Jou u lalı ;., vlu.>..y 

olan aralarında birbirine te-

mas etmemesi için banyodan 
sonra temiz gaz bezlerile 

sarmahdır, parmak aralnnoa 
talk pudrası veyahut muza· 

dı taaffün pud1alardan her 
gün doldurmak çok fayda 
verir. 

Bu gibi vak'alarda basta· 
ların renkli ve boyalı çoı ap 

yerine beyaz çorap giyme
leri lazımdır. 

Ayakkabıları da çok mü· 

arı uf ki bir şekilde havada 
dikUerek, çene ve göğüste 

rnüvazeneleştire bilmesidir. 

'*** 
~ırmanılamıyan kaya' j 
.a iki genç tırn1ann1ağa 

muyaf.f ak oldu 
iki Alman ve iki Viyanı 

~enç Bernese Oberland "Tır 
ııanıfmıyan k'!ya,, ismife 
aeşhur ve 3088 kadem yük
ekliğindeki dağa tırmanmış· 
ır ve üç gün üç gece türlü 
1rtına ve kasırgalara göğüs 
:ermişlerdir. 

I>ü y 
ıüyü 

ın 

12 
en 

ehri 
Atlas Okyanusuna akan 

Amazon nehri (uzunluğu tak· 
rben 28 bin kilometredir.) 
.hkdeoize akan Nil nehri 
(ızunluğu takriben 7000 ki
lometredir), Şimal Okyauu· 
SJna akan Y cnesey nehri, 
6400 km, Şimal Pasifik ok· 
yanl!suna akan Yaogtse oeh· 
n 6220 km, Atlan tik okya · 
nosuoa akan Kongo nelisi 
6000 km, Mimıipi n~hrioe 
akan Mısuri nehri 6000 km. ~ 
Şimal Pasıfığine Akan Amur 

t nehri 6000 km, Cenubi Çin 
denizine akan Mekoog neh· 

I ri 5600 km. Gine körfezin· 
de Nıger nehri 5200 km, 
ve Hoang • Ho, Misisipi, 
Valga, Yukon, Obi, Arkan· 
sas ve Kolarado nehirleri 
de takriiien 4000 kilometro 
uzunluktadırlar. -· 

----------~--.. ----------- bim<iir. Keten delikli, bava Tabıatın En 
YavaşOJ n 
Hadises 

Eskişehir civa
·ında hali yağ-

" mur yagıyor 
Eskiıebir (Hususi) - İki 

laafta önce başlıyan yağ· 
ı::urlar, viJayetimiz çevresin

de devam etmektedir. Çifte
ler bavalisinde yağmur, fazla 

fağmış ve tahripkar bir ma
lıiyet almışbr. Bu yüzden 
lıasat ve harman da gecik · 
ıniştir. Yağmuıuo püncar ve 

)Odanlara faydası çoı< ol· 
11akla b~raber, ki:emit fab

ikalar1na, harmana çıkmış 
ıöylülere zararı dah• fazla
lar. Kırk ikindi viJiyete pek 
nevsimsiz geldi. -
Greta Garbo, 
"Mari Küri" 

Olacak!? ••• · 
Greta Garbo, Holivuda 

öndükten sonra, ilk olarak 
!adam Mari Küri'nin haya
ını gösteren bir film çevi-

El kt •ki alan ayakkabıları kullanmak .. e rı e şarthr. 

Olenleri diril- S b -b-:· - "b 
ten sanda ya ~ e 1 earı 

Leonardo adında bir ltal- hır Y D2°1D 
yan Amerikada bir arkada· Amerikanın Baltimor şeb~ 
şiyle birlikte yeni bir elekt- rinde sebebi garib bir yan · 
rik sandalyesi keşfetmiş. gıo olmuştur. Şöyle ki: Bir 
Amerikada idaml rın elekt- evin önünde bir adam golf 
tikli sandalye ile yapıldığını oynuyormuş. Sopa ile vur-
hatırlarsınıı.. Fakat bu yeoi duğu top hızla cama vur· 
icat edilen elektrikli sandal-
ye ötekinin tamamen tersine 
oJarak elektıikte ölenleri di· 
ı ıltiyormuş. 

Birçok hayvanlar üzerinde 
yapılan tecrübeler iyi netice 
vermiş ve hepsıni diultmiştir. 
Oüoya yüzünde elektrikle 
ölenlerin sayısı •pek çok ol
duğundan bu alet her halde 
büyük bir ehemmiyet ve 
rağbet kazanacaktır. 

temsil edecektir. 
Bu filmin senoryosu, Ia

gilizleria tanınmış muharrir
lerinden Aldus Huksbey ta· 
rafmdan hazırlanmıştır. Bu 
muharrir de, senaryoyu ha· 
zırlamakta Eva Kürinin bi-

muş. Cam kıı ılmış, odada 
bir masanın üzerinde duran 
kedi bu gürültüden korkmuş, 

sıçrayınca yanında yanmak· 
makta olan gazocağı devril

miş ve ev ateş almış, yanıp 

kül olmuş. İşte size küçük 
bir müessirin büyük tesiri. 

Uc z • 
mız 

seçilen kumaş
elbise dikilir. 

Amerikalı profesör Glang
ma.o 'a göre kürenin kabuğu 
üzerinde bir santimetre mu
rabbaı türabı nebati denilen 

kara toprak ancak 400 se
nede teşekkül edebilir. Arz 
üzerinde tabiatin çok yavaş 

olazak meydana getirdiği 
·' eserlerden biri de budur ki 

buna tabiatin feyiz ve bere· 
keti dahi derler. 

sat şı 
Vilayetimiz d b ' hndeki pa· 

zari.uda ve çıftçi tarafından 

sntılan muhtelif hayvanların 

satış fiatlau hnkkıoda tetki · 
kat yapılması Ziraat Veka~ 
Jetinden vilayet baytar mü· 
dürlüğüne emredilmiştir. 

4 A~USTOS 

BirMiltekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

1 Hakiki Maceraları 
- 32 -

Ağa r o mayın, biz fena-
lık yapmak Üze e deqil, sof

ra zda iftara ifeldik 
Çok müteessir olduk, ma- " vak1alar hakkında muntazam ... . 

amafih bu adamın kandisini bir kayıt tutulmadından bir 
asmakta mutlaka korktuğu sene evvel ve iki sene sonra 
bir mesele olmahdar fikride olması gibi bir takdim ve 
zihnimize yerleşti. Hemen tehir bufunması ihtimali var· 
bir raporla vaziyeti merkeze dır. Yaşımın hayh ilerleme-
bildirdim, kaymakam, müd- si yüzünden bunları bafıza-
deiumumi ve belediye dok- ma baş vurarak naklediyo-
toru vak'e mabaline geldi· rum, beni bu hususta ma· 
ler. Tahkikat yapıldı, adamın zur görüaüz. 

defnine müsaade verildi. Bu 
hadiseden Molla Mehmet 
fena halle ürkı.ııüş olmalı ki 

hemen yanımageldi, çetenin 
bulunduğu yeri göstereceğini 

söyledi. Yalnız keçilerine 
kendisinden başka bakan 
kimsesi olmadığmı ileri sü · 

rerek hapis edilmemesini 
yalvardı. Söz verdim. Çete
nin geçeleri Çiftekayalar 

mevkiindeki derenin içinde 
yatbklarını söyledi. Gece 

yarısı hareket ettik, sabaha 
karşı dereyi sardırdım. Ora· 

larda kır bekçiliği yapan 
Çerkez Ômeri dereye gön
derdim, eşkiyanın yattığı 

yeri tetkik etmesini tPnbib 
ettim. Biraz sonra Ömer 
yanımıza geldi, şakileri g Ör· 
medığini ve fakat seslerini 

işittığioi haber verdi. Dediği 
yere yaklaşhk, ateşe başla 

dık, Ali ismiodeki [şaki ölü, 

lbrabim ve lsmail ağır yaraıı 
olarak elimize geçti, Nasuh 
adındaki M ılaslı şaki kay· 

boldu. Eşkiyanıa üzeri aran· 
dı 200 seksenlik ve 50 k a
d.:tr yirmilik zinet altınile 150 
san lira ve yirmi otuz kadar 
da epekli yorğan ve yatak 
çarşafıarı çıktı. Deı hal Ala
şehiı e malumat verildi, gene 
kaymakam, müdddumomi 
vak'a yerine geldıler, zabıt 
tutuldu, ölen şaki gömüldü. 

Buraya kadar anlattığım 
vak' aJarın sıbbahndan tama· 

'it 
• .v. 

325 veya 26 senelerinde 
olacak Tirenin ilk kurşao 
namile kazaya iki saat me
ıafede bir abid~ vardır. Se· 
nede bir defa burada bütün 
kaza ve köy halkı toplanır, 
büyük bir panayır kurulur, 
gençler ve avcular nişan 
atar, akşama kadar eğlenir· 
ler. O gün Çakırcahda ave· 
nesile oraya gelir, bayrama 
iştirak eder, yalnız balkın 
arksına karışmaz, kendisine 
yiyecek ve içecek gönderilir, 
Oda fakirlere dağıtılmak 
üzere elli altın göderir. O 
senenin ramazanında sekiz 
arkadaşile bir gece Tireye 
çıkar 2~Jir. Kökçü zade Ah· 
met ve Tevfik beylerin ko· 
nağına girer, iftar sofrasına 

otuıur, konak kapafarı her· 
kese açık olduğu için başın· 
da sarık, arkalarında cübbe 
olan bu yabancı adamlar her 
keste merak uyandmr, mi. 

safirler arasında Ça!nrcalıyı 
tanıyan biri bulunur, kulak
tan kulağa bu müthiş haber 
yayılır. Herkes ve bilh4ssa 
beyler teJaŞa başlarlar, so'ra 
başında bir du,ğuoluk ve 
korku asarı görülür. Çakır· 

cah Efe bunun farkına varır, 
taoındığ1D1 anlayınca şu söz
len söyler : 

- Ağalar korkmayın, biz 
fenalık yapmak Ü?ere değil, 
sofranııda iftarda misamir 
o!nrak bulunn:;a,, ünre g !· 
dik. 

mih·; emin isem de yalnrz (Arkaııı var) 
0000000000000000000000000000000000000000000000000o00 

Hem Çorba Hem 

Sovyetlerle · Japonlar arasındaki anlaşamamazlık şid-



l 

( H.ıkın St ) 

Balkan ittihadı Ünivers~t~liler lirliği Kon· 
gresınıo Teıennileri 

hakk d l Son günlerde ls\'içrede : yEverilmesini ve bu su:-et· l n a yaz l ar beynelmilel dördilocü üniver- le okişaf halinde buluaao 

1 siteliler birliği kongresi top· uzılarıoın kuvvetleadirilme· 
.. E b · c o parıs., gazetesinden: yanında duran bir Türk jan· Janmışhr. Cenevre ve Lozan ıi e keztı genç talebe ara· 
Türkiyeye gelince; kendi darmuına IYunenh kardeş· uoiversıtcJerinio . teşe:bbü,ile b- -•- t h 'b t pan 

d . ti · · · f sım uyu11. a rı a ya mevcu ıye erı ıçın çok ai· leri ile münasebetten mem· toplanan bu kooj!'reye onbeş 
d I' 1 b J A vem hastalığının önüne e ı o an a kan ntanhnın nun olup olmadığun sordum. memleketin murahhasları iş 
kurulmasından sonra istikrar Bana, heuüz geç,niş olduğu· tirak ~tmiştir. ge•lmesini ciddi surette tet· 

kupeden münasebetler ne muz hududu göıtererek de· Murahhaslar bir çok me· khetmişlerdir. 
ticesinde, Balkanlarda bir diki : "Lakın, bayJm, birkaç seJeJer arasında talebenin lıoun için Isviçrede tah· 
kaç seneden beri hasıl olan zaman ısoora orası da mev- beden terbiytsine ehemmi- sile bulunanlar için Lezen'de 
bu kadar karekterıstik hava zubahs olmıyacag, biz kar· - - • - -- --· sorterakkiyatı hbbiye ve 
değişmesi asli iokir edile· d'°ş gibi y• ıayacağu.,, bir lsviçre y..er attık,, de.n iş · 
mez. Mes'ut memleb etler! aca tir. 

feniyeye göre bir sanator· 

yor tesisine karar verilmiş· Aşağıda naklettiğimiz bu ba Ren için biz buou ne za· insan 1914 den evvel kar-
fıkrayı ahiren, Ankarada man diyebileceğız? gaşahklar yuvası olan Bal- tir. 
Türk gazetecileri ziyafetinde Aynı Anl<ara koı feransın- kanlaraa vaziyetini düşüne · lviçre hükumeti Ü ~İversi· 
Yunın Maliye oazm M. Se· da Yugoslavya ticaret nazı. cek olursa bu gü .. ü hayret . tefür murahhashrı kongre· 
firiadis anlatmıştır. ra M. Yoyanoviç bu duygu· le takdir edeceği ve istık - sini verdiği bu kararı be· 

"Evvelsi gece sizin ~evim· lnrın tesirıle şu fikirleri bir halde d iya iyi olup olmıya· oiaıiyerek iaoatoryom ya· 
li misafirperverliğinize bizi cümle ile ifade tdebilmek cağını kendi kendin~ ıora . pılcas; için 500 bin frank 
getiren trenin koridorunda, üzere : "Balkanla da yeni cağı geliyor. ianı vermiştir. 

~ ...... oo~~~-------------------~----------
Reklamın Ehemmiyeti Büyüktür 

~--~--~~--~.~-~~~.,----~~~-! 
I 
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İ:.~:r ili daimi 
den: 

•• • 
encumenın-

lımir·Torbah yo!unun4-l-000 
15·1-135 kilometroları arasın· 
da grafıkte gösterilen şose· 
nin esaslı onarılması . 

~kıiltmeye konulan iş 

Bu itin açın tutarı 
Bir işe ait evrak aşağıda 
gösterilmiştir 

Eksiltmenin yapılacağı yer, 
Tarih, gün ve saatı. 

istekliler 

Eksiltmeye girebilmek ıçın 
gereken belgeler 

Muvakkat teminat 
Teklif mektupları 

(18032) lira (47) kuruş. 
A) Kapalı eksiltme, şartna· 
mesi. 
8) Mukavele projesi. 
E) Bayındırhk işleri genel 
şartnamesi. 
D) Keşif ve fiat silsilesi cet· 
veli, proje, grafik ve busnsi 
fenni şartlar. 
1 S Ağustos 938 pazartesi 
günü saat 11 de 1 ı:mir ili d!· 
imi encürnen!nde kapah zarf 
usulile • yapılacakbr. 
3üncü maddede yazılı evrak· 
lan lzmir - Aoka~ a. lstanbul 
nafia müdüdüklerinde görüp 
inceleyebilirler. 
938 yılına ait B .. yındırhk 
bakanlığından ahnmı, müte· 
ahbitlik belgesile Ticaret 
odası belgesi. 

• (1353) liradır. 
2490 sayılı yasanın 31 nci 
maddesine göre tanzim olu· 
narak yukarada 4 ncü mad· 
dede yazılı aaattan bir saat 
evvel lzmir ilia daimi encü-. 
menin başkanlığına1 makbuz 

Postada vaki olacak 

mukabilinde verilecektir. 
gecikmeler kabul edilmez. (2739) 

Ucuzluk böyle olur 

... .. M 

Amerikada olduğu ka· 
dar Türkiyenin her tara· 
fında umumi rağbetini 

kazanmıı olan baıerat düı
maaı "Fyoaau" iJicı koku· 
ıuz ve gebe kadınlar ile 

küçük çocukları biç rahat
sız etmeden kullanıldığı 

için her cins sinek iliçla
rından üstündür. 

Müıterilerine fevkalade 
bir cemile olmak üzere 
bu defa büyük bir feda
kirhk yaparak 1 litrelik 

- Yeni açtığınızı tesadüfen gördüğüm bu at el ye ~için sizden bir şey soracağım. ambalajı 75, yuım litrelik 
- Buyurunuz bayım. ambalajı 40 ve 4 litrelik 
- Hangi gazetelere reklam : verdiniz? ambalajları 225 kuruıa in· 
- Henüz hiç birine.! dirmiıtir. • 
- NHıl olur, Amerikada bir müessese kurulmadan altı ay veya bir sene evvel reklama başlanır. Bizde reklama ehem· ( E •• B 

~et verilmediği içindir ki bazı müesseselt:r altı aya varmadan müşterisi7.likten bayğınlak ve ıaşkınhk eseri gösterir. 9 ylul a-

Güzel Gözler Müsabak~ .... -Sofyada Bir Şimendifer Me· haratDeposu) 
. ( moru Tam 225 Gün Uyudu undan arayınız. 

Sofyada şimendifer memur· ruca işinin baıına gitmiştir. _______________ .,......_._ 

tarından Stilo Pavlof inanıl- Uykusunun bu kadar uzun Peşin ve : Türk Pazarı 1 

!ıe--

• ... 

mas• güç olan bir macer• müddet devam ettiğinden ibrahim Karakal 
geçirmiştir. beri bile yoktur. Herkese Taksit ile 

Geçen Ikincikinunun ikinci çok mükemmel bir uyku uyu EJbı•se Manto 
k · k ı En cık, ve en ucuz elbi1e-ğünü a şam evıoe pe yor· duğunu. bütü_ m:'.i :ı asi! e iıti· Y 

b Jd d P 1 f terinizi Kavaflar ç•rıııında M ki 1 gun ir ha e önen av o rahat ettiğini söylemektedir. ıra 1 arına 
daha evinin merdivenlerini ---••••--- (35) No da 
çıkarken birdenbire uykusu Beyaz elbiseli T E R z İ Zabit, Bay, Bayanlar 
gelmiş, yere oturmuş, hemen Ka" zım her mDıteriyi memnu eden 
yahp istirah.at edeceğini cen tiln ... enı ki- firmayı unutma 

söyliyerek yamıştı. Bu isti- ? Şangü<ler' e Odunpazarı No. 12 
rahatı tam 225 gün sür· me derler ·rE: 

32
76 

müştür. Renkleri beyaz olduğu yaptırınız. 
Bu müddet içinde bütün için şimal ayılarına. bu iıim Birinci Sınıf 'Mutabaasıı --- ••-----• 

Sofya doktorları şimendifer verilir. Şimal ayıluının baş- s. c:'erı•d 
memurunu uyuaodırmağ• mu- ,.,,, dığer ayılardan daha Or. Demir Ali r ~ 
vaffak olamamışlar, yalnız küçüktür. BoyuoJarı uıaadur. • 
sun' gıda vermekle iktifa Tabanları lnlhdır. Bu yüzden 
etmişlerdi. de buz üze• inde kaymadan, 

Dört gün evvel Pavlof pek düşmeden yürüyebilirler. Şi-
tabii bir halde ~uyanıp doğ· mal ayısı ıoguğa ziyadesile 

........................... tahammül eder. Yılan balığı 

KAMÇIO\:iLU 

( :ik Tenasül hastalıkla
rı elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler So. 
No. : SS T elefoa : 34i9 i O OK J O R i balina bahğı ve diğer balık· 

lrarı yer. Eti, 6küz ve domuz D F h • ( k i Salih Sonad i etini andırır. r. a rı ŞI 
ı Cild, Saç ve zührevi hasta· ı lzmir Memleket Haatane.i 

ECZACIBAŞI 

Kuvvet Şurubu 

Sıhhat 
Zindelik 
Gençlik 

ı hklar müt,basaııı ı Satılık arsa Rontken MütetJa Sl 1 r-------------.. -1! ____ ı ikinci Beyler ıokak ıN'l;0-~8~t~ıu.a~:a.•::;;..;;.a~:Jmw.&RaliO&ııııN•T•K'E .. NİI .... v .. E ........ ...L .......... _._ .................. lıılil 
ÖPllN 1 u... ı 

Bahşeder 



Ağır cezalarda 
•••• JUrl usulü 

Adliye vekaleti, ağır ceza 
ıuçlarınd•, Avrupanıa birçok 
memleketlerinde olduğu gi· 
bi, jllri uıulüoii tatbik et· 
~eyi dütünmektedir. Şimdi· 
kı halde, bu uıulüa tatbik 
edilip edilmiyeceği tetkik 
0Janmaktad11. 

Borsa idare 
heyeti 

Yeni borsa idue heyeti 
dün toplandı, ticaret odası 
idare h~yeti tarafından oda
yı, borsa toplanbıında tem· 
ıil etmek üzere seçilen B. 
Selihettin ve] Fuat aa bu 
toplantıda bu:Undu. Yapılan 
ıeçimde idare reisliğine gene 

· eski bııkan) bay Mazhar 
lımiroğfu, ikinciye de bay 
kazım Taner intihap edildi. 
Senelerdenberi reislikleri ida· 
re eden bu iki kıymetli ve 
dirayetli vatandaşımızı can· 
dan tebrik eder, muvaffaki
yetJer dileriz. 

Hoş . geldin 
Bir vakittenberi Ankara 

ve lıtanbulda buluna:ı boraa 
komiserimiz bay Şevki dün 
avdet etmittir. Hot geldin 
deriz. Defterdarımız bay 
Nafi de bu akıım gelecek• 
lerdir. 

Zeytin mahsu• · 
lümüz 

Bu yıl zeytinyağı mahsu· 
limüz ltalya ve Cezayirde 
oJduj'u gibi vesattan aşa· 
ğıdır. 

Arazisi olmi
yan köylülere 

• 
arazı 

Vekiller heyeti tarafından 
hazırlanan talimatnameye 
göre arazisi olmiyan bütün 
köylülere arazi tevzi edile· 
cektir. Yakında araziıi ol· 
miyan köylülerin isimleri 
teabit edilecek ve komisyon 
•aııtaıile teHiala başlana· 
caktır. 

Cam Adam 
Geliyor 

Cam adamı gösterecek 
Alman mühendislerinden bir 
zat Pazartesi günü lzmire 
gelecektir. Fuar Ranıön Yö· 
man büroları açıldı, hazır· 
laklar baıladı. DiJ bilen genç 
ler bürolara tayin edildi. 

Müezzinler 
Kursu 
lzmirde açılan müezzin 

kursuna bütün müeızioler 
ittirik ederek aeslerini dii
zeltmeğe muvaffak olmuşlar
dır. Kursa yetmiş müezzin 
devam etaıittir. Kurs neti• 
ceai çok mükemmel oldu· 
iuodan öğretmeni bay HaliJi 
takdir ederiz. 

Hayvan 
Sergisi 

( 

Japonya Çine Sulh Teklif B:meqe Başladı 
Paris, 3 (Radyo) - Japonların Çin hükumetine uzlaşmaeklif ettikleri tahakkuk etmiş· 

tir. Çin· makamlarında japon teklifinin pek ağar olduğu &raıl edilmekle beraber eskisine 
nazaran nisbeten hafıf olduğu bildirilmektedir. 

Japon Sefirleri Toplınıyor 
lstanbul, 3 (Hususi) - Şehrimizde toplanacak olan yakl[Şark Japon sefirlerleri kon

lgreai için haztrhklara başlanmıştır. Kongreye iştirak edece~J ıpon sefirlerioin bazıları ls
tanbula gelmişlerdir. Kongre, önümüzdeki cümartesi güoii ,ıpoa sefarethanesinde topla· 
nacaklar. 

Feci bir ii.üm 
Balıkesir, (Hususi) - Gökköyde iki genç, cehaletin kurbnı olarak sıtma hapı diye 

yuttukları afyonla zehirlenip, feci şekilde ölmüşlerdir. 
Bunlar, Süleyman oğlu 20 yaşında Ali ve M bmet karısı :5 yaşıoda Gülsümdür. ikisi de 

Sıtmadan mustarip olduklarından, henüz bel!i olmıyan bir şasın verdiği bapları yutmuşlar 
ve bır kaç saat aonra kıvrana kıvrana ölmüşlerdir. • 

Gençlerin cesedleri memleket hastanesine kaldmlmış, oto si yapılmış, zenirlenerek öl· 
dükleri tesbit edilmiştir. Bu hapların kimin tarafmdan veriliği tahkik edilmektedir. 

Taymis Fevkalade Nushı Basacak 
htanbul, {Hususi) - Taymis gazetesi, bu ayın 9 zunda Jtatürk Türkiyesi için fevkali· 

de bit nusha basacaktır. Bo nüsha, dünyanın her b1raf1ndaıı sabmnzhkla beklenmektedir. 

Japon İmparatoru Altındar1 Mamul 70 
Parça Eşya Sattı 

Tokyo, 3 (A.A) - Hükümetin halka hitaben, "Malik oldddarı altınları memleket için 
vermeleri.,, hakkındaki hlebine cevak vermek ve bir misaJ teşkil etmek üzere imparator 
aile koloksiyonları arasından ayr1lmış albndan mamul 70 paıça eşyayı sahhğa çıkarmııtır. 
Bu altınları Japon mill) bankası satın almıştır. · · 

Bu eşya iki sene sonra yeniden parası aide olunarak satan alınabilecektir. 
• •• 
Italyan Universitelerine Yahudi Kabul 

Edilmiyecek 
Roma, 3 (A.A) - Önümüzdeki tahsil yılından itibaren ltalyan mekteplerine ve üniver

sitelerine yapancı Y abudi talebe kabul edilmivecektir. 

Sorulan Suallere Cevap Verdi 
Prağ, 3 {A.A) - B. Hodza bugun saat 11 de Alman Süd~t partisi meb'uslarından 8. 

Kunt ve Roseyi kabul etmiştir. Çeteka Ajansının biJdiıdiğioe göre B. Hodza bu müoase· 
betle B. Kundet de 29 Temmuz tarihli mektubunda sorduğu beş suale mufassal surette 
cevap vermiştir, 

Görüşrue esnasında hükumet ile Alman Südet parsisi arasındaki müzakerelerin devamı 
meselesi mevzuu bahis edilmiştir. 

~~~~~~~~~~~~ ...... 00 ...... ~~~~~~~~~ ~~ 

Büyüklerimiz 
Davet Edildi 

• 
lngiltere 

Bulgaristana Kredi 
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Benim gözümle hadiseler 

Kıyamet Yakındır 
Gazetelere bakılırsa bir 

Amerikalı mühendis öyle bir 
alet keşfetmiş ki bence bu 
alet; dünyayı altüst etmeğe, 
kıyameti koparmağa muhak
kak olarak kafi gelecektir. 

Bakın1z anlatayım. 

Bu Amerikalı mühendisin 
keşfettiği alet dımağ teşki· 

latına tatbik suretile, insan 
larıo gizJi olarak neler yap· 
takı arını, neler düşündükle
rini doğru olarak meydana 
çıkarmış. 

* * • 
Gördüııüz mü fecaatı? ge· 

liniz bt:lallaşahm. Dünyaıun 

sonu geldi demektir. Öyle yal 
· bir d.:fa bu alet bızim ba · 
yanın eJine geçerse ben 
mahvoldum. Sizin bayanın 
elı ne geçerse siz mahvoldu· 
nuz. Evet siz de, ben de, 
herkes herkes mahvoldu. 
Çünki: Bayan akşam karşı· 
sında sizi görüoce, hemen 
makineye sarılacak. 

- Uzat bakalım başını 

bay. 
- Cicim vallahi birşey 

yok. Bu yaştan sonra artık 

ne yapabiıirim? 
Ne yaphğıoızı ve ne yapa-

bileceğinizi makine haber 
vermeğe başlar. 

7,45 Vapurile yanında 

genç, sarışın bir kadın oldu
ğu halde Karşıyaka banyo· 
larına gitmiştir. Kadınla çok 

laubali konu'Jmuştur. Bir ara• 
hk yalnızda kalmışlardır. 

Dönüşte esmer bir bayanl• 
selimlaşmışhr. iki gün sonra 
geceyi bir başka başka ba 
yanla geçirecektir. Beğendi· 
niz mi aletin boşboğazlığını? 

Tevil edemezsiniz. Kaça• 
mak yapamazsanız. Nasıl kı· 
ya ı,et koparmış kopmaz-
mış?. Bundan başka sevdi· 
ğı niz geoç kııın sizi sevip 
sevmediğini, koşudaki dul 
kadmıo sizın için neler dü· 
qündüğüoü apaşikir anlaya• 
caksuıız. O:ılarda s ı zi anlı· 
yacaklar. 

• • • 
Aluab . ların1zın, arkadaı· 

lanoızın, c. bbabla ıoızın aizia 
hakkınızda ki fıkirlerini ôğ· 
renince küplere bineceksiniz. 
Dabası var. Eğer bu alet 
ispanyada general Miyajaoın 
eline geçerse, şüphesiz ki 
F rankocuların hepsi de öle-
ceklerdir. "Şan - Kay-Şek" in 
elınde bir tanecik bulunsa 
Japonya mahvolacaktır. Hü· 
lisa, insanların insanlığa 
kabil telif olmıyan hırsları, 
hasedleri tasavvurla11, plin· 
ları, gizli vesikaları hepsi 
hepsi meydana çıkacaktır. 

Artık bundan sonrada 
dünyanın şimdiki muvazene 
ve ahengini muhafazaya im· 
kan var mıd1r 7 

Ş. KAVAK 
~~~~~~~--~~~c::::::ı~~~~~~~~~~~-

Bi r aile lacıası 
~~~-----~--~-0000 ........................ .-.... ______ _ 

Mustafa karısı Sabriyeyi bı-
çakla yaralıyarak öldürdü 
Dün gece Tepecikte Çeş · 

me sokağında 25 numaralı 

evin önünde bir aile faciası 

olmuş. Mustafa adında birisi, 
ailevibir meseleden ve geçim· 
sizlık yüzünden karı.sı Sabri· 
yeyi bıçakla yaraııyarak öl
dürmüştür. Tahkikata adli-

derinleştirmek lizımgelmiş • 
tir. Sabıiyeyi, kocası Musta· 
fa fevkalade ıeviyor ve k11· 
kanıyormuş. 

Istanbul, (Hususi) - Dün 
Istanbula varan Belediye rei· 
ıimiz B. Behçet Uz Başve· 
kilimiz B. Celil Bayar tara· 
fından kabul edilmiştir. Baş· 
kan belediye işleri hakkında 
Beşvekile uzun uzadıya iza· 
hat vermit ve fuar vaziyetini 
arzetıriiştir. Seyahatten mak
sat büyüklerimizin ve bil· 
hassa büyük Atamızın lzmiri 
şereflendirmelerini istirham· 
dır 

Açacak 
lstanbul, 3 (Hususi) -

logiltere hükumeti; Bulga-

ristaoa da kredi ağmağa ka· 

rar vermiştir. Bir lngiliz he

yeti yakında bulgaristana 

Nakil 
Vasıtalarında 

Havağazı 
Nakil vasıtalarında kulla· 

nılan benzin ve mazot yeri· 

' yece elkoomuş ve dün gece 
Kemer polis karakolunda 
sabaha kadar isticvaba de· 
vam edilmiştir. 

Cinayetin bu yüzden ol
duğu ve Mu~tafanın biç acı· 
mad n kansının vücudunda 
müteaddid bıçak yaraları aç· 
mak surctile onu ôldürdüğii 
anlaşılmıştır. 

Katil, vak'ayı mliteakip 
kanh bıçağile beraber me· 
murlarımız tarafından yaka· 
lanmişdır. 

Bu seneki Fuar büyükle· 
rimize gösterilecek bir hal· 
dedir. Bütün İzmirliler Şef
lerini büyük bir hasret ve 
iıtiyakle bekliyor lar, demiş· 
tir. 

---~t---
Müddeiumumi 
muavinlerimiz 

Bir aydır izinli olan müd
deiumumi muavinimiz bay 
Nadir Ener dün vazifesine 
başlamıştır, müddeiumumi 
muavioi bay Rüştü Üskent 
de mezuoıye i01 kuU.nmak 
üzerü bugüu Ödemişe gide· 
ccklerdar. 

·-m41·-.. •• -
Arının dili 

gidecektir. 
• 

........ mmu ........ 

Hava seferleri 
2elecek sene

ye kaldı 
Ankara • Is tan bul - f zmir 

tayyare s~ferleri bu sene 

yapılamıyacaktır. Hava pos· 
talarına gelecek sene, lngil-

tereye sipariş edilen tayya · 
reler geldikten sonra başla
nacaktır. ··-

Yeni Posta 
Pulları 

Ankara. 3 (Hus~si) 
Cumhuriyetin on beşinci yıl· 

dönümü harf iokilibınan o 
nuncu yıldşoümü lzmir Eo · 

ternasyonal Fuarı için batıra 

posta pulları ta pettirmeğe 
karar 9eı ilmiştir. 

Dilde, yüz kadar kıldan çiz-

ne bavagazı kullanılarak kö · 
mürlerimizden istifade ediı:
mesi düşünülmektedir. Bu

nun için 15 Ağustosta An· 
karada bir toplantı yapıla
cakhr. 

........ aımn ........ 

Kil otlarını 
Kesıiıiş 
Tireli garson Selim bir 

otelde misafir bulunan Ali • 
kızı 17 yaşında Yaşar ile 
kardeşi 13 yaşında Gülizarın 
odalarına girdiği ve kilotla· 

raoı keserek kirletmeğe te· 

şebbüs ettiği zabıtaya haber 

verilmiş ve suçlu yakalan· 
mı~tır. ---
Balkan antantı 
Posta Pull-~rı 

Balkan Antantı konseyi· 

nin memleketim~zde toplan· 

ması müoasebetile, tedavüle 
çıkarılmış olan _.Saikan An· 

Hadisenin bütün esrarını 
çözebilmek için tahkikatı 

Fuarda 
Faaliyet 
ltalyan firmaları da bu se

neki fuarımıza iştirak ede
cektir. Italyan pavyonu bit-

mek üzeredir. Filistin pavyo· 
nunun bina kısmı bitirilmiş· 

tir. Bu hafta dekorasyon 
işleri de ikmal edilecektir. 

Fuar için posta idaresi 
hatıra pulları hazırlamağa 

başladı. T ~ozilatlı vapur se· 
ferleri de bugüoden itibaren 
lzmire işJemeğe başhyor. 

Edip İstanbul
da İmiş 

Göıtrpı:de oturan oo do
kuz yaşla ında B. Edip Ôr· 
gen adında bir genç 22 Ma· 
yıstanberi keyıptır. G~çeo· 
lerde ailesinin eline geçen 
bir mektuptan anlaşıldığına 

göre Edibin lstanbulda b r 
kızla yaşadığı [anlaşılmakta· 

Rus sefirile 
konuştu 

Paris 3 (Radyo)- Fıaaııa 
hariciye nazm Joı j Bone, 
Sovyet Rusyanın bura stfiri 
Suriçi kabul etmiş ve uzak 
şark hadiseleri hakkında 
uzun müddet konuşmuıtur. 

Pazarlıksız 
Satış 
Pazarhksız sataş kanun.ı• 

nun tatbiki için hazırlıklara 
devam olunmaktadır. Usul 
evveli hububat ile sebzeye 
tatbik edilecek, sonre her 
iki, üç ayda bir diğer mad· 
deler üzerinde pazarhksız 
satış muamelesi yapılacaktır 

Edirne ceza~v 
htanbul (Huıusi)-Edirne 

de yapılan hepisbant. ço 
mükemmel olmuştur. Başla 
nada te}' jandarma yoktur 
Burası adeta bir okul halin 
d i'dir. Terbiye yurdudur. Şe 
ref ve izzetinef iı bu mlleı 


