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BiTLERE SUI AS I? .. 
Fuher, bir teltiş esnasında ·aiılan buketle yaralandı 

KISA VE AÇIK 

Daha hallolunacak daha 
I Aiqıan ordusu seferberli2"i terketmiyerek Çek şehit>lerini de 

mü- liş2'ale başladı. İngrav'ın işiali Macaristanda heyecan uyandırdı 
him meseleler var mış? 00 ...... 00 

Çekoslovakya tarihe mi karışacak? Bir Alman gazetesi Musolini'oio, Çekoslovakya - Südetler 
tııeıelesioin halledildiğioio ikinci güoü söylediği sözü andı
'•n bir makale yazmıştır. Bütüa ağızl ar ve gazeteler o gün, 
lJbk Avrupada pürüzlük ve çapraşık bir is kalmamıştır, 
deye bağırırlarken, ltalyan Başvek i li bil'akis daha adilane 
bir şekilde halledilmesi )azım Avrııp ıda çok mühim mese· 
leler bulunduğunu bağırmışh. Şimdi de bir Almao gazetesi 
diyor ki: "Fransız ve lngiliz Başvekilleri Berlinde her halde 
Ümit ettikJerinden çok fazla bir ıı ulaşma aı zusu, bir dostluk 
duygusu sezmişlerdir. 

Prağda Almanlar büyük bir mitin2 yapıldı 

Çemberlayn'ıo babasının kurduğu hayalin, Hitlerin "Mein 
Kampf n adındaki kitabında orta , a attığı nazariyenin bir 
hakikat olacağı zamanlar yaklaşmıştır. Her halde dünyanın 
gözü, Avrupa da, Çekoslovakya meselesiodeo dah'l çok mü· 
bim, daha çok, enteresan muammaların halloluoacağıoı gö · 
recektir.,, Acaba Mussolirıi oııtkunda, Hitler kitabında, Al
man gazetesi baş makalesinde bahsettikleri Avrupaoıo bu 
lbühim muammaları nelerden ibarettir ? 

Bu sualin cevabı ile uğraşioak diplomatlar1n, diplomatla· 
rımınn bir vazifesi olsa gerektir ..... 

SIRRI SANLI 

A~manya 150 milyon marklık 
bir kredi açıyor 

Resmi Tebliğ 

B. ŞAKİR KESEc.IR 
Ankara 7 (A.A) - Son 

günler zarfında Türkiye lk
tisad Vekili ile Alman ikti
sad nazm arasında yapıl n 
konuşmalar neticesinde, Al-

manya tarafından Türkiyeye 
verilecek yüz elJi 111ilyon 
raybş marklık krediye aid 
esaslar teıbit edilmiştir. Bu 

kred;, sınayi ve askeıi sipa· 

rişlerle nafia ve uir işlere 
müteaBik koroantlar bedelle· 
rinln tecııyesinde istimal edi 
lecektir. 

Böyle bir anlaşmanlD tat 

biki için icabeden müteferri 

hükümleri, müteakiben iki 
hükumet anlaşarak tesbit 
edeceklerdir. ... 

Büyük Şef _ .... _._,_ 
Huzur1arına Kabul 

Buyurdular 
........ 118J111•••····· 

lstanbul, 7 (Hususi) 
Cumburreisimiz Atatürk, bu-

gün Dolmababçe sarayında 

Ankaradan gelmiş olan Ge

neral Kurmay başkanımız 

Mareşal Fevzi Çılkmakia bir 

likte Almanyeda yapılan son 

manevralara iştirak eden ve 

şehrimize dönen ikinci ordu 

müfettişi Orgeneral İızeddin 
Çalaşları kabul ile uzun müd
det göıüşmüşlerdir. 

18TER GÜL iSTER AGLA 

Paris 8 (R;;dyo) - Ber!in
den bildiriliyor: Alman Sü· 
detlerile meskun dördüocü 
bölgeyi teftiş eden bay Hit
lerle mareşal Göriog oto· 
mobile girerlerken ahlan bir 
çiçek büketile sol omuzun· 
dan hafif surette yaralan
mıştır . Çiçek kimin tarafın
dan atıldığı anlaşılmamıştır. 

Bundan sonra merasim · ve 
geçit resimlerinde Çiçek bü-· 
keti atılması sureti katiyede 
menedilmiştir. 

Bay Hitlerin yarası derha! 
sarılmıştır. Hitler teftişioe 
devam etmektedır. 

Paris, 8 - Alman ordu
sunun Münib kongresinden 
hariç daha bazı yerleri işgal 
e*'meğe devam etmesi ala
kadar de~ Jetleri düşündür

meğe başlamıştır. Çekoslo· 
va kyada umumi efkar heye 
can içindedir. 

Paris, 7 (Radyo) Çekoslo· 
vakya matbuatı; Çeklerle 
~eskiin yerlerden bir kısmı
nın, Alman ordusu tarafın -
dan işgal edilmesi keyfiyeti· 
ni protesto etmekte ve bu 
mevzu üzerinde uzun maka-

Alınteri İle Para Kazanmanın Zevki Büyüktür 
Adapazannda bir dolandmcı tanıdığı bir tacire baş vurarak gizlice : 
- Ben define buldum, ben de antika altınlar var. Demiş. 
H ıvadan çalışma den zengin olcn~k ~stiy ~n tacirin gözleri parlamı~ ve hemen şu ~özleri 

söylemiş : 
- Çok güzel, bir dane getir de görelim . 
Dllandırıcı bir altın getirm:ş taci re vermiş, bu altını bir kuyumcuya götürmüş, o da ha· 

kiki altındır. Cevabını vermiş. 
Eve gitmişler, pazarlık etmişler, bu altıoJarm tanesini yüzer kuruşa kararlaştırmışlar. 

Tacir 600 adet antika paraya altıyüz lira vererek almış, iki ay bunları saklamış, sonra 
satmak istemiş, hepsinin yalancı olduğu anlaşılmıştır. 

Sen de ey okuyucum, bö)'le karanlık işlere girişenlerin aklına ve mantığına : 

iSTER GULISTER AGLA 

yazmaktadtr. 
Uı.:numi efkar 

dadır. 

ı Prag 7 (Radyo)-3aşvekil 
heyecan- 1 ve cumhurreis vekili general 

neşrettiği 1 bir beyannamede 
diyor ki: 

Buctapeşte, 7 Rradyo -
Çekoslovakyada lograv ara
zisinin Alman kuvvetleri ta
rafından işgal edileceği 

hıberi Macaristanda hüküınet 
erkanı tarafından teessürle 
karşılarımışhr. 

Çünkü bu arazi vaktile 
Avusturya - Macaristan im
paratorluğu zamanında Ma
caristan idaresinde idi. Aha
lisi Macar, Slovak ve Çek· 
lerden ibarettir. Alman kuv· 
vetleri tarafından 7 1 O Birin
citeşriode işgali kararlaştırı

lan bu mrntaka beşinci işgal 
mmtakasıoı teşkil edecektir. 

Benes Ortadan 
Kayboldu 

B. BENES 
Prağ, 7 (Radyo) - Sabık 

Reisi Cumhur Edvar Benes 
dün gece ansızın Prağdan 

ayrılmıştır. Benesin ihtimal 
dahilinde Amerikaya gittiği 
söyleniyor. 

Sirov, bugün halka hitaben - Sonu 4 üncüde -
~~~~~--~~~--~~~--

Üzüm Ve İncir Satışları 

ı.;~~~ J[_,~-.~--.=-o 

Jiyet görülmektedir. Bu yıl 
üzümlerimizin tamamen sat•
lacağı kanaati kuvvetlidir. 

incir rekoltesi otuz üç bin 
ton tahmin ediliyor. Şimdiye 
kadar yüz beş bin çuval sa· 
tılmıştır. 

Bugüne kadar borsamızda 
üçyüz yirmi dört bin çuval 
üzüm satılmıştır. Bu yıl üzüm 
mevcudu sekiz vüz bin çu· 
valdır. So ·ı haftalar içinde 
dış piyasalardan önemli ıı
marlamalar gelmiştir. Lima
nımızda göze çarpacak faa-

~~~l':l:l~..=t ................ .. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR ________ .... _______ _ 
Zorluk kaldırılmalı ? 

Nüfus dairesinde pek az memurla görülen işler baştan 

aşkındır. Orada bulunan memurlarımız, ellerinden geldiği 
kadar çalışmakta ve uğraşmaktadırlar. Bunu görmemek hak· 
sızlık olur. Fakat müracaat o kadar çok ... ki. 

Bir okuyucumuzdan aldığımız mektubu aynen 
yazıyoruz: 

"Sayın bay, 
Şayet yolunuz düşc:rse gerek meaalih ashabının gördüğ 

müşkülat ve gerek sıhhat nokt i nazarından nüfus direk 
törlüğü dairelerine lütfen bir defa uğramanızı rica ederim 
bunun bir çaresine bakılmasını değerli ilbayımızdan yalva 
rırım.,, 

Biz de bu daire önündeki kaJabahğın ve çekilen sıkıntını 
her vaktt gelip geçtikçe müşahidi oluyoruz. Yapılacak b 
himmet çok yerinde olacak hem halkımıza ve hem de me 
murlarımıza geniş bir nefc:s aldıracaktır. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



'Salıief 2 ' ........ . 
lzmir DUNY~itER lzmirimizin 

• 
ımarı 

OLUYOR ?l Kahvelerini
1 

DOLAŞIJORUM ... · Madagastar adasında- il 

Belediye fen heyeti lzmi
ria imarı ve siislenmesi için 
faaliyetini artırmııbr. 8-leJli
ye reisi bay Behçet Uz İıer 
vakıt toplantılara iıtirik et
mekte ve fen heyetinia dü
tündülderini yakından t-ip 
ve teftiş ederek laciraltı 
plajında , Karııyakadaa Bos
tanlıya kadar olan sahadaki 
faaliyete nezaret etmektedir. 
Basmahane semtlerinde 400 
bin lira sarfile yaptmlacak 
merkez hali çok biiyük ı bir 
eser olacaktır. 

l
l ki iptidai insanların 

'/. Yazan: Gönül •mre elbiseleri 
[A - 18 - Madagaskar adasının ce-

-.-----------------1 nubu garbisinde Farofanga· 
Bun11n için de bir çıngar çı- •a adı. bir mıntaka vard1r. 

Her iptidai cemiyette oldu-
karmak kafiydi iu gibi bu mıataka halkı da 

çıplak gezer. Fakat erkek
ler önlerine küçük bir yap· 
rak parçası veya bez bağ· 

)arlar. Kadınlana önlerine 
bağladıkları ise koskocaman 
ağaç yaprağıdır. Bu yaprak 
göğüsten diz kapağın biraz 
üstiine kadar viicodu örter. 
Belden bir iple bağlanmıı
tır. Bu suretle hem korH, 
hem de peıtemal vazifesini 

Sordum: 
- Keataneleri ne içın 

acele acele yemeli ?. 
Gülerek cevap verdi: 
- Neden olacak evJit ! .. 

Acele yiyenden kestane ça
buk bazmolmaz, midene taı 
ıibi oturur.. da ondan. Aç
hk ne kadar kabadayı olsa 
bu beton armayı sökeme~ 

Neyse ne anlatıyordum ? 
'itte bu derme çatma kum
panya ile bir halt edemiye-
ceiimizi anlayınca uzun bir 
trea seyabetı yapmak icab 
etti. 

Y aai ıenin anhyacağın 
terki diyar edecektik .. Uzak 
yerlere ridip kısmetimizi 
arayacaktık .• Karanmızı ver-
dikten iki giin sonra pılıyı 
pırtıyı toplayıp trene ; tladık 
wer elini bilmem nereıi ... 

Fakat erteai gün ı çhk 
hqladı. 

Bir çare dBıiindiim, bir 
tiri& balamadım. 

Y almz baııma olıaydım, 
bir ıey değildi arkamdalya
rım diziaeye yakın insan 
benden medet bekliyordu. 
Neyse akhma bir çare geldi. 
Trenin darduğu ilk iıtasyon
da yere indim. ve .... 

- Yo !uan kaçmağa ni
Jet mi etmiıtiaiz ? 

Tiyatrocu kızdı: 
- Hangi kaçmağa evlitl. 

Bizimkiler kuı uçururlar mı? 
l•et trenin durduğu ilk is
taıyonda yere indim ve baı
ladım umuzu biybeli, eli se-
petli bir adam aramağa ... 
Tam trenin kalkacağı bir 
8Uada istediğim ıekilde bir 
••m ko.. koıa çıkagelme
• mi? •• Hemen elint'eki ıe· 
pete yapııarak "ver bemıe· 
l'lm 1ana yardım edeyim .. " 
tleclim ve trene çıkardım. 
Tabii dotra bizim kampar
tlma• rltlrdDm. 

Aıkadaılara gözle kaıla 
Wr ılı& itaretler verdikten 
...,. adamcaiızıl baı köıe· 

•tatbik. 
Ve batladık muhabbeti 

hy .. tmata.. Ben anlabyor 
:,..a ... caj'ııı rüldiiriiyord am, 

% arkada,lar saz çalıyor eğle
niyorduk. Adamcağız bakh
ki, saz, söz :yerinde.. Açıl· 
dıkça açıldı. Kırk ydhk ah· 
bap olduk .. 

Bir arahk tren küçük bir 
istasyonda durdu. 

Hemen atladım cebimdeki 
beş on kuruıla meyve falan 
aldım .. 

Getirdim biybeli ve sepetli 
adama ikram ettim. Nihayet 
adamcağız "yahu teklif mi 
var.? Benim biybede, sepette 
bir ıeyler olacaktı .• 1 Şuaları 
bir çıkarıversek" demeğe 
mecbur kaldı. 

Zaten bu sözleri çoktan 
bekliyen arkadaşlar, bir 
davranıverdiler. 

Ortaya biybe de geldi se
pet de.. Az sonra evelallab 
ı~pet dibini bulmuı, biybe
de adamakıllı pur1umuıtu .. 

Sözün tarkasını da ben 
söyledim: 

- Ve karnınız da doy
muttu! ... 

- Tabii evlit, tabii!. Fa
kat bir meıele kalmııtı: Ar
bk bir ite yaramıyan bu 
adamı sepetleyivermek.. Ve 
mümkDaae bir baıkaaını 

bulmak ... 
Bunua için de bir çıkar 

çıkarmak kafi idi.. Ben ar 
kadaılara, arkadaılar bana 
kızdılar .• Koptu bir kıyamet. 
Birdenbire Ptınveren adam
carız, bir aralık bulduğu 
bir fırsattan istifade ederek 
bot aepeti ile hiyb~ıini ya· 
kaladırı gibi sıntıverdi .• 

Matlup basıl olmuıtu am
ma, karnımız gene acıkmağa 
batlamııtı. 

Tabii gene bir baıka~ se-
petli adam bulmak icabe · 
diyordu. 

Yani •~nin anlıyacağın 

gayret dayıya dBımDıtl 
gene .. 

Eb canım.. Fazla dDıiin
meğe deiermiydi ? Elbette 
buluıturup yakııtmp bir ça
reıini bulacaktık bu itin .... 

(Arka11 var) 
.>OOOOOOOOOGODGOCCIOOOODCX 00 

Devlet demir yollarından: 
Kapala zarf uıal8 ile Uzuaköprüde bir makine deposu 

11 mlnakaaaya koamuttar. Miiaakaıa 17-10-938 pazar
rüaü saat lSde Sirkecide 9 iıletme binasında yapı· 
ktır. 

Keıif bef1e!i 35000 ve muvakkat teminat 2625 liradır. 
lateklalerin, teklif ve leminat mektuplariyle kanuni vesi· 

aı ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ayni gün 1aat 
• kadar komisyona vermeleri lazımdır. Şartnameler 175 

raı mukabilinde Ankara • Sirkeci ve lzmir veznelerinde 
lmaktadır. 1-4-6-8 (6952) 

Kontrol Mimarı Veya 
Aranıyor Mühendisi 

T. H. K. Batkaahğıadan : 
T. H. K. için Ankara veya laönünde çahıtmlmak Dzere 
ıeae mllddetle iki kontrol mühendisi veya kontrol mi· 
ı ara•maktadır. 

TaUp planlar, tercümeiballertle diploma ve bonservislerinin 
alan•• •• llcret tekliflerini 1 O • 1 O - 1938 tarihine ka-
Tlrk Hava Karama Batkınlıiına göndermelidir. 

görür. 

*** 
Büvar Nereden Çıktı? 

logilterede büyük bir ki
ğıd f aorikasında çalışan bir 
amele bir giln yanhılı da ki· 
ğıd hamuru dolu bir fıçıya 

tutkal botalttı. Fıçıyı bir ke· 
nara attılar, ameleyi kov· 
dular. 

Bir kaç zaman sonra bir 
kenara atılan fıçıyı inceliyen 
patron tutkallı kiiıd hamu · 
ruaua mürekkep içtiğini gör
dii Potron derhal iıe koyul
du, büvar kiğıdıaı yapb, 
zeagin oldu. 

Kovulan amelenin akibeti 
meıhuldlir. 

Ne kadar 
içebilirim ? 
Çok içmek ne kadar za· 

rarb ile, bot yere hiç içki 
içmemek ta manaıızdır. 

Bir •Ücudun ne kadar al· 
kole tahammülü vardır? 

Kaliforaia doktorlar1ndan 
biri bunu ölçüp ıöylüyor. 

Doktor bir serom ketfetmiı 
bunu damara ıırınga ediyor. 
Vllcudde kırmızı noktalar 
pellda oluyor. Doktor bu 
noktalara göre o adamın 
ne mıktar alkol falabileceii· 
ai teabit ediyor. 

Geçenlerde yazılan şehir 
otelinin temel atma meraai· 
mi de bu yıl olacaktır. 

. ....... ~ 
Kadına 
Tecavüz etmiş 

Kemerde Kahramanlar 
mahallesinde M hmed oğlu 

Neıimi, sarhoş olduğu halde 
ibrabim karısı Neribaaın me
mesini ııkarak tecavüzde bu
lunduğundan zabıtaca yaka· 
lanmıı, adliyeye verilmiştir. 

Eve Taarruz 
Bozyalrada Giridli Hüseyin 

oğlu Şaban ve karası Emine, 
ayoi yerde oturan Giridli 
Ali oğlu Haliı ve kar111 Ra-
bianın evlerine bir çocuk 
meaeleaiaden taarruz ettik
ininden ve kendilerini ö!üm
le tehdid ettiklerinden zabı
t•ca yakalanmıılard1r. .... .... _ ........ 
Vatan hainleri 

Berlia (Radyo) - Alman
yanın Bertin· şehrinde biri 
39 yaıında bir .. evli kadın 
diğeri erkek olmak iizere 
casusluk eden iki kitinin ka
faları balta ile uçurularak 
idam ediJmiılerdir. -------Ege Kitap Evi . 

Hisarônü No. 6 
Bilumum okul kitapları gel

mit ve sabıa baılanmıtbr. 
Her aradığınız okul kitapla· 
rını bulacak11nız. 

9 - ıs 

ithalat Gümrüiü Müdürlü-
ğünden :I 
Mevadı tayyare Yüzde sekiz azami 
Rutubet " Bç " 
Kül " ondört " 
Kiillürt " Bir " 
Kaloro Alta bin sekiz yUz asgari 
1 - Şartnamedeki rutubetin y&zde beıe kadar fazlası 

yerine kömllr verilebilir yüıde betten fazlası reddedile
cektir. 

2 - Kömiirün paklinde husule gelen toz ve mıcır kıımı 
yüzde llçü reçmiyecektir. 

3 - Giimrüjiimilıün Hnelik ihtiyacı olan yukarıda ev· 
safı yazılı Sömikok madea kömiiriiaden 14 ton alınacaktır. 
Gümrüie teslim olunacak 14 ton Sö.nikok'ua ihale taribin-

i!den 10 ıün içinde teslim edilmek tartiyle 2490 sayıh art· 
brma ve eksiltme kanuauoun 46 ıncı maddesinin (A) fıkra
sı bDkmiine tevfikan pazarhk suuıtile mübayaa edilecek o
lan Sömikok kömürü yakarıda sözü edilen enafa uygun 
bulunacaktır. Ahoacak kömiir bittablif evsafa uymuı olma-
dığı takdirde kabul edilmiyecektir. Pazarhk ekıiltmeainde 
tekarriir edecek ıiat üzeriade bu işi deruhte edecek müte· 
ahbidia yüzde onbet hesabiyle pey akçasının lzmir ltbalit 
giimriiğü veznesine yatmldığına dair m•kbuz ibraz etmesi 
mecburidir. 

1 

8 Birinci Tepla 

Ahlak ve 
muaşeret adabı 

' Öğrencilerime öğütlerim -s- H T ul 

Hayatta .Çalışkan Olma 
Büyük ~Meziyetlerdendir 

Aziz çocuklarım, 

Şabıi terbiyenin değeri 
pek çoktur. Bütün insanlar 
iki terbiye ahr : Biri verilir, 
ö~ekisi bizzat kazanılır. ikin 
cisi daha önemlidir. ÇünkD 
insanlar yalnız bir öğratme
nin idaresi altında ne bir 
fende ibtiaaı sahibi olur, ne 
de hakiki bilgini. BOyük ze
kiler ve kabiliyetler zaman
la açıla bilir. Yalnız çalıımayı 
elden bırakmamak gerektir. 
Tembellik felakettir. Çok 
zamanlar zor gelen ve iden
miyen ıeJ•ler insana faide 
getirir. Hele her işte muvaf
fak olacağım diye kendini 
zorlamanın sonu çok verilmi 
olur. Katiyen ber iıte meta
netini elden bırakmamak 

lizımdu. Dayananlar hayatta 
muHffak olurlar. 

Okul 11ralar1 üzerinde mu· 
vaffak olamıyanların pek ço· 
ğu hayatta bu meziyet ıaye
siade en büyük makamları 

iıgal ettikleri görülmüıtür. 
Mıtbur bilgin Muhiddin 
Arabi Niyoten Çeridan da 

böyle imiı . Demek ki itleri· 
miz ve çalıtmamız okul sıra
ları üzerinde bitmit olmayor. 
Zeki olmak bir meziyet de
ğildir, •ııl durmadan çalıı· 
mak ve biç bir feydea Jıl• 
mamak ea b&yiik kav•et •• 
meziyettir. 

Dünyanın biiyiik adamlan 
hep bu ıayede temayiiz et• 
miıler ve devamlı olarak 
ileri gitmiılerdir. ÇDnlrü ata 
sözü vardır : ltliyen demir 
parlar. Çok öğrenenler ne
kadmr az şey bildiklerini o 
vakit anlarlar. Çok defa fil· 
zumsuz sanılan bilgilerini• 
sonra değeri ölç8ımiyecek 
kadar kıymetli olduğa rö· 
rülmüttiir. Akıllı olanlar clin
lemeği üıtün görürler. Zira 
bu suretle bilğilerini kuv•et
lendirirler. Faydasız biç bir 
bilgi yoktur. Kiiaat İnlUI 
ezmek için uğraııyor, fak at 
il!san aklı ve çahımaıı aaye
sinde oaun ağzına gem )a· 
kıyor ve bir at gibi emrinde 
kullao:yor. 

( Arka11 vu) 
~-----~~--------------------

Saksofonu icad eden posta 
abide •• •• • • 

muvezzıı ıçın 

Belçikada: Dinard ıehri ı san nefesi kifi gelmediji•-
yakıaiade Adofus Sakı is- den 6ttllrmek! için bir kuv• 
minele bir ıan'atkir için mü- vetli buhar makineai!kaUaa-
kelltf bir ibide rekzedile- mak icabedecekti. 
cektir. Bu adamın aııl mH- Sanatklrın vefatmdaa bir 
leki posta mektup müvezzi- hayli zaman ıonra keıfettiti 
liği idi. Lil.:ia boı vakitlerin- aletin mükemmeliyet biti 
de mu,iki aletlerini yapmak düaya tarafından tasdik edil-
mevcudlarıaı ıslib etmek ile miıtir. Bunan bir ni .. aui 
metgul olurdu. olmak üzere timdi Di•arcl-

Bu metguliyeti 1844 sene- daki ibide yapılıyor. 
sinde bugünkii modern haya· 
tan liıımı gayri mafankı A

yılan aakıifoaun icadına ae
beb olmuştur. Evvelce filut 
ve klarnet pek mukbal mu
siki aleti idi. Bu adam dahi 
bidayette daha ziyade bu 
afet ile uğraııyordu. 

Likin bunun kifi olmadı
ğıaı görerek daba j mliteki
mil bir muıiki aleti olmak 
üzere yeni bir alet keıfetmit 
ve bunu kendi ismine izafet 
ederek saksofon tesmiye et
miştir .. 

Bidayette muıiki aleti ya· 
pan fabrikatiSrler ve bilba11a 
Fransızlar bu aleti beğea
memiıler ve ıüıüleceğini zan
netmemiıler ve bunu külli · 
yetli miktarda yapmaktan 
imtina etmiılerdir. 

Lakin aanatkir keıfettiği 
iletin çok miitekimil olup 
istenildiği kadar bllyDltmek 
miimkiin olduganu iddia et· 
mit ve da vasını iıbat için 
14 lmetre uzunluğunda bir 
ıaluifon yapmıthr. Bunun 
yalnız ağı:ıhğı 90 aanitimetre 
genişliğinde idi.: 

Ömrünün sonuna doğru 
ru bunun daha büyüğünü 
bile yapmığı düşüamUı ve 
plijlannı bazırlamıı idi. Li · 
kin ömrü vefa etmediğinden 
bu teıebbiisü yarıda kalmıt · 

Kralın 
Mürekkebi 

Yaz meniminde, ber •J 
lnriltere bııvekili, Balmoral 
t•toıuna fider, bfr iki rBa 
1 r 1 a -:ıis ~ fi ~ i clur. 

Bu, logilterede anane hı· 
line girmiıtir Bu ıure:tle 
batvekiller krala dahili ve 

harici meseleler hakkında 
izahat verirler ve kralm im· 
zalamaaı lazım gelen kAiıd • 
ları imzalatırlar. 

Geçen ay Çemb t 'ayn, 
Balmoral'e ritti ve ' f 
ananin değittiiin~ 
du. Bugüne kadar in re 
krah kiğıdl•ra ıiyab mllrek
keple imza ederdi. Bu aefer 
6 ıncı Jor j kii•dlara mavi 
miirekkeple imza etmiftir. 

Ne olur deiil mi?.. Hiç 
Ama blitDa lariliz matbuata 
bundan bahsediyor. 

Dikiş Yüksüğü 
Yükıilk on yedinci aırıa 

yadigarıdır. J 640 ıenelinde 
Amsterdamda nikola benbo
ten adında bir kayamca ta· 
nıdığı bir bayana 111 mek
tuba gönderdi. 

.. Bayan Renaelerin r&zel 
ve çalııkan parmaklarını ko· 

4 6 8 (3644) 6 

Taliplerden bu mübayaa iıi hakkında fazla mulômat öğ
renmek iıtiyenler lzmir itbalit Gimrüğü Levazım ve ayni
yat servisi tdliğine müranaat etmeleri ilin olunur: Pazarhk 
eksiltmesi 19 - 10 - 938 Çarşamba günü aaat 15 de lzmir 
ltbılit G&mriiü Levazım ve ayaiyat serviıiade yapılacaklar. 

(3563) 1 b. Eier buau aa dı İD· rua• eli • bu.a · 
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vakilere karşı söz kalmaz .ı _Idaresinee Mılli Kütüpaae Siaemaso ~ 
t( BUGÜN herbiri başh başına harika olao Fraosızca » 

~~~~~~~~~~~~~~~~~-....... ~--~~~~~~~~~~~~~~~-
F r ansanın hava bakanı B. Giyo la Şambr,ın 

t( sözlü iki flim birden takdim ediyoruz: >+ 
bir artist ile 

muhitinde evlenmesinin sanatkarlar ve diplomatlar 
yaptığı gürültü daha henüz bastırılmamı41tır 

! !ş ~ö~ler~~!en~~!~eı.!~~manıer •• i 
tC Lucien Barroux .. 

= 2 -- Kadın Oyunları = 
t( Lorett Youf g - V arner Baxter ve Virgina Bruce >+ Güzel artist Korom Mad 

ile tayyare nazırı geçen ayın 
on altısında Pariste on altın. 
cı belediye dairesinde yıpı · 
l•n sivil nikih merasiminde 

Y•lnıı iki tarafın aile halk· 
lar1ndan başkalarının bulun
lnamaaı türlü, türlü tefsir 
olunmuştu. 

Sivil nikahtan sonra gelin 
ve güveyi pek az olan dü· 
ğün hılkile beraber Sanit 

Servant köyüne gitmişler, 
orada da dini nikah merasi
mini köy kilisesinde yapmış. 
Jardır. 

Bu dini mer11im eski Biro
ton adeti üzerine olmuştu ki 
bu adete göre gelin ve gü-

veyi tam gecenin yirmi dör
dünde kilisenin minberinde 
duran papasıa önüne gide
rek orada güaablauuı itiraf 

ettiJden sonra papas tarafın· 
dan nikah duası okunmuş 
ve mukaddes su serpilmişti. 

Bay Laşamber bugün tam 
kırk yaşındadır. Büyük hurp 
te . gönüllü olarak askere 

yazılmış, bu harpte bazı 
muvaff akiyetler göstererek 
birkıç nişan kazanmıştır. 
Haptan ıoara kurmaylığa ça
l~şmak, bilahare Fransız dip · 
lomatı Aıiştid Briyoo'ua ha
ıusi katibi olmuş, Maamafih 
bu me ınuriyet ıesmi bir iı 
sah bi olmuına pek çok yar
dım etmiştir. Nitekim ilk 
öoce · saylav olmuş, bundan 
ıonra da~diplo1Datlar sırasına 

girmiştir. 38 yaş :nda neza
ret müsteıarı olmuş, 39 da 
nıznhk sandılyaıına yaslan-

mııtır. Havesini tayyartciliğe 
vermiş, resmi hayatında hep 

bununla oıeşgul olmuş. ol· 
dukçı ıbtisas elde edebil
mişti.! 

- Bir yıl ıür . n muışeka 
devri naıırı:·nazırın bugünkü 

karısı olan madam Kurala
şımberin asal ismi Jan Uda· 

Güzel Gözler 
Müsabakası 

"- ____ ... 

ladır. Kendisi MarsiJyalıdır. 
Bay) Laşımbn kendisini 

birkaç yıl evvel tiyatro sah
nesinde tanımış, hususi bir 
sosyetede tanışmış, bu güzel 
artist ile uçak nazmnın:mu-

aşıkası Paris aleminde hayli 
dedikodu olmuş, bu dediko· 
duya nihayet vermek için 

nikabın yapılmasında acele 
edilmiş ise de bu tedbirde 
isabet olmadığı ortalığın ağ
zının kapanmamısile anlaşıl
mıştır. 

Birkaç yıl önce genç say· 
lavıa ve bir müddet sonra da 
ge ç nezaret müsteşarının 
Parisin Şuh Primadonna
sile dolaştığı: görüldüğü 

zaman bu dolıışma Parisi:ı 
diplomasi mhbfilinde b'r ha · 

dise şeklinde tecelli etmişti. 

Bu hadise o zanmendanberi 
yapılmak i!ltenilen oikab me
rasimine mani olmuştu Bu 
niliaba mani olao ikioci lir 
sebeb daha vardır. F rausanlD 

1 

genç diplomatı aş1k1Lın sah - 1 
ne bayatından çel<ilmesıoi 

istemişti. Güzel Pıimadoooa 1 

ise mesleğini fena edeme · 1 
1 

mişti. Netekiaı nazır bu iste-
ğidi kc bul etti rememiştir. 1 

Sen Serva:ı kilis t> siode, eski 
ad.et üıeriae yapılan nikah. 

. merasiminde güveyin akra · 
bılarından murekkep 26 ıtıi · 
s ıfir bayır bulunmııştur. 

Kilise muhtelif nnlite ı aaı 

balarla süslenmiştir. Bunun 

bukadarı da pek tabii gö· 
rülmüştür. Çüokü bu ID t' !lele 

şakaya benzer birşey deği ldi . 

Fransız kabinesinden nazır

lar evleniyordu. 

Nikah olup bittikten son 
ra gelin güve)İ ve nasafirler 
nazırın doğup büyüdüğü köy 
evine gitmişlerdir. Orada 
mükellef bir öğlen ziyafeti 

verilmiştir. Bu ziyafette Pa · 
rist'!n yalnız iki kişi hazır 

bulunmuştur. Bunlar da gü · 
veyoin nezaretine ait iki 
memur idi. Mamafi em •iva\d 
karş ısında baş . eğmel<ten 
başka bir şey yapı!amadt· 
ğıodan bu tiyatrocu kızla 

arkadaşlarının evlenmesine 
razı razı olmıyan F ıansa ka
bine az aları bugüa bu emri
v.:a ki karşısında kadına ye•·
lere ka fa r eğiliyorlar . 

~ P.oğrama ilave olarak büyfük Tükık 
1
Amfirah B~1rboros ~ " ad ına lstanbulda yapılan ihti al te mi te erruah e. " 

~ Seanslar : 3--7 Kadın Oyunları. 5-9 Süt Kardeşler. ~ 
+( Fia tlar: 25- 30·-40-50 Cumartesi talebe 1 de 15 t<. )t 
~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~:~~~~~~~ 
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Bir Bulgar 2'azetesi Bulgar üzümlerinden 
bahsederken Türk ve Yun.an üzümleri için 

de ortaya garib bir mütalea atıyor 

Peşin ve 
Taksit ile 

En şık, ve en ucuz elbise

lerinizi Kavaflar çarşısında 

(35) No da 
-----------.. 00 .. ·- - ---- -----

İngiltere Pazarlarında Bulgar Üzümleri 
TER Z i Zora gazetesi Londra mu· 

babirine atfea bu başhk al
tında neşrettiği bir makale
de son seneler zarfında Bul· 
gar üzümlerinin logiltere pa 
zarlarında ç\)k mühim bir 
yer tuttuğunu; yanhz üzüm 
meyva tüccarlarının değil, 

alelade müstebliklerio bile 
ahş - veriş eınaaında Bulgar 
üzümlerini aradıklarını; şim

diye kadar yapılan ihracat
tın zarif edilmediğini ve fa
k•t bu seneki poliıik vazi· 
yet hasebiyle ihracat tacir · 
lerinin büyük zararlara du· 
çar olduklarını ve hu yüzden 
bu sene Londraya ancak bir 
kaç vagon üzüm ıevkedildi · 
ğini yazmaktadır. 

Maabaza gazeteye göre 
ihracat tacirlerini zarara so
kak amiller muhteliftir. Pek 
tabi olarak Orta Avrupada-i 
ki politik krizlerin piyasa 
üzerinde müthiş ~ tesirleri ol
muştur Fakat bundan maa
da bu sene Loodra piyasa· 
sına Y unaaistandan ve Tür
kiyeden üzüm çıkarılmışhr. 

Yunanistaadan ihraç edilen 
(tahtı) ile Türkiyeden sev· 
kcdilen (Reıakı) Londra pi
yasaıunda oldukça mühim 
bir mevki işgal etmişlerdir. 

Her iki memleketin lngilte
reye yaptığı ihracat 1150 
vagondur. Ayrıca portekiz de 
500 vagon ihraç etmişlerdir.I 
Halbuki şimdiye kadar Bul
gar üzümleri Londra piyasa
larında rakibsiz bir vaziyet
te idi. Türkiye ile Yunanis
tanın üzüm ihracatı Bulgar 
ihracat tacirleri için bir em
rivaki tecirini yapmıştu. Mı· 
mafih bu seneki politik va
ziyet yüzünden bu iki mem
kelin de zaru elliği ve et-

Cava, Seylan ve Hindi 
ya çayları, t aze ı1ha 
n1u r, adaçayı kakao 

is1)i rto, benzin 

Kazım 

Şangüder'e 
yaptırınız. 

Birinci Sınıf Mutabaaııs 
••••••••••••••••••••••••••• - JEE ------

;mektevbulunduğu .. 'bedihidir. 
tBilbassa Yunanistanın mühim 
miktarda zarar edeceği mu
hakkaktır .~Zira Yunan üzüm
lerinin ihracatını finanse e
den bankanın, krediyi kes· 
mekte olduğu anlaşılmakta
dır. Türkiye ve Yunanistan 
bu günlerde bir vapur reza-

.~~, i DOKTOR i o 
a;~~~~! i Salih Sonad i ~ ğ tT 

dar uğranılan zararları her ı Cild, Saç ve 'lübrevi hasta- ı ~ ~ 
halde telafi edecektir. Bizim ~ a.. ,.., "S" 

: • tıklar müt~bassuu : ~1,ı1 • =- ~.., 
için üzüm sezonu henüı baş· ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı N ..... •• ~ \ 

Jam1ştı.~. Parac• uğranılan • H -vı d • ~ ..... El cı • er gün og e en soora • ~ ; e 
zarar, ihracın mikdar ve ı Telefo:l: 3315 : .. ~ 
mikyası ve Bulgar üzümü ............ .............. 8: • ••• 

d z~n~ 
nün prestiji göz öoün e tu . Aşçıbaşı Ma ka 9 ~0 m ~-
tuıarak hareket olunmalıdır . .- .. 2... 

Mk 1 l~~=~ 
kı üzümü sevketmeye hazır
lanıyorlar. Fakat bunun pe
şi sıra ikinci bir sevkiyata 
baş vurulursa piyasanın düş
mesi gayet tabiidir .• 

Bu sevkiyattan sonra Tür
kiye ve Yunanistanın arhk 
Londra pazartarından büs· 
bütün olmasa dahi, mühim 
mikyasta çekilecekleri aşi • 
lıardır. Halbuki Bulgar müs
tahsilinin elinde henüı. önem
li miktarda üzüm vardır. Ih· 
racat ofisinin Londraya tat
bik edeceği sitemli bir ih
racat politikası, şimdiye ka-

Terfileri geri 
bırakıldı 

Istanbul ilk o~ul öğret-

menlerindtn yüzüoüa terfii 
geri hıra kı ILL ıştır. 

939 Fuarı 
939 yılı lzmir fuarı hazır· 

hklarına başlanmıştır. Fuar 
komitesi hafta başında top· 
lanarak afişlerin tab'ı için 
icap eden karaıı alacaktır. 

Afişler yerli san'atkarlarımız 
tarafından yapılacaktır. 

.**********:**~**~***~****~~ 
~ Kültür Park Sineması tt 
tc Kibar bılkın sineması olacıkt11. M 
~ Ailevi ve içtimai filimler gösterecektir. ~ 
t( Pıoğramlarınm mükemmeliyetile temayüz edecektir. )f 
t( istirahat için aranılan tekmil evsafı haiz olacaktır. )t 
K Sizin için bir gezinti ve eğlence kaynağı olacaktır. )t 
+c Güzellik V4! zarafet abidesi olacaktır. M 
~ DiKKAT: Resmi küşada şimdiden haıırlanıaız. = 
+c Sinemamızın hedefi: Güzel film ve ucuz fiyattır. )t 
~~~~~~~~~~~:*~~~~~~~~~~~~~~-
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Selanik ıergisinden~ birincilik 
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Hava postaları 
Önümüzdeki yıl nisanda 

hava postası seferleri baş
Jıyacağrndan Cumaovas1nda 
devlet hava yolları idaresi
nin tayyare istasyonundaki 
meydanın hazırlatılmasrna 
başlanmıştır. Buraya kömür 
tozu dökülecek ve kış mev· 
siminde çamur olmaması için 
etrafına hendekler açıla
caktır. 

Çiç~k meşheri 
Belediye kordonda fuar 

ranseyman bürosu binasında 
bir çiçek meşheri açmağa 
karar vermiştir. Burada hem 
saksı içinde ve hemde ko· 
parılmış ve büket halinde 
çiçekler bulundurulacak ve 
halka ~ österiJecektir. 

Fundalıklar 
yandı 

Menemenin Çalhdere köyü 
civannda Veli adında bir 
köylü, tarlası kenarında ateş 
yaktığı sırada kıvılcımlarla 
etrafa sirayet eden ateşten 
ISG dönümlük saha içindeki 
fundalıklar yanmıştır. Suçlu 
adliyeye verilmiştir. 

Memurlar Staj : 
Görecek 

lzmir ihracat kontrol dai
resinde staj görmekte olan 
beş kişi Merinos fabrikasın
da stajlarını ikmal için dün 
BurHya gitmiştir. Memurlar, 
Merinos fabrikasında yünle
rin tasnifi ve kaliteJer hak
kında iki ay staj gördükten 
sonra yün ihracat merkezle
rine tayin olunacaklardır. 

• 
Yarın lzmir Li-
sesinin Kutlu

lama Günü 
Evvelce yazdığımız veçhile 

lzmir erkdk Lisesinin ellnci 
yıl dönümü yarın Use bina-
sında kutlulanacaktır. Bir 
çok mezunlara teskereler 
yazılmış ve davet edilmişse 
de adresleri bilinmediği için 
bazılarına davetiye gönderil
memiştir. O gün bu gibi me · 
zunlann teşrifleri Lıse direk
törlüğü tarafından rica edil· 
mektedir, 

B. Sabri 
Bir aydanberi mezun bu

lul!an müddeiumumi muavin· 
lerinden B. Sabri Otamaner 
gelerek vazifesine başlamış· 
tir. 

Bir kaza 
San'atlar okulunun deniz 

kıyısındaki bahçede arkadaş
larile gezin ti yapan Antalyalı 
hmail oğlu Nazmi denize 
düşmüş ve arkadaşları tara· 
fından kurtanlmıştır. 

Gezgin ciler 
Dün lııgil i z bandıralı Sua · 

rin vapuru ile lzmire (252) 
gezginci gf!lmiştir. Bunlar· 
dan yüzü Selçuğa gitmi .ler, 
geri kalanlar lzmirin birçok 
yerlerini gezmişlerdir. 

ZENGiN OLM 

Sulhen halli istendi 
Roma 8 (Radyo) - Amerika, logiltere ve Almanya hükumeti Japonyaya müracaat ede-

rek Çin - Japon işinin sulhe:. halledilmesi istenmiştir. • 
Tokyo 8 (Radyo) - J apon hariciye nazırı Çin - Japon ihtilafının halli için logiltere Al

manya ve Amerikanın müdabelesi bakkmda çıkan şayiaları tekzip etmiştir. 
•• 
Uç başvekil Cenovada görüşecekler 

Loadra 7 (Radyo) - ltalya hariciye nazm Kont Ciano ile lngiliz Sefiri Lort Pert ara
sında devam eden müzakereler sona erdikten sonra; Nevit Çemberlayn, Daladiye ve Mu
solini, Cenovada bir mülakat aktedecek:er ve Akdeniz uzlaşmasını tahkim eyliyeceklerdir. 

İtalyan1n Akdeııizdeki menafii, İngiltere ve Fransa tarafından tasdik edilmiştir. 

Bir Japon Fırkası İmha Edildi 
Hankov, 7 (Radyo) - Bir Prens idaresindeki bir Japon fırkası ileri harekata devam 

ederken üç gün gece süren bati çevirme hareketi ile Çavatta verilen büyük bir muharebe 
neticesinde Çin kuvvetleri tarafından imha edilmiştir. Bu muzafferiyet ve imha hareketi 
meşhur Tayersan muharebesinden daha kıymetli ve büyük olmaşhr. Çinliler Japonlardan 
40 top, 120 makineli tüfenk, 70 tank, 176 zırhh otoınobil iğtinam etmişlerdir. YaJnız bir 
Japon taburu, erken kaçarak kurtulabilmiştir. 

Sulhun devamı icin! , 
Londra (Radyo) - Bazı logiliz gazeteleri Münihte temin edilen barışın daimi surette 

baki kalabilmesi için sulh esasları nıo kuvvetli bir surette kurulmasıı:ıı ve büyük devletlerin 
bunu çok ciddi bir iş telekki ed erek mütekabil ve sağlam teminatla garanti alhna alma
ları lüzümündaa bahsetmekte ve böyle hareket edilmediği takdirde sulh sarayının çok çü
rük temelJere atılacağını hat•rlatmalctadır. 

---------- -----00\o .. OO - - ------------
Alman İhtiyatları Ayın 28 inden Evvel 

Terhis Edilmiyecek 
Bertin, 7 (Ra 1yo) - Son hadiseler müoasebetile silah al tana çağralan Alman ibtiyatlaıı· 

n1n terhisi için henüz bir tedbir ahnmamıştır. Yalnız, tayyare tertibatı kaldmlmıştır. Diğer 
tedbirlerin de, bu ayın 28 ndeo sonra kaldmlacağı zaonoluauyor. 

Yue-oslavyadan Bir Heyet Gelecek 
lstanbul, 7 (Hususi) - 15 inci Cuaıhuriyet bayramında Yugoslavya hükumeti namına 

Ankara ya bir heyet gelecek ve yapılacak büyük m erasimde hazır bulunacaktır. Bu heyet 
Yugoslavya millet meciisi reisinin başkanlığında gelecektir. 

Meteoroloji istasyonları kuruluyor 
lstanbul (Husus.i) - Köylüye bava vaziyetini bildirmek üzere Şark ve Karadeniz şehir

lerinde tesisi mukarrer Meteoroloji istasyonlarından birincisi Karsın iğdir kazasında ku-
rulmuştur. 

, 

Fransa Ve İtalyada Arapca Dedrisat 
Londra 8 ( Radyo ) - Fransa ve ltalyada ki orta mekteplerde Arapça tedrisata çok 

ehemmiyet verilmekte ve her iki hükuaıet birbirlerine rekabet edercesine çalışmaktadırlar. 

Ordudan çıkarılacak hayvanlar köylüye ve 
yetiştiriciye verilecektir 

Ankara 7 (Hususi) - Hülliiınet, köylünün elindeki at neslinin ıslahını temin edecek mü
him bir proje hazırlanmıştır. 

Bu projenin hükümlerine göre, yaşı 12yi dolduran ordudan çıkaralacak hayvanlar, köylü 
ve yetiştiriciye satılacakhr. 

Kuvvetli Petrol Damarları Bulundu 
lstanbul, 7 (Hususi) - Yapılan sondajlar neticesinde şarkta Midyatta kuvvetli petrol 

damarları bulunmuştur . 

Heyeti . vekilece kabul edildi 
Ankara 7 (Hususi) - Bulgar hükumeti ile Balkan antantı namma konsey reisi B. Me

taksas a rasuEla Selaoikt~ imza edilen anlaşma Heyeti vekil t. ce kabul edilmiştir. 

Marsilyada Haydutlar Bir Treni Soydular 
Marsilya, 7 (Radyo) - Maskeli haydudlar, dün gece, altın yüklü bir treni soymuşlar, 

içindeki 200 kiloya yakın külçe altınlar1 almışlardır. Haydutlar trenden atladıktan sonra 
kendilerine de rh al bir otomobif satın almış ve kaç mışlardır. 

G erek bu haydudların, gerek ondan evvel 100 milyon franka yakın bir kıymetteki alhn
ları çalanların takibine devam edilmektedir. 

Kaçakçılık yapan Yahudiler yakalandı 
İstanbul 7 (Hususi) - Bulgar zabıhsı, Sofyadan htanbul yoluyla Fılistine altta ve para 

kaçakcılığı ya p an Yahudilerd ~n müteşekkil bir şebekeyi m eydana çıkarmış ve bu şebeke· 
nin müteaddit azasını yakalamıştır. 

Bu şebeke azasın.dan lstanbulda bulunanların yakalanamları da bekleniyor. 

Korkunç bir m~den kazası 
Tokyo 7 (A.A) - Hokaido pıcfo lı ği dahilinde kain Sapporodao Domei aJaosıaa bil

diriliyor: 
içinde bir grizu iştiali vukua gelmiş olan yukarı Komu • madeninden 24 cesed çıkarıl

mıştır . 21 Köınür amelesi hastaneye nakledilmiştir. Maden iç inde hılen yüz yirmialtı amele 
bulunmaktadır. 

8 Birinci Teşrin J 

Ocak Kongreleri Başladı 
C . H . P. Ocak koı:greleri 

bütün vilayette başlam•şbr. 
Koogıeleri ilyöokurul dikkat 
ve alaka ile fakip etmakte
dir. Dün akşam Başkan Fazh 
Gülec'in riyasetinde toplanı
larak merkez kaza ve kamun 
ve bütün ocak ve köy kon· 

grelerinde ilyönkurul üyefe· 
rinin bulunması kararlaştml
mış ve parti başkanı tarafm
dan o yolda kendilerine teb · 
liğat yapılmışhr. 

Bu günden itibaren birçok 
ocakların toplantılarına biz
zat valimiz ve parti başkanı 
Fazlı Güleç riyaset edecek· 
tir. 

Bütün partililere hitaben 
göaderiJen mektubu aşağıya 

yazıyoruz. 

Partili arkadaşlarıma; 
Parti kongraları başlamış· 

tır. Şimdiye kadar kongrala· 

ra her nedense alaka göı
terroiyen bir çok arkadaşla
rımın konğra sondnda yapı

lan tüıüye uyğun ıeçimleri 
müsait karşılamadıklarını gö · 
ıüyorum. Parti ile alaka her 
partilinin hem hakkı hem 
vazifesidir . 

Fakat bu ilginin tecelliya· 
tına mevsimsiz şahid tolmak 
hepimiz için üzüntülü olmak
tadır. Buna mahal kalmamak 

için partililerin kendi kon
ğralarile yakından kaynaş
malarını ve her hangi bir 

sebeble haberdar olamamak 
vaziyetine düşmemek üzre 
günlerini derhal öğrenerek 
konğralara koşmalarını di· 
d !er ve partimizin candan 
ilgili mensu plar1na saygıları· 
mı sunarım. 

C. H. P. Başkanı 
Fazlı Güleş 

• 
lzmir Civarındaki Bataklıklar 

Kurutulacak 
Belediye reisliği , vilayet 

makamı vasıtasiyle sıhhat ve 
içtimai muaveaet vekaleti 
nezdinde teşebbüste bulu· 
narak lzmir şehriain sıtma 

· mücadele mıntakası içine a · 
Jınmasını istem iştir. 

Vekaletin, bu sene lzmir 
şehrini de sıtma mücadele 
mıntakasına almak için ka· 

Turist 
Otobüsleri 

BeJediye yeniden 25 oto· 
bös yaptırmağa karar ver
miştir. Yeni şehir hatları için 
AJmanyada imal ettirilecek 
otobüslerden ikisi 40 yolcu 
istiab ed~cek genişlikte ve 
iki katlı olacakhr. 

Bu otobiisler turistlerin 
emirlerine tahsis olunacaktır. 

Havaeazı 
Fabrikası 

Yeni hava gazı fabrikası
nın inşasına pek yakında 

başlanacaktır. Fabrikanın 55 
metre yük•ekliğinde b:r ba
cası bulunacakt.r. Fabrika 
faalliycte geçioce havagazı 
ücretlerinin ucuzlatı!aıası, kok 
kömillü fiatinde de tenzilat 

ı rar vereceği kuvvetle ümid 
edilmektedir. 

lzaıirde Halkapınar batak· 

Jığından başka, Mersinlı, Bay 

rakh, Turanda birer batak· 

lık, Eşrefpaşada talebe ça· 

yu•oda bir, incir altı ile Gü · 

zelyalı arasında iki bataklık 
vardır. 

Çekoslovakya 
Tarihe mi 
Karışacak? 

-Baştarafı birincide

"T alihsizlik neticesi olarak 
topraklarımızı:ı en mühim 
kısmını kaybettik. Bundan 
müteessir olmamak mümkün 

değildir. Fakat, meyüs olup, 
vatanımızın diğer aksamını 
tehlikeye düşürecek şekilde 
hareket etmekten son dere
ce çekinmeliyiz. 

Bizi, adım adım takip 
edenler ve bir asayİŞ!Iİzlikten 
istifade etmek istiyenler var· 

dır. Bunların bekledikleri 
hareketlerden soo At> ce 
sakınmak ve vatanı h ,· 

istilaya maruz bırakı:. 
bi i arbedelere sebebiyet 

yapılması mümkün olacaktır. vermek. istivenlerin tahrika-

Bayat Balıklar 1 

imha Edildi 
Dün öğleden! ;sonra bele

diye merkez mıntaka amiri 
B. Mehmet Kayral balıkları 
teftiş ederden balıkçı Hayim, 
Topa) Ahrnet ve balıkçı lb· 
rahımin sattıkları on köfo 
Palamut balığının bayat ol · 
doğunu görmüş ve derhal 
mazot dökmek suretile imha 
ettirmiş ve halka bayat bahk 
satan bu balıkçılar1da ceza · 
landırmıştır. 

Borsa 
Haberleri 

h na kr pılnıamak faz mdır. 
Bu, her Çek için en mukad
des bir vazife olmalıdır." 

Bertin 7 (Radyo)- Alman 
ordusunun seferberliği terk 
etmesi için henüz hiç bir 
tedbir alınmamıştır. Siyasi 
mahfelJerden öğrenildiğine 
göre Südet m1ntakalarının 
tamamile işgali bitmezden 
evvel Alman hükumeti bu 
mahiyette bir tedbir almı· 

yı.cakbr. 

Png, 7 (Radyo) - Slo· 
vakyanıo merkezi Bratislava 
şimdi Alman hududu üzerin· 
de kaldığindan muhtariyet 
bükü :netinin merkezi Şilina
da kurulacaktır . 

Paris, 7 (Radyo) - Ha-

Çuval Cinsi 
12940 Üzüın 

3991 incir 
2240 Buğday 

Sv. Arpa 
SOb. Pamuk 

F iyta , vas a jansı Budapeşteden is · 
6, - 17,50 j t .hbar ediyor : Slovak parti-
7 , - 16, \ lerioio Çekoslovakya kadro· 
4,75- 5,125 su içinde kalmak karar1 Ma

- 3,50 ı carları hayal kmklığına uğ-
41 , - ratmıştır. 


