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Rus - Japon münasebatı ·çok gerginleşmiştir 
MareşCıl Voroşilof Uzak Şarka hareket etti 

KISA VE AÇIK 

Japonlarla Ruslar Çarnı
ıacaklar mı ? 

lzmir Fuarını Başvekilimiz 
Celil Bayar Açacak 

Soa telrraf haberleri Tokyo ile MoıkoYanın ara11nın bir 
••JH açılmlf oldajaaa bildirmekte ve bazı mllbaleğab rad· 
JO aefri1ab da bir Ru • Japoa bırbıaın arefeıiade bulua
tlafamn kaaaatiDl vermektedir. 

Filhakika Stallala baıkaabğı altında bUtOa Ruı General
ler•aia J•ptıj1 mllblm içtimadan ıonra Mar~ıal Voro,ilofun 
aulr .. rlra hareket etmesi ve Tokyoda Ruı sefarethane· 
ılae ,.pdan ıoa tecavlz bu iki devlet ara11adaki mO aıe· 
betlerin pelr çok rerrialettiiiai gaıtermektedir. 
.. mlaaıebetleria pek çolr tehlikeli bir ıafbaya rfrmfı 

olmalanaa ratmea Japonlarla Raılarıa yakın bir zamanda 
prpıfmalanaa imkln •ar mıdır ? 

Bia ba1le bir ihtimali bug&n için ıerek Japonya ve re· 
relr So.,et Raıya lçia biraı uzak rar&yoruı. 

Baaan ıebepleri ele malümdur: Japonya Çin ile koıanu 
P•Jlafllllf olmaktan çok azakbr. SoYyet Ruıya da el'aa ih
tiltl n ialnllbta yolunda yürGmekte Ye futuhat arka11ndan 
•o .. a Ye barin harbetmek için ıaıe alacak bir memleket 
olmadıjıaa rlre ba çarpııma iki taraf içıa de o kadar ko· 
.. , ol•ua rerektir. 

SoYJet Raıya ile J•poaya bizim ba iddiamıııa bilAfında 
olarak bir aa••ta tatuıarlaraa cihan politika11aıa, enternaı· 
J•al •aalyetia bir açaram keaanada balaadapaa bemea 
lallımetmek icap eclecektir. 

SIRRI SANLI 

f p nyada Son Müstahkem 
•• 

Mevki Düımek Uzere 
Saraıoı 25 (A.A) - Hı· 

.. , muhabiri bildiri1or : 
Saroate laGndeld h&k6 

•t mlatablr•111 mewkilerinia 
loaaacaıa clütmek il zeredir. 
P raalıo kav•etJeri dla Ko-
4'elin ıarbında bir ya' ma 
'-reketi ile Vı•er Sirorbe 
erıa Eıpadon mlselleaiain 

"'-• firmitlerdir. içeri rirea 
~maiden ceaaba doira 
La-- F ıuko kavvetleri bl 
~etd kanetler batbnıa 
'.9911k kaamıaa ,.aclaa teald· 

b.ılam11lırcl1r. FHako 
L_!vetleri lalk6metçilere ar· 
~ hlcam ederek baa· 
.... iki ıteı araııada bıra• 

bilecek Yazl1e1tedir. ...... 

BDyiik bir memnuniyet ile 
a;rendıiimlze g&re bu , .. ela 
lımir Eoternaıyonal fuarını 
Baıvekilimiz açacaktar. Ge· 
çea aene de fuanmızı o n· 
maa llltuat Vekili olan ba 
rllakl Baı•ekılimiı Celil 
Bayarın açmıt olduiu malim 

Şefimizin 
Marmara 
Gezintileri 

latanbul, 25 (Huıuıt) 
Reiaicumhar AtatDrk, clla 
ele Sa•arano yatihı Marmara 
denızind~ ve boğazda bir 
geıiati yapmıılardır. 

Maraşalımız 
Afyondan 
Geçti 

Afyon 26 (A.A) - Ma· 
raıahmıı Fevzi Çakmak ıeb· 
rimizden ıeçmiıtsr. lıtaıyon 
da memurlar halk ve bir 
aıkeri kıt'a tarafından iıtik· 
bal te11i edilmittir. 

ilin Müşterilerimize Kolaylık 
~•al ~"·· damta kanana r•ıete rekllmlan için maaleıef mltbit bir darbe olacaktır. 
Apttutaa itibaren tatbik edilecek olan ba kanuna ıare 120 harfi geçecek illnlar lçia 

.-c-·-ı• fl•I yirmi karaılak pal 1apı1br111ak ilzam ıelecektir. 120 Hırfbk rekllmlar içi• 
iki kar9flak pal i .. alc olaaacaktar. 

(Halkı• Seıi) okarlanaa ller baıaıta kolaylık raıterm-1ji .,bir prenıip edine• idaremla 
mlflerilerlmlıe tl1le bir kola1lak 1apmatı cllf6amllttilr. 

120 Harfte• fada ye bir ıalaifeaia cllrtte biri kadar olan rekllmlar içla illa bapu 20 
•• 120 bufe kadar olanlara da 2 karaı alaadıtıaa r6re relrllm ubiplerimlı de illa 

liatl• bqlca bir de lıer aJ için beı alb lira ayrıca pal para11 tabıiline mecbur olma• 
ip. Ulalanaı laerıl• klçlk laacamda ye çok kaYvetli •• manalı ı&ılerle yapmata •e 
laeı deh da blylk harfler, ıavYetli relimler •e kocaman bacamlarla taaalm etmete 

-·- Yerdik. Ba aaretle ayda 1alaıı ylı karat f aıla pal para11 •ermeie razı olanlara 
rikaaYırl, canlı, çok cazip Ye çok fayda verecek ıekilde illalar yapmalı taabbllt ecli· 

- -- bla mlıterlleriadlia, keadilerlae ayraca ı&ıtereceiimiı kolaylaklara anlamak içia bir 
• klareha•emlae bıı nrmalanaı rica ecli1oraı. 

Otat... Sal) .... k ye •efalı okarlar1aı ye mllfterileriae ba ••aile ile de fedaklrhldarda 
ablleceiiadea dolayi babtiyardar. 

TER GUL iSTER !GL! 
Gölgesini Kurtarmak için Az Daha 

Gövdesini Feda Ediyordu 
1'•ı•klar tli,araada ı••• ıarlp bir Yık'a olm'lftar. Amerikahaıa biri ıablldea riderkea 

Wr ..... J•lpa-nrarak ft tltri1erek dalıp pktttaaı flrlr •• bir adam bofala7or 
~J'91- ••11111ıe k••W ...... atar, prp1amap baflu, ••••aeaealal tafl"'• ba 

dur. Kılitemiı o sevinçli al· 
a&a mea'11t bir babra11aı 

teabit etmektedir. Biıveki· 

lieiZÜI fuara açtıktaa aoara 
birka~ rl• iıtirallat etmek 
isen Çetme J• ele teııif 
eclc ceklerdir. 

kura üziim 
Dün Menemenden 

Getirildi 
Seaeaia ilk lıBm mabıa 

111, d&a Menemenden lzmir 
bor aııaa ıetiıilmittir. Me· 
aemeali mlıtahsil HaUI otla 
Mehmet Oa•er tarefıadaa 
b&tüa mDıtabıillerdea evel 
yetiıtirilen ve kuı utulan 
mabı&I, Çaialoilu hıaıada 
t&ccardaa B. Htfzı Meae · 
menliye ıladerilmlttir. ilk 
Dılm mıhıull, bayrak Ye 
çiçeklerle alsleaea bir to· 
mobile konmaı •e ıehirde 
ıeıdirilmittir. 

1 

•• 
Maraıal Voro· 
ıilof Uzak Şar· 

kaGidiyor 

STALIN 
Roma, 25 (Radyo) - MOI· 

ko•adaa haber •eriliyor : 
Kremala aarayıada •• Sta· 

Dala rl1uıtlade blylk bir 
medll toplaamııbr. Ba mec· 
liıte, bitin ı•erallerle ami· 
raller .. .., bal•m .... rclar. 

llecliatea ıoara llarapl 
Vorofllof, refabtlade blJlk 
rltbell ltlrlOk 11bltaa IMalaa· 
..... .... Uuk Şarka 

Maarif Vekili lstan balda 
----------------~G0--~----~~~----

938 - 939 ders yıla için hazırlıklara başlanmışbr 
lıtanbul 25, (Huıaıl) -

Maarif Vekili B. Saffet A • 
rıkan, deairyollar1nıa Akıa 
9aparile Şark seyahatinde• 
a•det etti. 

Atatlrk, B. Saffet Anka
nı Savarano yabnda kabul 
ba1ardu. Maarif Vekili 86 · 
yuk Şefe tazimlerini ıuadu 
ve Şarktaki tetkiklerini izah 
eyledi. 

ISTANBUL 2S (Haıaıl) -
K&ltUr bakaalıtıada 938 • 

939 dera yıla için baıulıkla • 
r• baılanm•ıtır. Bu ıeae ilk 
mekteplerden meaaa olula· 
rıa orta tahıil ibtiyaçlar1aı 
karıılamak lıere me•cat or• 
ta okullarda ıabeler açıla· 

cakbr. 
Sıhhi •• ldarl ıeMplerd 

nakil ye taylaleri pp1laak 
maalimlere ait U.te ele ba· 
ıulanmaktadır. 

--~------------~ .. ------------------
Nevyor Sergisinde Hazırlı ----------oooo-----------

2ı Temmuz 9J9 Türk günü olarak kullanılaca 
Ankara, ( Huıaıl) - 30 ı rinde •• tam muk .... 

Niıaa 1939 da aıtlacak o!aa a1r1lm11 olaa •luMla ile, 
Ne.,orlr dleJa ıerriliade, bf için bir •Site Tırk .. b
Tlrk pavyoalanam, memle· rwalacaktar. 
kette maddi, maaetl ea fa1· Solla 4 lllctkle -
.. h ıekilcle tertip Jol•daki • ı ...... 

baa1rt.ldar, baıl•lertle en Belı-ika 
aaka devreıine girmit balana· ~ 

ror. Vekiller Heyeti kararile 
karalmaı olaa V eklletler 
aram komlı10•, Geaelkar· 
maJ mBmeııiliaia ele ittir•· 
kile toplaablar1u •• plıı· 
malarana devam etmektedir. 

Serıide, Amerika hlk6 
meti tarafından resme• •eril· 
mit olan paYİJODamma ill9e 
ol1rak, •Jrıea bir .. Sile T8rlr., 
teılıi telrarrlr etmiı •e rene 
maJ6m oldata lıere 24tem• 
maı, 1939 •• nrk ı&nl 
olarak kallaaalma11 tekarrlr 
•Jlemiıtlr. 

Pavi1oada klltlr tarihimi· 
ıin milJI ıe•k na 'abmıma, 
memleketlmiaia ıerek tarih 
ıerek tabiat balumıadaa ca· 
libeaial ılıterea tvlatik 
iml&lalanaaa tebarlı ettiril•· 
ceji tlpheıizclir. Maanam 
•• , .. aaballDID •• lfl•k , .. 

Btlk•I 25 (RatlJO)
aport .. lariade mıte..ııa 
Kral blrlacl Albertia ..,._. 
açalmııbr. Merantl• ..... 
aaa aaae kraHçe .EliıaW 
ıtlamııbr. Kral •• Dik Bra· 
baat Ue lall&a..t wklm 
birçok ai.U n ukul ...... 
Jetler laa llr•d• lamr ..._ 
laam ........ 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDIR -------HH--------
Tenkit gibi takdirden el 

k• • çe ınmeyız ••• 
Ealddeaberl ltir tlert laallatle •• Wr çaba• slW ••• 

kanpalu laladeld cadde lçla 1aatlatımıs Jaalan tllldad 
aaunaa alaa •• 11ra1a k•alap iMi ,a.ıer•• Wtlrilell ... 
deaba maataum bir ıantte J•pılmua Ye W.k ••tutlaf· 
lanma&la birlikte bizim de Jlılmld ,ald ... lftlr. Bea.111-
Jamiaia ba ıayret •• lalmmetiml cu Ye ı&a..._ klltlalu, 
memleket itleri laalaa•da ...... , t•ldtlenlea ........... 
jimlı slbi taktllr lpa del fınat tl .... c• ,._.,. .... 
Wllrlı. 
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Türk Dünyasının En Yüce Hakanı s . sper ıgı 

Macaristanda 
35 Nüfus haşına bir 

itfaiyeci 

·l@!fi :@i!lm~ım:A:J!I!1liilJj 1':!1!!~!?.1~!~1 ••• mı 
H A YA T V E K A H R A M A N L 1 K L A R 1 m ~ir mes~ek_ halin~ ~oymak 

Macaristanın nüfusu 8 
milyondur. Bugün bu mem
lekette itfaye evinde çalışan 
100,000 insan vardır. Maca· 
ristan bu miktarı 240,000e =---------------------- f!l uzere hukuınet bu nızamna· 

11:11 Ya%an: H. Türkekul3 me hazırlamış ve bu nizam· 
aııllll&• - 82 - ZtlEE name ile, memlekette eks· 

çıkarmağa 

Bu karar 
karar vermiştir. 

tatbik edilince Mahmud Han'ın sarayları ce - p erlik yapabilmek için mut-
lak surette eksper ehliyet· 

Macaristan nüfusunun otuz 
beşte biri itfaiyeci olacaktır. 

1 netten birer köşeye benze di 
Mahmut hani uzun zaman 

Gaznede istirahat etti. Hal
kın kültürü ile uğraştı, san· 

A atkirJara, şairlere ve ressam· 
dı lara çok iltifat gösterdi. 
b Bol ihsanlar veriyor ve on· 

• ları himaye ediyordu. Dün· 
yanın her köşesinden akın 
akın aan'at sahipleri Gazne

A ye geJiyordıJ. 

f Mahmut han Hindistanda 
d bulunduğu müddetçe pek 
Jl çok ıervet elde etti, hazinesi 
k doldu taıtı. 

C Mahmudun önünde bütün 
'J Hindistan racalar, mihraceler 
4 titredi, mihracelerin elmas, 
• inci ve albnlarla dolu saray-

lara ve hazineleri hep Gaz· 
ğ neli mahmudun eline düştü. 
s Bu zat kadar hazineye malik 
il dOnyaya hiç kimse gelmemiş 
it denilıe doğrudur. 
d Y alaız Mahmut han hem 
r müsrif değil ve hem de hey· 
t fıne düşkün ve_ meftün bir 
t zat olmadığından ne kibir ve 
1 azamet göstermiş ve ne de 
l eğlencelere ehemmiyet ver· 
1 miıtir. 
1 O daima biriktirdiği para· 
J lar1, topladığı haziaeJeri yur· 

dunun imarına, milletinin re
fah ve saadetine sarf et· 

hur şehname müellifi Tuslu 
Ferdusi hakkında şöyle bir 
rivayeti vardır: 

Tuslu Ferdusinin, Ferdus 
şehrinin bir köyünde dünya
ya geldiği söyleniyor. Bu 
zat fakir bir bayanın oğlu 
imiş, hatta aslen Türk ka
bilelerinden olup Iranda yer· 
leştiğıoi ve putao ettiğini de 
söliyenler var. 

Ferdusi anasından şair 
doğmuş bir zattır. Bulundu
ğu yerlerde onun şiirlerini 

kavrıyan ve anJıyan buluo· 
madığı için çok meyüs olur
muş. . Kendisine bir zat şu 
sözleri söylemiş: 

- Senin yüksek ruhunu 
buralarda anlıyacak kimse 
çıkmaz. 

Değerini yükseltmek ve 
şiirlerinin şöhretini temin et
mek istersen hiç durmadan 
hiç durmadan Gazneye git
meJisin, oranın sultanı sanat
kar aşıkıdır. 

Kendini bu yüce hakana 
tanıtbrabilirsek şöhretin dün~ 

yaya yayılır. 
Şair, pek çok heyecana 

kapılmış ve hiç bir şey dii
şünmeden hemen tabanları 

yağlamış ver elini Gazne. 

namesini haiz o)mak şartı 

konmuştu. Tütün eksperliği 
nizamnamesi, yürü ı lüğe gir
dik ten sonra lstaobul'da te· 
şe kül eden imtihan komis
yonıarı piyasada mevcut eks
peılere nizamnamedeki şart 

ve vasıflara göre imtihanh, 
imtihansız olarak ebliyatna· 
me vermişlerdi. imtihan he
yetleri iki senede bir topla
nacağı için tütün eksperJiği 
için müracaat eden bir 11kaç 
yüz kişinin imtihaolıuı bu 
ay senuna aoğru Istanbul, 
lzmir ve Samsun'da yapıla 
caktır. 

.... ., ... WIWI•••••••• 

Mektep Bahçe
leri Ziftleniyor 

Bizde değil, Fransada, Pe · 
ris liselerinin bahçelerini zift
lemeğe karar verdiler sebep? 

Sıhhat meselesi diyorlar : 
Kışın çamurdan, yazın toz· 
dan kurtulmak için. 

Ayoi zam;ında düşen ta· 
(ebeler için tehlike daha az-
mış .•• 

IJk partide Maarif Neza· 
reli 135,500 frank sarfede· 
rek tki büyük lisenin bah
çele-rini ziftliyecektir. 

........................... 

Bu haber hakkında fikrini 
bildiren Macaristan itfaiye 
umum müfettişi, harp~balio
de memleketin hava hücum
larına karşı tamamiyle as· 
kerJeştirilmiş olan buJ teşki
latla müdafaa edeb Jeceğini 
söylemiştir. 

Havaya para 
atmak usulü 

Havaya para atarak bir 
karar usulil ilk defa 1704 
de logilterede tatbik edil
miştir. Şimdi ekseriya fut
bol beyzbol ve kriket maç· 
larında kalelerin yerlerini 
seçmek için hep bu usule 
muracaat edilir. 

On sekizinci 
asrın erkek 

şıklığı 
Oo sekizinci asırda Avru· 

panın şık erkekleri, tıplu ka
dınlar gibi yakalarına dan
teli koyar' ve elbiselerinde 
yuvarlak tabak büyüklüğün
de düğmeler taşırlardı. 

miıtir. 

Y aloız tantanalı ve deb
debeli cuma alayları yaptı. 
rırdı. 

( Arkası var) i DOKTOR i 
Ele geçmez bir f Salih Sonad i 

Dahiliyede 
Bir Tayin 

Ankara, ( Hususi ) 
Dahiliye Vekaleti seferberlik 
müdürlüğü ikinci şube şef· 

liğine Osmaoıye kayı1lakamı 
Gafur Soylu tayia ediJm·ştir. Sarayları pek süslü idi 

çok hassas ve edebiyata düş· 
kUn oJduğ~ndan daireleri 
cennetten fark edilmiyecek 
kadar çiçekler ve bahçelerle 
donatdmııtı. 

f t ı Cild, Saç ve zührevi hasta- ı 
ırsa ı lıklar mühhassısı ı 

Kemerde Gaziler mahal- ı ikinci Beyler sokak No. 81 ı 
lesinde önü melez çayı arka- ı Her gün öğleden sonra ı 
sı tabakhane çayı ile Kemer ı Telefon: 3315 ı 
sokağı sağı tren hattı, solu .............. .. ........ .. 

Seferi hisar 
şarabı 

Kıymetli ve iş bir veziri 
vardı. Bu zat onun imar bu
ıuıunda hemen sağ eli mesa
besinde di. 

gene kemer sok2ğı ile mah- Naki) On iki senedenberi lzmir 
halkından görülen u ğbet 
üzerine Buca aşağı mahalle· 

Şehrin güzeJJeştirilmesi için 
Maymand adındaki vezirini 
memur etadıti. 

Maymand Gaznede birçok 
kütiipbaneler, müzeyyen çeş· 
meler, camiler ve medreseler 
yaptırttı. 

Esfehen, Nişabur, Tus ve 
ı ve Herattan birçok sanatkar
ı lar getirtti. O vakitler Gaz
i De, müılimanhğın yegane ir-

fan merkezi, medeniyet be· 
ıiği. idi. 

SuJtan Mahmut felsefede 
çok iJeıi gitmiş olan Fara
biyi, coğrafya müteh :ıssısı 
Mehmet Biruniyi, ıair Faru
ku ve meşhur Tusıu· Firde· 

ol ıiyi Gaznede topladı hepsine 
Dl ayrı, ayrı köşkler verdi meı· 

dut ve içinde do]aph kuyusu 
ile kulesi ve meyva fidanlığı 
bulunan 10966 metre mu· 
rabbalık büyük sebze bahçe· 
si satılıktır. Talip olanlar 
idarehauemize müracaat et-
sinler. 5-1 -______ , .. _____ _ 
Manisa oteli 

Müsteciri Salih Zorer 
Keçecilerde Lale sine

ması karşısında 
Her yere yakın ve büyük 

bir bahçe içinde havadar bir 
köşktür. 

Temizlik yeni konfor, sı· 
cok ve soğuk banyolar ol
duğu gibi sivrisinek ve tahta 
kurusundan eser yoktur. Bi
rinci yatak elli, ikinci kırk, 
üçüncü 25 kuruştur. Bir de
fa tecrübe ediniz. 

"tc**~*~~:i::A::Jt.:l:**:****:t!:t****~*" 

ir' Elhamra T~~~3° ~ 
fu ldaresinee Mrlli Kütüpane Sineması it 
ifi 
19

:Z BUGÜN '1 nefıs fılm birden 

ikt~ Küçük Albay M 
ır EraoıııcM sözıü: Şı ley Tempfe ve Lıonel Barrywora )4 
btc T ~ 

ac4( arzap kaçıyor )t 
al:TOrkçe sözlü: Joboney Veinmüller ve M~uren O'sullivan~ 

Seaoslu: 3,30-6.30-9,30 Tarzan 5-8 küçük albay 't 

· Birinci Kordonda bulunan 
lokantamı bu dda iğdeli kah
ve namile maruf bulunan 
memurin kooperatifinin tah 
liye ettigi binaya naklettim. 

Eski Süleyman, bugünkü 

İZMİR LOKANTACISI 
M. Çaylak 

de öz demir sokağında 38 
numarada nefis Buca üzü· 
mfüıden imal edilecek şarabı 
Asri Sinema karşısındaki 5) 
numarada Kadri Gönçerin 
toptan satış deposundan ara-
yın•z. Telefon: 42 ı 6 

Nakliyat sahiplerinin ve kam
yon şöferlerinin nazarıdikatına 

Vilayet Makamından : 
Vilayet şoseleri üzerinde seyrüsefer eden yük kamyonla· 

rının istihaphatlerinden fazla yük tahmil e~melerinden şöse· 
lerin vakhndan evvel b.arabiyetine ve bu uğurda sarf olu· 
nan tamirat ve inşaat paralarının heba olmasına sebebiyet 
verdiği anlaşılmış bulunmaktadır. Bu halin önüne geçmek 
ve yollare vaktinden evvel tahripten vikaye etmek üzere 
vilayet umumi meclisine niyabeten vilayet daimi encümt nin
ce alınan 31 - 3 • 938 tarih ve 357 sayılı karara tevfikan: 

1 Kamyon sabip ve şöferleri 15 - Eyhil - 938 tarihine 
kadar lzmir belediyesi makine mühendisliğine mürocaat 
edip kamyonlarının fdbrika tonajını tayin ve tesdik ettire~ 
cekler, bu tonajı gösterir mezkur mühendislikçe mühürlü 
küçük Jevhaları · şöfer mahallinin dış siperine hariçten ko
laylılda görülebilir şekilde çivi ile tesbl! eyliyect:klerdir. 
(kamyonlarda azami )'Ük biç bir suretle üç tonu tecavüz 
edemiyecektir.) 

2 - O Tarihe kadar tonaj levhasını tesbit ettirmeyen 
veya bu levhada yazılı tonajdan fazla hamule taşıdığı ala· 
kalı zabıta memurları ve nafıa yol çavuşları tarafından tu
tulacak zabıt varakalarile htbakknk eden kamyon şöföıleri 
ve mal sahiplerinden müştereken gayri kabili temyiz olmak 
üzere (25) lira para cezası ahoacakhr. 

Keyfiyet nakliyat sabiblerile kamyon şöförler5nin ehem-
• miyetle nazarı dikkatına arz olunur. (2486) 

BirMOtekaid Subayımızın Hatıraları: 

Çakırcalı 
E F E'nin 

Hakiki Maceraları 
- 24 -

oğlu uzun' mektubunu 
kim 2etirdi? 

Zavallı köylüye hayvanla· 
rını teslım edince çıfğın gibi 
bana sarıldı ve dualar etti. 
Kendisini Akhisar bülcuıne
tio1e göoderdim, aleİusul İs · 
bat ederek oradı:lo almasını 
söylertim. 

On beş gün kadar Aliağa 
çifti ğinden Yuntdağına ko · 
lorduya kadar bütün hava· 
liyi dolaştım, tekrar Manisa· 
ya döndüm. Birkaç güu isti
rahat etmek üzere evime çe
kildim, gece yarısı "Tak 
tak,, kapım vuruldu. s~o~ 
acele hü~ um etten çağırıyor· 
Jar dediler, gittim, yukarı 
katta mutasarrıflık dairesin· 
de mutasarrıf Tevfik beyle 
jandarma kumandanı İrfan 
bey karşı karşıya oturmuşlar, 
konuşuyorlar, içeriye gidim, 
mutasa r rıf : 

- Gel bakahm Mustafa 
efendi oğlumuz, dedi. 

Bir sandalya gösterdi, otur 
dum. Biraz sonra Tevfik 
efendi bana bir zarf uzattı, 
şu mektubu oku 'dedi. Oku
dum. Hülisası şudur : 

"Babacığım, senin malın 
mülkün nakdin bir evladın
dan daha kıymetli midir ? 
Cuma günü saat alaturka 
ona kadar fidi necat olan 
üç bin altın gönderilmezse 
beoi bir daha sağ olarak 
görmiyeceksin.,, :Mektubu 1 

alt tarafı pek hazin yazılmış 
tafsilitından sarfınazar edi-
yorum. 

Kumandan İrfan bey vak
ayı a'!_latb, azizim, dedi. 

- Burada hacı Ibra1ıim 
efendi hoca adında atmışlık 
bir zatın Toğancı ovasındaki 

hududundan dışarıya çıkınc 
gencin gözlerini bağlamışlar 

Nereye götürdükleri meç 
hu'dür. Mahallinde yaptığı 
tahkikatta bunları seyrede 
bir hizmetkardan başka bi 

ip ucu yoktur, maamafib b 
mühim işi size havale ede 
C t ğiz. Arkasından mutasarrı 
merhum Tevfık bey ilav 
etti : 

- Evet kumandan beyi 
düşündük, taşındık, sizde 
münasibini götmedik. Artı 
paçaları sıvamalı evfid. 

Tabii biri mutasarrıf, öte 
ki kumandanım olduğu içi 
peki başüstüne demekte 
başka çare bulamadım, hal 
buki bu iş bem çok zor v 

hem de zahmetli idi. Yan 
lanndan aynldığım zama 
saat gece yarısından sonr 
üçü bulmuştu, eve geldim 

yattım, ertesi günü saat on 
kadar iyi bir uyku çekmi 
şim, vücudumun yorğuoluğ 
da kısmen zail olmuştu. Me 
selenin ehemmiyetine binae 
hemen soluğu Hact lbrabi 
efendinin evinde aldım, ken 
disioi sorğdya çektim : 

- Size oğlunuzun mek; 
tubuou kim getirdi ? 

- Balık pazarında ba 
kallık eden Yani getirdi. 

- Kendisimi getirdi, yo 
sa yolladı mı ? 

ÇırağiJe yollamış. 

(Arkası var) 

Kara koç 
Ilıcaları 

çiftlığine iki gece evvel hikı Tabiatın şifa kaynağı e 
elbiseli ve silahh iki me~hul rafın yeşilliği ve güzel ma 
şahıs gelmiş., oğlu 18 yaşla - zarasile meşhur St:ferihisarı 
rındaki Mehmedin yemek Karakoç ıhcalar1 açılmışt 

mek yirkeo yanına sokul- müzmin romatizma ve siyat 
muşlar, seni demişler, şimdi böbrek karaciğer ve sin 
çok acele Kolderede binbaşı hastalıklarına karşı bir şi 
bey istiyor, hatta yemeğini kayaağ dır. 

bite bitirmeden çocuğu kal- Muhterem mısafirler ye 
dır mışlar, biraz ileri gittik~ ledode: nüfus kağıtlar 1111 b 
ten sonra hendekler içeri· lundurmaları şarttır. Otobü 
sinden üç kişi daha çıkmış, ler birinci kordonda 12 n 
genci aralarına almışlar ve marala garaj dan barak 
sür'atle kaç1rmışlar, çiftliğin eder. 

ooooooooooooooooooooooaooooooooooooooooaooooooooooo 

Sefalı, Gıdalı- ve Şif alı 
Neden herk~s pek çok yıllardan beri 

(Kabadayı, Kordon ve Yükse 

1 
rakılarını tercih ediyor. Çüıakü yapılışında usta, ve tecıüb 
bir el en sı hhi iptidai maddeleri en mahir bir şekilde is 

1 

mal etmekte ve zevk ve sefa için içilen bu mü tesna ra 
lara ayni zamanda bir gıda, bir deva ve bir ~ifa hassalar1 
vermektcd ir. 

BUGON iki müstesna film birden 

! ~ 1 - J U ANİ TA 
! t( 100 kişilik orkestra tarafından tem"sil edilen musikili fil 

it 2 - İlk Gece 
I~ ~ Gary Cooper .. Anna Sten tatafından temsil edilmiştir 

,~--------------------------
~~~ 
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Gezici başöğretmen ve 
den haberler 

ğ •t 1 PEŞİN ve T AKSlTLE her MARKA 

e l men· 1 B i Si K LE T ve 
MOTOSİKLET 
Şenocak ticarethanesinde ıa- ~ 
tılmaktader. Reklama kapıl· 
madan Tornaks motosiklet· 

Kültür mecmuası eğitim 
ve öğretim hareketlerini, 
prensip itibadle, adım adım 
takib etmektedir. Mecmua
nın ıon ydlarda izahına ça • 
lııtıi ı iılerden biri de "köy 
öğretmeni" yetiıtirme prob-

lemi idi. Bu konu üzerinde • 
.eri baliade yazılar da bas-

)erini ve mağazamızda mevcud .....:::~..::::::::: _____ ......;:::::...~ 
her marka bisikletleri görmeden ve fiat ögı eamedcn ka 
iyen bııka yerden bisiklet, motosiklet almayınız. 

. l\I. ALIM ŞENOCAK 
Baıdurak Kemeralb Cd. Emirler çartııı karıııııula 

Numara 61 Telefon No. 4079 

, a2aEmaBaısaaaasaaaaaaaaa:a 
1 
1 Çocuk Babalarına 

l\1üjde 
mııtı. O yazılana çıkıt ta
rihleri Ozerinden çok geç
meden köy öğretmeni yetiş· 
tirme işi Eskiıehir, Erzincan 

Arifiye, Kan, ve Edirnede 
937 yılanda açdan kurslarda 
100~ eğitmenin yetiıtirilmiı 
olması netıcesine varıldı. iş· 

EGlTMENLER DEMlRHANEDE ÇALIŞIYORLAR 

Rekabet 
Rekabet 

Rekabet 
te bulunduğumuz yılın bu 
aylarında açılmıya baılıyan 
bu kunlar teaddOt etmek
ten vr yedi ay sonra 1500 
köyJiinOo eğitmen olarak 
kendi köyline dönmüş olma· 
ıı ve iıe baılaması temin 
edilmit bulunmaktadır. 

Bu sütunlarda eğitmenle· 
ria yetittirilmesi sebeb, za
ruret ve ihtiyaçlarından ve 
kursların faaliyet tarzların-

dan etraflıca bahsedileceği 
ve kısa: en edilmiı olduğu 
için bu yazımızı eğitmenin 
köydeki bir kaç taraflı ça· 
hımaluının intibalarıaa in
hisar ettirecegiz. Bu hudud 
içindeki izablanmızı da müm
klin olduğu kadar Gezici 
baıöğretmen ve eğitmen ar· 
kadaıların ifadelerine ve 
mOfettiı arkadaşların haber 
ve blikümleriae bağ:ıyaca· 
ğız. Bunun için bu ıatırları 
okumak zahmetine katlanan· 
Jarla birlikte hayalen batı 
hudutlarımızda Edirna·Kuk
larili sınır köylerinde bulu
ıalam. 

1937 Ni1&nı baıında yüzü 
•tan "öyden kursa gelen 
ve kiounuevvehn birinde 
kendi köyünde veya en ya
kın köyee tğitmeaJik itine 
batlıyanları dolaıın müfettiş: 
.. Gecizi Ba•Öğretmen arka
daılarım kurstan sonra ve
ıilen izin müddttıni bitire· 
rek itleri batına döndüler. 

Ve hemen seferberlik bir 
bale girdiler. Köy)ere dağıl
dık. Dersane, yazı tahtası, 
sıra meselelerini hallettik. 

Köylüler çok' memnun. Gez
diğimiz köylet·de hiç bir şe· 
kilde zorluklara tesadüf et· 
medik. Muhtarlar verilen ve 
gösterilen işleri büyük hüs
nüniyetle yapmağa çalışıyor
lar. Hele t>ğilmnoleri köyler
de görmelisin .. Hangi köye 
g tsek, o köyde gitsek, o 
köyde eğitmeni ya sara ya
parken, yahud dershanelere 
badana vurnrken, veyahud 
ayaklarının çarıklnr1 çekili 

birer Aydın çiftçisi halinde 
gördük ve bulduk. Mühim 
bir kısmını da va1ifesi baş· 

lamadığı halde köy okulların
da çocuklara ders verirken 
müşahade ettik. Kendiluin· 

den hiçbir şikayet işitmedim, 
gönüllerini işe vermiş1 er ... 
Bu gün bava karlı ve tipili 
idi. Yolumuzdan kalmadık ... 
Köye vardık. Şükrü Soysalı 

"eğitmeni,, sabah saat 8 de 
okul olarak kullanılacak ca
mii tavanlarken ve çocukla· 
ra sara yaparken gördük. 
Yorgunluğumuz zail oldu, 
herşeyi unuttuk. 

Eğitmenlerin okullarına 
bayrak, saat ve sair gibi eş· 

yalar Maanif müdürlüğü ta· 
rafından satın alıumış, gön· 
derildi. Birinci yıl klavuzlar 
v:~ aletten gt"ldı, eğıtmenle· 
re dağıtıldı. Tarla, fidan, ye-

Peşin ve Taksit ile 
En ıık, en sağlam ve en ucuz elbise 

diken Kavaflar çarııııada (35) No da 

TER Z i 

Kazım Şangüder 
Avrupanın en bilylik terzi sanayi mek
tebinden diplomah olduğu gibi Avru· 
Pa ve Amerikada en çok rağbet ka -
taaan liniversal siıtemini takib eder. 

S. Ferid 
ECZACIBAŞI 

KUVVET Şurubu 

Sıhhat 

Zindelik 

Gençlik 
Bahşeder 

: ni okul inşuı fa;;'l iye! i veri· 
len drektifler dairesinde iler 
lemcktedit·, 11 haberi\: rini ve· 
rıyor. 

Edirnenio ( .. ) bö1gesi c 
ğitmenl •ri h p i in imıas nı 

taş yan mektupta müfdtişio 

yukarıda aolhthkl •. rmı t •yi t 
, ederceRİne kendi iş· başlı 

yan h.:llt-rini ve şvrtlnrrnı o!· 
duğu g bi ~ızıyo lar : "Öğ · 
rencilerimiz!c ateşli çıiışma · 
lar yapmaktayız Okulları 

mız düzenli değilse de oazı· 
mız musalla gibi iki taş ü · 
zerİ"'e bir tahta koyarak, ba· 

zımız yarf tahtası yerinA bir 
teneke saçı duvara asarak 
ve bütün zorlukl .ua göğüs 

ge erek t-ğitmeolik yapmağa 
çalışıyo ruz 11 

''Köylerimizde çal•ş "ll a va· 
ziyctimiz gittikçe ayd1Dlanı· 

yor. Geçinmemiz de fena de
ğildir. Heray başöğretmen
lerimiz maaşımızı ayağımıza 

kadar getiriyorlar. 1 aram ba· 
kanlığı bize 100 kilo b ğ· 
day 100 kilo a•pa verdi. 
Köyıüler de verilen ekinleri 
köyün ortak mah olan ara· 
ziye kendi hayvanları ile 
imece yapıp ektıler. Burada 
çok kış olmadı. Biraz olsa 
da boş gördük, yani ağla· 

nacak kadar dt'ğil .. ,, 

Gezıci başöğretmenlerin 

mektuplarrnın bazı kısıml rı 

çok orijinaldir. Bakıoız : Bı

ZHD rğıtmeo işi iyi gidiyor. 
Y ağoıur, çamur, kar deme-

yip vire geziyorum. Bir haf
ta ö ce fırtınah bir kar yağ-

dı. dört parmak kadar. Bu 
f11tınaya bölgemin en uzak 

" 30 '' Liraya 
Bisiklet 

köyü olan ( .... ) de tutuldum. Almanyadan yeni getirtmiş olduğum ve lz a.ı~r piyas~ıın 
Atım sağlam ve dinç. Pıoğ· da 45 liraya satılan bisikletleri rekabet dolayısıle ~O ~ıray 
raruı hiç bozmadım. EğittUen satışa başladım. Sınıfını geçmit çocukla{ınızı ıevınd~rmeli 
köylüyü millet mektebiDe için vereceğiniz en kıymetli hediye yavrularmızın malak ol 

toplamış. Biraz sonra köylü. mak istedikleri bisiklettir. 
Tl·carethanemizc ugw ramadan baıka ticarethanelerden al ler buraya cun atarak gel· 

mamalarını sayın mllşterilerime tavsiye ederim. 
melt rinin sebebini açığa vu· 

Adreı : lzmir Kemeralh karakolu karıısındı No. ruyoıJar: 0 Eğitmeo, b ze im· 
Asım Başakın. za atmasını öğret te pancar ~ 

parasını rahatça alalım 11 E· ASS~&·S~"EıSZSSESS&SlaBSS~ 
kitm"u arkadaş hemen ak· B 
lıoı kullanarak fırsatı kaçır- Eı· Elbise ve Manto 
mıyor;,. Alileri bir tarafa, ; Mıraklılarıaa ııwı 
Mustaf~ları bir tarafa ayırıp :.: JU 
imza atmaaını öğretmekle 

iıe başlıyor." 

-Sonu yarın-

Kırmızı 

1 
Zabitan, Baylar ve Bayanlar 
En mif k&lpesent mllıterileri memnu 

!eden bu firmayı unutmayınız !Z!../' 
[+] Tüccar teui (Türkpaı.ara lbrabim ~ • 
~] Karakaı) bukere yeni mağazada zen fin çeııdle~. Teru· 
r hanemizde bay ve bayanlar için IOn moda zanf ve pk 

Derİ)İ 'er manto, rob, tayyor, etek, büluz ve tovakar Zabitan ve 

Ç 
v J 1 ıivil elbise ve kaputları imal edilir. 

02'8 lyOr ı Muamelem peıin ve takıitledir: • . •• 

B d k d l Bu •6zlerin dogw rulugw unu anlamak ıçın bar tecrilbe klfidir. un an on sene a ar ev· 
veı yer yüzündeki kırmızı •l OiKKA T : Yeni Mağaza Odunpazarı No. 12 
derililerin azaldığına çok e- ı:ı · 'fELEFON: 3276 
sef ediliyordu. Amerika hii· •S&'GZ•...SSS~SW:Zi~,'Sı~· §1 * • • • PilP 
kümetiııin aldığı cok ciddi 
tedbirler sayesinde iyi neti
celer elde edilmiştir. Oa se· 

ne kadar evvel 266,000 mik
darında bulunan kırmızı de· 

rililer şimdi 337,000 i bul· 
muşlardır. O.o sene içinde 
71.000 kişi artmışlardır. 

lsmail Hakkı 
Pusmaz 

öıço Yapımevı 

:!ttmm Dr. F AHRI IŞIK ,..t!1 :I 

Baskül, Kantar, ~ta
sa Terazisi yeni ve 
her nevi tamirat ka
bul edilir. 

Eski kasabJar kolancılar 
numara 27 ~ lzmir Memleket HHtaneıi Rontken Mük:ıa sı ı il 

[t RONTKEN VE 8 

~ Elektirik tedavileri -v./ ... ılır ~ 
11 ikinci Beyler Sokak No. 29 l 1:.LI:.. Oi~. 1542 B 
E~~ ~~ E~~~:BKRRS~~EBIBBBSS 

Yal naz Türkiyode değil büt6n Balk .. n 
meml ketlerinde, Iranda, Arabislanda ve 
Fransa ile logilterede en çok tutulmuş 

revaç bulmuş meşhur ( ARTI ) maıkalı 
ALMAN kumaş boyalarını diğer bcyalara 
herhalde tercihan alanız. Çünkü: 

A t • boyası ile boyanan kum•f biç 
r 1 solmaz. 

A t • boyası ile boyanan 
r 1 kumaş terlediğiniz-

de çamaşırlarınızı boyamaz. 

A t • boyası; 400 gram 
r 1 sikletinde yün, ipek 

iplik, keten, floş ve karııık 
her cins kumaşı emniyetle ve 
kolayca boyar. 

Fiati 15 kuru·ş 
Toplancılaıa mühim iskonto 
yapılır. 

Telefon 
( 388:? ) 

r-
Telefon 

274:6 

Birinci Sınıf Mutaba1111 

Dr. Demir Ali 

1 
KAMÇIOULU 

Cilt ve Tenasül hastalıktan ve 

l 
elektrik tedavisi 

lzmir - Birinci beyler Sokağı No. : 55 Telefon : 3479 
mlllllilll ..... ıı ............ 

En Büyük Hüner 
Rakoru Kırmaktır 

Hayatı ucuzlatmak inkıli
bmda an a ak olmak ve re· 
koru kırmak için Bay Abbaı 
Azer 3 - 5 liraya aldığınız 
Panama ipek yazlık Bayan 
ıapkalarını ıon model ve bat· 
ti mllıterioin arzu ettiği bıı
ka modelleri 150 kuruıa ıat· 
maktadır. Ben bu fi yeti ve 
ıapkaları gördüğüm için ba· 
yanları ve Bayları menf aatları 
için ucuzluk rekorunu kıron 
Abbaı Azer Üniver1al Şapka 
Maizasını ı~bmeleıioi tavıiye 
ederim. 
Adreı: BalcaJ 



kilovat 
Tarifesi 

Elektirik kilovat tarifesini 
~esbite memur komisyon ya· 
riiı nafia müesseseleri komi· 
erJijinde toplanacaktır. 

rukarı mahal
ede kanalizas

yon işleri 
Belediyece yukan mahal· 

~Jerde beş yerde kanalizas· 
t,oa ve Malderesi analığı· 
mında da istinad duvarı in· 
tasına başlanmıştır. İkiçeş· 
l:aeliktea Dolaphkuyu mahal· 
Aeıine kadar uzanacak bü· 
frlik kanalizasyona başlan• 
"8•tlır. Belediye reisi dün bu 
Jnı••h yerinde tetkik ve tef· 
l!iı etmiıtir. 

!firede 
~ir Vak'a · 

Tirede Kızırcaavlu köyün
.~e Mestan oğlu Mehmed 
'Gür, saman meaelesinden 
~yai köyden Hüseyini bıçakr. koltuğu altından ve sol 
elinden ağır surette yarala
\lığından jandarmalar tara
~ndan tutulmuı, adliyeye 
ırerilmiıtir. 

Mühim bir 
hırsızlık 

Keme lpaıa kazasının Bet· 
)pınar köyünde ınübim bir 
bıraızhk vak 'ası oJmuotur. 
G~celeyin muhtar Salih oğlu 
B. f driıin ~vine giren meç· 
bul. hırsız tarafrndan 600lira 
ki§'ıt para ile 15 altın Jira 
ve birçok ev etyası çarın
mııhr. Hırsız, bağ budamağa 
mahıus keskin bir bıçakla 
kapının kilidini kırarak hır
•ızhğı yapmııhr. Zabıtaca 
harsız aranmaktad1r. 

Vilayetimizin 
Kültür İşleri 
Viliyetimizin kültür randı· 

manı her ıene artmaktadır. 
Okullır1 hücum eden öğren· 
cilerin mıktarı vilayetimizde 
k&Jtüre gösterilen rekabetin 
pırlik bir deliJidir. 

Bu yıl ilk okuJJardan 599 J, 
orta okulhrdan 450, liseler· 
den 246 öğrenci mezun ol· 
muıtur. 

Bay Arif 
zbodak 
lzmirin kıymetl i öğretmen• 

leriaden bay Arif fzbudağın 
Karııyakada bir (özel) ilko· 
kal ile anaokulu açmak üze· 
re olduğunu memnun~yetle 
haber aldık. Karııyaka gibi 

0 
bir mllhitin biSyle bir iyi el· 

D le açılacak okula fazlasile 
eılbtiyacı olduğu pek tubiidir. 
Ytg • o suretle Karşıyakalılara ;! ltunu tebıir ederken bay 
b .. .Arif iz budağa da muvaffa· 
.. t Jdyetler temenni ederiz. 

il 

iti Avcılar 
94 

Jrı: Bayramı 
il lzmirde büyük bir varlık 
'b41&steren çalıtkan ve fedakir 
•ı • lzmir avcılar ve atlcılar 
a •cemiyeti" geçen pazar günü 
~ahtalı köyünde unehk bay· 
ı'amlarını coıkun bir neı'e 
Ue tes'it otmiılerdir. . 

~ Kültürpark ve propağandal •• 

Hindistanda çapulculuk 
Bannu şehrindeki mağBzaları soyup yaktılar 

Londra, 24 (A.A) - Hindistanın şimali garbi hududunda Bannu şehrinden bildirildiğine 
göre Veziristan kabileleri bu şehre evvelki gece hücum ederek yirmi kadar mağazayı 
soymu~lar ve bilihaıe ateşe vermişler ve şiddetli bir çarpışmadan sonra çekilip gitmişler
dir. Çarpışmada 10 kişi ölmüş ve 25 kişi yaralanmıştır. 

Hayfada ikinci bomba patladı 30 ölü 50 yaralı 
.Hayfa 25 (A.A) - Dün sabah sebze pazarında bu ayın altasıada yapılmış olan suika11• 

dın vuku bulduğu ayni mahalde bir bombanın patlaması neticeıiade 30 kişi ölmüş ve 50 
kiti yaralanmışlar. 

Sovyet Rusya Japonyaya bir nota verdi 
Budapeşte 25 (Radyo) - Tokyoda evvelki gün Ruslar aleyhine umumi bir nümayiş ya

pılmış ve Rus sefarethanesine tecavüz edilmiştir. Bu hareket dolayisiJe Rusya Japooyaya 
bir nota vermiştir. 

Yunanistanda birçok arazi çöktü 
Atina 25 (Radyo) - Zelzele mıntakasanda yeui sarsıoblar hissedilmiştir. Halkın heyecanı 

henüz zail olmamıştır. Bazı yerlerde arazi çöküntüleri görülmüştür. 

Kendisine Emniyet Müfettişi Süsü Veru iş 
Istanbul 25 (Hıısusi) - Aziz adında yakışıkh bir genç, kendisine <'.' mniyet müfettişi sü · 

sünü vererek bazı kimselerin kızlarile evlenmek üzere dolandmcılık yaptığı anlaşılarak 
yakalanmış ve tevkif edilmiştir. 

Uyuşturucu maddeler kaçakçılığı yapan 
haham başı yakalandı 

Paris 25 (Radyo) - Zabıta, Bruklin hahambaşısını tevkif etmiştir. Sebebi, hahambaşının 
muhtelif memleketlerle yap.tan uyuşturucu maddeler kaçakçılığı şebekesini idaıe etmesidir. 

Umumi cadde-\ 
lerdPki mağaza 
lar boyaniyor 

Belediye reisimiz doktor 
Behçet Uz'un emirleriJe umu
mi caddelerdeki dükkan ma• 
ğaza ve evlerin dış cephe
lerinin boyanmasına başlan· 
mışbr. IJk defa bu işe Bas· 
mabane mıntakası başlamış 
ve Tepecik caddesindeki 
dükkan mağaza ve evlerin 
dış cepheleri boyanmış ve iyi 
bir şekle konmuştur. Keçe
ciler ve Balcılardaki mağa
zaların boyanmasına devam 
edilmektedir. 

Posta Telgraf 
Umum 
Müdürlüiü 

B. N azif'in valiliğe tayi • 
niyle açılan Postu, Telgraf 
ve telefon umum müdürlii · 
ğüoe Bayındırlık bakanlığı 
münakalat idairesi reis mu· 
avini 8. Şerafettin Karacan 
;-~~~k~en tayin edilmiştir. 

Bay Zekai 
'far akçı 

Bir buçuk aydanbe~i izinli 
bulunan kıymetli dahiliye 
müteha11ıslarından Dr. 8ay 
Zekai Tarakçı şehrimize 
dönmllştür. 

Tirede 
Bir Tütün Ça1 dağını 

BastıJar 
Tirenin Çepni köyünden 

Halil ve damadı Küçük Ali, 
Trenin Kurtuluş mahallesin
den Mustafa oğlu Mehme · 
din tütüo çardağını basmış· 

lardır. Çardağın sahibi Meh· 

med, tütün amelesioden Ali 
ve bir genç kız olan Ayşe, 

baskın yapan suçlular tara
f1ndan ağır surette yaralan· 
mışlard11. 

Y arahlar derhal hastaneye 
kaldırılarak tedavi altına 

alınmışlardır. 

Hadise jandarmaya haber 
verilince bir jandarma müf· 
rezesi takibine Eçıkarak bir 
kaç saat içinde suçluları ya· 
kalamışhr. 

Hoparlör 
Tesisatı 

Fuar sahasında yapılmak· 
ta olan elektirik tesisatı be
lediye makine ve elektirik 
mühendisi B. Hurşidin neza· 
re ti alhnda devam etmekte· 
dir. Şehrin muhtelif meydan 
ve caddelerine de Fuar sa· 
hasında yapıtacak hoparlör 
tesisatı malzemesi Hollanda
dan şehrimize gelmiştir. Te
sisat B. Hurşid tarafından 
tetkik edilmiştir. 

Cins Atlar 
Aldık 

lstanhul, 25 (Hususi) 
Binicilerimiz için Fransadan 
gayet kuvvetli ve cins atlar 
getirilmiştir. Bu atların be
heri, 10,000 Türk lirası kıy· 
met ı ndedir. 

Bandırmada 
Şl'ker fabrikası ku

ruluyor 
Ankara 26 (Hususi)-Hü· 

kômetimiz Band1rmada bir 
şeker fabrikası kurmağa ka· 
rar vermiştir. Fabrikanın ku· 
rulmasına yakında başlana· 
caktır. 

Avukatlık 
Kanunu 

Tatbikine Başlandı 
Yeni avukathk kanununun 

tatbikine başlanmışbr. Şeh· 
rimiz müddeiumumiliğine teb· 
Jiğ edilen kanunda avukatlık 
selihiyetini haiz olmadıkları 
halde avukatlar gibi iş gö· 
ren muvazalı işler yapan ve 
senedlerin temlik muamele
leri üzerinde halkı aldatıcı 

şekilde davranan kimselerin 
üç aydan bir seneye kadar 
hapis ve 500 liraya kadar 
ağar para cezasına çarptın· 

Jacakları !ıakkında kayıdlar 
vardır. 

...................... 0 .............. , ............................................ . 

İster Gül İster Ağla 
- Baştarafı 1 inci Sahıfede -

sefer başka birini kurtarayım derken kendisini feda edeceği bir sırada polisler yetişir yarı 
bayğın bir halde kurtarırlar, nedeu sonra gözlerini açan zavallı etrafına şaşkın ve perişan 
bakarken sorarlar : 

- Kendini niye denize attı ? 
- Boğulmakta olan biçareyi kurtaracaktım. 
- Kimden bahsediyorsun, gölde boğulmak üzere biri vardısa o da sizdiniz. 
Meğerse bu adam biraz çakır keyf olduğundan kendi gölğesini sular10 üzerinde görmüş 

ve biri gölde bucalanıyor, şimdi boğulacak diye deaize atı l mışrnış ! !. Mesele tahakkuk 
edince N4!vyork mahkemesi bu fedağar ( ! ) Amerikalıyı sarhoşluktan dolayı hapse mah· 
ki'ım etmiştir. 

Sen de ey okuyucum bu uak'ayı okuda : 

iSTER GULISTER AGLA 
. ~ - ( ·- ....... .ı- - - -~ .... -

Hiç şüphe yok ki "pro
pağanda,, dünyanın en büyük 
kvvvetJerinden biridir. Mo· 
dren bir cemiyet ondan 
müstağni kalamaz!. Medeni 
bir mılletin propağandasız 
varlığını ispat etmesi çok 
müşkül, hatta imkansızdır. 

Eskiden beri cari, fakat 
giz li maskeler altında yapı
lan propağanda bugüa dev
letlerin en belli başh bir 
siyaseti olmuştur. 

nız bir lzmir işi değil, bütUn 
bir Türkiyenin, Türk guru • 
runa, Türk asaletine, Türk 
varlığına bürünmilş m!Jaııam 
bir davasıdır. 

Bu büyük davada Fuar 
komitesini yalnız bırakmamak 
için hepimiz el birJiğile ça· 
hşmahyız! .. 

Kendi ufacık ve muvakkat 
menfaatlanmızı tercihan bü· 
tün bir yurt ve memleket 
men~aatlerini yabancılara 

karşı öldürürcesine küçük ve 
itimadsız bir bale ıokmıyalım. 

Bugünkü prensıp)ere göre 
bir insanın bütün bir memleket 
ve mHlet beubına fedakar 
olmak zaruret ve mecburi· 

Bu siyaseti kararlaştırmak 
İçin hususi nezaretler teşek· 
kül ederek propağandanın 

ne şekilde yapılacağmı teı· 
bit etmeğe ve bu amilleri 
memleketin ve miJJetin vazi· 

.. 1 I yeti vardır. 
yetı ı e uygun aştırmağa ça- Bunu anlamamak kadar 
lışıyorlar, bu maksatla bugün anut, geri ve kötü ananeleriıı-
dü yanın her tarafında ser· muhafazakarı bir tek fert 
giler ve fuarlar tertip edilir· bulmak değıl, bunu düşün· 
ken azami istifadeyi temin için mek bile milli ve büyük in· 
hiç bir fırsatı kaçırmazlar. kılabın kutsiyetine ihanet 

Bunda en büyük rolü te· değildir de nedir ? .. 
şekküllerden ziyade fe rdler Bu satırları yazarken, e1a-
oyoarlar, ve bilirler ki turist- sen fedakarlığı ve vefakar· 
Tik şehirler , her zaman ea 1 lığı ile her zaman öğüodü-
çok refaha erişen beld~ler- ğümüz bemşerilerimizin nele· 
dır. re dikkat etmeleri ve neler 

Bu gün bizde de tam ve yapmak mecburiyetinde bu· 
mütekamil bir propağanda Juoduğunu bir seri halinde 
vasıtası Or. Behçet Uz ve yazıırak biz de üzerimiıe dü· 
kıymetU rkadaşlarının yo· şen milli bir borcu ödemek-
rulmaz çalışmalaril"' vücud ten mütevellit derin bir hazla 
bulmuştur. "Fuar,, güzel iz. kültürpark ve fuarının küçücük 
mirimizin yarını için çok bir hadımı olmakla haklı bir 
mükemmel bir zemiodir. iz· gurur duyacağım. 
mir enternasyonal Fuarı yal- ZEKi ÇiFT 
• t:::::I 

lstanbulda Bir Tapu müd~ri· 
Cinayet yeti yeni bina-

Istanbuı, ( Hususi ) t• 
E.vüpte ciğercı Recep bir ya geç 1 
kadın yüzünden arası açıldı· 
ğı Yahya admda bir genci 
biçakla karo mı yarmak. su · 
rct ı le öldürmüştür. 

Halkın Sesi - Bu vahşi 
adam biçakla o gencio kar· 
nıoı yar!"akla acaba arkada· 
şının ciğerlerinimi doğra· 
mak istemiştir?! .... 
Fuar Münase
betile Tenzilat 

lstanbul, 25 ( Hususi ) -
Denizbaak, lzmir Fuarına 

gidecek olanlara yüzde elli 
tenzilat yapmağa karar ver
miştir. 

Taraçadan 
•• 

Düşerek Oldü 
Ist•nbul, 25 (Hususi) -

iz mit kağıt fabrikası mü ta· 
hassısı Alman Latoliksoy, 
Fazla sarhoşluk yüzünden 
eviniu taraçasından düşmüt 
ve derhal öl ..ıı üştür. 

.... ··-· ·----
Selçuk Kermes 

Dünyanın en zengin tarihi 
hazinelerine malik olan Sel 
çuğun çok enteresan olacağı 
bugünden belli olan Kermes 
EyJüJün itk haftasında yapı· 
lacaktır. 

....... •mma•••• .... 

Nevyork 
Ser"ısinde 

- Baştarafı 1 incide -
lktisad Vekaleti ayr1ca 

valilere yaptığı bir tamimle, 
Nevyork sergisinin müstesna 
ehemmiyetini, tebarüz ettir· 
miş ve ali kahları vazifeye 
çağırmıştır. 

Amerika istiklalinin 150 
inti yıl dö11.ümv dolayiıile 

Tar-u sicil gurubu müdür
lüğü teşkilatı, dünden ıtiba· 
ren elbaınra yanındaki ziraat 
bankasının eski binasında 
yerleşmiş ve işe başlamıştır. 

Kralın 
Portakalları 

Versayda eski portakal 
ağaçları vardır. Bu agaçlar1 
Fransa kralı 14 üncü Lüi 

yetiştirmiştir. Onun ölümün· 
den bugüne kadar Versayda 

kışlık bahçede duran porta

kal ağaçlarını İngiltere kralı 
Pari!le gel~ceği için bahçeye 
çıkardılar. 

Bu por' ak<ll 2 ğaç'ar- 250 
seneliktir. Sığır kaniy]e su· 
laraııaktadır. Ağ .. çlara 14 

üncü Lui elile bakardı. Hat• 
ta Namiir muhasarasında 

barba idare ederken bir ge· 
ce not defterine şunu kay· 
delmiş. "Acaba Verseydaki 
portakallar çiçek açh mı?." 

---·----
Dünyanın 

En Büyük Gölleri 
Hangileridir? 

Hazer denizi 340.000 ki· 
lometro murabbaı, Süperyör 
gölü 62.400 kilometre mu· 
rabba1, Aral denizi 48 800 
kilometro murabbaı, Huroa 
gölü 47.600 kilometro mu· 
rabbaı. Mişigan denizi 44 900 
km. mb, Çad gölü 40 000 
kilometre murabbaı, Niza 
gölü 28 400 kilometre mu · 
rabbaı. Baykal gölü 22 160 
kilometre murabbaı, 

kurulmakta olan Nevyork 
dünya sergisi altı ay dewam 
edecektir. 


