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Neşriyat müdürü: HAMDI NÜZHET 
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Boğazdaki Gemileriltalyan Denizaltıları Batırıy~rmu 
--- -----------,,,..._----------------:-----:-~,--------

Büyük Trakya manevraları Almanya -

Askeri heyetler bugün ma- Yugoslavyadan bu~
day alıyor 

Belgrad 19 (Radyo)- Yugos
lavya-Almanya arasındaki Ti· 
carct muahedesi mucibince 
bu sene Yugoslavyadan Al· 
manya'ya 10 bin vagon buğ· 
day ihraç edilmesi lazımdı. 
Mahsulün beretsiz olması yü· 
zünden ancak 2,000 vagon 
ihracat yapılabilmiştir. 

nevra sahasında bulunacak 
~------·-------~~~ 

taraf ta hazırlıklar görülüyordu. 
muharebe ~--bugün ~olacaktır. 

-------------- -- -- -Ç~i~;-'f9CHusu;~~:-; ... -

Kahraman ~topçularımız .. 
İstanbul, 19 (Hususi) - Bil· - Biz Türk.iyeye yalnız sevgi 

yiik. Erkinıharbiye reisi Mareıal değil, ayni zamanda minnettarlık 
Fevzi Çakmak, manevra sahasından hiHile de bağhyız. 
ıelırimize gelmiı ve merasimle Demiıtir. 

karıılaomııtır. Çorlu, 19 (llnsusi muhabiri· 
Bugün, ıehrimizde bulunan mizden) - Manevralar devam edi· 

Balkan ve Şark mieaklan erkilnı· yor. Kırmızı ordu, takviye kıtaatı 
harbiye rei leriue moda kulübün· olarıık, busün mukabil taarruza 
de bir öğle ziyafeti verilmi~tir. geçti. 
AkeRm lzmir vapuru ile nıanevr:ı Bugün tayyarelerimizle düş· 
nııntaka!ına hareket eden erkanı· nıan tayyareleri arasında şid· 

detli muharebeler olmuştur. harbiye rt:ieleeri Ye a keri heyetler 
şerefine, ~fareşal Fevzi Çakın:ık 

larafıııdan vapnrd:ı Lüyük Lir zi· 
yafet verilrui~tir. 

Askeri heyetler, yarırı [bugün) 
'l'ckirdıı~ında koraya çılrncaklardır. 

Şehrimize gelnıio bulunan H.o· 
manya büyük erkunıharbiye reisi 
beyaoatıoda: 

Kırmızı ordu müdafaa tay
yarelerine dayanarak mavi or· 
duyu püskürttü. 

lstanbul, 18 ( Hususi ) -
Atatürkün, yarın ( bugün ) 
tekrar manevra sahasına git
meleri muhtemeldir. 

~~~~----~--·~···------~~-----

Enternasyonal Fu-
ar yarın ac;ıllyor -Hariçten ve dahilden binlerce 

seyyah Fuar için lzmire geldi 

Fuarın paraşüt kulesinden görünüşü .. 
lzmir Enternasyonal fuarı Uz tarafından bir nutuk irad 

yarın saat onsekizde büyük edilecek, fuarın nasıl hazır-
merasimle açılacaktır. Hazır- landığı ve şimdiye kadar ge-
lauan brograma göre, fuarın çirdiği safhalar, lzmir iktısadi 
onursal başkanı Başbakanı· hayatına temin ettiği faydalar 
mız ismet İnönü adına fuarı hakkında malumat verilecektir. 
lktısad Vekili B. Celal Ba· Sonra lktısad Vekilimiz Bay 
yar açacaktır. Celal Bayar, çok değerli bir 

Evvela Belediye ve Fuar nutuk irad edecek ve makasla, 
komitesi reisi B. Dr. Behçet fuar kapısındaki kurdeleyi ke· 

birimizden ) - Manevraların 
bugünkü vaziyeti, iki taraf 
yer yer denemek ve tekviye 
etmekle geçmiştir. 'Asıl mühim 
muharebeler ve mfitekabil 
hücumlar, yarın (bugün) baş· 
layacaktır. 

İstanbul, 19 ( Hususi ) -
Bulgaristanın, Trakya manev· 
ralarımızdan endişe izhar et· 
tiği hakkında Sofyada bazı 
heberler intişar etmektedir. 

Ticaret mua
hedeleri 

Belgrad, 19 (Radyo)- Yu· 
goslavya · Bulgaristan ve Ro
manya-Bulgaristan arasında 
ticaret muahedeleri akdedile· 
cektir. Bu muahed!leri Maca· 
ristanla Yugoslavya ve Roman
ya arasındaki ticaret muahe
deleri takip edecektir. 

·~--~--~~·~···--... ----~-~~ 
Japonyada mali se 
ferberlik ilin edildi 

Bir Çin denizaltı gemisi, dün Japon 
amiral gemisini torpillemek istedi 

Çin askerleri siperde 
Şanghay, 19 { Radyo ) - Japonyada mali seferberlik 

Şanghayda bitaraf bir mıntaka ilanını kararlaştırmıştır. 
tesis için lngiltere tarafından Kabinenin bu kararı, top-
vukubulması mukarrer olan lanır toplanmaz parlamento 
teklifin, Çin hükumetince der· tarafından tasdik olunacaktır. 
hal reddedileceği haber veri· Şanghay 19 (Radyo)-Dün 
liyor. Fransız tebeasının mühim bir 

Çin hükumeti, Japonyanın, kısmı buradan vaputldra hın· 
derhal Şanghayı tahliye .et· dirilerek Fransaya gönderil-
mesını istemektedir. miştir . 

.Şanghay, 19 (Radyo)-izo· Fransız sefiri, Şanghayda 
mo Japon amiral gemisi, dün oturmak istiyen Fransızların 
bir denizaltı gemisinin taarru· akıbetinden mes'uliyet kabul 
zuna uğramıştır. Bu esnada, etmiyeceğini bir beyanname 
bir Çin tayyaresi de amiral ile bildirmiştir. 
gemisine bomba atmak iste- Şanghay, 19 ( Radyo ) -
miş ise de muvaffak olma· Şanghay belediye reisi, imti· 
mıştır. yazlı mmtakada bulunan Çin 

Tokyo 19 (Radyo) - Japon polislerini geri çekmiştir. Bu· 

kabinesi, dün gece toplanmış nun üzerine, derhal Japon 
ve uzun müzakereden sonra polisleri gönderilmiş ve imti-

secek, içeri girecek, kendi- yazlı mıntaka, zabıtasız bıra-
sını diğer davetliler, takib kılmamıştır. 
edecektir. Fuar paviyonları Şanghay, 19 ( Radyo ) -
gezildikten sonra gazinoda Japon tayyareleri, dün şafakla 
davetlilere bir ziyafet verile- beraber Yançeo ile Şapes 
cektir. Nutuklar, fuarın Lozan havalisini bombardıman etmiş· 
kapısı önünde irad olunacaktır. lerdir. Öğleden sonra da Çin 

Davetlilerin duracakları yer- tayyare hangarları ateşe tutul· 
ler şimdiden tesbit edilmiştir. muştur. Ateş, tam üç saat 
(Devamı 4 üncü sahi/•de) sürmüştür. 

Necaşi inıparatorluğun 

kavuşuyor mu? 
-------------

Habeşistandaki karışıklıkların önüne ge 
· mek için Necaşi tahta çıkarılacakmış. 

Londra, 19 (Radyo) - İn· 
gilizce Niyöz Krunikl gaze· 
tesi, İtalya Başbakanı Bay 
Mussolininin, Habeşistan im· 

paratoıu Haile Selasiyeye tek· 

rar müracaat ederek kendisini 

Habeşistan imparatorluğuna 

davet eitiğini ve bunun sebe· 

binin İtalyanların, Habeşis· 
tanda maruz kaldıkları mühim 
müşkülat olduğunu yazıyor. 
Ayni gazete, Negüsün verdiği 
cevabda, ancak Milletler ce· 
miyeti kararile tekrar Habe-
şistan imparatoru olabilece· 
ğini, yahud Milletler cemiyeti Necaşi 
mandası altında bir Habeşis· B. Mussolini, Habeşistanda 
tanın başına geçeceğini, aksi zorlukların ve harb vaziye 
takdirde Habeşistandaki harb ni önüne geçilmesine ve i 

vaziyetinin kat'iyyen onune bakın tanınmasını Negüst 
geçilmiyeceğini bildirmiştir. istemiştir. 

~~---------.... -. ... _.. .. --~-------
Tunçel i isyanı artık 
bitmiş sayılabilir _____________ ...__ 

Rızanın oğlu ile avenesi de 
kamilen imha edildiler 

1 taoLul, 19 111 ııeu iJ - Tun· meden sonra Rızııııın oğla Hasa 
celi i ) ıınıııa artık lıitmi~ nazarile ile tJiger haydudlur kiimilen im 
ltal.ılalıilir. ::0-t·rı;t~rddcrio son kiıt· edilmiştir. ~cyh Rıza, )&mndo L 
le8İ de diio imha eJilnıişıir. jnn· arkada~ı oldu~u halde firıır etmi 
darına nıüfrt.':ıo:f'lt:riırıiı, Sı·yid Hıu tir. Tokilıata ~idclı•tle rJe,·am edi 
ve avaoet1iııi Sarıoğlan mevkiine mektedir, Mel'un Şeyh bugünler 
sıkıştırmıo \e ~idc.ktli bir miiııade· yakalanacaktır. _______ _._ ............. . 
B. Mussolininin v 
receği siyasi nutu 
Italya başbakanı, dün mane 

ra kritiklerini dinledi-

lt.algan harp gemileri 
~ Palermo, 19 (Radyo) - B. ve alakadarların, bu husus 
Mussolini, dün generallarla yaptıkları kretikleri dinlemi 
bin kadar zabit muvacehesin· tir. Bu toplantıda, İtalya V 
de Sic.lya manevraları hak- liahdi Prens Omberto da h 
k d k. k"k . zır bulunmuştur. 
ın a ı raporu tet ı etmış L d 

19 
(R d I 

on ra, a yo) -

B. Litvinof giliz mahafili; ltalya Başbak 
nı B. Mussolininin, Palermo 

Viyana 19 (Radyo)- Rusya vereceği siyasi söylevi sab 

Hariciye. Nazırı Bay Litvinofun 
uzun bir zaman için Maryen 
Bad' e gidip oturacağı söyle· 
niyor. 

sızlıkla bekliyorlar. 
B. Mussolininin söylevi, b 

tün radyolarla tamim edil 
cektir. 



Sahife 2 

,Anasını Ciör __ 
--·-Kızını Al 

Yazan: Sermet Muhtar No. 60 
Ev tavuğu önceden elbette 

nazlanır, sinirlenmiş, öfkelen
miş gibi yapar. Hemen (Ey· 
vallahl)ı yapıştıranm ne farkı 
kahr kaldırım kargası sürtük· 
lerden? 

Eda, o gün Beyazıttan ileri 
gidemedi; tornistan edip eve 
döndü. Çiçekli ve kokulu zar· 
fı, ne olur ne olmaz, yırtıp 

atmıştı fakat kart göğsünde. 
Merakından yerinde duramı· 
yordu. 

Acaba kartın arkasında ne 
yazıyor? Kime okutmalı, kime 
okutmalı ?. 

Hafize, elifi görse direk sa
nır. Haydarlı Necibe akeza .. 
Burunsuz lfakatten de okuma
yı hiç umma .. Hamlacının N er 
gis? 

Bak ona söz yok; hatta yaz
ması da olacak. (Gazelleri ben 
defterime kaydederim !) deyip 
durur. Şimdi Nergisi nerede 
bulmalı? 

Eda, eski yeldirmeyi giyer 
giymez Hafizeye koştu. Gör
dün mü aksiliği ? Evde yok. 

Yeni gelin azabından biti
yordu. Kartta yazılı olanı bir 
anlasa dünyasına kavuşacak. 
Uzak ve yabancı mahallelere 
gitse; sokakta oynıyan çocuk· 
lardan birini çağırıp okutsa .. 

Ta Şehreminine kadar yü· 
rüdü. Ücera sokaklara sapıp 
sapıp duruyordu. Çocuk çok, 
fakat hepsi küçük; ya kapı 
eşiklerine dizilmişler, yahut da 
yerlerde emekliyorlar. 

Saraymeydanına geldi. Mey· 
dan, her boydan çocukla dop
doluydu. Küme küme olmuş
lar, kaydırak, çelikçomak, 
ceviz, zıpzıp oynuyorlardı. 

Dokuz, on yaşlarında bir 
oğlanı usulcacık yanına ça· 
ğırdı; sordu: 

- Sen mektebe gidiyorsun 
değil mi? 

-Evet teyze; Kafı bitirdim, 
mushafa çıktım! cevabını alınca 
gşğsünden kartı çıkarıp verdi: 

- Şunu okur musun? 
- Gezete yazısile el yazı· 

sını daha sökemedim!. 
- Haydi git, oyna! deyip 

savdı.. Gözleri etrafta. Yok 
mu yarabbi daha kabacası?. 

Yakasında rüştiye işareti bu· 
lunan 11, 12 yaşlarında bir 
oğlan gözüne ilişti. Ona ses
lendi : 

- Biraz buraya gelsene yav· 
rum ı. 

Çocuk geldi. 
- Rüştiyeye mi gidiyorsun 

sen? . 
- Evet, Topkapı merkez 

rüştiyesine! 

- Şunda ne yazıyor, oku
sana banal 

Oğlan yutkunuyor, kekeli
yor, yazıyı bir türlü çıkara· 

mı yordu. 
Edacık, arkasında soluk yel· 

dirme, tebdili kıyafette amma 
o iki oğlanla konuşurken, ba
şına sımsıkı sarmaladığı baş 

örtüsü aralanmış bittabi; nur 
gibi yüzü meydana çıkmış. 

Kartı uzatırken de ·kolun ge· 
niş yeninden kar gibi eli, dir
seğe kadar açılmış. 

Uzun eşek birdirbir, esiral
maca oynıyan 17, 18 ini bul· 
muş harmana beygiri, seğirt· 
miş]erdi etrafa. Arsız arsız ba
kıyorlar; biribirlerile itişiyor-

lar, türlü taşlar r.artıyorlardı. 
Edacık fazla duramadı. Ge

risingeri sıvışıverdi. Artık azabı 
öyle bir raddeyi bulmuştu ki 
dolaşırken vakit enikunu geç· 
miş. Çapada, Dervişpaşa so· 
kağmm önüne vardığı sırada, 
karşıki Kazasker camisi mina· 
resinde ikindi ezanı okunuyor. 
Kocası handise damlar. 

Eda, soluk soluğa koşu· 
yordu. Tıkanacak halde eve 
girdi.. Kart gene göğsünde .. 

Bunu saklıyacak bir yer? .. 
Zihni yerinde değil ki muyafık 
bir yeri keşfedip bulsun. Bir· 
den, aklını başına aldı: 

- Oturmamağı, bu çileyi 
çekmemeği göze aldıktan sonra 
kimden, neden korkuyor?. Kim 
görürse görür, tasasının on 
beşi!. 

Gayet soğukkanJılıkJa yatak 
odasına çıktı. Sandığı açtı; 

bir bohçanın arasına kartı so· 
kup tekrar kilitledi. 

Huyu malum. Birşeyi kur
mağa başladı mı, bir düşün
cesi oldu mu, imkanı yok ye· 
mek yiyemez. Gene rahatsızlık 
bahane etmeden gayri çare 
yok. 

Boğazına bir tülbent sardı; 
şezlonga uzanıp battaniyeyi Üs· 
tüne çekti. Şahap gelince, 

- Boğazım ağrıyor, galiba 
ateşim de var! dedi. 

Gene Kemankaşın etekleri 
tutuşmuştu . 

- Aman etme, şahi mi?. 
Vah sultanım, vah aliyetüşşa
nım, horozlar şimdi de boğa· 
zını mı gagaladı?. O boğaz 
ağrıcığın senden defü refol· 
sun da kuçu kuçulara gitsin, 
bana geçsin emil Sok parma
ğını, sür bademciklerine, son· 
ra kaldır benim ağzıma! Su 
içtiğim bardak nerede baka· 
yım? Göster, etrafını yalıya· 
cağım!. 

Eda, hastalık edası takın· 
mış, kesik kesik sesle: 

- Çocukluğu ne çok sevi-

yorsunuz, diyordu; bu kadar 

telaşa ne lüzum var? Boğaz 

ağrısından ne çıkar. Hükmü 

üç yirmi dört saati 
Şahapta gene tek durma 

yok. Avucunu karısının alnına 
yapıştırma; elini göğsüne 

sokma: 
- Vallahi hararetin pek 

hafif; o da senin sıcacık ka· 
nmın icabatı. Kat'iyyen nöbet 
denecek ateşin yok!. 

Ardından, bileğini yakalayıp 
nabzına bakma: 

- Vakıa hekim mekim de· 
ğilim, fakat aarabanın sıklı

ğından da anlamaz mıyım? 

Hüdayı lemyezel hakkiçün 

nabzın hali tabiide .. 
· Dedik a, Edanın kocasından 

o detece sıtkı ·sıyrılmıştı ki bu 
musallatlıkJarı büsbütün sınır· 

!erini ayakJandınyordu. Eline 
verseler herifi bir kaşık suda 
boğacak. 

Aşık bey, gene ev ilaçlarına 
baş vuruyordu . 

- Dur Sultan, şu limonu sı· 

kayım, iyice bir gargara eti. 
Boğaza kuru kuruya tülben· 
din faydası olmaz. Bir baş so· 
ğanı ortadan bölüp, birini sağ 
ötekini de sol bademciğinin 
üstürıe koyup, tülbendi öyle 
sarayım!. Tepeye köpek tersi 
ufalamak ta birebirdir ve la-

(Ulusal Birlik) 19 Atuıtos 937 

Fransada vergi ver 
miyen bir köy 

ftindli fakir Abdülha
midin macerası 

Ne hükumetten birşey istiyorlar, ne de 
hükumete birşey veriyorlar. 

F ransada hükumete vergi Ben kendisine teminat ver· 

17 yaşında küçük bir kızla evlenir· 
ken herif yakalandı ve hapse atıldı 

vermiyen bir köy. Hayret et· mek istedim. Fakat o bana 
meyiniz. Bu köy halkını hü- söz söylemek fırsatını ver
kumete isyan etmiş, çapulcu medi: 
takımından zannetmeyiniz. - Bilirim, bilirim.. sonra 
Bunlar, vergi vermek suretiJe cebimde neler olduğunu da 
yapmaya mecbur oldukları va- yazarsınız. 

tandaşlık vazifesini, başka su- - Hayır hayır yazmam .. 
retlerfo yerine getirdiklerinden Y a1nız sizden, nasıl oluyor&da 
hükumet, bu köy halkından bu mucizeyi.. 
vergi almıya lüzum görmemiş- · -Eğer bu mucize ise niçin 
tir. Fransanın son departmanı gelip de bana soruyorsunuz? 
dahilinde Belkur köyünün nü· - Nası] oluyor da köyü· 
fusu 160 kişiden ibarettir. Bu nüzü vergi vermeden idare 
köyün çalışkan halkı, köyleri- ediyorsunuz? 
ni imar etmek için her şeyi - Bu işde mucize, sihir-
yapmışlardır. bazlık falan yoktur. Ben bir 

Bir Fransız gazetecisi bu maliye nazırı da değilim. Yal· 
köyük vergi vermemesinin sır· nız birrşeye dikkat ettim. 
nnı anlamak için köye kadar İnsanın 10 bin frank iradı 
gitmiş ve belediye reisi Ade- oldu mu, onun 9,999 unu sarf
odat Ravauks ile görüşmüştür. ediyor. Artık kesri munzam· 
Gazeteci mülakatını şu suret- lara :ve fevkalade kesirlere 
le anlatıyor: hiç lüzum yok. İşte gözünüzle 
-Şimdi gelir.. lütfen biraz görüyorsunuz. IYollarımız iyi 

bekleyin, dediler. bakılmıştır. fKöyümüzde elek-
Duvarda iki tüfek asılı du- trik var. Küçük, zarif bir de 

rüyoı. Kapının arkasında bir mektebimiz var. İşte hiçbir 
hasır şapka, bunun yanında eksiğimiz yok .. 
bir traktör fabrikası tarafın- Burada yerleştiğimizde her 
dan hediye edilmiş bir takvim. sene yollarda kullanmak için 

taş toplamak üzere halkı ça· 
Büfede reçel kavanozları göze 

lıştırmak lazım geliyordu. Bu 
çarpıyor. Burası, akşam üzeri çok külfetli bir işti. Civarı· 
tam habersizce gelinecek bir mızda bir taş ocağı vardı. 
ev. İçinde hiçbir şey eksik Köylü elbirliğile buradan taş 
değil. çıkararak nahiyemiz dahilinde 

Belediye reisi bir av ceketi bize ait olan birkaç kilomet· 
giyiyor. Ceketin cepleri birçok relik yolu yaptılar. 
ufak tefekle dolu. Bir saat, Civarda gördüğünüz ağaçla· 
siçim, tütün, bir bıçak, torunu rı biz yetiştirdik. Elektrik işi-
için aldığı şekerlemeler. Bana ni biz hallettik. Köyümüze 
elini uzatarak dedi ki: mektep yaptık. Hulasa her 

- Sizi bilhassa fena bir işimizi kendimiz gördük ve 
.şekilde kabul etmek istedim. hükumetten hiçbirşey isteme-
Çünkü~:bana reklam yapma· dik. Şimdi hükumette bizden 
nızı istemiyorum. vergi istemiyor. 

BeJgrad - Birkaç hafta ev· 
vel Belgrada gelen Hintli fa. 
kir Abdülhamidin macerası 
Belgradda günün en mühim 
mevzularından birisil olmuştur. 

Hintli fakir, Belgradda bir 
kaç manyatizme, ipnotizme 
tecrübesi yapmış ve halk ara· 
sında bittabi müthiş bir alaka 
uyandırmıştır . 
Günlerce para kazanan Hintli 

bavullarım doldurunca göz· 
leri açılmış ve Belgradın gü· 
zel kadınlarına tasalluta başla-
mıştır. 

Bunlar arasında hakikaten 
muvaffak olan Hintli, nihayet 
işi ilerletmiş ve 17 yaşındaki 
Çekoslovakyalı güzel bir kıza 
da göz koymuştur. 

Çok güzel olan Çekoslovak· 
yalı kız, Hintlinin marifetleri 
karşısında hayran olduğundan 
onun davetini kabul etmiş ve 
beraberce bir gün Belgradda 
gezmişlerdir. Fakat Hintli bunu 
hrsat biJerek derhal marifetini 
kız üzerinde tatbik etmiş ve 
kızı emrine ram edecek şe· 
kilde ipnote etmiştir. 

Kız, bundan sonra babası· 
nın zengin, Pragda fabrikala· 
rı olduğunu söyleyince Hint
linin gözleri büsbütün açılmış 
ve seyahat maksadile Belgra
da gelen kızla hemen Praga 
hareket etmişlerdir. 

Kızla birlikte Pragda ha· 

kimin karşısına çıkan Hintli 

ile küçük kız, nikahlarını kıy· • Birinci sınıf mutahassıs 

Dr. Demir Ali 
Kamçıoğlu 

_______ _..,__..~._. Cilt ve Tenasül hastalıkla, 

1900 Yılında Ka- ve elektrik tedavisi 
İzmir · Birinci beyler sokağı· 

Elhamra sineması arkasında 

dın ne halde? • 
No.: 55 

Telefon: 3479 

Gözlerimiz ilerde, hep ya· 
rını düşünüyoruz. O kadar 
ileriye gidiyoruz ki, başımızı 
geriye çevirdiğimiz zaman 
hayretten ağzımız açık kalıyor. 

İşte her günkü hayattan bir 
• safha kadınların yaşayışı. 

1937 senesinde, 37 rak~.

mını atarak 1900 de nası] 

idiJer. Bugün nasıl oldular? 
diye düşünecek olursak o 
günleri yaşayanlar ·belki hafı· 
zalarında kuvvetli bir iz bu
lamazlar. 

Daha genç olanlar da o 
günler hakkında gözlerinin 
önünde hiçbir şey canlandıra· 

mazJar. 
işte size 1900 yılındaki za· 

mana ait birkaç resim. Ve 
kadın yaşayışına ait birkaç 
hatıra. 

Mesela otomobil ve kadın.,.. 
1900 senesindeki otomobille
rin bugünkü ile mukayesesi 
şudur: 

Bugün saatta 120 kilometre 
giden otomobillerin yüzer kilo
metre fazla sür'atini kesecek· 
siniz. Yani 1900 deki otomo· 

kin beyaz köpeğin tersi ola· 
cak. Bekle aliyetüşşam, sokak· 
tan şimdi bulup getiririm!. 

· Arkası oa, • 

biller ancak 20 kilometre kat· 
ederdi, İşte bu sür'atli otomo· 
bil makinesi üstündeki kadın 

henüz spora alışmamış yumu· 

şak ellerile narin vücudile di· 

reksiyonu idareye uğraşıyor. 20 
kilometre sür' ate de dayana· 

bilmek için toza toprağa karşı 

koymak lazımdır. 
İşte yüzüne ince bir tül 

alan kadın tam sporcu olarak 
otomobiJde oturuyor. 

Ten is oynayan kadın.. Boy
nundım topuğuna kadar uza
nan beyaz entarisi altında ... 

IUzun ve geniş etekliğin yar· 

dımı ile istediği gibi beyaz 
topun peşinde koşabilirdi. Ho· 
tozu da düşmesin diye çok 
ince firketelerle tutturmıya uğ· 
raşırdı. 

Motosiklet te o zamanlar 
yeni çıkmıştı. Sporcu kadın 
bundan da geri kalır mı.? 

Sımsıkı başını bağlayarak 
tepeden tırnağa kadar kolları 
kapalı, boynu kapalı bir el· 
bise ile motosiklete atlar, ge· 
zip tozardı. 

O günkü manzarayı bugünkü 
ile mukayese yapacak olursak 
aradaki fark karşısında gayri· 
ihtiyari güleriz. - .... ~ .......................... , 

lzmir Yün Mensucatı 
Türk Anooim Şirketi 
Halkapınar kumaş fabrikası 
Mevsim dolagısile çıkarılan kumaşlar 

Sağlam, Zarif ve Ucuzdur 
Yeni yaptıracağınız elbiseler için bu mamulatı tercih ediniz 

Satış Yerleri 
Birincı kordonda 186 numarada Şark halı Türk anonim şirketi 
Mimar Kemaleddin caddesinde F AHRI KANDEMİR o~lu 

dırmak üzereyken kızın baba· 
sı da keyfiyetten haberdar 
olmuş ve derhal polis vasta· 
sile hakim önünde Hintli ile 
kızı yakalatmıştır. 
Kız, küçük olduğundan Hintli 

fakire derhal ceza verilmiş ve 
hapse atılmıştır. 

Hintli fakirin bu hareketi 
nefretle karşılanmış 01. asına 

rağmen fakirin hakimi nasıl 
ipnote edemediği merak edil· 
mektedir. 

Satılık 10000 fil 
İngilterenin yeni silahlanma 

planı üzerine Hindistanda dağ 
topları için istihdam edilen 
fiJlerin gördüğü vazifeyi trak· 
törler görecektir. Hindistanın 
Birma askeri kumandanlığı 

ordudan ihraç edilecek 10 bin 
fiJin müzayede ile satılacağını 
ilan etmiştir. 

J zmir sicilli ticaret 
memurluğundan: 

İzmirde Yemiş çarşısında 12 
numarada her türlü yer mah· 
sulleri üzerine komisyonculuk 
yapan Rifat Baran ve Fadıl 
Özyurtsever şirketinin müddeti 
31-7-937 tarihinde bitmiş ol· 
masına mebni kaydının terki· 
nine mütedair beyanname 
ticaret kanunu hükümlerine 
göre sicilin 2061 numarasına 

kayt ve tescil edilmiş olmakla 
kaydı terkin kılındığı ilan 
olunur. 

1: Beyanname 
lzmir sicilli ticaret memu· 

ru resmi mühürü ve f. 
Tenik imzası 

Sicil beyannamesi 
1 Ağustos 1936 danberi teş· ' 

kil etmiş olduğumuz ve bir 
sene müddetle mukayyet şir· 
ketimiz bu kerre müddetin 
bitmesi dolayısile infisah etmiş 
olduğundan kanunu ticaretin 
42 nci maddesine tevfikan 
sicilli ticarete kayt ediJıniŞ 
bulunan şirketimizin bu defa 
kanunu mezkurun 35 nci mad· 
desi hükümler'i dairesinde esas 
kaydının terkin buyurulmasll11 

dilerim. 
31 Temmuz 937 

Rifat Baran ve Fadıl Öz· 
yurtsevr-r ştrketi azaları. 

Fadıl Özyurtsever imzası. 
Rifat Baran imzası. 

6 Genel sayı: 7583 Özel sayı: 917 
işbu 31-7 -937 tarihJi sicil 

beyannamesi altındaki imzala· 
rın zat ve hüviyetleri dairece 
maruf Rifat Baran ve Fadıl 
Ôzyurtsever şirketi azaları Fa· 
dıl Ölyurtsever ve Rifat Bar•· 
nın olup münderecatını aynen 
kabulden sonra huzuruma biı· 
zat vaz ettiklerini tasdik ede· 
rim. Bin dokuzyüz otuzyedi 
yılı T.emmuz ayının otuz bi· 
rinci Cumartesi günü. 
İzmir ikinci noteri M. Emin gre· 

ner resmi mührü ve imı•·6 Genel sayı: 8325 Özel sayı: 9/7 
Bu beyanname suretinin dai· 

rede saklı 31-7-937 tarihli ve 
7583 numaralı aslına uyguıı 
olduğu tasdik kılındı. Bitl 
dokuzyüz otuzyedi yılı Ağus· 

tos ayının onyedinci Salı güniİ· 
17 Ağustos 1937 

İzmir ikinci noteri M. Ernill 
resmi mühürü ve E. Ere· 

ner ımzası. 

1 



Sahife 3 (Uluul Birlik) 19 Ağustos 937 

I;. İİİiiiiiiiiiiiiiiiiiil ._iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii-iiiiiiiili"'iiiii"'iiii-,l---N-.-V-. -----F ratelli Sperco vapur 
Hikaye Balo dönüşü W. F. ff. Van ROYAL NEERLANDAIS NAVYA limanlarına hareket 

acentası IOiivier •• ve şu , ................................... -~ 
r D Z KUMPANYASI edecektir. 

-Suçlusunuz. Sizi karakola Tan bu sırada koridordan er ee "RHEA" vapuru 18 Ağus· "GDYNIA" motörii 2 Ey-
davet ediyorum. bir memur koşarak geldi: & C lülde ROTTERDAM, HAM-

- Ne suçu işlemişim, öğ· - Pardon, dedi, bir yan· O. tosta ANVERS (doğru) ROT-
TERDAM AMSTERDAM BURG ve ISKANDINA VY A 

tenebilir miyim?. lışhk olmuş. Asıl hırsızları DEUTSCHE LEVANTE LINlE • · ve 
t.. - Canım şimdi ağız yap- yakaladık .. İğneyi çalan deli- G. m. b. H. HAMBURG limanları için yük 
·••3yınız ve yaptığınız işi itiraf kanlı bulundu. Yalnız, bir HAMBURG alacaktır. 
ediniz. yanlışlık yapmış. Suç ortağı "GANYMEDES" vapuru 5 "YALOVA,, vapuru~25Ağus-
a J Sözlerinizden hiçbir şey olan kadının çantasına koya· tosa doğru bekleniyor. RO- Eylülde ROTTERDAM, AMS-
n amıyorum. açık söyleyiniz. cağı yerde, acele ile ve he· TERDAM, HAMBURG ve TERDAM ve HAMBURG li· 
- Sizi akşamdanberi takip yecanla hanımefendinin çanta-

ediyoruz. Buraya bu akşam sına koymuş.: BREMEN için yük alacaktır. manlarına hareket edecekti. 

güzel bir kadınla beraber gel· Memur, Perihan hanıma AMERICAN EXPORT LINES "GANYMEDES" vapuru 22 
diniz, bu kadın, sizin suç döndü: THE EXPORT STEAMSHlP Eylülde BURGAS, VARNA ve 
~ttağımzdır. Gece saat bir - Affedersiniz muhterem CORPORA TION KÖSTENCE limanları için yük 
b~çukta, beraber dansettiğiniz Bayan. Özür dileriz. Boyurun " EXHIBITOR,, vapuru 18 alarak hareket edecektir. 
ır Macar kadınının göğsün· serbestsiniz. Ağustosta bekleniyor. NEV- SVENSKA ORIENT LINEN 

d.eki kıymetli igv neyi yankesi- Peri hanla kocası söylenerek YORK ve BAL TIMOR liman- BARDALAN 
1 k " D" m~törü cı i suretile çaldmız ve suç çıktılar, bittiler. Zeki memur ları için yük alacakhr. 

Ortağınız olan güzel kadının bana döndü: EXPRES vapuru 3 Eylülde elyevm limanımızda olup 12 
lrıasas ·· · b kt ğ - Asıl suçln kadının çan· Nev York için yük alacakbr. Ağustosta ROTTERDAM • k 1 

uzerme 1ra 1 1 çan· HAMBMRG ve ISKANDl-
oydunuz. tasında bir küçük aşk mektubu PiRE AKTARMALI SEYRi A bb NA VY A limanlan için yük 

1( tnan yara i çıldıracaktım. dolandmcı kadının çantasına SEFERLER alacaktır. 
b ulaklarım neler işitiyordu. koymuşsunuz. "EXETER,, vapuru 13 Ağus· 
l\ezil kepaze olacakbm. ..VIKINGLAND" motörü 23 

R· d . Memur, Perihanla kocasının tosta PiREDEN BOSTON ve Ağustosta ROTTERDAM , 
b - ıca e erım, memur b k k l NE.VYORK için hareket ede· 

ey dedim, bir yanlışlık ola- arkasından a ara gözi e işa· HAMBURG ve ISKANDI-

~~·. Ben yankesici değilim. ret etti, güldü: cektir. 

limanlarına hareket edecektir. 

SERViCE MARITIME 

ROUMAIN 

.. ALBA-JULUA" vapuru 16 
Ağustosta MALTA ve MAR

S iL YA limanlarına hareket 

edecektir. 

.. SUÇEA VA" vapuru 7 Ey

lülde MALTA ve MARSIL-

YAya hareket edecektir. 

Yolcu ve yük kabul eder-

ler. 

ilandaki hareket tarihlerile 
navlunlardaki değişikliklerin· 
den acenta mesuliyct kabul 
etmez. 

Daha fazla tafsilat ıçın 

ikinci Kordonda FRA TELLi 

SPERCO 

rekası Limite 
vapur acent 

Birinci Kordon Rees binası 

Tel. 2443 
THE ELLERMAN LINES LTD 

"DRAGO,, vapuru 10 atus· 

tosta LIVERPOOL ve SWEN· 

SEAdan gelip yük çıkaracak. 

"LESBIAN" vapuru 20 ağus· 
tosta LONDRA, HULL ve 

ANVERSten yük çıkaracak ve 

ayni zamanda LIVERPOOL 

ve GLASGOW için yük ala· 

caktır. 

"LEGRIAN,, vapuru 

ağustasta LONDRA ve HULL 

için yük alacaktır. 

Tarih ve navlunlardaki deği· 
şikliklerden mes'uliyet kabul 
edilmez. 

nur. 

ııuvıyetimi söyleyeyim. - Mektubu kimbilir, kimin Seyahat müddeti: 
H PIRE-BOSTON 16 gün 

h -; ayır. Hayır. fazla iza- çantasına koymak istiyordu- PIRE-NEVYORK 18 gün 
.. . 

ata lüzum yok. nuz.. Kusura bakmayın, b":Jyu· 
B-. Aman efendim, nasıl olur? run serbestsiniz. Mektubunuzu SERViCE MARITIME 
b enı~ içtimai mevkiim var, da size iade ediyorum. ROUMAIN 
b ay~ıyetim var. Rica ederim, Bitti BUCAREST 
enı burada rezil etmeyiniz. "DUROSTOR,, vapuru 29 
Biz, bu küçük odada me· /zmir Sicilli ticaret Ağustosda bekleniyor. KÖS· 

l'llurJa münakaşa ederken dı· TENCE, SULINA, GALA TZ 
k•tdan bir gürültü duyuldu, memurluf undan : ve GALATZ aktarması TU· 
kadın, erkek sesleri birbirine [ Rifat Baran] ticaret unva· NA ıimanları için yük ala· 
t •~ışıyor, bağnşıyorlar, gürültü nile lzmirde Yemiş çarşısında caktır. 
lı dıyorlardı. Yanımdaki memur 22 numarada her türlü yer 
b~rnen kapıya koştu. Aralıktan mahsulleri üzerine komisyon· 
Ş~t müddet dışarıya baktı. culuk yapan Rifat Baran'ın ış· 
d 'tndi dışarının sesleri, bulun· bu ticaret unvanı Ticaret ka· 

1•
11
1-umuz odaya daha iyi ge· nunu hükümlerine göre sicillin 

~>'ordu. Bir kadın sesi duy- 2062 numarasına kayt ve tes· 
ulll .. Ağlıyordu. cil edildiği ilin olunur. 

>' Bu Peri hanın sesi.. haykırı- f zmir sicilli ticaret memur-
Otdu: luğu resmi mühürü ve F. 

" - Ben hırsız değilim.. ha- Tenik imzası. 
ılt d d ~· .. 
ltı ·· ava e ece5ım sızı .. na· 
Usuına leke sürüyorsunuz. 

8 
Bir aralık Perihanın koca

~rıın bağırd~ğını işittim. Allah 

ilah.. neler oluyordu?. Bu 

k:ee bir uğursuzluk vardı. Bü

>'111k bir yanlışlık olmuştu. Gü-
tr · . 1 mısın, ağ ar mısın. 

Mernur tekrar yanıma geldi: 

- Dışarı çıkınız, dedi .. 
h Çıktık, Bir de ne göreyim? 
ı-et'b 
.. 1 an, kocası.. yanlannda 
•l\t'I 
b· 1 

• resmi birkaç memur .. 
~ ır gürültü, bir kıyamet gidi· 
ç~ · Perihanın çantasından 
'-arılan hir büyük iğne ma-
~~ üzerinde duruyor. 

ır memur: 
b ._ işte, diyor. Suç aleti 
lıdur 

ltı Çok müşkül vaziyette kal
t~4tıın. Perihan hüngür hün
le r. ~üngür ağlıyordu. Kocası 
~:!tı•yor, bağırıyordu. Beni 
tıhanla yüzleştireceklerdi. 

4. M. lzmir Tapu sicil Mu
hafızlığından: 

Karşıyakaya tabi Alurca kö
yünün Soğukpınar mevkiinde 
şarkan Soğukpınar, garben 
Veli çavuş veresesi, şimalen 
Kalabak deresi, cenuben yetim 
Veli oklu kara Veli ve yol ile 
çevrili 11028 metre murabbaı 
bir sebze bahçesi çallık Veli 
oğullarından Kara Mustafanın 
malı iken ölümile oğlu Hasana 
kaldığından bahisle tapuya 
bağlanması istenilmiştir. Tapu
ca kaydı bulunamadığından 
24/8/937 Salı günü mahallinde 
tahkikat yapılacaktır. 

Bu malın mülkiyetinde, sı· 
nırında, ayni hakkında ilgisi 
olduğunu iddia eden varsa 
o gün mahallinde tahkikat me· 
muruna yahut o güne kadar 
lzmir Dördüncü mıntaka tapu 
sicil muhafızlığına belgelerile 
birlikte müracaatları bildirilir. 

l~mirPainukMensucatı 
Türk Anonim Şirketi 

y Şir~etin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkapınardadırr. 
erlı pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

~eyik ve Leylek Markalannı havi her nevi Kapot bezi 
'l'tıal eylemekte olup malları Avrupa'nın ayni tip mensu· 
Cat1na faiktır. 

l'elefon No. 2211 ve 3067 
elgraf adresi: Bayrak lzmir 

STE ROY ALE HONGROISE 
DANUBE MARITIME 

"BUDAPEST,, motörü 13 A· 
ğustosta beeleniyor. Belgrad, 
Novisad, ~maono, Budapeş· 
te, Bratislava, Fiume ve Linz 
limanlan için yük alacaktır. 

JOHNSTON W ARREN LINES 

LiMiTED - LIVERPOOL 
" INCEMORE ,, vapuru 29 

Ağustosta bekleniyor. LIVER

POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KÖSTENCE, 

SULINA, GALA TZ ve IBRAIL 
limanları için yük alacaktır. 

ARMENET H.SCHULDT 
HAMBURG 

..NORBURG" vapuru i7 
Ağustosa doğru bekleniyor. 
Roterdan, Hamburg ve Bre· 
men için yük alacaktır. 

DEN NORSKE MIDELHAVS
LINJE • OSLO 

"BOSPHORUS,,motörü 26 
Ağustosta Dieppe ve Norveç 
limanları için yük alacaktır. 

" BAALBEK ,, motörü 23 
eylülde bekleniyor. Dieppe, 
Dünkerlc ve Norveç limanla
rına yük alacaktır. 

.. Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 

hakkında hiçbir taahhüde giri

şilmez.,, 

Birinci Kordon, telefon 
No: 200- 2008 

Doktor 
Ali Agih 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Başdurak büyük .. f:talepçioflu hanı karşısında 

· Hamdi Nüzhet Çançar 1 

SıhhatEczahanesinde 1 

1 bulunur 1 
~ w. 

Tesiri t11bii, eşsiz bir müshildir. Okadar zararsızdır ki gebelerekalp,böbrekle1 ı 
rahatsız •e tanaıyonları iJ.ksek olanlara bile Doktorlar b ava · 
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<;anakkale boğazındaki gemileri 
lta.lyan tahtel~irleri batırmış 

Dün iki lspanyol gemisi daha batlrılmıştlr. lngi
liz donanması, ateş emri almıştır 

lstanbul, 19 ( Hususi ) - leniyor. Bu haber üzerine, (Deyli Ekspres) gazetesine 
İngiliz kabinesi; İngiliz ticaret Karadenizden gelen İspanyol göre, Çanakkale haricinde da· 
gemilerine taarruz edecek olan posta vapurları, limanımızda ima ihtilalci ispanyaya aid 
denizaltı gemilerine karşı der· tevakkuf etmek mecburiyetin· bazı dtnizaltı gemileri bulun· 
hal ateş açılması için harp de kalıyorlar. makta ve bunlar Rusyadan 
gemilerine emir vermiştir. Londra, 19 (Radyo)-(Deyli gelen İspanyol gemilerini ta· 

İstanbul, 19 (Hususi)- Ak· Telgraf) gazetesi, Rusyadan ki~ ederek torpillemeğe çalış· 
denizde, (Ayasalas) ve (Mar· gelen (Marnegro) vapurunda maktadırlar. Ayni gazete bu 
negro) adında iki İspanyol bulunan mürettebatla kamilen denizaltı gemilerinin, İtalyan 
gemisinin daha batırıldığı söy· boğulduğunu haber veriyor. adalarında barındıklarını bil· 

Rus t yya
recileri 

İ~in mütemadiyen 
araştırmalar olu. 

yor fakat .. 
Moskova, 19 (Radyo) -

Moskovadan kutup yoluyla 
Amerikaya hareket eden Le· 
vaneskirlin tayyaresinden el'an 
bir haber alınamamıştır. Ayın 
17 sinde bazı radyo istasyon· 
)arı tarafından alınan hafif 
işaretler de artık duyulmuyor. 
Tayyarecileri aramak için 18 
tayyare yola çıkmıştır. Fakat 
iki tayyare, fazla soğuklar yü· 
zünden geri dönmeğe mecbur 
olmuştur. Kutup· Amerika se· 
feri için büyük ve çok mü· 
kemmel bir tayyare inşasına 

başlanmıştır. ...... 
Alman 

Harp gemileri Ka
dikse gidiyarlar 
Livorto, 19 (Radyo) - Üç 

Alman zirhlısı, bugün Kadiks 
limanına gitmek üzere bura
dan hareket etmişlerdir. ---·-.....-....---
Miihim bir ko

nuşma 
Paris, 19 (Radyo) - Frnsa 

hariciye nezareti siyasi müs· 
teşarı Bay Fransuva Döneşan, 
dün erkanı harbiyei umumiye 
reisi general Gameleni kabul 
etmiş ve uzun müddet konuş· 
muştur. Bu konuşmalara büyük 
ehemmiyet veriliyor. 

Mülakat 
Viyana 19 (Radyo) - Çe· 

koslovakya Başbakanı Bay Mi
lan Hodza, dün Tiroide Paon-. 
kiye giderek Macaristan baş-
bakanı Bay Darani ile uzun 
bir mülakat yaptığı söyleni
yor. ····-Misket şarabı 

İnhisarlar idaresi tarafından 
şaraplık yaş üzüm mübayaa· 
sına devam edilmektedir. Şim· 
diye kadar Burnava ve hava· 
lisinden misket ve çekirdeksiz 
olmak üzere 400,000 kilo şa· 
raplık üzüm satın alınmıştır. 
Bu üzümler, İnhisar idaresinin 
imalathanesinde tasir edilerek 
derhal şarap yapılmaktadır. 

Bu sene inhisar idaresi tara· 
fından misket üzümlerinden 
yeni ve çok nefis bir nevı 
şarap imal edilecektir. 

. .. . . . . . 
BaşVekilin beyanatı ·- ..... 

Emniyetimizi, başka devletleri 
ile mücadeleden beklemiyoruz. 

l!,fanbul, 19 (Hususi)
Başvekil G. ismet lnönü, 
lskandinavya gazetelerinin 
/stanbul muhabirlerini ka
bul buyurmuşlar ve bey-
nelmilel vaziyet hakkında 
beyanatta bulunmuşlardır. 
G.lnönü, umumi buhran ve 
sulh hakkında şu sözleri 

söylemişlerdir: 

- Umumi buhran için 
en yüksek prensibimiz, her 
türlü vesaitle sulha hizmet 
etmek, milletler arasında 
uzlaşmayı ilerletmek, em-
niyetimizi başka devlet
lerle mücadeleden bekle
memektir. ·-·--

ıraktaki isyan 
Orduda hareketler başlamış 
İstanbul, 19 ( Hususi ) - bir telgraf haberine göre, 

Bağadaddan gelen haberler, isyan orduya da sirayet etmiş 
Irakta vaziyetin çok karışık ve yer yer hareketler başla· 
olduğunu bildirmektedir. Son mıştır. 

~~~~~----~ ........ ~--------·~~~ 

Enternasyonal Fu
ar yarın a~ıllyor 
Bo~taraf 1 rıci ~alıifede -

Lozan kapısının sol tarafı hü· 
kumet erkanına ve Büyük 
Millet Meclisi azasına, sağ 

tarafı da gazetecilere ve diğer 
davetlilere mahsustur. Fuar 
yarın akşam açılacağı için 
fuar sahasında görülmemiş de· 
recede hummalı bir faaliyet 
vardır. Vilayet ve ticaret oda· 
ları paviyonları ile Manisa 
vilayeti, Türkiye ticaret oda· 
ları, İş Bankası paviyonları ta· 
mamlanmıştır. Mehmet Ruşen, 
Şark sanayi firmaları ve diğer 
bazı mühim ticarethanelerin 
birleşerek yaptıkları büyük 
paviyon da güzel bir eserdir. 
İnhisarlar paviyorıunun şekli 
değiştirilmiş ve Ön kısmı a 
şarap imalini ve tütün istih
salini gösteren relyefler yapıl· 

_ mıştır. Manisa vilayeti pavi· 
yonu da çok güzeldır. Paviyo· 
nıın ön tarafında büyük mik
yasta bir üzüm salkımını tu· 
tan güzel bir köylü kızı gö· 

, rünmektedir. Atatürkün kıy· 
metli bir büstü de, yüksek bir 
sütun üzerine yerleştirilmiştir. 

Bu sene fuarda eğlence pa· 
viyonları çoktur, açık hava ti· 
yatı osunda operet tropları tem· 
siller vereceklerdir. 

Yolların inşaatı tamamlan· 
mıştır. Fuar sahasının etrafın· 

daki bütün yoJlar, parke dö· 
şenmiştir. Bu suretle fuar sa
hası, toz topraktan kurtarıl· 

mıştır. Patinaj yerinin ve yeni 
havuzun inşaatı da bitmiştir. 

Bu se"ne fuara lngiltere, 

Sovyet Rusya, Yugoslavya, 
Yunanistan, Suriye ve lalya 
hükumetleri resmen iştirak et· 
mektedirler. 

Bugün lstanbuldan gelecek 
olan Karadeniz vapuru, İtan· 
buldan ekspozanlarla fuar zi· 
yaretçilerini getirecektir. 

fzmire fuar münasebetile 
şimdiden gelenler pek çoktur. 

OteJler epey kalabalıklaşmıştır. 
Fazla ziyaretçi geldiği takdir· 
de otel halinde kullanılmak 
için bazı mekteplerin kullanıl· 
ması hususunda teşebbüslerde 
bulunulmuştur. 

İzmir vilayeti ve Ticaret 
Odası paviyonları, fevkalade 
zengın bir şekilde hazırlan· 
mıştır. Vilayet paviyonunda 
turizm için ayrılan zengin 
köşe, İzmir mıntakası ile Tür-

kiyedeki muhtelif asarıatika 

hakkında ziyaretçilere tam bir 

malumat vermektedir. Hara· 
belerin, birçok maketleri de 
yaptırılmıştır. 

Ticaret Odası paviyonunda 
Ege mıntakasının muhtelif 
mahsullerinin istihsal ve ihraç 

miktarları hakkında grafik ve 

istatistikler, istihsalatımıza aid 

çok güzel resimler vardır. 

Sümerbank paviyonu da 
tadil edilmiştir. Yeni kurulan 

fabrikalarımızın dokudukları 
muhtelif kumaş ne basmalar da 
fuarda teşhir edilecektir. 

Fuarın arka kısmında mi· 
mar Bay Necmeddin Emre 

diriyor. 
Valansiya hükumeti, İspan· 

yol vapurlarını batıran deniz· 

altı gemilerinin, Frankoya aid 

olmayıb İtalyan olduğunu tes· 

bit etmiş ve bundan dolayı 

Uluslar Sosyetesine müracaatle 

protestoda bulunmağa karar 
vermiştir. 

Küçük antant 
Daimi konseyi 

toplanıyor 
Belgrad 19 (Radyo)- 9 Ey· 

lülde Bükreşte küçük antant 
daimi !konseyi toplanacaktır. 
Küçük antant Dış bakanları· 
nın yapacakları bu toplantıda 
30 mes' ele üzerinde müzakere 
cereyan edecek, Tuna havzası 
zirai memleketlerinin teşriki 
mesaisi ve Tuna havzası sanayi 
memleketlerile orta ve batı 
Avrupa sanayi memleketleri 
arasındaki iktisadi münasebat 
işleri de görüşülecektir. 

Belgrad 
Ticaret tayyareleri

nin uğrağı oldu 
Belgrad 19 (Radyo)- Bel· 

grad da tayyarecilik tedrisatına 
büyük ehemmiyet verilmekte· 
dir. Son zamanda Belgrad, 
ticaret tayyarelerinin uğrağı 

olmuştur. 

1 üzüm incir 
Piyasa bugün 

açılıyor 
Üzüm ve incir piyasaları 

bugün öğleyin açılacaktır. Bu 
münasebetle borsada merasim 
yapılacaktır. 

Saylav/arımız 
Denizli Saylavı Bay Mazhar 

Müfid ve Niğde Saylavı Bay 
Rasim Ferid Mersinden şehri· 
mize gelmişler ve lstanbula 
geçmişlerdir. 

tarafından inşa edilen hayva· 
natı vahşiye paviyonu, fuarın 

bir hususiyetini teşkil etmek
tedir. 

Fuar münasebetile lzmirde 
muhim spor temasları ve gü
reşler yapılaçaktır, zengin bir 
program hazırlanmıştır. 

Paraşüt sporu, Türkiyede 
• • 

ilk defa lzmirde ve fuarla be· 
raber başlıyacaktır; paraşüt 
kulesinin inşaatı bitmiştir. 

Bugün bazı tecrübeler yapı· 
lacaktır. Paraşüt sporuna alış· 

mak istiyen gençlerimizden 
birçoğu, şimdiden bu spora 

başlamak için istical etmekte· 
dirler. 

lzmirliler, iktısadi bayram 
için fevkalade bir şekilde ha· 

zırlanmaktadırlar. Yarın, fuar 
şerefine bütün şehir donana· 

cak ve bayram günlerinden 
birini yaşıyacaktır. 

Muzaffer Giyyom 
Nakleden: F. Ş. Benlioğlu 

-3 
Süvari müfrezesi, misafirhane 

sahibine, tüccar olduklarını 
Lile iş için geldiklerini söyle· 
diler. Misafirhane sahibi işinin 
ustası idi. Şimdiye kadar bin
lerce kişi bu misafirhaneden 
gelip geçmişti; o, gelen yol
culawı kim olduklarını sözle· 
rinden değil hareketlerinden 
anlardı. Bunların da, tüccar 
olduklarını söylemelerine rağ· 
men katıksız asker olduklarını 
hemen anladı!. Hem de söz 
söyliyenin, bu müfrezenin reisi 
olduğuna hükmetti!. 

Bu müfrezeyi teşkil edenler, 
sır saklamağa muktedir insan· 
lar değillerdi; çünkü hancıdan 
malumat istemeğe başladılar 
ve bu malumat hep saray ve 
kalelerin vaziyeti ile alakadar 
idil. 

Süvariler yedikten ve atla· 
rını hancıya bıraktıktan sonra 
şehre girdiler; pazara geçtiler, 
o gün şehrin pazarı idi; çar
şıda pek çok kalabalık bulu
nuyordn, süvariler bir müddet 
gezdikten sonra, bir yerde 
oturdular. 

Fakat reisleri olduğu anla· 
şılan en gençleri bir arkada
şiyle beraber sarayın yolunu 
tuttu. 

Sarayın önüne 1 geldikleri 
vakit, bu genç, arkadaşının 
kulağına bir şeyler söyledi, ar· 
kadaşlarından ayrılarak sara· 
yın medhaline doğru ilerledi. 

Nöbetçi ve teşrifatcıların 
kendisine birşey sormamaları 
ve hatta bir misafir veya ziya· 
retçi olduğunu anlamamaları 
için ciddi ve seri adımlarla 
sarayın kadınlara mahsus ve 
bilhassa Matildin bulunduğu 
kısmına doğru ilerledi. 

Genç bu planında muvaf· 
fak oldu; çünkü hiçbir kimse 
kendisinin yabancı olduğunu 
sanmamış yahut görmemişti. 

Bu suretle, evvelden aldığı 
izahatlı bir kapu önüne geldi 
ve kapıyı açtı. 

Karşısındaki genç kızın, Flan· 
der Dükünün kızı Matild ol· 
duğunu hemen anladı. Ken· 
disine verilmiş olan eşkal bu 
kız da tamamen vardı; ve pek 
güzeldi! 

Genç kız odasına ani şe· 

kilde giren delikanlıdan ürktü 
ve: 

- Yabancı delikanlı, sen 
kimsin? Burada ne istiyorsun? 
Diye sordu. 

Meçhul delikanlı kapının 
eşiğinde durdu, fakat azmü 
kararla: 

- Ben, dedi Giyyom dö 
Normandiyayım. Yani piç Giy
yom 1 

Matildi saçlarından yakalı
yarak kendisine doğıu çekti, 
hiddetinden tir-tir titriyerek: 

- Bir Kontes olduğun için 
kendinde beni tahkir salahi· 
yet ve hakkını buluyordun, 
değil mi? Fransız Kralı ve di
ğer devletler Kralları ile olan 
akrabalığın sayesinde istediğin 
gibi hareket edebileceğini 

sandın, değil mi? Bu vaziyet
ler senin dilinin zehirli bir yı· 
lan dili olmasını icabettiriyor. 

Giyyom bunları söyledikten 
sonra genç kızı aşağı doğru 

çekti, başını ta ayaklarına ka
dar götürdü! 

Matild, devrin en kibirli, en 
azametli bir kızı idi? Bunun 
için uğradığı taarruzun her 
ihtimali havi olmasına rağmen 

hiçbir şey çıkarmadı ve hiçbt 
kimseyi imdadına çağırınad' 
böyle sefil ve aciz bir hald 
kendisini hizmetkarlarına gOl' 
"termek istemiyordu. 

Ayni his ve kibir ile kurt0 

mak için mücadeleye başlad. 
Fakat Giyyomun eli, deJ!l. 

bir mengene gibi idi? Matild 
bir kukla gibi bir koıtıır 
oturttu. 

Nedimeler içeri girdikl' 
vakıt, Düşes bu halde buld\i 

lar. Dük, nedimelerin get 
dikleri vakıt büsbütün artJ 

bir hiddetle Matilde: 
-Önümde diz çök ve beU 

den kusurudun affını iste! diJ 

bağırdı . 
Matild, tabii bu emre it~ 

etmedi; dük, Matildi yeniM 
başından tuttu ve ayakJsrı~ 
eğilmeğe icbar etti, fakat b 
anda, yanlış bir hareketle ~js 
tild elinden kurtuldu; ş~ 
Giyyomun ayaklarına · deydı 

Nedimeler, korku ve bS, 
• b 

retten şaşırmışlar ve hıÇ 

hareket yapmıyorlardı. 

Giyyom, inatcı bir kııls 
şılaştığını görünce, daha bsş.0 
bir hareket yapmadı; ve b1 

detli bir tavırla odadan dış' 
çıktı. . b 

Nedimelerden başka bıÇ 
kimse bu hali görmeıniŞ 
duymamıştı. 

(Arkası v'1
1 

••••• 
Yeni Ortaokul şıı 

leri açlacak 
Yarındah itibaren Ortıı0 

larla liselerde talebe naJllıP 
kayıt ve kabulüne başlS 

'"'' caktır. Bu yıl Ortaokul ibl~s 
geçen yıllara nazaran .. 
fazladır. Kültür direktör10• 

"ı 
Ortaokul ittihaz etmek ~ J 
müsaid, büyük binalar kır 
mak için araştırmalar yaP111 

• se 
tadır. ilkokulların geçen 
ki mezunlarının miktarına. 

·rı 
re, bu yıl 25 - 30 İlkokul b1 

sınıf şubesi açılacaktır. 
1 
~ 

Yani 1500 · 2000 t~ ~J 
~bu sene Ortaokullara ye~'~ 

girecektir. Geçen ders Y1 
;/. 

ilkokullardan mezun tsfı 
nin busene semtlerine i 
hangi Ortaokullara ınii''td 
edecekleri kararlaştırılın1: ~ 

Kara taş Ortaokul ıı~'1·ti~ 
dafaa! hukuk, Hakiınıye O• 
liye, lnönü, Necatibe)'ı 

1
, 

tepe, Halidbey, Tııısı 
Zafer, Ülkü, Dumlupın8'' 1 

karya, istiklal, Yusuf Rıtll 
okulları talebesi, . 1' 
Tikilik Ortaoku[urı0• O 

altı, İnkılab, İsmetpaŞ81 ~· 
Misakımilli , Yıldırıırık~fı 
Vali Kazımpaşa, Şeb' 
ilkokulları talebeleri, ~: ~ 
Lisenin Orta kısnı'~i 

hitfethi, Alsancak ve G 
okulu talebeleri, . ~ 
· Burnava Ortaokulu0'jer 
navadaki İlkokul talebe. ~ 
Karşıyaka OrtaokuluPİı~o~ 

şıyaka ve Menemen jefı 
}arından mezun talebe 1' 

Buca Ortaokulurıa: el 1 

köy ve Seydiköy ile 6° fı 
okulları mezunları kB 
kabul edileceklerdir. J · 

Kız talebe, doğrud~,;ı) 
ruya Kız lisesine ve 
ka Öğretmen okulun"" d~' 
kısmına kaydedilecekle' 


