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B. Mussolini 
26 Eylülde Berline ~de. 

rek B. Hitlerle gdriiıe
cek. 

Fiati (100) Para 

Meçhul Denizaltılardan ikisi Yakalandı 
üyük tarih kurultayı dünlr Resmi tebliğ' 

lstanbul, 20 ( A.A) -

ilk toplantısını yaptı Resmidir: 
Başvekil w Malatya meb

usa ismet lnönüne, talep 

Riyaset di\ anı 
Bayan }\fet 

~ latanbul, 21 (Hususi) -
• 'nci Tarih Kurultayı, bugün 
'tleden sonra saat 15 de Dol· 
-.bahçe sarayında büyük me· 
'laiınle açılmıştır. 

seçimi yapıldı. 
mobim birer 

Profesör Pittar 
söylev verdiler 

ve 
oe ricaı üzerine reisicum
luu Atatürk tarafından bir 
buçuk ag mezııniget veril
miş ve Bapelcdlet flt!Jlcdlt1· 
tine lktısat Vekili Cellil 

Merasime, sarayın alt ka· 
blldaki merasim salonu tah· 
~ edilmişti . Atat~rkle sefir· 
t, ecnebi delegeler ve ıneb· 

~t için ayrı yerler ayrılmıstı . 
tultay müzakerelerini dinle· 
~e gelenler büyük bir ka· 
~ık teşkil ediyorlardı. Saat 
~ t,qte Cumburreisimiz Ata· 
~n salonu teırifleri, balkın 

qmuından ve alkışlann· 
~ anlaşıldı. Atatürk kendi· 
~ ayrılan yerde oturduk· 
~ sonra evveli Türk Tarih 

rumu bqkanı B. Haaan 
llıil1 kürsüye ıelerek kongre· 
ıçtı ve dedi ki: 

~ - Türk Tarih Kurumunun 
kongre ile takib ettiği 

~'• aenelerle yaptığı ilim 
~'lnrmalannda elde ettiği 
~celeri gerek Türk ilim 
~ininin, gerekse dünyanın 
. tarafından aramıza gelen 

iliıtılcrin tetiklerine sermektir. 

8. Hasan Cemilin, bu su· 
t~le başlıyan nutkundan sonra 
~et divanı seçimi yapılmış 
~ riyaset divanına Kültür Ba· 
."ı 8. Saffet Arıkan seçil· 

~ttir. Profesör B. Pittar da 
~ti reisliğe, Profesör Bn. 

Bagan Afet 
Afet Aabqkanhta seçildikten 
sonra Kültür Bakanı 8. Saffet 
Arıkan bir nutuk iradetmiı ve 
ezcümle demiıtir ki: 

- Türk Tarih Kurumunun 
çalışma amacı yalnız Türk 
kültürünü araştırmak değildir. 

Köse lvanof 
Belgrad' dan geçti 

Belgrad 21 (Radyo) - Ce· 
nevreden dönen Bulgar Baş 

ve Dış bakanı Bay Köse lva· 

nof ı bugün tren le Belgraddın 

geçmiştir. 

Otobüs tetkikatl 
lstanbul belediyesi, lzmir 

fuarında bazı mühim firmaların 
teşhir ettiği otobüsleri tetkik 
etmiştir. Bunlardan satın almak 
niyetindedir. 

9 devlet dündenberi 
faaliyete geçtiler 

-----------So harp gemisi ile 100 deniz tayyaresi 
korsan tahtelbahir/eri takip edecek 

• lngiliz donanması 
(Radyo) - Nyon deniz tayyaresi tahsis etmiş· 

hedeıinin tatbikine dün lerdir. 
mııtır. Harp gemilerile tayyareler, 

~uahedeyi imzalayan 9 dev- tesadüf edecekleri meçhul tah· 
' Akdenizde görülecek kor· telbahirleri, derhal batıracak· 
denizaltı gemilerinin taki·2 lardır. 
150 harp pmilİ ile 100 Mütterek hareket edecek 

1 
Biz; o çahşmanın kıymetini 
önemini bütün yer yerde me· 

deniyet hayatına ermiş bulu· 

nan milletlerin orijinal var· 

lıklarını ve kültürlerini arayıp 

meydana koymasında gürüyo· 

Sagar tagin edilmiştir. 

~~--------------/ 
Zağrep takımı 

kazaudı 
ruz. Belgrad 21 (Radyo)- Zağ· 

A Seksiyonu kablettarihten rep ve Sofya takıml!lrı arsında 
orta çağa, B. seksiyonu da yapılan futbol maçında ZaA-rep 

Demmı 4 ncii ~ahif Pde - takımı 4-2 galip gelmiştir. 
-~ ......• 

Berlinde büyük tayya· 
re manevraları 

Halk, bodrumlara koşmue ve eehir 
bir anda bom-bo~ kalmıştır 

Berlin, 21 (Radyo) - Ber· hitamında bodrumlardan fır· 
lin tayyare manevralarına dün lamış ve caddeleri doldurmuş-
başlanmıştır. tur. Bu sırada Nezaretler bu-

. Saat 20 de düdükler çalın· lunduğu mahalde müthiş bir 
mış ve halk, derhal bodrum· duman görüldü, Herkes, bir 
lara iltica eylemiştir. Şehir hadisenin vukuuna kail olmuş 
biranda bomboş kalmıştır. Bir ve koşmuş ise de, bu duma· 
saat kadar devam eden tecrü· nın, tecrübeler esnasında ya· 
beler bir hava harbını andır· pılan manevralardan kaldığı 
makta idi. anJaşılmış ve toplanan binler· 

Berlin halkı, manevraların ce halk dağılmıştır. ........ 
Bay Eden 

Tayyare ile Londra· 
ya döndü 

Cenevre 21 (Radyo)- lngil 

tere Hariciye Nazın Bay Eden 
dün gece Fransa Hariciye Na
zm Bay Delbosla uzun bir mü
lakat yaptıktan sonra, tayyare 
ile Londraya hareket etmi~tir. 

olan lngiliz-Fransız donanma
lari, Cezayirin Oran limanında 
müşterek bir kumandanlık tesis 
eylemiılerdir. 

/ngiliz kabinei 
Varm toplanıyor 

Londra, 20 (Radyo) - Baş· 
vekil B. Çemberlayn kabineyi 
çarşaırıba günü içtimaa davet 
etmiştir. B. Eden de telefonla 
Londraya davet edilmiştir. 

B. Eden Niyon konferansı 
hakkında kabineyi tenvir ede
cektir. 
Parla sergisini ziyaret 

edenler 
Paris, 20 (Radyo)- 15 Ey-

lOle kadar Pariı aergısım 

17, 7 46,000 kitiz iy•et etmiftir. 

~ ~~-~ ~·::::::::::-.-..==.::.._..::--:.:.:· ======::~~~~~ 

Pariste yeni Y~k~ia 
nan anarşistler 

Perpinyan askeri hastahanesini açarmafa 
karar:vermişlerdi, merhametleri tutmuı! 

Parıs, 21 (Radyo) - Bomba de itham olunuyor. 
hadiselerinden dolayı başlayan Yakalanan anarıiıtlerdeo 
zabıta tahkikatı devam edi- Kardelanın verditi ifadede. 
yor· bazı arkadaşlarile birlikte Per· 

Dün, ltalya tebaasından Jo· pinyadaki askeri bastabaneaini 
jepe Fatoni, •·illasında yaka- berhava etmek tuavvunanda 
lanmış velev~ edilmiştir. Bu olduğunu itiraf etmif ve falcat

1 

adamın; birkjr" gün evvel ya· birçok masumlann ölecejini 
ka1aoan ltalya arşistlerindcn düşünerek tasavvunandan vu 
Tanboritinin şerik cürmü ol· geçtiğini söylemiştir. 
duğu söyleniyor. Kardelanın bahsettiti arka-

Jojepe Fatoninin, Toşileno· daşları aranmış ise de bunla-· 
vil bava istasyonunda Fransız nn tegayyüb ettikleri anlatıl· 
tayyaralerini berhava etmekle mıştır. 

Fuar k8P_a_n-dı 
Bir ayda fuarı gezen

ler 609 bin kişidir , 
Belediye reiıi nutkunda, fuar yaln~ 

1 /zmirin detil, Türkiyenin davasıdır 
muvaffak olacafız dedi. ' 

Belediye reisi Behçet Uz 
Fuarımız, dün gece yarısın· 

dan sonra saat ikide kapan· 

mıştır. Son gece olmak mü· 
nasebetile dün, Fuar fevkalade 
kalabalık olmuş, ziyaretçi ye· 
kOnu son geceki 33 bin ile 
609 birıi buhnuftur. 

Bu sene Kültürparktan isti· 
fade edilecek sıhhat müzeıi, 
hayyanat bahçesi ve paraşüt 
kulesi lcapablmıyacakbr. 

Belediye reisi Dr. Uz, dün 
saat on yedide lconsoloslara

1 

gecede şehir ve vilayet mec· 
!isleri azalarile ekspozanlara 
ziyafet vermiş ve bu ziyafette 
irat eylediti kapanıı nutku, 
hoparlörler va11tasile Fuarın 
her köşesinde on biulerce halk 
tarafından dinlenebilmipir. 

Dr. Uz, demiştir ki: 

Sayın yurddaılarım; 
Yedinci lzmir Enternuyonal 

Fuarını bu aqam neı'e ve 
sevinç içinde kapıyoruz. lzmir 
fuarının buıene kazandıtı ali· 
ka lzmirlileri kalplerinin en 
derin noktalarına kadar gerek 
büyüklerimizi gerek yurddatla· 
rımızı minnettarlık içinde b .. 
rakmışbr. Harabeler içinde 
medeni bir eaer yaratmak, 
herkesin zannettiti kadar ko
lay detildir. 

Burün oturup nq'elenditi· 

- 0..- ' nc4 aalti/ede -
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Yazan: Sermet Muhtar No. 87 
Eda, o gün yalnız bir kayın 

valdesinin elini öpmüştü. Da
dılara, bacılara emekdar kal
falar, ele yarmak ne gezer, 
sinek [kovma kabilinden te· 
mennahı bile çok görmüştü. 

Eda, o gece yatsı üstü, ko
casile odaya kapamp halvet 
olduğu dakikada, ne diye bu 
işe razı olduğuna. ne haltet
meğe konağa geldiğine bin 
pişman olmuştu. 

Çakır Ayşenin kızı, çabu
cacık da foyasını meydana 
vurmuştu, şaşıp da ·kalınacak 
ıey. Eda, kağıt kavafhğı yap
tığı sıralardaki üzenti makbuz· 
luğunu, kemankaşa varıp Te
vekkül hamamındaki eve yer
leştikten sonra, ilk zamanlar
daki sahte terbiyesini bile -
ancak on beş gün kadar -mu
hafaza edebilmiş, birdenbire 
gemi azıya almış, eski Edalı

ğına dönüvermişti. 

Ne çiçeklikler, ne ciciklik
ler; ne şımarıklıklar; ne dilli 
dilizerlikler .. 

Durup dururken, hiç yok
tan, dipsiz kile boş ambar 
yere alınıveriyordu. Ôn~e. bir 
müddet kaş çatıyor, surat ası· 
yor, kocası yanına yaklaşırken 
kaçıyor, birşey sorsa, işitme· 
mezliğe gelip yürüyüveriyordu. 

O, bu hallerde bulundukça 
Ekmelcik de inadına üstüne 
düşmede; peşi sıra koşmada, 
(ben sana hayran, sen caına 
tırman) hesabı .. 

Kemankaşın (sultan, aliye· 
tüşşanl) peresenkleri gibi bu
nunki de gül goncam.. Gül 
goncam aşağı, gül goncam 
yukarı .. 

Gül goncasının dikenleri de 
öyle sipsivri ve derimede de
ğil, ciğere işleyici ki, dayana· 
bilirse dayansın .. 

Vezirzade, yuları Kemankaş· 
tan daha ~abuk ve daha faz
lasına ele vermişti .. 

Al bir mecnun daha .. .Şim
diki mecnun öbürünün kat
merlisi.. ikisi bir arabaya ko
şulacak olsa bu seferki, evvel
kini fersah fersah geride bıra· 
kacak bir hızla .. 

Yukarıda söyledik. Sokak
larda bekçi sopalarının sesi 
kesilmiş.. Uzaklardan tek tük 
köpek ulumaları geliyor. Tan 
yeri ağarmak üzere .. 

Eda, karyolanın içinde, gene 
eski tertip, kaç saattir uyanık; 
kirpikleri aralık, gözleri açık. 
Yandan yana dönm;)ği bile 
istemiyordu. Sırtüstü yatıyor. 

Daha fazla duramadı. Ya
taktan aşağı kendini sıyırdı. 
Pomponlu tr:rliklerini giymek 
aklına bile gelmedi. Çıplak 
ayak, pencere önüne doğru 
yürüdü. 

Vezir zade mışıltıda. Genç 
kadın, şezlongun üzerine uzan
dı. Yatamadı, kalkıp oturdu; 
elini çenesine götürürken or-
ta parmağındaki · zümrüt yü· 
zük, yanındaki pırlanta ve 
gök yakut iki yiizük gozune 
il" ti. Bir küfür daha: 

- Pıs, netameli taşlar. Ta
kamaz olsaydım sizleri . 

Ve ardından, ayni nakarat: 
- Ölü bekçisi oldum; is· 

lcelet bekliyorum. 
Gene çıplak ayak, odadan 

çıktı. Yatak odasına bitişik 

odaya ıirdi. O ada da tuvalet 

içinde hepsi tamam, kat kat 
mermer raflı, liğen ibrikli la
vabo; aynalı konsol; aynalı 
dolap, komodin tarzında kü
çürek, alçak bir d~lap. 

Hepsi gıcır gıcır, yep·yeni 
lavabonun mermer raflarında 
Jan Mari. F erina, Atkenson 
kolonyaları; Jelle Frer'in los· 
yonları; Piverin düzüneleri bu· 
lan kutu kutu lavantaları. 

Eda, aynalı dolabın önüne 
geçti, sırtında, önü midesine, 
arkası belkemiğine kadar de
kolte bir gecelik gömleği var. 

Kendine uzun boylu baktı. 
ileri geri çekilerek kendini 
baştan aşağı süzerek, bir küfür 
daha salladı: 

- Piçoz, ne bilmem ne ye
meğe buraya geldi? ... 

Pencere önüne yaklaştı. Ka
fes inik.. Boğazı sıkılıyormuş 

gibidi; nefesini güç alıyor. 
Camı kaldırdı; kafesi de 

havaladı. Eylul sabahının se
rin havası yüzüne vurdu. Ge· 
niş nefes aldı. 

Karşısında kara çamlar; 
.kara kiremitli damlar; yanda, 
boydan pancurlu tahta havale 
öbür yanda, yıkık minareli 
köhne mesçit. 
Arşm kadar aralıktan deniz 

görünmede. Uzaklarda sisli 
dağlar ve adalar. 

Eda elini ,çenesine koydu; 
enginlere daldı. Gene kendi
ne, Piç Eda ağzile, kalayı sa· 

vurdu: ·ir 
- Adam 019 zsın sen ve 

olmıyacaksm da.~o::ezayı ame· 
lin, çe~ bu işkenceyi kaltak!. 

Kırık minareli mesçid.in ya
nındaki, bir yana yanpirileş· 
miş, kaplama tahtaları çürü· 
müş, aşağı basmış tahtaboşu
nnn altı destekli evin, o tarafa 
bakan kafesi kalkık; pencere· 
si de açık. 

içeride, hayalet dolaşır gibi, 
akçıl bir gölge. 

Akçıl gölge, pencerenin önü
ne gelmişti. Gecelik entarili 
bir adam. Çömelmiş bir vaz· 
iyette bakmada .. 

Aradaki mesafe, 30, 40 adım 
var yok. 

Eda, penceredekinin, beyaz 
geceliği kadar farksız olan 
beyaz yüzünü görmüştü. 

Zaten onun derai günü, ha· 
yıldığı beyaz tenli adam. Da
ha dikkatli bakıyordu. 

Genç, çok genç, az bıyılch. 
Geniş göğüslü, çok yakıııkh 
bir erkek; tam civan ... 

Kim bu delikanlı?. 
· Eda, pencereden yarı vücu

dünü dışarı sarkıttı. Perdelerin 
uçlarını sallandımuş, silker 
gibi yapıyor. 

Karşıki genç te, ayni vazi
yeti örnek etmede. O da yarı 
belinden yukansını pencereden 
çıkarmış. Bakıyor E elan fa· 
rafa. Hem ne bakıt; yüzünde 
gülümseme. 

Eda, o çıplak göfpü ve 
kollarile, beş dalcin yerinden 
kıpırdamadı. Qışarıda bir ayak 
sesi duyar gibi oldu. Hemen 
geri fırladı. 

Kapının kilidine baktı. Ki· 
lid1n demiri yuvassında anah· 
tarı da üstünde. 

Gene pencere önüne gelir· 
ken aynalı, dolabın yanında 
ki çiviye asılı, san maroken 
mahfazalı durbine gözü ilişti. 

sa muhakkak kazanır! mak izleri ikisinin 
de ayni 

Çan-Kay-Şekin mücadeleri ve halk arasındaki 
büyüknüfuzu,birleştirmek kudreti;halk parti i 

yuvanı başkanı olması, hem teşkil eder, 

Şan-Kay-Şek w karısı 
Çin· Japon harbı münase

sebetile Çin efkarı umumiyesi 
bilhassa Mareşal Şan-Kay-Şe
kin yapacağı işleri yakınen 

takip ediyorlar. 
Fakat bir taraftan Japon 

askerleri ilerliyor, diker taraf· 
tan Çin vilayetleri başlı baş· 

lanna japonlra karşı koymıya 
uğraşıyor. 

Maamafih Şan-Kay-Şek bü
tün bu kuvvetleri bir ~raya 
toplamak için çalışıyor. Çünkü 
Çinin cumhuriyet babası Dr. 
Sun Yat Senin koyduğu pren
siplere kendi rasyonalist fikir· 
)erini de ilave etmektedır. 

Mareşalın hareketi gerek ha
riç, gerek dahil için çok mfi· 
himdir. Bunun sebebi mare· 
şalın hem milli hükumetin icra 

beri durbin meraklısı. 
Küçüklüğündenberi bu sev· 

dada .. Birçok paşazadeler gibi 
vapurlara meraklı.. Mesajeri 
Maritim, Loyid, Rus, Hıdiviye, 
Hacı Davud F erkuh, ldarei 
mahsusa gemilerinin Marma· 
raya açılışlarını, bacalarını, di· 
reklerini, biçimlerini ezberine 
almış; resimlerini yapıp yapıp 
dururmuş .. 

Bu sebeple kaç tane durbini 
var.. Boru gibisi; sehpalısı, 
çifte camhsı, hepsi .. 

Eda, f ngiliz mamulatı, 20 
kere büyüten (Ross) marka 
durbin, mahafazasından çıka
rır çakarmaz, pencere önüne 
koştu. 

Bir daha, kapı dışına kulak 
verelim: 

Emekdar Zülfüyar kalfa, 
gene sofada .. Kulağını, yanyana 
iki kapının bir birine, bir· ya
nındakine yanaştırmış, derun· 
den mırıltıda: 

de koyu Nasyonalist fikirli ol· Dahiliy~, Hariciye, Müdafaa 
ması dolayısile Komünistlere Deniz, Maliye, Sanayi, Kültür, 
ve Çin düşmanlarına karşı aç· Nakliyat Bakanlıkları hep bu 
tığı mücadeledeki muvaffaki- yuvanın idaresi altındadır. 
yetleri üzerine halk tabakası Mogolistan ve Tibet işleri 
arasında kazandığı yüksek nü· reisleri de doğrudan doğruya 
fuzudur bu yuvana bağlıdır. Velhasıl 

' . 
Halkın içinden yetişmiş ve memleketin bütçesine varrncıya 

cumhuriyet babası Dr. Sun- kadar bütün işleri resen idare 
Yat ile birlikte çalışmış ve eden icra yuvamdır. 
ihtilal komitesinin silahla ya- Kuomintang azalığına gelin-
pılması icabeden bütün işleri· ce .. Bunun ifade ettiği manayı 
ni başarmış bulunan Mareşal anlamak için Çinin yegane 
Çang-Kay-Şek, milli hükume- siyasal partisi Kuomintangm 
tin en yüksek makamında bu- Çindeki rolünü bilmek lazım· 
hınuyordu. Son günlerde va- dır. 
zifesi süel işleri bakanı, icra /Jıtildl komitesi 
yuvanı başkanı ve Kuomintarig 
(halk partisi) nin en yüksek 
azası idi. Şimaldeki beş vila· 

yet müstesna, bütiln Çin or· 

dularının başkumandanı olan 

mareşalin asker arasında çok 

büyük sempatisi vardı. Bilhas

sa komünistlere ve Şanghay

da Japonlara karşı açılan mü
cadele ordunun başında bilfiil 
çalışması ve büyük zaferler 
elde etmesi asker arasında şu 
fikri yaymıştı: 

- Mareşal Çang-Kay-Şek 
harbe gıderse muhakkak ka· 
zanır. 

Mareoalın icra yuvanı baş· 
kanı sıfatile de çok büyük ku· 
veti vardıt. Çünkü icra yuvanı 
mitli hükumetin en yüksek icra 
makamıdır. Bu yuvan idari 
işlerin hepsini görecek neza
retler, daireler, komisyonlar 

Onun ne malın gözü oldu
ğunu da biz söyliyelim; 

Dul anasının eline bakar, 
hak kuran kafeslerinde bir tas 
kuru fasulya ya kaynamaz, ya 
kayuar, cebinde 1223 damgalı 
Sultan Mahmut yüzlüğünden 
fazlası bulunmaz, bilmem ki:n
lerin süt ninesinin torunu ve 

. o canipten gümrüğe mülazi· 
meten kayırılmış 19, 20 yaş
larında, yalabuk, akça pakça 
bir gençti. 

Zavallıcık, kırık kaksli pen· 
ceresinde sırtında, kaç yeri 
yamalı patisk~ bir gecelik, pi· 
de gibi şiltesinden henüz kalk· 
mıştı . 
Konağa gelin gelen haspa-

dan haberdardı. Malın gözle
rindendi de.. Abdülvehhap 
paıalara gelin olanın Piç Eda, 
Köprü İspinozul olduğunu da 
işitmişlerdendi . 

On beş, yirmi gündür, ko· 
nağını pencerelerini gözelti
yordu. 

Eda, Ekmel Beye varıp ilk 
ayı geçirdikten sonra, etrafı 

Çinde Mançuko hanedanına 
karşı 1911 de Doktor Sun -
Yat-Sen ile Çang·Kay-Şek'in 
kurduğu Tung-Meng-Hui adın· 
daki müthiş ihtilal komitesi 
hanedanı atıp memleketi tam 
bir hürriyete kavuşturunca halk 
ta Doktor Sun·Yat'ı reisicum· 
hurluğa seçmişti. Fakat Dr. 
Sun-Yat reisicumhurluğu iste· 
medi ve Sohih-Kaiin reisicum· 
hurluğa seçilmesi için uğraştı. 

Tabii Sohih·Kai reisicumhur 
oldu. Fakat bir sene geçme· 
den reisicumhur Çin fmpara· 
toru olmak sevdasına düştü. 
Dr. Sun-Yat bunun üzerine 
ihtilal komitesini derhal top
ladı ve 1912 de ihtilal komi-
tesinin adını Kuomintang'a 
değiştirdi ve büyük salahiyet
ler elde etti . 

1925, yani ölümüne kadar 
Kuomintangın başında kalan 
Dr. Sunun yerine Mareşal 

Şan·Kay-Şek geçti. 
Kuomintang Çinde devlet 

gemisini idare ve kontrol eden 
yegane siyasal partidir. Daha 
doğrusu Çinlilere göre Kuo
mintang demek devlet, hüku
met demektir. 

Partin programına göre; ha
rici siyasa tam istiklal keli· 
mel eri ile hulasa edilebilir. 

Çinin istiklaline halel veren 
bütün muahedeler yırnlmıştır. 

iç siyasada ise merkezi ve 

mahalli hükumetler arasındaki 

salahiyetler tesbit edilmiştir. 

Memleketin iktısadi bakımdan 

yükselmesi için endüstri işine 

fazla ehemmiyet verilecek ve 
milli hükumet bu iş için büt
çede en mühim rakamı ayıra
caktır. 

işte Mareşal Çang-Kay-Şek 
bir taraftan icra yuvanı baş

kanı, diğer taraftan da Kuo

mintangın en nafiz azası sıfa

tile memlekette tam bir sala
hiyeti olan en yüksek şahsi

yettir. 

Almanyada teşekkül edell ~Q 
bir "İkizlik meselelerini tetkik ltt 
cemiyeti,, yaptığı araştırmala· ltıı 
rın güzel bir neticesini elde ~Q 
etmiştir: 

Viyanada doğmuş Avustul"' 
yalı ikiz kız kardeş dünyanı~ 
en mükemmel ikiz kardet1 

olarak ilan ediliyor. 
Hakikaten, cemiyetin yaptığı 

tetkiklere göre, her ikiz kardet 
biribirine çok fazla benzemek• 
tedir. 

Fakat, gene aralarında, ge
rek harici, gerek dahili baıı 
farklar bulunmaktadır. 

Halbuki, biri Elfrida biri 
Augusta isimlerinde olan bll 
ikiz kardeş çehre itibarile, hiÇ 
farkedilmiyecek kadar birbi• 
lerine benziyorlar. . 

Boyları ayni, ağırlıkları ayPI• 
hatta hiçbir insanda ayni ol• 
madığı söylenen parmak izle' 

rinden biri ayni.. . 
Bundan başka iki kardefl 

seslerinden gülüşlerinden bile 
farketmenin imkan yoktur. lşiJI 
daha garibi, ikisi de ayni t" 
kilde konuşuyorlar. Yani, io• 
sanlan birbirinden · ayıran t"' 

. birler v. s. gibi şeyler de ~e 
bunların aynidir. di 

Bu suretle iki kardeş "diiP' ~ 
yanın en mükemmel ikizi,, uO" 

vanını hak etmişlerdir. 

Lebistanda köyf 
hareketi 

Varşovadan Taymis gaz* 
sine çekilen bir telgrafa _b_!~ 
lırsa Leh hükumeti ceniİM: 
Lehistanda son zamanıar4' 
köylülerin çıkardığı karıt'r 
lığın teskini için başlamış <f 
duğu harekata devam etın~ 
tedir. 

Siyasi fırkalardan köylü fır ~ 
kasına mensup kimselerde' 
hergün yeni yeni tevkifler y•~ a 
pılmakta olup fırkanın haftal!. t 

gazetelerinden en mühim iki91 

bu hafta yasak edilmiştir. 
Fırkanın ileri gelenlerind~ 

olup bundan yedi sene et,/'I 

kalelerin birinde mahpus Jcılı' 
nan fırka şefi Vitosu bapir 
haneden çıkarmak üzere y•f' 
tığı teşebbüslerle resmi ma~ 
matın husumetini celbet ·~ 
olan profesör Kot tedavi ed• 
mek üzere bulunduğu sanato; 
yomda tevkif olunmuştur il 

Karakovide hapishanenin h,t 
tahanesine nakledilmiştir: J(t : 
disinin kaçmıyacağına daır el 
rakovi üniversitesi rektöründ 
senet alınmıştır. . 

Dünyanın en meşhur ın.-ı: 0 

kişinaslarından olup Uın~ tı 
Harpten sonra bir devlet 
rak ihyasında büyük rol 
namış ve bir aralık başv 
lete de geçmiş olan ve on 

- Ey kudret kuvvet sahibi 
Allahım, içeridekini ne zaman 
evimizden defedeceksin?. Biz
leri ne zaman sahili selamete 
çıkaracaksın? 

dar bulmağa başlamıştı. 40 
odalı konak ona dar gelmişti. 
Konağın içinde aşağı yukarı 
pek dolaşmıyordu. 

Mareşal Şan·Kay-Şek'in şöh-
senedenberi ecnebi memle ~ 
lerde yaşayan Paderevski 
halif gazetelerde ne~ro~ ~ 
bir beyannamede koyhılV' 

Kahyanım saniyesinde ye· 

tişmişti oracığa.. • Bedduaya 
karıştı: 

- Hiçbir muradıın yok bu 
dünyada.. lçf'rideki şıllığın 
köprü üstlerinde avuç açtığını 
göreyim; külahı atıp, zilleri 
takıp şıkır şıkır oynıyacağıml. 

Eda, durbini alıp pencere· 
ye koştuktan sonra, hemen 
durbini karşıya dikmiş, bak· 
IMta başlamıştı. 

Beyazlı öylesine 

Onun bölüğü ayrılmış, orta 
katın sofası üstünde, deniz ta
rafında, yanyana iiç oda .. 
Yatak odası; tuvalet odası, 
sandık odası .. 

Odadan odaya seğirtirken, 

çok defalar denize yüzlü pen· 
cerelerin önüne geçerek, sere 
serpe kendini vermiş, paluze 
göğsünü, fildişi kollarını fora 
etmiıt: 

retine saik olan işlerden birisi 
de Mareşalm 1934 tc ortaya 
attığı (Yeni hayat hareketi)dir 

Dr. Sun-Yat·Scn " Halkın 
hayatı, halkın mai~etini, cemi
yetin varlıgı ulusal refahı de
mektir.,, diye ortaya attığı ta
rif üzerine yeni hayat hareke
tini Lein·Chih'te toplamıştır. 

Bunun ifade ettiği mana Ma
reşalın noktainazarına göre 
4 fazilettir. Bunlar da fikren 
ve kalben nizamlı hareket, ri· 

noktai nazarını iltizam eJ 
olduğundan Varşov~ g• ıf 
lrrine hükumet teblıgatt•.Jill 
lunarak bu makalenin n' 
asak etmiştir. 

olmak ve şerefli bulunlll 
Çang-Kay-Şek'in bu dört 
leti Çin' de büyük bir 
uyandırmış ve milli h ·· 
"Lein·Chih,, i devlet 
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~gıv t sarfiyabl,DEUTSCGHE. mL.EVbA. NHT. E LINIEıonvier ve şil-1 Fratelli Sperco 1 -
:yada son derece HAMBURG rekisı Limitedi vapur acentc,,sı lzmir Yün M nsııcatı 

Qrf SOO J •MACEDONIA,, vapuru 11 E L DAIS T k A ş• I, '> 
Q tnıftır, uen EylüldeROTIERDA~,,HAM· Vapur &CeDf&Sl ROY~t~:A~Y~~I Ür ll00İfil Jrl\ ~lj 
z/a gazete çıkıyor BURG ve B~EMEN ıçın ha- Birinci Kordon Rees binası "HERMES,, vapuru 31-8-37 

,QSod vyeKtl~rin Pr~vda gazete· re~eAtNeKARAdecektır. t" .. 21 E Tel. 2443 gelip BURGAS, VARNA ve Halkapınar kumaş fabrikası 
en: a~ıt istıhsal eden " mo oru y· ELLERMAN LINES KôSTENCE r 1 • • ·k 

"ııayi hakkında çok entere· lülde bekleniyor. 28 EyHile 
1 

k ıman arı ıçın yu 
it,, .. . M H M LONDRA HATTI a aca tır. 
~ §oyle bır makale neşro· kadar ROTTERDA , A • "MALVERNIAN" vapuru •MEROPE 5.9.37 

lllaktadır: BURG ve BREMEN için yük 10 Eylülde gelip 17 Eylüle de ROTTERDA~p~~STER· 
~ "Sovyetler birlifinde gaze· alacaktır. kadar LONDRA ve HULL DAM ve HAMBURG liman· 
de 'Ye kitap tabı son :'seneler· AMERICAN EXPORT LINES için yük alacaktır. farına hareket edecekti. 
t._ fevkalade yükselmiştir. THE EXPORT STEAMSHIP "MARONIAN,, vapuru Ey· "HERMES .. vapuru 20·9·37 
'"VYYetler birlitınde umumi CORPORA TION tülün ortasında LONDRA, de ROTTERDAM, AMSTER· 
~nu 39 milyon nüshayı tu· "EXPRESS" vapuru 9 Ey· HULL ve ANVERSten gelip DAM ve HAMBURG liman· 
d ınuhtelif sürümde 9 bin· lülde bekleniyor. NEVYORK yük çıkaracaktır. lan için yük alacaktır. 
~11 fazla gazete çıkarılmak· için yük alacaktır. "PHlLOMEL" vapuru 29 SVENSKA ORIENT LINEN 
liy ır. Lakin bu miktar da ih· "EXMOUTH" vapuru 22 Eylülden 8 Birinciteşrine kadar "GDYNIA" motörü 2.9.37 
~ lcı tatminden çok uzaktır. Eylülde bekleniyor, NEVYORK LONDRA için yük alacaktır. de ROTTERDAM, HAM· 
~tıdın yetiştnezlitinden do· için yük alacaktır. LIVERPOOL HATTI BURG, DANTZIG, GDYNIA 1 
~ 'gazetelerin çıkardıkları "EXIRIA" vapuru 28 Eylüle "MARONIAN,, vapuru 16 BALTIK ve DANlMARK li-
~ha miktannı tahdit etmek doğru bekleniyor, NEVYORK Eylülden 22 Eylüle kadar Ll· 
lctL - manlarına hareket edecektir. ocdiyor. Plin mucibi bu için yük alacaktır. VERPOOL ve GLASGOW 
'en 4 buçuk milyar ki tap için yük alacaktır. "VASALAND" motörü 17· 
t;n•I özü tabedilmek lizım. THE EXPORT STEAMSHIP "MARDINIAN" vapuru 17 9-37 de ROTTERDAM, HAM· 
.. 1 gayet büyük bir yekün CORPORA TION Eylülde LIVERPOOL ve BURG, DANZIG GDYNIA, 

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 
Mrmar Kemaleddin caddesinde FAHRi KANDEMiR o~lu 

•• 
lzmirPamukMensucatı 

Türk Anonim Şirketi 
Şirketin Merkez ve Fabrikası: lzmir' de Halkaı- .ıtdadırr. 

Yerli pamuğundan At, Tayyare, Köpekbaş, Değirmen 

Geyik ve Leylek Markalarını havi her nevi Kapot bezi 
imal eylemekte olup malları Avrupa'nın .ayni tip mensu· 
catına faiktır. ,.11>,kla beraber ihtiyacı ta· PiRE AKTARMASI SEYRi SWENSEAdan gelip yük çı· NORVEÇ-BALTIK ve DANI-

•- SEFERLER 
i9371bile kaphyamımaktadır. ·EXCHORDA" vapuru 10 karacak. MARK. limanlarına hareket Telefon No. 2211 ve 3067 
lep hsenesinde iki milyar def· Eylülde PIREden BOSTON "MARDINIAN,, vapuru k29 edecektır. • 
'1d az1rlamak mecburiyeti ve NEVYORK için hareket Eylülden 6 Birinciteşrine a· "BIRKALAND.., motörii 2· Telgraf adresi: Bayrak lzmır 
be ır. Lakin 43 milyon tale- edecektir. dar LIVERPOOL ve GLAS· l0-37 de ROTTERDAM, HAM- -

ınevcudu kaı-Jııında bu "EXCALJBUR" vapuru 24 GOW için yük alacaktır. BURG DANTZIG, GDYNIA 
lll'-ııam l'akam talebenin Eylülde PIREden BOSTON BRISTOL: LEITH ve NEW- DANIMARK limanlarına ha· edecektir. 
~re olan ilttiyaethı tama- ve NEVYORK için hareket GASTELE HATTI reket edecektir. ilanlardaki hareket tarihle-
~e tatmine ancık yaklaşa· edece\tir. .. JOHANNE" vapuru Eylü· SERViCE MARITlME rile navlunlardaki değişiklikle· 
"lltc:tktir. •EXETER,. vapuru 8 Birin- lün ortasında doğru BRISTOL ROUMAIN rinden acenta mesuliyet kabul 

Delil yatmz tazete, kitap citeşrinde PlR'f.den BOSTON için yük alacaktır. "SUÇEAVA,, vapuru 10·9· etmez. 
~~ defter lı:ijıtlannda, hatta ve NEVYORK için hareket "ARABIAN PRINCE" va· 37 de MALTA ve MARSIL· Daha fazla tafsilat ıçın 
~~er bncümle lc:atJt mamu- edecektir. puru Birinciteşrinin onbeşlhde YAya hareket edecektir. ikinci Kordonda FRATELLI mütehassısı 
~ da ayhi yetişmezlik his· Seyahat müddeti: LEITH ve NEWGASTEL için ZEGLUGA POLKA S. A. SPERCO vapur acentalığına 

Çocuk Hastalıkl~rı 

~ilmektedir. Kltıt sanayii PIRE-BOSTON 16 gün yü a aca ır. "LEWANT,, motörü 8·9·37 müracaat edilmesi rica olu· k 1 kt 

1 
İkinciBeylerSolcağı No. 68 

qk yanm yıl tarftnda 17,134 PIRE-NEVYORK 18 gün Tarih ve navlunlardaki deği· de ANVERS, DANTZIG ve nur. Telefon 3452 

ton k'"x.. k k b şikliklerden mes'uliyet kabul r~~~!'!!!!!=!!!.~h!.::k;!._~~::~!~1~1~!1~4~~2~~!/~=-~1~~~~===~~~~ lir a5.t e si isti sil etmiş· SERViCE MARITIME edilmez. ~DYNIA limanlarına are et e e on: 

• ROUMAIN .. .---------------------------~--......... _,.--....... ~--------------, ~Bunun S bin tonu gazete BUCAREST a· ı.. 
lıdı, 7 bin• tondan fazlası "BUCAREST" vapuru l5 Birinci sınıf mutahassıs .J:ı'llt 
~a kitıdı, bin tona yakan Eylülde gelerek ayni gün KÖS· Dr • DetnİT Ali K 
d er kağıdı, 4 bine yakını TENCE, SULINA, GALATZ um 
• yazı kitıdıd1r. Fabrikalar ve GALA TZ aktarması TU- Kamçıof lrı 
~iye ı ıo den 200 tona NA \imaularına hareket ede· • 91 
"td k'"t b 1 k ı k Cilt oe Tentısil lattJtalıklar dır ar a it orç u a ma ta· cektir. 

lar.. ""DUROSTOR" vapuru 27 t1e elektrik tedat1isi 
( llevamı4 iincii salai/etle) Eylülde bekleniyor. KÖSTEN· lzmir · Birinci beyler sokağı· 
'lzrnir ~ulh hukuk mahke· CE, SULINA, GALATZ ve Elhamra sineması arkasında 
'-'eainden: GALATZ aktarması TUk NA No. : 55 
c;P•vacı l.skarpa karısı Varali limanlara için yük alaca tır. Telefon: 3479 

oztepede oturmakta iken ahi- STE ROYALE HONGROISE 
ten yeri belirsiz kalan Etem DANUBE MARITIME 
~nsı Margarit aleyhine açılan •sZEGED" motörü 20 Ey· 
'~leyi şuyu dava.sının yapılan tülde bekleniyor, BELGRAD, 
duruşması sonunda müddea- NAVISAD, COMARNO, BU· 
bih evin kabiliyeti taksimiyesi DAPEŞTE, BRA TISLA VA, 
~lınadığından satılmak sure· ViYANA ve LINZ için yük 
~l~ şu~uun izalesine ve bede· alacaktır. 
•nın hıssedarlar arasında his· 
itleri niıbetinde paylaştırılma· 
811la 10-7-937 tarihinde karar 
~erilmiş olduğundan müddeia· 
'Yha Margaritin müddeti ka
'-llniyesi içinde mahkemeye 
telerek temyiz yoluna geçme· 
diti takdirde halc:kında ve'i'ilen 
1ıbu hükmün kı1tiyet kesbede
~ti teblij- makamına kaim 
0lrnak üzere ilanen tebliğ olu
llur. 

JOHNSTON WARREN LINES 
LiMiTE.O · LIVERPOOL 
"AVIEMORE,, vapuru 26 

Eylülde bekleniyor. LIVER· 
POOL ve ANVERS limanla
rından yük çıkaracak ve BUR
GAS, VARNA, KôSTENCE, 
SULINA, GALATZ ve IBRAIL 
limanlarına yük alacaktır. 

ARMEMENT DEPPE 
ANVERS 

"ESPAGNE., vapuru Birin· 

citeşrin iptidalarında bekleni
yor, :ANVERS için yük kabul 
edecektir. 

DEN NORSKE MIDELHA VS
LINJE - OSLO 

"BAALBEK" motörü 25 Ey· 
lülde bekleniyor. DlEPPE, 
DÜNKERK ve NORVEÇ li· 
manları için yük alacaktır. 

"BOSPHORUS,,motörü 24 
Birinci teşrinde bekleniyor. 
DIEPPE ve NORVEÇ liman
ları için yük alacaktır. 

"Vapurların isimleri, gelme 
tarihleri ve navlun tarifeleri 
hakkında hiçbir taahhüde ıgiri· 
şilmez .• 

Birinci Kordon, telefon 
No. 200- 2008 

Ucuz taze ve temiz ilaç çeşitleri 
Baıdurak büyük .. ~alepçioflu hanı karıısında 

Hamdi Nüzhet Çançar 

Sıhhat Eczahanesinde 
1 bulunur 1 
•t~~~~~~~~~~~~~~· 



Yunan muhripleri deSares adası civa
rında bir tahtelbahir yakalamışlar 

Bir harp gemimizin !Bozcaada civarında yirmi iki taife
siie esir ettiği tahtelbahirin milliyeti, devletlere 

bir nota nota verilerek bildirilecektir 
Atina 21 (Radyo ) - Gazetelerin haber verdiklerine göre, . Adalar d~nizinde muhtelif ge~.ileri torpilliyer~k b~tır~n. meçhul 

tahtelbahirlerden biri, Rus vapurunun batırıldığı Sares adası cıvarmda bır Yuuan harp gemısı tarafmdan esır edılmıştır. 
Gazeteler, lstanbul muhabirlerinin istihbaratına atfen, bir Türk torpitosunun da Bozcaada önünde bir tahteloahir yakaladı-

jını ve 22 tayfasını da esir ettiğini yazmaktadırlar. . . 
Belgrad 21 (Radyo) - Bir Türk muhribinin Bozcaada önünde yaralıyarak 22 tayfasıle teshme mecbur bıraktığı tahtelbahi· 

rin milliyeti, yakında Türk hükfimeti tarafından devletlere verilecek bir nota ile ilan edilecektir. 
1 .......... 1 

Japon]ar, Naokini bom
bardıma ı edecekler· 

Şan-Kay-Şek, Japonyaya resmen 
harp ilanını kabul edecek 

Şenghay, 21 (Radyo) - Çin kine giderek, hükumet binasını 
mehafili yeniden bir Japon ve Harbiye Nezaretini bom-
taarruzundan korkmaktadır. bardıman etmiştir. 
Japonların Şimali Çindeki va- Son gelen haberlere göre, 
ziyetleri icabı olarak Nankin Amerika hükumeti, Nankin 
üıerine yeni bir hava hücumu sefirini çekmiş · vesikalarım 
yapmaları muhtemeldir. . emin bir yere nakletmeğe baş· 

Japonların hedefi ağlebi ih- lamıştır. Çin efkarı umumiyesi 
timal Nankini de işgaldir. Amerikanın bu hareketini bü
Şan-Kay-Şek Çin müfritlerine yük bir infialle karşılamışlar· 
tabi olarak Japonyaya resmen dır. 
barb ilanına mecbur kalacak· İngiliz ve Rus sefirleri, şehri 
tır. Çin müfritleri Amerika ve terketmemişlerQ.ir. 
lngilterenin bu harbe iştirak Şanghay, 21 (Radyo) -
edeceklerine kanidirler. Japon Amiralilg~şasmay, in· 
Şanghay, 21 (Radyo) -Cu- .giliz ve Fr .ı:. ~ "Amirallerine 

martesi akşamı başlıyan ve bir nota vermiş, Nankin lima· 
fasılalı bir surette Pazara ka- moda bulunan gemilerini çek
dar devam eden hava muha- melerini ve çünkü, yarın 230 
rebesi, çok şiddetli olmuştur. tayyare ile Nankini bombar· 

Japon tayyare filolarının, bu dıman edeceğini bildirmiştir. 
muharebede 32 Çin tayyaresi İngiliz ve Fransız amiralleri 
düşürdükleri söyleniyor. Japon amiralinin bu notasını 

Japon karargahı, üç Japon kabul etmemişlerdir. 
tayyaresmın düşürüldüğünü Nankinde çok ecnebi bulun· 
bildirmektedir. duğundan bombardımana mü-

Bugün, elli Japon tayyare· saade edilmiyeceğini bildir· 
sinden mürekkep bir filo, Nan· mişlerdir. 

~~~~~~--..... -..... -.~----~~~~-
Para borsalarında 

panik var - - ---
Bu vaziyetten bir kabine ·buhranı 
başgöstereceği zannoluı:ıuyor. 

Londra, 20 (Radyo) - Fransız sebeb olduğuna kanidir. Fransa 
frangının sukutu devam etmekte· hükdmeti vaziyeti ıslah için gayret 
dir. Para borsalarında frank üzeri· etmektedir. Parisin son para itila· 
ne tazyik vardır. Frank üzerine fmdan . çekilmek istediği eöylen· 
paniği andıran bir vaziyet vıırdır. mektedir. Altın ihracatının men' i 
Parie borsası bu vaziyetten çok de düşünülmektedir. 

miitecısirdir. Nali vaziyetin, yeni bir buhran 
Fioaneel Taymis gazcteı:i, fran• ihdae edeceği ve kabinenin istifaya 

pn bu ıukutuna spekülasyonlann mecb~ olacağa eandmak.tadır. 

-~--~------~-·~ .... ··-·~-~--~-------ltal ya, Nyon mukarrera~ına 
iştirak etmiyor 

Roma, 20 (Radyo) - Res· İngiliz ve Fransız filoları ile 
mi bir tebliğ neşredilmiştir: vazife ve hak müsavatı ist~-

" Fransa ve İngilterenin Ro· miştir.,, 
nıa maslahatgüzarları bugün Berlin, 20 (Radyo)-Alman 
Kont Cianoyu ziyaret ederek gazeteleri ltalyanın Niyon hak· 
Niyon itilafnamesi ve karar- kındaki ikinci notasından hah· 
larını tevdi etmişlerdir. 

setmekte ve İtalyanın bu ka· .. ltalya hükumeti 14 Eylul-
deki notasile Niyon teşriki rarları gayrivıı.ki addettiğini 
mesaisi hakkında noktai naza- yazmaktadırlar. 
rını sarih olarak bildirmiştir. Akdeniz hakkında ltalyanın 

Bu nota ahkamı haricinde gıyabında verilecek kararların 
ltılyamn Niyon mukarreratına hükümsüz olacağını kaydeden 
iltihakına imkan yoktur. Bu bu gazeteler, ayni endişenin 
hususta çıkan haberler asıl· diğer Akdeniz devletleri için· 
ıızdır. de vaki olduğunu iddia et-

ltalya hükOmeti ıart olarak mektedirler. 

Brest limanında 
garip bir hSdise -- ·-· Cumhuriyetcilere aid bir tahtelbahir,Fran 

kocular tarafından az daha kaçırılıyordu 
Brest 21 (Radyo) - Franko Asturyadaki kuvvetler kuman· 

taraftarlarından dört kişi, li- dam General Aranda, tayya· 
manda bulunan (Ç. 2) lspan- relerle Milislere dağıttığı be· 
yol Denizaltı gemisini zorla 
almağa teşebbüs etmişlerse de 
zabıtanın müdahalesi üzetine 
yakalanmışlar ve tevkif edil
mişlerdir. 

Yakalanan dört kişiden biri 
son günlerde ıeneral Franko 
tarafına geçen tahtelbahirin 
kumandanıdır. 

Fransız zabıtası, tahkikata 
devam ediyor. 

Asturga ceplıesinde: 
Oviyodo, 20 ( Radyo ) -

8. Mussolini 
Ayın 26 sında Ber

line gidiyor 
Berlin 21 (Radyo) - ltalya 

Başvekili B. Mussolininin Al· 
manya seyahati için şimdiden 
büyük hazırlıklar yapılmak
tadır. 

B. Mussolini bu ayın 26 
sında Berline gidecek ve ayın 
28 inde Berlin stadyomunda 
yapılacak büyük nümayişte ha
zır bulunarak, Hitlerden sonra 
bir söylev verecektir. O gün, 
Berlinde bütün mağazalar ka
panacak ve bütün Berlin halkı 
stadyomda bulunacaktır. 

Alman gazeteleri, o gün 
yapılacak olan nümayişin, Av
rupanın istikbalile alakadar 
olduğunu kaydediyorlar. 

Kağıt sarfiyatı 
(Baştara/ı 3 üncü salıifede) 

Bundan sonra makalede bu 
geride kalmaklık sebepleri in· 
celenmekte, bu hususta kereste 
sanayiinin ileride inkişafı ve 
plan mucibi teraküm eden 
borçların sene sonuna kadar 
tasfiyesi· hakkında mütalea der-
meyan olunmaktadır, 

Olgunluk 
imtihanları 

Liselerle ortaokullarda dün· 
den itibaren tal~be kayıd ve 
kabul muamelesine son veril
miştir. Bundan sonra okulla
rın talebe vaziyeti tesbit olu· 
narak hangi okullarda çifte 
tedrisat tatbik edileceği kat'i 
şekilde kararlaştırılacaktır. 

Olgunluk ikmal imtihanları
na da dün liselerde başlan· 
mıştır. imtihanlar bir hafta 
sürecektir. 

yannamel~rde, şimendifer ve· 

sair umumi müesseseleri tah· 

rib edenlerin idam edilecek· 

lerini bildirmiştir. 

Asturyadaki asi ileri hare

ketleri devam etmektedir. iki 

maden ocağı asilerin eline 

düşmiiştür. Los Katalan şehri 

hücum ile zaptedilmiştir. Yağ· 

murun çokluğu harekatı işkal 

etmektedir. 

Büyük tarih 
kurultayı 

ilk toplatısınıyaptı 
- Başıaraf 1 rıci ıahifede -
orta çağdan bugüne kadar 
olan tez eserleri tetkik edilmek 
üzere iki seksiyon seçilmesini 
teklif etmiş ve namzedler se· 
çildikten sonra B. lbrahim 
Necmi Dilmen, dil kurumu 
namına bir nutuk itad etmiştir. 
Bu nutku, tarih fakültesi na
mına profesör B. Muzafferin 
nutku takib etmiş, profesör 
B: Pittar Tüı klerin me· 
deniyetc olan büyük hiz· 
metlerini gösteren Fransızca 
bir nutuk vermiş ve bu nutuk, 
B. İsmail Müştak tarafından 
Türkçeye çevrilmiştir. Nutuk, 
uzun uzadıya alkışlanmıştır. 

Profesör Bn. Afet, nutkun
da kurumun arkeolojik faali
yeti hakkında Tarih kurumu· 
nun yaptırdığı hafriyat yr.rle
rini gösteren izahatta bulun
muş ve meydana çıkan Türk 
eserlerini anlatmıştır. Nutuk, 
sürekli bir şekilde alkıştan· 
mıştır. Tarih kurultayına ge· 
len telgraflar okunduktan son· 
ra celse tatil edilmiştir. Yarın 
muhtelif komisyonlar toplana
rak çalışacaklardır. 

Evli bir kadın 
Aarapfınnı caddesinde bir 

vak'a olmuştur. (M. Ô.) adında 
bir genç, tanıştığı 22 yaşında 
(S.) adında bir kadının evine 

girmiştir. Kadın evlidir. Ko
cası (V.) bir aralık eve gelince 

karısı ile aşıkını soyunmuş 
vaziyette bulmuş, ikisini de 

yakalıyarak polise teslim et
mittir. 
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1 Bap! ~n~Iıe~aei~~.~.~ı roan•• 
miz, eğlendiğimiz İzmir fuarı, bu yıl geçen senenin fevkinde 
memleketin dört köşesinden iştirak eden ecnebi dostları· 
gerek mallarını teşhir, gerek mızın yüksek alakalarile, ge
ziyaretçi alakasile burada bu- lecek senelerde iştirak edeP· 
lunan yurddaşların teveccüh- lerin sayıları daha da arta· 
lerini kazanmıştır. caktır. Ecnebi turistler, Av· 

Herkes bilir ki, herhangi bir rupa haritasında beğenecekleri 
kaderin fena bir cilvesi ola- ve eğlenebilecekleri şehirlerin 
rak harabe haline gelen İzmir başında hiç şüphesiz ki lzıniri 
şehrinde, 360,000 metre mu- bulacaklardır. 
rabbalık sahada 14,500 evin Yurddaşlarım. 
enkazı üzerinde yükselen Kül- lzmir fuarının kıymetini ar· 
türpark ve fzmir fuarı yalnız tıran hadiselerden biri de. 
bir şehrin yarattığı bir eser Türkspor Kurumunun Yugoı· 
değildir. lav ve Elen güreşçilerinin iş· 

Dünkü harabenin üzerinde tirak ettikleri enterbalkanik 
bugün yükselen mr.deniyet müsabakaların bu sene f zmir· 
mamuresi, yalnız Türkler için de yapılmasına karar vermiş 
bir şehrin sakinleri için değil, olmasıdır. Bu, çok kıymetli 
medeniyeti ve insaniyeti seven bir hadise olmuştur. Eter 
herkes· için alkışlanacak ve siz de bu müsabakalan sey· 
gıbta edilecek bir eserdir. reden halkımızın ve yurddaş· 
Bu eser, Cumhuriyetin imar larımızın gözlerindeki manaya 
sahasındaki başarısının bir nü· dikkat etmiş iseniz, muhakkak 
munesidir, bir delilidir. o gözlerde toplanan terteıniı 

İzmir Enternasyonal fuarının mananın içindeki dürüst if•· 
bu sene ümidimizin çok fev· deyi okumuş olacaksınız. ifade 
kinde kazandığı büyük ehem· samimi idi, memnuniyet, dost· 
miyet, Şeflerimizin bu esere luk, kardeşlik manasını anla· 
verdiki ehemmiyetle mütenasip tıyordu. 

olarak inkişaf etmiştir. . ı Fuarm mikrofonundan Yu· 
Yurdumuzun en ücra köşe- · goslav ve Elen sporcuların' 

lerile muhtelif ülkelerden gelen lzmirde yarattıklan samimi 91e 
ziyaretçilerin 937 Fuarmagös· sıcak havadan dolayı teıekkiir 
terdiği alakayı yalnız İzmir ederken, bu müsabakaları ti· 
şehrinin baıarısı olarak kabul laakkuk ettiren Spor Kuru· 
edemeyiz. muna ve Güreş federasyonuna 

Aziz Yurddaşlarımi :baliıane teşekkürlerimi alcnd 
İzmirde, medeni oldutu ka· bildirmeği vazife ıayıyorum. 

dar herkeıin gözlerine boş Arkadaşlarım; 
göriinecek bir eser yaratmak, Burada büyük bir varlık 
başarmak mecburiyetinde idik. vardır. Büyük bir varlık önün· 
Çünkü bizim, Büyük Şefimiz· deyiz. Sözüme ıon verirken, 
den, Atatürkten aldığımız ter- ekspozanlarm fuarımıza kart' 
biye yapıcı ve yaratıcı bir gösterdikle.ri alakaya, Ticaret 
terbiyedir. işte; bu vazifeyi odalarının ve vilayetlerin ali· 
Büyük Önderlerin bizlere aşı- kalanna ehemmiyetle işaret 
ladığı enerjinin mahsulü ola· etmek istiyorum. 
rak meydana getirmekle övü- Fuarımıza ehemmiyet verePı 
nüyoruz. Eserin kıymeti, bu· iştirak edenlerin hepsinin el· 
gün bize fazla görünmese bile !erinden ayrı ayrı samimiyetle 
yarın belki de daha çok ar-
tacaktır. İzmir bunu hak et· ııkar, gözlerinden öper ken· 
miştir, çok çalışmıştır. dilerine arzı şükran ederim. 

14 üncü aıırda bu toprak· Şüphesiz ki fuarımızda bir 
lar üzerinde kurulan ilk pa- çok noksanlarımız vardır.Bunu 
yır, hiç şüphe yok ki, tarihin gelecek senelerde tamamla· 
bu topraklara verdiği hususi mağa çalıpcağız ve on sene· 
ehemmiyetle tebarüz ettiril- lik Kültürpark pilimnı bu su· 
miştir. lzmir fuarı, bu serginin retle fuar sayesinde bir kaç 
yirminci asır telikkilerine uyan 
daha mütekamil, daha mo· aene içinde tahakkuk ettire-
dern bir devamıdar. ceğiz. 

Bize mesaimizde her suretle Geçen sene fuarımızı ziya· 
ret edenlerin yekunu 361,527 
iken bu sene şu saatte 608,040 
kişiye baliğ olmuştur, 608 bin 
rakamı böyle fuarlar için is
tiskal edilecek bir rakam de· 
ğildir. lzmirin bu sahada İz· 
mirin başarısını tebarüz ettir· 
mektedir. Muvaffakıyetine de· 
lildir. Eser, yalnız lzmirin ol· 
madığına göre, cumhuriyetin, 
büyüklerimizin yardımlarına 
mazhar olduğuna göre gele
cek senelerde daha çok inki-

şef edeceğine hiçbirimiz şüp

he edemeyiz. Bu işin başında 

mesul kıldığınız bir idareci 
sıfatile sizlere söz veriyorum 
ki, bu idealin tahakkuku yo· 

lunda beraberce yürüdüğümüz 
arkadaşlarla birlikte bunu mut· 
laka başaracağız. Aziz yurd· 
daşlarım. · 

Biz lzmirde, yalnız lzmirliler 
için bir kültürpark kurmuyo
ruz, bir fuar kurmuyoruz. Bu 
eser şümullüdür. Eserden bü· 
tün memleket, her şekilde 
senenin muayyen mevsiminde 
istifade edecektir. Onu kendi 
öz malı olarak kullanacaktır. 

yardım eden büyüklerimize te· 
şekkürlerimizi tekrar arzeder 

ken, siz kardeşlerimizden de 
. buıene olduğu g-ibi gelecek 

senelerde de yardımınızın de" 

vamını rica ederiz. 

Sık, sık alkışlanan bu veciı 
söylevden sonra, Şehir Mecliıi 
azasından ve Baro reisi Mu•· 
tafa Münir, şehir meclis! na· 
mına bir söylev vermiş ve Be· 
l~diye reiıi Behçet Uz'a, ıehir 
mümeasillerinin hayranlık .,e 
teşekkürlerini en samimi bir 
ifade ile bildirmiı, fuarın lznıir 
ıehri hayatında nasıl kıskanıla· 
cak bir eser olduğunu anlat· 
mıştır. 

Bundan sonra C. H. P. idare 
heyeti adına Esnaf Bankası 
müdürü B. Atıf güzel bir sör 
levle belediye reisine fuarın 
muvaffakiyeti ve başarısı hak: 
kmdaki takdir ve tebriklerİfl1 

anlatmıştır. Bu nutuklar d• 
ıiirekli alkışlarla karşılanmıştır· 

Reisin nutkunu, fuan ~o~· 
duran onbinlerce dinleyıCI• 
hoparlorlar vaaıtasile t•kib 
etmiıtir. 
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