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1 ABONE ŞERAiTi 
DEVAM MODDE'I1 Türkiye için 

Altı aylık . • • . • • 700 

Hariç içın 

2800 
1300 1 

Senelik • . • • • • • 1300 
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Fiati (S)_kuruf~r 

Manasız 
taamüller ·-Hak mefhumu karsı-

~ 

sında yıkılmağa 
mahkumdur 
Evvelki gün üzüm ve İncir piya

saları açılmış, Egenin bu önemli iki 
tnahıulü ile faaliyet mevsimine 
airilmiştir. ı 

Üzüm muamelelerine kolaylıkla, 
normal §artlar altında başlanılması 
ne kadar memnuniyetimizi mucip 
olmuşsa, incir piyasasının açılma
aında rastlanan zorluklar, daha 
doğru tabirle manasızlıklar o dere
ce bizleri müteessir eylemiştir . 

.J.ncir piyasasının açılış şekli he
men hf'r )'11 te.krar edilen bir kom~ 
diden başka bir şey ·değildir .• Borsa 
salonunda toplanılır .. Muayyen şa
hıslar, her yi) muayyen fikirleri ile
ri sürerler, netice yine bir iki şah
•ın aralarında kararlaştırdıkları nok
taya bağlanır .. O kadar ki, bu görüş
ınclerin zabıtları tutulsa her sene 
aöylenen sözlerin hemen hemen 
birbirinin ayni olduğu görülür. 

Her şeyden evvel tebarüz ettir
rneğe mecburuz ki Jzmirde incir bor
sası yoktur. Satışların borsada yapı
lışı nominaldir.. Hakikatte muame
leler yine Yemiş çarşısında ve çok 
kötü, haksız şartlar altında cereyan 
eylemektedir. 

Evvelki gün saatlerce cereyan 
eden müzakerelerin esasını incirle
re iyi ve kötü ayırm'aksızın toptan 
fiat biçilmesi mi, yoksa cinslerinin 
tefriki suretiyle fiat verilmemesi 
rni teşkil eyliyordu. 

Netice yine toptan f iate bağlan-
dı .. Bu vaziyetin, toptan fiate bağ
lanmasının ne lcadar bariz bir hak
aızlık teşkil ettigini söylerneğe lü
~um yoktur .. Müdafaaten ileri sürü
ien turfanda tabirinin de burada 
manası ve yeri olamaz. 

B. Celil Bayar dedi ki: 
Hükumet reisi ismet lnönü, lzm • Fuarına hususi 
ehemmiyet vermekted·r. Bizzat aran zda bulunma. 
dıkları için bu şerefli vazifeyi bende ize tevdi ettile 

Kır~ızılar Saraya 
.Mavilerin bir kısmı esir 

girdiler 
edildi 

Atatürk 

Çünkü lzmire on bin çuval incir . · · 
indirildikten ve trenlere kamyonlar 
mütemadiyen mal indirmekte bu
lunduktan sonra bunun turfandalık 
neresinde kalır) Bununla beraber in

202 rakamlı ·tepe
den · harekatı 
takip ettiler 

l.stanbul, 20 (Hususi rnuhabtr:
mizden) - Sabah erkenden büyük 
harekat başlamıştır. Atatiirk sabahın 
S'ekiziride yanlarında Başvekil İsmet 
lnönü, Büyük Erkanı Harbiye Reisi 
Fevzi Çakmak, Vekiller, Londra bü
yük elçimiz Fethi Okyar, profesör 
Bn. Afet olduğu halde hemen hemen 
harekatın merkezinde bulunan 202 
rakımlı tepeye gelmislerdi. Atatürk 

cir satışlarının kötü usuUerle yapıl
ması yalnız başlangıca ve turfan
daya münhasır değildir .. Haksızlık, 
kontrolsüzlük mevsim başından so
nuna kadar deva~ eder. 

İncirler için Koluna denilen bir 
usul ve teamül Yardır. . 

Üç, beş veya on müstahsilin malı 
hana yığılır .. Alıcı bunları şöyle bir 
gözden geçirir. Toptan bir fiat Ye
l ir Ye alır. 

Sonra komisyoncu, bu malları 
kendisine gönderenlere dilediği gi
bi fatura çıknnr. Artık bu fiatlere 
ha!<im ohm malın kalitesi değil, ah
baplıklar, akrabalıklar, fazla iş yap
nıalar. o müessesenin propaganda
sına 'asıta olmalardır. 

Her ne kadar komisyoncunun çok 
namuslu ve tesir altında kalmıyan 
bir snhsiyet olacağım da kabul et
sek bile, ulu orta fiat kesmenin kalp
lerde uyandıracağı şüpheyi inkar ey
lemek mümkün müdür? 

Ahmcdin iyi malının yanmda 
- SONU IKINCt SAHiFEDE -

· HAKKI OCAKOöLU 

yere, çimenler üzerine oturmuş, 1 ~ 
önüne açtığı haritada tetkikat yapı- 1 muştu. etesini tanzim ediyorlar. Misafir ge-
yor, zaman zaman manevra komu- Misafir generaller, ataşemiliterler nocaller harekatı biiyük dikkat ve 
tanı Orgeneral Fahrettin Altaydan de harekatı takip ediyorlardı. alaka ile takip ediyorlar. Ordumuz 
sualler soruyordu. Az sonra mavilerin tayyareleri hakkındaki hayranlık duyguları çeh-

T epenin sağı, solu makineli tüfek de kırmızılann tayyarelerine hücum rdt'rinde okunuyor. 
ve piyade kıtalariyle dolu idi. Bu sı- ettiler. Tam 4,40 da kırmızıların pi- Kırmızıların taarruzu saat 1 2 de 
rada, gece kırmızı kuvvet hesabına yndcsi mm·ilerin saflarına doğru ile- inkiraf etti. Kırmızı kuvvetler, mo
tayyare ile ke~ifler yapmış olan Sa- rilediler. Tanklar, zırhlı otomobil- törlü km.·,·etlerin himayesinde saat 
biha Gökçenin keşif raporu getiril- ler harekete geçtiler, kırmızıların 12,20 de Sara) kasabasına girdiler. 
di. Raporun okunmasını müteakip mavi cepheyi yarmak yolundaki ta- Kasabada karşılıklı muharebe ol-
8.50 de birden bire şiddetli topçu arruzu devam ediyor. Ma,•iler çok mus. m~vi~erin bir kısmı esir edil
ateşi başladı. Topçu ateşini tayyare- iyi mukavemet gösteri} orlar. Mu- mi~tir. Kırmızılar mavileri, Sarayın 
lerin hücumları takip etti. harebe fevkalade muannidane de- şark 'e şim2I istikametinde takip 

Mavilerin elindeki karşxki tepeden vam etti. iki taraf tayyareleri bir- ediyorlnr. 
alevler yükseliyordu. Kırmızıların birlerinin faaliyetlerine mani olmak Atatürk, tayyareci Sabiha Gökçen 
aycı tayyareleri alçalıp mavi hatlar için hava muharebeleri yapıyorlar. ıçın: 
üzerine mitralyöz ateşi açıyorlardı. Tarafeyn topçulan, keşif tayya- ' - Tam asker oldu~ , buyurdu-

Gok yüzü tayyare filolariyle dol- relerinin İ§aretleri üzerine topçu 1 lar. 

1 Şanghayı bitaraf /aştırma 
i planı 1 
r Tokyo., 20 (A.A) - Hariciye nc::meti namıııa 
söz söylemeğe salahiyettar bir .::at 1ngiltcre ta-
rafından hazırlanan Şanghayı bitaraflaştınna 

planının Japon hiikiimetincc gayri kabili tatbik 
addedildiğini teyit etmiştir. 1 

•..-..-..-.;o-.....~--------=-=------=------· 
YENi ASIR Matbaaımda basılllllflD'. 

• 

lngiltereye 400 ton yaş üzüm sevkediliyor 
Ev\'elki gün Foçaya kotralariyle gi

den sayın lktısat V<.'kilimiz dün öğle 
vakti şehrimize gelmişlerdir. Vekil dün 
sabah saat onda FPÇadan !par kotrasiy
le hareket etmişler, saat biri yirmi ge
çe şehrimizde karşılanmışlardır. 
İpar kotrası Karşıyaka istikametinde 

bir martı gibi süzüle?rek limana girmiş ve 
Kordonu dolduran halkı!11ız tarafından 
aelamlarunııtır. Vekil kotralarında, vali, 
belediye reisi, şehrimizdeki generaller, 
askeri ''e mülki erkan, saylavlar tara
fından karşılanmıştır. 

Yatlarından inince resmi selamı ifa 
eden bir askeri müfrezenin önilnd<.'n ge
çen vekil, refakatlerindeki zevatla bir
lilde yaya olarak lzmirpa]asa gibniş, bir 
müddt>t istirahı:ıt ebnlştir. 

Vekil Türkofis müdürü B. Cemal Zi
yayı kabul ederek kendilerinden vapur 
navlunları etrafında lı..aMt alnıl§lardır. 

"Ozilm kurumu başkanı B. Hakkı Ve
ral vekile üzüm ve incir mahuslleri hak
kında malumat vermiştir. Bilahare Ma
nisa valisi de vekili ziyaret ederek l>ir 
müddet görüşmüştür. 

Saym iktısat vekilimiz bu akşam saat 
on yedide Norveç bandıralı Erma vapu· 
runda üzüm kurumu başkanı B. Hakkı 
Veral tarafından verilecek kokteyl par· 
tisinde bulunmayı kabul etmitlerdir. 

Öğrendiğimize göre bugün Erma , .•• 
puruyle Ingiltereye 400 ton yaş üzüm ve 
200 ton kavun sevkedilecektir. Veki· 
lin pazar günü Manisa üzüm bayramın
da bulunmaları muhtemeldir. 

Yalan bir haber 
"Hamidiye,, nin Marmarada meçhul 

bir Denizaltı gemisine rastladığı 
tekzip ediliyor 

• 1 ••• 1 • 

İstanbul, 20 (Hususi muhabiri- tedir. 
mizden) - Donanmamızın mektep Ayni haberlere göre icap eden 
gemisi Hamidiye kruvazörünün lz- tedbirler alınmış, Marmara taranma. 
mirden İstanbula dönerken Marma- ğa başlanmıştır. Hamidiye Haydar· 
rada meçhul bir denizaltı gemisine paşa önünde demirlemiştir. . 
rnstgeldiği, tahtelbahirin Hamidiye- Yukarıda meyzuubahs ettiğimiz 
nin dur işaretine cevap vermiyerek hadiseyi salahiyetli makamlar ~at'i 
meydandan kaybolduğu söylenmek- olara~ tekzip ediyorlar. 

-
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Manasız 

taamiiller 
••• 

Hak mefhumu karşı
sında yıkılmağa 
mahkümdur 

•• 
• • 

l.!ÖŞEMOEN 
Kilosu bir liraya 

Kozanda hususi Lir komite o civar 
daki yılan ve akrepleri imha için ade 
ou kadar, sepeti bu kadar kurut diy 
yılan ve akrep toplatttnr, yllanlan 61 
dürtür.. Akrepleri de. acaip ve merak! 

.. 
•• 
• • 

... BAŞTARAfl BlRtNCl SAHlFEDE -

Mehmedin kötü malım ıokuşturmak 
hak mefhumuna sığar mı} 

Bu usul yüzünden incirlerimizin 
kalitt*nin bozulması tehlik.eai de 
vardır .• iyi kötü 'berabtt eabldıkça 
mahmİüne itina gösteren müstah-. 
sili mükafarlandırmalc imkansızdır. 
Halbuki biz her §eyden evvel dıı 
piyasalarda kalite üstünlüğü yüzun
den mevkiimizi muhafaza edebilen 
bir memleketiz.. istikbalde de bu 

Meçhul asker aA bı·desı· nde intiharlannt seyretmelc için. gaz dölı:ü 
lup ateşlenmiş bir dairenin ortasına atar 
lar, kaçacak hiç bir delik bulama 
kuyruğunu :çevi~. haşı"an lc:enlli 
diaini aokup 6ldürdüğh btbrlamı1• 

B k d ha b • • ) Oiyanbeltirde tenekeai elli kuruta 

Erma aş uman an mu re esının yı • akrep toplattırırlarmıı .. Her yerin biı 
hususiyeti var amma hepe.inin de aTf& 

d •• •• • • d ı k • ayrı eğlenceleri buluRu,yor .• Meeeü. Jıft onum un e yapı aca merasım senesinde mi idi, ne idi.. lıtanbUlda bit 

V • l hutalılı: salgınıdır çılı:tL. Mededallabf. 
noktaya ehemmiyet vermeğe mec
buruz. 

apuru 1 e Başkumandan meydan muhare- (erinden mürekkep birer kıt'a.. 30 ve 31 ağustos günleri bu büyük ~~nun sebebi .. çanlardır, diye etrafa 

1 
besinin on bqinci yıldönümü mü- S - Ankara ve latanbuldaki hadise ve yapılan merasim hak.km- alanlar yapııtırdJar. Stçan baflna 0~ 

Binaenaleyh her müstahsilin ma
lı ayn ayn eatılmalıdır ki iyi mal 
yetiıtirenin eline geçen fazla para 
yetiıtiriciler için medan teşvik ol-

Bu gu·· n yaş Ü zu·· m nasebetiyle Oumlupınarda meç- Üniversite ve yüksek rnek.tepleri da neşriyat.. kur,uı bbahladbiçtiler.. . 
h l k ~b·d ' d b ·1 l d t be h t" (K'"l H k 1 · d k E stan u a o uman mtanlarla kedi~ u as er a ı esın e u sene otuz temsı en ma ı ut ta e eye ı u - 9 - O gece al ev enn e on e-

1 
d d'" 

1
_L 'Ve kav un ihraç ağustosta yapılacak olan merasimin tür Bakanlığınca tertiplenecek.) rans er araıın a uıman il& peyda olmuttu-; 

geçen senelerden daha hareketli ol- 6 Afyon Kütahya Manisa 1 ii M • · d adan Daha geçenlerde. yine lıtaııbulda lM 

d • l k C H h • • 1 · -A d 't t B 'd D ' - er~tm yerın • e oh~ fo belirince bu sefer de kedi avcd~ 
sun.. e ııece masana . • rartısınce karar ve- zmır, y ın. spar a, ur ur, e- halk ve gençlak adına bırer ltabe. b 1 d A ked'I f L~d ' 

Na11l ki üzümler borsada, her nizli Konya Seyhan. Eskişehir Bi- aı an 1•• mma 1 er are ıut • 

kesin gözü ve kontrolü altında nu- Bugün öğleden sonra sa t on dortle ('lmİ§tİr .• Bu maksatla hazırlanan leciıc: Kocaeİi, Ankara, Bursa', Is- NOT.. kıymet bulamadı. beher kedi için bet ku .. 
t .. f" b' ·ı le Erma vapunyle Kontınan lunanlanna u1.erasim .programını. okurlarımızın. 1 . d 1 M . • b" • • K l d ru• verdiler mara anna gora ıat ıçı ere satı- k tanbul, Balıkesir vilayet erın en biri - erasımı ırıncı o or u ._ . . . · • 

lıyorsa incirin, ayni şekilde yapıl- yaş üzüm ve kavun ıhraç edtleceklir. dık atlenne arzederaz umumi meclisi biri vilayet rnerkez komutanlığı idare edecektir.. Kım bilar sıçan zor tutulur, kedı kc>r 
maaı zarureti vardır. Uzlimlerimiz Norveçte de beğenilmiş- MERASiM PROGRAMI belediyesini bi;i de p rti ve Halke- 2 _ 30 ağustos günü merasim lay .. Nimet, kulfet mukabilidir diye en( 

Kulaktan kulağa yapılan satışlar, ti.r. Ingiltereye sevkedilen rezakı Uziim- 1 - Milli müdafaa vekalelinin ta- vini temsil 
0

etmek üzere seçecekleri yeriyle Afyon ve lzmir arasında gi- böyle yaptılar, orumı onlar bilir .. 
komisyoncunun dileğine göre çıka- ferinin .bir kısmı yolda ezilmiştır. fİn edeceği mikdarda askeri kıt'a üçer kişilik birer heyet ve birer çe- diş ve geliş trenleri tertip edilecek- Har.. Söz:ü dôndürüp, dolaıtınp n~ 
rılan faturalar, ne bugünün ticaret Bugun Enna vapurunda, yaş üziım v~ bir hava filosu. lenk. tir. reye getireceliml. 
u•ullerine, ne de hak mefhumuna sevkiyatı münasebetıyle kokteyl partisi 1 2 - Bakanlıklar ve Parti adına bi. 1 - Ayni günde yerlerinde dö- 3 - Dumlupınar istasyonundan Dün gazetede luann hayvanat b.ı.~ 
uygun düıemez. verilecek, merasimd~ ~ktısat ~ekil~ rer çelenk.. nebilecek kadar merasim yerine ya- merasim yeri arasında nakil vasıta- çeainden ba~~di~irlten ba~ .hayvanlara 

Şerefli ve namuslu komisyoncu- B. Celll Bayar, Valımız, beledıye reısıl 3-Afyon Kütahya Manisa, &- km kasaba ve köy halkını i~tirak et- lan ve merasim yerindeki hazırlık- yem olmak ıçın sınek tedarıkıne ç1kddlii 
ları bile daima zan ve şüphe altında Dr. B. Behçet Uz, Türkofis müdürü 8 · lıkesir vi(ay~tlerınde; teşkil edile-ı tirmek (Vilayetleri tertip edecek) lar Milli Müdafaa vekaletince temin ve komiteye bir kilo sinek getirene bir 
bulundurur .• Bu şeklin ihracatçılar Cemal Ziya, ticaret odası reisi B Hakkt cek atla h~lk .kıt'aları. 8 - 30 Ağustos akşamı Ankara edilecek ve mahalll idare amirleri lira verileceği de yazılı idi. 
balamandan ela mahzurlan vardır .. Balcı, bo~ r~ist 8 · Mazhar Nurullah,! 4 - Afyon, Manisa, lzmir izci- ve İstanbul radyolarında konferans yardım edeceklerdir. Hemen -Sabahtan ak.tam• kadar .ı. 
Bazan Mbflna uygun bir kalitede- ıktısat vekaletı standardızasyon mü- .............................................................................................. u1 ................................... nek avlamaktan canım çıkıyor, ne alı& 
ki partiyi alabilmek için ihracatçı tahassısı Dr. Bade ve bazı ihracat tacir- o t m kt 1 • • •• • • var, ne veri~!.. Şlk.ayetçilerine ı 
<fa onun yananda kendisine lazım !eri hazır bulunacaktır. f a e ep erJmJZ ZUID Ve JOCJr - Gözleriniz aydın. tekkeyi bekli,.~ 
olmayan m.u.n mübayaa mecburi- - 1 1 111 Cihan rekolteleri nor- çorbayı içermiı derler, bak sinek ..... " 

yetinde kalmaktadır. Bunu yapar- Bir Çin heyeti Bu sene 3500 talebeyı· manın da hikmeti ye kıymeti timdi g6-. 
ken, lüzumu olmadığı 'halde alacağı malin aşağısındadır ründü. 
mallardan görme.i muhtemel zara· şehrimize geİeCe k Şehrimizdeki alakadarlara gelen ma- Diyecektim amma, böyle ueılığa tu• 
rı göz önünde tutarak buna göre fiat . . • t • d k •? l\ıınata göre cihan üzüm ve incir rekol- tulaca~ •İnekler kaç adedi .ahİh ol~-< 
vermektedir.. Bu ihracatçıyı biraz Pek yakında bır Çın heyet~ şehrimi- JS ıa p e ece mı • leleri bu yıl norrnalın aşağısındadır. Ge- lıdır kı bir kiloyu ve bir lirayı kurtar" 
sıksa bile zarann büyüğü yine ze gelerek sıhhat ınu~eselerıni geze- rek Avusluralya, gerek Kaliforniya ım) ( Endiıesi belirince. komiteyi bu 1ua .. 
müatah.ilin omuzuna yükleniyor de- cektir. Sıhhat ve ıçtunai m~venet v~ mahsulleri soğuktan müteessir olmuş- rannda haksa buldum .. Öyle yal .. Afail 
mektir.. klletinden vil&yete gelen bı.r tahrirat- Bir orta mektep claha açılması tur. Bılhasa Avuaturalya rekt>l*l yukarı bir sinek bir gram geli.rae ve oa 

CöridüYor ki koluna uaulü ta Çin heyetine teshılAt gösterilmesi bil- .. l J l • muhtelif ta.bil sebeplerden yUzde kırk el aavurtmasında bir sinek avlanırsa oa 
her bakımdan eakat ve emniyet tel- dirilmlşt1r. Heyet muhtelif sıhhl mü- mufasaıJVer O uUğU •Öy enıyor iSbet de lin br bin defa kol sallamak lazım gelir .. Bu 

kin etmiyen zararlı. mlnuız bir esseselerle sağır, dilsiz ve körler mUes- Otla mektep ve liselerde kayıt ve ka-ı met Tıirk yakında şehrimize gelecek- n Rek:ıteı.:~aJında alınaıı son rak- hareketin akpma kadar bitmiy~ 
teamüldür. MAnaaaz teamüller bak sesesin.I, İf han.ları~ı dyaret edecek ve hul muam~lcsine .baflanmışllr. Kayıt tir. Şehrimizde tanı teşkllAtlı yehl bir kamlar tunlaidı.r: ı8yle dursun, adamın kolunu dibtndea 
mefhumu kartıımda yak.ılmağa itçUerin sağlık ış!erı~le ~tlkadar.olacak- muameleleri 20 EylUI tarihine kadar de-llise ihdası düşUnülınekt~dir. Aynca bir Kaliforniya üzüm rckol~"i 200 - 220 kop~nr. 
mahlWmdur •• incir ~btlanm anarıi lır. Eb'bba cemıyelı, Çın heyetini kar- vam edecektir. Ilk okullarda kayıt mu- de orta mektep açılacaktır. bin ton, Ywıanistan Sultaniye rokoltesl ~ııer komite te~mmüna etmiı sin~ 
içinde lxrakan, kaliteyi tehdit eyli- fllayacaktır. ameleleri 1 Eyl(ll tarihinde başlıyaraf,s 15 Ktt lisesine yeniden kabul edilecek Girlt 23250, Korent 7680 ton olmak üze- l~rı ... ~ayvanl.ar ye~ıyor demez de flidı 
yen, müıtahiilleri bariz haksızlık- ..... • • 

4 
... • Eylölde nihayet bulacaktır. ilk okul mezunları içın henüz bir karar re 30,930 tondur. Avusturalya Uzüın öldurule~ ımcltlerı de ka~ul edene 0 

farla karpfattıran bu usulün behe- Hava sefer ı eri Bu yıl orta okulların ille sınıfına ka- alınmış değildir. Kız lisesi binası bu rekoltesi 25000 tondur. Türk.iye üzUm ~man bır dereceye ka~a~ lf dıvenl~, 
mehal ortadan kaldırılmuı lhım- Iimir - Istanbul ve Ankara hava sefer- bulu icap eden 3500 talebenin yerl~U- sene tek ta.lehe kabul edemiyecek va- rekoltesi 50.000 tondur. ır ~eye benzer. • Hana hıç olma~ &it 
dır .. Borsamız, Türkofis bu usulün terinin ancak sonbaharda bıurlıyacağı an l ·ı l . • ' h•-t f k ll d t tl ziyeltedir. Bu itibarla K'.&Z. lise.sl binası Incir mahsulü rekoltesi Yunanistan masrafı olsun tıkar. Fakat o da guç olur 

•--tlı'-L- _L • _ _._ kik l -ı - , rı ıne en ıçın mu ı.t:: ı o u nr a er - k da . b" . . . diyorum Bakayorum da • Sinekler het' 
lalUl IWlnftl Ya1ttı7111; tet eye- taşıtmaktadır. Hava seferlerı için si- b t 1 ktad Külr b 1 __ 1 ır. _ ya ının yenı ır bına ısticarına lil- 15 milyon okka, Ege 34.000 tondur. ·• . . • • 
m • •ler h yl' t----1...L ·• 1---' b 1 1 a a ınma ır. ur alüln •çın ·· "l k•-.ı · sene gcçtıkçc fıltte karşı daha 2ıyade 

ly • a ı ~us CJ"Ue u un- paricı edılcn ıki tayyare yakında tngil- d b" k . ..ı~ k 11 l .ı~-ıa zum goru ınc ı.t.."Uır. Bu sene rekolte noksanına rağmen .. . lard F •-- ed b -,r 1 a ır oınısyon Oı""" o u ar cauıv - M b•-• k 1 •· d" k.. mukavemet gostenyorlar muı ı. a1U1t n ense u anar- tercden gelecektir. ezun u.ıunan U tur ıre t.örU me- alıcı piyasalar isteksiz görünmektedir. · 
Aİk vaziyete bir son verilemedı· DUn b h . l 1 h rını hazırlamakladırlar. Gerek erkek zuniyetindcn avdet edıncc or•~ m"ktep- Kore t .... hsuı ·· . ., ..... e U'--b g e insanlar rak.1 içe İçe allcolilc, esrar, 
3" • • • s::ı a sıvı ıava angarının tc- 1 . . · wı " ı:ı. n... u u ...... rın ıı:.uuu ur v . . , 

Tıcaret hayabnın tabii şartlarına mel atmrı merasimi yapılm~tır. Hangar 1 ıscsı ve g~rek orta ok~llar, ılk mektep- ler ışinl t.nnı.lme başlıyacaktır. Lıverpolda bazı mühim muameleler ol- afyo~ . ı~e ıçe esrarkeş olurlar. zehu:• 
ve borsanın esas nizamnamelerine k b" .. d k 1 ed 1 k l Ierden yet~en talcbcyı kabul edemıye- Talimatname mucibince eylıllUn ilk muştur. kendilerını alıştıra alııtıra nasıl zchiı 

ısa ır zaman ıçın e ı ma ı ece - . . k • · 
aykırı dütcn sattş usulleri üzerine cc.-k vazıyettedır. Talebe kadroları dol- günü Izrnırdc bulunması icap eden orta oymaz hale gelıyorlarsa sınekler de, 
lktasat vekaletinin hassasiyet ve ala- tir. gundur. okullar öğretmenleri şahrimizde top- B d • fHt icat edildi. edileli bu kokuya alıp 
bsmı bekliyoruz. B A Tı Orta mektep işlerini tanzim için kili- lanmağa başlamışlardır. Orta okul öğ- uraya ne ıye alışa adeta hoşlarına gidip flit tulum" 

HAKKI OCAKOOLU • sım unçay tur bakanlığı müfettişlerinden bay Hik- retınen kadrotarı hazırlanmıştır. girdin? balarının, kutularının üııtlerine kondUk" 
Cumhuriyet müddciumumısi B. A<;ım Dün öğle vakti sulhceza ve hukuk lan görülüyor. 

Ati t• Tunçay bir aylık mezuniyetini geçim1ek y; ld / •d B d mahkemelerinin bulunduğu bahçeli han- Her ne ise gerek alın teri döküp, el e 1zm !!:re pazartesı günü Istanbula gıdccek- Q iZ l mecı iyey! uca a da bir h&dıse olmuştur. Hanın birinci kol sallamak, gerek keseyi terletip ~ 
Birincilikleri eylıil ......... •. Altın beşı'bı'rlı'k katından yüksek ve kaim sesle bağırış- litle avlamak suretiyle binlercesi bir 

T ık ınaları işitenler, han içinde bir hMise- kilo olacak sindtler için biçilen nark 
ayında yapılacaktır ramvaylarda dı·ye Eylülün i günlerin- n1n vukubulması ihtimali ili.erine, o Si· doğrusu çok ucuz .. Bu i~e kimse yan•f" 
937 - 938 yılı atletızın bırincililderinin fı . sattı de bir ehli hayvan rada handa bulunan mesalih erbabl se- maz sanıyorum .. 

- eylül ayı içinde yapılması tel·--!<- et- T enz.ilatlı tari enın T sin geldiği larafa gitm'"'ler, iki "alısın 
_.-n,ır epecikte Mustafa oğlu Nuri • • l k "9 "" 

mişti.r. Bu sene lznur atletizm bırinci· tafbı.kı·ne başlandı Bergısı açı aca münakaşasını seyretml§letdir, Hadise 
likl adında bir dolandırıcı, yaldızla bir 

erine altı ku!Ubün atfeUeri iştirak . . .. d T EylUlün ılk, ikinci ve UçüncU gUnle- şud~r: 
edeceklerdir. Atletizm njanı B Sait Ai:'USlosun on beşıncı gunf~ ~n ı ı- gümiif rnecidiyeyi Akif oğlu Fettah rın· de B d yeni ı...... d'l Bır yurddaş defi zaruret zımnında 

1 1 · • haren tenzilatlı tramvay tari esının tat- · • d b' . I be 'b• l'k d. uca a ~"'lGI e ı en pavyon- . . . at et erin antrenmanlnriyle bizzat ald- . . So -~-ııı1 • ısmın e ırıne a tın şı ır ı ıye - bırinci kattaki helfıya girm~ .. , Bunu gQ-

TOKDIL 

ltalyan 
manevraları kad btkme başlanmıştır. n l\:J.u.ııut üze- F h f' 1 l larda blr ehil hayvan sergisi açılacak 

ar olmakta, haftanın ıki gününde at- c·· 1 al hattında karne usuı·· kal- satmıftar. etta , ucuz ıat e a - . . - ren han sahibi, bu adamın çıkmasını 
letlerl ,.ıııl· ... ·-.. ktad B rıne uze Y 1 u d " t....-.. ·b· I""' • • k b tır. Zıraat vekAletı bu seneki ehli hay- beklemlşUr. A:z. sonra heladan çıkan Roma, 20 (ö.R) - ltalyan l)a ... 

r- ~~..... ır. u sene sürat dmlmıştır. Bırçok kimseler şirkete mU- ıgı ""'9ı ır ıge sevınır en unun k .. 
k~ulariyle atlamalarda iyi rekorlar elde racaat ederek tekrar karne usulünün yaldızlı olduğunun farkına varmış van serglslnln mU emmel olması için bu şahsa karşı han sahibi yUksek sesle: vekili Sicllya manevralarmm hitaın 
edılmesl muhtemeldir. . . 1 d y . . I ğ ka k ld I icap eden tertibatı almıştır. Hayvan - Sen buraya ne diye girdin? bulmuf olması hasebiyle beklenen el• 

U 1 ıhdasını ıstcmış er tr. enı fıaUer ikin- ve 90 u u ra o a a mıştır. sergisi.ne ~ .. tlrak edecek ha anı ka ~ k b .. . ed L • 
zun at ama ve 100 metrede Izmir ci mevki Konak _ Karantina arnsında Dolandmcı Nuri zabıtaca ka ~ yv arın - ihtarına karşı o zal ta: yası nut unu ugun ırat ece.-.tır, 

rekorlarının egale edilmesi muhtt'me1- • ya • yıt muameleleri bftşlamıştır. Çok rağ- - Sıkıştım dn girdim, ne var sanki.. .._r------------• 
dir. Atletizm müsabakaları eylul ayı- Nakle{iılecek mah- lanmtşhr. bet görecetl daha şimdiden anlaşılmak- - Giremezsin, ben buraya su p!lrası r B o R s A ' 
nın ıklncl haftası içinde yapılacaktır. kumların ilamları ta.dır. verlyoruın. - -

Fuar turna va S! Bır Ayerden ~ığe·r· bir yere nakledilen Acele dos yeler için Fuar mUnasebetiyle sonbahar at ko- - Bunda hiddet edecek blrşey yok. 
mahkumlara aıt damların bilahare ve Vekalete veya her hangi blr makama §Ul~ı ela bu yıl erken yapılacaktır. Ya- Dühullye !sterseniz verelim OZOM 

Fuar tumavruıının ilk müsabakası bu- geç olarak posta ile gönderilmekte ol gönderilecek mevkuflu ve acele dosya- rış ve ıslAh encUmenlyle muhasebel hu- Bu münakaşa had bir şekle girmek Mikdar Alıcı 
giın saat 16 30 da Alsancak stadında ya- d ğ anlaş 1 ld d b • lara (A 1 k {l U .. A~ı. t) susiycnin at yarışları cyltllUn on iklsln- istidadını güsterirken, helAya giren za- 168 Alba k t" 

ı u u ı rnış o U6un an undan ce eo mev u u1 c rmu m~u d b .... 1 6 Jhl . . . yra ı. 
pı acaktır. Ilk maç Yamanlarspor - Do- sonrn nakl dıl ek hk , , . e ~ıyacak, 2 ey u tarih.inde sona tın çekilip gll.ınesıylo münakaşaya da I SO H Alberti 
ğanspor arasındadır. Manısa sporcuları ıl\ml tek ec .

1 
ınn hu~ra .~it gıbı ışareUer konması adlıye veklletın- erecektir. Koşular programı hazırlan- nihayet verilmiş ve birçok kimseler bu I I J M .. T t 

d k d ıw aruı ı posta ı e ma allerıne gon- d ı.1kad 1 bild' .1 . U ,.,.,.. h . J. aran o. a ya ın a şehrımize gelecektır. d .1 . . . • . en aua ar ara ı.rı mış r. m~-· manzarayı ayreUe seyretmljlerdir. 68 Ş R . 
4 k K k G 

en melerının tcmını ve tasdikli bırer . emzı 
uruş, ona - uzelyalı arasında 1 . • 62 V't l 

5.75 kuruş, bırınc mevkı Konak - Guzel- sduret erının ınuhafazalarına memur jan- 26 Yı el T (" 
l d 7 75 k 

armalara teslimi beraber gönderilme-- • • a st 
ya ı arasın a . uru tur Bırinci 1 . . •I • 25 S E · 
mevki a b 1 _..:ı S b la en adlıye v kfıletindcn ıniıddeiumu- , rgın 

ra a arı aa.ıır. aat aş rı ve mıliğe tamiınen bıldırilm" tır. TAY y A R E s • NE M A s ı 24 K. Taner saat ortalarında Konaktan ve Guzelya- ış ) 24 D. Arditi 
Iıdan hareket ed n arab lnr birincı mev- Kadın hırsız/ar 12 N Bör' k · 
k d • e çı 1 

ır mahküm oldular 11 ş. Riza halef. 

Irak ve Filistin 
Bağdat, 19 (A.A) - Röyter 

ajansı muhabirinden: 

Çolak zadeler tıcarcthancsindcn bir 
top kumaş sirkat eltıklcri ıddinsiylc hak
larında ciırmü meşhut muamelesi ya
pıl n İstanbullu Falrnn ve Zelihnnın 
s ılh ceza mahkemesinde muhakemeleri 
n tıcelt'nmiştır. 

17 Eylôl 937 de açılmak Üzere bugünden 69~ ~e~' 
itibaren bir ay için seanslarına fasıla vermiştir. ~~4 E~~:.:~~n .. 

Uç senedenberi eyi filim göstermekle şöhret kazanan si- tNCtR 
1138 Ş. Remzi. • 

78 A. H. Nazlı 
70 Ş. Riza halef .. 
30 A. Muhtar 

1316 Yek-Un .. 

Fiat 
13.25 16. 
14.75 f 6. 
11.50 14.7S 
14 20 
11.50 15 • .25 
12.50 19. 
15.50 18. 
13.125 16. 
15.SO 15.SO 
15.76 ıs.75 
16.50 11.50 
14.50 ıs. 

9 
10 
9 
9 

ıo 
ıo 
ıo 
9 

Yeni Irak haricıye nazıra Filisti
nin taksimi aleyhinde bulunan Filis
tin arablanmn noktni nazarlarını 
müdafaa ve mustakbel bir arap hü
kumeti ihdasını tavsiye etmek üze
re e~lul bidayetinde Cen vreye gide
cektır. 

Suçluların r tnnbuldtı d ayni suçtan 
mahkum olduklnrı ve mahkumiyet1eri
nın infaz edıldıği anlaşılmış oldu undan 
sabıkaları nazara alınarak Fatmıının al
tı ay on beş gün ve Zelihanın da suçta. 
yardımcı olduğu anlaşıldığından onun 
da uç ay on beş gUn hapislerine karar 
verılmıştir. 

nemamız, yeni sezonda da muhtelif firmalar tarafından 
yapılıp sinemacılık alemine arz olunan en eyi ve en nam
dar f ilimleri takdim edecek ve şükran borcunu ödemefe 
çalışacaktır. ZAHiRE 

Zannolunduğuna gore yeni kabi
ne Filistin meselesinde eski kabine
nin siyasetini takip edecektir. ·------------------·J·------~--Kim----D*Wllal ............ 

.Mikdar Cin•İ 
249 Çuval Buğday 
60 Tem JWda 

Fiat 
6.316 
4.:rtS 
75.50. 
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Celal lyriboz ~ 
Ege gbkstmdc adım yazdın 
Bütün kalplerde yerin var Celal 
Ansızın yere bir mezar ka::dın 
Çok acı aynldm bu bahar Celal. 
Bu öliim bizi ui kalbimizden mırdtı. ~ 
içimizden koptu bir damar Celal 
Bu hazin hava sardı da Yurdu 
Bilen bilmeyen 1ıcp ağlar Celal. 
Bir giin gülmeden geçen 1ıayatın 
Bir ı ağanm1ı; §U Yurda Cclcil 
~ahlan!ln <ldi o hırçın atın 
KcdC'r içi11de cc1Jhanda Celal. 

Bir boşluk açtın uçsuz bucaks1z 

Vflrundan gören göz ncrde Celal 

Ateşler yaktın ·nasıl ocaksız 

Güne§tin bu yerde bize Celc1l. 

Ömrün pch azmış kırk yıldan uzt1n 

Pamuk gibi ak alnmda Celal 

Kır saçlı başı dik 1yribozun 

Bütün ağızlarda bu nida Celal. 

Sana saygılar ey biiyük öhi. 
Ta haşre kadar büylc bil Celal 
~ekli nasıldır bilmez virgii.lii 
Ağladı yazdı Sabri Dil, Cclcil. 

EgccU?: Çorumlu Sabri Dıl 
7Z77Z7..7..ZZZZ7..Z77I.7.7Z7J'T.LJ!:'Z7/..J 

rag hükümeti 
Çekoslovakya ile ihti

lafı hakkında bir 
tebliğ neşredecek 

Prag, 20 (Hususi) - Çekoslo
vakya siyasi mahafili, Portekizle Çe-

1koslovakya arasındaki ihtilafı istis
llıara kalkışan Alman matbuatının 
neşriyatını saçma telakki ediyor. 
Çek hariciye nazırı. bugün cümhur 
başkanı Bay Benesle uzun bir gö
rüşmede bulunmuştur. Bu akşam 
resmi bir tebliğ neşrolunacaktır. ih
tilatın Portekiz hükumetince sipariş 
edilen silahların teslimi suretiyle hal
ledileceği söylenmekte ise de henüz 
Çekoslovak hükumetinin karnn ma
Juın olmamıştır. 

Sovyetlerin 
rotestosu 

Moskova, 20 (A.A) - Tas ajan
llından: 

18 .ağustosta Harbindeki Sovyet 
Rusya konsoloshanesi işlerini tedvi
re memur olan zat Sovyet konsolos
hanelcrinin tabi tutulma.kın olduk
lan rejime karşı Mançuko hariciye 
dairesi nezdinde protestoda bulun
lnuştur. 

Bu zat Sovyct Rusyanın Progra
nitcdnmya ve Sakhaline·deki konso
loshanelerini kapamağa kanır ver· 
nıiş olduğunu bildirmiştir. 

Times muhabirleri 
Alman yadan 
çıkar Jıyor 

Berlin, 20 (ö.R) - Ti111es gaze
tesinin Berlin muhabiri, M. Norman 
Ebbuttan sonra ayni gazetenin bu 
bıemlekette bulunan muhabirlerin
d n Mrs. Berçe de Alman toprakla
rını terketmesi için gece yarısından 
•onraya kadar vakit verilmiştir. Mu
Jnaileyh hakkındaki tard kararı da 
knt"i mahiyettedir. 

Santander 
cephesinde 

eden hususi muhabirimizden 

•• 

e e ar n 

a 

ra f. . se ırı 

Bu ak~am Avrupa istasyonların· 
dan dinlenebilecek seçkin 

program 
POST PARIZIYEN (312.8 m.)' 

20.45 - Plak nc?şriyatı; 21.35 - Hafi} 
müzik konseri; 23.10 - Dans müziği. 
PARIS P. T. T. . (431.7 m.) 

19.30 - Plak neşriyatı; 19.45 - Melodi· 
Zer; 21.45 - Opera komikten nakfon Tos· 

Yeni kabinenin dış ka opcrdsı. 
• . el J .... ·kl.k CEZAIR (318.Sm.) 

sıyasetın e aegışı ı 21 - Çigan 1llli~ıyı, 21.:;o - Şan koııseri; 
o/mıyacağznz söyledi 22.30-1.1ızik1ıol· 23.JO - Senfoni!: koıı· 

ser. 
Istnnbul, 20 ('l'elefonla) - lrak se- STRAZBURG (349.2 m.) 

firi gazetecileri kabul ederek Cenernl 19 - Halk arkılan 24 • Da1ıs 11ıtlziği. 
Bekir Sıtkının ölümünden sonra hükU- TULUZ (328.6 m.) 
meti cle alan yeni kabinenin harici si- 20.40 - Konser; 21.15 - Orkestra 23.15 • 
yasetinde her hangi bir değişiklik olmı- ATjantin orkestrası; 24 • Kır balosu. 

yacağını, Irakın dostluklarına sadık ka- LONDRA (342.1 m.) 
19.50 - Plak; 21 - Konser; 22 - Harmo-

lacağını söylemiştir. 

ihrac 
' 

ediyor 
Şanghay, 20 (A.A) - Gece bir 

!
nakliye gemisiyle iki japon kruvazö-
rü japon konsoloshanesi civarına 

'ıtakviye k.ıt'aları ihraç etmişlerdir. 
i Bu sabah şafakla beraber japon 

I tayyareleri Çin demir yollariyle de
niz tezgahlarını bombnrdıman etmiş
lerdir. 

Çin hava müdafaa bataryaları ja
pon tayyarelerine ateş açmışlardır. 

moni; 22.30 - Varyete; 

ViYANA (506.8 m.) 
22 - Senfonik kcmsef'; 2a.20 - Dans ha.-

valan. 

BROKSEL (321.9 m.) 
20 - Piyaıw konseri· 22 - Askeri ha· 

valar; 23.10 - Opera parçalan; 24.15 • 
Dans mfu-iği. 

BUDAPEŞTE (549.5 m.) 
18.30 - Konscır; 20 - .Sarktlar; 21 - Şen 

saa.t; '24 - Pl(ıl; neşriyatt. 

RtGA (514.6 m.) 
19.45 - Halk şarkıları; 20.05 - Konser, 

21.15 - Dan.s muzıği. -------=--------·-Pariste 
Paris, 20 (A.A) Hariciye 

müsteşarı De T essan dün öğleden 
sonra Çin sefirini kabul etmistir. 

• 
erı osculuk 

Istanbul, 20 (TcJefonla) öğleden son- alny tnarruzunu ilerleterek saat on beş- larımızın vazüe başındaki ciddiyeti, va-

Çin tayyareleri bu sabah japon 

mevzilerini bombardıman etmişler
dir. ra mancvrnların son safhası cidden he- te mane\•ranın neticesi alınmıştır. zife severliği takdirle karşılanmıştır. 

yecanlı geçmiştir. Maviler, ihtiyattaki I'llavil rin cephesi yarılmak suretiyle Başta Atatürk olmnk üzere ecnebi mi- Bitaraflık kanunu 
kuvvetlerini d2 harekata iştir.-ık ettire- istihdaf edilen gaye elde cılılmiştr. Ha- safirlcrlınizin ordumuzu son neferine ka- , . .. 

Garbi Anadolunun Bursa ve Ba1ıkc· 
sir vilayetleıfode bulunan yerli koyun· 
ları merinosla5::tırmak için bu sene tem· 
muz başında başlıyan sun'i tohumlama 
on beş <'ylule kadar dcvnm edecek ve 
bu müddet zarfında Bursanın Y <'tışehir 

k b ··k 1 b'l b" zl k rekt.t esnasında şarapneller düşmücı, dar '-kdir etnıic::lerdir. . \ aşıngton, 20 (A.A) - Mumes-re · üyu ve mu .a ı ır tanrru a ır- " ')' "" ..- il 
r "k 1· • 'tm k · ı •-yynr"lcı· ve muknbil tanrruzlar yapa- A"atu""rk manevra sahasından ayrıla- sı er meclisinden 24 aza toplanarak mızıların :u ıye mı erı <' istemış er- iM '" - " 

ise de>, sarayın en nşağısından yapılan rak nıi.ıt~addıt hava muharebeleri ol- cnkları sırada orduya teşekkür ve se- bitaraflık kanununun tatbikini iste
tmı.rruzla mavılcrin mukabil taarruzu mustur. lamlarının iblağını Mareşal Fevzi Çak- rnişlerdir. Bunlar Amerikanın Uzak 
durdurulıı~uştur. Kıt'a!. r orciu ühlnrına cckilmişlcrdir. ınağa emir buyurmuşlnrdır. Şarkta harbe sürüklenmesine mani 

Mavilerin mukabil taarruzları esna- Atatürk harek;ıtı son safh~ına kadar Ecn bi heyctlt'r Saray belediyesinde olmak için mümkün olnn tedbirler 

kaz.asından Balıke,.,irin Gonan kazası Sa· 
rıköy nahiyesine kadar uzanan şcridva· 
ri bir saha dahlinde 100 - 120 bin kadm 
koyun tohumlanacaktır. Bugüne ka· 
dar bu mıntaka dahilinde tohumlanan 
koyun adedi !l5 hini hulmustur. 

sında kınnızıların topçu nakliy~ alay- t:ıkip buyurmuşlardır. Y~el. Yil erek v::ıpura nvdet etmişler- alınıncaya kadar kongrenin dağılma-
lnrı harcl.ilt sahasına nakledilmiş, bu su- Ordumu1., g~celi gündüzlü devem dir. Gcçıt resmi pazar günü yapılacak- rnasını talep etmişlerdir. 
~~~~~~~~w~c~~~~!~~~~~~ ~~~~~~~~~F~U-A~R~~~==~~~~~~~~-~~~~~~~~~.~~~~& 
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Bozcaada Hadisesinden Sonra • • tatÜrk Ve •• nonune •• 

r arının Zafer iddia 

ı d ediyorlar 
U arın a Şanghay. 20 (A.A) - Röyter 

ajansı bildiriyor: 
• e t. ek Çinliler beynelmilel mintakanin y es ı ı ı y ec doğusundaki nehre vardıklarını ve 

-----·-· bu suretle japon hatlarını kestikle-
lstanbul, 20 (Telefonla) - Armura nın Türk kara sularında himn~·e edil- ri.;i resmen iddia etmektedirler. 

Ispanyol \'apurunun Bozcaadanın 1-2 mcsini istiyecektir. HükUmetimizin bu Bu tebliğ bitaraf bir kaynaktan 
mil açıklarında, knra sularımızda batı- hususta tedbir alacağı söyleniyor. henüz teyit edilmiş değildir. 
rıldığı teJH edilmektedir. Hadise hak- FRANKO MüKüMETtNtN ... Son hadiseler Alman konsolosluk 
kında lspan~ a maslahatgüzarı Degonyn, POSTA 1DARE!\.'ItZE makamlanm Alman tebaasının ace-
şchrimizde bulunan hariciye siyasi müs- MÜRACAATI le tahliyesine aevkctmiştir. 

ya vap 
ara 

Çekilen saygı ve şükran telgrafları 
ATATORK 
Türkiye Cümhur Reisi İstanbul 
lzmir Enternasyonal Fuarını Başvekilimin emriyle bugün aç

tmı. Fuar kudretli iclare ve rehberliğinizle ilerleyen ulusal en
düstrimizin eserlerini bir araya toplamıştır ve her ccne artan 
bir hız.la tekamül etmektedir. Fuar için çalışanların muva/la. 
kıyeti göze çarpmaktadır. lzmirliler ve Fuar münasebetiyle iz
mirde toplanan binlerce yurddaş siz büyük kartarıcımı:zın yo
landa daima yürüyeceklerini ve clünya durdıt.kça sizi başların· 
da görmenin kendileri için en büyük ıaadet olduğunu derin 
minnet tahassüratı i~inde i!ade ettiler. Ve zatı devletlerine ib. 
lô.ğını istediler. Tazimatımla arzeder, ellerinizden Öperim. 

tcşarı B. Numan Mcnemencioğlu ile l5tanbul, 20 (Telefonla) - Franko K • fSMET INöNO 
görüşmüştür. Maslahatgüzar hariciye hükümetinin posta idaresi, posta ve tel- f 3SJD araştırma• Türkiye Başvekili !stanbul 

iKTiSAT VEKiLi CELAL BAYAR 

vckilimizle de ayni me\'zu etrafında gö- grnf umum müdürlüi,rüne müracaat ede- ) Yüksek emirlerinizle lzmir Enternasyonal Fuarını açtım. 
riişecektir. rek posta ve telgraf mübadelesi yapılma- ar yapıyor Vermiş olduğunuz direktifler göz önünde tutularak Fuar geçen 

Tahmin cdildi~iııc göre İspanya mas- sıpı teklif etmiştir. Bu ıni.iracaate ce- Moskova, 20 (ö.R) -Tas ajan- yJlardan daha güzel bir şekilde hazırlanmıştır. Bu münasebetle 
lnhatgüzarı, İspanyol ticaret vapurları- vnp verilmemiştir. sı, Kutup yolunda kaybolan Lava- iz.mir valisinin ve belediye reisinin kıymetli mesailerini takdiri 

--- nevski tayyaresinin henüz bulunma- devletlerine arzederim. Açılış töreni münasebetiyle l:zmirlilerin 

M ·ı' / u•• · 't mah Jl • -1 dığını, Krasin buz yaranının tayya- ve iz.mirde toplanan binlerce yurddaşın hakkınız.da göıterdihlc
l ıs er nıversı e a esınue reciyi aramak için kutup yolunda ol- ri sevgi duygularını iblağ etmek benim için z.evkli bir va:ziled;r. 

bı.rkaç la"g~lm patlatmışlardır duğunu, her taraftan araştırmaların Saygılarımla ellerinizden öperek arz.ederim Başbahanım. 
p devam ettiğini bildiriyor. iKTiSAT VEKiLi CELA.L BAYAR 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Paris, 20 (ö.R) - Franko kuv- Madrid, 20 (A.A) - Milisler jara eyaletinin şimalinde ve Soria B. Celal Bay arın gazetemize beyanatı. Vetlerinin Santander cephesine karşı dün üniversite mahallesi hastanesi- yolu civarında milisler küçük bir ta

tazyiki şiddetlenmiştir. Asi lspanyol nin şimalinde ve hastanenin cenu- arruz yaparak bu rnıntakadaki mev
baş kumandanı bu cepheyi tamamen bunda Sainte Christine fakirler yur- zilerini ıslah etmişlerdir. Bir kaç mit
<>rtadan kaldırmayı kafasına koy- dunda bir kaç lağım patlatmışlardır. ralyöz, mühim miktarda cephane ve 
tnuştur. Fransa ve Belçika konsolos-ıBu müesseselerde bulunan asilerdenlbir mper milislerin eline geçmiştir. 
ları, Fransız tebaaları ile birlikte bir kaç kişinin ()}düğü zannedilmek-
Santanderi terkederek Bayona gel- tedir. le""a 
lnişlerdir. Madrid, 20 (A.A) - Cuadala- 1,1{ 

ya a aya urdu 
U.innbul, 20 (Telefonla) - Antakyada dukkanlnr kap ... lıdır. Halk akşam 

euınındnn evvel evlerine kapanıyor. Hayat durmuştur. 

Suriyedeki is yan hareketi devam ediyor 

Hongl<ong'da b:r 
haftada 82 kişi 

öldü 
Singnpur, 20 (A.A) - Kolera 

vak'alarının ciddi surette artmasına 
mani olmak üzere Hangonga acilen 

kafi mil tarda kolera aşısı gönderil-
miştir. 

Hongkongda koleradan 82 kişi öl

müştür. Halbuki geçen hafta yalnız 
19 kişi ölmüı idi. 

alkımızı enternasyona iz • 

F narını ziyarete davet ediyorum 
Dün Fuarı 14 933 k·şi ezdi 

r 

Parasüt kulesinin acılıs töreni yarın yapılacall 
' ' ' Iktısat \'ekilimiz B. Celal Bayar, diln da ihtişamını arttırıyor. Şu halde ınem- Hava Kurumu, merasim için bir pro-

gcce bir muharririmzi kabul buyurnrak lekelin iktısadiynlındald terakki ham- gram hazırlamıştır. 
şu beyanatta bulunmuşlardır: lesini gönnek isteyenler için Izmir !u- lLK GONO FUARI GEZE."'lLER 

- «Funr, geçen seneye nazaran dahn nrınr ziyaret ve tetkik etmek icap eder. Dün açılan Fuar, ilk gün olmnsına 
iyidir. Her sene ilerlemekte olduğunu Sergi için çalışanlara şu dakikada tak- rağmen 14933 kişi tarafından ziyaret 
gördüğümliz lzmir Enternasyonal Fuarı, dir J-ii~i besliyorum. edilmiştir. 
gelecek s.neler için çok ümit Yericidir. Halkımızın burada yerli eserleri ny- ~_o_-~-~--7J..--'.7JL---~-~-~Q.2~'.L~0..7.ZZZZlr/.;'.ZZJ. 

. ~uarın, n.utkuınd~ da isaret ettiğ°? 1 ni uıınnnda dost memleketlerin t~hir R 1ZMIR ESNAF VE AHALI 
gıbı başkn bır hususıyctı daha vardır ki, "ki . 1 .....:· 1 . d ,. .. '"k BANKASINDAN : . • . . . cttı erı eşya arı 6 ormc crın e uuyu 
sadece millı <'konoınımıze hızmct etmek- f d d • . . h k . E t Banknmız 23 ağustos 1937 
l k 1 1 'f d .. .. ay a um ugum ıçın. er esı n ernas-

Asilerin taarruzuna uğrıyan F ran
sız heyetini tayyareler kurtardı 

lstanbul. 20 (Telefonla) - Suı •} edcki isyan harel.eti henüz bastırılmış 
değildir. Krunışlı civarı nsilcıin elindedir. isyanın c1eba"ıları Güldani, Er
meni ve Rum clemnnlandır. 

c n mıyor, sosya vazı c e goruyor. pazartesi gününden itibaren sa-

çocuklar kurtulacak Fuarda bu yıl nazara çarpan yeni işler- yonal lzmir fuarını ziyarete devam cdi- hahları saüt dokuzdan on ikiye 
den biri de yeni ve ktymetli yerli mnlla- yorum.> N ve öğleden sonra on dörtten on 

Isyan mıntaknsında evler } akı1ını~tır. Hdudumuza kaf ıldcr halınde i1tic:ı
~yanlar m1mış1ır. 

Kamı:.lı} a gclen Fransız heyeti, asilerin taurruzuna ugrayarak Ilaleptcn 
l'ctişen tan are !ılol::ırı farafından kurt.arılmıstır. 

Şanghay, 20 (A.A) - Şanghay- rın teşhiridir. De\·lct fabrikalarının, PARAŞÜT KULESi YARIN yediye kadar cumartesi günleri 
dan Hongkonga tahliye edilecek husuc;i t~cbbüskıın yeni ve milli ha- AÇILIYOR dokuzdan on bir buçuğa kadar 
olan f ngiliz kadın ve çocukları Du- yatımıza getirdikleri eserleri ilk defo bu- Fuarda i~::ısı sona cı n para~Ut ku- gişelerini muhterem müşterile-
chess ve Duncan torpidolarının hi- radn görüyoruz. lesinin küşat resmi yarm saz.t onda ya- rinc açık bulunduracağını ilan 
mayesinde gemilere binmeğc }:>aşla- lVIeınlckcttc sınni \'C iktısadi hayat pıloıcnktır. Küşat resmine iktısat vekili eder. 
mışlardır. • ..... ... ., ---J i.ikscldikçe lzmir F.nternasyonnl Fuarı B. Cclfıl Bayar ı iyasct edcccklcı·dir. rrıırz,;Q&~~-ZrZ7.LZ61 
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Bukalemun ... 

• 
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Birgün kocam ertesi günü yapacağı çok te~
likeli gezinti için hazır bulunmamı emrettı. 

- Boşanmak l!zundı. 
- Bunu yapamazdım. Aç kalmaktan 

ve frenleri işlemiyecck hale soktum. Ne 
olacaktı? Buna artık kader hükmünü 
vereccktL 

Sahneden ..• Manastıra Yazan: Eczacı Kemal Akta.' 

VE 
Manastırdan Holivuda •• 

ç kaldım ... 
korkuyordum. Tamaıniyle ona tabi 
idim. Bunu biliyor ve bu faikiyeti al
çakça suiistimal ediyordu. Intihar et
meği düşündüm. Kolorado eyaletinde 
tatilimizi geçiriyorduk. Burada Raşöz 
dağları dipsiz uçurumların yanında kud
retli tepelerini semalara yilkseltirler. 
Uçuruma yuvarlanmak için biraz ayağı 
kaymak kafi idi. Sonra düşündü: Bi
risinin ölmesi !Azımsa bunun ben ol
mam doğru mudur? Ben mi suçluyum? 
Bunun üzerine ölmek istemedim. Inti
.kam almak istedim. Bu intikam fikri 
aklıma gelince başka hiçbir şey görme
dim artık ve açlıktan da korkmadım . 

intikamımı aldıktan sonra çalışmağa ce
saret edecektim. Kocam otomobil ge
zintilerine delicesine vurgundu. Çıl
gınca bir ihtiyatsızlıkla hareket ederdL 
Ekseriya beni de kendisin<> refakate 
Jneebur ederdi. Beni katlandırdığı bu 
tehlikeler intikam planımı bana ilham 
etmiştir. Burada size bazı teferruattan 
bahsetmeliyim: Büyük bir ahşap evde 
oturuyorduk ve renkli bir kadın bize 
hizmet ediyordu. Sabahları gelir, bil
tiln gün bizde kalır, fakat gece yatmaz
dı. Binanın yanında otomobilin ·konul
duğu kapısız bir hangar vardı. Koca
mın odası evin aksi tarafında idi. Bu 
sebeple geceliyin kolayca otomobile yak

Odama dönerek başımı bir havluya 
sardıktan sonra tekrar yattım. Ertesi 
sabah kocam uyanır uyanmaz patırdıya 
başladı. Beni acele ettirmek için odama 
girdi. Başımı bağlı görünce hayretler 
içinde kaldı. Müthiş başım ağrıdığını 
ve hararetim olduğunu ona söyledim. 
Nabzımı tuttu. Hakikaten ateşim var
dı. Beni buna rağmen beraber götür
mek fikrinde idi. Bunun önüne geçmek 
için muannidane mukavetim ve ona kar
şı daima benden yana gelen hizmetçinin 

müdahal~si lazımgeldi. Kocam küfür 
ederek çıktı? Otomobilinin motör gü
rültüsü duyuldu. Bu son defa idi. Ne 

akşam, ne ertesi gün avdet etmedl Po
lise haber verdim. Tahkikata başlan
ması için birkaç gün geçti, zira hiç yar
dım imkanı olmadığı farzediliyordu. 
Nihayet gönüllü bir takım kimseler ta
yin ettiğim güzergahı takiben kaybolan 
adamı nramağa çıktılar. Otomobil bir 
uçurumun dibinde bulundu. Burası 

pek derin değildi, fakat tepesinden ge

çen yol o kadar bozuktu ki buraya dal
mak bir delilikti. Bazı kimseler, ihti
yaten bellerine ip bağlatarak, çalılara 
tutunmak suretiyle aşağı inebildiler. 
Otomobili yarı parçalanmış olarak bul
dular, Fakat koca mm cesedini ele g;,_ 

çiremediler. Bundan :ııılaşıldı ki kurd
lar onu, uçurumun bir tarafını dolduran 
bir ormana sürükliyerd orada yemiş 
olmalıydılar. 

Aç karnına sahne
de neş' e yarata
mazdım. Bunu 
anlamadılar .• 

Fuardaki hayvanat bahçesinin buka
lemunundan bahsediyorum. Çocuklu· 
ğumuzdan da bildiğimiz bu hayvanı fu
arda ilk defa gören çoktur. Ben zo<>
lojide okuduğum bu hayvanı bundan 
tam 27 sene evvel Yemende bir ormnn· 
da görmü~tüm. Soğuk ınanzaralı, kor· 
kunç görünüşlü bukalemun i~enç de
risini renkten renge bo~·adıkça insan
lar arasında kanaat ve fikirlerini hor 
an değiştirenlere adeta bir sembol ol
muştur. Bukalemun mizaçlı denildiği 
zaman fikirleri, kararları renkl<n rcnga 
giren insanın ipreti verilmiş olur. Ha
yatta bu tip insanlar için müsbet ve mü• 
beller bir renk kendilerine izafe edil· 
ınedikçe, kendi kendileri i~in bir istik' 
rar olmadıkça bunlara uwtılan el kat1 
bir cevap almış olamaz. 

t~~lf j !nkılaplar hepimizi değiştirmiştir. Bu 
değisiklikler hiç te bukalemunun rmk 
değiştimıesi değildir Bugün kırmızı, 
yarın yeşil öbilrsü gün mavi olmak, hiç 
bir renk tutturmamak ve hiç renge sa· 
hip olamamaktır. 

laşmam mümkündü. 
Sonra kocamın gezintilerine iştirak 

ettiğim vakit iki müşahedede bulunmuş
tum: Evvell'ı, frenlerini ancak çok teh
Lkell inişlerde kullanır, sonra otomobi
lin makinesini yalnız akşamları, avdette 
tetkik ederdi. Bu muayenenin verdiği 

Araştırmalar. bitince vefat mazbatası 
tanzim edildi. Artık serbesttim ve pa-

kanaatle Sa.hahları yola çıkarken maki- rasız da değildım. Kocamın paralarını 
neye bakmazdı bile... Birçok tereddüt gizlediği çantayı keşfetmiştim. Zengin 
ve dtişüncelerden so4t~ artık ne yapa- değildim, fakat hemen açlıktan ölmeğe 
cağımı biliyordum. ' de ıoahkO.m bulunmıyordum. Ortadan 

Bir İ:ün kocam ertesi günü yapacağı kayboldum: Adliye işte bu firararıını 
çok tehlikell bir gezınti' için hanr bu- ve ehemmiyetli olmamak.in beraber, pa- · 
lunma,,;ı bana cmret\i·. "zenci hizm~tçi- rayı ·alıp •gilin,emi ·bil\ r.ıı.ç emaresi te
miz de kocamla birİikte gitmemi tcv3 iyc lak.l·i etti. Biraz t-ıcİ7. ettiler 1 eni, con 

ediyordv, fakat ona birşey demedim. ra Amer!ifıı.ılan. tarqel~(, Şimdi, öl
Erkenden yattı ve derin bir uykuya dal- dürclüiiüA!ç irıanıyor rpus11nuz~ 
dı. Ben yatağımda uyanık duruyordum. Baron kollarım 11_çarnk:; 
Gece yarısı kalkarak hangara indim. Seni seviyor ve affediyorum! De-
Bir el~ktrik lAmbasının ışığını gizli tu- di. 
tarak alilt kutusundan aletleri çıkardım -BITMED1-

' 

l · 

Ben kendi duygularımda renk! re lrz
zet te veririm. Mesela kırmızıyı tatlı, 

yeşili ekşi, moru buruk, sarıyı rıayhoş 
duyarım. Bukalemun, renksizlıgı ka
dar tatsızdır da .. Hayatla böyle renk· 
siz ve tatsız insanlardan Allah hepimizi 

• ~""' geldim. Btr taraftan ça •,ı-
ka 

korusun ..• 
yor, bir taraftan da serbestiye vu.1- -----------

Bu sene pamuk 
mahsulü çok 

fazla 

muş olmak tadını duyuyordum. Iki 
sene sonra annem para gündf'nnesini 
kesti. Ben ise para kazanacak bir ye
re henüz girememiştim. Birkaç hafta 
sıkıntı içinde yaşadım. Aç kaldım. 
Oturduğum odanın kirasını veremedim. 
Nihayet Şanzelizede bir tiyatroya ayda 
900 frankla girdim. üç ay sonra tur- T ahıninlere göre bu yıl istihsal edi
neye çıktık. Döndüğümüz zaman yine lecek olan pamuk miktarı geçen yıla ni.s

betle yüzde 25 kadar fazladır. Bu miktar 
~iz kalmıştım. 
· Felaket yalnız gelmez derler... Za- yüzde yinni fazlasiyle tahminen 325 • 

tüccenp hastalığına tutuldum. Artistle- 350 bin balye kadardır. Bunun yüz bin 
re yardım birliP,i 2000 f~a~k verdi. Has- balyesindeıl fazlası yüksek telli yeni çeıit 
talığım ve nekahet devresi on ay sürdli. pamuklardır. Bunlar ziraat bakanlığın' 
Tekrar çalışmağa başlamak lazımdı. Pa- ca yapılan uzun tecrübeler dahilinde üre
ran1 yoktu. Kamım açtı. Sa~a Gitri· tilmiş ve çiftçilere da:ğıtıltrıı~tır. 

nin Floretau operetinde oynayacaktım. Köpek tasmasİ yüzün
Sabahları yalnız bir bardak siit içmek 
suretiyle tam bir hafta operanın pro- den açılan bir daıJa 
valarında bulundum. Bir hafta sonra Dün Ali Eratl;uı , ;ıdında ,birisi, 
S~~a Gitri, ~ana, operetindeki rolümün Sulh Ceza hakimliğine aşağıya.yaz· 
çok neşeli o,lmı.;sı l:l.zımgeldiğini, benim dığımız . bir istiı;laxı 'Ve. 'Quna, bağlı ~ 
buı:ıu lıeceremediğimi sö:ykdi. Pitra~ı.z- lediyenin 65.4 nı,ı.marnl,ı. cez,<! ihbar· 
lıkı ;ıçbk vp bir h;ıfta sııde günde bir bar- namesini vermiştir. istidada: 
dak süt ile ~·aşayan bir kimse, sahla de «Çuy~ y~c;ldimde bulun;ın bir kö
olsa 'nasıi ,;eşe yaratabnir? ... Bunu an- peğe)'i\sma qumarası ıa\.;tırınad_ığım 
layamadılar ve anlatamazdım da... ve dolayısiyle resim vermediğim için 

·. Kimse yardım etmiyordu. Sevdiğim üç lirahk resmi;, bir misli ceza ile 
adam bile bana liikayt kalmıştı. İğren- tahsiline encümence karar verilmir 
dim ... Hayattan, insanlardan, her şey- tir. Halbuki benim köpe~im yoktur, 
den iğrendim. Fakat yaşamak istiyor- o gün beldi ye memuru evimin. kapı· 

B 1 T • k J cÇok ıstırap çektim ... Çok göz yaşı uzak tutarlardı. dum. Açlıktan ölmemek için, içimde sı önünde bulunan bir köpeg-·i be-

u ropı a döktüm ... Insanlardan çok fenalık gör· Ben manastırda iken büyük harp baş-' gar l . hiss d' yanan sanat aşkını ve büyük ümidimi nimdir zanniyle bu cezay• ter';" et· 
du"m ... An.:.nın, babamın eski kafalı zih- !adı: Harbın bütiin meza imıni · c ı- , ....-

söndürmeden manastıra kapanmak iste- miştir. Köpeg-im olsa tabiidir ki la• 
;tlyetleri ile, cemiyetin yeni kafalı fa- yordı.ık. .Mütarekeden sonra beni Nan- d 

dim . 16 Haziran 1934 de Notr Dam e- zım gelen resmi vererek numarasını 

G.. .. ·ı b .. k"' Hastalıklar u··ze.. kat mana<ız kaprisleri ile ve insanların side Sent-Mari-Imatüle manastırına, 
Ozu 1 e Ugun U k zopotr manastırına glı·dim. Burada be- taktırırdım. Köpeg"im olmadıgı- hal· 

hissizlik ve şuursuzlukları ile çok mü- oradan da Versay Sen-Lui ız mektebine k un! kı 
b d nim gibi 80 genç ız vardı. B ar sı de resim ve ceza vermek adalet mef· 

Y k k 
d ı ettim Bıkmad U anma gönderdiler. O zaman on eş yaşın a 

Unanı"stana bı'r rı·nde tet ı" ca: e e ... ım... s - li" ahib bir disiplin ve idmana t~bi tutuluyor- humuna muhaliftir. dım... En gamlı zamanlarımda ümidi- idim. Çocukluk ve genç ginıi r · e-
k ed !er arasında Ve Sıkı bir dıs' iplın· altında !ardı. Mana_stıra. kendi rizaları ile. gi- Köpeğim olmadığına dair şahitle-

G k be ahabe · .. mi esm im. Bugün ıstıraplı bir ma- kızl b üdd t t j d 

bakış or i tecrü vi t t enstıtu- ki b b · k ren ar ır m e sa evresı ge- rim vardır. Bunları dinlerseniz haki-ziyi bana unutturan ve beni bir hayala geçirmiş olma a era er tıyatroya ar- d 
sü, bu sene tropikal hastalıkların d çirirler ve sonra ünya ile alakalarını kat meydana çıkacaktır.» denmekte-

kavuşturan kuvvet te her halde bu şı olan arzum içim e sörın1eıni§ bir ateş h 1 Slova gazetesi, «Bir yıllık dikta- tetkiki için müteaddit sefer heyet- kesmek ve ayat arını tamamen manas- dir. 
cümib kuvveti olmu.•tur. halinde yanıyordu. k k ~ 

törlük» başlığı altında general Me- feri tertip etmiş ve bu heyetler yola EVLENMEKTEN KORKUYORDUM tıra vakfetme için al 1 kararlarını ve- Bu vaziyet karşısında mahkeme, 
DAHA BEŞ YAŞINDA IKEN... · J d B k t'l kar il · 

taksa.in do .. rt ag-ustos 936 }'ılından çıkarak i•lerine ba•lamıs_tır. l8 ı· b b b · 1 rıyor ar ı. u a arın ver mesı belediyeden buna dair olan dosyayı 
' ' Hayatımı kısaca anlatayım... yaşına ge ınce a am enı ev en- ih' 8 M rt 1935 'd" B tariht 

beri Yunanistanda kurduğu yeni re- Parajitoloji kısmına mensup ilim dirmek istedi. Onların nazarında be- tar ı a ı ı. u en son- celp ve tetkik edecek, icap ederse şa· 
jimden bahsetmektedir .. Gazeteye adamları, Sovyetler Birliğinin sınır Ben, Alsasta, Hogeno kasabasında doğ- nim gibi kötü düşünen, yüreğine tiyat: ra artık benim için dünya nimetlerine hitler dinlenecek ve ondan sonra bir 

muşum. Daha beş yaşında iken artist- veda etmek lazımgelecekti. Bu düşün- karar verilecektir. 
aöre bu bir senelik müddet zarfın- mıntakalarında araştırmalar yap- !iğe, sahne hayatma karşı büyük bir is- ro şeytanı girmiş kimseleri ancak ev- ce beni isyana sevketti. Hayır... Yüre- --------------
d a yenı' Yunan reı·ı· · tam b' makta ve her sene oldug" u gibi bu t'd ·· l - b ı B' akşam lenn1e terbiye edebilirdi. Bunu açıklan 1 b l k d d ak mı ır mu- ı at gos ermege a.~ amışım. ır ğimde hala yanan aşkı söndürmeğe hak- i e ütün mil etin en i avasını t • 
vaffakıyet kaydetmiştir.. E•asen sene de Moskovaya Enstitü labo- evde, aynanın karşısına geçerek o gün açığa da söylediler. Korktum .. , Ev- kım yoktu. ümidimi kesemezdim. Yir- viye etmesini, bu davanın Yunan 
;ok dirayetli ve dürbin bir memle- ratuvarlarına getirilmek üzere Pen- seyrettiğim bir piyesin şahıslarına ken- lenmekten değil, içimdeki (Tiyatro şey- mi gün.evvel, yani 10 Şubat 1935 de ma- devletini kurmak ve kuvvetlendir
ket ve devlet adamı olan general da ve Papataçi hastalıkları gibi dimi benzelmeğe çalışırken · babam oda- tanı!.) nın dedıkleri gibi öleceğinden, öl- nastırdan çıktım. mek ve memlekete hakiki hürriyed 
Metaksas, inhilale uğrıyan siyasal emrazın nakili binlerce sivrisinek ve ya girdi. Beni o vaziyette görünce küp- dürülec ğindcn korktum. Evlenme tek- Manastırı terketmekliğim birçok de- getirmek davası olduğunu anlattı .. 

k ad 1 b . dL Eb · t k' liflerini inatla reddettim. 1 • partileri lağvetmek ve bu meyanda akarid toplama t ır. ere. ın eveynım amamen es ı dikodulara meydan verdi. Paris gazete- Böylelik e siyasal partilerin berbat 
kaf 1 1 d d Bilh · t Babam kızdı. Artık benimle alakadar • 

memleketin bünyesini kemirmekte Enstitü, bu sene, Penda ülseri ile a ı insan ar an ı. _assa !ıya ro- · !eri resmimi bastılar. Gazeteciler, fark- bir hale soktukları . milli disiplin• 
dla tk k hn d 1 k insaf olmı~~cağını söyledi. Annem daha mer- d ima ·d · ffak la k olan komünizmi söndürmek için mücadele meto hıtı te i ede- ya ve sa e e oynayan ara arşı - !arın a o dan esasen zehirlenmiş olan yem en tesıse muva o ra 

Uk i~ olmak üzere parlamento ile cek ve Türkmenistanda Murgab sız ve şuursuz bir kin beslerdi. hametli daVt'andı. hayatımı büsbütün mahvetmei, istiyor- devleti kuvvetleştiren geniş bir 
K di k1a h 1 b · 'b' lngilizce öğrenmek için beni Strazbur- la d 1 ) - k ld senatoyu kapatmıştır. Çünkü, bun· vadisinin bir çok yerlerinde bu en çocu rının, e e enun gı 1 r ı. program a ça ışmaga oyu u. 

h .. b d b' k • ga · gönderdiler. Orada akrabalarımız B" kad · F R y ha k'J• 1 M t k·m lar yaşadıkça yurdu ve milleti bu hastalığın nakili sivrisinekleri öl- enıız eş yaşın a ır ız çocugunun par ır ın artısı ransuaz ozey im- unan şve ı ı genera e a -· 
aiyasal parazitlerden kurtarmağa dürmek çareleri araştıracaktır. malt kadar boyu ile ayna karşısına ge- da vardı. dadıma yetişti. Jak Feyderin Kermes sın hallettiği büyük işler arasındk• 
lmk k 

çerek (soytarılık) yapmağa heveslen· Seviniyordum. Çünkü ebeveynimin eserinde cGüzel balıkçı kızı> rolünü "a- amele meselesi de vardır .. Büyü 
an yo tu. General Metakııas Papataçi ile mücadele için en , 

trat yapacağını söyledi. Hemen kabul sag-lam çareler de araştırılmaktadır. mesl onları çileden çıkarmağa kafi gel- koyu mutaassıp baskısından kurtuluyor- rattım ve 20.000 frank aldım. devlet adamı bu müzmin işi de amı;-1 eli. dum. O zaman, şlmdiki kadar güzel de- Ohh ... Artık kurtulnıuştum. Bundan le gündeliklerini tespit ve kollektı 
ettim. Kontratı oracıkta, masanın ba- K kum ço··ıu··nde Hazer d • · 1' 

ara ' enızı sa- O gece ceza olarak bana akşam ye- ğildim. Rahibeler arasında geçen genç- sonra ümidim büsbütün kuvvetlendi. Ta- mukaveleler tesis etmek,. istihsa ı 
ıında im2aladık. hillerinde ve Sirdarya kıyılarında -1-meği yedirmediler. Erkek kardeşimi !iğimin üzerimde bıraktığı melankoli ha- li artık güler yüzünü göstermeğe başla- çoğaltarak fiatlere 'İstikrar verm.,.., 

Sevincimi artık siz tasavvur edin ... tifus fuayyeleri üzerinde de İncele- de tam bir hafta benimle konuşmaktan ıa gitmemişti. Strazburgdaki akraba- mıştı. Sesimin güzel olduğunu söyledi- ihracatı bir misli fazlasına çıkar· 
Taliimin yüzüme gülmesi bu kadarla J yapılacaktır 1 me er • menettiler. Bir hayli de dayak yediği- !arımız, beni açmak için birkaç kere ti- !er. Ders aldım ve (Altın balık) müzik mak ve .. Yunan milli bankasının a -
kalmadı. Ertesi günü oturduğum eve E · .. la • d 

nstıtu memur rı, aynı zaman- mi söylersem hayatın maddi ve manevi yatroya götürdüler. Strazburg konser- holünde şarkı söylemeğe başladım. Çok tın hüviyetini yüzde kırk nisbetin e 
iki Amerikalı geldi. Bunlar benim Nev- da, zehirli yılan getirmek üzere, ıstırapları ile de pek küçük y~ta karşı- vatuvar hocalarından Cay Ropartz be- alkışlanıyordum. arttırmak.. gibi muvaffakıyetlerle 
yorka altı aylık bir angajmanla gittiği- Türkmenistana ve Cenubi Kafkaa- !aştığımı anlarsınız. nimle alakadar "oldu. Hususi ders ver- TALI G'OLMECE BAŞLIYOR kökünden halletmiş ve memlekette. 
mi haber almtşlar ,.e sesimi de duymuş- yaya gitmişlerdir .. Bu yılanlar üze- tLK MANASTIR HAYATI di. Ve nihayet beni konservatuvar im- Bir gün yine bul'ada şarkı söyledik- bir «amele meselesi» bırakmamıştır. 
!ar ... Dedıler ki: rinde, Enstitünün Suhumi ve Le- Kasabada bir manastır vardı. Bu ma- tilıanına girmeğe zorladı. len sonra garson gelerek beni kenarda General, ayni zamanda ziraatte, iç· 
-Altı ay .sonra Holivuda gelmek üzere ningrad ~ubelerinde tecrübeler ya- nastırdaki sörler kasaba çocukları için (Hanri Batay) ın (Tandres) piyesinin bir masada oturan ihtiyar bir adamın timAf müesseselerde, ijiyenik isler· 

sizinle bir mukavde yapmak istiyoruz. pılacaktır .. Leniııgradda iI.aç olarak bir mektep açmışlardı. Ebeveynim, bir sahnesini oynadun ve birinciliği ka- ~ağırdığını söyl_odi. Davet edilen ma- de, turizmde. devlet maliye i~lerİfl' 
Nevyorktaki mukııvele müddetinlz bi- kullanılmak üzere, yılan zehirleri (ahlakını düzeltsin diye) beni bu manas- zandım . Hocam Suy Ropartz büyük is- salara gitmek iidetin1 değildir. Fakat de, münakalatta, basında ve pro· 
lince bize gelir misiniz? Biz Holivudun tetkik olunmakta ve bunu mümkün tırdaki mektebe gönderdiler. tidadımı nazarı dikkate alarak ebevyni- çağıran bir ihtiyar olduğu için mahzur paganda organizasyonlarında cıı.:ıtlı 
büyük filim slildyolarından ikisinin sa- Tam dokuz sene sörlerin elinde kal- ıne yazdı. görm<'dim ve gittim. Bu adam, Aıneri- inkılaplar ve ba•arılar yapmıştır.:• 

kılmak için metodlar ara tırılmak- L 
hibiyiz. Sesiniz pek mükemmel. .. Si- dım. Tiyatroya gitmek bana yasak edil- - Yapmayın ... Bu kıza yazık ediyor- kanın en kuvvetli elmas trösUerinden r akat, Yunan başvekilinin en uU" 

zi ikinci bır Grace Moor olarak yetiştir- tadır. Diğer taraftan yine Leningrad- mişti. E.<;ason ka.<abada tiyatro yoktu. sunuz. O yarının parlak bir sanatkarı birinin reisi ve yine Amerika dört bü- yük hizmeti, milli müdafaaya ve bıl-
mek istiyoruz. da, zehirli yılanların sokmalarına Ara sıra turneye çıkan truplar gelirdi. olacak... yük radyo istasyonunun sahibi idi. hassa tayyareciliğe yaptığı hizmc.~-

Bu teklifi de kabul etti:m. karşı panzehir gibi kullanılacak bir Hazan da senede bir veya iki defaAlman- Dedi. Fakat kime dinleliı·siniz. Ba- Şubertin bir serenadını sövlerken be- !erdir .. Bugün Yunanistanda b~· 
Ağustosun 22 sinde Manbatan vapu- serum üzerinde de çalışılmaktadır. yadan vahşi hayvanlarla bir sirk gelir- bam, adeta beni evlatlıktan reddedecek nı dinlemiş ... Sesimi çok beğenmiş ... tün halk bu ülkünün heyecanlı bır 

ru ile Nevyorka gidiyorum. Altı ay son- Uzak Şarka giden heyet, insan- di. Ben bunları <cyretmcktcn mahrum- dereceye geldi. Annem yine merhamet Sesim fevkalade radyojenik imiş ... Be-
1 
sıtması içinde fevkalbeşer fodak~r

ra da Holh-uda geçeceğim. Allah bü- !arın barsak solucanları Yasıtasiyle dum. Hatta kulakları duymasın diye ettl. ni Aınerikaya götürmek istediğini, ne 
1 
lıklar ve feragatler gösterme~~~dır. 

yük .•• Btitün sıkıntı ve güçlükler karşı- h;;talıklara aşılanması bahsinde: 1 bunların sokaklarda bağırarak akpm - Parise git, dedi, iki sene çalış... istersem ,·ereceğini ve altı aylık bir kon- General Metaksasııı takip ettıgı re· 
41Dda llıridlmi kesmemiş <>lma."1.ln nıü- neticesi çok ehemmiyetli olabilecek oynayacakları oyunu ilan eden tellal- Bu iki aene içinde sana ayda 800 frank bundan sonra bütün Elen milleti-! jimin bu ilk yılı, şüphe yoktur ki Yu· 

m ~~klf~~at~ı~n~ı~b~a~nta~v;e~r~d~i:· :::::!:::'.'.:'.::~=:~~~t~e=tk:i:k:l:e:rd:~~-~b:u:l~u~n~m~a~k~tad::~·r~ • .:..ı~~~~j~ılar~ın:;;;m~g~eç~<'Ce~kl~e~r~i ~y;o~lla::r:da;n;_~b~il:e:bc:'.:ru~·~y~o~ll~an::.:m:;,·~O:;:,:;n:d:an::..;so:;;n~r:a~l~.>e~n~d~e~n'...,'.'.p:ara~~~=-~n~e;...'.:h~i~ta~b~~~n~n~e]ş!re~t~t:i~~i~b~ir~be~.)I"~a~n~n:a~m~e:_n!,!:!a~n~is~t!a~n~iç~i~n~f~arv~d~a~lı~o~lm:.'..'..'.u~s~t:u~r· . .. 111 !! !>"""""-·I='"'""°-=•·- 1 ..... _u• f& dlQ•:nı-;"U~ _,.... .. • ~ )• 
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Niçi boşanır ar? Bir kürek kaçağı 
Bir hikimin 
hatıraları 

Bütün Amerikanın 
SEMPATİSİNİ ı..--ı -----J 

Kocamın arkadaşı arasıra 
•• •• yuzume 
kardı. 

baygın baygın ba
Ben bu bakışları 

sarhoşluktan sanırdım 

Halbuki kazın ayağı öyle 
Kafama dank değilmiş .. 

• 
ettı amma .. 

geçtikten 
işten Is , 

sonra .. 

' 

nasıl kazandı ? 
Kanun, onu alacağız, küreğe ko
yacağız, işkence edeceğiz .. diyor 

Halk~ bunu yaparsanız ci
nayetlerin en mel' ununu 
işlemiş olursunuz... diyor 
···············~············································'· 

~ Suçlu yalvarıyor § 
• • ': Ban haydut değilim. Beni 

mahkum ederseniz hayatımı 
mahvedersiniz. Bunu yapma
:vın. Bana acıyın. ,, 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- 7 - kışları sorhoşlug.ı hamlederdım. Hal-ı dıleşti.. Sinemaya gidenler, kudreth sanatk!r iniş olan bu mühım mcseleyı, ba;ından 

Kadın ihanetlerı faslında, kocaları ta- buki kazın ayağı lüç te öyle değdmiş... Marsel: Pol Munınm yuksek bir kabıliyetle can- itibaren öğrenmek, i,;in ehemmiyetıni 
rafından kötü yola se~kedılenler de .illi- Bunu neden sonra anladım. Neden son- - Karım l>ana sat, dedi. landırdı!lı (Ben bir kürek kaçağıyım) daha iyi kavrama [)akımından byd>lı 
ve edildlkten sonra, yıne bu fasla gıre- ra kafama dank ettı ama .. iş i,;ten geç- Kocam: filmini ve bu fdmin çok heyecanlı ınev- olur. 
bilecek enteresan bir vak'ayı da zikret- tikten sonra.. - Satarım, dedi. zuunu hiç şl!phesiz unutmaffiJflardU'. Amerikanın Jorjiya eyaletinin baş 
meden geçemlyeceğim. Kocamla Marsel hem bır mahalle hem - Ne vereyim! Kürek hayatımn insan için ne dayanıl- şehri olan AUantanın kenar mahallele-

Bu vak'a, karısını ııatan bir adaının 1 de mektep ve sınıf arkadaş• ımişler... - Iki bin frank... maz işkenceler dolu olduğunu bütün rinden birinde bir Y ah udinin bır bakkal 
mahkemeye intıkal eden davasıdır. Birbirlerini çok seviyorlardl. - Kabul... korkunçluğu ve dehşeti ile tasvir ve dük.kllnı var. Bu dükkanda yalnız bak-
Dünyanın en iyi nimetlerinden birini Yine -bir akşam, bir sınema dcmüşU - Ama senetli sepeUi olacak. temsil eden filinin kahramanı Ceyms kall•ğa ait eşya ve erzak değd, küçük 

teşkil eden veya etmesi IAzımgelen ev- eve geldik . Marsel, bermutad l>ır iki - Hay hay... Ailen, büyük bir haksızhğın kurbanı ol- malıa.llenin ufak tefek ihtiyaçların• kar-
Wik hayatı, kan koca saadetin! bozan ş~ şarap, bir tavuk ve btrkaç pasta al- Pazarlık bitmişti. Hemen senetleri muş, senelerce bu işkence cehennemi şılayacak diğer çeşit mallar da bulun-
sebepler arasında çok acı ve çok gülünç- mıştı. yaptılar ve imzaları tasdike utanmadan içinde kalmış .. Nihayet buradan kur- makta ... 
!eri olduğu gibi insanı tiksindirecek de- Evde içiyorduk. Bir arahk kocam: da beni gönderdUer. Satış senedi dos- tulınağa ve yeni baştan mükemmel bir 1922 yılının şubat ayında bir sabah 
recede iğrençleri de var ... Anlatacağun - Bana bugünlerde mutlaka ikı bin yadadır bay hakim ... Bana lnanmar.sa- hayat kunnağa muvaffak olmuştur. dükkllna üç müşteri giriyor. 

m girdiğini ve silah çeklığini ılt!kk5nın 
dişından gorenler olımqtur. 

Herifler çıkmağa ve sıvışmağa vakit 
bubmadın polisler tarafından sartlıyor
lar. 

- Eller yukarı' .. 
üçü de sunsıkı bağlanarak deliğe tı• 

kılıyor. 

Mühakeıne esnasında, haydutların ba. 
şı Flogun beş on defa hapse girip tdı:• 

mış bol sabıkalı biri olduğu anlaşıl.tyor, 
Yirmi seneye mahkı'.lm ediliyor. 

Ik.inci haydudun adı Moor'dur. S... 
bıkası olmadığı için 10 sene kürekte Yll< 
tacaktır. vak'a bu lğrençlerden biridir. frank lazım.. D<>rt aydır ev kiras, ve- nız bakın... Filmin mevzuu bu... Müşterilerden b<Ci bakkala· 

Bayan Kerrl odama glrdi ve yerinde remedım. üç gune kadar borcumu <>de- Filhakika dosyada böyle bir senet var- Fakat bu mevzu hayali değı.l, hakikat- - Bıze bir litre şarap ver, diyo~. Üçüncüye gelince. • Bu Elyot Burns'. 
oturdu. Kocası gelmemişti. Cklmedı- mezsem kapı dışarı edecekler. dı. Alçaklık ve iğrençliğin en kötü ör- tir. Amerıka gazetelerınde ayni isimle Adamcağız diikkilnın arka tarafındaki dur. Mahkemede kendini şöyle müda-
ğlne de kendi hesabına iyi etti. ÇünkU Kendunl tutamadan bağırmışım: neği olan bu vesikanın kopyasını almış- tefrika edılen bir eserden, hakiki ku- fıçıdan doldurduğu şarap ş~si elinde faa etmiştir: 
adamı adamakıllı haşlıyacaktun. - Nasıl. .. Dört aydır kira vermedın tun. Işte senedin sureti rek kaç'«nı Robert Elyot Burns adında dôndüğü zaman Uç mil§teriden birinin - Sayın hakimler, evet, ben bir & t 
Kadın, otuz yaşında kadar vardı. Öy- mi! Pekl paralan ne yaptın! Eve on «Aşağıda ımzası o!.ın ben, Emanuel birinin bizzat yaşadıi\ı hat•ralarından tabancası ile karşılaşıyor: ";!edim. Sil§hla taarruz eden bu hay• 

le kadınlar vardır ki abdal denecek de- para masraf yapmadın ... Tevekkeh de- Kerri, kar•m Luizi, peşinen aldığım iki alı.ruruştll'. Bu adam hal.1 sağdır ve ıki - Eller yukarı! ... dutların yanında ben de yakalandım. 
recede safdı.rlar. Glilmelerinde, hld- ğll kapıcı bana boyuna surat edıp du- bin frank mukabilinde ve billl itiraz Ja- defa girdiği, iki defa kaçtığı kt!rek ha- Bakkal, şarap şişesini bıralcmağa bile Fakat ben haydut değilim ve bu işi bl-
detlenmelerinde, ağlamalarında, isyan- ruyor.. ko Marsele sathın. Işbu senedim. Ak- yatına tekrar .<;0kulmak ı.stenrnektedır. vakit bulmadan ıki elini de yukarı kal- !erek, ısteyerek yapmadım ve haydut 
larında bu ııaflıklarıru g&terirler. Kocam bana: hm tamamen başımda. olduğu halde Pa- Bütün Amerikanın sevgi ve sempati- dırıyor. olarak ta sicile geçmek istemiyorum. Bu 

Bllyle tamamen sal olan kadınlar da - Seıt sus, dedi, kadınlar para me- riste ikinci kanunun dokuzuncu günU sini kazanmış, hiç denecek kadar ehem- Tabancalı adam, yanındakil re emre- benim bütün hııyatlmı mahveder. Ze-
ekserlya gllzel olurlar, yahut saflıldan selelerine, erkek işlerine karışmazlar. tarafımdan tanzim ve imza edilmiştir.• miyetsiz hır suç yüzünden kanunun ve diyor: birler. Ben bir tali ve tesadüf ~ 
onları olduklarından la.zla güzel göste- Sonra arka~ına döndü: Kadıncağız bundan sonra artık koca- insanların ıulınüne uğramış olan R. E. - Biriniz kasayL boşaltsın, biriniz de olarak karşımzda bulunuyorum. Bu. 
rtr... - Marsel be •• Dede Bana iki bın sının değil, ?ılarselin malı gibi olduğunu, Bun,.,_, tekrar kii.rege gündermemelı. şu herüin Ustünu arasın... nun nasıl olduğunu, nasıl olup ta bu Vllllo 

Bayan Kerri de işte bu tip kadınlar- frank bulmanın bir çaresini, yolunu gös- yine kocasının evinde kalmakla beraber için Amerıka efkarı wnumiyesi ayak- Bakkalın üıerinde, pantalonunun ce- laya dil§ürüldüğümü belki ~elı 
dandı. Davaıııru llyle sade bir Lisan ve ter... onunla hiç bir atakası kalmadığmı bü- forunlf vaziyettedir. Kanun ve kanun binden yalnız hır tabanca buluyorlu. istersiniz. Anlatayım· 
açLk hakikatle izah etti ki. . Sözlerin! Marsel: fün safiyeti ıle yana yakda anlattı. adamlan: Kasada ise beş dolardan başka bır şey Ben, Nevyorkta doğdwn. Mesleğiol 
aynen zaptedilınemek için stenografi - Satacak bırşeyin yok mu, di)•e sor- Işın kadın hesabına tuhaf tarafı da - Onu alacağız. Küreı:e koyacağız. yok. mühasiplikti. 1917 de Fransada ltar1 
bilmediğime cidden UzUldUm. du. şu ki bu vazıyet bu şekilde üç sen• de- t~kence edeceğiz, diyor. Bu kadar zahmet bu beş dolar için cephesine giden gönüllüler arasına ya-
Kadın macerasını, daha doğrusu ha- - Ne olacak ... Ne varsa hepsini sa- vam etmiştir. Komşulan meseleyı ça- tçinde yaşadığ• cemıyet ve bu cemi- mi? zıldun. Tam on beş ay Som ve Argoo 1 

yatını §llyle anlattı: tıp savdım ... Bir kendim bir de karım- karak dedikodu yapmalarıdır ki kadın• yeti temsil eden efkarı umumiye ile mat- Kasası tamtakır fakir bir esnafı soy- cephelerinde çarpışbm. Yaralandını. 
- Bay hAklm. Bu iş !iç .. ne evvel dan başka bir şeyim yok. . Hanl bir mahkemeye başvurmağa mecbur kıl- buat: mağa kalkışmak neden' Tayyarelerin attığı ve topların savurdu· 

tklncl kAnunun ilk gecesı l>aşladı. Bi- alan ols.ı karmu da satacağım. mıştır. Demek dedikodu olmasaydı bu - Hayır .. Buna h:ı.kkıniz yok ... Bu- Her halde haydutlar bu Yall'Jdıyi kirlı ;\u zehirli gazlardan sıhhatım ve ıısabını 
llrslnlz ya ... 11clncl gUnün ilk gecesi yıl- Kocam bu sözleri gülerek ve belki de hal böylece devam ed.ıp gıdecekti. Böy- nu yapmak clnayetlerın en ınelı'.lnu olur. çıkı sanmış olacaklar. sarsıldı. 1919 mayısında Amerikaya d->n· 
başı gecesi demektir. O gece kocamın alay olsun diye söylemişti. Ben de gül- le gizli kapaklı devam eden ne kadar Dıyor. Yapılacak birşey yok... Dikkati çek- duğiım zaman evvelce muhasiplik vcı-
arka~ı Marsel bize misafir gelmişti ve dUm ... Hiç böyle şey olur muydu bay h:ı.yat ve aile faciaları var... Amerikayı şu anda hall işgal eden memek için derhal sıvışmak Uzım. zıfesiyle çalıştığım müessese beni t~k· 
bir kutuda çikulata getirrn.lştL Kocam Mkim ... Fakat bir de baktun ki iş cid- - Bitmedı - ve hakkında henüz bir karar verıleme- Fakat üç haydudun bakkal dükk.lnı- rar ışe almadı. Yerime başkasını tayin 
Jak, misafirimiz ve ben, akşam yemeğlnl •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••• 1
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1
•••••••••••••••••••••••••• etmişlerdi. Bir nişanlım vardı. Çok: 

lokantada yedik. Sonra da sinemaya Suc. işleyen dilsiz Yaman bı·r hırsız Tepecikliler severdim. Onu da bir zabitle evlenmİf 
glttlk. Sinemada ben kocamla Marse- buldum. L;siz, sevgisiz ve parasız kat. 

!in ortasında oturuyordum. Blr ara- olursa Otobüs f iatlerinden mişlım. Amerikanın hemen bütün şe-
lık Marsel, ayaklarını ayaklaruna sllrt- şikayet ediyorlar birlerini, bütün eyaletlerini bir iş bula-
tU. Ben ayaklarımı çektim. Bu sefer lfıadesı' mahkeme zap- bdmın ümidiyle dolaştım. Niliayet At. 

M h k • • h Tepecikte oturaoı okuyuculımml? yo.- 1·d B d Fl de dizi ile dizime dokundu. Kendimı !anlaya ge im. ura a og ve Moor 
tutamadım. YUksek sesle: tına nasıl geçer? u a eme ıçın uz uruna ?ıyor; demlen bu iki herifle tanıştun. Ne İf 

ı Benzin fiatleri pahal• iken, biz beş kl ı ldukl bil - Bay Marse ... Dedi.m, bana diz vu- yaptı arını ve ne ma o annı · • 
d Dils!zlerin ··"''t olsun, suçlu olsun işa- k w h A k e • e be 1 kuruşa gider, beş kuruşa gelırchk. Ben- · d 

Kocam bu sllzlerlme kahkahalarla gül- ratl mahsusaları kanunen makul ve mu- zin fiatleri ucuzlayalı bir buçuk ayı geç- Bana: ruyorsun ... Ayıp eğil mi? ~ çı tıgı a ımını 1 e mıyor um. 

dU. Tabil Marsel de diz vurmalarına teberdir. Fakat, bunların verdıkleri ve tiği halde, yine ayni ücretle otobtblerle - 200 dolar kazanmak ister misin T 

d ttl O hlr Yaptıkları bu ı ...... tıeri nasıl anlamalı- d 1 d k • gelip gidiyoruz. D d !ar .,_ · t 
evam e gecem tamamen ze .,,..... o an ırma ı·stemış.. ıye soru . ~.parasız vaııyc'. oldu. dtr ld, mahkeme zaptına geçirilmiş ol- Bazan otobüsçülere, bilet ücretlerinin te olduğumdan pek tabii kabul ettım. 
Bundan sonrasını da dinleyın. Kc>- sun.. ne zaman ucuzlayacağını soruyoruz, bı- - Bu parayı nasıl kazanacağun? De-

ulh C mahk · y<k altından gülerek: 
cam, kalorifer amelesidir. Her gün ça- DUn nöbetçi S eza . . emesıne dun. 
llfllUyor. Haftada dört gün boş kalıyor- dllsız bir suçlu getirildı. HAkimin sordu- Nöbetçi sulh ceza halam~ yaman Ye - Bundan epey muddet evvel, ııen - Bize ne soruyorsunuz; bız beledi- _ Bizimle beraber geleceksin... GI· 

11 • 1 çok zeki bir hımzın muhakemetini in- benim yanıma gelmif, hemşehrim oldu- yenin narhı ile işliyoruz! d 
du. Ben de hasta idim. Hani öyle ya- ğu suallere karşı, ağziyle, e erıy e işa- eeeğımiz yerde yapacağın işi giı$l •re-

k lar k . tedi F celemelı:le meşguldür .. Ali Riza adını iunu oöyliyerek Konya Karamanına Diye cevap veriyorlar. ceğız. Dediler. Hep kalktık ve bakkal 
tak hastası filAn değil.. Değil ama... ret yapara cevap venne 

1 
ısda ' a- taşıyan bu ıuçlunun öyle hilduıeler~ gideceğini ve daha ilci lira kadar yol Benzin fiatlerlnın düştüğü şu zaman-

Kocama yardLm için d• ... ••da ,. arama- kat ne diyordu, bu cihet an aş madiğı d _,_ k' buna kendı'1< bı'- ıh . ld • 1 . . ,_ k'te •--dar b f. ti 1 . dükkanına gittik. Ben hllll İşin ne ol· 
..,..... -.- d mey ana Ç'-"'ıyor 1, paruma tıyacın o ugunu aöy emııtın u.ı, ne va ı ..., u ıa e ge ıp gı- duğunu bllmiyordwn. Bakkal <>••" 

l!a ve çalışınağa sıhhatim müsait değil- için zapta blr şey kaydedilemıyor u, le hayret ediyor. değil mi ~ deceğiz? .,.......,. 
dl H hah Uthı· ı.... ~ il •--! H'kim ,,,_. kt b' mur t doldurmağa gittiğc zaman meseleyı an-

. er 88 m ~ ~ a.,rısı e "" - " • uu:oız me ~ ıne aeaa Geçenlerde Boatanlıda misafir kal- - Evet., Tepecik muhiti fakirdir. Ve tamamen 
kı d Y ğ . ıl ed k b •-L--- .. d d · · !attılar ve eğer kabul etmezsem beni de 

yor wn. eme ı nas pişirdğimi, ere lr müuın=<>ısın gon er mesım dıg"ı bı'r arlı:adatının par••ını --•arak or- - Ben de oana, ı"-ı' lı'ra vermı'• ve l dir B f ka halk d "' Un 
bul ıklar ıl ık d ğ blr b b · ti ö"'-tm B S !Mıalt 1 - ,.... · ·· " • ame e · u 1 ra 1 u.ş en ma- temizleyeceklerini .oöylıyerek tabancayı 

aş ı nas Y a 1 unı en ı.r rıca et · ı;•• en · a ın ge - tadan kaybolan ve yakalandığı halde, hatta aktam üotü ael biraz daho. para kam neresidir! Öğrenmek lstıyoruz. 
d Allah bil 1 __ .. , 0 ilk once bana gösterdıler. Ben n>mus. 

e · ir... Bu naı.irıııe başkaları- di. Mahkeme huzurunda sessiz, seda- tekrar nezarethaneden kaçan ve nıha- vereyim de dönü,te bana biraz aade yağ Yeni As•r - Dıleklerilıde t<ımamen 
• j · • ıl lu b<r adamun. Tahkik edin. Eğer ya• 

nın iŞ erını na;; görebilı.rdun ki. .. Be- sız bir mühakeme eereyan ettı. TercU- yet Konyada ele geçirilerelt lzmire ge- getir, demıştim değıl mil haklı bulunan okııyuculannuzıı be!edi-
led nl d k cWs lan si>ylüyorsam CPzama ra7.lyım. F.., 

iye n o toruna bedava muayene rnanın sorduğu suaUere, iz suçlu tirilen bu adam, cereyan eden muhake- - Evet.. yeye baş vurnıalannı t<ıtısiye ecleTu kat kaşarlanmış haydutlar gibi muamele 
oldum. Bir ilaç yazdı. Eczacı yirmi derhal cevap verdi. Ve kendısıne isnat meai esnasında, hakımi şaşırtmak ve - Sen de ak'jam u•tÜ gelmiı. b. enden 
fr k ed Alam dded s J k •• gormek, onlar gibı cezaya çarpılmıık is-

an ist 1. adım. Anlayacağı- edilen hırsızlık suçunu re erek, bu kendi.ini masum mevkime koymak için yağ getirmek uzere para ._.tenut ısen atı } motor 
hali · k b f .ı. temem. Beni mahkum ederseniz, 1*nl 

nız mız ÇO araptl. Adeta bir lok- işin arlta~ı Abdullah tara ınuun ya- akıl ve hayalın kabul edemiyeceği bir de bulamadıtrun için verememiştim deO.il 
k "" d 0 Az m·'sta 1 25 b ' ku bir haydut gibi tular3olllız bana yazik 

ma e m-.;e muhtaç bir vaziyete dıiş- pılınış olduğunu bıldir i. çok maddeler ortaya atmış. hadi•e ge- mil u me eygır v-
k Yet• d d.. • D' 1 R t edersiniz. Bunu yapmayın. Size yalva· 

müştü . Kocamın arkadaşı Marsel için Dı.lsiz suçlu, tercl!manın yaptığı işa- ccsi Boıtanlıda kaldığı halde, suçlu _ Evet.. 10 e omı ıze os en 
b

. .. 1 Horaley a k 1 t t•• · rtrtm. Hayatımı, istikbalirni kırmayın .. 
vazıyet ıç te oy e değildi. Onun gece retleri derhal anlayor ve natıkası olan Abdulkadir pata hanında yattığını id- - Tabii evet .. Fakat bir hissi kablel- m r a 1 mazo mo o-
gündüz hiç durmadan işleyen ve müş- bir çoklardan farklı olarak derhal c.:ıvap dıa etmek suretiyle 13patt mekan yolu- vuku bana bu parayı verme ne yağın, rü ve ayrıca gazojenle kulla-
teri taşıyan bır taksi otomobili vardı. verip dinleyicilerin hayretim celbedi- na sapmış cebinde elli lira parası ol- ne de balın geleceği var demiıti. nılabilmek için tertibatı muh-
Gt!nlük kazancı yüz franktan fazla idi. yordu. duğunu iddia ettiği halde, bu cihet te - Bayım .. Bu defter yapraklarını tevi, ayrı, ayrı veya hep bir-
Hemen her akşam Marsel bıze gelırdl. H.'lkiın, bir defa da suçluyu muayc- sabit olamamış nihayet dün dinlenen karıştırmaktan ne çıkar sanki t Ben gel· den satılıktır. isteyenlerin: 
Yemeği bizde yer ve her geldiği <aman neye gönderdi ve böyle S>~ır ve dilsiz- ıki şahit şu yolda l>eyanatta bulun- dim. Hemşehrim olduifunu anlattım .. Siz Tatçılar içinde demir tüccarı 
da mutlaka elleri dolu gelirdi. Dolu ge- !ere verilecek cezanın tahlifi 13zım gc- mu;lardır : de bana çıkarıp iki lira lütfettiniz.. . Gördesli Bay Hüseyin Avniye 

•• 
Burns'in bu çok açık, d~~ru ve acıklı 

ıniıdafaası karşısınd... Atlanta cinlycl 
mahkE>ıne'>i ne karar verdi? 

Bunu yarın 
okuyacaksınız lırdı dersem mese!A bir pişmiş hvuk, bir lıp ge!miyeceğini sordu. - Bu suçlu Bostanlıya geldi .. Hem- Cepten çarpılmı' ortada ne var .. Ben i... veya yeni tuhafiyecilerde dok-

kutu pasta, bir ıki şişe şarap gıbi ·eyler Mutalıa<sısm verdiği rapord3, cezanın ehri•i ile gece yarılarına kadar kahve- tedim. oix verdiniz.. tor HulU.i caddesinde 68 nu- M _h __________ _ 
getirirdi. Beraber yer beralıer ıçerdik. yarıy> kadar indirilnıesi fonnen iktıza de beraber oturdu .• Ve sabahleyin gü- - Do;iru, aen i•tedin, ben verdim.. marada tornacı Bay Mehmede ! U asip aranıyor 
Neme lazım, yarın iki elim yanıma gc- etıığı bildiriliyordu. ne' adam akıllı doğduğu sırada da yine Fakat sen ne yaman adammıpın ya- mü~c?a'?arJt~le!l'r::ııi:ı,lll:l:'J!(Iİl1~-8m)mııiı(lll•S'l3ı::Bııı)ı;)J Bir sigorta şirketinde idare ve mu• 
lecek .•• Marsel hiç te fena bir adam de- Dı.lsızin arkadd'jı, yankesicilıkten de Bostanlıda bulunuyordu. hul. den af Jii~r gibı : hasebe işleri ile meşgul olacak bir 
l!ildi. Sinemada bana diz vurduğu gıbi 1 sabLkalı oldui(u için bu cihetin öğrenil- tı:mire gittim, otelde kaldım demesi Suçlu utancından kıp kırmızı oldu.. - Sen bilinıin bay hakim.. muhasibe ihtiyaç vardır. 
ayak ve el şakalan artık yapmıyordu. rnesi zımnında iddıa makamına tezkere- yalan.. Mukadderattnı elinde tutan bir halci- Dedi .. Celmiyen bazı tezlı:cre cevap- Talip olanların lzmir 64 numara• 
Sadece ara sıra baygın baygın yüzüme yazılmasına karar verilerek muhakeme Halı:im, auçluyu yukarıdan aşağıya mi bilo kafete koyduğundan nevmit !arının telı:idine karar verilerek auçlu lı posta kutusuna müracaatleri aa. 
bakıslan olıİrdu. Ben o zaman bu ba-

1
23 aliustosa talık kılındı. kad..,. tetltilı: etti n dedı ki ı vo pİJtnan bir vu:i,,et talı:ınarak hlklm- ceza evine iade edildi. olunur. 1 3 ( t S6S) 



nternas onal Fuarımız Dü 

• BAŞT ARAFI BlRtNCI SAHiFEDE -
mulki erkfuı, sehrimizdeki mebuslar, ec
nebi ve gazeteler mümessillcrı kendileri 
Jçın ayrılan yerleri işgal ettıler. 

TÖRENE BAŞLNDI 
Sayın lktıs:: t Vekilimiz, refakatlerin

de vnlimiz, belediye reisimiz, Manisa ve 
Bursa valileri, sabık iktısat vekili B. 
Rahmi ve diğer mebuslar olduğu halde 
tam saat on sekizde Lozan meydanına 
geldıler. 

Bu sırada bando istiklal marşımızı 
çalmış ve büyük bir hi.irmct si.ikutu için
tle clinlenmiştir. Istiklfıl marşımızı mü
teakip kürsüye gelen belediye ve Fuar 
komitesi reisi Dr. Behçet Uz, on binler
ce dinleyici önünde, çok alkı lanan şu 
nutku söylemişlerdir. 

Sayın ve kıyın tli \'ekilimiz, 
Açılış töreninde başkanlık lütfünde 

bulunduğunuz lzmir Enternasyonal 
Fuarının, her sene geçtikçe, bütün Tür
kiye için neşe kaynağı, iç ve dış ticare
i imiz için çok müsait bir tanıma ve ta
nıtm:ı yeri olmak tckfımülilnü göster
mesi bizleri çok sevindiriyor. 

' Büyiil; ve aziz Şefimiz A.tatiir1:, yur
itı ktıTtardıh.-tan .sonra, yeni Tiirkiyenin 
weni iktısat doktrinlerini frmirden ver
mi§lenii. 

Memleketin iktısadi kalkınması yo
lundaki emirleri, ilk iktısat kongresinde 
l»izzat aziz halasklırlarmdan alan lzmir
liler, bu dava uğrunda da kendi hisse
lerine düşen vazifeyi yapmak için bü
y ük bir imanla çal~ıyorlar. 

Çalışmalarımızdaki hız ve kuvvet, 
C ümhuriyet hükümetinin çok değerli 
ve mümtaz başvekili ismet Inönünün 
ve onun kabinesinde mevki alan siz kıy-

metli vekilimizle diğer vekillerimizin 
minnet ve şUkranla kqrşıladığınuz yar

- dımlariyle artıyor. 
TORK MtLLETt 
KOŞUYOR VE YO.KSELtYOR 

Türk milletini dilnyanın en müreffeh 
ve en mesut milleti yapan bu çalışma 
kuvveti ve bu hızla dünya üstündeki 

. haklı yerimizi ve sevJyemizi işgal etme-
ie koşuyoruz. Daha dün diyecek ka-

. dar çok yeni geçmiş ile bu günün mu
kayesesi, mukaddes Türk inkılabının 

her sahadaki aşikar kudretini göster
mektedir. Türk milleti, Atatürkün gös
terdiği hedeflere inanmıştır. Koşuyor 

ve yükseliyor ... 

Atatürk rejiminin ve Cümhuriyetin, 
hükümet ile hulkı en yakın, en sıkı bir 
kayn8§llln ve sevi:lme içinde işe hazır
lamak muvaffokıyetini göstermesi, bi
u az zrunan içinde, bugün, sayılması 

çok güç olan bir çok büyük eserleri 
kazandırmıştır. 

Türk yurdunda birer canlı abide 
halinde yükselen bu eserlerden bol bol 
Jstifadeleniyoruz. 

Izınirde yükselen, Kültürpark ve En
t ernasyonal Fuar da cümhuriyetin fe
yizli eserlerinden biri olarak bugünkü 
• e yarınki ncsiUere bir armağandır. 

1937 lmıir Enternasyonal Fuarı ha
aırlanırken, büyük ve çok sevgili Baş-

bak nımızın geçen yıl vermiş oldukl~rı 1 
yüksek direktiflerin bütün alikadarlar
ca ve çok ehemmiyetle göz önünde tu-1 
tulmuş oldu ~runu. yüksek müzaheret ve, 
yardımlnrına layık olmağa c~nla başla 

ı;alıştığımızı kendılerinc arzetmek lüt-
fünde bulunmanızı yalvaracağım. 

Gerek Izmir iktısadiyatının yüksel
mesinde ve gerek Izmir Enternasyonal 
Fuarının, iktısa<li kalkınmamızla mü
tenasip bir varlığa kavuşması yolunda 
biz Izmirlilerc her tUrlü yardımda bu
lunan siz sv.yın vekil ve mebusumuzdan 
bö~ le bir ricada bulunmakla tatlı bir 
vazife ifa etmiş oluyorum. 
Sayın nafıa. vekilimizin devlet demir 

yolları tarifelerinde yaptırdıkları ucuz. 
İuklarla yüz binlerce yurd.daşı lzrniri
mizd" görmek bizleri çok sevindiriyor 
ve müteşekkir ediyor. 
Yalnız Fuar zamanında ve Fuar için 

degil, Kiiltürpark için de dalıni surette 
fayda verecek külti.ircl ve sosyal bir 
müessc>se olarak kurulan (Sağlık müze
sini) sayın sıhhat vekilimizin Izmire 
kıymet biçilmez bir hediyesi addediyo
ruz. Bu eser, doktor Refik Saydamın 
Cümhuriyct sıhhiyesine yaptığı büyük 
ve faydalı eserlerden bir nümune ola
rak Izmir Kültürpnrkında yaşayacak
tır. 

FUARDA BANKALAR 
VE VlLA YETLER1M.1Z 

Anayurdun havalarını koruyacak genç 
' nesli ve \·asıtaları, Türk milletinin bu 

husustaki hassas cömertliğine yakışır 

bir muvaffakıyetle ha1.ırlayan hava 
1 

kurumumuzun paraşüt kulesi lzmir 1 

Fuannın büyük bir fıbidesidir. Tayya-1 
re Kurumunun aziz başkanı Fuad Bul-

caya Izmirlilerin şükranlarını sunmak
la sevinç duyarım. 

Sümerbank, lş bankası, İnhisarlar ve 
devlet demiryolları pavyonları, devletin 
ekonomik ve bayındırlık alanında fiili 
olarak yaptığı büyük işleri canlandıran 
kıymetli birer müessesedir. 

Vilayetimi1fo Izmir Fuarına ehem
miyetli bir surette iştiraklerini t emin 
için çok samimi yardımlarda bulunan 
sayın dahiliye vekili ve parti genel sek
reterimiz Şükrü Kayaya arzı teşekkür 
ederiz. 

Bu yıl da Fuara nakden yardım ya
pan ve vilayetin her çeşit mahsullerini, 
kıymetli tarihi eserlerini, güzellikleri
ni hususi iki binada teşhir eden kıymet
li valimiz Fazlı Güleçe, sayın umumi 
meclis ve Izmir ticaret odası azaıarına 
huzurunuzda teşekkür etmeği bir vazi
fe bilirim. 

Tr~kya umumi müfettişi sayın gene
ral Diriğin Izmir Enternasyonal Fuarı
na her yıl olan alakasından ve ana yur

dun verimli bir parçası olan 'I'l-akyanın 

şümullü bir şekilde Fuarımızda temsil 
edilmesinden büyük bir memnuniyet 
duymaktayız. 

Manisa vil5yctinin de bu yıl hususi 
bir bina yaptırmak suretiyle Fuarımıza 
gösterdiği alakadan dolayı vali Dr. LUt
fü Kırdara teşekkür ederiz. 

•••• Ekonomi Bakanımızı nnutku .... J 
TtCARET ODALARI 
VE SANAY1C1LER1M1Z 

• 

Savın vatandaflarım, 
•"'h Hük~met reisi büyü~ İsmet lı;ıönü, lzmir Fuarına hususi bir. 
:.~ .emmıyet atfetmektedırler. Bızzat aranızda bulunamadıkları: 
fçın bu. ferefli ve samimi vazifevi, Fuarın açılması vazifesini: 
5bendenıze tevdi etmi,lerdir. Kendilerinin namlarına FuarıE 
:açma~la hususi bir zevk ve teref duymaktayım. : 
: 1zmır w _En.temasyonal Fuarı, sadece lzmire has iktısadi bir5 
5eser ~egıldır. Fuar, enternasyonal olduğu kadar bütün mem..! 
5leke tm her tube ve kısmında bizi faaliyete sevkeden bir amiJE 
:olarak ~a~ın~ıttır. lktııadi elemanlarımız arasında lzmir Fu..! 
:arını, hızı daıma terakkiye doğru götüren bir kuvvet olarak tal 
:nıyoruz. Fuarların m illi hayat ve ekonomideki rolünü izah et-5 
5meğe elbette ihtiyaç yoktur. E 
E FUAR MUVAFFAK OLMUŞTUR i 
E Biz, biricik beynelmilel Fuarımızı gözden geçirdiğimiz za-5 
:man görüyoruz ki bize birçok terakki nümuneleri vermektedir.: 
:Her sene hayat ve milli iktisadiyatımıza karıfan bu nümuneler bi-5 
:ze teref verecek, göğsümüzü kabartacak tekilde artmaktadır i 
:ivi nümuneler göstermektedir. ': 
~ İzmir Fuarının iktısadi cephede temin eylediği bu muvaffa-E 
:kı1:et, ~o~~a) cepheden de kıymetlidir. Kültürparkın terbiyeviE 
:tesırlerı~ı ıhmal etmek elbette doğru bir şey değildir. Bu husus-i 
:tarı temın eden Vali Fazlı Güleçin kıymetli hizmetlerinin, yanıi 
:başında kıymetli belediye reisi ve onun faal arkadntılarının him-i 
: metlerini görmek teyiz. Kendilerini takdir ile anar ve ·onlaraE 
:teşekkür etmeği bir vazife sayarım. i 
E Fuar muvaffak olmuştur. Muvaffakıyetleri tevali edecek-i 
itir. Ve şüphe etmiyorum ki bu muvaffakıyet daima ilerliyeceki 
:ve temadi edecektir. : 
E lzmir Fuarını fİmdi hep beraber gördüğümüz zaman ihtivai 
: ettiP.i eserleri takdir ile m'i.i~ahede edeceğiz. Milli müessesele~ 
:rimiz ve hususi teşcbbütilerimizle birlikte Fuara gelen kıymetli! 
: ecnebilerin, teşhir ettikleri asar ile de zevk duyacağız. Bilhas-: 
:sa bu meyanda üç dost devletin Fuarımıza resmen iştirakindeni 
!büyük bir haz duymaktayız. Fuarın her sene gösterdiği teka-E 
imülü temin eden mahalli çalışmanın yanı başında hükümetini 
Evardımlarını zikreden belediye reisinin sözlerine iştirak ederek! 
iben de diyebilirim ki bu yardımlar lzmir için layık olduğu ka-E 
Edar bütün memlekete ,amil bir menfaat olmak iç in devam ede-: 
• • 
:cektir. : • • i lzmir Fuarının her sene ilerlediğini kaydettim. Ve bu ilerle-i 
iYifin devam edeceğini de ilave ettim. E 
i Fuarın arzumuz yeçhile tam ve kamil bir tekle girebilmesii 
iic;in muhterem belediye reisinizin nutuklarında itaret ettiklerii 
Egibi mükemmel bir sergi sarayının bir an evvel inta edilmesiE 
E~eyfiyeti vardır. Bu saray yakında inta edildiği takdirde sergii 
itam arzumuza uygun, mütekamil bir sıfat alacaktır. Buna ya-i 
Ekında muvaffak olacaklarını ümit ediyorum. i 
i lzmirin kıymetli, çahtkan belediye reisi, i 
i Şüphesiz temiz ve vatanperver lzmirlilerin hissiyatına tercü-i 
Eman olarak bana hükümet hakkında ve bilhassa Büyük Şefi-i 
imiz Atatürk'ümüzün yüksek tahsiyetleri hakkında söyledikle-E 
irinizi aynen kendilerine söylemeii milli ve vicdani bir _ vazifeE 
iaddedeceiim ve bundan büyük bir ,eref duyacağım. i 
i ismet Inönü hüküinetinin: memleketin en küçük derdi ile en: 
~yakından alakadar büyük İflerini ba4armağa alıtmıt olduğun~ 
:bilirsiniz. i 
E ATA TORK VAT AN KADAR KIYMETLiDiR i 
i Büyük Selimiz Atatürke gelince, bu mümtaz şahaiyeti aade-i 
Ece memleketimizde deiil, bütün cihanda takdir etmedik l erti 
ivoktur. Atatürk bize huralelerden kurtarılmıı hür ve temiz biri 
ivatan hediye etmiıtir. Biz Atatü.rkün ıahıiyetini ancak vatanı-: 
Smızla ölçebiliriz. Atatürk bizim nazarımızda vatan kadar kıy-i 
:metlidir. : 
E Sergiyi hep beraber gezmeğe, milli ve beynelmilel eserleriE 
izevkle temafaya hepinizi davet ederim. Bu kabil eserlerin mem-E 
Eleketimizde temadisi, hakiki refahın memleketimizde doğma-i 
Esına vesile olacaktır. i 
i Bu eıerin muvaffakıyeti İçin çalıtanlari ve Fuara ittirak eden..: 
ileri bütün kalbimin samimiyeti ile tebrik ve takdir ederim. 5 
:. ................................................................................... 1 

ı Diğer bir kısım vilayetlerimizin ve 
hemen bütün ticaret odalarımızın, bir
çok resmi ve hususi müesseselerimi
zin 1937 1:7.mir Enternasyonal Fuarını 
zenginleştiren alfıkalarına çok müteşek
kiriz. 

Başta lstanbul ticaret odası olmnk 
üzc>re ticaret odalarımızın, Fuar komi
tesinin yardımı ile meydana getirdikle
ri büyük pa\'yonda, Türkiyede istihsal 
edilen her nevi maddeyi , cazip bir teş
hir snnntı içinde ve bir arada ~örmek 
kabildir. Gelecek yıl, tensip buyurul
duğu veçhile yapacağımız sergi sarayı 
da ekspozanları bir araya toplayacak ve 
bu suretle Fuarın teşhir sanatını yük
seltecek \'C Fuar nsıl hedefine vasıl ola
caktır. 

Izmirdeki bir kısım husu~:i sanayi mü
esseselerinin güzel bir mimari uslupla 
yaptudıkları pavsonlar ve umumi ola
rak bütün ekspozanların teşhir tarı.ı, 

1937 Fuarının değerini arttırmıştır. 
Bu yıl da, tamamen Türk teknislycn

leri, sanatkfırları ve Türk işçileri tara
fından meydana getirilen bütün yeni
likler ve güzellikler, milletimizin az za
manda inkişaf eden teknik \"e sanat ka
biliyetinin en canlı birer delilidir. 

KEM:ALtST TORK1YEDE 
tLERt HAMLELERİN SONU, 
DURACI YOKTUR 

Şu suretle, Izmir :ı.•angınlıkları için
de ve ancak iki yıllık bir çalışma neti
cesinde ortaya çıkarılan bu eser, eüm
huriyet Türkiyesinde hükümet ile hal
kın tam bir ahenk \'C SeYgi içinde müşte
reken başardıkları işlerden bir nUınune 

olmak hususiyetini de taşımaktadır. 
Kemalist Türkiyede, güzelliğin, ye

niliğin, ileri hamlelerin sonu, durağı 

yoktur. 
Biz, asırların en büyük adamı aziı. 

ö nderimiz Kemal Atatürkten aldığımız 
emir ve işaretle daima yeniye, daima 
iyiye giden, daima ileriye koşan bir mil
let iz. 

Bu imanla iddia ediyoruz ki, gelecek 
yıllar Izmir Enternasyonal Fuarı elbet 

daha güzel, daha olgun ve daha \·erimli 
olacaktır. 

DOST DEVLETLER1N 
lŞTIRAKLERl 

Fuarda bu sene dost Sovyet, Ingiliz 
ve Elen hükümetlerinin resmen iştirak
lerini görmekle pek çok sevindik. 

Bu hususta çalışan lngiliz jeneral kon
solosu B. Charles Alexis Greig, Sovyet 
jeneral konsolosu Martfimiski ve Elen 
jencral konsolosu B. E. Vrisakise te
şekkür ederim. 

Medent ~lemin karşısına barış se\•er, 
yUksek insanlık hisleriyle çıkan genç 
Türkiye cUmhuriyeti hükUmeti, cihan 
pazarlarını alakalandıran bütün kıymet
li istihsal maddelerini bu Fuarda teşhir 
etmektedir. 
Fuarımızın Jktısadi '\'e ticari müna

sebetler için olduğu kadar, kültürel te
maslar Jçin de biz1mle tanışmak ve se-

ldı 

kil ettiğinden ve gelecek seneler bu iş
tiraklerin artacağından ümitliyiz. 

i stihsal maddelerini Türkiye pazar
larına tanıtmak isteyenler, ana yurdun 
her köşesinden binlerce ziyaretçi top
layan Izmir Enternasyonal F\ıanndan 
pek çok istifadeler edeceklerdir. 

Ege kıyılarında tabii ve tarihi güzel
likleriyle müste!>"Da bir mevkii olan lz
mir şehri, Fuar mtinascbetiyle gelen zl
yaretçiler için de iyi ve istüadell vakit 
geçirecek birçok cazibeleri ihtiva et
mek1edir. 

FUARIN YARATTICI 
11JR1STIK HAREKET 

Fuarın, memleketimiz hesabına ig 
ve dışta yarattığı turistik hareket bil· 
yüktür. Şimdi bu meydanda, aramız
da ta Şark vilfıyetlerimizden, meınleke. 
timizi başlıınbaşn dolaşarak gelmiş bir 
çok yurddaşlarımız bulunuyor. 

Binlerce yurddaşa, inkılabımızın bil· 
tün memleket içinde yarattığı sa;ı.'1Su 

yüksek eserleri her yıl görmek fırsatım 
vermesi, onlardaki inkılabımıza ve 
topraklarımıza bağlılığı arttıran reel bir 
inanış tevlit etmesi bakımından l r.mir 
Enternasyonal Fuarı, çok .faydalı bir 
vazife daha yapmış oluyor. Yine ayni 
sebep ve kolaylıklar, dış memleketler· 
den gelen bir çoklariyle burada tanış
mak ve onlara memleketimizi tanıtmak 
fırsatını bize vermekiedir. 

FUARIN B1R HUSUStYET.1 
İzmir Entcrnnsyonal Fuarının htf yıl 

açılmasındaki hususiyetlerden birı de, 
Fuarı Izmirde tesis etmek teveccühünü 
gösteren cümhuriyet hükümetimizin '\'il 

büyüklerimizin, bu mevzu etrafında fa
mirlilere \'e Izmir ~ehrine minnetle kar-

vişmek isteyen uluslara iyi br vesile teş· 
şıladığımız bilvasıta yardımlarını ka
zandırmış olmasıdır. 

Bir takım tariht f elAketler neticesi 
yanmış ve ezilmiş bulunan İzmir şehri, 

Fuar mevzuundan kuvvet alarak imaı: 

ediliyor, esnafın, işçinin, tüccarın işle

rine dUzen, saadetlerine ferahlık geli· 
yor. 

Çalışan her insan için dinlenmek ve 

eğlenmek tabü bir ihtiyaçtır. Inkılfıp
çı Türk milleti, Uzerine aldığı milli, iç-

timai, ailevi \•azifelcri, başarmak ve ye
ni yeni hamleler ynpalıilmek için bu ih

tiyacı şüphesiz. ki daha kuvvetle hisse
diyor. 

Izmir Enternasyonal Fuarı ve Kültür· 

park, bilhassa aziz Başvekilimizin çok 
candan alfıka ve yardımlariyle her yıl 
bir az daha genişleyen, güzelleşen ve 

eğlence cazibesi artan milJi bir toplantı 

yeri olarak bu bakımdan da fayda ver
mektedir. 

Fuarın her yıl açılmasında biz lzmir

liler bu saydığım faydalardan çok da
ha üstün bir mazhariyete de kavuşuyo

ruz. Bu mazhariyet, en büyüğUmid 
Atatürkün Izmirlilere olan teveccüh '\' 8 

sevgileri Asfu-ına bu milnasebetle de şa
hit olmamız ve sevgili başbakanımı.ı ile 
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alı \ ckillcrlrnizi daha sık [!1'1 ınek fırsa- elde edilmesine gayret İstediğini, hu tıU• 
bna kavusmamızdır. j retle şimnl memleketlerinin zeytin yağı 

E b 
.. k J f • • Z talcplerİnt> c.evnp ,·erilcbıleceğini söyle· 

n uyii saa e ımı 1 mi~lerdır. 1 

O dur 
1 

Turnn ynğ fabrikası ndınn izahat ve· 
• • • • •• 

'lr ıı· 1kt t V kil' · Celal Bn· ren bir znt Brezilyaya mühim miktarda 
n.ıyıne ı ısa c ımız 

1

. .. .. w ı 
tar, ıh~ac~t ynpmanm mumk~n ~ldu~unu, 

S 
·ı· B b-ı. ızın ve si- Hmdıstann sabun ve zeylın yagı gonde-

ayın ve sevgı ı aş <=anım . .. .. b v 

~·- h 1 · · d ml k te Izınire rılmek uzere tcşebbuste ulunulacagını ....,, imaye erınız e me e e , 

1 birçok faydalnr temin eden Fuarımızı söylemi~tir. 
açtığınızdan dolayı teşekkür ederken, 1 Bir pavyonda sabun sanayiinin ilerle
lıınirlıler namına bir ricada bulunaca- mesi için esans kullamlmnsınn ihtiyaç bu-

1 
gtm: 1 lunduğunu, halbuki esans fiatlerinin bu-

Ulu ôndcrimiz Atatiirke tazimlerimiz- na mani oldur:u.nu. belirten bir kimyaı;e-

1 le beraber lütfen söyleyiniz ki; bu gü-1 re lktısat Vckılımız: 
tel semanın altında, ~u lacivert denizin 1 . - ~o~ güz.el. laknt bize ne~en ~il-
1:ıyılarında v4§ayan ın1cıUipçı, çalı~kan, dırmedınız. Ankaraya nvdet edmce lut· 
l(ğit Egeliler, her işte, 1ıcr verde ve her fen bir mektup yazınız, alukııdar olu-
:tıınıan onun gösterdiği yoldadır. rum, çaresine bakarız, dcmİ.ıtir. 

Onıı, dünya durdukça b~<:ımızda gör- Vekil inhisarlar pavyonunda tütün 
llıek en büyük saacletimizdir. Bize cma- ve içkilerimizle alakadar olmuş, Trakya 
net ettiği Cilmhuriycti ve kurtar~ığı 1 pavyonunda el işlerini beyenerek: cDe
ııtıa yurdu konmıak en vUksck va%1f e- mek general Dirik artistık isleri de ih· 
lıtizdir. Bu ıığurda bütün Egeliler tek mal etmiyor~. demiştir. 
~İt Türk gibi kanımızı, cantTll1'!"' -feda et- lzmir vilayeti pavyonunda uzun müd-
Trı.cğc hazınz. elet kalım B. Celii.l Bayar vnlimizin ver-

ÇOK YA.ŞA ATATÜRK diği izahatı ehemmiyetle dinlemiş, tu· 

EKONOMi BAKANININ NUTKU ristik bakımdan bu pa,ryonda ı;österilen 

Ekonomi Balrnnımız halkın hararetli 
llkışlariyle sık ık kesilen çok değerli 
11utuklariyle fuann nçıııını yaptılar. Nu
tuk gazetemizde ayrıca belirtilmiştir. 

FUAR AÇILDI 

Nutku müteakip belediye reisimiz, Fu-
11.tın Loznn kapt!ındaki kordelayı uğur
lar dileyer k kesmiş ve içeri girilmiştir. 
Davetliler de lktısnt Vekilimizle birlik
te, snat 19 da fuarı gezmiye başlamış· 
lardır. 

PAVYONU\RDA 

lktısat Vekilimiz. rcf kaderindeki ze· 
Vatla birlikte birer birer pavyonları ziya
ret ederek alakadar olmuıılardır. Şevrole 
acentesinin pavyonunda 938 mode1i 01· 
dsmobille otomobillerini tetkik buyu
ran lktısat Vekilimiz, bu müssesenin di 
rektörü B. Osmana: 

- Bunlar son sistem otomobillerdir. 
İ;tirnkinizden dolayı teşekkür ederim, 
dcrniştir. 

PalamutçuJar birliği pavyonunda ve• 
ril~n izahatı dinliyen sayın 1ktısat Vekili 
tekolte ve satış vaziyetiyle aliı.kadnr ol· 
muş 'C :şunlnn söylemişlerdir: 

- lhr cat maddelerimizi t~hir, çok 
ı:nuhimdir. iyi neticelerinden istifade mu
hakkaktır, çok memnun oldum, diyerek 
füifntta bulunmu~lardır 

başarıyı takdir etmiştir. Vekil: 

- Memlel:etimizde cidden güzel kö
§eler vardır. Bunu kendimiz bile bilmi· 
yoruz. Bu pavyonda bir çok şeyler öğ
rendim. Rckl ·un iyi şeydir. Turizm yo
lunda ntılan bu muvaffak hntveyi tak
dir ederim. tebrik ederim, demiştir. 

INGILIZ. SOVYET, YUNAN 
PAVYONLAR!. 

Evvela lnr,iltere pavyonunu ziyaret 
eden lktısat Vekilimiz, pavyonun dışarı• 
sında lngiliz jenenıl konsülü tarafından 
karşılanmıştır. Konsülün kerimeleri Ve
kile bir buket hediye etmiştir. Vekil in· 
ı;ilterenin iştirakinden dolayı teşekkürle· 

rini bildirmiş, bu dostluk eserinin kıyme· 
tine işaret etmiştir. Konsolos Türkiyenin 
her başnnsını memnuniyetle karşıladık
lımnı söyliyerek fuarın mükemmeliyeti· 
ni sözlerinde tebarüz ettirmiştir. 

Dost Sovyetler hükumetinin pavyo· 
nunda uzun müddet meşgul olan Vekil 
bu pavyonun her köşesini ayrı ayrı gez• 
miş, Sovyet kumaşlarını memnuniyetle 
tetkik etmiş ve: 

- Memleketimizde çok satmanız.ı ar
zu ettiğim için bu hususta fazla izahat 
istiyorum. Çıkardığım.z bir kararname 
ile her maddenin memleketimize serbest 
girmesini l·abul ettik. Memnu olan, 
memleketimi.ı:e girmiyen eşya yoktur. 
Her maddenizi memleketimize sokabi-

Bursadan bir finnanın hususi pavyo· 
rıivlc alükad r ol n Vekil, daha geniş 

'k lirsiniz. mı yasta iştirak etmelerini tavsiye et· 
tııiştir. 

SIRMA F ABRlKASI 

Milli ~ırma fabrikasının Jzmir fuarın· 
da teşhir ettiği eserleri büyük bir dik
katle gözden geçiren Vekil sırma ma· 
tnulatının nereye ihraç edildiğini sor· 
muştur. Müe sese müdürü ııu cevabı 
\·ermiştir : 

- Amerikaya ihraç etmek mümkün
dür Bulgaristancla da satılır. 

Vekil - Amerikalılar bu gibi antika· 
ları tutarlar. Şu halde teşebbüs edin, be
heınehal muvaffak olursunuz. Bir mal 
tnernlekette satılırsa çok iyidir. Fakat 
ihraç edilirse memlekete para girer. Bu 
da mühimdir. 

ŞiŞE MAMULA Ti 

lktısnt Vekilimiz Şişe ve Cam fabrika
sının mamulittını tetkik ederek, Tefakat
lerinde bulunan valimize: 

- Dikkat ediniz. bunlar, kristal i~le
ri, çok güzddir. Memleketimizde kristal 
itlerin ne kadar iyi meydana getirildiğini 
ıöaterir. 

Müessese müdürÜ Vekile bu hususta 
Uzun uzadıya iznhat 'Vermiştir. 

PAMUK MENSUCA Ti 

lzrnir pamuk mensucatı firmasının pav
Yonunu ziyaret eden B. Celal Bayar, 
Pavyondaki firma mümessiline ıu •uali 
•ormuılardır: 

«- Yeni kontenjan kararnamesi, si· 
:tin rnallamıız üzerinde nasıl bir tesir yap
tı) 

Vekil nldıkları izahattan memnun ol
ınuşlardır. 

ŞARK HALI 

Şark halı fin.1asının pavyonunda Ve
kil halı sauşlariyle alakadar olma§, hü
kumetimizin aldığı kararların yünlü ve 
PanıUklu mensucat üzerinde tesir yapıp 
Yapmadığım sormu§larclır. 

Vekil hükumetimizin aldığı tedbirle· 
tin zarar yerine fayda verdiğini öğrenin
ce: 

- Biz bittabi kararlarımızın memle· 
ket iktı adiyntında iyi teair yapacağını 
dü~ünerek tedbir alıyoruz, memnun ol
durn. Sizin işleriniz, Sa:tışlarınız iyi gider· 
it' bizim de cesaretimiz artar. tedbirleri
mizle milli sanayi geniş imkanlar ver• 
dıl:. Milli firmalarımız dı§ piyasalar fi. 
lltlerine göre vaziyetlerini tanzim ede
cckJe:-dir. Görüyorum ki, milli sanayi 
ltuvvetleniyor. 

U. IUMl MOŞAHEDELER 

lktısat Vekilimiz bir pavyonu ziyaret· 
Itri esnasında rafine edilmi ze tin yaiı 

Vekil, Sovyetler payycınunda yangın 

tulumbalnriyle alükadar olarak Türkiye· 
nin her yeri için bu tulumbnlardan satın 
alınacağını söylemiştir. Valimiz bu mev• 
zu üzerinde tetkiklerde bulunacaktır. 

Sovyet konsolo,su, Sovyet Birliğine 

karşı Vekilimizin izhar ettikleri dostane 
duygulardnn dolayı teşekkür etmiştir. 

Dost Elen pavyonunda ikinci konso· 
los izahat vermiştir. Vekil ikinci konscı· 
losa ithalat kararnamesini tetkik edip 
etmediklerini sormuş, müsbet cevap ıı.I· 
mışbr. Vekil bu pavyondan çıkarken: 

- Konsolosa selamlarımı söyleyinii, 
İ§tirakinizden çok memnun oldum, te• 
ıekkür ederim. elemiştir. 

DlCER PAVYONLARDA 

Vekil bundan sonra vililyetler, Mani· 
sa vilayeti ı:e diğer pavyonları ayrı ay· 
n gezerek izahat almıştır. B. Lutfi Kır· 
dar Manisa pavyonu hakkında V cküe 
uzun uzadıya izahat vermiştir. Vekilin 

fuarımız hakkındaki intıbalarınl ve yük· 
sek işaretlerini yarınki nüshamızda bil· 
direceğiz. 

TEBRlK TELGRAFLARI 

FuanmlZln açılışt dolayısiyle dost 
Sovyet hüküıneti Moskova ticaret oda
sı reisi ile Narko Uneştork yoldaştan 
ekonomi bakanımıza ve belediye reisi
ne gönderilen tebrik telgraflarına şu ce
vaplar verilmiştir: 

B. Narko Uncştork 
Moskova 

Izmir enternasyonal fuarının açılışı 
münasebetiyle gijnderdiğiniz telgrafa te
şekkUr ve bunun meınleketlerimiz ara
sındaki ekonomik münasebetlerin inki· 
şaf ına hizmet edeceği hakkındaki kanaa
tinize iştirak e~Jcrim. 

CELAL BAYAR 

B. Kozyrev. 
Ticaret Odası Reisi 

Mosko\·a 

İzmir yedinci Enternasyonal Fuarının 
açtlışı münrısebctiyle göndermek lütfun
da bulunduğunuz telgraf mıza teşekkür 
ederim. Şüphesizdir ki Sovyet Sosya
list climhuriyetleri ittihadının pavyonu, 
iki memleket arasındaki ticarl münase
betlerin ink~ı:;afına yardım etmiştir ve 
edecektir. 

Sayıglarımı sunarım. 

Enternasyonal lz.mir Fuarı ve Izmir 
belediye reisi Dr. 

BEHÇET UZ 

d' 

ıs us wıı - ., ................ ~ 
Kulak, Boğaz, Burun hutalık-

Diş Hekimi lnrı mütehassm 

Dokto: Operatör A~~Ulla~ Naci 
amı Kul a~çı ı HORTAÇSU 

Muayenehane: Birinci Beyler 

No: 36 Telefon 2310 

Evi: Göztepe tramvay cadde-
si 992. Telefon: 3668 

1-26 (481) 

tZMlR SULH HUKUK MAH-

1 Hastalarını Birinci Beyler 
sokak 36 numarda kabul eder. 

Sabah 9- 12 
Öğleden sonra 3,30 - 6 
Randevü için telefon ediniz. 

TELEFON: 2946 
ti."'*'fWWW 5 

KEMESiNDEN: da gıyap kararı verilmiş ve izalei §Ü-

Alsancakta Karakol sokağında yu istenilen evin kabili taksim olup 
No. 69 evde timdi ikametgahı ':11~ç- olmadığını 1/9/937 carpmba günü 
bul lngiliz tebaasından fred Dikin- . . ~ w• 
oon oğlu frederik Dikinsona: saat 17 de ke§ıf edılecegınden ve du-

tzmirde oturan Batak ham katibi ru§ma 4/9/937 cumartesi gÜnÜ 

Mazlum vekili avukat Celalettin saat 10 na bırakılmıı olduğundan 
iber tnrafından aleyhinize açılan 37 / b.ld' .1 k ·f ahk ·· ·· ı ırı en C§l ve m eme gunu ve 
1889 sayılı izalei şüyu davasının gü-
nü olan 17 /8/937 de ilan yoluyle saatte mahkemede hazır bulunma-
yaptırılan tebliğata karşı mahkeme-

1 
nız tebliğ yerine geçmek üzere ilan 

ye gelmediğinizden ötürü haklrmız- olunur. 2897 (1573) 

5AıtıK:-sotuKLUK·EKOHOt11 
. _ - oEnEltİR 

KELVİNATOR iki defa daha az lı;lodiii _ _ _ 
halde arnı randöman çlde edilen yoılne soiukjıava dolaplar 

18 Ay Veresiye !Satış 

SAHiBiNiN SESi 
A R T H U R ~V E T T E R 

lZMIR - Saman iskelesi (Büyük Kardiçalı Han) 
AYDINDA: Mehinet Gürer - öDEMtŞfE: H. Avni Güler 

MU(ll.ADA : ı\hxnet Sahr1 Acarsoy .•.•• 

~- - -- .. ;; ---~·--:-

b 

mı::=-:;:.u;;11S11=-:::: ......... ıı:z ..... ımı:: ..................... =-ıı ............... .... 

Düzeltme de 18, 20 ağustos tarihlerinde ve 
8 inci sahifemizde çıkan ilan, yan

lışlık eseri olarak telefon şirketinden Posta, Telgraf ve Tele fon müdür· 

lüğünün lzmirde açılacak memur- verilmiş gibi gösterilmiştir. Düzelti

lar kursuna ait olan ve gazetemiz- rız. 

lzmirin 
en 

değerli 

., ., • • ders verirler 

J(ULTUR LiSESi Öğretmenleri 
burada 

Yatılı - Gündüzlü : Kız - Erkek 
Kültür Bakanlığınca resmi liselere muadeleti kabul cdılmiştır. 

'1- Orta ve lise sınıflarına yeni talebe kaydına başlanmıştır. 
2- 20 nğustosn kadar kaydını yenilemeyen eski talebenin yerine yeni 
•' talebe alınır. 
'3- Yatılı talebe Ucrcti üç taksitte 200 liradır. Memur ve mi.ıtekait çocuk· 

larmdan '1 10, kardeş çocukların birincisinden tnm, diğerlerinden 

% 15 tenziüıt yapılır. 
~ Çocu'l<larını sağlam bir Turk terbiyesi ve olgun bir malumat ile ye

tiştirmek isteyenlerin her gün &ınt 9 dan 12 ye kndnr Bcylt>r sokai'{m
dnki (l,{ültüı· List>si) ne müracanları. (1459) 
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Sergisinde 

Cm le 
istihsalitı 

Dün Açılmıştır. 
imal olunan muhtelif 
telef on tesisatı, fenni 

ne haclar 

Sergide gösterilen mallar hakkında malumat almak İstiyenler arzu ettikleri malumatı mahe.llinde nlabilirler. 
Fenni malzemenin mubayaası hakkında malumat almak üzere, 1stanbul, Beyoğlu, istiklal caddesi 443 Nu. da S. S. 
C. 1. Türkiye Ticaret r.ıtümesıilliğine müracaat edilebilir 

S. S.. C. /. Türkiye Ticaret Mümessilliği 
. . . . . ' .. .. . .. - .. 
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BRISTOL 
Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

r:7..Z7.7..7..77ZT.LZJ 

Bu her iki otelin müsteciri Türlciyenin en eski otelcisi B,. y 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrübeli idaresiyle bütün Ege 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu. 
lurlar. 

Birçok hususivetlerine ilaveten fiatler müt~iş ucuzdur. 
lstanbulda bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 

iLAN 
il Daimi Encümeninden : 

9412) lira açın tutarlı olup eksiltmeye konulmuş olan lzmir • 
Menemen - Bergama yolunun 20+ 000 - 25J 000 kilcmetrele
ri arasındaki şosenin esaslı onarılmasına İste ·'i c'kmadıi!mdan 
ötürü 2490 sayılı yasanın 43 üncü maddesi p:ere~ince eksiltme 
müddeti 10 gün uzabldığından isteklilerin a dt eccPn vasa hü
kümlerine göre haz !a.ye.cakları t rn;nat ve '"teahh itlik ve ti
caret odası belgel~ .. iyle birli ·te 30 Ağustos 937 p;;ooz .. lesi J?i•nü 
saat 11 de il daimi encümenine başVl!rmala.rı. 2854 ( 1572) 

HA 
il Daimi Encümeninde ,. 

• 
(1497) Jira (32) kuruş açın tutarlı bulunan fzm·r - J'ı .. 1enemen. 

Bergama yolunun 89+ 460 - 90 ' 480 inr i k;lmnetreler i arasın· 
daki 820 metre imla yapısı 15 2'

0 ;n müddetle A.ç1k eksiltmeye 
konulduğundan isteklilerin 2 Eylül 937 persembe ~ünü saat 11 
Cle 2490 sayılı yasa hühümlerine g"rc ha7ırlayacak arı teminat 
ve müteahhitlik belgesiyle birlikte il d ı: iroi encümenine baş 
vurmaları. 2863 (1571) 

l\'ı1LLJ EMLAK MODORLOcONDEN: 
Satış Nu. Lira 
869 Buca aşağı mahalle belediye caddesinde 29 taj Nu. lı 

dükkan 1200 
871 Buca aşo.ği mahallede Belediye Cd. 27 taj Nu.lı 

dükkan 1200 
r Yukarıda yazılı Yunanlı emvalinin mülkiyetleri gayri müba
dil bonosu ile ödenmek üzere satışa cıkarılmış, talip zuhur et
mediğinden bir ay müddetle temdide bırakılnııstı. ihalesi 13/ 
9/937 tarihinde saat 15 dedir. Taliplerin Milli EmlB.k Müdürlü-
ğüne müracaatleri. 28A4 (1570) 

lzmir Mezbahası Türk 
anonim şirketinden: 

İzmir Mezbahası Türk Anonim şirketinin fevkalade heyeti 
umumiye içtimaı 9 Eylul 1937 tarihine müsadif perşembe günü 
saat 9 da Yeni Tuhafiyecilerde Doktor Hulf• .. · caddesinde 64 
numaralı yazıhanede aktedilecektir. Hi&sedar larm mezkur 
içtimaa İştirakleri lüzumu ilan olunur. lçtimaa iştirak edecek 
hissedarların şirket nizamnamesinin maddei mahsusasına tev
fikan içtima gününe tekaddüm eden bir hafta zarfında h~sse 
senetlerini veya vesaiki muteberelerini lzmirde Çekmececıler 
çarşıaında 14 numaralı mağazada Şükrü Cevahirciye teslim ede
rek duhuliye kartı almaları muktezidir. 

Meclisi idare reisi 
imza okunamamıştır 

Ruznamei müzakerat 
1 } Meclisi idare raporunun okunması 

" 2) Mürakip raporunun okunması l 
3) 1 kanunusani 1937 den 30 Ağustos 1937 Y~ k~dar 0 b!' 

müddet zarfındaki mezbaha mesaisine dair tanzım 0 unan ı-
lançonun tetkik ve tasdiki 

4) Meclisi idarenin tebriyesi h I · b 1 d. 
) A

.. 937 'h. d Izmir mezba ası zmır e e ı-
5 31 gustos 1 tarı .ın e H · 1937 tarihli heyeti 
. d d'l . d layısıyle 21 azıran 

yesıne evre ı mesı . 0 
• f li etine nihayet vereceğinden 

umumiye kararı veçhıle şırket aa Y 
,. H . 1937 tarihli heyeti umumiye kararına tebe-

mezkur 21 azıran . (1575) 
an işin tasfiye memurlarına havalesı. 

sı;wua;;ı;swe• '* &* 
cw•+ r 

D • di çuvalları ile çuvallayarak tari-
D ev Jet emır- fesine tevfikan çuvaı kirası alır. 

ıı d (Çuvallamn ücreti ton ba~ına 5 
yo arın an: .. kuruştur.) 
1) Eylul, Birinci teşrin, lkıncı 3) Mürselünileyhlerin vesaitle

teşrin, Birin kanun aylarında iz- rine tahliyeye başlanan vagonla
ınirde (Basmahane, Ke~er, . Al- rın tahliyesi esnasında çuval ve 
sancak) tahmil veya tahlıye ışle- vesait noksanı yüzünden tahliye 
ri tamamen idare tarafından ya- inlutan uğrarsa idare mütebaki 
pılacaktır. (Hangardan ve açık eşyayı, zarar, ziyan, mesuliyet ve 
araziden dışarı çıkarılacaklar masrafları mürselünileyhe ait ol
müstesna.) mak üzere kendi vasıtalarına ve 

2) Tam vagon hamulesMe ta- ambarlarına tahliye edebilir. 
b i mevrude enyasının vürutları-

T 4) 2 nci maddede zikredilen 
nın usulen ilanından itibaren dört 1 ld '~ 

şart ara uygun o uğu anvalde 
menni saatı zarfında (öğle tatili hl 1 b ta iye ücret eri ton aşına 15 ku-
dahil) fili tesellüm i~ine tekad-
düm eden bilumum muamelele· ruş ve aksi halde eskisi gibi 27 

f d kuruş üzerinden İstifa olunur. 
ri mürselünileyhleri tara ın an 

d 5) Sıkı nakliyat mevsimindeki 
ikmal edilerek vagonun bulun u-
ğu tahliye yerine lii.zımgelen çu- z~ire vagonları, .!zmirin her han-
val ve vesaiti getirenlerin malla- gı ıstasyo~una murettep olursa ol
rı müraclünileyhlerin vasıtaları· Gun, kamılen Alsancak istasyonu
na tahliye edilir. Aksi halde ida- na tertip edilmit farzedilir ve bu
re bu efyayı istediği yere tahliye rada tahliye olunur. 
edebilir. Dökme zahireyi de ken- 2904 (1574) J1: 

.. YE.Nt A.SIR -;•; =-= 
Cümhuriyet K1Z ENSTİTÜSÜ 

Göztepe 
20/8/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele ıaatleri her 

gün saat 9-12 dir. 
Orta okulu bitirenler İçin Enstitüde hususi bir sınıf vardır. iki 

ıenede bunlar Enstitüyü bitirirler. 
Kayıt için lazım gelen belgeler: 1- Tahsil belgesi, 2- Nüfus hü

viyet cüzdanı, 3- Resmi doktordan sıhhat raporu ve yeni çiçek 
ra4ısı. belgesi, 4- 6 adet 4 ~ - 6 boyunda fotoğraf. 

AKŞAM KIZ SANAT OKULU 
Gazi Bulvarı No. 24 

1/9/1937 tarihinde kayıtlara başlıyor. Muamele saatleri her 
gün saat 14 - 17 dir. 
Akşam okulu için de yukarıda yazılı belgeleri getirmek mec-

buridir. l 7, 19, 21, 23, 25, 27 VIII. 2846 (1544) 
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Tilkilikte Telefon 3206 
Sabık T evr::koa a Oteli 

eni te • z 

mefruşat 

Banyo 

ol hava 

Ucuz fiat 
lzmirin en havadar yerinde ve denize karşı fevkalade latif man

zaralı çok temiz ve emniyetli yegane oteldir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Taze Teıniz Ucuz ilaç 

Hamdi Nüzhet Çança1 
• Sıhhat eczanesı 

Başdurak Büyük Salepçioğlu hanı 
Karşısında 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1 
FUARI GEZERKEN 
MUTLAKA 22 NUMARALI 
«9 Eylul Baharat» deposiyle cfilbafi» «Türk çama,ir çividi» 

pavyonunu ziyaret ediniz. 

Çünki 
Bütün çetitleriyle, kiymetli hediyeleriyle, satış Yapacak olan 

9 Eyliil Baharat depoıu herkesi memnun edecektir. 

Acele ediniz 
«Filbaşrn «Türk çamaşır çividi» nin ikramiye kartlarini he

nüz almamıt iseniz derhal depomuza Te Fuardaki pavyonumu
za müracaat ediniz. Bu Türk firması dahi ıize nadide hediye
lerini lzmirin kurtulus günü dağıtacaktır. 

Balcılar cadde,i Nu. 198 TELEFON: 3882 dir. 

Istanbul Üniversitesi Artırma, Ek
siltme ve Pazarlık komisyonundan: 

1 -83877 lira 54 kuru• keşif bedelli Jıtanbulda Gureba haıta
hanesi kulak, boğaz, burun, kiliniği bitirme ve hariciye operas
yon kısmı tamirat ameliyatı toptan kötürü ol rak kapalı zarfla 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Bu ife ait şartnameler ve evrak çunlnrdır: 
A) Eksiltme şartnamesi 
B) M1;1kavele projesi 
C) Nafıa işleri şeraiti umumiyesi, 
D) inşaata dair fenni şartname 
E) Keşif hülasa cetveli, silailei fiat cetveli, metraj cetveli 
F) Projeler 
lstiyenlcr bu şartnameleri ve evrakı beş lira bedel ile üniver

site rektörlüğünden alabilir. 
3 - Eksiltme 26/8/937 perşembe günü aaat 15 de lstanbul 

Oniversitesi Rcklörlüğünde yapılacaktır. 
4 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 5443,83 lira muvak

kat teminat vermesi ve Nafıa Vekaletinden alınmıt 1937 senesi· 
n~ ait 100,000 yüz bin liralık inşaat müteahhitlik vesikasını ve 
Tıcaret Odası vesikasını haiz olması lazımdır. 

5 - Teklif mektupları üçüncü maddede yazılı saatten bir sa· 
at evveline kadar Oniversite rektörlüğüne makbuz mukabilinde 
verilmiş olmalıdır. 

6 - Posta ile gönderilecek mektuplarin nihayet üçüncü mad· 
dede yazılı saate kadar gelmit olma11 ve dış zarfın mühür mu· 
mu ile iyice kapatılmış olması tarttır. Postada olacak gecikme-
leı: kabul edilm_9. -~ 13, 17, 21 ~26 • 2699._ (1487) _ ı/ .. 

il • 
21 AGUSTOS CUMARTES11 

.o 

Kulağınızda küpe 

cN MÜOHi$ 
\STillAPTAH 
~ONRA ••• 

40 

olsun! 

Kullanmakla kabildir! 

N 
:············································································=······ : Bir hamlede nezle ve gripi geçirir. Harareti sür'ati~ : 
E düşürür. Baş, diş, sinir, mafsal, adale ağrılan ancak i 
~ NEVROZIN almak suretile çarçabuk defedilebilir. : 
~....................... Kat'i Tesir ....................... : 

icabında günde 3 kaşe alınabilir. 

Umum Pamuk 
Nazarı 

Fabrikatörlerinin 
dikkatine 

PLATT 
Fabrikasının Namdar 

ÇIKRIKLARINI ve bilcümle YEDEK AKSAMINI 
UMUM ACENTASINDAN bu sene temin edebilirsiniz 

ADRES: 

G. O. GIRAS 
Pe,temalcılar, Evren sokak No. 3/1 

Singer dikif makinaları kumpanyaaı karl}ısında 
Telefon: 2413 Poıta kutusu : 234 IZMIR 

,._ .. mm ... •ı•••A»&l&IBmllmlmllDl .. m!ll!lml .... IDl .. lldl 

~ · .. • .•• n. • .. ~ , . ,4"' • -1 ~ • • •• • .: • : , ı .• -..... /;,~ , .. . • 
Salihli Kurşunlu Banyoları ·-... Şifa hassaları muhitimizd~ tecrllbe ile !'ahit olan 

Salihlinin 
MEŞHUR 

KURŞUNLU Ilıcaları 
Faaliyettedlr 

Ht!r türlü istirhat mevcuttur. Mükemmel otel, lokanta ga· 
ıino hülasa her türlü ihtiyaç ve konfor vardır. Banyolarda 
bol bahçecik suyu bulunur. Banyo dairesinin hususi otomo
bili Salihli istasyonunda emre amadedir. Her nileye müsta· 
kil oda verilir. 

FiaUer: Banyo dahil olmak Uzere insan başına otelde kar· 
yola 100-75 diğer kısımlarda gene insan başına yataksız 
1 inci 50, ikinci 40, Uçüncü 30 kuruştur .. 

Müsteciri : KEMAHLI AHMET HAMDI VE ALI BALCt 

Tecim Lisesi direktörlüğünden: 
Okulun, lise, orta ve kurs kısımlarına talebe kayt ve kabulü 

başlamıştır. Gerek kayıt ve gerek sair malumat için her ıün 
9 dan 12 ye kadar okul direktörlüğüne müracaat edilmesi. ., 

21-24-28 2898 ( 1569). -------



\ N. V. 
l W. F. H. Van Der 

Zee & Co. 
DEUTSCHE LEV ANTE LINIE 

ltHEA. vapuru 18 Ağustosta Anvers O. m. b. H. 
HAMBURG 

U>oğru) Rotterdam, Amsterdam ve «YALOVA• vapuru 25 Ağustoısa doğ-
llaınburg limanları için yuk alacaktır. 

G luld R t- ru bekleniyor. Rotterdam, Hamburg 
ANYMEDES vapuru 5 Ey e 0 ve Bremen için yük alacaktır, 

lerdam, Amsterdaın ve Hamburg li- AMERiKAN EXPORT LINES 

lllanlarına hareket edecektir. Tbe Export Steamsh.lp 

GANYMEDF.S vapuru 22 EylQlde Corporation 

a..r.... . Vama ve Köstence limanları cEXHIBITOR• vapuru 18 Ağusto.sta 
~ yük alarak hareket edecektir. 

SVENSKA OIUENT LtNlEN 

bekleniyor, New-York ve &ltimor için 
yük alacaktır. 

BARDALAND motöril elveym Uma- «EXPBESS• vapuru 3 Eyluldc New-

~ olup 12 Ağuatosta Roıterdam, York için yük alacaktır. 

lt:anıb tska d. limanlart için PiRE AKT./\RMASf 
urg ve n ınavya SEYRi SEFERLERI 

~ alacaktır. 
,,.. _ A~ ....... ta tEXETER• vapuru 13 Ağustosta Pi-
• ıK1NGLAND motarll c=.11 6 ........... s 

ltot tsk d' reden Boston ve Ncw-York için hareket 
terdam. Hamburg ve an ınavya d kti 

ıı... • e ece r. 
-aniarma hareket edecektir. SEYAHAT MODDETI 

GDYNtA motörü 2 Eylulde Rotter

~ - Hamburg ve t.laındinavya liman

lttına hareket edecektir. 

S!RVICE MARlTIME ROUMAIN 

PIRE - BOSTON 16 gün 

PffiE - NEWYORK 18 gün 

SERViCE MARITME 

ROUMAIN 

BUCAREST 

cDUROSTOR• vapuru 29 Ağustosb:ı 

~A .1ULIA vapuru 16 Alu.tosta 
"-ıta ve Marsilya limanlanna hareket 

edecektir. bekleniyor. Köstence, Sulına, Galatz 

SUÇEA. VA vapuru 7 EylUlde Malta ve Galatz aktarması Tuna lınmanlanna 
>t Manilyaya hareket edecektir. yUk alacaktır. 
~oleu ve yUk kabul eder. STE ROY ALE HONGROISE · 

......... DANUBE MARITIME 

tlAndald hareket tarihleriyle navlun- «BUDAPES'b motöru 13 Ağustosta 
~ki deliplrlerden acenta mesuliyet bekleniyor, Belgrad, Novisad, Comaono, 

~ ~ Budapeşte, Bratislava, Fıuıne ve Linz 

l>aJaa fala taf:IUt lçla IJdncl Kordon- Umanlan için yük alacaktır. 
İll FllATIU.I SPa1CO nıpur ....ta- JOHNSTON WARREN LIN&S 

iıtuıa müwt edil,,...t riea olunur. LTD. 

'll:t.J:roN: 4142/021/28&1 LIVERPOOL 
dNCI!:MORE. va~ 29 Ağustosta 

......... lllllll!! .. ••ıal bekleniyor, Liverpool ve Anvers lunan· 
lannclan mal çlkaracak ve Burgaz, Var
na, Köstence, Sulina, Galatz ve Ibrail 
limanlarına yük alacaktır. 

Dit .. blplerl 
MMlllbt lıtulMal dil to/Jl/Jl 

Mmaffer Eroğol 
ve 

l\.emal c;etind&A 
Haatalanm ber gla ubü 

... dokmclu bqhyarak 
Beyler - Namu zade S. 21 
--...ı. maayenelaeneleriade 

--· ec1..-.. 

ARMEMENT H. SCHULDT 
HAMBURG 

«NORBURG• vapuru 17 Ağustosa 
doiru belkeniyor, Rotterdam, Hamburg 

ve Bremen için yük alacaktır, 
DgN MORSKE 

MDELHAUS LINY:: 
OSLO 

cBOSPHORUSı. motörü 2ô Ağustos
ta Di~ ve ~orves limanları içın yük 
alacaktır. 

Telefon : 3921 cBAALBEIU motöriı 23 Eylulde bekr"l-••••••••••il Ienıyor. Dieppe, Dunkerk ve Norveç 
Junanlarına yük alacaktır. 

DAIMON 
v antila torla rl 

En aon icat edilen bu vantilatorlar yaıın boğucu aıcak-
1.rıodaa kurtanr. Maaa vantilatorları Oc pil ile çalışır kırk 
iki .. at deYam eder. Saatta ancak bir kurut sarfiyata vardır. 

CEP V ANTILATORLARI : Kiiçük bir pil ile çalışır mü
temadiyen yedi saat devam eder. Bilbuıa bayanların el 
Çantalarında ve ceplerde taııoabilir. Gayet şıktır tavsiye 
ederiz. 

Deposu Sulu han cıvan No. 9 • 28 HüsnO Öz Ôdemitli 

ve Ey~am 
• 

Bankasından: 
No. su 

Yeri Eski yeni Nev'i 
Kartıyaka Alay bey 
Naldöken tramvay 

Depozito 
T. L. 

caddesi ada 30, par-
sel 13 · 57 /155 Ev ve dükkan 350.-
Jzmir Birinci Karan-
tina tramvay C. ada 
698, parıel 8 44 7 taj ev 650.-

lı-tıatı yukarıda yazılı emlakin bedelleri pefin veya takıitle ve 
!~4 No. lu gayri menkulün taksitleri %9.5 faize tibi olmak kay· 
.., 27 /8/937 cuma pnü ıaat 11 de ihalesi yapılmak üzere pa

la artırmaya konulmuftıar. 
~ .... •i olanlarm bizalarmda yazala depozitoru yeznemize J&bra• 

-..ıum.1a airmeleri ilin olanur. 11, 21 2785 (1503). 

Y'ENIASIR 

Olivier Ve Şü. 
LıMltET 

Vapur acentası 
BtRINCt KORDON REES 

BiNASI TEL 2443 
Lllerman Lines Ltd. 

EU.ERMAN UNES L TD. 

purların isim!eri ve nayJun Oc

retlerini n değişikliklerinden me· 
suliyet kabul edilmez. 

&A+ 

Sevincin bir ifadesidir. 

!Wz!!J 

OOzel ve sıhhi dif ler hır insanı ztyade
sllı memnun eder. 
GOı:ellik ve ııhhatınt,ZI muhafaza etmek 
isterseniz sır de emsatsı~ olan 

.. PERLOOENT•• 

'Dil• 

TURAN Fabrikaları mamulltıdır. Aynı zamanda Turan 
tuvalet sabunlarını, traı sabunu ve kremi ile gllzeUik krem• 
lerini kullanınız. Her yerde tablmaktadır. Yalnız toptan aa

htlar için lımlrde Gazi Bulvannda 25 numarada umum actn• 
telik Nef'i Akya11h ve J. C. Hemıiye m6racaat edinlıı. 

Poata Kut. aa• Telefon •••• 

Cicim sana Eczacı Kemal Kimil kolonyası getirdim 
Belli Hilal eczanesine uğramışsın .... 

Kolonyan "Gannl"mU, Bahar çiçeğimi, Zümrüt damlaumı, Al
dn rüyamı, Fulyamı, Yaseminmi ? .• 

- Eczacı Kemal Kamilin olsun da hangisi olursa olsun Deme· 
tinımiydi kokusundan tanı bakalım ..... 

lzmir P. T. T. müdürlüğünden: 
Meriyete giren 3222 &ayılı telsiz kanunu mucibince radyo sa

hiplerinin ağuıtos ıonuna kadar en yakın P. T. T. merkezlerine 
müracaat ederek nıhaatnamelerini almaları lazundır. 

Bir Ağuatostan evvel alınmıf olan ruhsatnamelerin hükmü yok
tur. Ağustos ıonuna kadar rubsatnamelerini almayanlar evvelce 
ilan edildiği gibi ağır cezalara çarptırılacak ve bu müddet hiçbir 
suretle uzablmıyacaktır. 

937 ücretleri Eylul sonuna kadar verilebilir. 
Ancak radyo kullanılıın kullanılmuın beyannameainin ağw

toı içinde P. T. T. merkezlerine verilmit olmaıı behemehal la
zımdır. Ruluatname vermek i ·n eski z•mana ait hiçbir para 
iatenilai1ecektir. 

14-ll-I 

Salaife 9 

Daima RADYOLiN 
-= 

KREM BALSAMIN 

Kumral, ıanıın, eımer her tene te•afuk eden t::_'•e aıhhi 
kremlerdir. Cildi beıler, çil, leke ve ıiviJceJeri ilen izale 
eder. Yarım aıırdanberi kibar mahfellerin takdir ile kallandıklan 
ııbbl gllzellik kremleridir. 

Krem Bat.amin d6rt ıekilde takdim edilir: 
1 - Krem Balıamin yafb gece için peabe renkli 
2 - Krem Balıamin 1ağaıı gOndll& içia beyu renkli 
3 - Krem bal1amin aca badem gece ipa penbe renkli 

- Krem Balaamin acı badem glndlb için bepı renkli 
lnsıiliz Kanzuk eczaneıi Beyotlu lataubul 

Telefon No. 2422 

ZAFiYET 

KANSIZUK 

VEREM 

ISTIDADI 

ROMATiZMA 

VE 
ADEMi 

iktidara 

FEVKALADE 

EYi TFSIRI 

VARDIR 

M.Depo S.Ferit Şifa eczanesi 

Her işte kullanılan 

ZONGULDAK 
Maden kömürü 

Her cins kömilr perakende ıuretile rekabet kabul et· 
mez fiatler dahilinde aablmaktad1r • 

Adres ı Kestane pazan Bardakçılar ıokak numara 12 
F. PERPINY AN 



Sabite 10 

lngiliz Notasını Kabul Edecekler mi? 

Nankin cevabını hazırlıyor 
................................................................................. 

''B. ız milli vatan topraklarını 

Amerikanın protestosu 
müdafaa ediyoruz.,, Diyorlar 

•••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Yugoslavya hidiseleri 
Amerika U. efkarı Amerikanın Belgrad hükümeti ile Ortodoks 

harbe sürüklenmesinden korkuyor kilisesi arasındaki ihtilafın sebebi 

maz. 
Aforozun icra! mahiyet ihraz ettiği 

hakkında ecnebi gazetelerin verdikleri 
haberlere rağmen bu tedbir tatbik saha
sına girmiş değildir. Mebuslar şiddetli 
bir tazyik ve aforoz edilmek tehlikesi 

altında bulunuyorlardı. Yugoslavyada 
böyle bir tedbir müthiş bir mfuıayı ha
izdir. Çünkü izdivaç ve daha birçok 
mühim mesailde Yugoslavyada kilise 
kanunları meridir. Aforoz edilecek m .. 
bus ve hatta nazırların haiz bulundukla
n sıfatlardan bir çoklarını kaybed .. 
ceklerinden ve hatta Vermiş oldukları 
yeminler dahi kıymetten sakıt olacağın
dan uhdelerindeki vazifeleri dahi ifa 
edemiyecekleri d"' piş olunmakta idi. 

Yugoslavyada dinin devletten tefrik 
edilmemiş ve birçok ahvalde kilisenin 
devlet umuruna iştiraki lazım olduğu 

dikkat nazarında bulundurulmalıdır. 
Maamafih rahiplerin millet işlerinde ifa 

· ff'.~ .. m ,. ,. 

' ' 

, 

.. " 

. . 

:tmiş bulundukları hizmetlere rağmen lardanberi Concord;t.;;-k°:ş,' fiteşiıı 
Sırbistanda Klerikalizm teessüs edeme- bir muhalefet yaptığı dikkat nazarın· 
miştir. Bundan başka Sırp ortodoks da bulundunılmalıdır. Halbuki bu ınu• 
kilisesi 19 uncu asırda diğer Yugoslav halefet ötedenberi bu mukaveleden h~
elemanların halasına çalışmış ve hiçbir berdar olan ve bu mukaveleyi tasvıP 
zaman din farkı gözetmemiştir. etmiş bulunan Yevtiç ve Jivkoviçin ta· 

Yugoslavya Katolik kilisesi, hükü- raftarlarından mürekkeptir. Bu ınu· 
metçe tanınmış bir kilise sıfatiyle, bü- halifler sırf Stoyadinoviç kabinesini yı• 
tün imtiyazlardan istifade etmektedir. kabilmek için, Yevtiç kabinesi zaınaııJJl• 
Fakat katolik kilisesi hukukunun dev- da hazırlanmış olan concordat ınuJcave
letçe teyidi hususunda bir Concordat lesine muhalefet etmektedirler. 
mukavelesi akdolunmamıştı. Fakat vazifelerini müdrik olan \'U• 

Ortodoks kilisesinin mebuslar üzerin- goslav radikal birliği mebusları coıı· 

de icrasına başladığı tethiş etraflıca an- eordat mukavelesini büyük bir ekSI!"" 
!aşılmalıdır. Mevzuu bahis olan yalnız riyetle tasvip etmişlerdir. . 
papalık makamı ile akdolunan mukav.. Bir taraftan mebuslara karşı te~ 
leyi tasdik edecek mebusların aforoz icra olunurken diğer taraftan da soka 
edilmesi ve bu suretle uhdelerindeki !arda tethiş harekatı ve nümayişler ya• 
vazifeleri ifa imkanlarına kaydetme- pılmıştır. Kilise ricali nümayişler y•· 
!eri değil, tarihi esaslara müstenit bulu- pılmıyacağı hakkında namusları tizerille 
nan kiliseye karşı Sırpların besledikleri söz verdikleri halde Belgrad kate.ır;; 
has"3siyettir. Kilise hiçbir zaman men- !inden çıkan bir halk yığını başlıırJJl l4 
suplarına karşı tethiş yapmış değildir. metropolidleri olduğu halde nüıı•BY 
Şimdi ise Sırp ortodoks kilisesinin ana- yapmak istemişlerdir. Bu halk yığıııtJll 
neleri ile tezat halinde bulunan vakalar teşkil eden rahipler ve kadınlar aras~: 
zuhura gelmiş bulunmaktadır ve kilise da muhalefet reisleri dahi bulUJl%11~l· 
hali hazırda dar canlılık göstererek dev- ta idi. Nümayişi mene memur olaıı 
!etin takviyesine ve mümtaz bazı •oh- · · · d k d ·ı•L · .,_.J et• r-- rmcı 1an arma or onu sı ö.ll JSUJ..1 ...... 

siyetlerin uhdelerindeki vazifeleri ifa memiş ve halk tarafından itilerek I<e~: 
etmelerine hail olmak istemektedir. Bu ra atılmıştır. ikinci jandarma )<oru r 
müsamahasızlık, bu taassup nereden ge- k k b t kullarJ1IllŞtı · nu sopa ve auçu as on }ı • 
liyor? Sırp ortodoks kilisesi bu defa Bu sırada Şabatz metropolidi Sirnoeıı 8 

ananelerine uygun olarak hareket et- fifçe yaralanmış ve fakat muhalefet ~ 
miş olmayıp siyasi llcaatın tesiri altın- yaralanma haberini şişirmekten hal'. l< : 
da kalmıştır. Yani, büyük muvaffakı- ti ~ 

mamıştır. Hükümet bu sure e ıı 
yetler, ihraz etmiş, memleketi tahkim yişleri men etmemiş olsaydı daha ınues· 
eylemiş ve tertip ettiği politika sayesin- sif hadiseler zuhur edebilirdi. 
de iyi neticeler elde etmiş olan Stoya- si pat· 
dinovlç hükümetlni yıkamıyan muha- Bu esnada Sırp ortodoks kilise t• 

riği Varnavarun hastalığı da nih9Y"ri lefet kiliseden istifade sevdasına düşe- be 
af h ermek üzere idi. Uzun zamandan rek mebusların oroz te didi karşısın- daJl 

da medeni cesaret gösteremiyecekleri- hasta olan patrik hususi dostl•.''::ı,aP 
ni ve kabinenin meclisi mebusanda ekal- olup Sinod meclisi tarafından '." tıyl• 

edilmiş bulunan doktorlar marif• t· liyette kalarak sukut edeceğini zannet- 111• 

d k tedavi ediliyor ve etrafında dairn8 Jl miştir. Aforoz te biri ilisenin kendi ""'e • 
ropolidler bulunuyordu. Buna ra15··· 

telakkileri çerçevesi içinde düşünülmüş d. ği ha bet" 
bir şey olmayıp Stoyadinoviç kabinesi- patrik vefat edince zehirlen ı J1]11• 

nin isbatına matuf siyasi bir tedbirdir. !eri işaa olundu. Bütün bu ze~~le ı]c
Bu tedbir karşısında hükümet ekseri- haberleri Stopadinoviç kabinesını J:,.İŞ 
yetine mensup Sırp Ortodoks mebusla- ınak için şfahen ve tahriren işaa ed ·ıııa 
rın ne kadar müşkül bir vaziyette kal- bulunuyorlardı. Patriğin cenaze ala~p 
dıkları sarihtir. Bu mebusların millet muhalefet ve müfrit sol cen"'.'a ın~urıu· 
müvacehesinde aforoz edilmeleri, mu- menfi elemanlar iştirak etmıŞ b~· i bU 
kaddema hıristiyanlık ve vatan haini .. yorlardı. Maamafih Belgrad aha; as• 
rine karşı ittihaz olunan bir tedbirin maceraperestlerin tezvirlerine ~u.l süI<iı
şlındi de kendileri hakkında ittihaz olun- madı ve patriğin cenaze merasunı 
ması mevzuu bahsolunuyordu. Fakat net ve intizam içinde yapıldı. e!<ll 
vazifelerinin ehemmiyetini takdir eden Cenaze merasiminden sonra başV uıı 

k ti • . bir )<aJl bu mebuslar Yugoslav idealini tercih mebusan meclisine sev et gı eııl 
ks kilis. sin• Y etmiş ve her neye mal olursa olsun dev- layıhası ile Sırp ortodo e tolil< 

!etin her şeyin fevkinde olduğu mefhu- imtiyazlar vermiş ve bu suretl~es:ııt 
munu müdafaaya girişmişlerdir. Yu- kilisesine bahşedilip ortodoks ıs ·da 

. ,; azları 
goolavya mebusan meclisindeki vaziyeti verilmediği zannolunan ım~Y ınJştit· 
anlamek için muhalefetin daha ilk an- Sırp ortodoks kilisesine temin et 


