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Başmuhnrrir ve umumi neşriyat müc!Urü: 

HAKKI OCAKOCLU 
A B O N E Ş E R A l- T 1 

DEVAM MODDETt Türkiye için 

Senelik............ 1400 
Altı aylık •.. .... . .••.. .. 750 

Hariç içir 

2900 
1650 

1 T E L E F O N : 2697 r.-------· 

• Başvekilin 
Nutukları 2 inci sahifede 

Belediye reisinin nutku 
ve Fuar açılış tafsilatı son 
sahif emizdedir. 

·----~ FtA Ti ( 5 ) KURUŞTUR Ciimhuriyetin ııe C•imhuri11et eaerinm bekçıd, aabahlan çıkar ıiucıd ga.ıetedir YENi ASIR Matbaaımda buılmıttır 

········································~ • Enternasyonal Fuarımız Sin 1 . . ................ r-. ......................................... . 
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Dün il 
·n ar il 

' iz mir Enternasyonal Fuarı 
Bize vatanşümul iktisadiyatımızın her gün bir az 
daha ilerlemekte olduğurun eserlerini göstermektedir Ba§vekU Bay CeUI.. Bayar uut~nu ıöı/~or 

Şefilniz milletimizin ruhunda yaşamaktad~r · 
Kadını, Erkeği ve büyüğ~ ~uçüğü ;···ı·s···mııyoıi'· .. ··r.urk:·ı 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
TEK BiR KALP haline gelmiş ile 

ATATÜRK'ün Samimiyetle ve milli . heyecanla üzerinde titremektedir 
BelPdiye reisi fuarda ntıtkunu aöyleyor -YAZISI JKINCt SAYFADA-

Celal ' 

Bayarın 
Hizmetleri 

Odada 
huzuru 

Başyekilimizin 
ile bir oplan ı 

&Jvekilimiz.iki gündür. fzmiri· Ba. şvekil söylüyor.· 
mizde, aramızda bulunmaktadır. 

Celal Bayann Başvekil olarak, --.-------------

Jzrnirimizde, aramızda geçirmekte "CE'ATUB/ AMERl.l(A b • J f. ha/ı·n Jedı·r 
olduğu günler bizim için iki katlı bir lY ır ae lne aı 

zevktir. C b"' A •k b • / • • b • Sayın Başvekilin ayni zamanda enu 1 merr anın ıze açı ması ıçtn ır 
lzmir me~usu ~ulunma~ı.bu iki kat- KRJSTOF KOLOMP Arıyoruz 
L manevı zevkın sebebıdır. " 

Bu münasebetle Celal Bayarın si
yasal hayatındaki muvaffakıyetleri
ni sayıp anmağı yersiz bulmamakta
yız. 

* ı, Bankası ve onun ekonomik te-
tebbüsleri Türk inkılap tarihinde 
bir abide gibi yaşamak hakkını ka
:zanmışlardır. 

Ve bu her görümden böyledir. 
Hiç unutmam istirdadı takip eden 

günlerde lktısat vekili bulunuyor
dum. 

Bütün memleketi temsil eden 
(Büyük iktısat kongresi) lzmirde 
toplandı. 

Kongre, kararlarını tesbit ettikten 
aonra, üyeler, bu kararlar etrafında 
bir de benim düşüncelerimi dinle
mek arzusunda bulunmuşlar. 

Bana tevcih edilen bir çok soru
lar arasında şu da vardı : 

BQlvekil ziyafette 
- YAZISI 6 INCI SAYFADA -

«Muhtelif bankalar kurulmasını 
istiyoruz. Bunu dilek halinde tesbit 
ettik. Fakat Bankacılıktan anlar ele
manları Türkler içinde bulmak 
mümkün müdür~ 1. 

Bugün güzel Manis.anılı 
Biz bankacılık yapabilir miyiz? I» 

cHiç şüphesiz 1 Hem de yabancılar
dan daha iyi bankacılarımız vardır!> 
Dedim. 

Yine hiç unutmam; 
Beni seven bir kaç dostum, yanı

ma geldiler .. 
Ve bana: 
«Resmi dil ile böyle söyliyorsun .. 

T ahii buna sen de inanmazsın de
ğil mD I» dediler. 

Beyanatımın her cümlesinin bir 
inanç mahsulü olduğunu ifade etti
~im zaman, dostlarım dudak kıvrın- ~ 
tısiyle benim hayalciliğime acır gibi 
oldulardı. 

O gün, hayal sayılan şeylerin bu
gün hakikatleri bile geçtiğini göriip 

•• •• uzum bayramı var 
değerli valisi bay Lütfü Kırdann hirnme· 
ti ile içinde ilk defa olarak tertip ettiği 
cOzüm bayramının> ikinci yılını tekrar
lıyor. Bu münasebetle Manisa halkı bü-
tün gün ve gece ıürecek bir bayram ya
pacaktır. Büyüklerimizin de aavetli ol
duğu bu bayram bugün saat on be§te 
başlayacak ve muhtelif oyunlar, apor 
eğlenceleri i~inde ak§ama kadar sürecek
tir. Manisa bağcılarının üzümleri içinde 
birinci, ikinci üçüncü gelenlere müka
fatlar verilecektir. Akoam Halkevi bah
çesinde köylülere 15 O kişilik ve ~ehir ku· 
lübünde de davetlilere yüz kişilik bir zi-
yafet verilecek ve ziyafeti bir suvare ta
kip edecektir. 

Dost 
Devletler 
Pavyonlarında 

-0--
y edi dost devletin bayraklannuı 

dalgalanmakta olduğu büyük antre
deki kordelayı keıen bqvekil, se
kizinci lzinir fuarını umumun ziyare
tine •ÇDUf ve rifeler qlemeie baJla
mqbr. Bir hamlede binlerce ziyaret
çi fuar aabasma gİnnifler ve pav· 
yonlar arasına yayıJımıtır. 

Sayın batvekil evveli, fuarımıza 
İ§tİrak eden ecnebi devletlerin mey· 1 

dana getirdikleri müesseseleri ziya· · 
ret ehniılerdir. Ba.,vekil, vekiller 
ve ziyaretçiler hep bir arada olank 
evveli dost ve müttefik Elen hükü
metinin pavyonu ziyaret edilmİJtir. 
Y urı.anistan hükümetin.C lzmir mü
messili B. E. C. V risakis, batvekili l 
ve vekilleri Elen pavyonu önünde 

1 aelimlamıı ve ıu nutku söylemiftir: 

1

1 

- SONU iKiNCi SAHiFEDE -
:==r=·- --- -- - -

Edirne 

Başvekil bugün 10,30 da 
lzmirden ayrılıyor 

lzmirliler sayın Başvekili minnet
tarlık duygularının samimi tezahürü 

içinde uğurlıyacaklar 
İzmir fuarını uğurlu ellerile açan sa- eden başvekilimize karşı İzmir halkının 

yın başvekilimiz bugün saat 10,30 da minnettarlık. duyguları fuarın dilnkü 
Basmane istasyonundan hususi trenle açıl~ında bariz bir surette ifade edil
Bandınnaya hareket edeceklerdir. Ve ~c;tir. İzmirliler büyük Şefe tazim ve 
Bandırmadan Ertuğrul yatı ile 1stanbula sevgilerini, sonsuz bağlılıklarını bildire
gideceklerdir. ce1. olan başvekili bu gün Basmane ga-

Memleketin iktısadt kalkınmasında ve rında coşkun ve hararetli tezahUratla 
refahında en büyük hamleleri ayni dere- uğurlarken içden duygularını bir kere 
cede büyük bir muvaffakıyetle tatbik daha ifade fırsatını bulacaklardır. 

içinde • 
sevınç 

Halk ·~ şa~lı ordu~u ~_e:yeca~lı · ve 
coşkun 'fl. bır ~evgı ıl~ karşıladı 

~· ;,.'f(:, ~ • 

'"-, t 

·~ - <G ~' .<(> .. ~, ----··---
Ticaret odasın-
da mühim bir 
toplantı var 

te ulusal bakımdan sevinmemek 
mümkün müdür~ MEBUSLARIMIZIN DA VETl Edirne, 20 (Hususi muhabirimizden) hayetsiz itimadını göstermek bakımm-

lşte bu yerinde sevincin ilk ve Vaktin darlığı yüzünden ıehrimizde - Gtinlerdenberi gelmesini beklediği- dan çok ulvi levhalar arzetm.iştir. Evler, zum üzerine yarın saat 10 • 14,30 

1 Iktısat vekilimizin gösterdiği lU-

büyük amili Celal Bayardır. bulunan sayın mebuslarımıza üzüm bay- miz şanlı ordumuz bugün kahraman dilkkfuılar, resmt ve hususi mUesseseler arasında ticaret ve sanayi odası aa-
lş Bankası, Milli bankacılığımızın Manisanın çalıskan valisi ramı için ayn davetiye gönderilemedi· Edirneyi sevince, neşeye garketmiştir. baştan başa tenvir ve tezyin edilmiştir. l lonunda ihracat tacirlerinin iştira-

modern bir okulu oldu. B. Liitfii Kırdar ğinden kendilerinin bugün Manisaya teı- Edirneliler orduyu büyük coşkunlukla Program mucibince köylil süvarileri- kile toplantılar yapılacaktır. Top-
- SONU iKiNCi SAHiFEDE - Bugün Manisanın da bayramı var. I riflerini Manisa valisi B. Lütfü Kırdar karşılamışlardır. Bu ~refli ve mesut mizi ordumuzu, Kırklareli ile Edirne ara· lantılar, her ihracat maddesile ala-

MAHMUT ESAT BOZKURT Bugün komşumuz Manisa, geçen sene gazetemiz vasıtasiyle rica etmektedir. .KUn Edimenln çelik orduya sevgi ve nl- _SONU 6 iNCi SAHiFEDE __ • SONµ_6 iNCi SAHiFEDE • 



Celal 
Bayann 
Hız metleri 

Büyiik ef 
Fuarımızın 1 · ile 

Başvekil 8. ~ leri 

.. -
Vekilimizin 

Fı arı açarken söyledik
Sif'== ı.~~ telgraf ve Şef 'in lütfettikleri cevapları 

:································ .. ··········· ...................................... -: mühim nutuk 
Devletler .L~ -L:+ ı Lil• ·• • ;!; f ... aw ,.._ ... A'Ah- ' •• - ==r-

tirdi ... 8ii ıaııdi 
Bu ......... : 
Bea ..... 1 + • b .,. 

birO '\ • ..... Ba••-·· t 
Zi..tl h - ..... 

anı1m..a.. 

O.ı ., ·-· 
TüıkMı 'lblatr ı~ 

manh • ı' ' •w (Bate). O.. 
manh • • ı lir .......... 
bir ha\lmt\. \p , 1 am al • ...., tra-

Ata türkün 
Yüksek Huzuruna 

Pavyonlarında 
BASTAllAFI I •CI SAlllFEDB 

tzmlr Batemuyoul • tnd. "- ,. 

Yunan daimi paviyonunun resmi kilpdı 
mbuebetl)1e Yımantstamn ylbet. .ıc... 
tu ekselans B. CeW Bayar ile mümtaz 
mesai arkadaşı B. ŞUkrU S°• tıııll• we 

• • 
! Sanayi kuooettir milli t 
• • • • • 
! ı Itır i • • 
§Tarlı Milleti her ,_ C1J11 aktıri 
i1927 de 32 milyon lira o an ıstihsa-~ 
i Jitunız 1931 5 · 

mL•Jrjr.ılil!lf:bir ve Mı1d' ..... 19 ~ 
er1'ılılmı bwda ~ı-- wn 

~_,,, ·aeıı.-etı me.e llb llkı ~ • ----1 
• büyük ıMır- şeref ve meziyet teşkil eder. .......................... .. ..................................................... . 

çınvemlİf W.. . ..lli b k Sayın vatandqlanm. yübeJif endeksini göatennit oJ.. 
CB 

• O .a. tçinde Yunan ~._..ı üyil bir ih-
8 

ted· • . • . -ı. , __ , 
- - - · amla ı .... : :t b .. l~--- e ıye .. anızın _..unu -.uuyor. ayni zamanda ikmadl 

banlr• O :kb tim SWal§ W , .. anmış ~ ..ı:ıL: ..a:ı.a.-ı .... ---- 8 k•ı C J ""1 '.a bu salona --t~ memlekelllin • ~ ...,...eW. ~ tubelerinde •tacaiuml 
demi,d. aş ve 1 e a milll iktmdirıı t... lıaün şubelellllde ... • ... .. .. ~ir • tııllmlar olduiunu gösteriyor. 

Oı• • lrz' re~• <F•) ta - /.zmı·r ~...,ili •k.4aba çok itlerimiz olduiuntt yapmış oldatu teralddyat hususunda • . .. 
(Zen .... ) a Avı 1 1 &h • (Si- müsait bir fikir edinilmesine medar olaca nnde tevazu ile durdugunu mek isterim. Bu çok itler m .. 
mWiwnt) ••• ' -L· 1 • 1 '- s . . . . lzmir ent nal fuannı -~~-- •-"-- •-ldn A '--..1--1 ----.!..l-L! __ ,_ ... L L-.! -e..., • • • --· - - • ..- CI ernuyo ~..._ ....... ft oauun na m- iına eminim. Kezalik büyük Şef Kemal rıua ..... ar, __,._ *- •a=-:.ni ay• 
bilind. Wr .... MI 4llnuJanm bildiren .......... aldm. Bilhaua fwm •• hı Atatürk- direk1ifleri -vesinde dost w tmir. • •temaayonal fuaa ibibael wınllr. Hükilmetimb 

(f• I h) • ...._ F_. ile, ı ;s ~ hir terakki eseri ıöderdiiine dair olan it'anmzdan çek müttefikguTürk mille~ bütün sahala- re.ait bir mer olmaktan ç.ok ta~ me· • llldbirler almıttır. 
Oımuıla 1 W .. O ...... ..,.. oldum. Vazifedarlma takdirlerimin ve eaym halka teıekldir rmcia olduğu &ıvka1'de t.eraldd- mır en~ernasyOlllll fuan b~ 7abada Ml,lk ..a.timize bildir.o 
di f.. & 51 imin ibJlilm diler ~ öpeıim. yah m~=e ve alkıt1amak biz Elen- lnadırb -· J.er ııiln biıa ..,. lada im Ve o zaman eö-

Fr!:m -.a R fc K. Atal Üı k ler için bü)'ik bir mem•niyet tet- !:'te ol~ eaerlerilli i;a ~ z ~ == 
T~-LI- L---..1-- u...n ~ez- kil ettiğim burada zikr ve itiraf etmek B • fua • da __ __._ • L:L L-L•L-ti· t-

di. 
unuııı::ı- -t-"...,... . ._. .. e---· ile keadilnizi bahtiyar addederiz. u r aynı zaman "' ._ - _. __. .... 

F'liliO .. ıç· ı·o n_l_..Jiye R~s.·ne aelen t..&...L.b-1.-..ı..a..-·-l"uar._._ ...... _ çbrak dostl.a.nmızın ekon.• •• kn iw. 
Düıünebiliriz 1ıı:i 'O • .ı. lı '• w DelCUf' :..-. e 11~ ...,:.-... •mic;., .;:;r ,...- tire1 eaerlermı buraya getil • W w a -.ri Lec ' 1 1 ,.. • iatediii· 

• uman zaman &metin it)erine t b •k t ] f J w mu 4
• a&termelerini temia 4 h •· .. aı • da ._ " ıhı•• m&pbem 

müdahale si!aek bd d bir nifm e rl e gra &rl sinlıı filai tqebbüsU ve mlltemadt ~- Ba ilA:ala eeeri kuran bl,S ...... w l 1 d fikills1: 1 iaıi Acaba~ 
hzanmı.... Dr. BeJ.g.t Uz 8mr Dr. Bebçat Uz . reti ile biltiln düny&D9 ilama milmasll .. ._ ı.e,.ıe beraber .-:ı..LL. 1 , •• J I 1 & ___z ._ • 1, 1 ._ wnneldc 

'I'- Deierli Beledi7e ~ Fuar komiteei Bel~ F tr- - · l8Üi fuarlaa ..-1ı1r )dl nmt. ah- •- ._...... Çocuktum.. Bam bana, banka- ve w 1-.ı... .. lllıW 8 \ke •za1 eden vali Fazlı C•ıır _. _. ... , ' ·, ık h w ~ 
mn nuıl bir tıl!J' eldaiu- ....... R.w bair .... zetınlfllır. en.- Bebcet U.WL ""8al tak- habhet ve tetellGderimi 1 • _. • 'na 'ı ' .a.. _, Buaibl 
mele iatennitti.. '-_:ı::_.ı~'-~del~I· ·b· .• !,~_ ','_,_ .V:~-~bimle - d"oı!: ~yetidir sAybn::: pyreeti iltlne,~Jdytlie dlmh~ mu .... isterim. -.,i ... ...... • 1 ~tut• 

Osmanlı f.w,\•em• lzmir tul:Je.i. MmllmD auı ııı:nuuen ın - _. .uumı açm•mız e. -- .U&um e .u3 me milm Kı,,medi dostlanmmn • lı I , • ........ aldiırımı ld m IW"IZ d .. 
ne gittik .. Faı.t ea Wr ..... Mıla Edıs:: ., ... anam .. 89111 .auh4• ~ ... ft wnffakw,... ... Et ..... İzmir Talili bay l'aU Gtllectn Dl ......... AJ.i yübek aerlerl..,...... ., .. ' ... -··llL Wlllk-rle .. 
-=~-ideler oı"bi iılemelı:tedir. hazır 1".ı....... olmak aevltiM. beni rim. bir surette teşriki mesai ettiklerini zik- nm•wetle ve zevkle tem•- e4'ua •• tilwalatt. W......k liı WPU duyuyor. 
,, .... ,..&&&&• e- --'--- -~-'-ted• V-'-~' · --L (~---ILL hfd-iı,~•) k bihakkın d , ___ ,_.__ ..... ,, ..,.. 

Şalae diı ıktörii bir Fn=as, hm 1111UU111D CUDC& ar. ~etime ve .-u· .. _ - - retme . oiı'u O.ıa\:41Aur. bunlara doatJıalcJanam birer nipnesi ola. Daima tekrar ettijim aibi bizim uaemJe. 
n Ö• bbul etmek iGiza k'Lp'"nd. mma ait duyculannu bu telpafmıla ar- Bay Doktor Belıçet Uz Saym bay Başvekil ve sayın baylar rak çak umimt bWerle .uu,Jayacaiaz. ketimizde ziraab ve eanayii ll7D ayn 
...,. WLf •ılil ..ı. w .m l+w di -~ d ıl ._. ba Fuar komite.i bqbaı hoş geldiniz. Kıyw.tli beleclire ..mniDD doatlan- mütal&a etmek maim b••dır. 8-laı 

Vakti7le ........ im ft Wa••• Wi:rik mili 1111 Lıld 9" 1 ft mu- .lzmir BaŞftki1 bu nutka verdiği lıcma cevapta mm ve tı tıa&rtaiwaiz hlıllaada eöylediği ekonom.i9in bir kül ...... ele dr8'•• 
,dWn-i olma ha ....... ,.,. Mıa&a .... ~..._. · in .... lıel.lı: ve Türkiia ekoeOlllik •e kültürel a1aada l'ranmca olanak, dost l!'.ien laüJdlmetinin bütnn takdir ke1ime1erine ben de kemali lazım gelen tek manzumeaidir. Ancak 
- ..,ı... olıla. tKclir ecleailD. F.... WJiik hlrmma her yıl kazanmakta olduğu verimli bata· ı fuarımıza iştira1c suretile gösterdiği al&- samimiyetle ittirak ederim. Sergiye eser- sanayü bütün j)eri tıek.iiıi ve J'891?ıbiU. 

it Bm..... Tldt ı k...•'-i)le. <ılao 1 w Lıki w- '* ..... ve nlan ciham tanıtmak g9esini üzerine kayı memmıniyede anmış ve konsolos ler ııönderen da.tlanmıza bat de bük.il- t~le mmnlelııetta kwd~ Wll 

ite IED,..W...._ waıla ki. O.-~ _... ~':ıle l.er 711 ... >"Ü- ~~lf ~-0 ~~~al r,,.~ ~ ce~plarmm söyledi~~ sözlere ayni •et n- tıeılkldinl ıiıql •de ede- ziraatumz ve ticaretimiz t•mami,yle te--a. ._.._ ,._. -. ,...it ma) 1. C"M ıni tı• pwljr, k.izincı ~ mvnn ılııeavle telariklen- şekilde mubbele ettilfnl .azleriade te- Tim. Umiil etınif ltulunacaktır • 
... lft .. tlJle MWI.. ..... zm..t wlrll ,,.. Y. • M • mizi eunar ve muvaffakıyetler 4ileriz. barUz ettirmiştir. Uzun ~ilddet Elen pa- FUARIN DEOEIU l(INQ BEi SEtE.JK PR0QRAM 

... -.Yeı • \. r.· • - ... , ••~ vtJvnunda laııllıa .... 11111*..._..._ ..._.~ -'••...-
it' L 1 • •• ıtwl 1-len leri gören başvekilimiz, paviyondan ay- Serailerin milletlerin iktıac:li hayabnCla- bugünlerde y\\kaek mmetin .huzuruna ar· 

lamat te •W •. b •• t rılırken talmllrledal ltiyllllJlilit. ki n>IWDcJm • l ı ...- el>ette fazla zetme'kle payanıuz bir zevk du~. 
!fsıı•w "la eba-& i} • • ur osu yur olur. Biz lzmir ... erinde yalnız deko- 5ana.ıt kuvvhtir. Mmt ekoaod ha:rat-

zia .. 1 
.... , ....... ,.... SOVYET PAVlYOHUHDA ruyon aarmdı: zevkiyle iktifa etmek is- tar. Tliık milleti her feYe Vj!I her teY• 

wa J ı hzm. •nk• fı • • teairanız. laıair mll)lııid W.• tCen.h raimen )'aflYaıçaltJr. Ve teref payidar 
Yel n • • '*A .. ... 1 ışa ıçm Başvekı1 'B. Cetl1 Bayar Sovyetler bir- ıejiminin ekonomi uhuında •tbiı bil- olacaktır. 

l.t.k s' .. Tide l '• \) liil hiikDmetinia ..,daDa _.aiıdlji Jik-.eew-ffk.....,_n 1-llWr .... de VatandatJanm. 

! ·- + ,,.... .. 1 ha- tetkıkler Sovyet paviyonunu ziyarette bulunmUf· ber eene aösterdiii için aynca bir zevk MaL.ul Mllemizİla Jlİ1layetinde •ey ... 
dir. yapıyor tur. Sovyeder Wdill lal1dlme4lııla Aa- ~aınız. 8- ..-Jmt"ir-de eminim but mebdeinde bu1unu,oraz. Yani at11 

(anıılı..t,.et .Meıllez AeıA-). kara sefiri Trentiyef yoldq başvekili ve ki lzmir enternasyonal fuan mutevazl eu- mevsim ka,p11D11Uf lb.dl faaliyet W... 
'"l98merbmk}, (Denizbank), ~ nılaketle++kıl nH"ri -.ıda • ... ..._.._ ....... --. lııize mak Uze:re ba1anmuttur. Ba,te bir loda 
mürcülük bankan) gı"bi ulusal mü- ANKARA - Jkmat vekaletinde te-ı•ak kömür MTZUI aihi emat m"bzle-ltlkW ... "J'ir. La,lk As '1 ' ! ıı . bu .enenüa biltGn memlekete pmll ek .. 
eaeeelaimlz ft ........ -Culanun telllılll •• -,.ı .---~ bizde limizi de i1atua içine atmaktadır. Sotıedw '*'il pala - ,....._ ma. •. COZEJ.Dm.. nomlslnl namt mUtal&a ettillmi eize .ay .. 
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SAYFA: 3 

• Krofta Blede gitti 
Barselon bombalandı 

lngiliz vapurunu bombalıyan beş 
ta yyaresidir •• 

.Küçük 
mühim 

J .ntant konferansın da 
görüşmeler olacaktır 

ltalyan deniz 
Londra 20 (ö.R) - Barselonun 20 yonalist notası Londraya hülasa halinde Cuma ak§amı Foraynofise vardığı sanı

mil cenubunda bir Jngiliz ticaret vapu- gelmiştir. Tam metni vikend sonunda lıyor. Nota terceme edildikten sonra bu 
ıunu bombardıman eden tayyarelerin ncşredilecektir. akoam veya yann neşrolunacakbr. Bu-
general Franko emrinde be§ İtalyan de- Bazı haberlere göre Nasyonalist ce- na dair ileri sürülen faraziyeler umumi-
niz tayyaresi olduğu .anla§ılmışbr. vahı İngiliz projesini redde muadil olan yetle nikbin değildir. Notanın bir çok 

Nasyonali~t tayyareler yüzüncü defa bir takım ihtiraz kayıtlariyle doludur.. ihtiraz kayıtlariyle dolu olduğu hususun
olarak Barselonu bombardıman etmişler· Fakat diğer haberlere bakılırsa ııerdedi- da ittifak ediliyor. 

dir. Yarım düzine kadar tayyare şehrin len itirazlar a~ılamıyacak birer engel ha- Londra, 20 (ö.R) - Havas ajansı
üzerlnde uçmuş ve kalabalık halk mahal- ]inde değildir. Resmen henüz bir sarahat nın muhabiri nasyonalist ihtiraz kayıtla
Jelerine birçok bombalar attıktan sonra verilmemiştir. Bununla beraber iyi ha- rının bilhassa muhasımlık hakkına ait 
<islerine dönmüşlerdir. her alan mahfellerden sızan haberler pek metalibeler mahiyetinde olduğunu ve 

te nikbinliğe teşvik edecek mahiyette bunların kabulünün çok güç olduğunu 
Paria 20 ( ö.R) - İspanyada askeri değildir. bildiriyor. Zira gönüllülerin geri alınma-

hadiseler pek yavaş inkişaf ediyor ve 
çetin" ııafhalar geçiriyor. lstramador cep
ht>ı>inde nasyonalistlerin geçen hafta cı
ıva madenlerinin merkezi olan Elmadene 
)carşı giril)tikleri taarruz bir beklenti dev
~eıi geçirmektedir. Cümhuriyetçiler ta
ufında mukavemet daha ziyade kudret 
k.eabediyor. lıpanyol orduları başkuman
danı general Miyaha Elmadeni.n tahkimi 
faaliyetini fasılasızca devam ettirmekte· 
dir. Hazırlanmakta olan müstahkem mü· 
Clafaa mevkileri kar§ısında asilerin taar• 
tuzlan kendilerine ıon derece babalıya 
ınal olacağı gibi muvaffakıyetl de ıüp
lıeli kalacaktır. 

Londra, 20 (ö.R) - Burgoı hükü
hıeti, lngilterenin müteaddit te~ebbüsle
rinden ıonra, Jspanyadan ecnebi gönül
lülerin geri alınmasına müteallik. İngiliz 

planına nihayet cevabını vermiştir. Nas-

Paris, 20 (ö.R) - lspanyada Nas- sı ile muhasırnlık hakkı meselelerinia bir
yonalistler Ebre nehrinin garp ııahili birinden ayn tutulması lngiliz planının 
cephesinde günlerden beri ilan ettikleri mihveridir. 
taarruz hareketine nihayet başlamışlar· Jyi kaynaktan alınan haberlere göre 
dır. Fakat şimdiye kadar gelen haberler Nasyonalist notası oldukça müphemdir 
hiç bir muvaffakıyet kazandıklarını gös- ve acele yazılmış hissini vermektedir. Bu 
termiyor. 

Salamankanın tebliği mühim noktala
nn işgalinden ve binden fazla esir alın
dığından bahsediyor. Teruel ile Yalan· 
siya arasındaki ehemmiyetsiz bazı ha
reketler Pena Honiana tepesinin işgalini 
mümkün kılmıştır. 

Paris, 20 (ö.R) - ispanyadan ec
nebi gönüllülerin geri alınması hakkın-
daki İngiliz planına general F rankonun 
verdiği cevap münasebetiyle c Tan> ga· 
zeteaine Londradan telefon ediliyor ı 

Nasyonalist notasının metni tayyare 
ile Burgostan Londraya gönderilmiştir .. 

da hayret uyandırıyor, zira nasyonalist 
otoriteleri İngiliz teklifine cevap vermek 
için tam beş hafta vakit almışlardır. 

Londra, 20 (ö.R) - Dün ak~m 
Londraya gelen FrankQnun cevabı ter
ceme edilerek pazar günü ııaat 17 de 
matbuata tebliğ edilecektir. Muhteviya
h hakkında henüz bir şey bildirilmiyor .. 

Karışmazlık komitesi reisi Lord Ply
mouth pazartesi gÜnÜ Londraya döne
cek ve Burgos hükümetinin cevabını ko
mite azalarına tebliğ edecektir. Komite
nin yakında yapacağı içtimada Barselon 
ve Burgosun cevaplan tetkik edilecektir. 

he.yetin Çin deki askeri • re ısı 

Alman generalı diyor ki 
"Hiç bir millet Çini nihai olarak 
mağliip etmeğe muktedir değildir,, 

Roma 20 (Ö.R) - cPopulo d'Italia> Berlin 20 (ö.R) - Çindeki eski Alınan istihsal edinceye kadar Çinde seferine 
gazetesi japon başvekili preD8 Konoyun askeri heyetinin reisi hükümetinin da- devam edecektir. 
ltalyan milletine bir mesajını neşretmiş- veti tizerine Çini terkederek Berllne gel~ 
tir. Prens Konoye bunda diyor ki~ zn4tir. Gazetecilere beyanatında gene- Hankeu 20 (Ö.R) - Çanku vilayetin-

«- Italyan milletine canlı sempatimi ral 3 ıene mütemadiyen marşal Çankay- de Çinliler japon hücumlarını püskürt
bildirmekten bir zevk duyarım. Italya şek ile 91kı it birliği halinde çalışbğını müşlerdir. Son iki gün içinde japonlar 
:Almanya ve japonya Kominterne karşı kaydettikten sonra demiştir ki : burada 600 den fazla zayiat vermişler-
l>ir anlaşma imza etmekle aralarında, c Hiç bir millet Çini nihat olarak mağ- dir. 
her türlU basit maddt meselelerin fev- löp etmeğe muktedir değildir.~ Çinliler sevktilceyş ehemmiyeti olan 
kinde mAnevt ideal bağlar tesis etmek mevkilere haklın bir hattı işgal etmişler-
erzusunu göstermişlerdir. Roma 20 (ö.R) - cPopulo d'Italia> dir. Kangtaoya karşı japon hücumları 

Italyan - Japon dostluğu derin bir ta~ gazetesi japon başvekilinin Italyan mille- püskürtülmüştür. Kiokiang mıntakasında 
rihi mana taşımaktadır. Zira cihanşümul tine bir mesajını neşrediyor. Bunda de- seyyar çin kıtaları japon hatlarının ar-

bir mi!deniyet yaradılışının başlangıç niliyor ki: kasma geçmişlerdir. 
noktasıdır.> «Japonya şimdi Çinde en ehemmiyet- Dün Kiokiangın cenubundaki muha-

Roma 20 (ö.R) -Japon genel kurma- li tarihi hadiselerle karşi karşıya bulun- rebede japonlar 200 den fazla asker kay-
yı Hankeu üzerine ileri hareketini ha- maktadır. betmişlerdir. 
zırlamaktadır. Japon harbiye nezareti Japonya pek iyi biliyor ki şarki Asya Londra 20 (ö.R) - Çin sefirine gelen 
mahfellerinde söylendiğine göre japon- sulhu ancak siyaseti japonyaya karşı hu- bir kabloya göre çin avcı tayyareleri iki
yanın askeri hareketi Hankeunun işga- sumete ve Sovyetlerle iş birliğine daya- si büyük ve ikisi küçtik olmak. ~zere 
lile bitmiyecek, fakat mareşal Çankay- nan mareşal Çankayşek hükümetinin re- dört japon bombardıman tayyaresını Hu
şeke ~bi çin kuvvetlerinin tamamile im- jiminin devrilmesi suretile muhafaza, pey vilayetinde Oşangda yapılan bir ha-
hasına devam edecektir-!! edilebilir. Japonya bu gayeyi tamamile: va muharebesinde düştirmüşJerdir. 

nutku Ruzveltin Kingston 
Almanyada Cordel Hulun nutkundan 
daha fena · ol<lrak k8fşılanmıştır ... 

Bu nutuk 
' 

yetini kaydederken Amerika reisi cüm- ya karşı yapılacak her hangi bir hücu-
huruna minnettarlıklarını bildirmişler- ma Amerikanın lakayt kalanuyacağını> 

dir. tasrih etmektedir. 
Avrupa umumi efkirı, reis Ruzveltin Almanyada Ruzveltin nutku Hull'un 

nutkundan çıkan umumt man~ geçen- nutkundan da daha fena karşılanmıştır. 

lerde hariciye nazırı B. Kordel Hull ta- Zira onun manasını daha açık olarak 

......................................... 
• • • • • • Macaristan 
Südetler meselt~

istifade sinden 
emelindedir. 
Lord Runslman Han
laynla görDşmalerde 
bulunuyor. 

Han/aynın . şato
sundan 30 kilomet
rede hadiseler oldu 

Küçük Antant 
---·---

Akalli yet/er mes
elesinde Cekoslo-, 
vakya ile blok ha-
linde kalmağa ka
rar vermiştir. 

• 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Prag 20 ( ö.R) - Geçen akşam Sü-

det Alman partisi şefi B. F onrad Hen
layn ile mülAkatmdan sonra Lord Run
siman Kolosa sarayında başvekil B. Mi
lin Hodza ile görüşmüş ve Südetlerin 
reisiyle vukubulan mülakatı hakkında 

izahat vermiştir. Henlaynın mümesiJleri 
ile Lord Runsimanın arkadaşları arasın
da müzakereler devam ediyor. İngiliz 

heyeti azalaiından bazıları dün Alman· 
larla Çekler arasında çıkan hadiselerin 
mahalline giderek hükümetçe yapılan 

tahkikatı takip etmişlerdir. 
Lord Runsiman Alman Südetlerinin 

mümessili mebus Kund ile başvekil Hod
za arasında yeni bir mülakat teminine 
ve tarihini tesbite çalışıyor. Şu takdirde 

milliyetler rejimi hakkında Çekoslovak 
hükümetiyle Südetler arasındaki mÜZa· 
ler~re son nokta-çekilmiş olmı}'acak
tır. 

Lord Runsimanın B. Henlayn ile bir
likte yemek yediği şatodan 30 kilometre 
mesafede Çekler ve Almanlar arasında 
yeniden hadiseler çıkmış, 2-3 yaralı kay
dediluıiştir. 

Lord Runsiman heyetinin teşebbüsleri 
hakkındaki Alman mütaleaları ümitsiz
dir. Bunlar Çekoslovak hiikümetinin 
projesiyle Südet Almanlarının talepleri 
arasında tezahür eden ayrılığın telifine 
imkan olmadığı kanaatindedirler. Alman 
mahfilleri umumi olarak Lord Runsiman 
teşebb.üsünün akametle biteceği fikrin
dedirler. 

Yarı resmi « Politik ve diplomatik 
Korespondans > gazetesi şunları yazıyor: 
clki taraf arasında bir uzlaşma ve anlaş
ma zemini henüz bulunamadı ve nasıl 
bulunabileceği de görülemiyor. Şimdiki 

ahval ve şerait içinde müşterek bir mü· 
zakere zemini görülemiyor. Bazı Çek 
mahfelleri davayı istismar etmek istiyor
lar. Sulhun muhafazası için bütün dün
yanın beklediği cevabı vermek Çek hü
kümetine aittir.> 

Prag, 20 (ö.R) - Hariciye nazırı B. 
Kamil Krofta küçük antant devletleri
nin senelik konferansında hazır bulun
mak üzere Bled şehrine gidecektir. Kon
feransın programında beynelmilel vazi
yetin tetkiki vardır. B. Krofta Südet me· 
selesi ve Çekoslovakyanın Almanya ile 
münasebetleri h&kkında izahat verecek
tir. Mütekabilen Yugoslavya ve Roman
ya hariciye nazırları ela Çekoslovak mea
lekdaşlarına Bulgaristan1a Balkan an
tantı hükümetleri arasında yapılan an· 
laımaya dair izahat vereceklerdir. 

MACARIST ANLA MONASEBET
LER. .. 
Macariatanla küçük anlaşma devletle

ri araaındaki münuebetler birinci safta 
işgal edeeek meseleler araııında idi. Bu 
müzakereler evvelce iyi bir yolda git· 
mekte iken Südet meselesinin çıkması 

Tamamen lngiltere 
lehindedir ve Japon
y aya yapılmış bir 

ihtardır 

rafından söylenen nutuktaki esasları teı- göstermektedir. Amerikanın «deniz aşırı üzerine birden biTe kesilmiştir. 

-o---

yid ve tevsi ettiğini memnuniyetle kay- her genel kurmayın hesaba katmak mec
dediyor. Amerikanın her iki devlet ada- buriyetinde bulunduğu bir unsur oldu
mı da Avrupadaki vaziyetin Amerika- ğu> hakkındaki fıkra Alınan gazetelerin-

Küçük antant bu müzakereler esna
sında Macaristanın Çekoslovakya, Yu
goslavya ve Romanya ile ayrı ayrı iki 
taraflı birer saldırmazlık muahedesi ak-Paris 20 (ö.R) - Kingstor · 1 reısı da uyandırdığı kaygılara tercüman ol- ce hey~~an verici bir müdahale o~ar~k 

.. mh R 1 ai dan sö lenen muşlar ve Amerikanın nüfuzunu suJh- kaydediliyor. Her nedense bu küçük detmesi şartiyle Macaristanın yeniden 
cuühimur uzveht tar afınd d . ykisl çu hal şekilleri lehinde kullanmak azım cUmle Alman hükümetini idare edenle- silahlanmasına muavafakat etmişti. Ay-
m nutuk er tar a enn a e<r • . • . • 

ve kararını göstermişlerdir. rın dikkatini bilhassa celbetmektedır. ni zamanda ekaHiyetler meselesinin de 
uyandırmıştır. İngilterede Amerikanın mh b b d 1 l d 'ki f) 1 

. . .. .. . İtalyan gazeteleri reisi CÜ urun e- Alınan propagandası bu nutku Mon- u ev et er arasın a ı tara ı an aı-
Kanada domınyonu ıle tesanudune daır yanatında bilhassa clngiliz dominyonu riol nazariyesinin ihlfili ve diğer devlet- malarla halledilmesi düşünülüyordu. 
olan fıkra dolayısile memnuniyet bilhas- Kanada> lehindeki niyeti üzerinde dur- lerin işlerine bir müdahale şeklinde Fakat Macar hükümeti Südet mesele
sa barizdir. Ekse-r İngiliz gazeteleri buna maktadırlar. Bu beyanat, onlara göre, göstermekte ve diğer tarafdan Kanada sinin çıkardığı gi.lçlüklerden istifade et

uzun başmakaleler tahsis etmişler ve tamamile Ingiltere lehinedir. Ve Japon- vasıtasile bir Amerikan - Ingiliz ittlfa- 1 mek İstediğinden .... ve Çekoslovakyanın 
Amerikan demokrasisi ile İngiliz millet-1 yaya tavsiye edilmiş bir ihtardır. Zira kının belirmekte olduğu mülahazasını 1 Almanlara verecegı hakları aynen Ma-

leri ailesi arasındaki tesanüdün ehemmi-! «diğer imparatorluk tarafından Kanada- da ileri sürmektedir. J carlara da tanıyacağını ümit ettiğinden 

Macar Devlet reisi Amiral Horti ve zevcesi 
müzakereleri kesmiştir. Fakat bu mü- en yüksek noktasına varmıştır. Şimdi 

zakerelerde Macaristanın diğer partöner· vazifesinin en çetin ve buhranlı nokta.
leri olan Yugoslavya ve Romanya bu sındadır. Çünkü hükümetle Südet mit· 
vaziyetten memnun değillerdir.. Çiinkü messilleri arasında kesilmiş olan müza
onların da Çekoslovakya gibi ehemmi- kereyi tekrar başlatacak bir çare bulma· 
yelli Macar ve Alman ekalliyetleri var· sı lazımdır. Halbuki Çekler Çek ahaliyi 
dır. de ihtiva eden muhtelit nüfuslu kazala-

Diğer taraftan orta Avrupa sulhunun ra muhtariyet vermeği reddettikleri hal

istikrarı yolunda gayret sarfeden lngil- de Almanlar muhtariyetin Alman nüfu

tere Macaristanla Çekoslovakya arasın- sunu ihtiva eden bütün kazalara istisna
da bir mukarenet tesisine çalışıyor. Fa- sız şamil olması hususunda ısrar etmek
kat bu gayret Almanyanın aksi istika- tedirler. 

metteki teşebbüsleriyle karııılaşmakta- Zannedildiğine göre Lord Runsiman 
dır. Küçük antant hükümetleri ekalliyet- uzlaştırma gayretlerinde muvaffak ola

ler meselesinde Çekoslovakya ile blok mazsa Çekoslovak meselesinin halli için 
halinde harekete karar verdiklerinden beynelmilel bir konferansın toplanması· 
Çekoslovakyanın iştiraki olmaksızın Ma- nı teklif edecektir. Çekoslovak hüküme
caristanla müzakereye devamı reddet- tinin Almanlara mühim memuriyetler 

mişlerdir. vermeğe karar vermiş olması bir uzlaş· 
R.ma, 20 (ö.R)- Çeıte.ı-~~a- ma adımı telakki ediliyor. 

ziyeti büyük bir kararsızLk muhafaza 

ediyor. Umumiyetle reisicümhuY Bene
şin riyaseti altında toplanan yüksek mü
dafaa konseyi bu defa başvekil B. Hod· 
zanın ba§kanlığiyle içtima etmiştir .. Bu 
ııuretle hükümetin dahili vaziyete ba
kim olduğu ve bizzat ordunun da ita
altan başka yapacağı bir ıey olmadığı 

gösterilmek istenmiştir. Almanyada Av
rupa sulhuna karşı bir tehdit gibi karşı
lanmış olan Çek subaylarının beyanna· 
mesi böylece bunların bir itaatsızhk ha-

reketi şekline indirilmiştir. 
Lord Runsimanın tavassut faaliyeti 

Roma 20 ( ö.R ) - Slovak Halli 
partisinin ölen reisi Rahip Lindka vasi· 
yetnamesinde nihai zafere kadar Slovak 
mi1letinin hürriyeti için" girişilen müca
delede Slovaklann devamını tavsiye et

miştir. 

Prag, 20 (ö.R) - Lord ve Leydi 
Runsiman hafta sonunu cenubi Bohem
yada Prens Şvartzenbergin ıatosunda ge
çireceklerdir. Bu münasebetle Südet re
isleriyle İngiliz müşahidi arasında yeni-

den temas tesisi ihtimalinden bahsedi· 
lıyor. 

ANKARA PALAS 
Otel, Lokanta Pastahanesi lzmirin 
en bü.yük ihtiyacını karşılamıştır 

Hükümet karııa~da ve tehrin en mutena yerinde olan ANKARA 
P AI.AS, İzmire gelecek yerli ve yabancı bütün seyyahların her türlü 
ihtiyaçlarına, temizlik hususundaki itiyatlanna ve bedii zevklerine 
cevap verecek bir titizlikle hazırlanmıştır. 

Otelin salonlu, tarasalı, banyolu odaları ile sıcak, ıoğuk sulu, ka
loriferli, konforlu birinci, ikinci, üçüncü sımf odaları, temizliği, bele
diyece tesbit edilmiş normal fiatleri muhterem müşterilerine en küçük 
bir itiraz vesilesi vermiyecek bir ıekildedir. 

Otelin lüks, asri ve 1zmirde yegane olarak gösterilen bir pastahane
si ile vaktiyle «Askeri» denilen ve bugün büyük tadilat geçirmİ§ olan 
meıhur bir kıraethanesi vardır ki, §ehrin en büyük, en i§lek caddele
rine nazırdırlar. ANKARA PALAS, bu varlığını, mükemmel, temiz, 
içkili, hayat ve zevk §artlarına layıkiyle cevap veren yeni bir lokanta 
ile takviyeye karar venniıtir. 

Lokanta, ayın yirmisinde ayni çatı altında muhterem müşterilerine 
açılmıt bulunacaktır. 

ANKARAPALASMODORLOaO 
l -3 S.3 
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Ağaç Kesme Tarifesi 

Köylü.müze nasıl 
tatbik olunacaktır? 

Yeni Orman talimatnamesi 

;u 21 AOUSTOS PAZAR 1938 
;:: az AMW 2 J 14 ; a a 9 1 

Mısır üleması 

Samoel Valberger genç akterise defolup gidebilirsiniz. Canım nasıl Orman umum müdürlüğünün, yurd- namlarına imza etmek üzere içleorinden 
son ta1imatı da verdi: isterse öyle çalışırım ben. daki ormanlardan nasıl istifade edileceği birini tevkil edebilirler. 

Toplanarak Filistin me
selesini tetkik ettiler _ Çok yorgun bir halde koşarak Valbergerin sesi bu defa daha hakkında yaptığı mühim bir talimatı neş- Bu vekaletnamenin haricen tanzim 

gelmiş ve bu ağacın dibine çökmüş kuvvetli duyuldu. retmiştik. Bugün de köylüye tam tarüe olunarak noterlikçe tasdik olunması lA-
bir vaziyet alacaksınız, ayru zaman- - Haydi ne duruyorsunuz. Her üzerinden verilecek ağaçlara ait olan zundır. Kahire, 20 (AA) - Üniversite rek- lete bildirmiıtir. 
da da uykusuzsunuz. Gözleriniz ka- kes yerine .. Vakıt geçiyor. Bir daki- kısmı neşrediyoruz: Talimatın (C) fıkrasındaki birleşik törünün riyasetinde toplanan profesör- Kudüs, 20 (ö.R) _ Tedhişçiler ta· 
panmak ihtiyacında.. Fakat uyuya- ka bile kaybetmek istemiyorum. Orman umum müdürlüğünün yapbğı köylere verilecek izin kağıtları koopera- ler ve ilahiyat üleması Filistin meselesini rafından ana ve babalariyle birlikte da .. 

· mıyorsunuz. Çünkü takip edilmek- Jefri maiyetindeki araplardan biri- talimatnamenin üçüncü maddesinde ya- tilin kanuni mümessili tarafından imza tetkik etmişler, Filistinin taksimi aley- ğa kaldırılmış olan bir yahudi polis ko-
tesiniz. yakalanmaktan korkuyorsu- ne emretti. zılı evsafı haiz bulunan köylüler bir is- olunur. hinde rey vermişler ve bu taksim proje-
nuz. Bununla beraber yine uykuya - Mehmet .. Kafesin kapısını aç. tida ile bölge §"fliğine müracaat ederler. İzin kağıtlarına verilecek müddet bir sini protesto etmek ve Filistinin Arap 

müslüman ve milli mahiyetini tam ola
rak muhafazasını istemek için bütün 
müslüman memleketlere hitaben bir be-

miseri ve karı11 gözleri bağlı olarak bir 

yol Üzerinde bırakılmışlardır. Bunlar ana. galebe çalıyorsunuz. Tam gözlerini- Bir arap kafesin üstüne tırmandı Bu isti dalarında hangi ormandan ne şart- numaralı izahnamenin sekizinci madde-
babalarının ne olduklarını bilmiyorlar. zi kapatacağınız sırada müthiş bir ve kapının mekanizmasını harekete !arla ve ne mil<dar kerestelik, kaplık, sindeki sarahat dairesinde tayin ve tes-

ses, bir homurtu duyuyorsunuz. Bir getirdi. odun ve kömür istediklerini bildirirler. pit olunur. - Filistindeki son kanııklıkla1' aebebiylı 

arslan size doğru geliyor. Kaçaını- Meydan tamamen boştu. Verilecek bu istidalara talimatnamedeki !zne bağlanan kereste, kaplık, odun yannameyi neşreylemeği kararla§tırmı~- Jngiliz Barkley bankası yeni emre ka .. 
yorsunuz. Anladınız ya.. Valberger ve Jefrinin bütün adam- tarifat gereğince nahiye müdürlüklerin- veya kömürün bedeli müsav1 taksitlerle lardır. dar Ebron, Nabluı ve Turkarem şubele• 

- Evet.. lan sinema alıcı makinelerinin arka- den tasdikli ihtiyar heyeti vesaiklarının dört taksitte tahsil olunur. 1lk taksit bü- Üniversite rektörü bu kararı ba§VekB.- rini kapamıştır. 
- Müsterih misiniz?. Korkmlyor sına geçmişlerdi. . bağlanması mecburidir. tün bedelin yüzde onu ve diğer taksitler 

F ransada yeni bir 
devalüasyon mu? 

musunuz? Bunların en önünde biraz evvel Bu btidaların her sene mart ayı içer- yüzde otuzar olmak üzere hesap ve izin 
- Hayır .. Şimdiye kadar vahşi hayvan mürebbisi ile münakaşa çıka- sinde verilmesi lazımdır. Bu sene müs- kağıdına dcrco1unur. 

hayvanlarla birlikte çevirdiğim fi- ran iki kişi duruyordu. tesnadır. Bir köyden vaki müracaatler İlk taksit izin kfığıdının aktiyle birlik-
limlerin hangisinde korktum. Sahne vazii elini havaya kaldıra- topluca b' . tid il 1 te peşinen tediye olunur. .. .. . . . . . ır ıs a e yapı ır. -

- Doğru .. Esasen bu <Arslan> rak sukut ışare~ını v:rd~. Vaki müracaatlcr bölge ~efliğince ta- Tam tarife bedelile verilecek izinlerde 
bir koyun gibi. Öyle değil mi Mösyö ~nra bu el bı.rden ~n~ı. . ... kip olunarak talepleri kar§ılayacak vüsai yüzde on beş nisbetinde teminat alınır. 
Jefrn Sınema makınelerının manıvela- ve tahammüldeki orm nb lan veya Talimatnamenin üçüncü maddesinin 
. Valbergerin bu suretle hitap ettiği ları işlemeğe başladı. 1 h 1 (SaOO•Orınk ptal .:ı.. • ..: (C) fı, ası ınücibince kooperatif halinde Roma 20 (Ö.R) - Fransız başvekili Fran.Saya bağlanmış olan İngiltere v~ 

• v rapor arı azır anır. , ·en ouı.uı 1 d' · . 
adam: Asırlık zeytın agacının topraktan ve (1 OOO) kental kömürle (SOO) metre birlik t~kil eden köylülerin müracaat· B. Da a ıyenın yarın a~am maU vazı- Amerika ile Fransa arasındaki tesanüdU 

Koyun deg"' ı"I Hatta" kuzu gı· dışarı fırlam .. kal n ko"klerı' arasına ' · . . . yet hakkında Fransız milletine radyo ile . .. 
- •• - 1i! 1 mikap kerestelik e,şcara ait rapor ve ları halmde bır taraftan orman kesfı h"t b k . p . b' k . bozmuş olur. Halbukı bu tesanud Avru4 

bi .. cevabını verdi. oturmus olan Lelia Lorans yorgun A • • •• • • • • • • • , 
1 a a arar vermesı anste ır ço rı· . . . . . .. . 

. · .. .. .. planların tasdıkı ba<: mühendı::.lere aıttır. muamelelerı ikmal edılmekle beraber 1 . b lm t B zı1 pa sulhu ıçın en ıyı bır sulh mueyyıdesl 
Bu adam kırmızı suratlı, iri yapılı, ve endışe rolunu yapıyordu. Gozle- -s di" . . • . vayet eıe se ep o uş ur. a arının 1• . . 

. d k k b k d H li 1.., l Plnn ve raporların tasdikini müteakip ger taraftan ışleme ımalat ve nakliye "ddi .. b . . kil D 1 di . te ı\kkl edılmektedır. . arkasında meşin ceket ile korkunç rın e or u a ışı var ı. a teıaş ı .. . . 1• 1 . kk d .. d .. I"kt ı asına gore aşve a a ye yeru . 
bir tesir bırakıyordu. O, vahşi hay- idi. Saçları başında darma· dağın ol- bolge ~flerı veya ın~rkezlerınçle bulun- f ~n at 

1 ~a 1~t umum mu ur u en bir devalüasyon kararım bildirecektir.. Dığer taraf dan memleketl_er aı·ası~da 
vanlar mürebbisi idi." Birçok mem- mustu. madıkları takdirde yerlerine katipleri aMı~~tfta.tepk~ ı·~rl. t if b d ı· Fakat iyi haber alan mahafilde buna ili- altın yarışı devam etmektedır. Amerika 
leketlerin hayvanat bahçelerinde Bu sırada derin ve korkunç bir tarafından örneği ilişik olarak göndt'rilen . un. erı oy u ere. am tar e e e ı timal verilmiyor. Zira yeni devalüasyon japonyadan kül1iyetli miktarda altın sa• 
hayvan mühendisi olduğu gibi mü- homurtu duyuldu. izin kağıtları verilir. ile verıl~cek ke~este~~ eşça:ın ~evc~t tedbirleri üç taraflı para anlaşmasiy)e tın almıştır. 

k 1 ı · ı L d B ·· ıA•tl uht. tı~~ndu~tak~r~wn~hl~&~~---~~-----~-------~-----~-~---teaddit sir lere, sinema stüdyo arına ı...e ia orans titre i. u ızın Kctgı arının 'tn evıya . . . . 
. . ( . . • . . su hızarlarında ıslenmesı serbesttir. Al ı 

da hususi surette terbiye edilmiş Fakat onun bu titreyısı yapmacık l,OOO) lırayı geçmedıgı takdirde noter- B' ı ·k k .. ıuı·. · ·· · man manevra arı 
h l d d d · · v J d ta d"ki b • d •. ld' y ln dam ır eşı .oy er ıse ayrıca gosterıle-

ayvan ar temin e er i. eğıldı ve yalnız o degil.. Bu manza- en s ı mec un egı ır. a ız - k 1 dahil" d . 1 k 1 . 
. kan . . . ce esas ar ın e ış etme mer ez erJ 

Maiyetinde Avrupalı, yerli arap raya şahıt olanların hepsini de aynı ga unu ınucıbınce ıcabeden pulların . v 
k k l d H d h l dı ilsak b 'd· B "kd kit tesıs etmege mecburdurlar. ve zenci on i i işi ça ışıyor u. ay- e set erzesi sar . ı mec un ır. u mı arı !l§an a -

l fil · "ld"W • · B, d h t kaf · d ·· li k lerin behemehal noterce resen aHedil İzin kağıtlarının tasdikini müteakip Roma 20 (ö.R) - Ingiltere ve Fran- tını reddederek yarı resmi gidişli bir tel· van ar, mın çevrı ıgı yer cıvarın- u e şe , esın en gur yere " - . .. .. . . 
da arabalar üzerine kondurulmuş de- dışarı flrlıyan arslanın vaziyetinden mesi lazımdır. ormanın te~lım ~e tese!lumu ka~ dam~a sada sol cenah gazetelen. ~ma_n man~v- graf neşrediyor. Buna göre Alınan ma· 
mir kafesler içinde idi. lki c T eknis- ileri geliyordu. Bin liraya kadar olan izin kağıtlarınıl'l ve mesa~~ ı~lc:ı ve .s~ır rı:~a.melatı _ba~ı rala:ını A:;rupa :ulhu ıçın bır :ehlike nevraları hakkında elde edilen teknilf 
yen» kafesinden çıkarılacak arslana Hayvan hiç te terbiye görmüş, izin sahiplerinin hepsi tarafından imza olarak gonderılen wıı kagıdı proıesın- şeklınde gostermege çalışırken saglar bu tafsilat bunların taarruzi: bir hareket 
istikamet verecek hususi bir tozu ye- koyun veya kuzu gibiye benzemi- edilmesi icabettiğinden köylülerin hep- d~_ki ahk!m. _daires.inde ~ere~an E!der. endişeleri bilakis yatıştırmağa uğr!l§ıyor- şekline sokulmasının güç olduğunu gös-
re serpme işini bitirmi§lerdi. yordu. sinin daireye müracaatları mümkün bu- Bolg: şe_fl~rının ye~e1:°edıklerı ahvalde lar. termektedir. 

Sahne vaziinin sesi yükseldi : Bu, siyah yeleli bir erkek arslan- lunmadığı ahvalde mesaha ~emurları kendilerının ınesulıyetı altında muame- «Tan> B. Hitlerin Avrupa sulhunu Beynelmilel vaziyeti islaha yarıyacalı 
_ Haydi ı.. dı. marifetile köylerinde izin sahiplerine la tın damgalattırılması ve nakliye tez- tehdit etmeğe asla niyeti olmadığı hak- bir unsurda Fransız hava kurmay başa 
Hayvan mürebbisi Jefri ile adam- Kafesinden yere atlar atlamaz bir imza ettirilınelidir. İmzaların alelusul kerelerinin verilmesi için mesaha me- kındaki sözden dönmek istediğini sandı- kanı general Vilmenin Almanyaya yal>" 

larından ikisi arasında bir münakasa an basını sağa soJa çevirdi. köy ihtiyar heyetince tasdik olunmas murlannı memur edebilirler. racak hiç bir sebep olmadığını yazıyor. tığı ziyaret ve oradaki samimi temasla .. 
başladı. ~ Makineleri~ işlemesine ve o taraf- lllimdır. İzin kağıdı, ister köylünün heyeti «TaymİS> solların telaş verici neşriya- ndır. 

Yanlarına eğer biri yaklaşmİş ol- ta bulunan insan kalaba.lığına kötü !kinci nüshadan itibaren olacak bu umumiyesinc isterse aralarında seçecek-
sa idi su sözleri duyardı: bir bakışla baktı. izin kağıtlarının bir nüshası ilgililere ve- leri bir vekil namına verilmiş olsun nak-

- r ğru hareket etmiyoruz. Va- Sonra aynı korkunç vahşetle başı- rilir diğer nühası ise idare dosyasında liye tezkerelerinin her halde her köylü 
ziyet ço:~ tehlikeli .. Haber versek eyi nı yere serpilmiş tozlara eğdi. saklanır. için ayrı ayrı verilmesi lazundır. Koo-
olacak.. Kuyruğunu sert hareket ettirerek, 1,000 füayı aşan akitlerde ise talima- pC'l'atif halinde ise nakliyeler koopera-

Bu sözleri söyJiyenleri Jefri sus- vücudunu uzatarak yavaş yavaş zey- tın üçüncü maddesinin B. Fıkrasındaki tifin mümessiline verilir. 
turdu: tin ağacma doğru yürümeğe ba§- münferit köylülerin topluca kasabalarf. Oduna ait nakliye tezkereleri ster ola-

- Kafi .. Burada patron siz misi- 1adı. Vaziyeti çok tehditkardı. gelerek izin kağıtlannı imza etmeleri rak ölçülükten ve kentale tahvil edil· 
niz ben miyim~ l§inize ge]miyorsa -BiTMEDi- mümkün olmıyan ahvalde izin kağıdını dikten sonra her ikisi de nakliye t~-

Fransız hava gen er alı 
Baltıkta Alman tayyarelerinin 
hava manevralarında bulundu 

kerelerine kaydedilmek suretile mesaha 
memurları tarafından verilir. Sterin kaç 
kilo ve kentale muadil olduğu bir numa-

ralı izahnamenin on üçüncü maddesin
deki sarahat dairesinde tayin ve tespit 
olunur. 

Müddetin sonunda bölge şefleri tara
f mdan makta muayenesi yapılarak tan-

zim kılınacak raporlarm orman baş mü
hendislikierince tasdikini müteakip il
gilerin teminatı red ve hesapları kapa-

Berlin 20 (ö.R) - Fransız hava or- 1manevralarında hazır bulunmuştur. vetleri kumandanı kadehini Fransız or- tılır. 
dusu kurmay başkanı general Vilmen Fransız subayları gördükleri şeylere dusu şerefine kaldırmış ve general Vil- B ) Münferit köylülere: Adam başına 
yanında Alman hava müsteşarı general ok alakadar olm lar ve bü ilk irti- men kendisine gösterilen iyi kabule te- ve sanatına göre azami olarak: 
Milh ve diğer yüksek rütbeli subaylar çf d 1 h uşh.. 1 Ytaki şekkür etmiştir. Bunu müteakıp general 10 metre mikap gayri mamfil kereste 

a a ynpı an ava ucum arını p et-
olduğu halde Baltık sahilindeki Alınan 1 tayyare ile Berline dönmüş ve akşam vey<ı .. 
hava merkezlerini gezmiş ve avcı t:.ayya· mişlerdir. Fransız - Alman cemiyeti tarafmdan şe- 40 Kental odun veya 
relerinin talimlerinde ve hava müdafaa Verilen bir ziyafette Alınan hava kuv- refine verilen ziyafette bulunmuştur. 20 Kental kömür verilir. 

Çin cephesi_ yarılamıyor 
Japonların bütün gayret ve takviye 

kuvvetleri semere 

Köylünün bulunduğu zirai saha istih

salatı için lüzumlu olup vekaletce tasdik 

edilecek tiplere uygun meyva, sebze ve 
diğer maddelerin sandık ve kaplarını ve 
zirai aletleri yapmayı ve- imalat dökün

tülerini bu maksatla \'eya vekaletin ka
bul edeceği şekilde kıymetlendirmeği 
teahhüt edeceklere ayrıca beş metre mi
kaba kadar kereste verilir. 

Vermı•yOf C) Birleşik köylüler: Aralarmda ko
operatif halinde birlikler teşkil ve or-

d 20 Ö · . · · hissedil bil k hi · v man idaresince gösterilecek mahallerde Lon ra ( .R) - Çın - Japon iliti-,ben e ece ç bır terakki te- mege vakıt bulmuşlardır. Rus - Japon . 1 t k-ı 
• . . . . . . ış e me mer t:"Lleri tesis işleme ve nakli-

Iaf ı hakkında Royter a3ansına gelen tel- mın edememış}erdir. Kıokiangın cenu- hadiseleri de çinlilerin maneviyatını tak- . . . .. 
graflar japon ileri hareketi karşısında bunda, Hankeudan 200 kilometre mesa- viye etmiştir. ye_ ~l!nl.arını orman ıdaresının gostere-
. ı·ı · ·· rd"kl • k · f de · nJ hlaruru~ ka]mı<: olduk . . . . cegı şekillerde tanzim ve büyük nisbet-çın ı erın goste ı en mu avemetın e Japo ar mı 'S --,ı • - Yangçe nehrinin cenubundaki çın cep- . 
· ı "b" y ni imalinde de Mey- lerde zıraat vekaletince verilecek nüınu-
günden güne daha bariz bir kuvvetle arı gı 1 angçe n ş hesinde- bulunan royter ajans muhabiri- n<>lerine uygun dık a·· k lıkl 

Wang civarinda durdurulmuşlardır. . b"Id· div· .. . nl kül" . - san ve ıger ap ar 
tezahür eLtiöini kaydediyor. Yanaçe neh- . . uha b nın 1 ır g ne gore Japo arın lıyet- · • ~ı tl . im U baka 

• • • 
0 

. . "' • Gerçe her iki nuntakada da m re e- . . . w zıraı d.J.e eı a , orman yasının 
rının şımal ve cenup sahıllerınde ugra- 1 f 1 d di fak t b""yük" Iı taze kıt:ıat almadan ılerilemege muk- kıymetlendirilmes· . . . t d k . . . <l • . er ası asız evam e yor, a u d" 

1 
_ . .. lD! ın aç e ece ıma-

dıkları muvaffakıyetsızlıl er Japon ka- h" b' h b . k" af . t· te ır o amıy .. caklanna emruyet hasil latın deruhte edı"lrn 1 uha be 
ıç ır mu are e ın ış etmemış ır. es ve m se ve 

rargfıhrnda endi~c uyandırırken Çin ka- Öyle anlaşılıyor ki japonlar çin müdafaa eden çin ha kumandanlığı vaziyetten çalışma tarzlarının ve fiat murakabele-
rargahında ümit bilakis y eniden can- 'hattının zayıf noktasını keşfetmeğe çalı- memnundur. rinin orman uınum müdürlüğünce ya-
lanmaktaclır. şiyorlar. Japonlardan alınan veya japon ölüle- pılabilınesi şartının kabulü gibi işleri 
Şanghaydan Royter ajansının muha- Umumi kanaat şudur ki japonların rinin üzerinde l..ıulunan bir çok eşya çin için teşkilatlı hale gelecek ve ziraat ve-

biri tarafından gönderilen bir telgrafda ilerileyebilrnelcri için mühim mikyasda genel karargahında toplanmaktadır. kaletinin tespit edeceği işletme ve kon
şu noktalar kaydediliyor. takviye edilmeleri, yeni kuvvetler ve Şanghay, 20 (ö.R) - Fransa sefiri trol planını kooperatif halinde takibe-

Yangçe nehri s:ıhillerinde ı;ankeuyu malzemeleri harbe sokmalan lazımdır. japon sefiri nezdinde Pekinin 80 kilo- decek köylülere' ( b ) fıkrasında ya
müdafaa eden çin kuvvetleri karşısında Gerçc son zamanlarda, bilhassa Yang- metre cenubunda Takentun mevkiinde zılı mikdarlar her kooperatif azası için 
uğradıkları devamlı muvaffakıyetsizlik- çenin ccnubuna japon takviye kuvvetleri Fransız rahiplerine ait binaların hava- on misline çıkarılmak suretile hesapla

ten ja~n askert mahlelle~i 5ok endişe-lgönd~~ilm~şs~ de .te~iri o~amıştı~. :u~ dan. ~mb~dı_man edilm.e~ini protesto n.ır. :ek~etin ~~adesile bu nisbet daha 

Altı Sovyet tayyaresi 
Mançuko hududuna geçtiler yere 
500 metreye kadar yaklaştılar 
Tokyo, 20 (ö.R) - Un - Çundan gelen bir telgrafa göre a1tı Sov

yet bombardıman tayyaresi Mançukonun Şark hududunu saat 10.20 
de geçmişlerdir. Tayyarelerin Un - Çun üzerinde uçtukları ve 500 
metreye kadar alçalarak bir çok devirler yaptıkları görülmüştür. Bun
dan sonra hududun diğer tarafına çekilmişlerdir. Diğer bir Sovyet 
bombardıman tayyaresi de saat onda yine Ma nçukonun şark hududu~ 
nu geçmiştir. Hiç bir bomba atmamışlardır. Üzerlerinde dolaşılan her 
iki nokta da Mançuko arazisindedir. 

Amerika 
Ticaret muahedesi 
müzakereleri 

basladı 
~ 

tekrar 

İstanbul. 20 (Hususi) - Amerika ile 
ticaret muahedesi müzakerelerine yeni
den başlandı. Amerika heyeti bu husus~ 
ta yeni talimat almıştır. 

lngi!iz yüzbaşısı 
Viyanayı terke davet 

edildi 
Londra, 20 (ö.R) -1ngilterenin Vi

yana konsoloshanesinde pasaport me
muru iken bir kaç gün evvel Gestapo ta
rafından tevkif edilmiş olan İngiliz yüz
baıısı T o mas Keymbir en kısa bir müd
det içinde Alman arazisini terke davet 

edilmiştir. Yüzbaşı casuslukla itham edil
mektedir. Tevkifinden haberdar edilen 
İngiliz sefaretine de yüzba~1 hallmdaki 
ithnm bildirilmi§tir. 

İngiliz sefareti yüzbaıırun bu akşam 

serbest bırakılacağını hükümetine bil-
dirmi~tir. lngiliz diplomatları ajanları 

hakkındaki ithamı tefsirden sakınmakla 
beraber buna pek inanmıyorlar. Her 

,....V'f4?'~ZJVZl2"U"&'..;(')t'~-ll!'lii4ı!~ll 

Atatürk 
Moskova, Varşova, 
Tahran ve Bağdat 
elçilerimizi kabul 

buyurdular 
İstanbul, 20 (A.A) Reisi-

cümhur Atatürk dün öğleden sonra 
Dolmabahçe sarayında memar oJ. 
duldan yerlerden ıeleo Moskova 
büyük elçisi Zekai Apaydm, V UfO
va büyük elçisi Ferit Tek, Tahran 
bijyük elçisi Şevki Berker ve Bağ
dad elçisi Tahir Lütfü Tokayı ka
bul buyurmuflar ve kmdileriyle bi-

~ rer müddet göriitmüşlerdir. 
~rLYz;rz:r/XZZ"~..LLZEL2~ZZZEti 

Kazım Özalp 
Doğu manevralarını 
takip için ~/azığa 

gidiyor 
İstanbul, 20 (Hususi) - Doğu ın.anev• 

ralarını takib etmek üzere Milli Müda· 
faa vekili General Kazım Özalp pazat" 
tesi günii Elazığa gidecektir. 

Ga yrimübadil 
halde ecnebi bir diplomat veya ajan işlerinin tasfiyesi 
nezdinde bulunduğu hükümetin itimadı-
nı kaybetmiş olursa önceden kendi hü- Kanunun tatbik talimat· 
kümetini bundan haberdar etmek adet· namesi Heyeti Vekileden 
tir. Halbuki yüzbaşı Keymbri böyle bir Çlkh 
iş'ar yapılmadan tevkif edilmiştir. Di- lstanbul 20 (Hususi) - Gayri mü'..."\• 
ğer taraftan casusluk ve ahlaksızlık AI~ dil işlerinin tasfiyesine dair kanunun 
man zabıtası tarafından hoşa gitmiyen tatbik suretini gösteren talimatnamenin 
şahıslara karııı ileri sürülmesi mutad olan meriyet mevkiine konulması vekiller 
iki ithamdır. hcvetince kabul edildi. 
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Beyaz perdenin yeni yıldızlarından 
Priscilla 

< 5 

Beyaz perdenin yeni yıldızlarından 
Luiz Kampbel 

wa•-==> 

Sinemanın yeni töhretl:~-inden Me .. mı.;~ı 

Movita Slender 

Lili Damita 
Kocasından boşanıyor mu? 
Güzel Erol Flin'in çabuk boşanmalar 
şehri olan (Reno) ya bunun için mi gitti 
lice ve esrarengiz bir surette {Reno) ya Erol Flinin de geli~ itte bu eayialara yor. 

Genç ve güzel aktör Erol Flinin giz-ı duğu oayialarını ortaya c;ıkanr. 1 mek üzere olduğundan ısrarla bahsedili-

geldiği haber veriliyor. Reno bir eehrin yol açmıehr. Oç senedenberi evli olan bu kan koca 
adıdır ve bu oehir Amerikanın boşanma cKaptan Blvod filminin kahramanı bu müddet içinde esasen birkaç defa da

C:lavalarını pyanı hayret bir süratle in- olan artist Holivuddaki arkadaelarından nlmışlar. Ayn yaşamışlar ve sonra da 

taç etmekle maruhur. Meksikaya gideceğini söyliyerek aynl-

Bu tehre gerek sahneye, gerek beyaz mıe ve kimseye haber vermeden müte

perdeye ve gerek siyasi hayata her hangi nekkiren (Reno) ya gelmiştir. 

barıımışlardır. Birkaç hafta evvel bera-
berce Kaliforniya sahillerinde bir gezinti 
yapmışlardı. O zaman aralarında bir ge

çimsizlik ve tataızlık görülmiyordu. Erol 
yüluek bir zatın gelmesi derhal ortaya Erol Flinin kansı Lili Damitadır. Şiın- Flin yakında Şafak Mangari iıminde yeni 
o zatın karısı ile boıanmak üzere bulun- di Amerikada bu yuvanın yakında çök- bir filim çevirecektir. 

Şarlonun kalbini 
çalan güzel kız 

Holivudun son dedikodueu.. Şarl 

Şaplin (Şarlo) yeni bir aıka tutulmuf.. 
Yeni ve güzel bir genç kız, Şarlonun 

kalbinde Polet Goddorun yerini alml§ 

veya alıyormuı. 
Bu pyia ve dedikoduların çıkmasına 

etmek iıtemiı.. Kızı almıı. stüdyosuna 
götürmüş. Burada saçına. kanına, yanına, 
gözüne başka başka formlar vermiı. 

Ve nihayet çok güzel ve beyaz perde
nin perisi olabilecek bir kız meydana ge

tirmiı. 

Jıte Şarlonun kalbinin kazaııdığı söy
lenen kız budur. Ve onunla bu kadar ya
kın alakası bir kalp alakası sayılmakta
dır. 

.-- r = 

.. 
Uc 

t 
güzel yıldızların yarattıkları üç 

Küçük yıldızlardan 
büyük yıldız da oluyor 
Deanna Durbin ve Jakı Kooper ilk 

dela o/atak büyük rol alıyorlar 
Holivutta, cOniversab etüdyolannda ---~-,,.,,...,~~~ 

çevrilmekte olan yeni bir film sinema · ı. 
tarihinde belki yıldızlann istikballeri ba
kımından yeni bir devir açacaktır.Çevril
mekte olan bu film etrafında Holivutta ' 
wıulden olduğu üzere hiç bir reldam ya
pılmaması da ayrıca nazarı dikkati celb
etmektedir. Kim bilir belki bu hareket 
daha fazla sürpriz yapmak ~çindir. 

Filmin hususiyeti mevzuundan ziyade 
oynıyanlardadır. Şimdiye kadar yaşları 
icabı çocuk ve genç kız rollerini yapmış ' 
ve cküçük yıldız> olarak parlamıt olan 
Deanna Durbin ve Jaki Kouper bu filmin 
büyü kyıldızları oluyorlar. Senaryö iti
bariyle de ilk aşk sahnesi çeviriyorlar. 

Şimdiye kodar Holivutta da çocuk 
yıldı;dorın parlak ömrü on dört nihayet 
on beıı yaşlnm.a kadar dev::m ederdi. 
Üniversal kumpanyası bu iki küçük yıl
dızda büyüdükten sonra da büyük yıl
dızlar arasına girebilece!< kabiliyet gör
dükleri için ilk defa sinema aleminde 
böyle bir tecrübeye giritmiş oluyor. Bu 
tecrübe umavaffak olduJu takdirde sa
dece bu iki sevimli küçük yıldıza büyük 
yıldızlar an.sında mevki aldırmakla kal
mıyacak, diğer küçük yıldızlar için de 
yeni bir oöhret yoluna imkan açacaktır. 

Güzel yıldız Korin Liiferin son 
resimlerinden biri 

~-..--------------------------------------Beyaz Esir 

güzel plaj modası 

75 lik 
Bir kadına 

Tam 144 kişi 
talip çıktı 

75 yaıında bir kadına, evlenmek lçin 
144 kişinin talip olması oüpheaiz inanı
lacak bir teY değildir. Fakat. hadise ln
gilterede hakikaten olmuetur ve bugün, 
bu kadının •eksenlik kocasiyle Jngiltere
nin en mesut çifti olduğu ilan edilmek
tedir. 

Vak'a Ingilterenin Essehs kontluğun
da Tanderıley kasabasında geçmektedir, 
Bundan otuz sene evvel, kocası ölerek 
dul kalmıt olan yetmiı beelik bir kadın, 
bugün kendisini dünyada pek yalnız his
setmiş ve tanıdığı tek erkek olan vergi 
memuruna baş vurmuştur. Bu müracaat, 
vergi memuru ile evlenmek için" değildir. 
Ondan ricası, kendisine bir koca bulma
sıdır. 

Vergi memuru, on beş senedenberl 
kendisine her müracaat ettiği zaman ver
gisini• derhnl veren bu kadından çok 
memnundur. Buna mukabil kadına ken• 
disi de elinden gelen yardıtnJ yapmak, 
İstiyor ve ona koca bulmıya çalıııyor. 

Bir taraftan vergi memuru, diğer 

taraftan onun ricası üzerine bütün arka· 
daşlan kapı kapı dolaearak para topla• 
mak için gittikleri her yerde 75 lik kadına 
koca arıyorlar .. Bu haber ağızdan ağıza 
da yayılıyor ve az zamanda ihtiyar kaı
dına 144 kiti talip çıkıyor. 

O zaman kadın kimi intihap edece• 
ğini pşınyor. Bunlar arasında 35 Jik 
gençlerden tutun da 80 lik ihtiyarlara 
kadar muhtelif meslekte kimseler var· 

/nkıla"'bı z h kk J [ k b dır. Fakat ihüyar kadın nihayet bun-mı a ınaa yapı aca u lardan 80 yaıında birini intihap ediyor. 

I 'l ' ' k ' k Bu intihabında başlıca amil, adamın, es.o 
ı mı çevırece sınema san at ar- ld kocası gibi, vaktiyle poıta idaresinde 

ları yola çikmak üzeredirler çalıımıe olmas~ 
tnkılabımızın 1908 den 1922 ye ka- det içindeki maceralarını anlatmaktadır. Fransız fıkrası 

darki tarihini canlandırmak üzere cBe- Bu maceralar Türk inkılabının geçirdiği izale oğluna çıkıetı: 
yaz Esir> adında bir filmin çevrileceğini safhaları gösteriyor. Filmi cNeıeaiz so- - Neden mektepte riyaziyeden bu 
evvelce haber vermiştik. Son gelen F ran- kak> ve cŞanghay dramı> fil imlerini çe- kadar fena not alıyorsun? 
sız gazeteleri memleketimize kalabalık virmiş olan Mark Sorkin çevirmektedir. - Çünkü riyaziye hocamız Yahudi 
bir sinemacı ve artist grubunun hareket Filimde baı kadın rolünü adı ıimdiden dü manı ı 

etmek üzere olduğunu haber veriyorlar. haber verilmiyen maruf bir Fransız yıl- lzak oğlunu vaftiz ettirip katolik yap
Yine gazetelerin yazdıklarına göre fil- dızı yapacakbr. Erkek rolünü ise çok za- tırarak hocasının hıımından kurtardığına 
min yapılması esnasında hükümetimiz rif yıldızlardan John Lodge üzerine al- zahip oldu. Fakat oğlu gene fena numa

ordumuzun da yardımını vaadetmiıtir. mıştır. Lodge aslen Amerikalıdır. Fran- ra almakta devam edince hiddetlenerek 
(Beyaz Esir) in mevzuu eski Türk reji- aada hukuk tahsilini yapmıı, sinemaya sebebini sordu. Çocuk cevap verdi: 

minden bir müslümanla evlenmiı olan intisaptan önce de bir müddet avukatlık _ Ne yapalım baba? Biz katolikler 
genç bir Fransız kadınının 1908 den etmiştir. Mükemmel ve pürüzsüz bir böyleyizdir. Siz Yahudiler gibi hiç bir 
ATATORK lııkılabına kadar ı;ı:eçen müd- Franıızca konuımaktadır. zaman zeki olamayız kil.. 
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yorum.> 

Bu izahatı memnuniyetle telakki bu
yuran sayın başvekil: 

- cVerdikleri malılmat bizim için çok 
ıayanı memnuniyettir, dediler. 

Daha sonra söz alan Şerif Rıza halef
lerinden B. SeWıattin geçen seneki ih
racaim ba:zen zorluklarla ~ılaştığını, 
bu sene Almanya ile akdedileıı anlll§ma.-
da ihracat. ve ithal~ıt miktar! rı tahdit edil 

mcyip serbest bırakıldığından üzüm ve 
inci.rlerimizle birlikte pamuklarımızın da 

ZiYAFET 

Tayyare Sineması T~':!':" 
I8 Ağustos 938 Per§embeden itibaren 

2 büyük ve Muhtqem filim birden 

Gönül Acısı 
KLARKGABU: 

MtRNALOY 

Gizlenen ıstıraplar 
VIUAMPOVEL 
KAYFRANCIS 

Gibi iki dibi ann'atkinn temıi.. Tarafından mÜllelna bir IW'et-
lfuden çıkmq hissi Te içtimai te yarablrmf büyük aile 
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Memleketimizde şimdiye kadar 

- BAŞT ARAF1 10 CU SAH1FEDE -
görülmiyen bu tabii hadise 

Zararsız geçti. yalnız görenleri 
kaldı telaşa vermekle 

rısmdan sonra saat ikide Kaplıca civa· 
rından geçmekte olan 1 1 numar lı oto
mobil bir deve katarına tesadüf etmio-

tir. Gecenin sükuneti içinde ansızın Ön· 
lerine çıkan otomobilden fevkalade kor· 
kan ve ürken develer birbirine girmi~ler, 
öteye beriye koıuımağa ba2lamıılar. fO; 

för de ne yapacağını şaşırmıştır. Oç de-
venin ayağı kınlmıı, üçü de ağır ıu· 

rette yaralanmııtır. Şoför otomobili bı· 
rakarak kaçmıttır. 

Fi istinde karışı lıklar 
vahim b·r şekil alıyor 

londra. 20 (ö.R) - Fillstinde ka· lardır. İngilizler tarafındaki bütün zayiat 

npldıklar daha vn1ıim bir oekil almakta- lngiltereden eon celen mllhafu: alayına 

dır • .A3Uere b.rp tayyarelerin de iştira- ittir. A.kerle teclhiıçı1er arnsındıı Ncb
lıs civannda yeni bir müandeme olmuş-

kiyle yapılan hareketten .oııra zayiat 

blançosu ıöyledir : 50 ted~i ve buna 

mukabil iki Jngiliz askeri öldürülmüolcr-

tur. İngiliz askerleri asileri tam toplantı 
ve konferans bnlinde bnstmnıılar. 14 ki
şi öldürm .. lerdir. Dört lngillz askeri y -

diT. BiT asker ve yedi 8\.lh y yarnlanmı§- ralıdır. 

Diğer tarcftan kraliyet hava k.uvvetl· 

ne mensup bir tayyare düımü§, içindeki 

iki eubay ağır ~ekilde yaralanmııtır. 

Yafa ile T elılviv arııaında tesis edi

len tel örgü hududunda iki yahudi yara• 

lanmıııtır. Kudüstc bir ~ahudi &ilah ate· 

şiyle ağır yaralanmıştır. 
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4 KAR LI · iMPARATOR Napolyonun, çapkınlık ve aşk macera
larını, hususi hayatını içinde geçirdiği 

-34- Yazan: Kemalettin Şükrü 
···············-······································ 

sarayı Mal mezon BiZANS SARAYININ iÇ YUZU 
············································-······································· 

Bugünden itibaren Başvekil oldunuz Milli •• haline kondu 
Bu geceden itibaren de kızınız imparator hazretlerinin 

saraylarında ikamet edecek. Onu almağa geldim 

muze 
Leonun daha veliahtlığı zamanın- zaman birbirimizin nasıl olacağımızı çıkmazdan evvel güzel Zoiçe ile bu

da Stilyen Zautzesin güzel kızı Zoi- görürsün. . luşmalarına sevgilisinin babası Stil-

Bir milletin büyüklük ve asaleti yetiş- ve tabiatine göre bir m~avere salonu 
tirdiği büyük damlar ile ölçülür. Dünya- yapılmış ve salon yapılırken direktifleri 
ya ve insanlığa hizmet edebilen zeki in· bizzat Napolyon kendisi vermiştir. 

torun tac geyme merasimi, muhteşem 

nişanları, bütün seferlerinde üzerinde bu. 
lumı.n askeri elbiseler en küçük teferrü
atına kadar salonlarda görülüyor. sanların yetiştiği memleketler tarihe al- Napolyonun tertip ettiği bütün eef er• 

çe ile olan aşk macerasını bütün Bi- Senin aşkının kuvveti bana hem yenin yardımını biliyordu. Ve daha 
tın harflerle mal ediliyor. ler bu salonda isti1ftre edilerek kararlar Fakat asıl enteresan olan köşe, Na

polyonun maceralı ve heyecanla olan 
günlerine ait olanıdır. zans biliyordu. karımı hem de senin kocanı bir gün· o zaman bir vaadda bulunmuştu. 

Genç sevdalılar fırsat buldukça de yok ettirecek imkanı verir. - imparator olduğum zaman ba-
Bizans harici bahçelerin ağaç gölge- Bu, açıkça bir cinayet itirafı idi. bam başvekil yapacağım. Bu gece, 
leri altında kem gözden ırak ve bir- Zoiçe anladı ve anlamakla beraber ·bir çok hadiselerin birbirini kovala
birlerine çok yakın tatlı dem1er ge- ~itre~~i bile .. Öyle a~klar ve yine dığı, Hıristidinin Saray nazırı ve Se
çiriyorlard.ı. 0 ?'le. ı~tır~.sl~r ~~rdır. ki Ayalnız ke~- bastiyanonun da muhafız kumanda. 

Fransız milleti Napolyon Bonapart ile verilmiotir. Büyük Lejiyon nişanı burada 
iftihar etmektedir; ve bu hususta çok teıiı edilmiı ve fermanını Napolyon bu
haklıdır. Çünkü her zaman ve her clevir- rada imzalamı§hr. Maamafih, imparato· 
der Fransanın büyük bir evladı olarak riçe ile bozuştuktan eonra Napolyon bu 
anılacaktır. saraya bir daha gelmemiştir ve impara-

Bu hatıraları canlandnan odanın or~ 
tuında üzeri altın iolemeli bir masa var
dır. Bu maaııya (Austerling muharebe 
roasası) namı verilmiıtir. Masanın bat 
ucunda Napolyonun büyük bir resmi ve 

Bu aşk, Leonun olduğu kadar Zo- dılerını duşunduklerı anlarda hıç nı o]duğu bu gece Leon bu yeni ta-

lçenin de ilk a~kı idi. birşey .. Hatta en mukaddes şey bile . l d b b a oldugu" 
:s .. 1 · d l yın er yanın a, aş aş 

ikisi de birbirlerini çılgınca sevi- go~ erınk . e ozm::ız. L b t li sevgilisi Zoiçenin babasına karşı 
yorlardı. .. l et_e. ım oıçe, eonun u a eş vaadını yerine getirmekle başlamış-

Napolyon tarihte henüz misli görül- toriçe kendisine bir inziva yuvası haline 
memiş bir ~ekilde 29 yaşında genç bir getirdiii bu yerde 1814 yılında ölmüı
Korsikalı iken, büyük bir imparator ola- ı tür. Ancak imparatoriçe öldükten bir ae
rak dünyayı titretmiştir. Askeri kıymeti ne eonra 18 l S yılında Vaterlo mağlubi
de herkesin tasdikinde olan bu yüksek yeti üzerine Sentelen adasına sürülürken 
kumandan, alelade bir familyamn azala- Napolyon bu sarayda çok acıklı saatler 

bu resmin etrafında onun me,hur 12 ma
reşalı sıralanmışbr. Daha 6tede üzerinde 
(N) harfi altınla ornlmuı büyük ve ,.. 
hane bir taht görülüyor. Odanın duvar• 
lan harp cephelerinde kumandanlarına B soz erme: 

Zoiçenin babası olan ve izansın - Peki ama, o vakıt ta bizim bir- tı. 1 
dl·n sınıfına mensup eski asilzade le- d mparator · 

lesmemize kilisa müsaa e etmez. tik • l · k ki b k'lı' azlet 

nndan dört hükümdar çıkarmış ve bun- yaoamı~tır. 

lan dört devlete baş yapmıştır. Bu büyük MALMEZONUN 1Çl kendi eliyle yazıp gönderdiği emirname-

rinden Stilyen Zautzes te bu mace- ~ · ~ . L h ış 0 ara es aşve ı - zek~nın başardığı işlerin sım beşer tari-

h ,... Dedıgı zaman eon aynı araret- l k hinde daima bir istifham olup kalacak-
rayı biliyor, göz yumuyor ve atta le: mi~. y:rine başve~a et. m~ amı?a 
kızını teşvik bile ediyordu. _ Ben seni 0 kadar çok seviyo- Zoiçenın babası Stılyenı tayın etmış- tır. 

k 1 cak Fransız1ar kendi tarihlerinin en parlak 
Çünkü Leon eğer ızını a a rum kı·, demişti. Aşkın ug"' runa bü- ti. . . . .. . . . 

B d ı 1 sahifelerini işliyen Napolyona karşı en 
olursa timdi veliaht karısı ve biraz yu"k kilisa kanunlarını bile hiçe saya- u tayın emrını e guz.e. s~v~! ~8• ı-

la bab b• H t d t büvük hürmeti göstermekten geri ka1mı-lonra da Bizans imparatoriçesi o - nin asma ızzat ırıs ı ı go ur- " 
rım. yor. 

cakb. Leonun bu sözlerini Zoiçeye kar~ı müıtü. ır y - hah · 'ha • Senei devriyeler münasebetiyle yapı-
Zoiçe pek --ı.uk Leonun kalbini olan a•kı içinde havaya atılmı• bir - ann sa tan ıti ren yenı 

~ Y ır V b lan nümayişler, dikilen Abidelerden son-
oüzel elleri içine almı•tı. fiyaka sözü z;annetmeyı'niz. O haki- vazifenize ba•hvacaksınız. c u ge-e ır Y ra Parue 20 kilometre mesafedeki Mal-

lmparator Vasilin piç oğluna bat- katen bu sevda yolunda yalnız.cina- ceden itibaren de kızınız: Zoiçe imoa- mezon sarayını ~imdi, bir müze haline 
ka zevce seçmesi ve hatta iınpara- yetler i•lemekle kalmıyacak. Kilisa rator hazretlerinjn saraylannda ika-

y ld' getirdiler. Bundan maada Napolyonun 
torun Stilyeni kızını ba~ka birine ile de adam-,__llı carpışacaktı. met edecekler .. Onu almağa ge un. F ~ aJU hayat ve hahralannı canlandıran onte-
vermeğe icbar etmesi bu aşkı sön- * Demişti. neblö, Kampiyen, Sen Klu ve diğer mev~ 
düremedi, bilakis körükledi. Leon, evlendikten sonra ve tahta -BiTMEDi kilerde ele !bide ve müzeler açılmıştu. 

Aşk hisleri zora gelmezler. Zor ç k Maluller yurdunda Napolyon için inşa 
aşkı körükler .• Belki tazyik olmasa Cella" tta ocu edilen mezar dünyanın en muhte§em 
idi iki genç te birbirlerinden çabuk mabetlerinden biridir. 
bıkabilirlerdi. Fakat, bu abide ve mabetler içinde 

Fakat hisleri etrafında hislerine ---o-- Napolyonun hayat ve hususiyetlerini en 
yabancı k imselerin tazyikleri onları Kurutulan arazi Mütahas sısı tet- bariz olarak şekil1endirip yaşatan yer 
bir daha birbirlerinden ayrılmıyacak k 'k Malme:ıon kaşanesidir. Napolyon devri-
imiş gibi yakla~tırmıştı. is, lenivor l at yapıyor ni anlıyabilmek için bu müzenin içini 

ikisi de evli olduktan halde yine 'J k k'" f'd ı h i h 
Ço uk vl v eıt:rafınd t'' d gönne a ı ir. mparatonın usus a· 

birbirleri ile buluştuklan anlarda Le- Torbalı romtakasında Cellad ve Bele- c sag ıgı mevzuu.. a e u - yatı. aok maeeralan, çakpınlıklan bu sa-

Sarayın içinde yirmiye yakın büyük )erle süslenmiıtir. Bu emirnamelerde mu
salon vardll' ki, hepsi en nadide tarihi harebelerin cereyanını mütalea etmek 
eıya ve hatıralarla doludur. Her ıalon mümkündür. Kurşun kaleminden, cep aa• 
tariht birer simaya haeredilmiıtir. Me- atine, harplerde ilstüne oturduğu met
eell .alonlardan birisi Napolyonun oi- hur sandalyesi ile hepsinden daha mq
luna, diğeri imparatoriçe J ozefine-üçün- hur şapkasına kadar en küçük eşyalar 
eüsü Napolyonun kız kardeti kraliçe Har· buradadır. 
tenziye namına. dördilncil bir aalonda Müıavere salonunun yanında, mlllİkl 
Napolyonun aeferleıi. diğerinde ask.od salonu, Napolyonun yemek odası, kütüp
te,killb ve saire re.imler ve ef)'alarla hanesi, elbise dolaplan ve elbise dolap
canlandırılmı§tır. larında ise türlli, türlü kadın elbiselerf 

Bu müze eşya itibariyle o kadar kıy- toplanmıştır. Altın ve mozayıktan yapıl· 
metliclir ki, Napolyona ait bir tek resmin mı~ hamam imparatoriçe ve Napolyona 
yanm ,Jllilyon lira kıymeti olduğu söy- ait çok gizli safhalan yaptıyor. Jozef'm 
lenirse hakiki vaziyet tebarüz ettirilmiş ile Napolyona ait iki resim vardır ki bun· 
olur. lardan Napo)yona ait olanı yarım ınilyon 

Napolyonun çocuğuna ait altın beşik, lira kıymetindedir. 
büyilk eşyaları ve saire ile birlikte Na- Haslı. Malrne7:on, çok beyecanh ve 
polyon ve imparatoriçe Jozefinenin ya- buhranlı devirleri canlandıran kıyınetU 
tak ve yorganlan da buradadır. lmpara- 'bir müzedir . 
.............................................. , ........................ .. 

•• •• • • uzum ve ıncır Çeşmede 
pıyasası 

on sevgilisi Zoiçeye: vi göllerinin kurutulmasile meydana çı- lerde bulunan Ankara numune hastane-: rayın içinde geçmiıôr. Ve imparatoriçe 

- Bekle .. Hele babam bir ölsün. kan münbit arazide zevkli bir çalışma si çocuk hastalıkları mutaha~ısı profe- Jozefin ile en tatlı sahneleri burada ce-
Hele bir imparator olayım.. başlamıştır. Köylüler bu araziyi sürmüş- sör B. ve Bn. Ekştayin dün ~enemende reyan etmiştir. Bu itibarla Fransızlar bu Perşembe veya cu-

Diyordu. Stilyen de kızma: ler ve ekmişlerdir. Alınacak randınanın tetkiklerine devam etmişlerdir. sarayı en büyük milli müze haline koy~ maya açılacaktır 

Bir otomobil 
kazası 

- Aç gözünü, aptallık etine .. çok yüksek olacağı anlaşılmaktadır. = muşlardır. • 
Hem kocanı hem de Leonu idare et. Bu arazi bilahara topraksız köylülere Yunan NAPOLYON VE MALMEZON mal gelmiştir Çeşme kazasında bir kaza olınuştm. 

1 k d B' Çe§me kaymakam vekili B. Erisoy, hil· 
Bir reza et çı arayım eme.. ızans- verilerek tapuya bağlanacaktır. imparatorun gizli ve çok meraklı ha- 'Ozilm ve incir piyasalarının açılması kU t d kt B S ki Er Al 
ta herşey olur .. Ve sen muhakkak --o- yatının bir kısmı Malmezon sarayının . dl edil k dir n· me 0 oru · a en ve açatı 
bir ~n imparatoriçe olacaksın. Sanavici/eri duvarlan arasında geçtiği gibi şöhretinin için etü ere devam me te . ün belediye reisi B. Mehmet Erol, Tatar 

Demişti. Dikkatsiz bir ŞO• J kemaline erdiği zamanlarda da yine bu muhtelif UzUrn bölgelerlnden İzmire mil- ç~mesi civarında bazı isk~n i~lerini inr-

Zoiçe bekliyordu. f ehrimizde saray içinde çok muhteşem toplantılar him miktarda kuru üzüın gelmiştir. Ge- celemişler ve Çeşmeye avdet için Ala· 
Babasının hakkı vardı. f örün sebep o - ş olmuştur. lmparatcn ile ayrıldıktan eon- len mahs111 gayet nefis ve olgundur. çatı 7 sayılı otomobile binm.işlerdir. 
Eğer her hangi bir alcandala sebep Yunan ~yicilerinden 60 kişilik bir ra imparatoriçe Jozefinin son günleri de ttzilm piyasası bu vaziyet karşısında Merdivenli kuyu mevkilnde o1omobt. 

olacak olursa o zaman imparatorla JuğU kaza grup Atin~d~n ~ehrimiz~ ge~tir .. Yu- buaarayın içinde hitmi~tir. Sentelen ada- perşembe günil, inclr piyasası da yakın lin direksiyon rotu kırılmış ve otomo-
evlenmesine derhal kilisa mani olur- nan sanayıcilerı fuarı zıyaret ettikten sına sürülürken Napolyon. son :vedaı bu b' ihtimali gUnU ıl kt bil şose kenarındaki hendeğe yuvarlan-

Diln öğle vakti KUltürparkt.a, fuar ça- h . . d . cil L d t ır e cuma aç aca ır. 
du sonra şe rınuz e sanayı ere e emas- sarayda haykırm~br. Bu veda, Fnnsa . . v mıştır. Otomobilin içinde bulunanlar, 

Ama Leonun kansı varmış.. lışmaları devam ettiği bir sırada miles- larda bulunacaklardır. için büyük bir millt ziya olarak tarihe llk mcır 25 Ağustos akşamı 6000 çuval büyük bir tali eseri olarak hafif birer 
sif bir kaza olmuştur. Şoför Hüseyinin k 1 ak tiril kt' 

B Ş. d' d S aydolunmuştur. 0 ar ge ece ır. yara ile kurtulmuı:lardır. 
u.. ım ı var ı. onrasının ne 'd •Y• b 1 eli f h tin 't b' ~ 

1 .. k' b'I d' ı are ettıgı e e ye en eye e aı ır G • •• b d '// On yedinci asırda on üçüncü Ludvig ııw•m•amramm••mH~ o acagını ımse ı emez ı. . B G . . Q yTl ffl U Q l er ı n ı l!i"!Hıli?Zffl4f" W ~ 
ı Z · b' t ftan bab · kamyon, fuar mımarı · otyeyı evıne devrinde yapılan saray büyu"k şöhTetini şte oıçe ır ara asının .. . .. . N U lk ' k ' 

da telkinleri ile Leonu büsbütün ken- gottirmek uze-re hareket etmişti. Kam- Vesika alıyorlar Napolyonla Jozefine medyundur. • fl a eVl öşeSl ~ 
dine bağlamıştı. yon tam f~.ar k.~pısın~ g.eldiği sırada. şo- 1 799 Mısır seferinin mağrur ve galip · - ~ 

Hatta bir aralık buluştukları bir för tereddud gostermıştır. Orada istıra- Gayri mübadil istihkakının tasfiye iş- kumandanı gibi dönen Napolyonu genç ~ . ~..g-JZZZz.r...azzuzıa..Ü 
sırada Leona: hat etmekte olan amele Ethemin, kam- leri için defterdarlıkta hazırlıklar bit- karısı burada istikbal etmiştir. Cümhuri- 1-Evimiz motör kursuna devam eden~ 

6 

--=-
Bir kaza 

Yaşındaki Ziya 
bu kazada öldü. 

- Sevgilim, demişti. Ben evli- yonun çarpmasile kaburga kemikleri miştir. Bir çok gayri mübadiller müra- yetin birinci konsolosu ilan edildiği za· lerin pazartesi ve perşembe günleri desr-
p · k. h T'"' l · N lerın' ' e devam edilmektedir. Evvelki akşam Armutlu köyünde ba-yim .. Sen de evlisin. Senin karın ve kırılmıştır. caatlerini t evsik için mi1ll emlak idare- man arıste ı me§ ur uıy erı .arayı a· 

b l bed ik al b la 1 d 1 · t k d 'l · · 2 E . . b h . d h haf ~ından tek atlı arabasile e\"İ.ne dön-
benim kocam varken iz nası e i- Yaralı derhal memleket hastanesine sinden vcs· a mağa aş mış ar ır. po Yonun emrıno er e ı mıştı. - vımız a çesın e er ta pa- . 

F k b 
.. 

1 
. ka .. mekte olan Çambelli Mehmet Ali, ara· 

yen birbirimizin olabiliriz? kaldırılarak ilk tedavisi yapılmıştır. Bono için müracaatler beyanname, i,s. a at Napolyon yaşıyacak ve istirahat zar ve pel"§em e gun en ragoz oyunu . . . 
Leon da fU cevabı vermişti : Suçlu şoför hakkında, dikkatsizlik l tihkak mazbataları için de istida ile ya· edecek yer olarak Malmezonu intihap oynatılmaktadır. Bütün yurttaşlar da- bac;ını yolda devmruştır. Arabada bulu-

Hele bir imparator olayım. O maddesinden takibata başlanmıştır. pılmaktadır. ederek beğenmi~tir. Burada kendi zevk vetlidir. nan Çambelli Alinin torunu 6 yaşındald 
- -.:;;:;;:-- .. - -- - :a: - =c a ,.,. Ziya bu sukut neticesinde ölmliştilr. 

H ık il 
yaşamak haramdır. lamağa yerim yok.. biraz kahve çubuk: içtikten sonra git- HAdise adliyeye aksetmiştir. 

a m a Sa arı Demesi ile padişah ta: Deyince şah zade bir avuç alhn çı- meğe kalktıklarında kadın: 
- Nar kızlan ne demek.. karıp kanya verir. - Oğlum buradan dört aylık yol 
Diye sorar ve nasıl şey oldukları· Koca kan altınları görünce: gittiğinizde büyük biı dağa varırsı- vı• zede 

nı merak edip şahzadeye gidip ara· - Evlatcıklarım, yerim de var, nız. Orada Nar kızlannı bcldiyen 
ması için izin verir. yurdum da var. Bir gececik ne olur. devlerin anası var. Bak ondan bir yol 

Şahzade lalası ile bahadaaiıryiik .. Nasıl olsa geçer. öğrenebilirsen belki ele geçirirsin. Mühim ha/riyal 
te hafif yol tedarikini görürler. Birer Diye bunlan evine götürür. Yoksa ba!ka türlü çareıi yoktur. 
ata binerek şehirden dışan çıkıp ver Sonra biraz yemek içmek hazırlı- Deyince şahzade yine kanya bir yapı/maktadır 
elini Nar kızları diyerek çek.ip gider· yarak karınlarını doyururlar. Oturup avuç altın verip la1asiyle atlarına bi- Ed" ? Q (H i) Ak 1 D 

Ey oğul ben ise ihtiyarım bir Sözü kısa kesdim, bat ağntmıya- ler. dereden tepeden konuımaktalar iken nerek yola düzülürler. ır~e - ... usus ~ r eo 
0~ 0 

ayağım çukurda, dü§tÜm diye gidi- lım has bahçeye vardıklarında her Az giderler, uz giderler dere tepe kan .bunlara nereye gideceklerini eo- Masallarda tez gelir, biru :vakıt s
1
ent Arif M~d .~elin ba~~anlıg_ız:ı:ıh 

Sen. b l'kl d d' k ,ı t" l" t" )" "' la · kl d'· d" ·d l al lık l id . ·ı. k b' ''k ı_ stanbul Omversıtesı Arkeoloıı enstıtüsil yorum. m u genç ı e er m ne- ne aaar ur u ur u agaç r çıçe er um uz gı er er tı ay yo g er· rar. gıttı&.ten sonra uza tan ır yu se-. 
ki benden betersin. ~nl şarıl havuza akan suları seyre- ler. Şah2;ade: dağ görünür. Bakarlar ki yangın var asistanı Bn. Münire Karacalarlı ve Trak-

Demcsiyte oğlan içinde bulunan dip öten kuşların sadalannı dinleye Oğlan hem hastaltk halsizliği ile - Nineciğim, ben Nar kızlanna gibi ate§ yanıyor. Kızgınlığı iki saat- ya umumi müfettişliği mimarlanndan 
aşk ate§ini hiç olmazsa biraz söndü- dinleye kah oturup kah gezinirlerse hem yol yorgunluğundan takati kal- aşıkım. Onları aramağa gidiyorum. lık yoldan adam yakacak. Bir türlü Mazhar Altandan mürekkep bir heyet 
rür:üm. Ya artırıp bütün bütünken- de Nar kızlarının lakırdısı da bir tür- mıyarak gitmekteler iken akşam da Acep onlar nerede bulunurlar. ilerliyemiyerek ne tarafa gidecckle- tarafından Vize köylerinde hafriyata de-
dimi bitiririm hülyasiyle işi kadına lü aklından çıkmıyarak gittikçe yeni olmağa başlamı, .. Bir çeşme başına Demesi ile koca kan: rini şafırıp kalırlar. Dev anası da pek vam olunmaktadır. 
anlatmağa başlar. Kadın da §ahza- bir sevdaya uğrar. Biraz geçtikte varırlar. Burada bir koca karının ıu - Oğlum yeri buraya dokuz ay- küçük bir şeymiş. Bunları görünce Vizenin tarihi Kaleleri etrafında ayrıca 
denin söylediklerini dinledikten son- bahçede rahat edemeyip yine saraya doldurduğunu görmeleri ile selam lık yoldur. Hem de ıbütün bekliyen· elini uzatır. lki ıaatlık yoldan raftan sondaj ve araştırnıalar yapılmaktadır. 
ra : gider. Bir iki gün daha geçince sev .. vererek yanma vanrlar. O da bunla .. leri devlerdir. Oraya gitmek pek güç- limon alır gibi kulaklarından tutunca !kinci mıntaka olarak ayrılan Kırklar-

- Ah oğulcağızım ne kadar olsa dası gittikçe artmağa başlayınca Şah rın nereden gelip nereye gittiklerini tür. Gel ibundan vazgeç. Sonra seni ikisini de yambaşına getirir. eli köyleri de Edirne Müzeleri memuru 
senin :sevdiğin Nar kızlar gibi güzel babası oğlunun hastalığı geçmiş sa .. sorar. Şahzade : öldürürler. Gençliğine yazık olur. Bunlar, bir yandan kulaklarının Necmi tyenin idaresine verilmiştir. 
olmaz. Bari bu kadar sevda çektiğine narak yanına çağırıp bir takım kan.. - Nineciğim der. Biz yolcuyuz. Sana analık için söyliyorum. Sonra acısından bir yandan da ateşin kız- Kırklareli köylerinde Miladdan önce 

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

Nar kızları 
-4-. 

göre onlara a.Şık olsaydın yeri vardı. dmcı lakırdılarla o §Cylerden oğlanı Bu ak§am sende misafir olalım . Bizi pi~man olursun. gınlığından: ikinci asra ait ve kubbeli mezar adını 
Benim de birşey derneğe dilim var .. vazgeçirmek gibi bir takım lakırdı .. barındır. Sabahleyin yine gidecek Geri dönüp yoluna git.. işte bu ka- - Aman, yandık, bittik.. alan çok kıymetli asara rastlanacağı 
mazdı gibi lakırdılan söylemesiyle lar ederse de şahzade: yolumuz var. dar söylerim. Diye çağrıp çağrışa ölüm korku- ümit edilmektedir. 
oğlanın aklı bir hoş olup evvelki aş- - Ey babacığım, ben o dertten Deyince koca kan: Derse de oğlanın afkı günden gü.. aundan akıllan batlarından gidip: Hafriyat, bütün Vize aras,ındaki sayısı 
kını unutarak Nar kızlannın nasıl kurtuldum ama ~imdi yeni bir belaya - Aman oğlum bir tanecik ku- ne artmakta olduğu için koca karı- - Aman nineciğim. dokuza varan köylerde yapılacağından 
şey olduklarını dü~ünüp merak et- uğradım. Bunu gidip arıya arıya bul- lübem var, başım içerde ayaklarım nın söylediği lakırdılar hiç kar etmez. Diye deY anasının boynuna sarı- buralarda yüzlerce amele çalışmakta ve 
meğe başlar. madıktan sonra bu dünyada bana dışarıda, sizi abnızla falan konuk- Ne ise kalkıp yatarlar. Sabah oldukta lırlar. iki aya kadar ta.mamlanacağı tahmin 

------------------------------------------------~------------------------------------~------------=~=.ylTMEDI~ edilmek~wr. 
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Viyananın şahane skandalleri: 

Habisburg genç erine 
mahsus bir aş me tehi 

1'1 ransova 
ne 

jozefin 
·d·? 1 1. -

rezaletler arasında 
Vilhelrrıin gözdesi 

işlenen 

Kayser 
-6 

mevkii 

Yıkılmış bir imparatoıluk, arbk tarihe 
kanşmııı bir Avusturya ve .. Sefil ve pe-

,,~ 

rişan bir Habsburg hanedaDL. diyecek- L f 
siniz. Ve bu harabeler üzerinde, böylece ~ ', 

1 ~~. 

-hem de zebunkeşlikle- dolaşmakta belki W 

hiTaz zalimlik vardır. Fakat ne çare ki. .. 
Mahut c:Saray aşk nazın bayan Şaherin, 
ölümü ve bunu takip eden eski devirler 
arabacısının ifşaatı Viyana eskilerinin çe- ~. 
nelerini gevşetti. 

Şimdi arbk yazan, yazana, söyliyen 

aöyliyenet 
işte .. Bu yazdığımız da, Viyanaoın hü- , ~ 

tün erkeklerini bir zamanlar çıldırtan % 
dansöz Rozita Herfeldin anlattıklann
dan ibarettir. 

Habsburglann on dokuzuncu asrın 

sonlarına doiru olan şevket devrinin hu 
ôilberi diyor ld ı 

cEski zamanlarda, saray erkelderi Ba
letlere çok düşkiln idiler. Ta Meternihten 
beri Viyana erklnı dana ve dansöz için 
can vermekte idiler. 

c:Metemihin hususi Utibi cGenç> in 
sevgilisi, en me,hur ve maruf dansöz 
Fanni Elsler sık. uk yeni danslar vücuda 
~etirir ve mqhur cViyana takımı> tara-

fından sahneye konulurdu. Bu zamanlar KayseT Vilhelm 
ben de bu danslarda yer alıyor ve dan- madan ve dudaklarında manalı bir te-
aöz olarak geçiniyordum. bessüm olduğu halde: 

V .. d k cazı" 1 c-Hoş geldiniz bayım. dedi. Vazife-« ucu umun ço mevzun ve p 
olması, hareketlerimdek.l kıvraklık saye- nizi bütün salahiyet ve serbestiniz ile gö~ 
ıinde çok çabuk opera rakkaseleri ara- rebilirsiniz. Bu hususta size ben de yar
sında bir yer tuttum ve §Öhret kazan- dım mecburiyetindeyim. Buyurunuz. tef-

i tişe başlıyabilirsiniz ve ben de size reh
dım. 

cJtiraf ederim, o devirde bütün ıaray 
mensubu prens, dük veya kontlar, bü
tün hükümet ricali ve zengİn]er perestiş~ 
klrlamna ve dostlarımız idiler. Bunların 
hepsi de bizlerden bir veya birkaçının 
hamisi veya .. aahibi olmakla iftihar eder

lerdi. 

berlik ediyorum. 

cBayan Şahs polis müdürünü, büyük 
ve lüb bir salona götürdü. Sa1onda iki 
genç zat, iki güzel kızla eğleniyordu. 

cBu iki zat, imparator Fransuva Jo
zefin yeğenleri idiler. Ve polis müdürü, 
bu manzara kar~mnda yerin dibine ge-

laşıp gittiğini ııöylemeğe hacet yoktur. 
«Belki de o anda, bayan Şahsın zikret

tiği salonda Almanya imparatoru Kayser 
Vilhclm yoktu. Fakat Kayserin bu baya
ııın evini sık, sık ziyaret ettiği bir haki
kattir 1 Bayan Şahsın belli başlı müşteri
leri başta Kayııer Vilhelm olmak üzere 
yabancı bazı hükümdarlar ve prensler 
idi. 

cJşin hakkiyle eri olan bu kadın, bu 
tadı müşterilerinin ne gibi zevklerden 
hoşlandıklarını çok eyi bilmekte idi. 

cHükümdarların aşkları, zevkleri de 
delicesinedir, bir hükümdarın nasıl ka
dından hoşlandığını, zevklerin ne gibi
lerinden memnun kaldığını tayin etmek 
cidden güçtü. 

cBunlar çok mantıksız, çok şımank 
insanlar idiler. Çok defalar, kendileri bile 
ne istediklerini bilmezlerdi 1 Bunun için 
bayan Şahsın depolarında ( ? 1) Viyanalı 
Alman dilberleri, gürbüz Macar kız ve 
kadınları, rnillt kıyafetleri ile Karadağlı 
kadınlar, lrlandalı ve İtalyan kızlar, es
mer, kara gözlü lspanyol dilberleri ve 
hatti... Bir dudağı yerde, bir dudağı 
gökte çıkık kalçalı arap kadınlan bile 
vardı. 

cBayan Şaher veya bayan Şahsın hiz
metinde bulunduğum zamanların eyi ha
tıraları arasında kral Milun ile yaşadı
ğım zamanlann hatıulan bende derince 
bir teııir bırakmıştır. 

c:Bize karşı olan bu düşkünlük, g(iya 
güzel aanatlan himaye mabadiyle idi. 

Fak.at hakikatte bizden zevk kapmak-
tan bllfka bir maksat yoktu. 

Bu da bir· merak.. Telgraf kağıtları kol
leksiyonu yapan da varmış 

cBiz, en yüksek mevkili, veya en genç 
veyahut en ihtiyar nice prens, dük ve 
ArtidükJertn metresleri oluyorduk. Bu 
münasebetlerin hiç birisi de imparator 
Fransuva Jozefin meçhulü değildi.. 

cHayret değil mn Etikete en ziyade 
dikkat ve riayet glSsteren, bu yüzden ha
nedan efradından bir çoğunun ınahvol
maaına sebep olan Habsburglar reisi için 
ioanılmıyacalc birıey değil mi? 

c Yalnız fU ciheti unutmamak lazım
dır: Bu münasebetlerin mübah görülmesi 
için bayan Şaherin büyük ve lüks kona
ğında olması )hımdı. 

Ve, halktan birisiyle sevişen bir prens 
veya dük evlenmek istediği zaman, biz 
o erkeği hemen terketmek, ondan uza~
la~mak mecburiyetinde idik. Aksi tak
dirde ııaray tarafından ceza muhakkak 
idi. 

cSaray veya hükümet erkaniyle ran
devularımızı opera meydanındaki Bayan 
Şaher apartımanında verdiğimizi anlata
bildim, sanıyorum. Maamafih, bu apartı
manın karşısında, aynı büyüklük ve fev
kaladelikte bir aparhman daha vardı. 

Bayan Anna Şahsın bu apartımanına da 
gider ve prenslerle buluşabilirdik. 

cBayan Şaher ve bayan Şahs ayni yo
lun yolcusu oldukları halde birbirlerin
den korkulacak kadar nefret ederlerdi. 

cBayan Şahs, aile skandallanm - ne 
kadar gizli ve ne kadar yüksek kimselere 
mahsus olursa olsun- duyup, bilmekte 
t:msalsiz bir ustalığa malikti! Sonra .. her 
nkek veya kadına nasıl bir aşık liizını 

olduğunu da çok eyi bilir ve bulurdu 1 

Dünyada türlü türlü ~eylere gönül ve· 
renler vardır. Bunlardan bazıla11 akıl 

ve hayale gelmiyen delilikler icat eder 
ve bu sayede meşhur olurlar. Meşhur 

olmak merakı ise Amerikalılarda pek 

çoktur. 

içinde Rosi adh iki kişi varmış. Bunlar-
dan birisi kahve tüccarı, diğeri ise mü-
tekaitrniş .. Kahveci Rus, Brezilyaya doğ~ 

ru seyahat ederken öteki Rus ansızın öl
müştür. Bu hadise üzerine eş, dost tees
sür telgrafları göndermiştir. 

Telgraflar arasında Brezilyadaki Ro-
Koleksiyon meraklısı bir Alman yazılı 

sinin kendi karısına gönderip te müvez
eski telgrafnameleri biriktirmiştir. Bun-

ziin yanlışlıkla ölen Rosinin dul kansına 
lar arasında çok meraklı olanlan vardır. 
Çekilen bazı telgrafların cevaplan da 

kolleksiyon içindedir. Y ohan isminde
ki bu Alman, bir gazeteciye koleksiyo-

nundan ıu enteresan hadisenin vesika-

larını göstermiştir: 

verdiği telgrafta şunlar yazılıdır: 
cSağ ve salim Brezilyaya geldim. 

Müthiş sıcaklar var. Eyiyim. 

Rosi> 
Zavallı dul kadın bu yanlışlık üzerine 

müthiş bir heyecan geçirmiş ve hastala-
Almanyada bir ıehirde aynı sokak narak on gün ııonra ölmüştür. 

clşte bu kabiliyet yüzünden, bayan 
Şahsın apartımanına girip çıkanlar ara
sında sade bekar saray ve hükümet er
kanı değil, evli kadın ve erkekler ve akıl-

ı 
lara sığmıyacak derecede yüksek mevkili 1 
insanlar vardı . 

.. B::tyan Şaherin de bu rolleri mükem
mel surette oynadığını söylemeğe lüzum 

yoktur. 
cl3enim sahne hayatında yeni 9nladı

ğım sıralarda Viyana polis müdürlüğüne; 
yeni bir zat tayin edilmişti. Viyanayı, Vi-ı 
yananın hususi yerlerini ve bu yerlerin I 
kudret ve mahiyetini ve eşhası da pek f 
bilmiyen fakat işgüzarlık göstermek is- , 

tiyen bu zat, bayan Şahsın otelini ani! 
bir teftişe tabi tutmak istedi. Nevyoık hayvanat bahçesine adını bi!dirmiyen bir insan garip bir hedıyede 

c Toy polis müdürünü, bütün ciddiyeti bulunmuştur. Bu hediye babası kaplan annesi arslan bir hayvandır. 
ile karşısında gören bayan Şahs, kibarlı1: Gösteriş itibariyle çok korkunçtur ve asla terbiye kabul etmemektedir. Bu 
ve hüsnü muamelesini zerre kadar boz- yarı Asyalı yarı Afrikalı hayvan tipi arslandan ziyade kaplana benziyor. 

; Şen Sütun 1 ~ 
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Harp neden çıkar? Yalan • Fordun cevabı 
Küçük çocuk gazetenin serlevhalannı Hakim - Dün hadiseyi büsbütün baş-1 Muzibin biri meşhur otomobil fabri-. 

hece)iyerek okuyordu. Babasına sordu: ka bir şekilde anlatmıştınız. Bugün ne- katörü Forda iki boş petrol bidonu gön• 
- Baba, harp neden ve nasıl çıkar} den değiştirdiniz} dermiş ve mektubunda şöyle yazmıştı: 
- Mesela farzedelim İngiltere ile Maznun - Ne yapayım} Dün anlattı- «Sizin markanızı taşıyan otomobiller-

Fransa kavga ettjler. ğıma inanmadınız. Sizi İnandınncaya ka- den almak istiyorum. Fakat param yok. 
Çocuğun annesi müdahale etti: dar her gün bir başka türlüsünü anlata- Bu sebeple otomobillerinizin maddei 
- lngiltere ile Fransa kavga etmez- cağım. iptidaiyesini gönderiyorum. Bana bir oto-

ler, onlar pek dost .. İngiliz kralının daha mobil gönderiniz.> 
geçenlerde Parisi ziyaret ettiğini unut
tun mu} 

- Biliyorum karıcığım.. Sadece fara
ziye olarak misal şeklinde söyledim. 

- Öyle misal olur mu? 
lış şeyler belletiyorsun. 

- Ne münasebeti Sen 
her şeye karışma? 

Çocuğa yan-

olur olmaz 

- Neden karışmıyacakmışım} Hak
kım yok mu} 

- Hakkın yok demedim. Amma. 
- Demedin amma demek istedin .. 

Zaten sen hep böylesindir .. Bana ağız 
açtırmaz, hakh olduğum halde bile ... 
Nedir bu senden çektiğimf 

Çocuk lafa karıştı: 
- Baba, anlatmana lüzum kalmadı. 

Ve belanın neden çıktığını şimdi anla
dım! 

Karlı 
. 
ış 

Birkaç gün ııonra kapısının önünde 
bir otomobil durdu. içinden çıkan me-

Arkadaşlardan (0) otomobili ile ge- mur, muzibe şu mektubu verdi: 
çen pazar köylerden birine gitmişti. Dö- cSipariş ettiğiniz otomobili gönder-
nüşte araba yol kenarında adeta tuzak dik. Jkinci bidonu ne yapalım}.> 
gibi hazırlanmış bir çukura girdi. Çukur 
bu kurak havalarda bile bataktı, yardım-
sız arabayı kurtarmak imkansızdı. Yolun 
kenarındaki tarlada çalışan bir köylü 
yardıma geldi, arkadaş bahşişi verince, 
beygirini otomobile koştu ve araba kur
tarıldı. 

~~~~-1r·~~~-

İ ğ ne 
Adada bir ay kadar kaldıktan sonra 

öyle değiştim ki kendimi adeta başka 
bir kadın sanıyordum. 

- Kocan kim bilir ne kadar meın-
Böyle kazalar burada çok olur nundur. 

mu? 

Evet.. Bugün sizinle beşinci olu
yor. Hepsine ben yardım ettim. 

- Beşinci mi? Desenize hep bunun
la meşgul oluyorsunuz, peki ama işinizi 
ııiz ne zaman yaparsınız? 

Geceleri. 

işiniz nedir} 
Kuyudan su çekip çukuru doldur-

maki 

Ana dili 
Muallim - Niçin cAna dili> denir de 

chaba dili> denmez? 
Talebe - ÇünkU evde konuşan umu

miyetle annedir, babaya pek fırsat düş
mez! .• 

Yüz yaşındakilerin 
sırrı 

- Şi§e bitmeden gelirim demi§ti. Son 
kadehi içmeden iki saattir bekliyorum .• 
Acaba daha beklesem mi? 

Hepimiz ıu fani dünyada mümkün 
olduğu kadar çok kalmak isteriz. Onun 

lüt· için çok yaşamış inııanlarm etrafına biri
kir ve sorarız: 

Fazla vitaminli 
yumurtalar 

Amerikada Lova üniversitesi kimya 
profesörü T omas, tavuklara, 3 kahve ka· 
şığı balık yağında bulunan B vitamini 
kadar vitamin ihtiva eden, yumurtalar 
yumurtlatmağa muvaffak olmuştur. 

bU· 
rosundan ıorunuz •• 

Yanlış anlamış 
Doktor hastayı muayene ettikten son

ra tereddüdünil göııteren bir tavula ba

- Ne yaptınız da bu kadar çok ya
pdınız} 

Her ihtiyarın bu suale verdiği cevah 
başka başkadır. Birisi her ııabah pişmiş 
elma yediğinden, diğeri de ağzına bir 
damla bile alkol koymadığından bahse
der. 

şını salladı: 

- Şimdi birşey 
Belki içkinin tesiri .. 

Meşhur AJman şairi Göte, imanların 
ı6y)iyemiyeceğim. 

iradi zaaffan yüzünden öldüğünü iddia 

Profeııör, tavuklara hususi mayalaı 

yutturmakla yuınurtalann gıda kıyunetini 
artırmıştır. O, bu usulü piliçlere de tat

bik edebileceğini ümit ediyor. Bu maya· 
larla beslenen piliçler yumurtadan çıkbk
larının beşinci günü kesilip yenilebilecek 
bir hale geleceklermiş. 

Hasta cevap verdiı 
- Peki doktor, ıarhoşluğunuz geçti-

ği zaman gelirim. 

~~~-~~~~-

Kinaye 
Genç evli - Kancığım, bu yemekten 

keşki daha çok yapsaydın .• 
Kansı (sevinçle) - Çok beğendin 

mi sevgilim?. 
- Hayır. Fakat bu kadar yemekte 

koca bir tenceı:e yemeğe Ufi gelecek 
der~ede tuz var da .• 

Milyoner berber Ame
rikadan Londraya 

çağırıldı 
Bir tesadüf ün yardımı ile milyoner 

olan Amerikalı berber Kristinin hikaye
sini kısaca anlatalım: 

Berber, bir çocuğun başındaki yaraya 
değmesin diye, saçlarını usturayla husu
si bir tarzda kesiyor. Çocuğun saçları 

uzadıktan sonra bakıyorlar ki saçlar kı
vırcık olarak çıkıyor. Eskiden düz saçlı 
olan bu çocuk şimdi kıvırcık saçlı ol
muştur ve bu kıvırcıklık bir daha da 
kaybolmıyar .. 

Bunun üzerine, adamın aklına bir fi
kir geliyor. Kadınlar daima kıvırcık saç 
isteyip duruyorlar ve bunun için berber· 
lere koşuyorlar. Halbuki, bu gün mev
cut usullerin hiç biri bunu tamamiyle te
min edemiyor. 

Kristi bu usulü tecrübe mahiyetinde 
evvela karısına tatbik etmek istiyor. Fa
kat, berberin kansı, kocasına gilveneme
diği İçin, buna razı olmıyor. 

Bunun Üzerine berber, mahalledeki 
genç kızlara müracaat ediyor ve onlara, 
bu usulde ııaçlannın kesilmesine razı 

olurlarsa hayati.an müddetince saçlarını 
bedava keseceğini vaadediyor. 

Bu vait üzerine, saçlarının yeni bir 
usulün tatbikinde tecrübe tahtası olarak 
kullanılmasına bir iki kız :razı oluyor. 
Fakat, pişman da olrruyorlar. Ustura ile 
hususi şekilde kesildikten sonra, saçları 
kıvırcık bir halde gelmeğe başlıyor. On
dan sonra da bir daha düzelmiyor. 

Bu canlı delillerden sonra herkes ber
bere itimat ediyor ve küçük bir berber 
olan Kristi az zamanda dükkanını büyü
tüyor, Amerikanın her tarafından ken
disine müşteri temin ediyor. 

Kristi, Londradan kendisine yapılan 
bir davet üzerine bugün lngiltereye 2'.el
miştir. 

ediyordu. Kendisinin bir asır ya§lyama
dığına bakılırsa meşhur şairi iradesizler 
arasına koymak lazımdır. 

Almanyada yüz ya;,ını geçen insan• 
lann say181 f 2 4 Ü buluyormuş. Doktor 
Gref isminde bir Alman doktoru bu 
asırlık ihtiyarların yaşayışım birer birer 
tetkik etmiş, müşterek noktaları topla
mıştır. Şimdi, yüz yaşına kadar yaşamak 
İltiyenlere fU tavsiyelerde bulunuyor : 

Her şeyde itidal, az ve muntazam jim
nastik, açık havada yaşama .. > 

Bir tütün tiryakisi bu tavııiyeleri gö
rünce doktora sormuş: cSigara içebilir 
miyim} .. > Doktor bu suale: 

- Yüz ya!tındakilerin ekserisi tütün 
içiyorlardı. Binaenaleyh hoşunuza gidi
yorsa tütün içerek de yüz yaşına kadar 

yaşıyabi1irsiniz b cevabını vermiştir. 

Beynelmilel Rübap 
enstitüsü 

Önümüzdeki Birinciteşrin ayı içerisin· 
de ltalyada Kremonede beynelmilel Rü. 
bap enstitüsünün açılma merasimi yapıla· 
caktır. Kremone şehri bir çok musikişi· 
nasların, bilhassa kemancıların ana yur
dudur. Stradivarius, Amati, Graniyeri gi
bi bir çok meşhur kemancılar bu şehirde 
doğmuşlardır. Enstitünün açılma resmi 
faşistlerin Roma üzerine yürüyüşünün 

senei devriyesine teııadüf eden 2 8 birin• 
ci Teşrinde yapılacak ve ondan sonra 
derslere başlanacaktır. 

mucize gibi ikisi arasında çok sıkı bif dostluğa vesile oldu. Artık birbirlerinden 
hiç ayrılmıyorlar. Ve resimde gördüğünüz gibi Hollyvood Pisinlerinde kendi 
başlarında flirt bile yapıyorlar. 
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vrupclda birinci iği diplomalarla musa dak 

izm;ı Fuarında 
istanbu fiatile satısa başbyan 

Iakın aKemeı·a tı caddesinde lzmir şubesini a~ıyor 
90 derece halis limon çiçe leri Hasan kolonya sile Hasan lüsyon ve levantaları, 7 5 derece nes

rin limon kolonya ve lüsvonları, yağlı ve yağsız Hasan krem ve biryantinleri, Hasan ruj ve 
allıkları, Hasan tırnak cilaları, Hasan pudra ve sÜr·meleri Hasan dantüs diş macunu vesuyu, 

.diş fırçaları, Ha an ~aç müstahzaratı, Hasan sah unları Hasan t~raş bıçağı, pudra, krem,sab un ve 
kolonya v.emakinesi,(haşeratı öidüren fayda) fareleri öldüren far ile Hasan özlü unları, Hasan 
zeytin yağı Hasan meyve ve gazr z özleri toPtan satış mahalli - Kavaklar caddesinde Kadri 
Tümek - Karşıyaka Pe•a ende satış mahalli Ferah eczane~i sairbi cümle tuhafiye, Eczaha
ne, Bakkaliye, Hırdavat mağazalarında lstanbul fiatile satılmaktadır 
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Rer Gün8~r. ll:ff~~,yi~~ 

Genç kız •• 
ruyası .. 

Anna birkaç gÜn için annesinin otuT- yatını, senin nğzından dinlemek istiyo
duğu küçük ıehre geleli. Kendilli ba fC• naz. 
hirde doğmuı ve bugiinkü parlak .kariye- Anna gülümsedi: 
rinl yapmak üzere buradan ha'l'eket et- - Çok sade bir hayat yaşıyorum ve 

mfıfd. ne anlatayım size çocuklar!. .. 
lk1 eene evvel, bağ bozumu mevsi- Hep bir ağızdan haykırdılar: 

minele. bir ~ -.ıiıbn1 aileyle ibidibe Wr - Haya tının en büyük aık ınacera-
lı:ır eğlencesi tertip ef:JDİl]crdL Genç kız- sını anlat. 
lar ve delilı:an1ılar nqe içinde gülüp oy- Annanın gözleri doldu. Başını çevirdi. 

~······~··~··~··~··~·····~ 
. . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ANKARA RADYOSU 

öğle Ae!'"İyata : 

Saat 12. 30 Kan~ plak neşriyatı. 12. 
5 O Plakla Tüik musikisi ve Halk şarkı
ları. 13. 15 Ajans haberleri. 

Ak§Qm neşriyatı : 

Saat t 8. 30 Karışık plak n~riyatı. l 9. 
15 Türk musikisi (Salahettin) 20 saat 
ayarı ve Arnpça neşriyat. 20. 15 Türk 

musikisi (Handan) 21 Şan plakları 21. 
15 Stüdyo Salon otle~tra11 : 22. Ajana 
haberleri 22. 15 Son. 

22 ağustos 1938 pazartesi prorramı: 

Çirkin le.adın, trende k.arıısında oturan 
Clelikanlıya çıkıştı : 

- Dcmindenberi hep bana bakıyor
sunuz. Beni kim zannettiniz} 

Delikanlı cevap verdi: 

- Ne yapayım efendim, pencere ya

nında değilim, maalesef size bakmaktan 
ba~ka çare yok .. 

Zayi şahadetname 
Buca orta okulundan almıt oldu

ğum phadetnamemi kaybettim. ye
nisini çlkaracağımdan eskiainn hük
mü kalinadığı ilin olunur. 

nıyorlardı. Beraberlerinde götürdüldcri Şimdi hayalinde, doğduğu bu küçük şe- öğle neşriyatı : FATMA SENiHA 
3100 (2700) üç cigan durmadan kıvrak Macar hava- lıirde geçen bir macera canlandı. Saat 14. 30 Kan}lk plak neşriyatı l .f. 

lan çalıyodardL Biraz ileride bir haf- Amerikaya gitmezden az evveldi. S.- 50 Plakla Türk musikisi ve halk: tııTkıla-
tadanberi ,dırln misafiri bulunan Ame- calc bir Ağustos gecesi, kültür evinin ııa- rı. 15. 15 Ajans haberleri Arapça ne)J'iyat. 20.15 Türk musikisi 

rikah bir filim firket:inin adamlan filim lonlımnda verilen baloya gitmişlerdi. Sa- Ak.fam neşriyah : ve halk şarkıları (Handan) 21 Şan 

çeYiriyodardL Uzuıı boylu, ~etli bir lonun penoercleri ~çık old"'ru halde içe- 18.30 Plak ncıriyatı. 19. t 5 Türk plal<lan 21. 15 Stüdyo Salon orkestraaı.. 
adam filim makinesinin yanmda1ci kala- ride boğucu bir aıcak vardL Etrafında musikisi (Makbule) 20 Saat eyan ve 22 Ajanı haberleri 22.15 Son. 
balıktan aynlarak onlara doğru geldi. herkes nqe içindeydi. Yalnız, Annanın ....,4ASH tc#D'ıw;::att ı -·#ti ; p • 
Kasketini çakararak nazik bir eelAm Ter- kalbi çok mahzundu. Salonu dolduran ne cesaretle gelebilirdi}.. dı: 
di, Fransızca söyledi: genç ve yaJotıklı ddikanlılaran anwnda Karşuında. kcndis.ine bir senedenberiı - Karo) , kusuruma bakma. Bu ak-

- Affedersiniz. Sizleri rahatsız ettim. onu alakadar eden hiç kimse yoktu. Ken- kur yapan genç mühendis Karol oturu· ı şam çok fenayım. Hemen yatacağım. 
Macar hayabna ait filimler çeviriyoruz dini o kadar yalnız hissediyordu ki, ya- yordu. Karol bpla kurt köpeklerine ben- Yann gene görüşürüz.. 
burada. Eğer miı.aade edencniz emn şamağı bile manasız buluyoTdu. ziyordu. K1Z1n karşısında saatlerce sakin Karol ayağa kalktı: 
eğlcntüüzi de filme almak istiyoruz. Ta- Gece yarısı olmuştu. Bütün davetli- sakin oturur ve mııhzun · baluşlannı yü- - Seni fazla rahatsız etmiyeyim An-

bii bir sahne olacağı için pek arzu ediyo- lerin başları dönmeğe, neşeleri son had- zünden ayımıazdı. Bu mahzun gözler, na, dedi. istirahat et. Ben yarın gene ge-
nız. dine va~ğa bqlam~b. Birdenbire, civarda başka bir erkeğin mevcudiyetini lirim .. 

Gençler, sevinçle ellerini çırptılar. uzun boylu, pk bir delikanlı le.artısına hissettikleri zaman at«=1 saçarlardL Böyle Karo! gitti. Anna heyecanla, öfkeyle 
Amerikalı rejisörün arzusunu kabul et- dikildi. Onu dansa ~dı. Anna, bu de- anlarda Karol karşısındaki erkeği parça- dün geceki yabancı delikanlıyı bekledi. 
tiler. likanlıyı tanımıyordu. HayYetle yüzüne lıyacak gibi hareketler yapar yerinde Kulaklarında onun hararetli sesi çınlı-

cl ........ orlı:-tr•.; .--nak bir rard,.. -1 duramazdı. Tıpkı kurt köpekleri gibi.. yordu· 
<>- .... -- -J ,. -ır ,..,..- baktı. Erkek ısrarla önünde duruyordu. · 

--lta L __ ı_..:aı r!t.lcr - 1---- dönihror Anna, sinirli, sinirli masaya vuruyor- N d b k d ·· 1 · · "\ D uuag o.....,..... ~u ~u- -J - YavatÇ& ayağa kalktı. Kendini yabancı - e en u ·a ar guze sınızr. . u-
lardı. Rejisör göiJerini Annadan ayırma- erkeğin ikollanna l:nraktı. Delil.:anlırun du. Akf&ID olmuı,, bava karanyordu. Ya daklarınız insanı sarhoş ediyor.. Ken-
yordu cıimdi dün geceki yabancı delikanlı <Ye• dmu" • J t d" B" b . · keskin bakışlı gözleri omuzlarını yakıyor- '" "' zor a zap e ıyorum. . ır uscnn:e 

Ert • - •eJ'"""r Annenin aa-: lirse ne olacaktı> Bu iki erkekten bı"ri her b ""t"" h · · C9t g'41l. ' mu ~ne du. Vücudunu o kadar kuvvetli sıkıyor- u un ayatımı verırım .. 
müracaat etti. Kazlarının filim hayatında halde ölecekti. Genç kınn vücudu titredi. Snhi 0 lcadar giizel miydi) Gözleri 

ak , k k b • da ki; :nefesi tıkanacak gibi oluyordu. Yu""zu·· bu""sbu""tu""n ııoldu. 
büyük muvaff ıyet er azanaca ır uzaklara daldı. Kulenan" ••ah· on bin" r•-Müz.iğin ahengine uyarak onu salonun - ,,.. 
tipte olduğundan ve böy~ bir kızın kü- Karol telaşla sordu: fıyordu. Hala ne gelen vardı ne giden. 

b h . • d tenha kö,elerine doğru sürükliyordu. - Ne var Anna > .• Hasta mısın>. 
çük ir §ehrin basit ayatı ıçın e yaşa- içine bir korku girdi. Başını kaldırıp ta Birden ne oldu, onu kendisi de anlıya-

" alık" eda inin doğru bir ha - Biraz ateşim var .. Dün gece çok 
magıı m um mea • kendisine böyle ntediği gibi hükmeden madı. Masanın üstüne kapandı. Samla, 
reket olamıyacağından uzun, uzun baha- k ~ yoruldum.. ıl l 

er egin yüzüne bakmağa cesaret edemi- GllnJ a ağ adı. 
etti Kız bir müddet euatu.. Sonra yavat-

. yordu. Gözlerini kapadı. Bayılacak gibi ça 
80 

.• yledı' .. lıte hayatının en mühim aşk macera-
Anna Amerikaya vardığınıQ senesi ol-

oluyordu. Erkeğin •ıcak Defcsini yüzün- aa buydu. Y---- -1-'-'' L-''-- d 
dan ·--·--· Jd ,__ M9 - Karol, bana bir oün bir yabancı . • IUlllKHUU genç JUUIU', OD an 

m.a ıuuLUuLUŞ yı a....,- sıruına ge.,,.... de hissediyordu. Kulaiına hararetli bir • bar sınema yıld h tına ~cak 
Vatanına ve ailesine karşı duyduğu d d adam tecavüz etıe beni korur musun) IDDID aya 

hasrete dayanamıyarak bir kaç gün için ses fısıl a ı: Karolün gözlerinde şİ§m!'elder çak- gibi parlak bir hikaye bcldiyorlardL Bu-
- Siz. .neden bu kadar güzdsinir} • nu onlara nuıl anlatabilirdi). 

olsun memleketine dönmeğe kaTar verdi. tı: 
Duclaklar1mz insanı ııar'hoı ediyor .. Kcn- -Korumak ne demek} Senin bir lu- EYine dönerken. belediye rci.iniıı bir 

Kendisini İstasyonda tdırin bütün ileri dimi zorla zaptcdiyorum.. Bir busenize 
gelenleri büketlerle karşıladılar. Şerefine 
her ak1<1m bir balo veya ziyafet verili
yordu. Genç kızlar etrafında pervane 
gibi dönüyorlar ve ona. eritilm.iyeeek bir 
insan gibi bakıyorlardı . Bunların arasın-

da ille genc;lllı: ça.,:7larmı bitlikte geçirdik
leri samimi erkadaşlan da vardı. Bunlar, 
Anna ile yarım saat olsun haşhaşa kal
mak için çrrpınryorlar, fokat bir türlü 
buna imkan bulamıyorlardı. Annanın son 
nkşnmıydı. Belediye reisi tararından şe
refine bir veda balosu veriliyordu. An
na bir anılık birkaç cenç kızla bahçeye 
indi. Ağaçlar nrasındnlci bankların üstüne 
oturdular. Kızlar onu b üyük b ir muhab
betle kucaklıyorlar: 

- Yann gene buradan gideceksin ... 
Kim bilir bir daha seni ne zaman göre
ceğiz .. Ne olur bize hayatından biraz an
latsana ...• Gazetelerde acnin hakkında 

ço1c ff;)'ler okuyoruz. .. Fakat senin ha-

bütün hayatımı veririm. 

Anna hafif bir Çiğlik kopardı. Etra
fında herıey dönüyordu. Gözleri karar
dı. Yabancı erkeği kuvvetle itti. Koıa
rak yanından uzaklnştı.. Delikanlı arka

sından sesleniyordu: 

- Yarın akşam hava kararınca gele
ceğim! .. Seni gene lcollanmın arasına ala
cağım!.. 

J\nna yerine gelip oturdu. Aradan ne 
kadar bir ı:aman geçmişti bilmiyordu, 
yalnız kulaklanna çarpan tanıdık seslerle 
kendine geldi: 

- Sıcakttın baygınlık geldi, diyorlar

dı .. 
Anna solgun ve yaşlı gözlerle evine 

döndü. Ertesi günü ateşi vardı. Kalbin
de akşamki delikanlıya kar§ı müthiş bir 
kin besliyordu. Acaba bu akhava kara
rınca geleeek miydi bu serseri?.. Fakat 

az evvel -''-e tu ........ --1 .. ~, -.::1 '-"'L.-.:_: lına dokunmağa cüret eden her kim olur· <cllD •'"'"""'-- " ... ıınm ....... 
sa olaun biç tereddüt etmeden geberti- yüzüne kapadı. Göilerini yumdu. Ciille-

riml.. 
Anna cevap vermedi. Baıını açık pen

cereye doğru çevirdi. Bahçeden ayak se,.. 
leri geliyordu. Korkuyla yerinden fırla-

rin nefia kokusunu ciierlerine kadar çe
kerek kendi kendine söylendi: 

- AIIahım r o çapkın 8encrİyi. ha
yatımda bir daha görebaccdc miyim) 

ı... • ·ı \ ~ - ' . ~- ~ •. > ."- . .. ~ • '- .. "' ,..;. . .... . . . - "' - • , 

lzmir memleket hastanesi 
tabibliğinden: 

baş 

1zmir memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacım kartılıyacak olan 
1782 lira 90 kurut kıymeti muhammenli filim 10-8-938 tarihinden 
25-8-938 tarihine kadar on beş gün müddetle ve açık eksiltme usulile 
eksiltmeye çıkanhnııbr. isteklilerin §artnameyi görmek üzere her gün 
hastane aertebabetine müracaatlan ve eksiltmeye iftindc edeceklerin 
de yüzde 7,5 teminab muvakkatelerini muhasebeye yatırarak makbuz 
ibraz ebneleri §arlbr. Aksi takdirde teminat mukabili para ve tahvilit 
kabul edilemez istekliler ihale günü olan 25-8-938 tarihine ruthyan 
Perıembe günü aaat 9 dan 12 ye kadar lzmir ili viliyet daiıni encü· 
menine müracaatlan ilin olunur. 18-19-21-23 3032 .(2668) 

Fuat Gülergin 

Sağlık . eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 127 

TELEFON 2448 
Reçeteler bü_yük l>ir dikkat ve itina ile hazırlanır. En o.dide A vrup 

mü.atah7.arab Üe her türlü İliç ,qidi bol bulundunılur. 

Tuvalet qyaıiyle sıhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 

.............................. _. ..... im& .. ~ 

Bayındır Belediye reisliğinden: 
Bayındır belediyesi tarafından yapbnlacak olan elektrik tesisatına 

ait Plinlarla ketifnameye mütedair açık eksiltme Eylül ayının 1 inci 
Pertembe günü saat 11 dedir. 

1 - Eksiltmeye iıtirik edeceklerin eleld:rik mühendisi olman ve 
Nafıa vekaletinden musaddak Yesaikİ l>ulunmuı prttır. 

2 - lftirak edecelderin kat'i teminat akçesi olarak prtname mu
cibince belediye veznesine yatnmalan lizundar. 

3 - Bu it için aynca !8f'bıame ba)'ındlr belediyesinde mevcuıtm. 
21-23 3035-3144 (2699) 

Manisa üzüm 
peratifinden: 

tarım satış koo-

Yıllık nomal toplantıya çağırış 
21 numaralı Manisa üzüm tanın sabf kooperatifinden yı1hk nomal 

genel kunılu toplanbmız 5 Eylül 938 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 10 da Manisa halk evi ..:lonunda yapılacaktır. 

Bütün ortaldann o gün toplantıda asaleten veya temsilen hazır ba-
hmmatan ilin olunur. 

-RUZNAME-
1 - 1937 - 1938 it yda blinçıosunun b11«tiki ve yönetim kurulunun 

ibrası. 
2-Kur'a ile ayrılacak iki yönetim kurulu üyesi yerine yeniden iki 

üye ve iki yedek üye "ÇJ1meai. 
3 - Y miden m miiıuıluLın aeçilmesi ve ücretlerinin tayini 
4 - Hakem lainduna üç iiye seçilmesi. 
S -1938-1939 it yda siyaaumm telbiti, 
6 - Kooperatifin 1938-1939 it yıh masraf bütçesinin tesbiti. 

Şark Sanayi kumpanyası Türk 
Anonim Şirketinden: 

Kurut 

Fener Tıp S 90 cm 759 
85 cm 694 
80 • 662 

Bozkurt Tip 6 75 • 630 
70 • 598 
85 cm 675 

Kelebek Tip 9 80 cm 645 
75 cm 615 
70 cm 585 

lıbu fiatler fabrikada teSlim ·..e bedeli pefİn ödenmesi me§rut 36m. 
bir top için olup ugaıi 1 balyahk (yani 25 top) aahflara mahsustur. 

1-24 top almak istiyen müşteriler yukandaki fiatlere yüzde 2 zam
la mal alabilirler. 

lktısat vekaletinin 5-8-1938 tarihinde teabit ettiği kapot bezi faille
rine uygun olduiu tasdik olunur. 

İzmir Tic:aret odui remıi mühür ve imza 
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YENi 

VEEDOL 
YAGININ HER DAMLASI 
Motörünüzü şu hususatta 

Himaye eder : 

oOç HARRKRT ... •di Y•tlu. •ttık. 
b•valard• at•rl•l•P a ılı:ı.,.,.1ı: •lı:mu• 
lar falı:at . yeai V E E DOL yat•• j 
aıfırdan aşafı 20 derecede bile akarı 
ve motörüo vuifeıini kolaylaştırır. 

l'AIORSIZ 8IA AŞINMA... adi 
yatlar, aıülı:errer bir ıstimal nbme· 
tılc kolayca tıhaaımu& eder ve tam 
lüzumlu bir z a m a o ı o d a motörü 
mükemmel ve temiz bir ta~d. yağ • 

l
layımazlar. Halbuki yeni VEEDOL 
J•fı , "f. 2S daha dayaoılı:lı ve rayri 
kabili tabammuzdur. 
•OZUK TESiR •• • Eo aotuk veya en 
sıcak havalarda VEEDOL yatı . temuı 
fula Yat İ•tiblllcioc hacet kalmak-' 
sızın motörüo KAizce çalıtmHını ve1 

eD büyük metlerde mutavaatkarane 
,,. lı:unetli bir raııdıman temin eder. 

• 1 

•UMZAIA K\L.Oft'lETROLAR 1 
'# AP"M '# l~ 

i ı\a dayanı~h o;. z3 daha a 

VEEDOL 
Tllrklrı Umuıa Depozıtır ve 1111, llerkul 
Amerikan Madeni Yağlar Evi 

Y. KARAYANOPULOS 

} 
·Salık Pnu YaOcl ıokak No. 10 

3 cO kat IST AN BUL 

Yerlimalı 
ÇAT AL, BIÇAK, KASIK 

"HEIDENIA,, Mazot ocakları 
Memleketimizde nam ve !Öhret kazanan yegane hakiki ocakları 

yalnız HEIDENIA markalı olanlardır. 
Saı.tte yalnız 1 kuruşluk gibi gayet cüz'i mazot yakar HEIDENtA 

ocaklariyle yapacağınız tasarruf neticesi az bir müddet zarfında oca
ğınızın bedelini ödemi§ olacaksınız. 

HEtDENtA OCAKLARI HER HUSUSTA GARANTILtDtR 
Henüz evinize mazot ocağı almamıısanız vakıt kaybetmeden yeni 

model HEtDENIA ocaklarından mutlaka alınız. 

BÜYÜK FIRSAT 
1938 Enternasyonal fuarı ıerefine ve yalnız fuarın devamı müd

detince taksitle satışlar yapmakta olduğumuz gibi eski model ocaldan 
yeni model HEtDENtA ocaklarile tebdil ettiğimizi ve fazla izahat için 
qağıdaki adrese müracaat edilmesi. 

Adres: Toptan ve perakende sabf deposu Gazi bulvarı Ziraat ban
kası ka11ısı 13 numarada DUNLOP mağazası. 
· Telefon 3737 - Fuar pavyon numarası 104 

• • ;Ali JM#Hb#RNIWQ* i * 4p•y aam;.fii + 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

KAZIM KARALI 
Yaz tatili istirahatinden dönmüştür 

Hutalarını eskisi gibi birinci Kordon 356 numaralı haneaiılde saat 
14 te 17 ye kadar kabul eder. S-7 1-3 (2677) 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden 
ENFES ZEYTINY AöI 
HAUSSABUN 
MOHORLO KAP, HUSUSi MARKA 

Vakıflar idaresinin Ayvalık ve Edremitte kendi f abrikalannda ha
zırladığı zeytinyağ ve sabunlan : 

SA 11Ş YERi : Bqturak, Köıe bqı. 
20- 21 3086 (2688) 

lzmir kız lisesi direktörlüğünden: 
1 - 1938 - 39 ders yılı için talebe kayıt muamelesine 22-8-938 

Pazartesi gününden itibaren başlanacak ve 20-9-938 de nihayet veri-
lecektir. • 

2 - Yeniden kayıt olunacakların a - diploma veya tasdikname 
b - hüviyet cüzdanı c - sağlık ve aşı raporu. d - kayıt beyanna
mesi. e - sekiz tane fotoğraf. f - beş tane posta pulu ile müracaat 
etmeleri Jazundır. 

3 - Eski talebe de aynı günler zarfında kayıt yenilemek üzere oku
la gelmelidirler. 

4 - Okulumuzun yablı ücreti 200 liradır. Bu para birincisi kayıt 
zamanında ikincisi birinci Ki.nun ve üçüncüıü Mart ayları bqlUında 
olmak üzere üç müsavi taksitte abnır. Yeni yatılı talel>enin kayıt mua~ 
melesi de yukanda bildirilen gijnlerde yapılır. 

S - Gesen ıeneki paralı yatılı talebemiz bu sene de yatılı olarall 
oküla dev~ edeceklerse 1 O Eylüle kadar okul idaresine haber ver~ 
melidirl~r. Akai takdirde yerlerine yeni yablı talebe alınacaktır. 

6 - Son ımıfa geçmif olan talebe fen ve edebiyat kollarından han
gisini tercih edeceklerini on bet gün zarfında idareye bildirmelirler. 

7 - Birinci ve ikinci devre son sınıflarının bütünleme ve engel ıi
navlan 1 - 8 Eylul diğer ımıflann bütünleme ve engel ıınavlan 7 - 17 
Eylül ve olgunluk ıınavları da 9-19 Eylül tarihleri arasında yapıla-
caktır. Programlar okulun ilin levhasına uılmqhr. • 

19-21-24-26 3026 (2675) . ı 
··-Büyük fedakarlıklarla vücuda ge- ıam~!!!!!l---llİll.-,_l.Wltl ____________ I 

tirilen fabrikamızda yerli malı ola-
rak her model çatal, bıçak, Jm..ık 
imal olunmaktadır. Avrupa mamula
h ayanna faik olan bu emsalsiz yerli 
malı fabrikasının mamulibnı her 
yerde arayınız. 

LOKANTA ve Gazinocuların 
nazarı dikkatine : 
Fabrikamız BAŞKURT marka

lı YERLi mamulabmızı görme-
den, ÇATAL, KAŞIK ve BIÇAK 
takımlarınızı almayınız. Bütün 
mallarımız hem kalite itibariyle 
A vrupanınkinden daha yükıek ve 
hem de fiatçe YOZDE 30 daha 
ucuzdur. 

Umumi Sah• Yeri: İstanbul T ah
takale caddesi No. 51 

( Jak Dekalo ve Şıı.) 

Göz hekimi 

Mitat Orel 
Aiuatoa sonuna kadar butalarmı öi

leye kadar bu tarihten ıonra sabahlan 

10 • 12, öileden sonra 3 - 6 aramda 
kabuJ eder. 

ADRES :: ikinci Beyler Nmnanzade 

sokaiı Numara 23TELEFON : 3434 

Tezgahtar 
aranıyor 

Yakında a;ılacak Hasan deposu 
lzr.ıir ıubesi için yerli ve Avrupa ıt
riyatından, anh§ından ve piyasasın
dan anlar bir tezgahtar bay veya ba
yana ihtiyaç vardır. Lisan bilen ter
cih olunur. 

Müracaat: Her gün İzmir Fuarın
da Hasan pavyonuna veya Ankara
palasta eczacı Hasan adına müracat-
lan. 1-3 

DlŞLERtN ÇOROMESINDEN BiR ÇOK HASTALIKLARIN 
DO<"lDUöUNU HER KES BtLtR 

BRONZ 
DtŞ FlRÇALARI DtŞLERt ÇOROMEDEN VE KiRLENMEDEN 
KURTARIR ... Her eczane ve tuhafiyeciden arayınız. 

·~ : ' . ,'• ., . . .""-

Türkiye 
Kızı]ay Kurumu 

Böbrek, karaciğer rahatsızlıkları
na, haz1msızlığa karşı en iyi ve 

şifalı maden suyudu 

Her yemekte bir iki 
Bardak içiniz 

Tilkilik yeni lımir eczaneai TELEFON 2067 
' . 

• - "~ ~ ..... ..... • .. •• ' 1 

51 uır,;- :nı • :; . .. - 1· f "Si (Sulh gcmısı) ndını 101yan ~enm:rı ..... -.-
h ·· iki po ıs orm.. • 

at haslalanclığındnn er gun 

z ısııa: 

. ~ . ,. . . .... KAN 1*' . ' .... 

Sağlam bir insanda kanin mikdarı ağırlığının on birde biridir. Ve milyarlarca kırmızi, beyaz yuvarlacık .. 
lardan mürekkeptir. Kanın uzviyetimizde oynadığı rol pek mühimdir. Vücudumuzu teıkil eden bir hü
ceyreye lizım olan gıdayı derhal götürdüğü gibi ölmüı hüceyrelerin enkazını da sürükleyip çıkarır. Ayn
ca da vücudun lüzum gösterdiği mıntakalarda da yeni uzvi inıalar yapmak kudretini haiz kimyevi mad
delerle hücreleri de ihtiva eder. Demek; bir insan ıaltanabnm bütün azamet ve §evketiyle yaıaması için 
bu milyarlarca muhahz ve imarcı ordusunu iyice koruyup bakması ve daima tazeleyip çoğalbnuı la
zımdır : lıte bunun için 

Kan, .kuvvet, iştiha şurubunu tavsiye ederiz 
FOSF ARSOL; tababetin eauıni teıkil eden ve umum doktorlarımız tarafından takdir edilen en mühim 

iliçlann gayet fenni bir surette birleıtirilmesinden yapılmıt emsalsiz bir hayat eksiridir. Bir §İ§e sizlere 
hayatın bütün zevk ve ne§elerini artbracak ve yaıadığınız müddetçe halsizlik, yeis, ıstırap, dütünce, 
korkaklık, tembellik göstermiyecektir. 

FOSF ARSOL'u; diğer mukavvi iliçlardan ayıran b&§lıca hassa; devamlı bir surette kan, kuvvet, it
tiha temin etmesi ve ilk defa kullananlarda bile azami bir hafta içinde tesirini göstermesidir. 

FOSFARSOL; muhakkak bir surette kanı tazeleyip çoğaltır. Tatlı bir iıtiha temin eder, adale ve sinir
leri sağlaml&§tmr, uykusuzluğu, fena dü§ünceleri, yorgunluğu giderir,muannid inkıbazları geçirir. Vü
cuda daima gençlik ve dinçlik verir.Zeki ve hafızayı parlatır. insan makinesine lizım olan bütün kalori 
ve enerjiyi vererek tam manasiyle azim ve irade sahibi eder. Ve her teıebbüsünde muvaffakıyete kaVUf-

FOSF ARSOL, güne' gibidir. Girdiği eve neıe, güzellik ve heyecan saçar, her eczanede bulunur. 

~ ·=- ..... :; :~ . ' . . .:. } . • .. ,... ,, . ~ - , <. • 

tDK OTUKAftLAR 
işleri sabit ve hare
ketsiz olanlar daima 

fena hazım ederler 
' Evlerinde veya işle

rinde oturanların uz
viyette toplanan ze
hir ve toksinleri ko
laylıkla defedemezler. 
Eğer alınması latif, 
tesiri tabii · ve kolay 
olan MAZON'dan her 
gün bir kahve kaşığı 
aldıkları takdirde vü
cuda rahatlık, ferah
lık, MIDE ve BAR
SAKLARINI hafil ve 

MAZON 
ME,YVATUZU 

Plasiye aranıyor 
V ebolit cihazları sahtı için pla

ıiye aranmaktadır. Her gün öğle-

Böbreklerin çalıımak kudretini artbnr, kadın, erkek idrar zorluk
larını, eski ve yeni Bel.soğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağnıını, ıık 
ıık idrar bozmak, ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar te· 
min eder. Sıhhat Vekiletimizin resmi ruhsabnı haiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 

DIKKA T : HELMOBLö idran temizliyerek mavileıtirir. • 
Herkesin 

ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah., öğle tıe ak~m her yemekten 
sonra günde 3 defa 

Kullanmak 

~artile 

RADYOLİN . 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

\re sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının harikalarından· 

biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yüzde yüzdür ..... 

'RADVOLiN 
KuJlananJar, dişlerini en ucuz şerait.le 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defli . 

dişlerinizi fırçalayınız. 
den ıonra Saman iıkeleıinde mi- _. ___ IDll_ilıııl ___ ....... iliilll ... _. ___ _. ____ mı_.__ 

mar Kemaleddin caddeıinde 15 
numaralı mazaya müracaat edil-
meıi rica olunur. IZMIR 

1 -6 (2661) 

AŞÇIBAŞI MAllKA 
Makarna] ar 

Selônik sergiıinin Birincilik 
""'41alyaını luuanmlfla-

Cünıhurıyet kız Enstitüsü direk
törlüğünden: 

Kız enstitüsü, talebe kayt ve 
kabulü: 
22-8-938 gününden itibaren ber gün saat 9-12 Gözte~eki Ensti

tüde yapılır. 
Enstitünün ilk okul ve orta okul mezunlan için ayn ayn kısımlan 

vardır. Tqradan gelecekler Maarif cemiyetinin muntazam tetkilitlı 
kız talebe yurdunda kalabilirler. 

AKŞAM OKULU TALEBE KA YiT VE KABULO 
1-9-938 gününden itibaren her gün saat 9-12 Gazi bulvarındaki 

Akıam okulunda yapılır. 
Fazla malfunat almak istiyenler 3902 numaraya telefon edebilirler. 

19-20--21- 23-25-27 3057 (2684) 

Çamaltı tuzlası müdürlügünden: 
Tuz ııyınna iti 1 Eylül 938 tarihinde bqlıyacaktır. tı kötürü olup 

aeçmif senelerin yevmiye tutarı 125-225 kurut arasındadır. 
it istiyenlerin bu tarihten evvel Tuztaya müracaatları. 

18 - 21 - 24 3037 (2665) 



SA : 11 

. - .,....,..- ' . . 
t - / . . 

YENi A~1R 
_.2::.!ı.,:.A~~~~~sr~o~s.:.P~~~:..:ı;.;;s3;:;;s_... _____ .__ .... ,_,~~----;----·---·-ac"!!Or;:;;;;;;ın z , , ____ =-_____ DEUTSCHE LEVAN 

Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

, 1 - • 

Fakat, Neticeleri Şayanı ayrettır. H. scHUET 
ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 

FEMIL, 
Kadın olmanın yeglne 

mahzurunu unutturur. 
' lcad edilince, kadm inaıulmıyacak derecede bUyUk 

F EM J L t bir serbestiye ve emsalsiz bir rahata kavuştu. 
F' ı::'MJ'L J Her ay tekerrür eden müşkill ve üzilcü günlerde 
~ .kadını bUtUn dilşilnce ve eziyetlerden kurtardı. .. 

HayattDJ ve aile saadetini sigorta etti. . 
FEMIL, En ince elbi9eler ve en dar banyo mayolan altında 

sezilmez. kullanan kadın bile mevcudiyetini kati 
yen farketmez. . 

FEMIL, .Mikropl u bezlerin ve pamuk tamponlann ka 
Jarm bütün hayatlarına mal olan rahim ve teıııast:W 
i.ztıraplannı ortadan kaldınr. . 

FEMIL, Kanı emici ve muhafaza edici beyaz ve kırmızı hu
su.si iki cins pamuktan kimya harikalarile mikrop
suz bir şekilde yapılmıştır. 

FEMİL, .Bayanların (aylık temizliklerinde) en birinci yar

dımcısıdır. Sihhatinl seven her kadın, 

VE BAGI 

kullanmalıdır. FEM1L küçük ve yumuşak olduğundan el 
bile tquıabilir. Her eczane ve ticarethanelerde bulunur ..• 

GR i P • 
ı N 

Niçin daima tercih ediliyor? 
Çünkü 

.Evvelk:l gUn so~uk almıştı, 

dön yatıyordu, bu sabah 

dipdiri ayağa kalktı 

GRiPiN 
Bütün. ajrı, sı

zı ve aanclları 

dindirir. 

GRiPiN 
Soğuk algın

lığına, nezleye, 
gripe, diş, bel, 
sinir, adale ağn
larile romatiz -
maya karşı bil
husa mUessir -
dir. 

GRiPiN 
1 

Tecrübe ediniz. 

İcabında günde 3 kaşe alınabilir 
lsim ve markaya dik.kat, Taklitlerinden sakınınız ....... 

. . . . . ' . -· . '.. ... . - .. .. .. - .. ~, 

, Fenni gözlük için -, 

KEMAL KAMiL AKTAŞ· 

HiLAL ECZANESi 
Dünyada mevcut bütün gözlük cinı ve çetitleri yakından 

ve uzaktan gören parfe ıiferik, ıilenderik, dubl fuvayye 
tatlarla aİtın, nikel, pili.tin, has baga ve sellüloid çerçeve
ler, toför, tayyare ve motosiklet gözlükleri, pusula, pertavsız 
barometro, ygrometro, altimetro, pedometrolar ile göz dok-

torları i~in göz muayene aletleri 

Her yerden çok ucuz 
TOPDAN PERAKENDE •.. 

W' +;::ıyEIP 

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Eaas No. Yeri No.ıu Nevi Depozitosu 

Kirası T.L 
C.154 Kaymakam Nihat bey 27.27./A.27/B.Depo 3.500 525 

caddesi 27 / C. 
lzahab yukarıda yazıh gayri menkulün kirası S/9/938 tarihine mü

aadif pazartesi günü saat 11 de kapalı zarfla arthnnaya konmuıtur. 
istekli olanlann hizasında yazılı depozito akçesini veznemize yatı

rarak artbrmaya girmeleri. 
t 7 - 21 - 25 3018 (2655) 

llAYlll "•.,. 
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Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saçların dökülmesine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen aaç

lann köklerini kuvvetlendirir ve besler. Komojen aaçlarm gıdasıdır •• 
Tabii renklerini bozmaz, litif bir rayihası vardır. Komojen K.uızuk 
saç eksiri maruf eczanelerle ıtriyat maiazalannda bulunur. ** , ~ """'!!I ...... __ 

No. 2213 No. 2213A V 
DAIMON markalı bu fenerler ÜÇ renklidir. lıtenildiii za. 

man beyaz, yetil ve kırmızı yanar, kapaklı, kapaksız, ayarlı, 
ayarsız olmak üzere dört nevi vardır. Arkalarında kayıt •e aalo
lan ve muhabere için alfabeleri Ye düğmeleri vardır. Şimendi
fercilere 'Ye askeri muhaberede kullanılır. 

Zabitan ve berkea için kullanılmaia elveritlidir. 
~ IWJ !M 

Bayındır belediyesinden: 
Bayındır belediye muhasibi mesullüğü açıktır. 84 lira maaıla talip 

olanların evrakı müsbite ve sıhhat raporu ile ve en az orta tahsilini 
bitinnit olmak prtiyle Bayındır belediyesine müracaatları ili.n olu
nur. 17-19-21 2941 (2652) 

LARlSSA vapuru 17 /8/938 de bek· TtTUS vapuru 19/8/938 de limanı· 
}eniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- mıza ıdip yükünü tahliyeden sonra Bur· 
men için yük alacalttır. gu Vama ve Köstence limanları ~ 

ARC'IURUS vapuru 29/8/938 de bek yük alacakbr. 
leniyor. Rotterdam. Hamburs ve Bre· OBERON vapuru 22/8/938 belden· 
men için yük alacaktır. mekte olup Amsterdam Rotterdam vı 

ANKARA npuru 12/9/938 de Hamburg limanları için yük yükliyecek· 
bekleniyor. Rotterdam, Ham~ Ye tir. 
Bremen limanlan için yük alacakbr. SVENSKA OIUENT UNlEN 

BELGRAD npuru 26/9/9/938 de BORELAND motörü 20/8/938 dı 
bekleniyor. Rotterdaın, Hamburg ve beklenmeltte olup Rotterdam, Hamburg 
Bremen limanları için yük alacaktır. Danimark ve Baltık limanları için yülr 

ATHEN vapuru 10/10/938 de yükliyecektiT . 
kkleniyor. Rotterdam, Hamburg Ye SERvtCE MARnlME ROUMAIN 
Bremen limanları için yük alacaktır. ARDEAL vapuru 28/8/938 de bek• 

H. SCHULDT mekte olup Malta Marsilya ve Cenova 
GULUCKSBURG vapuru 31/8/938 limanları için yük alacakbr. 

de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve ZEGLUGA POLSKA S/ A 
Bremen limanları İçin yük alacaktır. LSVANT motörü 30/8/938 de An-
DEN NORSKE MtDDELHA VSLINIE verı, Dantzig ve Cdynia limanları için 

OSLO yük alacakhr. 

BAY ARD vapuru 29 /8 /9 38 de bele- ti andaki hareket tarihlerile navlunlar· 

leniyor. Nonreç limanlan için 31181938 daki değioikliklerden acente mesuliyet 
tarihine kadar kabul eder. Oieppe için k b l 
2/9/938 günü öğleye kadar mal kabul a u etmez. 

edilir. 
BOSPHORUS vapuru 25 eyhilden 30 

eylGI 938 e kadar Dieppe. Dünkerk ve 
Norveç umum limanlan için yük alacak

tır. 

SERvtCE MARmME ROUMAIN 
BUCARE5T 

DUROSTOR yapuru 19/8/938 de 
bekleniyor. Köıtence Calatz n Galatz 
aktarmaaa Tuna limanlan için yük ala
caktır. 

DUROSTOR -.apuna 14 .,.lalde bek
leniyor. Ka.tence Calatz Ye Calatz ak
tarmw Tuna limanlan için ,Git alacak· 

tır. 

Daha fazla tafsilat için ikinci kordon• 

da FRA TEU.I SPERCO acentamıa mil· 

rncaat edilmesi rica olunur. 

Telefon ı 4111 / 4142 / 2663/4221 

Olivi Ve Şüre. 
L1MITET 

Vapur acentası 
B(RJNCt KORDON REES 

BJNASI TEL 24 43 
Ellerman Lineı1 Ltd. 

D. T. R. T. LONDRA RA'ITI 
TISZA npuru 15 eylGlde bekleniyor. OPORTO vapuru Liverpooldan 1 G 

Port Sait ve lskenderiye limanlan için ağustoı 9 38 tarihinde gelip yük çık.ara• 
yük alacaktır. 

SZEGED vapuru .30/8/938 de bek
leniyor. Danüb limanlan için yük ala
cakhr. 

BUDAPEST vapuru 15 eylulde bek
leniyor. Danup limanları için yük ala
caktır. 

JONSTON V ARREN LtNF.S 
JESSMORE vapuru 13/8/938 de 

bekleniyor. Liverpool, Anvera limanla
rından yük çıkaracak ve Burgaz, Varna 
ve Köstence için yük alacakhr. 

AMERtCAN EXPORT LtNES tNC 
EXMOUfH npuru 18 Ağustomı 

bekleniyor. Nevyorlt için yük alacaktır'. 
ntnda1ı:I hareket tarihleriyle nav· 

tunlardaki de~iş'klik.lerden acenta me
suliyet kabul etmez. 

Daha fazla tafslllt alma1f için Blrln-
cl Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığma mllra
caat edilme!ll rica olunur. 

Tel. No. 2007 ve 2008. 

cakhr. 

CA V ALLO vapuru 1 5 ağustosta 

Londra, Hull ve Anversten gelip yük 

çıkaracak ve ayni zamanda Londra ve 

Hull için yük alacaktır. 

LESBIAN vapuru 25 ağustosta U

verpooldan gelip yük çıkaracak. 

MAL VERNIAN vapuru eylul iptida· 

sında Liverpooldan gelip yük çıkaracak. 

THURSO vapuru hamulesini lı-

tenbulda aktarma ederek limanımıza 8 

ağuıtoeta ıeleeek olan lzmir vapuru Üe 

"'eleccktir. 

Tarih ve navlunlardald de~tkliklet"o 
den acenta mesuliyet kabul etmez. 

beklenilmekte olup NEVYORK için 
yük alacaktır. 

cBAALEBEK> vapuru 22/24 - Eylul arasında beklenilmekte olup 
------------- ~EVYORK için yük alacakbr. 

''Um dal,, umumi BALKANLAR ARASI HATil 
ZETSKA PLOVIDBA A. D. Kot01 

deniz acenteliği Batltan ittifakı ikbaat konferan11nm 

seyyah. yolcu ve yük için teeia ettiği hat· 

Ltd. ta mensup Yugoslav bandıralı 

HELLENtC LtNES L TD L OV C EN 
BELGION vapuru 27 /28 a~stos- Lüks vapuru pazartea 22 aiustoı uaı 

arasında beklenilmekte olup Rotter· 12 de lzmirden hareket edecek. Pire 

dam Hamburg ve Anvera liman- K fu Ad · t"'- ı· la v d"'-
la '"k 1 k or , nya ur. ıman n, ene ır.. 

nna yu a aca br. • . ı 
HOLLANDIA vapuru ağustos Trieste ve Şupk. limanları ıçın yo cu vo 

nihayetinde beklenilmekte olup Rot- yijk alacakbr. 
terdam, Hamburg ve Anverı liman- L O V C E N 
lanna yük alacaktır. Lüke vapuru 10 EylGlde 18 de 

GERMANtA vapuru 1 O eyl61de CoMtan•, V ama ·.-. Burpa limanlan 
beklenilmekte olup R.otterdam Ham "çin hareket eelecektir. 
burg ve Anvers limanlarına yük ... . 
l kt Gerek npurlann muvasalat tarıhlerl. 

a aca ır. k ı ı nl h '-c TURKIA» vapuru 20 Evlülde ~ere vapur bim eri ve nav u an &&• 

beklenilmekte olup ROTIERDAM kında acenta blr taahhUt altına g!~ez. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsillt almak için Bırln 
nna vük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
UNlTED ST A TF.S AND LEV ANT umumt deniz acentaltğı Ltd. milracaa 

LINE L TD edilmesi rica olunur. 
cHELVIG» vapuru 22 Ağustosta TELEFON: 3171 - 4072 

TAZE TEMİZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş:sında 
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YmrASIR 
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nte ·nasyonal Fuarımız 
.......................................... lmil ........................ .. 

DünBaş e i •• mu-• 

him nutukları ile açıldı 
Belediye Reisimiz B. Behçet Uz'un nutku 

lzmir, tezyine ve refaha kavuşuyor.Yangın yerinde ve pek kısa bir zamanda 
vücut bulan Fuarım1z daha şimdiden birçok fuarlara üstün bir hale gelÖıiştir 

Olgun ve muvaffak bir eserin heyeca-, zırlanmış, fuarın açılma saatini bekliyor. bir sırada, tam 17,32 de bandonun çaldığı 1 dımlarınız, Fuarunızı her yıl biraz daha 
nı içinde yirmi dört saatini ayakta, uy-,· İzmirin zabıta teşkilatı, bil tün elemanla-: istiklal marşiyle törene başlandı. Milli olgunluğa ve güzcJJiğe eriştiriyor. 
kusuz geçiren 1ı.mlr şehri bu seneki se- riyle faaliyettedir. İzmirin ziyaretçileri- "marşımız büyük bir saygı sükUtu içinde 1 JZMlR TEZYlNE VE 1MARA 
kizinci fuardan kazançlı rakamlarla sıy-,ne büyük bir ntwzaketle muamele ediyor-

1 
dinlendikten sonra reisi kürsüde gör-! KAVUŞUYOR 

rıidı. Eserin milkemmeliyeti önünde ye- lar. Her sorulan suale cevap vererek dük... İzmir enternasyonal Fuan mevzuun-
disinden yetmlşine kadar biWstima her 
kes ittifak etml§tir, diyebiliriz. 

Dün sabah pek erkenden §ehlrde göz
leri okşıyan bir kaynaşma, her zamandan 
artık bir faaliyet vardı. OtobU. servisleri 
KUltür park yolunda aıkla.ştınlmıştı ... 
Kordon boyunda faaliyet aon haddini 
bulmuştu. Daha bir gece evvel ltislü el
bi.selerlnl giyen çocuklar gibi yıkanan §eı. 
hir, sabahleyin bir gUl kadar rengin ve 
kokulu idi. Belediye memurları, zabıta 
memurları faaliyet halinde idiler. Şeh
rin her yerinde'1 bahç~ler, parklar su
lanmış, yerde tek yaprak bile görünml
yordu. 

SABAHLEYlN 

21 AôUSTOS PAZAR 1938 

Fuarımızın yeni antresi dog~ devletlerin bayraklarile süslendi 
ııip etmemiştir. rer alaka ve istifade merkezini teıkil ede· 

Yeni Türkiyenin daha yüksek merte· ceklerdir. 
beye ulaşmak için aarfettiği dinamik gay- BOYOK MOESSE.SELER1MIZ 
reti biz, bugünün inkılapçı çocukları, her Büyük iktıaadi müesseselerimizden ft 
şeyden fazla, büyük önderimize olan te· bankası, Sümerbank, Etibank, Reasuranı 
miz ve asil ıevgimizin kuVYetinde bulu- binalan iktıaat ve ıanayi yolunda mo· 
yoruz. Bunun yanı başında, devletimizin dern Türkiyenin eriştiği ve gaye edin· 
kudretli idaresi, büyüklerimizin kendile- diği terakkiyi gösteren bir meşherdir. 
rinden örnek vererek, halk tabakalarının FUAR iÇ TURiZMi HAREKETE 
içine yaydıkları çalı1111a, yapma azım ve GETİRMİŞT1R 

heyecanı, itlerimizin ba§llnlmasındaki İzmir enternasyonal F uan iç turizmi 
mucizeyi tamamlamaktadır. memleketimizde ilk defa ıümuıtü bir şe· 

Jzmir entemıuyona) Fuarı ve Kültür- kilde harekete getirmiı oluyor. Her yıl 
park, Cümhuriyetin feyizl.i ve tekamül yüz binlerce yurttaı memlclr.etin en uzak 
sahuında bulunan eeerlerinden biri ola- köıelerinden lzmire gelerek buradan son· 
rak gelecek nesiller için de büyük bir ra da bir çok ıehirlerimizi kolaylıkla 
kıymet taıımaktadır. gezmek imkanını buluyorlar. 

Sabah erkenden fuar sahası görülecek AL Ti SENELİK iŞ 2 SENEDE Bu hareketin tevlit ettiği iktısadi, içti· 
bir faaliyet içindeydi. Tanzifat amele- MEYDANA GELDi mat, milli ve terbiyevi faydalar çok bü. 
ııinden park miltahassısma, mühendis ve Bir yangın yerinde ele alınan ve altı yüktür. 
dekoratörlere, hatta belediye reisimize sene için programlanan bu işin en büyük Sefer adetlerini fazlalaştırarak, tarife· 
kadar her kes, binlerce ~ adamı, birer kısımları iki sene gibi kısa bir zamanda lerde mühim ucuzluklar yaparak mühim 
nefer gibi feragatle çalışıyorlardı. Her meydana getirilmiştir. bir hareketi mümkün kılan devlet demir 
kesin gözlerinden uykusu7Juk akıyordu. BiR ÇOK.f'UARLARDAN OSTON yolları ve Denizbank idarelerine ve bize • 

Dekorasyon işleri ancak sabahleyin Sarfedilen emek ve gayret neticesin- Fuarı iç ve dııta propaganda etmek, ta-
tamamlanablldi. Son temizleme ameliye- de lzmir enternasyonal Fuarı daha bu- nıtmak hususunda yardım eden lktısat 
al yapılırken bir taraf dan da paviyonlar günden, birçok fuarlardan üstün bir hale V eknleti Türkofis te~kilatına ve sayın 
tanzim ediliyordu. gelmiştir. Kültürpark, bütün tesisleri ve matbuatımıza bilhaua teşekkür ederim. 

S t b• d bUtUn ı .. ı bitmi 'bl Bnımekil lzmir M · lil • 'l 1 z d' · · • lk la cazibesi ile halkımızın istifade edeceği Bütün beldi çalı~malarımızda oldug-u aa on ır e "i er ş gı y- -r , ve anısa va en ı e 'Ue e ıye Tcuımızm mıtu .• ı.arını a ı§ yoıtar 

d• H taraf te ,_, mı fu h k • il rl tatmin di ı d k ı k E · b .. 1 h · ı bir toplantı yeri olmuştur. Birbirini ta- gibi Fuar i~lerinde de kuvvetli bir yar• ı. er m~en ~. ar sa ası o- 21yaretç e e yor ar. Bizce günün en heyecanlı hadisesi şu- an uvvet a ara genın u guze ıe rı 

kulu bir gUl hallnl alınıştı. Saat on ikide Saat 16... Kordon boyu, İzmirpalas dur. Gerek sayın başvekil, gerek bele-l süratli bir imara, tezyine ve refaha kavu- mamal~n:'~kt~. ~~a~. hu iki eserin. bütün- dımcımız olan.kıymetli valimiz Bay Fazlı 
fuarda bulunanlar d~arı çıkmıya davet önU, Killtilrparka .giden yollar mahşer- diye reisi Dr. Behçet Uz nutuklarında şuyor. Jenmesı ıçın onumuzde ancak hır sene- Güleç ile muhterem umumi meclis ve be· 

lik iıo kBlmı•tır. 1 d' ı· · k d ) k lbA t k edildiler. den bir gUnU andırıyor. Halkımız fuarı (ATA TV R K) adını andıkları sırada Yurdun her tarafında olduğu gibi Jz. " y e ıye mec ısı ar a aş arıma a 1 eşe • 
S İ 1 k 1 d d A k b ı Her halde, lzmir enternasyonal Fuan- kürlerimi huzurunuzda da arzetmekten HU US YETLER görmek üzere sabırsız ı gösteriyor. n- halk arasında bir kaynaşma oluyor. Hal- mir e e, tatür rejimine has u i er-

1 d fu Lo l 1 1 b l nı ve Kültürparkı gelecek yı) daha mü- derin bir haz duyarım. san ka abalıkları saat 17 e arın zan kımız coşuyor, büyük, anlatılmaz bir he- eme ve ge işme, yanız izim nes imiz 
d 1 bul Z b f d d ... 1 b l d tekamil bir şekilde sizlere takdim ede- İzmir enternasyonal Fuarı, memleke-Daimt paviyon yaptıran müesseseler antrC"Sinl o durmu1 unuyor. a ıta yecan içinde nüma~şler yapıyor ve ku- tara ın an egi , ugünün eser erin en 

arasında, kulaktan kulağa söylenen bir burada gayet iyi tertibat almış .. Burada laklarda ıu cümle, ıu mukaddes cümle daha geniı bir ıekilde faydalanacak ge- ceğiz. timizin çeşitli mahsullerini güzel dekor-
h 1 k ·11 f d d Bir enternasyonal Fuarı kurmak ve lar ı'çinde bı'r araya toplayıp te•hı'r etmeL endişe... toplananların sayısı bir ta mine göre h&kim oluyor: ece ncsı er tara ın an a minnet ve " ıı;. 

-Acaba birinciliği hangisi alacak? 40,000 kişidir. Hakikaten büyük bir ka- _YAŞA, BÜYÜK ATATORK.. ıükranla yad edilecektir. bunu her yıl biraz daha olgunlaştırarak gayesine daha çok yakınlaşmış bulunu• 
Ç k b . 'h d · dünyaya arzetmek işinin güçlüğünü, ağır- 1 yor. 

Namzetler arasında vakıflar paviyonu, labalık... 1 Milletimiz neden bu kadar heyecan ° uzun ır tarı evresı Yatamıı 
içindedir .. Bunun mlnasmı hepbriiı. bi- olan lzmir tehri bir çok defalar muhtelif 
liyoruz.. İzmir halkı, her vesile U,. BU- sebeplerle yanmış, yıkılmış ve yeniden 
yük ŞEFE hasretini ve sevgisini açığa kurulmuştur.F.altat, iftiharla söyliyebiliriz 
vurmakla çok haklıdır. Dün fuarın açıl- ki, tabiatin, iklim tartlarının tarihin müs
ması1 ATATORK'ümüze karşı yüksek tesna bir mevkie sahip kıldığı Jzmir en 
bir sevgi tablosu yaratmıştır. eyi. en hakiki İmara ve refaha Cümhu· 

İstiklal marşından sonra kürsüye çı- riyet devrinde nail olmaktadır. 
kan Belediye reisi aşağıdaki nutku Bunu biz her eyi ve güzel şeyi bize 
söylemiştir: veren ve hepsinden evvel bizi hakiki ve 

Dr. BEHÇET UZ'UN NUTKU ~erefli benliğimize kavuştlıran en büyük 
Çok kıymetli bctşvekilimiz, muhterem Türke, A TATORK' e borçluyuz. 

vekilJerimiz, · Onun aziz varlıfiı etrafında parçalan-
İzmir enternasyonal Fuarı bu yıl da maz bir kaya gibi, mütesanid toplan· 

Türkiye cümhuriyeti hükümeti başvekili maktan, onun gösterdiği yoldan yürü-
ı •amlmdon aç•lmok mazhcriy<t;ne naH mekıen zevk duyan TtlRK m;lleti ;çin 

Başvekile SOU1Jet koruol0$U. izahat veriyor 

Etibank paviyonu, tnhisarlar paviyonu, SAAT 17,30 DA 
İzmir vilayeti pavyonu, Devlet demiryol-... 
ları paviyonu var .. Fakat hangisinin bi- Muayyen saat geldi. Fuarın Lozan ka-
rine! dereceyi alacağı belli değil.. pısmdaki hoparlörden bir ses işitiliyor: 
Şu muhakkak ki vakıflar paviyonu, - Başvekil geliyor .. 

fuarın en mükemmel eserleri arasında Her kes, otomobilinden inen başvekili 
yer alıyor. Vakıflar idaresinin, ince bir alkışlıyor. Başvekilin refakatlerinde ik
zevk ve bilylik fedakarlıkla meydana ge- tısad vekili B. Şakir Kesebir, Adliye ve
tirdiği bu müessese, fuarın başlıca mu- kili B. Şükril Saraçoğlu, Vali B. Fazli 
vaffakıyetlerindcn biridir. Burasını ziya- GUleç, Belediye reisi Dr. Behçet Uz, Ma
ret edenler hem istifade edecekler, hem nisa valisi Dr. Lütfü Kırdar gözleri çe-
de zevklencccklerdir. kiyor. 
İzmir vilfıyeti paviyonu, fuarın gönül Hususi davetliler arasında şehrimizde 

açan ve teşhir ve tanzim bakımlarından bulunan mebuslar, Ankaradan fuann 
kıymetli bir köşesidir. İtiraf ederiz ki I açılışında bulunmak üzere gelen Sov-: 
tzmir paviyonu, bilhassa Izmirde turizm yetler birliği sefiri, İstanbul sanayici-, 
hareketlerini tebarüz ettirmesi bakımın-l lerinden bir heyet, Yunan sanayicilerin
dan büyük bir ehemmiyet taşır ve vila- den bir heyet, ecnebi devletlerin İzmir-' 
yetimizi hakkiyle temsil eder. deki mümessilleri var ... 

Paviyonlar arasında temayüz eden ve Gazeteciler de büyUk bir yekfuı t~-
gilzel bir eser halinde yükselen Devlet kil ediyorlar. Sinema ve fotoğraf objek
demir yolları paviyonu mimari ve umu- tifleri mlitemadiyen işliyor. Çalışan fo
mi görünüş itibariyle derece almıya toğraf makinelerinin sayısı tam kırk do
namzed olan paviyonlar arasındadır. Ga- kuzdur. İçlerinde epice emekli gazete fo-
yet iyi tanzim edilmişHr. toğrafçıları da var ... 

öCLEDEN SONRA TÖREN BAŞLIYOR 

Fuarımızın açıltftnı bekliyen halk 
oluyor. yapılmıyacak İf, eriıilmiyecek yükseklik 

Det"in bir heyecan ve ıevinç ile arzet· yoktur. 
mek isterim ki, bu mazhariyet İzmirliler Nasıl talih hiç bir millete ATA TORK 
için çok kıymetlidir. gibi kurtarıcı, yaratıcı ve yapıcı bir ŞEF 

Cümhuriyet hükümetimizin ve baıta nasip etmemiı ise, hiç bir miJletin şefine 
siz sevgili başvekilimiz olduğunuz halde de, Türk milletinin ATA TORKE besle-

Fuarda dünkü kalabalık 
lıimı, biz ancak hükümetiınizin, Partimi- Bu huı\19ta baıta muhterem umuml 

zin ve büyüklerimizin miizaheretleriyle ı'milfettiş geneıral KAzım Dirilt olmak 
bırıılıyabiliyoruz. üzere bütün valilerimize ve bize çok 

Bu güzel, faydalı müeseeeeyi lzmirin (zengin ve genİ.f bir pavyon hazırlıyan 
baprabileceği bir İf haline getirmek hu· Manisa valisi Lütfü Kırdara ve sayın Ma
ıuaunda, diğer i.§lerimizde de olduğu gi- nisa umumi meclisine ve Ticaret odala• 
bi, yaptığınız daimi yardımlardan dolayı nmıza ıükranlarımızı ıunarım. 
siz muhterem ve ıevgili başvekilimize Fuara hususi bir heyet gönderen ve ı .. 
bir kcrre daha bütün hemşehrilerim na- tanbuldaki iılerimizde alaka ile ça]ıpn 
mına ıükranlarımızı r.rzetmeği tatlı bir lıtanbul Ticaret odasına aynca tqekltür 
vazife addederim. etmek isterim. 

lzmire ve Jzmir enternasyonal F uanna Cümhuriyet hükümetimizin teşvik edi· 
yakın alaka gösteren ve kıymetli yardım· ci, koruyucu tedbirleri ite memleketimiz. 
larda bulunan muhterem lktıaat vekili- de tahsi tetebbüs aahasında mütezayit 
miz B.Şakir Kesebire ve diğer muhterem bir muvaffakıyetle meydana getirilmekte 
vekillerimize ve kıymetli mebuslarımıza olan milli sanayi, ziraat, ticaret ve kül· 
bu münasebetle de teşekkür etmeği bir tür eserlerini Fuarımızda her yıl daha 
borç bilirim. .. eyi bir aurette teşhir eden yurttaşlarımıza 

SAöLJK VE ZİRAAT MOZELERI İzmirlilerin sevgi ve ıükranlarıru bildir-
Kültürpark içine geçen yıl yapılan sağ- mek benim için büyük bir zevktir. 

lık müzesine ilaveten bu defa inşa edile- YEDi DEVLETiN iŞTiRAKi 
rek vaktin darlığına mebni dahilen ihzarı lzmir enternasyonal Fuarı bu sene yedi 
önümüzdeki yıla bırakılan ziraat müzesi dost devletin İştiraki ile kıymet ve ıü· 
ve yine gelecek yıla yetiştirilecek olan mulünü artırmıştır. Önümüzdeki yıl daha 
Kültür müzesi, giizel bir ıekilde yeniden bir çok devletlerin Fuarımıza iştirak ede· 
tanzim edilen Nafıa ve inhisarlar veka- ceklerini umuyoruz. 
Jetleri binaları ile Evkaf müzesi ve in- Milletler arasındaki ekonomik ve kül. 
hisarlar vekaletinin Kültürparka hediye türel münaıebatın mütekabil anla~ma ve 


