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Başmuharrir ve umumi neşriyat müdilrU: 
HAKKI OCAKOcLU 

ABONE ŞERAiTi 

DEVAM MOODJITl Türkiye için Hariç için 
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Altı 4ıılılc ••••••••••••••• 750 1650 

L TELEFON: 2697 

FIA Ti ( 5 ) KURUŞTUR 

Başvekil, Maniaada Foto Muha· 
birimiz lsmaü Zorlu'ya bu pozdan 
resim almalarını emir buyurdular 
ve elindeki üzümü Foto Muhabiri· 
mi:ze hediye ettiler. 

Baş vekilimizin 
Nutuklarındaki 
işaretler ... 

Ila§vekilimiz Fuarın açılışı töre
nindeki nutuklarında memleket için / 
müjdeler ta§ıyan değerli işaretlerde . 

• 
Ciimhuriyelitı ıı• Climhurivet ••...min lıelcçiri, mlıııhlıın plc4r ıfıı411 fl'JZeUdw 

' 
BAŞ VEKl_LI_M_IZ_l_ST_A_N_B_U_L_D_A 

e e 1 • 
mırın 

e zetti 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

/zmirden Neş'e ile ayrıldım; bu defa halkı 
daha büyük huzur, laaliyet içinde gördüm. 

Mevcut hava evvelki seyahat/erimle ölcü-• 

lemi yecek kadar • 
sevınc 

• 
vericidır 

• • • • • • • • • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
"Başvekilin lstanbul gazetecilerine beyanatından: 

1 :········································· 

_,'4.· ! Manisa 
___ ,. __ _ -Uzüm bayramı ve 

Basvekilimizin Ma-• 
nisayı ziyareti in
tibaları ve resimler 

·.:;.lili,l : Son sahif emizdedir 
- ~~~t!;;J: 

Başvekil Manisada ü:üm ba yranınıı açarken 
.......................................... 

Fuarımızı 
2 günde gezenlerin sayısı 

80,532 dir 
·-------' YENi ASIR Matbauında be11lmıfbr 

di di 

Btı§vekilimizin Fıumuı tetkikleri 

Fuarımıza akın 
İki günde 80 bin kişi 

f'uarı ziyaret • 
ettı 

Cumartesi ııeceai fuanmızı 34900 kiti. 

bulundular. Sanayiimizi kuvvetlen- ----------------------------------·--------

diren !lareketin milli refahı hızlan- ekı· u· n hra
etti 

Cumartesi ve Pazar günleri fuarımız 

görülecek kadar coıkun dakikalar yaf&
mış ve aabahlara kadar aynı coıkunluğu 
muhafaza ederek eğlenrni,tir. Bilhassa 
Pazar günü saat 19 dan eonra •ekizinci 
lzmir fuannın gördüğü rağbet çok müı
tcsna idi. 

Pazar akıamı ise 45632 kiıi ziyaret et• 
miştir. Cumartesi günü, fuar açılınca fuarı 
ziyaret eden 2000 kadar davetliyle, hl• 
Jet keailmiyen bin kişi yukarıdaki r"" 
karodan hariçtir. Bu rakam kesilen bilet-

- SONU 2 INCl SAHiFEDE -

dırmakta ba§lı ba§ına bir amil oldu- 1 sa Başvekil manevralar ğunu, ziraatimizin bu sayede mo
dernleşme ve rasyonıılleşme yoluna 

girdiğini tebarüz ettirdiler. Hele rak- catçıları tenvı~ r kamların belagatine güvenerek ver· 
dikleri kısa malılmatla şunu anlattı· 
!ar ki sanayiimizin seneden seneye 
artan istihsalatında bizi ote.rşiye 
aevketmek iıtiyen bir ruh mevcut 
değildir. Bilakis milli sanayiimiz in
kişaf ettikçe hariçten ithalatımız azal 
mak şöyle dursun artıyor. Milletçe 
iştira kabiliyetimizin arttığına bun
dan güzel delil olamaz. Sanayiimiz i 
iş hacmini genişletmekle umumi re· L 
faha, iktısadi kalkınmaya en büyük ij 
yardımı yapıyor demektir. ' t. 

Doğuya • 
ıçın gidiyor • 

Böylece endüstrimizin devlet elile ·.··.· 
inkişaf harici ticaretimizi zaafa uğ
ratacağını, memleket mahsullerine l t 
dış piyasaları kapatmak neticesini ~ .. '%~ · 
vereceğini zannedenler, hendesi nis- ı1 ı ~. ·ij .. · 
betlerle artan ihtiyaçlarımızı tahmin ııfli: . 
edemedikleri için, ne kadar aldan· lı ; .. · ··•· ··. 

dıklannı gördüler. . . ·. 
Ortada değişmiyen, değişmiyecek 

olan tek hakikat medeni bir memle
ketin sanayisiz yasıyarnıyacağı, yük. / 

Ticaret odasında 
--<>--

Beş saat süren toplan· 
tıda hükümetin düsün-• 
celerini açıkca mey-

dana koydu -----incir, üzüm, palamut 
ve tütün ihraç eden 
tüccarların dilekle· 
rini ayrı ayrı dinledi 
Şehrimizde bulunan sayın lktısat ve· 

kili Bay Şakir Keoebir, dün Ticaret oda· 
ıında muhtelif lh<aç maddelerimiz hak
kında maruzatta bulunan ihracat finna· 

-YAZISI iKiNCi SAYFADA-aelemiyeceğidir. Bunun içindir ki, 1kıı.4t ,,elcili B . .Şakir Kesebir 
başvekil fikirlerini bir cümle içinde -...:.:==-.::=..:.:....::.=.:_.:.:;,,; ________________ _ 

tir. Ziraııti ve sanayii ayn ayrı müta-

iğde 
Bir feyezan fe
laketine uğradı 
Şehrin şark kısmını 

su bastı 

Zarar 
lıtanbul, 22 (Hususi muhabirimiz- iiuya gilti. General Özalp Baıvekille be. Bu .. yu·· ktu·· r 

den) - Baıvekil B. Celal Bayann ya· raber dönecek.tir. Manevralara iftiralı 

Demiryolu bozul- rın Ankaraya hareket etmeıi kuvvetle edecek kuvvetler yerlerini almağa baıı ... 
• muhtemeldir.. Bay Celal Bayar An-

muştur. lkı• kı'şı' bo- m11lardır. Manevralar ay ıonıında bitmft karadan huouoi trenle Doğudaki ma-
ğulmUŞfUT • Halk nevralar mıntakasına gidecektir.. Milli olacaktır. Buradaki kuvvetler nıüteaJd. 

müdafaa vekili general Kllım özalp bu- ben Tunceli harekatını idaıe edecekl• 

ı:... .. h ... e;.:y~e~c;.;a;.;.:..n~i;!..;:.in;..:_:.d~e~d~i .. r....ıııııiln manevralan takip etmek üzere do- clir. toplamak ister gibi: cSanayikuvvet- Hatay Artık çilesini bitirmiş 
laaya çalışmak mahzı hatadır.> de- ve mesut bir istikbal 
mişlerdir. Bu sözlerle ifade edilen 

hakikatin Türk milletinden daha bü- yoluna girmiş bulunuyor 
yük şahidi yoktur. 

Fuarda sanayiimizin göğsümüzü 
kabartan eserlerini ayrı ayrı gözden 
geçirince edindiğimiz kanaat ıudur: 

Kalite ve fiat norması bakımından 
Mebuslar 

her sene ileri sanayi memleketlerinin Antakya, 21 (AA) - Halk partisi· 
eserlerine biraz daha yaklaşmakta- nin Türk cemaati mebuı namzetlerini 
yız .• Filhakika aradaki mesafenin tesbit etmek için yapbğı bir toplanbda 
doldurulduğunu kimse iddia edemez. Türkiye fevkalade murahh11.11 Cevat 
Bizden asırlarca evvel bu işe başla- Açıkalın da hazır bulunmuıtur. Fevkal
mış olanların tecrübelerini hesap ilde murahha•ın kısa bir hitabesini mü
edersek bugüne kadar aldığımız yo- teakip aşağıdaki beyanname hazırlan· 

ilan edildi 
Dün Filistinde hakiki bir harp oldu 

13 İngiliz tayyaresi bir 
köyü tamameiı mahvettiler 

lun övünülecek bir yol olduğunu ko- mıştır : 2 o 
!aylıkla takdir ederiz. Zamanla, ileri Hatay!Jar. 

•• 
Olü ve yaralı var 
geceleri yollar· 

tekniğe verdiğimiz kıymetle birlikte 1 Hatay çileli günlerini bitirmiş, mesut 
rasyonel çalısmada göstereceğimiz ve müreffah bir istikbal yoluna girmiş 
ehliyet nisbetinde sanayi mamulatı-! bulunmaktadır. Hatay devleti ve Hatay 
mızın kaliteleri yükseleceği, maliyet 

1 

hükümeti ve Hatay!Jarın yegane mil· 
fiatinin ucuzlıyacağı şüphesizdir. Bu me .. ili Hatay mebuıan meclisi yakın 
bizim için artık hayal sayılmıyan bir · günler içinde tarihi vazlfealne baılıya· 
ıeydir. I caktır. --.-aao..c dan geçmek 

yasak En eyi ve en ucuz istihsal.. Türkiye hükilmetinln Hatayın latilr.l&-
Refaha kavuşmanın yoludur. li için yirmi seneden beri devam eden 
işte başvekilimizin nutuklarında, 

1 
rayret ve fedakarlıklanna Franıa cllm-

9anayiimizin inkişafına ait sözlerde' huriyeti dostane bir mukabelede bulu
- SONU 2 iNCi SAYFADA _ nuyor. Türkiye ve Fraıua devletlerinin 

bu ı daha ileriye ııö· 

Bir lıeyan1111me nepedan fe,,k418.de 
murahhıısımız B. Cevat Açılcalın 

tUrerek bu meout neticeyi daha ziyade Londra. 22 ( ö.R) - Filistinde vazi-
lnkif&f ettireceğine limidimiz büyüktür.. yet günden güne daha vahim bir tekil ~::~1~ __ _: __ 
Bu veaile ile Fransa cümhuriyeti hükü· almaktadır. Aıkeri kuvvetlerle kuvvetli ı:. __ 

- SONU 7 iNCi SAHiFEDE - - SONU OÇONCO SAHiFEDE - Nablus sokaklıınndan biT mall%4Ta 



Karşıyakadan: 

Gürültü meselesi 
lptiyoruz ki Anupada güriiftü ile mücadde ediliyormuş. Halkın, otomo

bi. araba sallcı gürültiiteriaden ıah&tnz olmaması için bir takım tedbirler it

tilaaz oluna,.onnu• 
Filhakika buna bizde de sokak satıcılarının muayyen saatten evvel türlü, 

türlü naralar atmalarının menedilmesiyle başlandı. Ve o kadarla da kaldı. 
Gece J'•••ıırdan .onra nlerine dönen keyifli grupların, bağıra bağıra et

tikleri nıaDavereler, ana İlTaZa eöyledikleri p.rkılar, dönmek veya hareket 
etmek için otomobillerin, otobüslerin yaptıkları patırtılı manevralarla ç&kaı
dıklan gürültüler çok. defa mahalleleri sarstığı halde bunlara henüz gürültü 
etmeyia diyen. müdaWe eden yok 1 

D.a.. dıoiıcw banllır art& :mb .... ın. liekdiyenin müdahale etmemm ve 
Mlkm kenclilijjaclm idnlc. 'ft sa: '!1 F>stennesi icap eden hareketlerdir. 

Diifiiumelidir: ki b...,_. <8ğıTa li'onuşaraio hele tarkı ve gazel okuyarak 
seçilen yerlerde gecelerce uyumamı§ haetalar, küçük çoeoıklar, yorgun dÜfmü, 
inamılar uyuyOT. Geçilen yerin .okak olmuı herkex İlıtediği gibi hareket hak

kım bahtetmez. 
Zabıtanın ihtar etmesi bile ayıpbr, bunlan yapmamak için biraz saygı, biraz 

terbiye klfil Bunu da mı deYletin öiretmesini istiyeceiiz> 
N.öZEREN 

ŞEHiR HABERLERi 
lktısat Vekili dün ihra

catçıları tenvir etti 

23 A~USTOS SAU ~ 

Başvekilimizin 
Nutuklarındak 
işaretler ..• 
-BAŞT ARAFI 1 tNCl SAHıFEt 

biz bu müjdeyi bulduk. ikinci be 
lık aanayi programımız:m tatbi 
neticeyi tacil edecektir. Diğer t• 
tan ziraatimizin inkipfı üzerinde 
nayiimizin kuvvetle müessir old 
nu artık anlamıyan 

•AŞTARAFI J NCI SAHiFEDE bulundular. panyalarının müdür ve mümeaeilleri ol- Gerçi z.iraatimiz, sanayiimizin 
İncir tüccarlan incir mevzuu üzerinde duğu halde tktı.at yeki}j tarafından ka- madde anhan olarak daha mü 

lan mümellSİlleri} le bq saat devam eden ehemmiyetle durarak bilhusa fU iki nok- bul edilerek dileklerini eerdetmiılerdir. mil metodJardan iatifac:le etmek 
üç toplantıya riyaset etmiş; serdedılen tada hükümetin müzaberetini rica etti- Tütün kumpanyalan müdürleri. tütün buriyetindedir. Zirai kalkı 
dilekleri tesbit etmİf, bükümetçe alına- ler: piyasasının her sene tayin edilecek bir için hazırlanmakta olan bet 
cak tedbirler halkında ihracatçılan ten- 1 - incir ve üzüm ambalajlarında günde açılmasını, bu tarihin l S ilk Tepin plan ikinci bet yılhk sanayi p 
vir etmiştir. kullanılan kağıt ücretleri bahalı, güm- olarak tesbiti, bu suretle milstah.ilin ve mızla batbata yürüyecektir. 

Şunu ehemmiyetle tebarüz ettirmek rük fazlad11. Maliyete tesir eden gümrük tüccann tereddütten lwrtulmuını iste-
İsteriz ki, saym lktısat vekili yeni i mev- resimlerinin endirilmesi ve diğer forma- mişlerdir. Bu suretle tütünlerin hem denk Türkiye askeri ve siyasi zale 
simine girdiğımiz şu gunlerde ihracatçı- litelcrin kolaylattınlmaaı .. haline geleceği, hem de daha eyi hazır- den sonra ekonomik zaferini 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~n c~rünclarak~ri•d~l&in~ 2-l~~am~~t~~ki~eum~ı~~~clau~il~~·~~ ma~~§any~üuri~~Ş~ 

E K O N O M 1 talarla alakadar olarak bunları dinlemek zaman müşkülatla karşılafllmaktadır. Tütüncüler tütün kanununun bazı mad- ye kadar alınmıı ve bundan 
ve hükümetin dtisüncelerini çok açık bir Yunanistanda. olduğu gibi memleketimiz-, delerinin bihakkın tatbik edilmedijiııi. alınacak tedbirlerle bu zaferi 
ifade ile meyd ... na koymakla piyasanın de de incir amelesinden alınmakta olan denklerin eyi yapılmac:lıinu iddia etmit- şimdiden görebilmekteyiz. Me 

Diinya iktısadi hareketlerine 
aid en son haberler 

daha kolaylıkla inki .. afına yardım etmiş- muvazene ve kazanç vergılerinin nisbet- ferdir. kette refaha doğru kalkınmanın 
lerdir. Şu ve) n bu düşünce ile ihracat• lerindc tenzilat yapılması istenmiştir. Vekil, tütün pİyalUJ için muayyen bir riz bir çok itaretleri vardır. Batv 
maddelerimizin santrnlize edileceğine, iş kanununun incir ve üzüm işçilerine te- gün tesbiti fikrini tetkik ettirecejinl. mil- hBzık bir iktısat doktoru ııfatiyle 
tacirlerin iı niıfuzlarının kırılacağına dair alluk eden kısımlannda da kola~lılt gös- lahasınıılarm tetkikini müteakip nazan iti itaretleri gözlerimiz önüne k~ 
çıkarılan manasız şayiaların tamamen terilmesi i,tenmiştir. bara alınacağını, denk babainde milstah- dular. Senelerden beri milli ist~ 
yersiz olduğu anlaşılmıştır. Hükümeti- Sayın iktısat vekili gümrük ve inhisar- sile ve tilccara tevecciib eden vazifelerin bmızın, iç pazarlarda dahili t' 

aıa,19arı•atan Sa • miz. ihracatçılara itimat ettiğini ve dıı ti- lat Yekaletiyle temasında bu meaele üze- noksansız bir tekilde yapılması hUM11UD- hareketinin, ve harici ticaretim · 
uı~ "" rıye caret siyasetimizde her hangi bir değişik- rinde görüşeceğini ve incir ve üzüm am- da bazı mevzuat ilave edilec:eiiıil. ancalı: muntazaman yükseldigwini gösteri 

Jlaiday mllalb ipek relroltai liğe mahal olmadıiını baıvekilimizin ağ- Lalajlannda kullanılan lüks kağıtlar için tüccarların da denle. yapan. malını temiz ler. Bu inkitafın bundan sonra g 
Maearlstanm ltalyaya buidaY ibracma Bu yılm ipek rekoltesi 900,000 kilodur. ziyle ifade etmiş bulunmaktadır. bir şekil bulunnca~ını vaad buyurmuşlar- hazırlıyan müstahsile fiat farkı vermeleri- daha hızlı olacağım kabul etmem 

dair halen Bomlıda mUzakeıreler cenyuı Geçen yıl re.koltninden 100,000 kilo faz. Dün Ticaret odası salonunda }apılan dır. ni istemiş veı sebep yoktur. Bezan fU veya 
etmektedir. ~· yapılacak butdaY la olan bu mikdaruı kıymeti 25 milyon toplantılardan eonra Nyın lktısat vekili Vekil, takas mevzuatında mevcut foı- - Bunu yapacak mısınız? mahsul üzerinde mevzii buhr 
lhracmm t.1mik mUflr:lllh birkaç atin fraalt kadardır. Lyonda Suriye :ipek ko· B. Şakir Kesebir, bir muharririmize şun- malitelerin baıitleıtirileceği isteğine kar- Diye sormuştur. AmerihhJar bunu bakarak hüküm verenler hakib 
evvel bertaraf edilmi§tir. İsviçreye yapı- zalarma olan istek fazladır. Kilo başına lan söylemittir: ıı. bu noktanın da tetkik edileceğini eöy- yapmaia &made olduklarını beyan et• aydınlık çehresini aörmek ist 
lacak 300,000 kental raddeaindeki Uk 36 franga kadar fiatler elde edilmiştir. - lzmir ihracat tüccarlariyle temas !emiştir. mişlerdir. zaman geçen seneden hu sen 
.evkiJata tep'lnlerde başlanacaktır. üstelik LüDnan hilkilmeti de kilo başına ettik. Dileklerini. mütalealarııu dinledik. Ozüm •tandardizuyonunun tatbikin- PAl.AMUf TACiRLERi umum iıtihsalat ve satıtlar araıın 

Polon ya 2 kurut ihracat primi •erdillnden ipek incir, üzüm, palamut ve tütün maddele- den fimdiye kadar seçen müddet zatfuı- Palamut tacirleri Vekile maruzatta bu- ki nisbeti, ticaret mi.mzene9İnİn • 
, tahd' , . d ... kozası ihracatı bu yıl turizm hasılatı ile rini ihraç eden tüccarlar dilekletini eöy- da alman müsbet neticelerin tayanı mem- lunarak .,.lamat 9taDdardizuyoaa Di- kiıaf seyrini göz önüne getirsin 

Y enı ıt ııatemme ognı... birlikte tlcaret blançosunun tevzinine lediler. Maim dal.& temiz ihncı imkin- nuniyet olduiu. üzüm 8tandardizuyonu zamnamninin ma.Jt bir tekilde tatbik Vaziyetin çok ümitli olduğuna imt 
Polonya ticaret mUvazenesinin son za- yardım etmiştir. lan üzerinde düşücelcrimizi söyledik.Or- tiplerinin Avrupada beienildiğini Vekile cdilciiiini. kontrol tatbibtmda Wr ara- edeceklerdir. 

manda pasif olm.uı ve bu pasifin ibra- V l tada mesele olarak ele alınacak bir iş beyan etmitler ve standardizuyon hnu- tık ra.danan ak.aklıklann izale eClildiiini 
catı arttımıak suretile kapanma51 mOm- 1 UgOB aV ya yoktur. Dilekler üzerinde, kabulü müm- nu münasebetiyle tqekkürlerini arzetmif- beyan etmitlerdir. 

ŞEVKET BILGlN 

kiln olmaması yüzünden hUktimet itha- Yunanistana yapılan canlı kün olanları yerine getireceğiz... !erdir. Palamut tüc:c:arlan da busün ticaret 

lAtı daraltmaya karar vermiftir. Ancak hayvan ihracatı 1NClR VE OZOM TOCCARLARI Vekil, üzüm standardizasyon kanunu- odasında bir toplantıya davet eClilmlt- Bir Jngi}İz genCİ 
döviz idaresinin ihdasını müteakip ilk SeJruıikteki canlı hayvan idhalütçıları- Sabah saat 10.30 da üzüm ve incir ih- nun bir defa daha gözden geçirilme.ine lerdir. 
aylar zarfında yapılan ithalat tahdldatı nın bir kartel vücuda getirmeleri Uzerlne racat tacirleri, tktısat vekilinin başkanlı- lüzum görüldüğünü, yarın (bugün) iç ti- lktısat vekilimiz dün .. at 1.5 te bera- Bisikletle Dünya 
milli istihsal Uzerlne fena tesirler yap- fiatler gerilemiş ve Yunani.!tana olan ğında yapılan ilk toplantıda bulundular. caret umum müdürünün baıkan1ığında berinde vali B. Fazlı Güleç, Konya eay-
ml§ olduğundan ve dolayı.sile Polonya Yugoslav ihracatı azalmıştır. sazu geçen Bu toplantıda vali B. Fazlı Güleç, lktı- odada bir toplantı yapılarak nizamname- lavı B. Ali Riza Türel olduiu halde Çeş- turuna çıkmıştır 
ihracatını da daraltmq bulunduğundan, kartel lfığvedilmediği takdirde Yugoslav sat veltileti İç ticaret umum müdürü B. nin yeniden mütalea ve tetkikini emret- me p)ajlarma gib'rÜ§ler, geceyi Çe,mede Londradaki bi.iklet turing kulüli 
timdi bu mahzurlar milmktin mertebe canlı hayvan ihracatçıları Atina ve Mümta~ Rek. atanda.rdizasyon müdürü mi§lerdir. Bu toplantı bugün saat onda geçirmişlerdir. Sayın vekil bu eabah on- basından Knolts Alfred adında senç 
bertaraf edilebilecek yeni bir tahdit. si!- Pirede birer satıt bürosu ihdas edecek- B.Faruk Sünter, Konya saylavı B. Ali ticaret odasında yapılacaktır. da şehrimize dönecek, saat on birde eporcu tehrimize gelmİftİr. Bisikletle 
ıleml araıtırılmaktadır. Bu mUııuebetle, lerdlr. Riza Türel, ticaret odası teisi B.Hakki TOTON MAHSULO Türkofis müdilrlüğünde yapılacak bir yahat etmekte olan bu genç. F 
Polonya dıt ticaret ofisi tarafından al&- Romanya Balcıoğlu, borsa reiai Mazhar lzmirlioilu. Saat 13 te tütün mah.Wü ihracat ta- topl-tıda umumt ticaret m .. lelerinl ltalya, v.._..-,,,... v- ..... 
kadarlarm da iştirak edeceği bir konfe- ihracat şef kontrolörü B. Ali Emre ha:zır cirleri, aralarında Amerikan tütün kum- gözden geçirecektir. lıtanbul yoliyle tehrimize gelm~tir. A 
rans hazırlanmaktadır. Romanyadan ilaracı m'hnnu karaya. oradan Baidat ve Hindi.tan 

BUôDAY 1HRACATI TEŞVİK qya liateai K k d gidecektir. 

EDlLECEK lkwat nezareti, ihracı memnu olan arısının oynun a ma tngiliz sporcusu yolda ufak bir k 
BuJday fiatinin if piyanda mütemadi eıyanın bir listesini hazırlanu~tır. Bu . • geçirmit ve bisikleti &rızaya maruz k~ 

surette gerilemesine mAni olmak üzere liste şu maddeleri ihtiva etmektedir. ınışta. Kendisi 19 Yatmda olduğunııı 

hükümet buiday Uıracuu teşvik etmete Manda, ökUz, inek ve dana demi (kıllı, h il b kk 1 ee •• Türk eporculannı tanımakla büyük fa 
karar vermiftir. kılsız, yq. tuzlanml§ kurutulmuş veya a e a a iDi gorunce da bulduiunu. fakat talllfrtla husue Bul aariatan 1.tba edilm.if> ;kaba ve uzun elyaflı ya· sarfettiği gayretlerin henüz semere veıı 

e · pağı, tay derisi, jüt, kendir, ceviz kapla- mediğini, lzmirde bisiklet sporuyle met 

Yemlik ot a..cı menohmuyor malı mobilya, mı.sır ve müştakları, altın IUi olan bir kulüp bulunmamumdan 
Havaların aon haftalar içinde kurak bronz (döküntü hariç), bronz qya müs- mimi eurette ıikiyet etmek arzusun 

gitm• yUzUnden bu teneki yemlik ot tamel çelik borular, bakır, hurda demir, Namus hırsızırı evinde yakalı yan ve yaralı yan Hida- bulunduğunu eöylemittir. 
rekoltesi uJf olmuftur. HUkilmet yemlik herhangi bir tekilde çinko( döküntü ve ---•---

ot ihracını menetmek Uzen tedbir al- çinko tozu hariç). yet cinayeti nasıl ve nıc, ın işledig., ini anlatı "OT Kır•ehir valisi /zmir 
maktadır. Evvel emirde yulaf ile yemlik Ç /ı ı /ı T l" 
kllsbelerlD ihracı meno]nnecaktır. s.- e o• oua ya Evvelki gece saat on bir sularında l me işaret ediyor ve bir şeyler eöylemek 1 me kapamıflarch. Bunun izerine tarutan Fuarında 
man ile kuru ot esuen senelerdenberi Hubul.t üzerine mevzu 8'imJiik Çukurçeşme mevkiinde esef edilecek bir istiyordu. Bunları anlamadım, fakat bir kolDfU eve geçtim. .okaia çıktım. ya-
lhnıç olumnamakta idi. resimleri hadise olmUJ, bir adam kendi evinde ve , şeyler geçeceiini farkettim. namda bulunan anahtarla kapıyı açbm, Kırıehir valisi B. Mitat fdırimize gel 

' 1 n1 eşinin yatağında yakaladığı bir şahsı bı· Dün gece eve erkenden gelmif, yat- içeri sirdim. miı, dün belediyede reis muavini bay 
Janonya Hububat üzerine vaz 0 unan ye ki 1 z b G d"%.:ı- takd' d Yurdkoruyu ziyarette bulunm\lflUT. Ba 

Y munzam ... n-..ın.. --'-'eri Uiyledir: ça a altı yerinden yara amııtır. a ıta- mak. üzere tarasa çıkmıştım. Karım ra- ör u11~. manzarayı ır e eni-
y .l!-1.n at ---L L--..a-1 as~ o.AA rauıu .. - k 1 d b h d b d d T b --L-- ı_ Mitat lzmir fuarını çok beğendiğini, g~ 

umu ~~~-eti _.,._u- (Gayrt safi 100 kg bqına) buğday ve ya ve adliyeye in ti a e en u a ise hatsızlığından bahis ile taraaada değil, niz, &fllll ön il. a ancamı ..-araK; lecek sene Kır~hir vilayetinin 1 O bin li~ 
.._ ~•7 L--ıl b-ll..:i-v: IS kron·, çavdar 28 kron·, hakkında, yaralıyan B. Hidayet şunları odada yahyordu. Gece vakı't gecı'kmı'.,tı', ateı ettim. iubet etmedi. Kanın ve evim-

n-'- _,,,. daf -L- h t .r.u; ..._..... 1 ,, d-L• ad __.___ '- til K ra sarfiyle bir pavyon yaptıracağını söy-
~ IIlllll mil aa ger=e i raca arpa ve yulaf 21 kron. Kararname 10 söy emittir : e&1 am az- n6cum et · er. en-

ih k 1 k • bil 0 .. k b b r_· d Gözlerimi kırparak kendimi uyur gibi dimi mn..1_L_ --L--dıy' le Ömeri y--'a- )emiştir. 
tiyacını arşı ama üz. ere umum, ağustostan'-en· yurur" •. lilğe gırm· ;,,.tı... - ort çocu a asıyım . .ı.;.vım e d ua...a .- anu 

.u '"i~· gösteriyor um. Filhakika gece yarraına 
yünlü mensucata % 50 nısbetinde sun i Polonyadan canlı hayvan ithali memna dört çocuk anasıdır. Son ay içinde qim- dun.) -------
pamuk karıc.tırılması mecburi kılınmış- p l da h"' kılAaının• ·ınkic:-r.. den ıüphe ediyordum. !çimde şüphe doğru kapıya hafifçe dokunulduğunu Jfadeleri t.plt edilen bekçiler, bdmı zafer bayramı haztrllkları 

-. o onya wnmayı a :rcuı · • • K 'd k k 30 Al!.... f b h 1 ki tır Ayni zamanda ihracata :tahsis olunan . nl h vardı. Acaba başkalariyle konuşuyor mu rşıttun. arım gı ere apıyı açtı ve na- dekolte ~ Om.l de em içinde ~ ... tos za er ayramı azır 1 a-
• ' dolayısile ibu memleket meşe1ı ca ı ay- .. . . . . . d d 1 k d' Du J da 

yUnHl mensucatın c:yenblokuna> dahil __ 
1 

le b ha nl d .
1 

. . diye.. mus dutmanı adamı evımıze. hanmımıze g<Srdiiklerinl •8ylemişlerdlr. Yaralı Lu- nna evam e İme te ır. m upmar 
memleketlerde satılması da menedilmiş- '--'--·la 'dh li dil...,.;.,tir Hldaee gunu Mbalu. evımaan karşı- ı. taneye kaldınlmıı, yaraladıft için ıuçlu yapı a torene zmır e JY • ma 

vawar i u yva arın erı eruun ve- . .. .. . . . 1 ald ı calı: .. ı · b led' eti d 

ya ıucıu11u cıtın ı a mene .. '"'ii • d b kail k .ı_ ö . .. d- C'-· A v • lı: • d' k .. ri b 1 H'd b b _L...1_ C.-Lır· mec•'-• a-a·-dan BB Hihntl To-tfr. YilnlU mensucata sunı pamuk 11Avesi A . '- J sın a a ı eucn merı gor um. ""'ı- PKIY• ınme ııtc ım, apıyı uze - u unan ı ayet eet est ıra&llh-.ar. -F.. nın az .... · 

mecburiyeti şimdiye kadar % 20 _ 30 meFIRGUd nalc ve LütfU Saydam iftirak edecekler-

~;·EMTtASI STOKLARI ~~;~~ "':u!ze:oı:!°~o Fuarımıza akın lncı·r diY. == 
Temmuz ım dmberl ham pamuk bin ton tahmin olmıduğu ağrentlmlfttr. Fazla Ucret letlyenler 

stoklan 173,680 balyadan 189,763 bal- Bu milı::dar son bet yillık isttrual va- cezalandtlar 
yaya, yapağı stokları da 89,317,000 lil:r aaHsinden 31 bin ton fazla ve aeçen yıl Piyasası ne zaman Fuar münasebetiyle fzmire gelen ziya. 
reden ~.527,000 libreye düşmüştür. J a- rekoltesinden 20 bin ton noksan bulun- BAST ARAFI l iNCi SAHiFEDE cak Ts müilabakaya 4-11 yaı arasıadaki retçilerden fazla Ücret istiyen bazı kim· 
ponyada depo edilmiş bulunan umum maktadır. terden almmlfbr. Geçen sene ile ınuka· çocuklar gireceklerdir. Kızitay cemiyeti J k? seler belediyece tecziye edilmitlerdlr. 
ham n*delnin kıymeti mevzuubaha Maamafih bu ilk tahmin olduğuna na- yese ediline fuarımızın iki günlük ziya- günü de hazırlanmaktadır. Veremle mü- açı aca • Pazar günü akıamı yapılan teftiıte fO• 

müddet içinde 935 milyon yen'den 749 zaran şimdilik '1ı 10 bir tolerans kabul ıetçi blinçoau, bu sene lehine 27273 ki- cadelenin günü dokuz Eylüle rastlamak- o för, arabacı, kahveci, lokantacı ve gazi-
milyon yene gerilemiştir. etmek icap eder.• şilik bir fazlalık gösterir. tadır. Dün üzüm mmtakalarandası piyasaya nocu olarak 15 1 kişiden beıer lira c~za 

Tayyare Sineması T~:!~n 
18 Aimtoe 938 Perıembedm itil.ren 

2 biyfik" Muhtetem filim birden 

GöniJl Acısı 
KLARKGABLE 

MIRNALOY 
ld dihi wı' ...... t.....ı

linden Çllcmlf biuf T9 ;pm.t 
b6yik .. filmi 

Gizlenen ıstıraplar 
VIUAM POVFJ. 
KAYFRANCJS 

Tuafmdan ......_. bir aarette,........... blyik .. 
ficiıla ..... 

SEANSLAR ı GöNOL ACISI ı 3.50 - 8.40 - 9.30 
GiZLENEN ISTIRAPLAR ı 5.15 VE 8 DE 
~ pazar aut 2.30 da hatlar. 

ZJYARETÇJLERE KOLAYLIKLAR ADUYE VEKIUMJZ CöLCOôE mühim mikdanla üzüm gelmiftir. 1ncir alınmıştır. 
fuar eahuındılki poli. teşkilitı. bele- DONDO mahsulünün peyderpey hazırlanmakta --------------

diye ve fuar teşkilatlan gayet munta- Sayın adli)re vekilimiz B.şakril .Sar~- olduğa borsaya gelen haberlerden anla· /zmir Enternasyonal 
zam çalışmaktadır. Fuar ıanseyman bü- oilu Pazar sibıil Mani.. üzüm bayra- 11lmaktadır. FUAR tiyatrosunda 
rolan gelen ziyaretçilere, otel, lokanta, mında bulunduktan •onra Galcüi• ait· Ticaret odan baıkant B. Halda Balcı 
gazino ve saire ihtiyaçlarını temin husu- miftir. oğlu bu aktam incir mıntakuına side- Her gece 
sun da azamt eurette faaliyet gösteriyor- NAFIA VEK1U CEUYOR 

L!I B rek mahsul hazırlıklarını aörecek ve tur-
lar. lzmire gelen ziyaretçilerin hepei ar- Nafıa Ye&11l • Al1 Çetinkaya pek ya- H A L K 
zulanna g8re otellere yerlettirilmiştir.. kında tehrimize ıelerek IU thkednin •- fanda yemif mahaulü ile birlikte lzmire 

dönecektir. Otel haline getirilen eski kız lisesi bina- bn alırunua itini tetkik ec:lecelr.dr. V elr.i1 
sında. ziyuetçiler için yüz yatak. ayrıl- lmıirden Çamlıja siderek burac:la yapd- incir plyuuınm cumartesi ııilniinden 
mııtır. Yataklı vagonlar ıirketf faaliyetini makta olan ve 1, 12.5 ,000 liraya mal olan itibaren açı.lmanna ihtimal verilmekte-
geniıletmittir. Yataklı vaaoolar kiıelerin- 7eni tüneli s6recelr.tir. dir. Borsa idare heyeti yarın toplanarak 
den devlet demiryoUarı ve deniz yollan piyasanın açılması durumu etrafında .on 
biletleriyle bilumum Avrupa hatları bi- Earerk&f yakalandı karannı verecektir. 
letleri de verilmek ,.dir. S 7 y .. larmc:la Ali oiJu Murat adında ilk üzüm ve incir mahaullerlni tima1 

OPERETi 
Temsilleri 

OPERET REVO BALE 

Büyük orkestra 
Her ılqam piyesler deiitir. 

Eyl81ifn üçünde !Jar ıaı.inownda eaat bir adan), Kemerde eisara içinde .. rar IAvrupuı limanlanna götürmek üzere 
19-21 aruında, ~oculı: e.Jrıeme kurumu içerken 7ak.alanm11, adliyeye veıilmit- yarm ve &bür sün iki vapur limanımıza 
tarafmdan bir coeuk mUAbakua yapda- tir. ,1ıe~l~ec~ek~tlr!!•!.....,__ ___________ l-.Jtwı..ı...-.· .a•,.;•.__..• ""''""-__,...,.. __ ___,.___ 

L-~~~~~~~~--_:__~~~~~~~~-



YENi ASIR 
- __ _g _.rrn, x = 1 Arasıra 

.. t *>Z>!l'Jr~w:aaw ttf?22& -*3 

iki lzmir 
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DUnle bugUnUn farkı 
YAZAN : Eczacı K. K&mil Akta§ 

Şehri basan sular 
tahrip etti. 

elektrik santralını demiryolunu, 
Niğde karanlıkta kaldı 

lzmiri Osmanlı iken bırakmış ve bu 
kadar aene sonra fuar münasebetiyle zi
yarete gelmiş bir zat intibalarını bana 
ılSyle anlattı : 

- Bir defa mübarek sıcağında hiç 
fark yok .. imbat yine yerinde .. ilk dik
katimi çeken ıey sıcağı dağıtmak ıçın 

dolaşan şerbetçiler ortada yok.. Salkım 
saçak, çangur çungur güyümleriyle so
kakları dolduran şerbetçilerin : Zarar oldukça büyüktür - Kayısıdan, kara eluttan iç .. 

Feryatlarını «Şaşaldan İç> sesleri eus· 

turmuş ... 

Yağmur kesilmiş, Fakat tehlike Eski «Karoçalar?:. payton olmuş ... . 

Punta diye ortada bir yer kalmamış .... . 
Kokaryalı kokusundan kurtulan «Güzel 
yalı~ olmuş .. Ayayorgi, Ayavukla, Pro
fitilya gibi yerlerin yerinde yeller esi
yor. Kordonun alelacaip atlı sandukala
nnı zarif otobüsleriniz çiğnemiş geçmi~. 
Hepsi bu kadar değil.. Daha çok göre· 
ceğim farklar vardır elbette. 

geçmemiştir. Halk heyecan içindedir 
Niğde, 2 1 (AA) - Dün saat 16 köylerinin sebzelerini ve bostanlarını İstanbul ve Adana posta trenleri 

da çok ııiddetli surette başlıyan yağmu- kamilen tahrip etmiş, su basan evlerde gelmemiştir. Trenlerin epeyce bir müd

ru müteakip yakın dağlara düşen dolu- halkın unları, yeyecek ve giyecek eşya- det gelip gidemiyecekleri tahmin edili-
dan hlsıl olan seller şehrin şark tarafını ları tamamen ıslanmış, çamurlar içinde ı 

yor. Yağmurlar kesilmiş ise de hava Ka
tamamen istila ve demiryolunu kısmen kalmıştır. 

pah ve yeniden yağmak istidadındadır. 

Bakınız, bir şey daha hatırladım 
Rumların Armiro diye sattıkları tuz· 

lu ekmeklerin de yerini İstanbul simit
leri tutmuş .. 

tahrip etmiş ve elektrik santralı ile mez- İnsan ve hayvan zayiatı vardır. Şim-
baha.ya ıu dolmuş ve şehir karanlıkta diye kadar bir kadın ve bir erkeğin bo- Heyecan devam etmektedir. 
h1mıştır. ğulduğu tesbit edilmiştir. Araştırmalara Bor ilçesindeki hasaratın mikdarının 

Sel henUz kaldırılmıyan harmanlarla devam olunuyor. Hasarat ehemmiyetli- daha çok olduğu duyulmuştur. Vilayet 
Osmanlı lzmire ilk geldiğimde o za-

meşhur Kramerinde oturuyor-
Niğdenin ve eski gUmüş ve yeni gümüş elit. gereken tedbirleri almaktadır. 

manın 

clum. 

Fransada iki nazır istifa etti 
Elinde sepet francola gibi tuzlu ekmek 

satan bir Rum Armiro 1 diye bağırıyor
du. Armironun ne olduğunu öğrenmiş
tim, yarım saat sonra bir başkası cArmi
ra> diye bağırmağa başladı. "' 

Bu da başka bir şey galiba dedim ... 

Başvekilin 40 saat kanununun tadi
linden bahsetmesine kızdılar Beya
nat mali mahafilde eyi tesir yaptı 

Meğerse Rum gramerinde (a) cemi 
işareti imiş.. Armira; armironun cemi 
oluyormuş .. Böyle gramerle ekmek sat
mak tecvide tatbiken konuşmağa pek 
benziyordu. 

Şehir gazinosunda otururken bunu 
hatırladım .. Ne bedbahttı o İzmir... Ne 
mesuttur bugünkü lzmir ... 

Size daha neler söyliyeyim L 

Parfs, 22 (ö.R) - Başvekil B. Da· 
ladiye dlin akşam bütün Fransız radyo
)uiyle yayılan mühim bir nutuk söyle
miş ve Fransada mali buhran hakkında 
Clolaşan ı,ayialar dolayısiyle bir kaç gü
ne kadar nctretmek niyetinde olduğu bir 
ınali sağlık planından bahsetmiştir. Bu

nun başvekil tarafından bildirilen esas 
poktalan it müddetini hafı.da kuw _. 
te indlrmlı olan kanunun tatbikini milli 
ınüdalaanın. ekonomik faaliyet1erin ve 
~illi çalıımanın ihtiyaçlarına daha uy. 
gun bir tekilde normalJeştirmeğe, milli 
utiyajın (Teçhizahn) daha modern bir 

hale sokulmasına, İş verenlerin vaziyeti
nin istikrarına, fiatlerin yükselmesine 
mani olmak için bazı maddeler ilzerine 
konulmuş rüsumun hafifletilmesine ait

tir. 
Bu mali sağlık pl&m dolayısiyle baş· 

vekil daha umumt olarak demiştir ki : 
c - Dünya harbine iştirak etmiş bü. 

tün eski muharipler gibi ben de dünya
yı,medeniyetin mahvı demek olacak olan 
yeni bir harpten korumak isterim. Bu 
maksatla büyük demokrasiler arasında 
memnuniyet verici bir anlaşma vardır .. 
Fakat büyük demokrasilerin anlaşması 
kafi değildir. Sulhu korumak için sağlam 
paraya, sağlam finanse ve kuvvetli milli 
müdafaaya ihtiyaç vardır. Yoksa büyük 
demokrasilerin jş birliği semereli ola
maz. 

cŞunu söylemeğe salahiyetim vardır 
ki Franıada bir mail buhran bugünkü 
tartlar içinde bazılarını harbe teşvik ede
cek en felaketli bir hadise olabilir. Bu
nun için bütün Fransızlara baş vurarak 
çalışmalarına ahenk vermelerini ve ar
tık yanlış ıayiaların dolaşmasına mey· 
dan vermemelerini talep ederim.> 

Pariı, 22 ( ö.R) - Başvekil B. Da
ladiye tarafından kırk saatlik iş haftası
ııın tadili hakkında dün akşam söylenen 
nutkun neticesi olarak iı nazın B. Ra
madiye ve nafıa nazırı B. F rosar istifa 
etmişlerdir. 

yetiştirebilmeleri için onlara bazı kolay
lıkları temin etmek zarureti olduğunu bil
dirmiştir. 

BB. F rosar ve Ramadiyenin istifaları. 
ru haber alınca B. Daladiye münhal ka
lan nezaretleri tevdi edeceği şahsiyetler-

Bir kaç gün sabrediniz ki dağarcığım 
dolsun .. 

C. H. P. 
bahsedilmemesine teessüf etmiştir. Bu 
sebeple derhal istifaya karar vermiş ve 
kendisi gibi cümhuriyet sosyalist birliği 
azasından olan bay F rosarı bu kararın· 

elan haberdar etmiştir. Zira her iki na
zır da kabineye haftada kırk saat iş ka· 

nununa asla el dokundurulmıyacağı şar

tiyle girmişlerdi. 
B. Ramadiye Liyon garında B. Froııar 

ile buluşmuş ve o da arkadaşiyle tesanÜ· 
dünü hildirmeğe karar vermiştir. Jş nazı

n daha dün gece istifasını göndermiş ve 
B. Frosar da bu sabah ayni suretle hare
ket etmiştir. 

le bugün saat 14 ten itibaren temasa gir
miş ve hükümet hemen tam teşekkülünü • 
yeniden bulmuştur. Yakın bir tarihte hiç 

bir kahine konseyinin toplanması müta· 
savver değildir. 

Genel sekreterli
ğinin bir tavzihi 

Ankara 21 (A.A) - C. H. P. Genel 

Paris, 22 (ö.R) - B. Daladiyenin sekreterliğinden tebliğ edilmiştir: 
radyo nutkunu tefsir eden <Niyuz Kro· Her sene cümhuriyet bayramında ol
nikb gazetesinin mali muharriri ezcümle duğu gibi 15 inci yıl dönümü münasebe-

Paris, 22 ( ö.R) - Harbiye nezare· şunları yazıyor : tile de parti bayrağının çekilmesi husu-
tinden çıkarken bay Dalaeliye etrafını cEğer Fransız başvekilinin daveti sa· sundaki parti teşkilatına ve partiye bağ
elan gazetecilere bazı ihtisaslarını bil- dece hükümetin bir fedakarlık daveti lı kurumlara gönderilen ilgili makam

dirmiştir. Başvekil dün akşamki radyo şeklinde değil, ayni zamanda milletin lara da malfunat olarak sunulan yazının 
nutkunda bildirdiği gibi ekonomik vazi- servetini arttıracak müşterek gayret şek· Ulus gazetesinde resmi devalre de şu
yetin ve milli müdafaa ihtiyaçlarının iş linde bütün millet tarafından kabul edi- mulüne işaret eder bir yazı intişar et.
rejiminde şimdikinden daha büyük bir lirse tesirli olacaktır. B. Daladiyenin be- miştir. Resmi günlerde resmi devaire 
elastikiyeti zaruri kıldığı fikrindedir. B. yanatı borsada derhal iyi neticeler ver· bayrak çekilmesi kanun ve talimatlara 
Daladiye haftada kırk saat iş prensibine miştir. Bu neticelerin uzun vadeli olma· istinat eder. Parti bayrağının nereye ve 
ve sosyal kanunlar umuınt ruhuna el do- sı ise Fransız milletinin başvekili tarafın- ne zaman çekileceği de öteden beri müt
kundurulmıyacağım, fakat umumi ola· dan yapılan davete nasıl mukabele ede- tehaz usul ve talimata tabidir. Bayrak 
rak endüstrilerin siparişlerini vaktinde ceğine bağlıdır. talimatnamelerinde hiç bir değişiklik 
~~~~======~==~!"!!!!==!!!!!!"~==~~~~=~=~~~~ yoktur. Tavzih olunur. 

F rankist hücumları 
şiddetini artırdt 

Paris, 22 ( ö.R) - İspanyada asiler hücumlarını sıklaştırıyorlar .. 
Barselon miIJi müdafaa nezaretinin tebliği şudur ı 

Segre nehri sahilinde düşman gece baraj ateşi himayesinde Kama
raka köprüsünü geçmeğe teşebbüs etti. fakat ateşimiz altında zayiat 
vererek çekilmeğe mecbur kaldı. 

Ebre mıntakasında düşman istilasının hizmetinde olan kıt'alar hü
cumlarına devam etmişlerdir. İstilacıların tayyareleri Cümhuriyet 
hatlarını fasılasız bombardıman etmişlerse de İspanyol askerleri kah
ramanca mevkilerini müdafaa etmişlerdir. Ehemmiyetli bir değişiklik 
olmamış ve düşman ağır zayiata düçar olmuştur. 

Şark cephesinde 1030 ve 1656 tepelerine karşı hücumlar tardedil
miştir. İspanyollar Balankoya karşı düşman taarruzunu da püskürt
müşlerdir. 

Runsiman 
--0-

Pro jelerini hazırlayor 
Prag, 22 ( ö.R) - Lord Runsiman 

ve arkaelaşlan projelerini hazırlamak 

için çalışıyorlar. İngiliz heyeti mahfelle
rinde söylendiğine göre bu proje perşen· 
be günü hazır olacaktır. Lord Runsiman 

bu maksatla hem hükümetin, hem ekal
liyetlerin muhtıralarına dayanmaktadu .. 
İngiliz mütavassıtınm projesini hazırlıya
rak başvekil bay Hoelzaya ve B. Hayn
layna gösterdiği haberi doğru değildir .. 
Bazı haberlere göre hazırlanmakta olan 
vesika maddi teklifleri ihtiva etmiyecek, 
sadece Lord Runıimanın kendisine ve
rilen muhtralar hakkında mütalaalarını 
bildirecektir, 

•• __ $ 
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B. Celil Bayar 
Şefin huzurunda 
Basvekil lzmir hakkında lstanbul 

J 

gazetecilerine beyanatta bulundu 
Bandırma, 22 {Hususi) - Gece saat yirmi üçte Bandırmaya gelen 

Başvekil bay Celal Bayar büyük tezahüratla karşılandı. Hariciye ve
kili bay T. R. Arası hamil olan Savarona yatı başvekili almak üzere 
Bandırmaya gelmişti. Savarona sabah saat yedi buçukta başvekili 
uğurlıyan halkın coşgun tezahürleri arasında hareket etti. 

İstanbul, 22 {Hususi) - Başvekili hamil bulunan Savarona yatı 
bugün on ikiyi on geçe limanımıza gelerek Dolmabahçe önünde de
mirledi. Başvekil merasimle karşılandı. İzmirlilerin tazimlerini Ata
türke arzetmek üzere doğruca saraya gitti. 

İstanbul, 22 (Hususi) - Başvekil bay Celal Bayar İzmir seyahati 
etrafında gazetecilere şu beyanatta bulunmuştur : 

«İzmirden memnuniyet havası içerisinde memnuniyetle ayrıldım .. 
Bu defa halkı daha büyük huzur ve faaliyet i~risinde gördüm. Her 
kesten halden emniyet ve istikbale emniyet gösteren cevaplar aldım. 
Mevcut hava, bundan evvelki seyahatlerimde gördüklerimle ölçüle
miyecek kadar büyük bir sevinç yaratmaktadır. Sevincim, bana veri· 
len malumatın ve realitelerin müsbet neticesidir. 

Ünyon Fransez binasının mühim 
bir kısmı yandı. Zarar büyüktür 
İstanbul, 22 {Hususi) - Gece çıkan bir yangında T epebaşındaki 

Ünyon Fransız binasının mühim bir kısmı yanmıştır. Zarar binlerce 
liradır. 

Türkkuşu kampında 
Gençler bir ayda 13,995 uçuş yaptı 

Ankara, 22 (A.A) - Türkkuşu motörlü motörsüz kampları tem
muz ortasından ağustos 15 şine kadar motörlü tayyare mektebinde 
788 saat sürmüş olan 4514 uçuş olmuş, İnönü kampında ise bu rnüd~ 
det zarfında 9481 uçuş yapılmıştır. Motörlü tayyare mektebinde yal
nız başlarına motörlü tayyareler üzerinde uçmakta olan talebenin 
sayısı 3 9dur. Her iki kampta yapılmış olan bu 13,995 uçuşta en ufak 
bir kaza ve arıza olmamıştır. 

Avusturya hükümet 
erkinının muhakemesi 

Paris, 22 ( ö.R) - Berlinden Havas ajansına bildiriliyor : Eski 
Avusturya federal hükümeti erkanının yakında Viyanada teşkil edi
lecek bir divanı ali huzurunda muhakemesi henüz Alman matbuatın
da haber verilmemiştir. Bu haber şimdiye kadar yalnız hariçte yayıl
mıştır. Alman hükümeti kat'i bir karar vermezden evvel anlaşılan ha
riçte bunun yapacağı tesiri anlaınağa çalışmaktadır. Bu sebeple suç
luların yüksek divana sevkedilip edilmiyeceği tasrihten sakınmak
tadır. 

Bu sabah hariçte neşredilmek üzere yarı resmi bir tebliğ verilmiş
tir. Buna göre yeni kanun çok ihtiyatla tatbik edilecektir. Ayni nokta
ya göre Avusturya devlet ve vilayet arşivleri eski hükümet ve vila
yet erkanı tarafından kanunu esasiye muhalif vahim hareketler tes
bit edilmesini mümkün kılmıştır. Bunlar aleyhindeki itham Avustur
ya kanunu esasisini çiğniyerek memlekette hakiki bir emniyetsizlik 
tesis etmiş olmaktır. 

Japonlar müthiş bir 
boinbardımana başladı 

Paris, 22 ( ö.R) - Y angçe cephesinde ileri hareketleri haftalardan 
beri durdurulmuş olan Japon kuvvetleri Çin mevkileri üzerine en 
müthiş bir bombardıman ateşinin himayesiyle yeniden taarruza geç
mişlerdir. Japonlar Poyan gölünün 50 kilometre şarkına asker çıkar
mışlardır. Japon mahfelleri Kiokiangın otuz kilometre cenubu şarki
sine yaptıkları ihraç hareketiyle şimdi Nan Şangı tehdit ettiklerini id
dia ediyorlar. 

Londra, 22 ( Ö.R) - Şanghaydan Röyter ajansına bildirildiğine 
göre 22 yaşında genç bir İngiliz taciri bu sabah Japon mitralyöz kur· 
§unlariyle öldürülmüştür. 

Kolombo, 22 (A.A) - Röyter muhabiri bildiriyor : 
Mareşal Çan - Kay • Şekin nezdinde askeri müşavirlik vazifeılnj 

yapan ve B. Hitler tarafından son zamanlarda geri çağırılmış bulunan 
Alman kurmay binbaıııı Lindeman Çin - Japon harbi hakkında ıu 
beyanatta bulunmuştur ı 

- Japonyanın Çini istilAııı Napolyonun Moskova aeferine pek zi
yade benzemektedir. Ve onun gibi hiçte §erefli olmıyan müşabih bir 
neticeye varacaktır. 

B. Daladiye bu karar karşısında tees· 
sürünü bildirmiş ve aylardan beri de
vam eden iş birliği dolayısiyle istifa 
eden nazırlara teşekkürlerini ifade et
miştir. 

Diğer taraftan B. Daladiye nafıa na· 
zırlığına B. Dö Monzinin ve iş nazırlığı
na da B. Pomrenin tayini emirnamesini 
reisicümhura imza ettirmiştir. 

Estramadore cephesinde düşman istilfüıının hizmetindeki kuvvetler 
dün şafakla beraber Kuante mıntakasında hücuma geçmişlerse de 
durdurulmuşlar ve enerjik şekilde püskürtülmüşlerdir. Ayni mıntaka
da ağır zayiat mukabilinde Pavia tepesini işgale muvaffak olmuşlar
dır. Diğer cephelerde kay de değer bir şey yoktur. 

Dün Filistinde hakiki bir harp oldu 
iki nazırn istifası hakkında şimdi taf

silat elde edilmiştir. lş nazırı B. Rama
~iye yakınlarına şu beyanatta bulunmuş
tur : 

« - iş nazırı sıfatiyle son günlerde 
oaşvekille bir çok defa mülakat fırsatını 
)uldum. Dün söylediği nutkun metni 
!lakkında B. Daladiye bana danışmadığı 
gibi kendi fikrini ele bildirmemiştir.> 

Bu sebeple B. Ramadiye haftalık iş 

müddeti hakkında nutuktaki beyanatı 

duyunca müteessir olmuı ve diğer taraf
tan ne muhtekirlerden, ne de ihtikardan 

- 13 üncü Selinik 
Enternasyonal Fuarı 

Yirmi yedi devletin iıtirak edeceği 13 üncü Selanik enternasyonal 
fuarmm bu sene parlak bir muvaffakıyet kaydedeceği ve İzmir mın
takası müstahsillerinin orada genif mikyasta temsil olunacaklan tah
min ediliyor. 

Ziyaretçilere ve ekspozanlara her nevi kolaylıklar baJııedilecektir. 
Bütün tafıilit için Yunan general konaoloıluğuna müracaaL 
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müsellah çeteler arasında dün vuku bu-
lan harp ilk haberlerle tahmin edildiğin
den çok daha mühimdir. 

Hususi istihbarlara göre bu müsade
me neticesinde iki tarafın zayiatı iki yüz 
ölii ve yaralı kadardır. Bunların arasın
da Necakum köyü ahalisinden bir çok
ları vardır. Zira bunlar da harbe iıtirak 
etmişlerdi. 

On Üç askeri tayyarenin himaye ettik
leri lngiliz kıt' alarırun ateşi altında bu 
köy tamamiyle harap olmuştur. 

Kuvvetli müsellah çetelex Kudüs oeh-

ri etrafında da gözüktüklerinden Kudüs 
dııı mahallelerinde akşamdan itibaren dı
şarı çıkmak menedilmiştir. Fakat bu 
emir şehre şamil değildir. Bununla be
raber içindeki askeri devriyeler de mü
him mikyasta takviye edilmiştir. Polis 
devriyeleri de bu gayrete iştirak ediyor. 

Diğer taraftan bütün yollar karanlık 
basar basmaz gelip geçmenin tatili emri
ne tabidir. Bu tedbir akşam saat 18 elen 
sabah saat dörde kadar tatbik ediliyor. 
Buna nezaret için yollara nöbetçiler yer
leştirilmiştir. 

Hayfa demiryolunda dün öğleden son-

ra bir mayn patlan:ll§tır. iki Arap n\~ 
mur yaralanmıştır. Tamirat servisine aft 
olan lokomotif harap olmuştur. 

Londra, 22 (ö.R) - Müsellah çete• 
ler yeni taarruzlarda bulunmu§larsa d~ 
bunlar pek vahim olmamıştır. T edhfıçf• 
ler bir posta dairesini soyarak 36 İngllU 
lirasiyle pulları lıp gitmişlerdir. 

On gün evvel kaçırılan yahudi nafıa 
müfettişi 700 İngiliz lirası fidyei necat 
teeliyesi mukabilinde serbest bırakılmış
tır. Kaçırılan diğer şahıslar da fidyei ne
cat teeliyesi mukabilinde serbest bırakı
lıyor. 
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Lorans korkudan büzülmüş ve Jefrinin sesi yükseldi: 

a 
YENf ASIR 

:z::azscw #UO 
23 AaUSTOS SALI 1938 

Gene lngiliz kabint .. sine girecek mi? lzmit mektupları: 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

•• manalı bir gülüşle 5 Eyliilde zmitin Ede •• uzum 
cevap veriyor! bayramı var ... 

Siyasi muharrirler, eski Hariciye Nazırının İzmit (Hususi) Gazeteler, Denizhan- nenin ortalarında açılını§ ve nurunu da· 
kın yeni ve yollu güzel vapurları için, ha engin bir şekilde körfeze, körfez sa· 

önümüzdeki sekiz ay içinde başvekil hemen her gün taze bir havadis veriyor- hillerine saçml§ olacaktır. 
sağ elinin yumruğunu ağzı üzerine - Hayvanı öldürmeyin .. İşi hana olacağına İnanıyor/ar lar: Mevcut Halkevleri içinde zarif, sade 

Esk ı l d - Karadeniz hattı, İzmir, Mersin, Ban- ve sempatik bir yapı yüks' elecektir. Mi-yapı§tırmış, dehşet saçan gözlerini bırakın!. i ngi iz nazın Edenin kabine en anlaşmasına da girecekti. 
çekildikten bir müddet sonra, tekrar na- Gerek Jnailtere, geTek İtalya s·· dırma, Tekirdağı Bursa için yeni vapur- mar Seyfi Arkan çizdiği plfuıa bu ka· 

.. uveyı 1 1 d F"IA d · ' kt · · · 
kendine adım adım yaklaşan arslana Ve böyle söylemekle beraber an-
Clikmi§ti. laşılmaz heceler telaffuz ederek e1in-

Göz bebekleri adeta irileşmişti. deki kırbacı hayvanın başına vurdu. 
zır olacağı hakkında şayilJar çıkmıştı. kanalının serbestisini teminat altına alı- ar ısmar an ı. ı anca vapur enıze uı- re erı vernll§tır. 
Edenin tekrar kabineye geleceği, tngilte- yorlar, ltalya ispanyadan ııönüllülerini dirildi, fillnca geldi, filanca da teıglha ÜZÜM BAYRAMI 

Kalbi çatlıyacak gibi atıyor, ağaca Arslan, arka ayaklan üzerine kal
sanki içine saplanacak imiş gibi sım- karak tehditkar bakışlannı Jefriye 
sıkı yapışıyordu. dikti. 

rede yeni seçimlerin yaklaştığı bugünler- çekeceğini vaadediyordu. ispanya top· kondu, dzye ... 
de gene mevzuubahs edilmektedir. raklarına karşı bir arzu beslendiğini de Dikkat ediyorum; bu kadar yeni va- İzmit Halkevi, eylülün dördilncil pa

zar eünü Herekede üzüm bayramı ter .. 
Sinema alıcılarimn başlarındaki J efri buna aldırış etmeden aynı 

operatörler aynı dehşet içinde idiler. amirane ve katiyet ifade eden sesi"ile 
Kolları alışkanlıktan mütevellit bir hayvana karşı bağırdı ve suratını 
mihanikiyet ile. manivelaları i~leti- kırbaçlad,, 

lngilizce cSunday Piktoriab gazete- bildiriyordu. · purlar arasında, körfez hattı için bir şey 
sinde rıkan bir makalede Edenin siyase- M h~..ı h ·· t d"'- d"I . yok? O körfe-.z: hattı ki İstanbuldan baş· tip ediyor. Körfez bucaklarının nefu vı 

y ua CQe enuz as uı; e ı meınıı ve 
tinden, tekrar hariciye nazın olup olma- b ·b·b 1 t tb''- L-· • • ti" byarak İz.mite kadar 8 iskelenin yoleu- leziz çavuşları, kmalı yapıncaklar~ hac~ u ı ar a, & ııı;. mevıı;.une gırmernı§ r. 
mak ihtimalinden şöyle bahsedi1iyor: Son defa olarak, Mussolini Çember- ları saatte 5 mil süratle kaplumba~a ya- balballart muazzam bir geçid resmi ya-< 

yordu. Arkalarmaa bulunanlar ise Bir taraftan da arslanın pençeleM 
korkudan yerlerinden kımıldanmı~ rinden kenClini kurtaran vaziyette 
yorlardı bile.. olan adama: 

tngilteredeki milyonlarca serl"cinin zih- 1 ı ·ı· !tal ı d rışı yapan uğur adlı köhne bir tekneci- pacaklar. Gözleri menevişli genç kızlar .,. ayna, tngı ız • yan an aşmasının er-
nini me~gul eden iki sual var: Eden ne hal tatbik mevkiine konulm.asıru, akai ğiiı uğursuıluğuna tutulmuşlar ve bu bade bade, üzüm sunacaklal'. 
olacak~ Ve bu olacak şey ne :zaman vu- takdirde müslüman memleketlerinde u~rsuzluktan hala ve halA kurtulamaM SITMA YOK: 

Hepsinin de nazarlarl pek az son- - Bir yerin acımadı ya .. 
ra ıahidi olacakları .facianın tarafı- Diye sordu. 

kua gelecek? Jtalya lehinde mücadeleye girişileceğini mışlardı~. 
Buna, eski hariciye nazırı, muammalı bildirmiştir. Söylendiğine göre İtalyanın Körfez sahillerine de yeni ve yollu bir Şayanı dikkat bir rakam: On sene o'Ace 

na ... Zeytin ağacına .. Güzel Loransa Adam iki soluk arasında cevap 
bir tebessümle mukabele ediyor. Gaze- bu hareketi Çemberlayni 0 k.ıular müte- vapurcuk ısmarlandığını biz değil ama, hmitte % de 27 sıtınali varken, bu g'iın 
tecil ere de, meclisteki arkadaşlanna da es~ir etmi tir ki. ba,vekil anlaımadan torunlarunıı göreeek galiba? ']Ode 6 ya düşm.~ ve normal bir §ekil ~ 
verdiği cevap bundan ibarettir. Fakat bu ayrılmak ve eski Eden liyuetine dön- Bu satırlar Yusuf Ziyanın gözüne ili- mıştır. Bunun manası o kadar büyük ki, çevrilmişti. verdi: 

Bu müthiş sahneyi tek bir adam, - Hayır .. Hiç birşeyim yok .. 
yumruğunu ısırarak büyük heyecan- Böyle söylemekle beraber hala 

tebes:iüm onun hakkında muhtelif şayi- mek düşüncesindedir. şirse, o da bir te!elli..... neticesi emeği geçenleri ve büyilklerl 
alara yol açıyor. Edenin sol cenaha yak- MalUındur ki, Eden hariciye nazırlı- YEN11NTU!AB VE GEDtKLlLER takdis etmek oluyor. 

fa takip ediyordu. arslanın sırtından inmeğe cesaret laşhğı, Cumartesi, Pazar günl~ri kırlarda ğından İtalya ve Mussolini meselesinden CEVDET YAKUB 
Arslan .• Bütün korkunç ihtişam edemiyordu. 

ve vahşi heybeti ile karnını yere sür- - Yavaşça.. Hayvanı ürkütme-
toplanılıp konuşulduğu ve daha bir çok dolayı çekilmiştir. Acab~ Çemberlaynin Yeni belediye ve vilayet umumi mec- -=-
şeyler söyleniyor. Hakikat şudur: bugün içinde bulunduğu müşkülat Ede- lisi azalarının seçimlerine 15 eylulden Herekede üzüm 

tercesine vücudunu öne uzatarak den ininiz. Kırk bir yaşındaki Robert Antoni nin mevkiini kuvvetlendirmeye yardım itibaren başlanacağl söyleniyor. Ham· bayramı 
Eden, yetmiş bir yaşındaki Lord Bıı.ldvi· edecek midir} lıklara da başlanmış bulunuwr. 

YENt HALKEVt IZMtT - Vilayetimiz dahilinde iyi nin kabul etmediği şeyi Üzerine almayı Pek edecektir denilemez. Bilhassa 
· üzüm yetiıtiren köylülerimizin üzümleri· 

ilerliyordu. Kırbaç bir daha şakladı. 
Genç kızın iki metre yakınma ka- Sırtındaki yükten kurtulan arslan 

dar sokulmuştu. inledi. 
t "t'd ni ılınakt I ıht ni tesıhir etmek, iyı" üzüm yeti•tirenİeTe Lord Baldvin çok akıllı ve tecrübeli bir velerine ehemmiyet vermez ve daima zmı e ye yap a 0 an r ıM " ... 

t kün. d h-''- · '!..!-- mükafatlar vermek ve üzümlerimizi ci• 
Birden durdu. Y t Y t k.. k - a .. a ope •. 

hayalinden bile geçirmiyor. Halbuldl Eden, siyasi hadiselerin yl.lze gülücü cil-

siyasidir. gözlerini daha uzak istikbale çevirir. mın en mu ena mev e, <U..Levı uw.cı.• 

1 

· b~~1anıld B. k il var ve lstanbul halkına gösterip tanıt• 
Edeni hariciye nazırltğını kabule tef- İngiliz siyasetinin yeni esrarengiz ada- ~ının ~şas~ ~ 1· . ır a~ g Il 

ti ce ..ıı. l bir tultl Vali artl b mak makaadiyle eylwün dördüncü pa~ 

Kendini toplar gibi bir vaziyet al- Jefri mütemadiyen bağırıyordu. 
dı. Arslan geri geri çekilmeğe başla-

Ağzindan insanın tüylerini diken dı. vik eden Baldvindir, ve eminim ki Edeni mı Antoni Eden, önümüzdeki sekiz ay n ı ....... e nu · a ve P 11§-
kanımız Ba O ka t l ilk h k zar aünü Hereke<le bir üzüm baynmı diken edecek boğuk bir homurtu Jefri üzerine doğru yürüyordu. 

çıkb. Vahşi hayvan böylece demir kafe-
Kıç bacaklar'ini çökertti. sini~ önüne kadar geİdi. 

milletin ba§ında daha bÜyük bir mevki içinde başvekil olacağına inanmakta hak- Y s y, eme e arcı oy-
almaya sevkedecek olan gene Balclvin- lıdır. du. «Uğurlu, kademli olsun> temenni ve yapmağa karar verilmiştir. Bunun için: 

güzel bit program hazırlanmış ve o sün 
Herekeye geleceklerin eilence ve İltira• Tüylü kuyruğu yeri süpürdü. . Yüzünü kafese çevirdi ve bir sıç-

Ve kudurmuş gibi bir halde birden rayışta içeri girdi. 

dir. · 19 39 aeneai giıip seçim günleri gelin- dilekleri arasında i.k.ram edilen pasta, 
Genç Eden cGüneşte mevkiler> ismin- ce, mister Nevil Çemberlaynın işi bitmiş şerbet ve dondurmaları afiyetle yelik. 

Halk · · · · b. 1 '- hatleri temin olunmuştur. 

oransın üzerine saldırdı. Kafesin demir kapı~ı kapandı. 
~ynı Anda sin:ma altcı m~ine~e- Loransı kurtarmış olan adam yü-

rinm arkasındakı gruptan bır m· zü gözü ter içinde -üstü başı parc-aM 
san fırladı. Bu adam hayvan müreb- lanmış bir ha.1.de idi. Sağ kolu k~;,_ 
hisl Jefri ile münaka,a eden ve sonra yordu. Arkadaşlannm yanına git
da faciayı adım adım gözleri ile ta- mek icin sinema alıcı makinelerinin 
kip eden adamdı. . önünd~n geçerken makinelerin isle-

Derhal, Loransı yere sermiş olan mekte ve kendisini filme almakta-ol
arslanın sırhna atladı. Vücuduna duklarını gördü. 
sımsıkı yapıştı. Hayvanın karnını Bunu görmesi onu titretti. 
tekmelemek suretiyle genç kızı hı· Canı çok sıkılmışa benziyordu. 
rakmağa ve kendisi ile meşgul etme· Valenberg ise onu kollarını açarak 
ge uğraştı. . k:arşılamıştı: 

Lorans Lelia ou ani müdahale ile - Mükemmel.. Enfes .. Harikul-
arc:Janın pençeleri altında parçalan· ade ... 
maktan kurtulmuştu. _ Adamın gözü hala üzüntülü bir 

Fedakar adamın arkadaşı derhal tarzda sinema operatörlerinde idi. 
koşarak genç kızı kolları arasına aldı Sahne vazu makinistlere döndü. 
ve onu sahne vazu Valbergere teslim - Sizleri de tebrik ederim, dedi. 
etti. Bu heyecanlı sahnenin en ufak nok-
- Diğer tarafta insan ile arslan ara- tasını bile kaçırmadınız. Aşk olsun .. 
sında korkunç bir boğuşma başla- Sahne baştan başa ve hem de birinci 
mı~tı. . _ planda tesbit edildi. 

Hemen tabanca, kargı şiş ile im
dadına koştular. -BTTMEDI--

Moskovaya göre 
Vatikanla Mussolini 
arasındaki ihtilaf 

Irkcılık 
' 

nazariyesinden doğan bu ihtilaf 
Faşizmi müşkül bir vaziyete sokmuştur 

Moskova - Pravda gazetesinde «Va- tedir. Bunun üzerine memleketin idare
li~ ile Mussolini arasmda çıkan ihti- cilerine mengeneyi daha fazla sıkıştır
lab başlığı altında intişar eden makale- mak ve memlekette, esasen şiddetli olan, 
de ezcümle şöyle denilmektedir: teröril arttırmak zarureti hasıl olmak-

«Bütün cihan matbuatı, Papa ile fa- tadır. 
şist diktatör arasında ansızın zuhur eden «Fa~ist diktatörlüğü rehberleri yahu
ihtilaf hakkında hararetli surette mü- dilere knrşı tazyik ve bahusus yahudi 

talealar yürütmektedir. Bu ihtilafa seM çocuklarının İtalyan mekteplerine de
bep c;rkçılık naza!"iyesi~ olmuştur. vamını men eden emirname gibi tedbir-

Makalede papanın « propaganda Fide> ler alınış bulunmaktadırlar. Faşist pro
kolleji talcbclcrine hitaben söylediği rofesörlerindcn Paskuela Pennizi «Reci
söilerlnden, Mussolininin 1932 ve 1935 me faşista> gazelt.!:iinin sütunlarında Ita1-

l · d b · . t nk' . yanlarla yahudilerin evlenmelerinin sene erın c u nazanyeyı e ıt etmi~ 

olduğundan, şimdi ise Hitleri taklid ede: şiddetli cezalarla menedilmesini ve ari 

rek bu nazariyenin en ateşin müdafi ve ırkına mensub olmıyanların Italyan va-

d k ild
. w. d bah tandaş!ığı haklarından mahrum bırakıl-propagan acısı es ıgın en s ve 

k l ·· ı d dil · t" .malarıru taleb etmektedir. ma a eye §OY e evam e rnış ır. . . . . . 
.. z 1•-1 d ki f · t d'ktaı·· 1 .. w.. Vatı kanla Mussolını arasındaki bu ilı-.. aman, ı.cı ya a aşıs ı or ugu .• 

. . . . _. . tılaf - fa§ist diktatörlüğünün onune 
ıçın fena hır şekilde degışmektedır. !tal- ç·ı___ · · ·· l"kl · t ah"' •t· 

• •• • • UMW yeru yenı guç u · eu ez ur e~ ı-
yada vazıyet gun geçtikçe daha çetınles- ren bı'r del 'Jd' A · da t ·· 

~ ı ır. yru zaman eror ve 
mektedir. Habeşistandaki ve şimdi d~ zulüm rejimine karşt hoşnutsuzluk da 
İspanyadaki yıkıcı harp neticesinde dev- hiç durmadan artmaktadır. 
let hazinesi gittikçe zayıflamakta ve «Diğer taraftan papa ile faşist diktatör 

balkın muhtelif tabakaları arasında ade- arasında çıkan bu ihtilaf, Hitlerin İtal
mt memnuniyet büyümektedir. İtalyan yanın değil yalnız harici hatta dahili si
emekdarları hayatları~ı faşist rüesasının yasetine de ne derece tesir yapmakta 
menafü uğruna feda etmek istememek- bulunduğuna da bir delildir.> 

de bir kitap yazmıştı. ihtiyat Baldvin de olacak. Ondan evvel Baldvinin yaptığı evımızın yenı ınuı, ge ece.K se-

o~ bu m~~~w bi~e~p~d~~~~~~~de~~~~~nı~ -8~~A~-L~-K~~A~-N~~L~•A•-~R~-,-,-. -A~-
ğunu söyliyecek.. edecek ve Eden tekrar taliini tecrübeye 
Nasıl ve ne zaman.. başlıyacak .. 
işte mesele bu. Cevaplarını da bugtin- Avam kamarasındaki Eden taraftar-

kü siyasete göre vermek kabildir. ları başvekil namzedi olarak en ba~ta 

* Eden kendisi bir parti kurmak üzere 
bulunuyor. Bu hususta planlarını hazırla
maktadır. Fakat, bu pliuıJar büyüle bir 
sükun içinde llazırlanmış olacaktır. 

Sonra, birşey daha var. 
Antoni Edenin teşkil etmekte olduğu 

parti kendisinden beklenen parti değil
dir. Taraftarları onun, Başvekile muanz 
ve Başvekilin harici siyaseti ile mücadele 
edecek bir parti kunnasmı istemişler ve 
bunun için büyük planlar hazulamııla.r
dır. 

Edenin böyle bir parti teşkil etmesini 
istiyenler onun için tam fırsat olduğunu 
söyliyorlar. Çemberlayn artık ihtiyarla
mı§tır. Devletin başında daha uzun müd
det kalamıyacaktır. Buna mukabil Eden 
gençtir, halk kendisini son derece sev
mektedir, güç sahibidiT ve bir yaz isti
nhat edip dinlenmjştir diyorlar. 

- Mister Çemberlaynın İngiliz - İtal
yan anlaşması ne oldu? diye soruyorlar. 
İşte ona muarız cephe almak için şim· 
di tam zamanıdır. 

Fakat, mister Eden onlardan daha 
akıllıdır ve daha eyi hareket etmesini bi· 
lir. 

O, milletin başvekile karşt ne kadar 
müteşekkir olduğunu biliyor. lngilterenin 
silahlanmaya ne kadar ihtiyacı olduğunu 
Çemberlayn •iyasetinde diktatörlere kar
~ı bir cephenin :zannedildiğinden fazla 
bulunduğunu biliyor. 

Edem biraz daha sabırlı harekete aev• 
keden bu ve bununla beraber muhafaza· 
kar partiye karıı nazik davranmak arzu· 
audur. Şayialar ne olursa olsun Eden bi
liyor ki bugün parlamento henüz Çem· 
berlayn taraftarıdır ve bunun için, baş
vekile karıı cephe almak doğru değildir. 
Edeni sabırlı olmaya davet eden iki amil 
daha. vardır. Birincisi, Avam kamarasın
da bugün Edeni yeni bir kuvvetli merkez 
partisinin ba§ına geçirmek cereyanı mev
cut bulunuyor. Bu parti, bugünkü milli 
kabineden daha geniş bir esas üzerine 
istinat edecektir. 

dstikbalin kahramanını> sabırlı olma
ya sevkedcn sebeplerden ikinci.si de ~
dur: 

Çemberlaynın lngiliz • ltalya anlaşma· 
sı net'ce vermemiştir. 

Anlaşmanın gayesi, Akdenizde, yalCın 
ve orta şarkta iki devlel arasında eyi mü
napebet temir : idi. Muahede imza edilit 
edilmez Mussolini ile Çemberlayn birbir
lerine tebrik t .. lgrafı gönderdiler. 

Muahede, iki devletin şarki Afrika 
müstemlekderi araı:ında da eyi müna
sebat kurulmasını i"'tihdaf ediyordu. Bu 
~urctle Habeşistanda da İtalyanın haki
miyeti resmen kabul olunuyordu. Anlaş· 
ma ile, İtalyanın İngiltere aleyhindeki 
radyo n~riyatma aon veriliyordu. hal· 
ya, ayni zamanda, 19 36 Londra deniz 

Edenin geldiğini söyliyorlar. Gene on• · 
)ara göre, yalnız 4.500,000 kiııi Edene Bir fikir anlclşmasının rey verecektir. 

Diğer taraftan binlerce liberal ve sos
yalist, Edenin bütün siyasi fikirleri ken

disinde toplıyan yeni bir parti kumıast· 
na taraftardırlar. 

•• y .. k akisleri .. 
Son hadiselerde Eden hemen hemen 

müdahale edecek dereceye gelmiş, fakat Bilkreı - (L' 1vdependanee-Belae)in da ileri bir merhale tesis eWği gibi cBal, 
Sofya muhabiri yazıyor: kanlar Balkanlılarındır> prensibini mev~ 

gene ııükutu muhafaza etmiştir. 
Eden hariciye nezaretinden, Çember- Bulgaristan Başvekili Köse tvanof 7 kii fiile koymağa gayret eden ve istik· 

laynin Jtalya ile anlaşma planına muarız Temmuzda Sobranie'de - Bulgaristan lallerini tehdit eden yabancı siyasl ve. 
meclisi mebusanı - Balkan antantı ile iktısadi tesirlere mukavemet eden cenu .. 

olduğu için ayrılmıştı. Genç dip1omat. 
Başvekile, Mu.asolininin, Frank.o galip Bulgaristan arasındaki münasebeti bir bt şarki devletleri blokunu takviye eı. 
gelinceye kadar İspanyadaki aönüllüleri· takririnde aşa.tıdaki esaslar dairesinde mektedir. 
ni çekmek niyetinde olmadığını da, Hit- ifade etm~tir: tık defadır ki şimdiye kadar sadece 
lere inanmak caiz olamıyacağını söyle· «Balkan antantına girmemi%e roam iki taraflı paktların akidini müdafaa eden. 
mişti. olan sbepler el'an mevcuttur. Fakat Bul- ve Sofyada kendisine karşı yapı~ oı. 

Edenin taraftarlarının fikrine göre, 0 gar hükümeti devletler gz,ıbu olan Bal- dutu .söylenen böyleı bir teşki]Atuı mev .. 

zaınandanberi Edenin bütün tahminleri kan antantı ile Bulguistanın. menfaatle- cudiyetini tanımak istemiyen Bulgari~ 
doğru çıkmıştır. rine mugayir ohnıyaıı gaye, ij ve teza- tan Balkan ant.antı ile dostane bir anlq-

lngiliz-ltalyan anla§masi da tasdik hUrlerde anla.yış ve teıriki mesai bağları ına imzalamaktadır. 
edlleceğe hic; benzemiyor, çünkü Mus- kurulmtıftu.r. Niyon ve Montröde de tn- Balkan yarım adasında birleşme ve 
solini ispanya işlerinde ademi müclahale hakkuk ettirilen esas bu olduğu gibi di- asayiş devri tesis ettiğini ve umum! ıulli 
esasını kabul etmemekte inat göstermek- ğer mümasil hallerde ds bu olacaktır. işine hizmet eden bir anlaşına olduğunu 
tedir. Bulgamtanın Balkan antantına dahil olM ilAn eden imzadan sonra neş:redilıniş olan 

Eden bunde.n da istifa.de etmelı: iıtiyor maksızm onun siyasetine muvafık bir Selinik anlaşmıwnın ahlak! ehemmiye-

h siyaset takib ettiği söylenebilir. Bulga- ti mlihimdir. mu, ayır, o, kendiaini tarihin en nazik 
b ·r devr· d d 1 t' b . k rislanın Balkan antantına girmemiş ol- Şüphesiz Bulgaristan istediklerinin hl9 

ı m e ev e m aşına geçırece 

gu .. nu·· go'"zl · · d h . d d h·ı· . masının bir takım mahzurları vardır. birisinden vazgeçmemiştir. Ve yine §ÜP-' ennı a a zıya e a ı ı vazı-
yete çevirerek beki· or. .Bihnukabele memleketimiz Balkan an- hesizdir ki Sofya ile Atina, Sofya ile 

Ed b .. .. d"kkıy . . . . ük 
1 

. tantında derpiş edilmiş vazifelerden muM Bilkreş arasında halledilmemiş mesele--
en utun ı atinı ı~sız mese esı · 

·· · d l T " aftır.> ler mualllktadırlar. Ve nihayet Ballran 
uzenn e top amıştır etlcik edjyor· ik- · 
tısat ılarla . . ·. . • . '.. .. Bu sözlerin muhtervası 31 Temmuzda antantı, anlaşma ile Bulgaristan& plB.· 

c; , ışçı partısı erkanı ıle goru- S 1~ "kt M K'' 1 f'la Balk t "k bi · ti d b k b" 
şüyor. e anı e . ose vano an an- onı r un yaz an ~ a ırşey ver .. 

tantı konseyi reisi olarak hareket eden memiştir. 
Eden şu fikirdedir: İngiltere bir Avru· 

pıı. harbinden kendini çekip kurtarsa bi.. M. Metaksas arasındaki anlaşmanın hiç Fakat SelAnik anlaşması çok ge~ bit 
olmazsa hangi hava içerisinde imzalandı- fikir anlaşmasını, kuvvetli bir irtibatı 

le, silahlanma devam ettikçe gene bir 
buhranın çıkması ihtimali vardır. 

ğını göstermektedir. çok canlı bir tesanüdü, gittikçe şiddeti 

Bu anlaşmanın ehemmiyetini fazla artan bir surette kilçilk:lerin büyükler 
Eğer orta Avrupa vaziyeti gerginliiini büyütmemek lhımd.ır. tarafından tehdit edildikleri bu zamanda 

kaybedecek olurea Eden bu sonbahua Köse tvanofun bizim nazarı dikkati- Balkan devletlerinin selametini mucip 
Amerikaya gidecektir. Orada Amerikan · · km k b' '·-UlA ı mızı çe e istedi~i Bulgaristanın yeni ır a~ ame tesis eden menfaatlerde 
Cümhurreisi Ruzveltle İşçi şeraitini ve: 

hiç bir mükellefiyet altına girmemiş ol- müşterek hareket etm~ şuurunu gö~ 
dünya iktısadi meselelerini görüşecek ve 

masıdır. Sade milliyetler cemiyeti, Brian teriyor. 
1 Teışrinisanide Avam kamarası toplan· 
madan evvel lngÜtereye dönecektir. Fa.-

Kelloğ paktlarile Yugoslavya ve Türkiye Başka yerlerde diğerlerin1 yaralamak 
ile dostluk paktlarının kendisine tahmil tehlikesini gösteren sivri dikenli mihver .. 

kat Eden ne Almanyaya gidecektir, ne ettiği mükellefiyetleri tekid etmektedir. ler yaratılırken Balkanlarda - hendes! 
Cle ltalyaya.. Çünkü bu her iki memle- flı I · d ılın k Diğer taraftan :Balkan antantı da uzun me um ar an ayr ama üzere - mer-
kette de kendisinden açıkça nefret edil- zamandanberi kendi kendine tanıdığı kezi Sofya olacak şekilde bir daire çizil-

mektedir. hakların milsavatı ve tekrar silahlanmak eliği görülmektedir. 
Antoni Eden geçen gün, Claskovdaki hakkını Bulgaristana bahşeyleyen bir Alphonse Barthel 

İngiltere ve müstemlekeleri sergisini zıya' • · d kt b ka b *AW M &!* ~~ 

ret ettiği zaman h alktan büyük bir nü· N LJ /k ' k vazıyeti tas i en aş ir şey yapma- 'IJ 

1 ma~iş _gördü. Bilhassa kadınlar etrafını m~~~unla beraber SelBn.ik anlaşması • flQ eVl Öşesi 
çevırdi1er ve: h · ti .. d k t k . e emmıye goz en uza tu ımyaca ye- a:wa;rl'.zr....a:r-~r..t'~lillal 

. . S~yasete tekrar ne zaman dönecek- ni bir takım elemanları ihtiva etmektedir. 1 - Evimiz motör kursuna devam 
sınız",l dıye ı;ordular. E 1" ahed I ri d st b" · d l · · b l vve a mu e e o ane ır revı- e en erın pazartesı ve perşem e gün eri 

Bir yangın 
Evvelki gece aaat 24.30 da lzmirpa

las otelinde bir yangın çıkmıştrr. Otel 
sahibi B. Ahmet Hulusi yatağında siga
ra içerken uykuya dalmış, yatak tutuşa• 
rak her iki ayağı yanmıştır Yaralı has
taneye kaldırılmıştır. Maddi zarar cüz-

sion'la sade Almanya ve ltalyadan değil derslerine devam edilmektedir. 
şimdiye kadar bazı kayıtlarla ~ yapmış 2 - Evimiz bahçesinde her hafta pa• 
olan Çekoslovakya İngiltere ve Fransa- zar ve perşembe günleri Karagöz oyun
dan da badema levazım mübayaasını ları oynatılmaktadır. Bütün yurddaşlar 
aşikar bir surette yapabilmek imkanını davetlidir. 
bahşedecek olan Bulgaristanın gizli si- 3 - 24/ 8/ 938 çarşamba günü saat 
lahlanması müphemiyetine nihayet v~ 1 7 de Halk dersaneleri ve kurslar, saat 
riyor. Sonra, diğer Balkan devletlerile 18 de Sosyal yardım komitesinin hafta· 
Bulgaristan arasmda yakınlaşma yolun- lık toplantısı vardrr. 
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konferansı 

Macar meselesinde ltalyanın politik 
faaliyeti dikkati çekiyor 

Bled, 22 (A.A) - Küçük antant 

konseyi diln saat on sekiide ikinci içti
maını yapmı§tır. Görüımeler hakkında 
bu ana kadar biç bir ıey sızınamı§llr. 

Uzüm gününü kutlayan Manisalılar 

Baş Vekili de aralarında 
görme sevinci içinde idiler 

Macaristanın Belirad elçisi dün hari
lelye nazırının yanına gitmi§ ve uzun 
1 müddet kalmııtır. Bundan istimzaç edil
diğine göre dün Macaristanla olan pakt
lann normal bir hale getirilmesi m~elesi 

görüıülmü§tÜr. 

- BAŞT ARAFI 10 CU SAHiFEDE -
üzümleri ayn ayn ve büyük bir dikkat· 
le tetkik buyurdular. 

Milli kıyafetli Manisalı kızların elle-
rinden Manisa üzümünü bir kerre daha 
tatblar. 

Baııvekilimizin hareket edecekleri ea
at gelmişti. Gelişte olduğu gibi giditte de 
ayni coşgun halk tezahürah kendini gÖs· 
terdi. 

Hususi tren saat 14.30 ta hareket et-
ti. 

Başvekil ile beraber Denizbank umum 
müdürü bay Yusuf Ziya Öniş, lş Banka
sı umum müdürü bay Muammer Eri§, 
Saylavlarımızdan BB. Falih Rıfkı Atay, 
Hamdi Aksoy, İzzet Akosman, Deniz-
bank miidürlerinden Hamdi Eminçapan 

ı 

Diğer taraftan sanıldığına göre Ma
car ekalliyetlerinin vaziyeti dolayısiyle 
Macaristanın Çekoslovakya hakkında ih
tiraz kayıtlan ileri süren talepleri Çe
koslovakya tarafından kabul edilmez 
mahiyette telakki olunmuı ve Romanya
da bu bahiste Çekoslovakyaya müzahir 
olmuştur. Bu sebepten imzası düşünülen 
pakt küçük antantın hattı hareket birli
iini müdafaa eden bir uzlaşma zemini 
bwunmasını istihdaf eylemektedir. 

da ayni trenle fuıreket ettiler. -.. ....... --'""'ı"'--"..._,""""......,.._._"""""'""'~""'--· 
B. Celfıl Bayara Akhisar Parti baş- Başvekili.nize Manisa istasyonunda intizar ... 

Diğer taraftan İtalyan diplomasisinin Italyan manewaUırından bir estantane kanı da refakat etti. 1 Bir heyet tarafından üzüm1er tetkik mik helvası ve üzüm, kavundan mürek· 

Baıvekil Ak.hisarda kısa bir müddet edildi. kep yemeklerini büyük bir nete içinde, bazı faaliyeti nazarı dikkati çekmekte• seyi ruznamesinin ikinci derecede nokta- kapanmasından evvel cevap gelmesi de 
dir. Filhakika ltalyanın Belgrad elçiliği lannı tetkik etmiıtir. Bunlar da Alman· beklenmemektedir. Zira Macar ba§ve
erklnı dün Macaristanın Belgrd elçisi ile yanın çekilmesinden sonra beynelmilel kili ve hariciye nazın amiral Horti ile 

kaldıktan sonra Balıkesirde de bir müd• I Çobanisa köyü birinci, Kara oğlanlar aiız tadiyle yediler. Şehir bayram ,ere-
det duracaklardır. lı:.öyü muhtarının üzümleri ikinci, Kepe- fine gündüz nasıl bayraklarla donanmıt 

uzunca görüımeler yapmıştır. Tuna komisyonunun teıkilib ve Millet- birlikte timdi Almanyadadırlar. OZOM RA YRAMI DEVAM tekli köyden Mustafanın üzümleri de ise gece de elektriklerle donablmıttl. 
Belgrad, 22 ( ö.R) - Çekoslovakya ler cemiyetinin gelecek devresine ait Bu sebeple zannedildiğine göre bu ak- EDlYOR... üçüncü geldiler. Bandonun notalı sesi gecenin sessizlill 

ı hariciye nazın bay Krofta ve Rumen ha- meselelerdir. pm ne§redilecek tebliğ eadece Macaris-
1 riciye nazın bay Komnen küçüle Antant Küçült antant devletleriyle Macaria-1 tanla müzakerelerin iyi yolda olduğunu 
konferansında bulunmak üzere Blede tan arasındaki münasebetlerin normal l ve neticelenmek üzere bulunduğunu kay
aelmioler ve ba,vekil ve hariciye nazın ıekle sokulmuı için ayn ayn pakt imza- dedecektir. 

Hoparlörler bayramı bütün neşesi ile ( Birinciye bir kükürt tulumhuı, ikin- içinde ziyafetin nqeli havuını arttıran 
ve progr.am dahilinde devamını bildiri- , ciye bir göz ta~ı tulumbası, üçüncüye bir kuvvetle sokak.lan dolaflYOr ve fener 

alayına istikamet veriyordu. 

bay Stoyadinoviç ve harbiye nazın ge· sı meselesi muallakta kalmaktadır. Muhakkaktır ki küçük antant devlet-
neral Mariç tarafından selamlanmı§lar- Macar aefiri Uç hariciye nazın ile mü- ]eri bu meselede ittifak göstereceklerdir. 

j Clır. lak.attan sonra hükümetine telgraf çe- Ve Macaristanın bunlardan her biriyle 
Bugün bay Stoyadinoviçin riyaseti al- kerek talimat latemiıtir. Buna henüz ce- akdedeceği pakt diğerlerinin ayni ola

j bnda toplanan küçük antant daimi kon- vap gelmemiıtir ve bugün konferansın caktır. 

Gönüllüler meselesinde 
ret mahiyetinde 

• 
Frankonun cevabı 
ltalyanın vaziyeti ıse endişe veriyor 

, 

Roma 22 (Ö.R) - Ingllterenlıı Roma bpanya aramlnin dörtte üçUne hWm, meklc beraber bunun etrafında o kadar 
maslahatgüun bu gUn hariciye nazın muntazam bir orduya sahip ve Ispanyol kayıtlar yilrütüyor ki bu cevap gizli bir 
tarafından kabul edllmiştlr. Kont Ciano sularında emniyeti temin eden bir filo red gibi tefsir edilebilir. 
Ispanyol metelesine karşı Italyanın va- ya malilc olduğu için muhasımlık hak- Dcyli Telgraf şöyle yazıyor: Şüphesiz 
ziyeti ve mUdahaleye devam iddialan kının tasdiki hususunda israr etmekte- Frankonun cevabı bazı mahfellerin ev-
hakkmda Ingiliz mümessilinin son iki dir. velden haber verdikleri kat'i red mahi-
teşebbtl.iiine hUkUmetinin cevabını bil- yetinde olmaktan uzaktır. Ingiliz proje-
~dirmiştir. tyi haber alan mahfellere göre Lon.dra 22 (Ö.R) - B~ekil B. Çem- sini kısmen kabul ediyor, fakat muhasım-
bu cevap ~u Uç noktayı ihtiva etmekte- berlayn karısile birlikte hafta tatilini ge- lık hakkının verilmesine tabi tutuyor. 
C!Jr: çlrdiği Çekers ptosundan bu sabah Lon- Bundan anlaşılıyor ki gönüllülerin geri 

1 - Kont Ciano umumi olarak Ital- draya dönm~. ~atlık komitesi alınması projesini tatbik edebilmek için 
yanın Ispanynya yeni kuvvetler ve mal- reisi Lord Plyınut da tatili geçirmekte bir çok gUçltikleri yenmek iktiza ede
zeme gönderdiği hakkındaki iddiaların olduğu Gal memleketinden bu sabah cektir. 
esassl.% olduğunu söylemiştir. Londraya dönmüş ve Forayn ofis otori- Burgos hUkümetinin cevabı bu güç-

yorludı. Spor meydanında sporcular 
toplanmııılardı. 

Köylülerin süsliyerek ve Parti bay
rakları ile bezenmiş arabalan, on yıl 
mar§ının ahengi ile ıehir sokaklarında 

güzel bir geçit resmi yaptılar. 
Halle.evi önünde çamlıkta ise zeybek 

oyunlan ve köy eğitmenlerinin milli 
oyunları devam ediyordu. 

Oyunları ve halkın neşesini adliye ve 
iktıaat vekillerimiz yakından takip etti-
ler. 

Bu sırada davul seslerinin coııturucu 
tempolan ile Manisa semasını kaplıyan 
zeybek havası adliye vekilimizi de coı

2 _ Italya Ispanyaya malzeme gön- telerile birlikte general Frankonun ce- lük.leri o kadar artırmıştır ki cevap fi- B. Şükrü Saracoğlu yerinden fırladı, 
dermişae olsa olsa orada bulunan gönül- vabıru tetkike başlamıştır. Yarın Lon- len Inglliz teklifinin reddi mahiyetinde- Manisalılarla beraber ve halk arasında 

turdu. 

}ü lotalarını vazifelerini ifa edebilecek daraya dönmesi beklenen hariciye nazırı dir. güzel bir zeybek oynadılar. 
vaziyette muhafaza etmek içindir. Lord Halifaksla bu nota muhteviyatı Liberal Niyüz Kronikl gazetesine gö- Halkçı hükümetin Halk içine karı§an, 

3 - Italya için bu gönüllüleri geri al- hakkında görüşecektir. re cevap 0 kadar itirazlar tahrik ediyor halkın neşesine ortak olan, halk ile be-
mak, diğer devletler de ayni şekilde ha- Lord Plymut henüz karışmazlık ko- ki redde muadildir. Hiç olmazsa sonu raber oynıyan vekilin bu çok eamimi 
reket etmedikçe, bahis mevzuu olamaz. mitesindeki ecnebi mümessillerinden hiç gelmez yeni mühletlere sebep olacaktır. jestini hoparlörler her tarafa· yaydılar, 

Kont Clanonun Ingiliz mümessilile birile görilşme~tir. Fakat resmi maha- İşçi Deyll Herald da ilave ediyor: Bir eski devirlerle cümhuriyet devri arasın-
muhaveresi yarım saat sürmüş ve umu- filde vakit geçirmeden bu temasa başla- sencdenberi hazırlanan, iki ay nokta nok- daki büyük farkı bir daha belirttiler. 

iktısat vekillerimiz tarafından verildi. 
SPOR ŞENLiKLERi 

Üzüm bayramı münasebetiyle vali B. 
Lütfü Kırdar Yıldınm ve Sakarya ku
lüpleri arasında yapılacak Voleybol 
maçı için bir üzüm kupası koymuştu. 

Halkevinin nezaretinde ve Manlaanan 
hakikaten büyük bir ihtiyacını ltupla
ml§ olan tehir kulübünün ,ehre hlklm 
geniş tera1&1ında vali Lütfü Kırdar da
vetlilerine aynca yüz kitilik bir ziyafet 
verdi. 

Parti oklannın renkli ~an ve teras 
kenarlannı kurdeliyen ampul ziyalan al
bnda yemek yeyen davetliler sayın baı· 
vekilin neıe müvellidi olduiunu söyle
diği üzümün bayramında en büyük ne• 
,eyi duydular. 

GARDEN PARTi 
Ziyafeti müteakip Halkevi önünde 

Garden parti baııladı. 
Kalabalık geçen seneki Garden parti

den çok fazla idi. Yer ise geçen seneki 
yerden daıdı. Bununla beraber Manisa
lılar bayramlarının gecesini düiün evi 
kaJabalıiı, düiün nqesi içinde ceçirdl· 

ler. Danıeden çiftler arasında bayanla• 
nmızın göz alıcı renklerde mutena tuva
letleri nazan dikkati çekiyordu. Herkes 
neşeli idi. Her kes memnundu. Her kea 
eğleniyordu. Dana fasılalannda oynanan 

mi siyasi vaziyete de şamil olmuştur. ması bekleniyor. Böylece karışmaılık ta münakaşa edildikten sonra her dev- Ozümün Manisa için nasıl bir can ve 
komitesinin içtimaa daveti mlimkiln ola- letin muvafakatini kazanan ve nihayet refah kaynağı olduğunu anlatan Dr. 

Londra 22 (Ö.R) - Burgos Ingiliz caktır. · karışmazlık komitesince kabul olunan Necdet Atalanın hitabesi de çok alkıı· 
Manisada (Üzüm kupası) maçını kazanan voleybolcular 

Vekillerimizle büyüklerimizin seyrettik- zeybekler istirahat eden çiftlere yeni biı 

ajanı tarafından Ispanyadan gönüllüle- mahut Ingiliz teklifi nasyonalist Ispan- landı. 
rin geri alınmasına müteallik Ingiliz Para 22 (Ö.R) - Frankonun cevabı yanın muhalefeti yüzünden ölmüştür. 

leri maç çok zevkli oldu ve üzüm kupa
sını Sakarya kulübü ka.zandı. Manisanın 

pl5.nına Ispanyol nasyonalist hükümeti- hakkında Fransız resmi ınahafilinin mü- Lo dr 22 (ö . . 
nin verdiği cevap hakkında gönderilen talAası §U merkezdedir: l:'--taguz" aril.R)Ital Ingilh te:clenın Roma 

mas iliıa e ya arı ye nazırı 

izahatin esası şunlardır: General Franko muhasunlık hakkının arasındaki mülakat !tal k _ 
verilmesini . t ekte 10 b. .. unu yanın anşmaz 

lspanyol nasyonalist hükümeti ecnebl . ıs em ve m gon - Jık siyasetine karşı vaziyeti hakkında 
gönüllülerin Ispanyadan geri alınması nün geri alınmasını teklif etmekle bera- Ingiliz hilkU.metlnin end.ifelerini yatı§tı
pren.sibini kabul ettiğini teyid eder. Bu ber bunun derhal tatbik edilmesine ml- ramamıştır. 
hUkilmet şimdiden Ispanyadan ayrıla- ni ~lacak ihtiraz kayıtları ilAve etmek- Filhakika kont Ciano l!panyaya mal
cak gönüllüler mlkdarmın 10 bine iblA- tedir. Filhakika buna karar verebilmek zeme sevkiyatı hakkındaki iddialan tek-
ğmı kabule hazırdır. Fakat buna muka- için karışmazlık komitesinin birçok de- -' tm . __ .J b •t kni bl up e emış, Zl&lece una aı mu r 
bil bazı ihtiraz kayıtları serdediyor. falar toplanması lhım gelecektir. delil verilmediğine fıaret etmiştir. Nazır 

Nasyonalist otoriteleri biri Katalon- Bununla beraber Fransız mahfelleri §UDU ilAve e~ ki Italyadan ispanyaya 
yada, diğeri cümhuriyetçilerin Katalon- Frankonun verdiği cevabın müzakere- malzeme gönderilmi§Se, Ispanyada bu
yadan ayrı kalan mmtakası sahilinde iki leri huşunetle kesmek mahiyetinde ol- lunduğu 1nkAr edilmiyen Italyan gönUl
emniyet limanı tesisini kabul ve hangi maclığını memnuniyetle müşahede edi- IUleri kadrosuna ait olsa gerektir. Ve §U· 

şehirlerin hava bombardımanlarına he- yorlar. Şurası da kaydediliyor ki ilk de- nu da temin e~ ki Italya lspanyadaki 
def olabileceğini tayin için teşkil edile- fa olarak resml bir dakikada General muhariplerin adedini artırmışbr. Fa

cek komisyonun iş birliğini vaad edi- Franko Ispanyanın mülk1 tamamiyetine kat bu teminat bazı k.ıtalann Italyaya 
yor. aslA el dokundumıamak ve gerek ana alınarak yerine ayni miktarda taze kuv-

Nihayet pl!nı islah ve vaz.iyeie muta- vatan, gerekse deniz aşırı arazisini tam vet gönderilmiş olması ihtimalini berta
bık olma~ını temin edecek bir çok kayıt- olarak muhafaza etmek kararını bildir- raf etmiyor. Ingiltere bu hususta mala-

ATA TORKE TAZIM 
Hoparlör halkı Atatürk anıhna davet 

ediyordu. 
Ba§ta vekiller ve vali Lütfü Kırdar 

olmak üzere halk Atatürk anıtına titap 
etti. 

istiklal martından sonra vali B. LUt
fii Kırdar, Uztımden yapılmıı büyük bir 
çelengi ı 

cAtatilrkiln huzl!P'1 maneviyelerinde 
Manisalılann saygı ve ıükranlarma ter-
ceman oluyorum> 

Diyerek büyük Şefin anıtına vazetti
ler. 

yerli pehlivanlarından sekiz çiftin güre§
lerini de halk alaka ve neşe ile takip etti. 

Spor ,enlikleri yapılırken halkevi 
önündeki meydanda Halk eğlenceleri, 
milli oyunlar da dezvaın ediyordu. 

VEKILI..ER DöNOYORLAR 
Akııam on sekizde adliye vekili bay 

Şükril Saracoğlu, iktıaat vekili B. Şakir 
Keıebir, lzmir valisi hay Fazlı Güleç. 
saylavlardan bir kısmı otomobillerle ve 
güzel bir uiurlama ile Maniaadan ayn)
dılar. 

Ozüm bayramının gündüz programı 
bu suretle çok samimt ve nqeli bir ha-

OZOM BAYRAMI MOKAF ATLARI va içinde geçti. 
Ozüm bayramı için köylerden üzüm· GECEKi zıy AFElLE.R 

}erini getirerek Halkevi önündeki sergi• Gece Halk.evi bahçesinde köylülere 
de te§hir eden köylülerin en iyi mahsul· 150 ki~i]ik büyük bir ziyafet verildi. Her 
leri arasında birinci, ikinci, üçüncü ge· köy için ayn bir masa kurulmu§tu. 
]enlere hediyeler verilecekti. Köylüler burada et, sebze, pilav, ir-

lar ilhe ettikten sonra muhasımhk hak- mektcdir. mat almak emelinde idi. bu iddiasını tevsik edecek hiç blr delil değiştirtmek için Italyanm nüfuzundan 
kından istifade etmek imtiyazını talep Umumt olarak Italyan nazın hakkın- olmadığından bu son mütalaa Ingilizleri istifade ümidi kalmıyor. 
ediyor. Londra 22 (ö.R) - Gazeteler general daki iddialara diğer memleketlerin ve ikna etıni§ olmaktan uzaktır. Londra ve Jta]yan mahfellerinin ge-

Frankonun cevabını bu sabah umumi- bilhUM Fransanın karışmazlık taahhüt- neral F rankonun notası hakkındald tef-
Roma 22 (ö.R) - Ingiliz plaruna ce- yetle sert bir şekilde tefsir etmişlerdir. terini ihlAI ettiklerine dair mukabil it- Parls 22 (ö.R) - Mutedil Figaro ga- sirleri bu intibaı teyit etmektedir. Gö-

vabında Burgos hükümeti tayyare ka- Bu cevabın memnuniyet veriei bir mahi- hamlarla mukabelede bulunmUJ ve lı- zetesinin Londra muhabiri bildiriyor: nUllüler mesel~inde İtalyan hükümetinin 
rargahlarının kontrolünü red etmiştir. yette olmadığını ve gerek umuml olarak panyol meselesinin hallini her kesden İtalyanın hpanyol mesleslndeki vaziyeti vaziyeti de bu intibaı takviye etmiıtir .. 
Zira lspanyol arazisi içinde ecnebi kon- Avrupa, gerekse husust olarak Ingiltere fazla arzu eden Italyanın, diğer memle- 18 Nisan Ingiliz - Italyan anl~ına MalOrndur ki bu ayın ba§ından beri iki 
tr\llü Ispanynnın hükümraniyet hakkı- için ciddi aksi tesirleri olabileceği tah- ketlerde ayni şekilde hareket etmedikçe ralmen Ingillz resmi dairelerini endişeye defa lngilterenin Roma maslahatgüzan 
na m:tlıalif olduğu gibi düşmanın askeri min ediliyor. kar.şnazlık taahhütlerine hürmet etme- düşü.rmektedlr. Burgos hüküm.etinin ce- Sir Robert Çarl kont Ciano nezdinde 
harekfitt .. .ı haberdar olmasını da temin Taymis gazetesine göre cevap gönül- sinin gittikçe güçleştiğini beyan e~ vabını Italya ile anlaşarak verdiği fÜP- İtalyanın ispanyaya yeni kuvvetler ve 
edebilir. İspanyol nasyonalist hükümcti lülerin geri alınmasını şeklen kabul et- tir. Italyan hükümet ve aazetelerinin hesizdir. Bu ıebeple Burgoaa vaziyetini yeni malzeme gönderdiğine dair olan 

ne~e hızı veriyordu. 
Program, Garden partinin gece yansi 

biteceğini gösteriyordu. Halbuki bay .. 
ramlarına bir türlü doyamıyan halk için• 
de yaııadıiı nqeden ayn}mak istemiyot• 
du. 

Çok gÜzel olan cazın yorulan nn'at· 
karlan biraz dinlenmek hrsatmı buldu· 
lar. Güzel bir ine~ saz ve ~ol sololar, 
alaturka mueik.iye de bu nete ziyafetin
de yerini verdiler. 

Saat gece yansını bir natten fazla 
geçmiıti. Kalabalık hala yerinde idi. 
Kimsede kalkıp gitmeie niyet yoktu. 

Cazın tangosu çiftleri yine pistte top• 
ladı. Ve kim bilir ne zamana kadar bu 
eğlenceli ve neıeli coıgun bayram havası 
devam etti. Çünkü ben sabahleyin ye• 
dide Manisadan aynlmak mecburiyetin
de olduğumdan fazla kalamadım ve gÖ· 
züm arkada buradan ayrıldım. 

KEMALETTtN ŞOKRO 

rivayetler dolayısiyle teşebbüste bulun· 
muıtur. Kont Cianonun dün akpm İngi
liz maıılahatgüzanna verdiği cevap ise 
hem bir tekzip, hem de bir kabul ve mü
dafaa mahiyetindedir. İtalyan hükümetl 
iddialann değerli bir delile istinat etme• 
diğini kaydettikten sonra kızıllar lehinde 
gönderilen malzemenin ağırlığını telafi 
edecek şekilde hareket etmeğe ve lspan• 
yada bulunan kendi gönüllüleri için el· 
zem olan malzemeyi göndermeğe !tal· 
yanın mecbur olduğunu ilave etmi~tir. 



SAYFA: 6 .. 
Alman manevra a ı ... \. . ' 

I , 

• 

Almanyada uyandırdığı tesir 
hariçteki tesirden az değildir 

~--

Kastamonu takımı geliyor 
Alman borsasındaki sukut1arın tesiri Fuar kupası Cumartesi başlıyor 

yola çıkıyorlar kafileler bugün 
içlerinde kıymetli oyuncular bulunan Kastamonu şehir 

takırrıı Perşembe günü lzmir muhtelitiyle oynıyor 
Fuar kupası müsabakalarına bu hafta çını Esat, Ankara • İstanbul maçını Ha- olduğundatı, Kastamonu ile oynanacalı 

cumartesi günü Ankara İstanbul, Trakya san Yanık, İzmir - İstanbul maçını Ah- bu ilk oyun haylı heyecanlı geçecektir. 
ve İzmir muhtelit ekipleri arasında h"§- met Hamdi idare edeceklerdir. Herkesin seyredebilmesi için trihUn 
!anacak, dört bölgemiz bu güzel vesile Cumartes.I günU 1zmlr - Trakya muh- duhuliyesi (25) kuruş olarak tesbit edil
ile çetin bir imtihan geçireceklerdir. telitleri ve Ankara - 1stanbul muhte- ~tir. 
Fuar kupası maçlarile .beraber Kasta- !itleri karşılaşacaktır. Pazar günU lstan- Müsabakaya saat (17,30) da başlana. 
monu muhtelitini de İzmir stadında al- bul - İzmir ve Ankara - Trakya muhıe.. caktır. 
k~lamak mümkiln olacaktır. Fuar ku- !itleri maçları vardır. 
pası maçları hakkında futbol federasyo- Bu maçlardan evvel İzmir greko • Ro- ÇA<'.'ıIRILAN FUTBOLCULAR 

nunca hazırlanan program gelmiştir. men güreı birincililtleri yapılacaktır. 
Bu programa göre maçlar turnova şek- İzmir - Kastamonu muhtelitleri arasın· 
!inde, dört takımın birer defa teması KASTAMONU MAÇI da 25 ağustos perşembe günü saat 17,30, 
suretile (Gol Averaj) usulile yapılacak- da yapılacak temsili mU:ıabakaya aşağı• 
tır. Bu müsabakalarda en fazla puvan İzmir Enternasyonal Fuarı münasebe- da isimleri yazılı futbolcular çağırılınıf-
kazanan takıma şilt verilecektir. tile tertip edilen bUytik spor programına tır. 

Kafileler lzmire perşembe akşamı gel- 25 ağustos perşembe glinU başlanacaktır. Alsancalrtan Hilmi Fethi Rasim !iv .. ' ' ' ,,_..... 
tniş bulunacaklardır. 26 ağustos cuma Muhtelif bölgelerle temas etmek üze- Sabri, Selaruttin, Hakkı. 
günU Ankara, İzmir, İstanbul ve Trakya re uzun bir seyahate çıkmış olan Kasta- üçoktan Hakkı, Kemal, •Seyit, Namıll 
tnuhtelit sporc~ı kafile halinde Cüm· monu bölgesi muhtelit futbol takımı ilk Ateşten Şeref, Muanuner, Cemal, 
huriye\ meydanına giderek Atatürk hey- milsabakasını yapmalc Uzere !z:mlre gel,. ömer, Ferit 

keline çelenk koyacaklardır. ~tir. Aylardanberi bu turne için ha- Doğan spordan Reşat, Saylt, Niyazi, 
Maç hakemlerine lstanbuldan Nuri zırlanmış olan Kastomonu muhtelitlnln Fuat. 

Al ahf il 11 d
.• mi '- ti b 1 d-'-' yuz·· de 3.7 arasında devam etu·. • Boskut, Trakyadan Ahmet Hamdi, lz.. kuvvetli bir kadrosu vardır. Yamanlardan Süleyman. 

"·rl.ıı, 22 _ man ıiyasi m e e- er ıger me eıı;e er oraa ann ..... d M taf Es 
d .. '-ün!" ··u 1 ··'-- edil ' Dr. Brın· '---ann, Amerik•nın kendı" e•- mir en us a, at ve Hasan tayin Bir taraftan İzmir muhtelit! de 27 Demir spordan Orhan. 

rınde Alman manevralan hakkında fU uşıı; wuer e muıı;ayeae emez. ıuıı - , 

ALMANYA iÇiN ITALYA YAPI al f 
,_. bul _ ,_ 

1 
~lerdir. ağustoııta başlayacak ve İstanbul, Ankara müsabaka günü saat tam 17 de futbol 

malilmat veriliyor ı Y arını ar ... ı araıı; muame e yapan . 
AMELESi Al 

,__ 
1 

"ıh .. . d !zınır - Mısır Şampiyonu Nasyonal Trakya muhtelitleri arasında yapılacak levazımlarile beraber hazır bulu.nacak.• 
Hjtler de hazır bulunduğu halde Ber- manyaya &.a.rşı o an ı am uzerın e 

A rika 
"b" maçını Mustafa lıtanbul - Trakya ma- Fuar kupası müsabakalarına hazır'·--·· lardır 

c Times> gazetesinin bir İJ0 aratın& na- çok tevakkuf etnu,tır. me gı ı, ~ · Jin civarında Jütcbog ni~an alma mey
danlığında sonbahar manevralarına baş
lanmıştır. Bahusua muhtelif ihtiyat ta
burlann iştirakiyle yapılan bu sonbahar 
manevraları ilk defa vukua geldiğinden 
büyük bir yenilik olarak karşılanmııtır. 
Cenubi Almanyada hudut tahşidatı gı'bi 
ecnebi memleketlerde dahi mühim bir 
hi.disei siyasiye olarak telakki edilın~tir. 
Haftanın nihayetlerinde Alman manev
ralannın gen~lenmesini büyük bir alaka 
ile takip eden ecnebilere Berlin mahafili 
tarafından lazım gelen izahat verilrnit
tir. A1man mahafili hariçte cereyan eden 

a!ılsız pyiaları resmen tekzip eden ln
giltere ve Frana hükümetlerinin bu ha
reketlerini fayanı tatmin ve tasvip bul
muştur. Vaziyetin bu ıekilde olmasına 

rağmen zahirelerin anbarlara kaldınlma
ıı ve ya yük ta9ıyan otomobillerin zaptı 
gibi hadiselere bakarak, Almanyanın 

fevkalade bir hal içeri.inde yapdığı ve 
hunların gizli bir plAn daireoinde yapıl-

11Uf asker! hareki.ı.tan ibaret oldujuna 
dair nefrlyatta devam edilmektedir. Ha
kikatte bu büyük harbin evvelinden be
ri ilk defa olarak muhtelif ihtiyat efradın 
iıtirakiyle yapılan bir ııonbahar manev
rasından ibarettir. Tabiidir ki Almanya
da efradın silah altına alınması, az çok 
ekonomiye tesiri dokunan nakliyat vası
talannın zaptına dair münakqalar halk 
arasında teair yapmaktadır. Fırka gru

bunun ıimdiden başlıyan sonbahara ka
dar devam etmesi keyfiyetini büyük bir 
esrarlı manevra suretinde telakkiye mey

dan verildiği gibi, Adolf Hitlerin Jü
tebogda bulunması da harp müşaverele
rinin cereyan ettiğine dair oayi4lara •e
bebiyet vermiştir. Halbuki ayni zaman
da bu gibi siyasi meseleye ali.kadar bu
lunan Ribbentrop Jüterbogda bulunma-
11Uftır. Yabancı muhabirler bu manevra
lar hakkında yanlış havadio vermiyerek 
uzak memleketlerin iyi münasebetlerini 
güçleştirmekten kaçınacakları ümit edi
lebilir ve bu suretle Alman manevrala· 
rırun geni~lemeai yüzünden siyasi heye
canların teskinine medar olacağı gibi 
tahaddüı eden şayialar da kendi kendi
liğinden tekzip edilmi~ olur. 

BERLIN BORSASINDA 
Son haftalarda Alman borsasında kıy

metlerin düşmesini gören yabancı mü

nekkitler Alman bonaaıru bu memleke
tin iktısadi faaliyetinin bir aksi olarak 
telikki ettiklerinden Almanyanın istik
bali hakkında bedbinane hükümler yü
rütüyorlar. Salahiyettar Alman mehafili 
ise bugünkü Borsa i~inin umumi inlöp.
fm bir makesi olmaktan uzak olduğunu 

kaydederek diyorlar ki : cHer tarafta 
kendini hissettiren harp korkusu Alman 
borsası üzerinde de az çok tesirini gös
termiştir. Bundan başka pek az serbest 
bulunan para ile yahudiler elinde olan 
hi.ue senetlerinin çolca satışa çıkarılmae r 

da borsada kıymetlerin dü,mesine saik 
olmaktadır. Borsanın bu zai.fına raimer 
ona yardım için bir şey yapılmıyacaktrı 

Zira Almanyada Bors~daki düıkünlük 

zaran İtalya, Endüstri amelesini Alman- kendieine borcu bulunanlann, taksitleri- -------------------------

yaya göndermek için müzakerelere b&J- ni, faizlerini tahsil eden bir devlet bun.. Mı·ıııA ku·· me 
lanmıştır. işitildiğine göre, işe evveli lara ?ara kazanma fırsatını vermelidir .. hakkında ı Ege Liki 
yapı ameleıiyle başlanılmak isteniliyor.. En mükemmel bir surette birbirini ta-

Bunlar, hali hazırda ziraatte kullanılan mamlıyan, iktısadi menfaatlerin birbiri- muhteıı•f 
30000 ltalyan çiftçilerin hayat şeraiti da- ne faidebahı olmaları ancak Almanya-

lzmlr Denlzllde galip geldl 

f • k• ı (Ege Lik.i) nin ikinci hafta maçlarına ) ır er bu hafta Denizli ve Aydında devam edil· 

iresinde bir muamele göreceklerdir. Ya- nın hazır endüstri mallarına kar3ı Arne- m.İ§tir. 

pı amele cemiyeti aek.rcterlerinden Sig- ı rika müaait bir mevki a:östermesiyle Jc"a .. 
nor Begnotti, amele ücreti, kontratı ve bildir. 192 7 seresinde Almanya Aırie
ikamet merelelerine dair Alman resmi riko.dan 2 3 / 4 milyon Balya pamuk al
makamiyle müzakereye giritmiştir. dığı halde 1937 senesinde ancak 750 

B. Mehmet Ali Oral: 
kaldırılmamalıdır.,, 

"Milli 
Diyor 

kii.me 
Denizlideki maç İzmir Doğanspor ta .. 

kımı ile Denizli f&.Cllpİyonu arasında ya .. 
pılmıştır. Doğanspor takımı şu kadro ile 
çılınıııtır. 

ALMANYA AMER!KA 1LE iKTi
SADi BiR SULH YAPMAK 
iSTiYOR. 
Alman iktıaat vekaleti müstetarı Dr. 

bin balya pamuk almıştır. Dr. Binkmann 
sonunda demiştir · : : 

Amerika Almanyadan eşya almağa 

müheyya olduğu takdirde, ayni tevazü
nü temin eden kat'i bir alıcı sıfatiyle Al
manya her sene 3 - 4 milyon balya pa-
muğu almağı teahhüt eder. Bu suretle 

Sanki spor hareketleri birbirini kova
lıyor... Sanki bq döndüren bir faaliyet 
içinde bunalıyoruz. Sanki ecnebi takım
lann biri gelip biri gidiyor ... Sanki bütün 
bu azametli ( 1) faaliyet atletizme bir 
sed, güreıe bir hail, denizciliğe bisiklete 
bir engel, ne bileyim futbola bir gerileme 
sebebi imiş gibi ıimdi de milli kümeyi 
yok etmek istiyoruz. lzrnirin biricik spor 
hareketini yaratan milli küme ... 

Brinkmann Amerikan Chamber of Com
merce müvacehesinde cAlmanyanın 

Amerika ile olan iktıaadi münasebetleri> 
ne dair bir konferans ver~tir. Alman· 
yarun Amerikaya 191 3 aeneaindeki ih
rı•catı yüzde 14.2 iyi bulmuştur. Harp-

AmenKan devletinin arzusundan ziyade 
Almanya bugüne kadar kapadığı borç 
fiatlerinden ziyade borcunu ödiyebiJe .. 
cek bir hale girecektir ve bunu Almanya 
f h Bu aada eğer Ankara veya lstanbul-

ten aonra yüzde 9.9 ve 1937 senesinde i aya azırdır.> ==--===----===--====------====--==----=--= 1 dan yükaelaeydi bir dereceye kadar ma-

Yanan 
Deriler ve 

makyaj 
Bol bol banyo yaptınız, kumda yattı· 

nız, cildiniz kızardı ve karardı. Bu Tenk 
ho§unuza gidiyor ve mağrursunuz. Fakat 
her sabah kalkarken zihninizde ufak bir 
tereddüt var. Makyaj yapmalı mı yapma
malı mı} Krem, pudra sürmek icap eder 
mi etmez mi} Makyaj cildinizin kazan
dığı güzel rengi bozar mı bozmaz mı} 

Zihninizi b.rma.lıyan bu suallere cevap 
vermek kolaydır. Eğer sayfiyede yaşıyor
aanız, ıporla uğraşıyorsanız, ziyaret ettik
leriniz samimi arkadqlanru.z ise makyaj 
yapmak lüzumsuzdur. Tabiat içerisinde 
tabü renklerden daha güzel görünecek 
renk yoktur. 

Eğer ıehre inmek mecburiyetinde ise
niz, teklifli misafiriniz gelecek veya tek .. 
lifli bir yere gidecekseniz o zaman mak .. 
yaj yapmak zaruridir. Fakat bu boyan
ma göze çarpan bir boyanma olmıya .. 
cak, cildinizin aldığı renge uyan ve ilk 
nazarda görünmiyen bir boyanma ola

caktır. 

i Sim Simon 
Amerikadan ay
rılırken başından 
iki hadise geçti 
Simon Simon, Amerikada, istiskali pek 

andıran bir uğurlay~tan sonra Fransaya 
gelmiştir. Simonun Amerikadan ayrıl1Ş1 

esnasında iki h8.dise olmuştur: 

Bunlardan biriai: BiT vergi memuru 
Simonun vergi makbuzlarını görmek iate-
mi~. artist bu yüzden bindiği vapurun 1 O 
dalc:lka geç kalmasına ııebep olmuştur. 

ikinci vaka da Simonla hayranları ara-
smda geçrniıtir. Artistin imzalı resmini 
istemek için toplaru:nıı bir alay ziyaretçi, 
yola çıkmak yüzünden telaşlı olan Simon 
tarafından atlatılınca kızmışlar ve onu 
cyuha> !arla uğur amışlardır. Bu ctak-
dirki.rlar> arasında: cBuraya bir daha 
dönmel Seni görmeyince ölecek değiliz!> 
diye bağıranlar bile olmuştur. 

Simon Simonu Havr'da annesi kar1Ja• 
mlftır. Artistin ilk sözü fU olmUJtur: 

- Benim için Holivutta artık filim çe• 

virmiyecek., demifler. Buraya sahne vazıı 
Aaan Benuvan bulmağa geldim. Tekrar 
filim çevirmek için Holivuda döneceğim. 

Simon Simon F raMaya dönü§ünden 
çok memnundur. Geçen :seneye nazaran 
daha kumral görünüyordu. 

Bu maksat ıçın renkli spor hemleri 
kullanılır. Her valr.ıt tuvalet eşyanızı al· 
dığınız mağaza eize eyi bir marka renkli 
krem tavsiye edebilir. Bu kremin cildi
nize göre intihap edeceğiniz Tengi, yü .. 

zünüzün rengine uygun bir tuvalet ha .. 
zırlar. Bu kremin üzerine gayet hafif Ayrıca söylenildiğine göre, Amerika
pudra sürülür. EğeT cildinizin tabii ren· daki aofular Simon Simonun fazla çıp
gi mat ise pudradan tamamen vazgeçe- lak roller ııldığını ileri ıürerek onun fi
bilirsiniz.. !imlerine boykot ilan etıniılerdir. Bu va· 

Güneşten yanmı~ yüz cildinin lunnw ziyet karıwnda Simon Siınon sahiden 
enge katiyen tahammülü yoktur. Fakat Amerika ya dönmiyecek, F ransada çalı-

• özleri ve dudakları göze çarpacak fe- şacaktır. 
ilde boyamalıdır. Bilhassa dudak boya
ı rı dudakların tabit renginin daha ko .. 
u laşmış :qekli olmalıdır. Bu renkler açık 

kırmızıdan baılıyarak tuğla 

kadar tedricen koyulaşabilir. 
.kırmızısına 

zur görülebilirdi.. Çünkü onların kulüp-
leri. stadlan, paralan, elemanları, va11-
talan ve nihayet bqarıcı ve koruyucu 
muhitleri vardır. Fakat lzmirden yani an
cak milli kilrne maçları dolayıııiyle biraz 
spor hareketi görebilen fU şehrin futbol 
ajanından böyle bir tasvip sadasının yük 
seleceğini doğrusu düşünemezdim bile. 
Milli küme, Ankara ve J.tanbuldan evvel 
lzmirin menfaatinedir, millt kümeyi on· 
lardan evvel ve ziyade biz istemİ§tik.. 

Herkes kalksın dese bile biz kalım, di· 
ye bağırmalıyız. 

Milli kümeyi niçin kaldırmak istiyor
lar. Çünküı 

c Tiirk futbolunun ilerlemesine mani 
olmuıta ondan 1.., 

Milli kümenin, Tfuk futbolunu ilerle
mekten menettiğini iddia etmek ıöy)e 
dursun düıünmek bile futboldan anla· 
mamak olur. 

O halde profesyonelliği açığa vuruyo
ruz diye mi onu lağvetmek istiyoruz. 

Eier endiıe, !zmirden oyuncu ayartJ .. 
mak dü§Üncesine dayanıyorsa artık üze .. 
rinde durulmağa değmiyecek bir bahistir 
bu ... Çünkü timdi olduğu gibi İzmir ev-

Greta Garbo 
Tayyareye binemiyor 
Meşhur orkestra ıefi Stokovski, iki 

aydanberi loveçte Greta Garhonun mi
safiri idi. Fakat besteki!.r on gün evvel 
Avuoturya, Budapefte ve ltalyada küçük 
bir seyahat yapmak lçin artistten ayrıl· 

mııtı. hveçi terketmezden evvel de 
Avrupada bir turne yapmak için bir kon
trat imzalamışb. 

Artistle bert.kir Pariote birleııecek

Ier ondan sonra birlikte Amerikaya a:i-
deceklcrdL Fakat Greta Stokholmdan 
Parise tayyare ile gitmek istediği halde 
gidemerniıtir. Çünkil kendisinin imza· 
lamıı olduğu bir kontrata nazaran artist 
tayyareye binmiyecektir. 

velce de aynı vaziyet karıısında idi. Ve 
şimdiden aonra da lzmir bir ilniversite 
şehri oluncaya kadar vaziyetin değiıme.
sine imkB.n görülmiyor. 

Milli kümeyi kaldıralım diyenler ilk 
önce Türk futbolunun kuvvet ve kudre
tini temsil eden üç büyük bölgenin fut
bolu için daha faydalı bir spor har;keti 
bulmalıdırlar. Böyle bir fey var mı} diye 
ıoranlaraı 

- işte size iki devreli lik maçlan. .. 
Daha ne istiyorsunuz} diyorlar. 

Öyle ya daha ne istiyoruz.} 
Senede otuz buçuk lira gelir getiren 

ve otuz bir qi tarafından seyredilen 
maçlar... Fakat bu vaziyet lzmirde esa· 
sen mevcuttur. 

Milli kümeye girmek gayeıi olmadığı 
gün lzmir futbolu büsbütün sönecektir .. 

Milli kümeye girmek gayesi hem ida
reciJer, hem de oyuncular için daimt bir 
tetvik vaoıtasıdır. Milli küme maçları di
ğer spor hareketlerine mAni olacağına ve 
mali cephede kulüplerin vaziyetlerini 
kurtardığına göre aleyhinde bulunmak 
değil, üzerinde münaka§a etmek zaittir. 
Yeni beden! terbiye teıkilil.tı faaliyete 
geçsin ... Kulüpler eleman ve şehir stad· 
yum bolluğuna kavupun, bir atletizm 
gününde binlerce genç koısuh, zıplasın .. 
Lik maçlanndan bq alamıyalım da o u
man milli kümeyi kaldırmağı düıünelim. 

Şu günlerde yapılmakta olan ve fay
dası üzerinde ittifak edilerek her ııene 
yapılmasına karar verilen (Ege !iki) Ege 
gençliğinin bir nevi milli küme maçlan 
değil midir} 

MEHMET AL! ORAL 

MUtahassıs Manlsaya gitti 
Ankara nUmune hastanesi çocuk mü .. 

tahassısı Prof. Ekİ§tayin viJB.yetin on 
dört köyiinde çocuk mevzuu hakkında 

tetkiklerini yaparak Mani.aya gitmiıtir. 

Oradan Balıkeıire geçecektir. 

Alaettin, F eth~ Abdullah, Sait. Macit. 
irfan, Niyazi, Muzaffer, Halit, Fuat. 
Abbas. 

Ekseriya hakim oynıyan Doğanopor 

birinci devreyi O - 4 galip bitirmiıtir. 

ikinci devrede iki gol daha yaparak 
oyunu O - 6 kazannuıtır. Gollerin dör· 
dünü Fuat, birini Muzaffer, birini Ab
bas yapm11tır. Hakem Manisa bölgesin
den Enver idi. 

Aydında karşılaıan Muğla - Aydın 

f&Illpiyonları maçını Aydınlılar 4 - l 
kazanmı~lardır. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ Gelenler, Gidenler i .............••••..........••••••......•••. : 

Dün aabah lzmir vapuriyle !otanbul· 
dan kalabalık ziyaretçi grupları gelmif.
tir. lıtanbul sanayicilerinden bazı firma .. 
ların fuarda teşhir ve :satacakları mallar 
da gelmiş ve fuar sahasına nakledilmiı· 
tir. 

Kocaeli saylavı 8. Ali, Mardin aaylavı 
B. Ali Riza ve Çanakkale saylavı doktor 
B. Muatafa ıehrimize gelmişlerdir. 

Kütahya saylavı B.ömer Dinç, Kasta
monu saylavı B. Sami, Jzmirden ayrılm~ 
tır. 

Şehrimizde bulunan Sovyet sefiri B. 
T rentief Ankaraya gitmiştir. Denizli eay .. 
lavı B. Mazhar Müfit Antalyadan gele
rek lstanbula gitmiştir. 

Maltepe askeri lise
sine girmek istiyenler 

Maltepe askeri lisesine girmek üzere 
Izmir aııkerlik şubesine müracaat eden
lerden evrakları şubece ikmfil edilerek 
mezkt\r okula gönderilenlerin acele şu
beye müracaat etmeleri l3zmıdır. 

B. Reşat tetkJkatına 
devam ediyor 

Şehrimizde bulunmakta olan aanay{ 
umum müdürü bay Rqat, muamele ver-

Bıçakla yHralamı, gisi tatbikatından doğan vaziyeti tetki-
Evvelkl gün Çayırlıbahçede Melez ke baılamıttır.. Dün bir çok mües

çayı cadderlnde Uşaklı Ooman adında seseJerde ve defterdarlıkta tetkikler yap
birl, Gedizli Ahmet oğlu Hüaeyinl hı- mıştır. 

çakla sağ bacağından yaralamıı ve ya
lcalanmıttır. 

Tenbel 
Erkek - Bu eece rüyamda kendimi 

işe girmif gördüm. 
Kadın - Tenkkeli değil, bu sabah 

yorgun görüntb'ozıun. 

ITekaUde sevkedildiler 
Bereamada serbest hekimlik yapan 

B. Haşim Lütfü Trakya sıtma mücadele 
hekimliğine tayin edilmiıtir. Dikili bele
diye hekimi B. Besim Duman ve Kuşa
dası belediye sıhhat memuru B. lsmail 
f lakkı tekaüde sevkedilmi,lerdir. 
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Viyananın şahane skandal/eri:· 

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

akedonya. kraliçe iğine 
göz koyan serseri bir aşk 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• K A G L İ Y O S TR O- Dünyayı bü.yüleyen adam 

Prens Leopold deli miydi? Ona sevgisinin coşkunluk ve taşkın
lıkları veren deliliği miydi? Fahişeliği basamak yaparak 

Makedonya kraliçesi olmak istiyen kadın kimdi? 

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
- 1 - Nakleden: Faik Şemsettin 

Hakim Kagliyostro sordu 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Umumtha'1)denevvelkiViyanasaray. için olsun teroddü~östermedi; hatta Kamilin de ruhsuz cesedi, berl taralda Bunlar, bizim hafif ameliyat atetlerimizdir. Ötekilerin. 
skandalveaşkmaceralarıarasında,Saks müttefikBulgarkralmazararvermemek hareketsiz duruyordu! g··sterm k . d. I" m d .., ·ıd· 
Koburg prensi Leopold ile Kftmil Rubi- Uzere <Makedonya krallığı iikrlni ve .. > Facia bir dakika içinde hazırlanmış 0 e ŞI ffi 1 azı egt Jr 
kanın aşk ftıciası bilhassa tekrara değer Pllinını bulan da kendisi oldu! ve tatbik edilmişti muhakkak! - 4 - Neden~ diye sordu. Bizden Lorenza ise kendisini artık mu-
bu macera, Bayan Şaherin öliimli dola- Bu taç ve saltanat davası,Kamelya ile Bu katmerli facianın hakiki şekli ve GARlP BiR ZiY ARET Nikastro omuz silkti ve: kadderabnın cilvelerine terketmiı 
yısile Viyana gazetelerinde birbiri arkası annesini cezri harekete icbar etti. Prens sebebi malum değildir. Bununla beraber Şarlatan ve serseri Kağliyostro- fazla hak almağa hiç te hakkın yok. idi. O, tevekkül ile hadiselerin inki· 
neşredilen skandallerden farklıdır. Leolpolda ya ayrılmak yahutta niHh ol- mal<lm ciheti de şudur: nun bu hareketle fenalık ve ahlak- Hatta ... Sen bizden az hisse almalı- şafmı bekledi. 

Saks Koburg Gota hti.kümdarı ve mak lüzumunu bildirmek için bir rande- Bu mtil!katta prens, Kamilin teklifini sızlıklarmın sonuna geldiğini san- smt. Firariler, zındana atıldılar ve sıkl 
Fransova Jozefin Kozeni olan Flipsin vü verdiler. şiddetle reddetmiştir. Bu red, kat't olmuş mak doğru değildir. - Ben yarı hisseyi isterim. Bil- bir istintak geçirdiler, hakim Kağli-
oğlu ve evhamlı prensdl. Mahud arabacı ve mahremi esrar Friç ve Kamili çok derin bir ümidsizliğe dü- Serserinin, sahte Markiden istedi- diğim bundan ibarettir. Zaten vade- yostroya ilk olarak : 

Bu delikanlı son derecede miyop çir- prensi muayyen saatte Kamilin evine şürmil§, bunun üzerine Kamil prensin ği hizmet, sadece karısının kat'i su- si gelmi~ bir senedim de vardır. Bu- - Sizinle beraber bir ki~i daha 
kin, fakat şık bilhassa Hosar süvari alayı getirdL yüzünU bir şl§e vitriyol ile tahrip eyle- kutu değildi, Markiden o, daha pek nu hisse harici olarak tediye edecek- vardı, o nerededir? sualini sordu. 
zabiti kıyafetile gezen bir prensdi. BU- Kamil prensi kUçük ve kapalı bir sa- miştir. çok işler ve hizmetler bekliyordu!. siniz, dedi. - Kimden bahsediliyor, bilml· 
yük tmsillerde en ön localarda görünür, lona aldı. Kamilin annesi ve belki de ba- FAcianın bu şekli, prensi şuurundan Kağliyostro, sahte Markinin güzel Kağliyostro ile sahte Markinin yorum .. 
merasimin çoğunu kaçırmaz, gösterişi bası ve sair akrabası yarım saat kadar mahrum kılmış, tabancasını çekerek Ka- ve yerinde söz söylemesinden, her hayretleri o kadar arttt ki, hiddetle· - Burada sihirbazlık geçmez. 
sever, kendini çok beyenird.1. heyecanlı bir intizar devri geçirdiler. mili öldürmesini intaç etmiştir! yazı ve imzayı mükemmel surette rinden kaplarına sığamadılar. Ve: Suallerime doğru cevap ver. Biz İn· 

Bayan Şaher veyahut prens Bayan Fakat ... Ne oldu? .. Birdenbire ve kü- * taklit edebilmesinden, bilhassa Al- - Senin gibi alçak bir dolandı- sanları söyletmeği biliriz, 
Şirbon ikônaklarında - para kuvvetile - çiik salondan iki el tabanca sesi duyuldu. Facia, Habisburg usulünce heman ört manyadaki müstakbel mevkiini ha- rıcıya ihtiyacımız yoktur. Bize ne Ve, hakim müba~ire .: 
bir çok aşk maceraları da geçirmiştir. Hepsi birden Kamilin salonuna doğru bas edilmiş fakat bu kadar ihtimama rağ- zırlamakta idi. Kağliyostronun mu- faydan var sanki; dediler ve herifi - Sen bunlara bizinı ağızdan vo. 

Prens Leopold en son olarak Kamil koştular ve ... Prens Leopoldu yerde, men seneler sonra şuyuun önüne geçi- habire elde ettği bu mevki fevkala- şirketten attılar. hatta gırtlaktan söz çıkaran aletlerl-
Rubika ile münasebet tutmuştur. Bu kız kanlar içinde feryat eder halde buldular. lememiştir. de olmuştu. Kağliyostronun hayatında irtikap mizi gösteri. emtini verdi. 
;viyanaya 1913 senesi ikinci teşrinde Bu mevkii hazırlamakta iken, bu ettiği hataların birincisi ve en büyü- iri, yarı ve izbandut gibi bir adam 
ailesi ve kilçük kardeşi Melanl ile birlik- Hatay Artık çilesini bitirmiş iki çok kabiliyetli serseri, !tapalı bir ğü belki de budur. Çünkü, Nik.astro, Kağliyostro ve karısı Lorenzay~ bir 
te Viyana}'& gelmişti. Babası, o zamanın odaya kapanarak, haşhaşa çalışmak- epeyce bir zaman ortaklık ettiği burgu, bir kerpeten, birkaç kısk~ 
vilAyet yüksek memurlarından birisi idi. Ve ffieSUt bir istikbal ta idiler. Kağliyostro ve şürekasını memleket ve biz gösterdi. 
1klsi de güzel olan kızlan için iyi, zen- l.:..orenza bir gün, bu iki adamın bu zabıtasına haber vermekte bir an bi- Hakim de Kağliyostroya; 
g1n ve yüksek mevkili iki damat bula· yoluna girmiş bulunuyor odadan, ellerinde banka biletlerine le tereddüt göstermedi. Al -

1 
_Bd~nlar~. bizk~l .h~fif .~meliy~~. 

bilmek Um.idile, ailesini Viyanaya yer- bcnziyen bir demet kağıt olduğu hal- Bu korkunç vaziyetten evvelden a et erı ır. Ote ı erıru gosterme• 
leştirmişti. de çıktıklarını gördü. Ve, kocasının: haberdar olan Kağliyostro ve Agli- şimdi lazım de~~ldir: çü~ü .b~n~ 

Kızlnrının istikbalini bu hedef dahi- BAST ARAF/ 1 iNCi SAHiFEDE ıo - Bostan Mercan - Aman, aman .. Sevgili Marki- yota, bir zamandanbcri hazırlanmak- kullanmadan dıger 8..letler~ızı gos-
linde temin etmek isti.yen adamcağız metine ve onun buradaki mümessiline 21 - Abbaı Olkii ciğim, bunlar asıllanndan farksız ta oldukları Almanya seyahatini tacil terKme~1.kanunabu>'1:"1azl ded!. • l 
Viyananın balo, tiyatro ve kulUplerinde arzı ıükran etmeyi vazife biliriz. 22 - Hamdi Selçuk olarak taklit edilmiştir! dediğini de mecburiyetinde kaldılar; 1769 sene- ag_ıy~~tro u ışkence 8..let!erın 
bulunmak fırsatlarını kaçırmamağa ve Hatay ve Hataylılar için bu mesut va- ALEVi CEMAATi ı duydu! . K" l" . lO • . ... R çok eyı bılır ve hayatında en zıyade 
kızluını bu suretle te§hire başlamıştır. ziyeti Hatayın istiklal ve inki~afının bü- ANTAKYADAN ı Genç kadın bu kısa cümleden ko- sı danukuevlve lıY~k hcıf~tnbauh do- bunlarla karşılaşmaktan korkardı. 

··k ha · · l T"" k" ·· h · ri h"" 1 - Mehmet Sait Tubaylı, · 1 k d ' h k"k" ah" · ~a an açtı ar u te. a ı a a Bunun için: !şte, bu kulüp, tiyatro ve veya balo yu mısı o an UT ıye cum unye u- casıy e ar a aşının a ı ı m ıyetı- ağır malları arasında dılber Lorenza-
ziyaretlerinde Kamil Rubika prens Le- kümetine ve onun Büyük Devlet reiıi yü- 2 - Hasan Ali Davut ni anlamış oldu, fakat her cihetten yı da beraber aldılar. -BITMEDl-
opold ile ~! ' ce Atatürke ıonsuz ~ükranlanmızı her 3 - Süleyman Tuhan1 iş işten geçmiş idi, artık! G .. l I b l" . k . Te/sr·z telgraf Ve 

K dini b . fakat . kin e ev zaman olduğu gibi bu vesile ile de su- 4 - Mehmet Köse Diyop B d b" k .. K vr uze ~orenza u me anet şır etı- ı , 
en eyenınış, çır v - b dt b vl lıkl b" k daha 5 - Zeynel Abidin Çilli un an ır. aç ~un sonra, .. ag ı- nin demirbaş eşyası demekti! 

hamlı olan prens, Kamili daha ilk gö- nar ve e e ag ı an ır erre yo. stro, zevcesıne b~r.ferman gost.e.r- Kaçaklar, Romadan pek fazla gel.it yerleri 
..ıı..+e sevdi. cihana ilan eyleriz. 6 - Selim Mahmut d b f K -ı p 
•'"'1l• 7 _ Salih Güzel ı; u erman, ag ıyostroyu rus- uzaklaşmağa muvaffak olamadılar. Amcrikada tllinuva hükümetinde iki 
Prns~ bu kızla hususi bir randevü te- 'ya kralı ma~yet z~~iti _gösteriy_or?_~ Çünkü Bergam civarında sahte Mar- mühendis tren yollarındaki geçitlere tel• 

mı'nl içın" ' opera meydanı arabacısı Fn'~ı Antak.ya, 21 _(A.A) - Biı."tUn cema- L~ L b l ti J ed ld -

ttl 
~ atlar eeçım komı.eyonunca tayın olunmUf JSKENDEDRUNDAN 1 ve ~n-.a 1 e er~nın ım~ . 1 ıgı ki sanki bir :sihirbaz çomağının dar- siz telgraf vruntasiyle trenin yaklaştığms 

memur e · '-d 6 _ Davut Şeyh Mehmet fabrıkanın mamulatından ıdı. . besine ugv ramı<ı gibi kayboldu ve az haber verecek bir makina icad etm;•le"'" 
Fn·ç, gUzel Kamili randevu için Anso- mi11. arda nam~et göıtermiı olduklann- 1 1 b 1 b h k- 1 k ~ .,, 

- REYHANtYEDEN 
1 

ş e_r u suret e. v.e. u sa te ar .. ' sonra da Ka vgliyostro ile kansı Lo- dir. Bu alet tTen raylarına raptediliyor, 
Veradında bir babanın evine götürmek dan adlan apgıda yazılı olanlann me- h b l k d d bö 

b 1 ki '- • 1 9 _Ahmet Cel"' Abdül' hamı"t ase ıy e ço. eyı gı ıy .. or u v.e .. Y- renza on kadar silah<ıörün muhasa- Tren geçit yerlerine bir kilometre kadar . d" fakat Ka il us u arı .ut t o arak ilan edilmiştir ı aı I b k Ç ){ 
ıste ı; m : ERMENi CEMAA Ti ı ece uzun ır zaman surece tı. ,un- rası altında kaldılar 1 yak1a~ınca geçit yerindeki radyo ctren. 

- Prens bent görmek, benimle görüş- TORK CEMAATi 
1 

kü Kağliyostro, üçüncü şeriki Ni- Kağliyostro bu tevkif hadisesin- geliyor, tren geliyor» diye haykırmağa 
mek istiyorsa, evimize gelmesine bir ınl- ANTAKYADAN ! ANTAKYADAN 

1 
kastroya: den çok korktu, artık her ümidin başlıyor. Bu suretle birçok kazalann 8ntl 

ni yoktur! Dedi. J Beyhude meraklanıyorsun, kırıldıgıv nı sandı. alınacagvı ümit edilmektedir. 
1 Abd"l . T"" k 1 - sa Kazanciyan, d d d B b k 1 ~k~H~~~~~~~w - u~ı m~n ~u~ ei. ~imu ~~mm~-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~ 
2 D V d . a·ı . 2 - Agop Davutyan. il d d k k 1 istiskal manasınadır? Fakat prens Leo- - r. e 1 1 gm ası arın an ayır etme müm Ün • d f f d ı "' d 

pold bu cevabı, yerinde dinlenen birce~ 3 - Sami Azmi KIRIKHANDAN : değildir. Biz milyoner olacağız!. de- zmJf e er ar ıgtO an: 
4 S h · B ek. t 3 - Hacadır Karabacakyan k •vap saydı ve hemen Kamil Rubikanın - up 1 er e me te zerrece tereddüt göstermemi§- 1STIHKAK MAZBATALARI ALMAK iÇiN 

evine koştu. Ve bundan sonra da oradan 5 - Vedi Münir Karabey JSKENDERUNDAN 1 ti. 3523 numarah kanunun Birinci maddeıine göre istihkak sahibi 
hemen hiç ayrılmadı! 6 - Dr. Jbrahim lnal 4 - Marael Balit, Bu Nikastro, Kağliyostro ve sah- gayri mübadillere ıimdiye kadar aldıkları veya bundan sonra alacak-

Prensin böyle bir aile evine pek sık 1 - Arif Hikmet Celll 5 - Mihran Keşioyan te Marki sahtekarın birisi idi. iki lan istihkak mazbatalan mukabilinde hazine tahvilah verilebilmek 
devamı Viyana yüksek ve kibar maha- 6 - Jzzet Zekeriya RUM CEMAATi 1 melanet arkadaşından daha berbat için kan\Dlun neıri tarihi olan 15/7 /938 tarihinden itibaren bir sene 
filinde dedikodulara sebep oldu: bir kıs- 9 - Bekir Sıtkı Kunt ANTAKYADAN 1 ve rezil ruhlu bir adamdı, öyle bir içinde lstanbulda Tasfiye büroıuna veya lzmirde Defterdarlık maka· 
mı, prensin eve devamının sebeplerini 1 O - Ali Muıırlı 1 - Dr. Pasit Huri. adamdı ki, cihanı dolandıran ve al- mma, Kazalarda mal müdürlüklerine mazbata vesair vesaik.le birlikte 
aile reisinin bilmediğine; daha kuvvetli 11 - Nuri Aydın JSKENDERUNDAN ı datan iki arkadaşını da dolandırma- ve sahibinin soyadiyle isim ve ıarih adresini bildirir bir arzuhalle mü• 
bir kısmı ise, prnsin maksadlarının aile- 12 - Mehmet Adalı 2 - Kamil Zıryk ğa teşebbüs etmiş bulunuyordu. racaat edilerek mukabilinde tasdikli müracaat veıikası almağa, bun-
ce tnmamen belli olduğuna fakat men- 13 - Mehmet Kamil ARAP CEMAA Ti 1 Kağliyostronun, yapılan sahte ev- dan bll§ka gerek istihkak sahiplerinin ve gerekse istihkak mazbataaım 
faat icabı süköt ile geçiştirildiğine hük- KIRIKHANDAN 1 ANT AKY ADAN 1 rakın asıllarından zerre kadar fark haricen alanlann kayıtlarında görünen mikdardan gayri temlik edilen 
metti! 14 - Seydi Uğuz 1 - Bahsanuslu Hacı Rezzak edilmiyeceği hakkındaki kanaati kar- mikdar olup olmadığını ve mikdarını ve temlik muamelesinin hangi 

Prensin böyle halktan bu kızla evlen- 15 - Arif Hikmet Sural 2 - Hacı Pa~alı Mwıtafa §ısında, Nikastro ilk fırsatı buldu ve Noterden yapıldı ise tarih ve numarasını ve hilafımn subutu halinde 
rnesine s::ıraylar usulünce imkan yoktu! 16 - Bahri Bahadırlı arkadaşlarına: cezai meıuliyeti kabul ettiğini ve tahakkuk eden mikdar üzerinden 
Fakat 1915 de prens Leopoldun Kamil 1 1 - Cevat Abalı Antakya, 21 (A.A) - Mebwılar 22 - Bana karınızin yarısıni vere- hazine tahvilini nereden almak istediğini mübeyyin arzuhaline Milli 
ile gayri resmi surette evlenmek üz.ere 18 - Abdurrahman Muasal 

1 

nğustos pazartesi günü toplanarak Ha- ceksiniz.. Ben üçte bir hisseye razı Enılak idaresinde nümuneaine mutabık ayrıca bir beyanname bağla-
olduğu şuyu buldu. Bu hadisnin sebep- 19 - Abdullah Mürsel tay mebusan meclisinin içtima gününü değilim dedi. . mak mecburiyetinde oldukları alakadarlarca malfun olmak üzere ilan 

ISKENDERUNDAN ı tayin edeceklerdir. Saht M k' h ti 1 3095 (2704) leri şunlardı: ___ __: ar ı ayre e: o unur. 

Umumi harp bir senedenberi devam H Ik il tiğinizde önünüze bir bahçe gelir. karlar, temizlerler. Sonra Nar ağacı- Eyvah ne yaptık keşki ke8miyC 
etmekte idi; cihan bilhassa Avrupa ha- a masa arı Onun kapısı önünde bir çeşme olup na vanp Narları gördükleri gibi göz- idik deyip pişman olurlarsa da işi,.. 
ritası, sarsılmakta idi. Avrupanın şekli iki musluğu vardır. Birinden kan, bi- leri kamaşarak agv acın Narları nasıl ten geçer. 
h hald d k Zaf 

. k di ta •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
er e eğişece ti. erı en - • rinden irin akar. lkiniz de onlardan §ey olduklarını görmeyip el yorda- Şahzade: 

rafında gören Cermanlar, Fransa, Bel- N k J seve seve içip oh ne güzel su imiş miyle aranıp taranarak Narların üçü- - Ey>lala bunun bir yolu olmall, 
çika, Rusya ve ... Balkanlar hudutların- ar JZ arı deyiniz. Sonra kapıdan girdiğin~de nü de koparırlar. Tabanı kaldırıp ko- artık bunu kesmiyelim diye Devin 
da kendi lehlerine bir çok faydalı deği- bir arslan bir de köpek vardır. Köpe- şa koşa gitmektelerken kıyamet ko- yanına varı"rlar. Dev hani bakayım 
şiklikler tasavvur ediyorlardı. ğin Önünde ot arslanın önünde ke- par gibi cadı karısına tut diye bağı- Narları kopara bildiniz mi?. Onlar da 

Hodgamlıkları çok meşhur olan Cer- - 5 - mik durur. Kemikleri köpeğe otu rırlar, o da oh neden tutayım bunca kardeşlik kopardık ama dayanama-
manlarm büyüğü ve küçüğü cermanlık arslana verdiğinizde onlar size iliş- senelik kirimi onlar temizlediler. Ben yıp yolda birini kestim. Şöyle oldu 
hudutlarına ithal edilecek yeni bir par- O da ey oğulcağızım hoş geldiniz O zaman benimle görüştüğünüzü o m Dah ·1 . d w b" ded"k b la 11 v . b v d . d" . anlar. ez. a ı erı var ıgınız zaman ır tutmam ı te un r yine yo arın- böyle gitti. En sonra kan ile irin ol-
rıının hay::ılın" ı· de beslı"yorlardı. eger sız ana anacıgım emıyey ınız cad k t ba ·· d bah k d ır- ı arısı o urmuş şını tarar go- an ş~mayıp çe apısın an çı- du. 

Cerman fabn.kato""r, tu""ccar ve"a ban- ikinizi de c:u ateşe atardım. Ben sizi nasıl evlat ettimse o da u·· ·· ·· "d" ik" · d b' l" k k la il k bav 1 
J :I' r rsunuz, gı ıp ınız e onun ıt ı ar en ars n · e öpeğe gnşır ar- Dev: 

ger yeni yeni müstemleke ve iş sahaları; Şahzade d: ~en de biz~ o4ğulca~ı- kardeş edinir. Sonrasını ondan öğre- başını yıkarsınız. O da size ilişmez. sa da onlar da yeyeceklerini bulduk- _ Gördünüz mü bir kerre, hiç 
ccrmen fakir ve topraksızları, yeni Ulke- zım. demeye idın şu demır asam ıle nirsiniz. Sonra o Nar ağacını bulursunuz. lan irin tutmazlar. 

k k dlm der D · l b lar k il l · O :r adam bilmedigv i c:eyi böyle yapar mı 
lerdc rnaltana ve çiftlikler; Cerman sem yere a ar • · l e~eaıyke un kalkaı arı ~ ıp ykıne zerinde üç nar vardır. Onları kopa- Çec:meye haykırırlar. O da bunca :r 

O da d k d kt N y t tm t :I' siz bu narları alıp bahçeden çıktığı-
prensleri de yeni, yeni hükümdarlık ve n n ev arısı sor u a ar 0 a gırere 0 ura gı . e e.- rıp döndüğünüzde bir çıgvlıktır ko- vakittir benim suyumdan kimse ir-

k 1 · · l d"" ""ki · · ·· 1 I k N k ı b h l b '7 nızda o çec:meden süt ile bal akıyor· taçlar havalinln esiri olmuşl::ırdı. ız arı ıçın yo a uştu erını soy er .. e~ :n ar ız arının a çe erme .ır par, cadıya arslan ile köpeğe çeşme- medi onlar ne güzel diye kana kana ){ 
!şte! Saks Kularg prensi tarafından Kadın: ı~~ ~ç sa~tlık Y .• o.l. kaldıkta ve devın ye. sizin tutulmanızı söylerler. Siz ise içtiler. Ben de tutmam. du. Eğer ondan içmiş olsa idiniz 

1 ·· 1 K ·ıd ı E vl N k l bir buyuk l b 1 l h d b k bunların her biri bir kız olurdu. Şim· sevi en genç ve guze amı e, ac; en - Y og um o ar ız an og u gorup un an saç arın- ıç ar ınıza a mıyarak koşup gele- Deyince bunlar devin yanına var-
c ld b • 1 b h · · d v t ·· d d" a dan tutu b k ·· · · di varın o çeşmeden süt ile baldan erman o uğu için u umumı mega o- a çe ıçın e agaç a uç ane ır am nca yanı aşına oyup go- amız. madan yolda şahzade aman lala şu-
mani hastalıktan kendisini kurtaramadı! onları gidip almak pek güçtür. Be- beklerine kadar yere gömer. Bunla- Demesiyle bunlar yolu tutarlar. nun birini keselim bakalım içinde için ama aman ne fena su deyiniz. 

Bu sırada Viyana ve Berlinde Balkan- nim yedi tane oğlum oranın bekçisi- rm akılları ba§larından gidip ne ol- Gide gide bir de bahçe yanındaki ne var. Yine dönüp buraya gelin dedikte. 
lar meselesi en on safa getirilmiş bulu- dir. Şimdi siz buradan gittiğinizde o duklarını bilmezler. çeşmeye varırlar. Akan kan ile irin- Hemen hançerini çıkarıp Narı ke- oğlan lalasiyle varıp çeşmeden akan 
nuyordu. bahçeyi görmeksizin benim büyük Hemen can korkusiyle kadının den üç gün su içmemiş gibi kana ka- since ayın on dördüne benzer yeni sütten baldan içerek: Oğlan, ne fe-

Bundan iyi bir fırsat olmayacağını oğlum sizi üç saatlık yolda görerek verdiği kılları etrafa attıklarında ana- na içip : gelin gibi geyinmiş kuşanmış elmas- na suymuş derse de lalası evvelki gİ· 
düşünen güzel Kamil Rubika Makedon- benim yanıma geldiğiniz gibi saçları- lannm evlat edindiğini anlıyarak: - Oh, ne güzel su imiş derler. tan cevahirden donanmış bir kız ki bi oh ne güzel su demiş. Bunların 
ya kraliçesi olmak heves ve rüyasına ka- nızdan tutunca yanına götürüp ko- - Ey kardeşler sizin buraya gel- Ondan bahçe kapısına varıp De- görenin canı kalmaz. Aman şahza- birbirlerinden haberleri yoka. Yine 
pıldı! yunca yarı belinize kadar yere gö- meniz ne içindir diye sorar. Onlar vin dediği gibi arslan ile köpeğin ön- dem tut demesiyle kız düşer bayılır. devin yanına varırken şahzade tutup 

Z::ıten kendini çok beyenmiş ve yük- mülürsünüz. Alın şu üç kılı, birini da işi anlatırlar. !erindeki yeyecekleri değiştirirler. Bunlar ne yapacaklarını saşırmış, Narın birini daha keser, evvelkinden 
sekte gören prens Leopold, güz.el sevgi- bir tarafa birini bir tarafa ötekini bir Dev: Daha ileri vardıklarında cadı karısı- başı ucunda dola ıp dururken kız daha güzel bir kız çıkar. O da dü· 
]isinin rüyasına hemen iştirakten bir an tarafa, üçünü de etrafınıza atıverin. - Şimdi buradan yarim saat git- mn yanma gidip başını bitliyerek yi- eriye eriye kan ile irin olur. -BiTMEDi-
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ANKARA RADYOSU: 

23 A~USTOS SALI 1938 
su 

,,.. ............................... ~ıımma ........ . 

Fuat Gülergin 

PER1Ll EV 

ki, kokusuna dayanamamış, tutup bir 
kanat yemiş. Jsa peygamberin yılbaşında 
perhiz bozanları affetmediğini bildiği 

halde bu günahı i,lemiş. Kiliseye gideme
miş, günah çıkarttıramamış, derken efen
dim bir ihtilal kopmuş, bu şatoyu kuşat
mışlar, içeriye girmişler ve Dom Bikor
meyi yakaladıklan gibi idam etmişler. 
Ha az kaldı unutuyordum. Bu adam itaat 
etmiyen bir rahipmiş. lşte o zamandaır 
bu zamandır onun ruhu buraya her ge
ce gelir. Baır.ı geceler koridorlarda baııını 
siyah bir örtü ile örterek insan kılığında 
dolaıır. Eğer tesadüf ederseniz hiç kork
mayın. Çünkü hiç fenalık yapmaz. 

Öğle neşriyatı: 

Saat 14. 30 da karışık plak neşriyatı, 
14. 5 O de plakla türk musikisi ve halk 
şarkılan, 15. 15 te ajanı haberleri. 

Sağlık eczahanesi 
Jilb~r tanınmış bir portreci idi. Mi

rreyi çılgınca bir aşkla seviyordu. Mi
rey, duldu. Daha ilk tecrübe ona kafi 
gelmişti Jilber ona evlenelim diye yal

vardıkça: 

- Ah bilsen, diyordu, ilk kocamdan 
neler çektim neler... Şükür şimdi ser
bestledim. Ne olur vazgeç evlenmekten, 
böyle arkadll§ arkadaş daha eyi değil 

mi) 
Çar~iz. Jilber bu sözlerle avunmuş

tu. Fakat içi içine bir türlü "ğmıyor, Mi
rey için yanıp tutuşuyordu. 

Aralannda aşk diye bir mesele yok
tu. Fakat ıanatkar her fırsattan istifa
de ederek hemen her zaman genç ve gü
zel kadını tehlikeye ıokuyor, bu suretle 
bir erkeğin himayesi olmayınca bir ka
dın için hayatta yaşamanın ne kadar güç 
hele ihtiyarlık devrinin ne kadar elim 
olduğunu ve yardım istediğini ona gös
termek istiyordu. Fakat Mirey onunla 

alay ediyordu. 
Bir akşam, gece etrafı .ararken Jil

ber, otomobille Dü1c ormanını geçiyordu. 
Otomobilin makinesinde bir çatırdı oldu 
ve birdenbire durdu. 

Jilber otomobilden indi. Makinenin 
kapafıru bldırdı. Motörü hn§tırdı. 

Alnından terler damlıyarakı 
- Eyvah, dedi. Mak.inenin çok mü

him bir yen karıldı. Şimdi ne yapalım) 
Tamiri imUıuız, o inamı bilabütün de

iittirmek lhım. 
Cebinden o civann hartaamı çıkardı. 

Jilber kapıyı çaldı. Epeyce sonra bir 
elinde bir fenerle yaşlı bir hizmetçi ka
dın göründü. Ona başlanna geleni an
lattılar. Ev hakkında bir şeyler soruyor
larken, gölgeden birdenbire bir adam 
çıktı konuşmalarını duymuş olacak ki: 

- Buyurun rica ederim, dedi, ıizi mi
Mfir olarak kabul etmekle §ercf duyarım. 
Ben de yemek yemeğe hazırlanıyordum. 
Buyurun birlikte yeyelim. Ama rica ede-

rim çekinmeyin .. 
Bir dakika sonra geniş bir yemek ıa

lonuna girmişlerdi. Bir kenarda odunlar, 
bir kenarda da yedi mumlu bir şamdan 
yanıyordu. Odanın içi boştu. 

Sofraya oturdular. Konuşmaya baııla-
dılar: 

Ev sahibi gülerek Mireyin kulağına fı
sıldadı: 

- Kahve emreder misiniz) 

* Genç kadın, yatalı bir ıaat olduğu 

Akşam neşriyatı: 

Saat 18.30 da plak ne§riyatı (danı), 
19. 15 te türk musikisi (Hikmet Riza), 
20.00 de saat ayan ve arapça fieıriyat, 
20. 15 te türk musikisi (Salahittin), 21. 
de keman solo (Viyolonsel Necdet Atak 
Piyanoda Prf. George Markovitch, 2 1. 
15 te stüdyo salon orkestrası, 22.00 de 

ajans haberleri, 
tST ANBUL RADYOSU: 
Öğle ne,riyatı: 

Saat 12. 30 da plakla türle musikisi, 
12.50 de havadis, 13.05 te plakla türle 
musikisi, 13.30 da muhtelif plak neıri-
yatı. 

Akşam ne~riyatı: 

Alsancak Mesudiye caddesi 127 
TELEFON 2448 

Reçeteler büyük bir dikkat ve itina ile hazırlanır. En nadide Avrupa 

müıtahzarab ile her türlü iliç çqidi bol bulundurulur. 

Tuvalet qyaaiyle ııhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) ,, 
tZMtR sıctLı TtcARET ME- Kı· rall k tu·· tu·· n 

MURLU~UNDAN: 

halde bir türlü uyku tutmıyordu. Yatak 
edasını pek geniş, yatağını soğuk hisse
diyordu. Bir taraf tan da dışarıya kulak 
kabartıyordu. Tam gece yansında etTBfı 
bir çıngırak ıesidir aldı. Birbirine kan
şan gıcırtılar, çocuk ağlaması, kuyu ipi 

- Bütün sene bu şato gibi yerde sı- gibi beyin tırmalıyan sesler, hıçkırık gibi 

kılmıyor musunuz) sadalar ... Aman ne sesler, ne sesler .. Mi-

Saat 18.30 da hafif müzik: Tepebaşı 
belediye bahçesinden naklen, 19. 15 te 
konferans: Fatih Halkevi namına Nail 
Moran (muhtelif milletlerde ıpor), 19. 
55 te borsa haberleri, 20.00 de saat aya-

Tescil edilmiş olan (Öz Türk ti- d 
caret limitet}' tirketi esa.a mukavele- eposu 
namesini sermayeden bahseden 4- 8000 balyalık mükemmel bir tü-

- Ben zaten hep gezerim. Fakat bu- rey yorganının altında buram buram ter
rada bulundukça ava çıkanın, balık tu- Jiyor. Bitmek üzere olan tek mumun al
larım, çalışırım. Onun için burada canım 

üncü maddesini değiştiren layiha t•· d kiralıktır n __ ._ d" R 
· k h··kü·mI . .. . un epoıu • DaDKO ı o-

ticaret anunu u erme gore sı- ad ikin. • d. kt·· B M aff 
·ı· ka t t il edil m a cı ıre or • uz ere 

hiç ııkılmaz. 
Yemekler çok itina ile yapılmıştı. Hiz

metçi kadın odanın içinde bir gölge gibi 
dola§ıyordu, onun tabak tutan çarpık 

parmaklarından başka bir tarafı görün
miyordu. Yemek bitmek üzere iken bir
denbire müthiJ bir haykınş duyuldu. Mi
rey etrafına korka korka bakınarak: 

- Allahım 1 Korkuyorum 1 
Dedi, ev eahibi: 

- Sakin olun madam, dedi. Kork
mayın. Kartal ıesi, o benim ormanda 
çok kartal vardır da ... 

Jilber cevap verdi: 

tında tiril tiril titriyordu. 
Bir an baş ucunda bir ayak s~i du

yar gibi oldu. cNe olacak, anbarda fa
reler dolaşıyor galiba> diye kendisini 
teselli etmek istedi. Fakat uzaktan uzağa 

rı: Grenviç rasathan~inden naklen, Su- cı ın numarasına yı ve eac -
zan ve arkada~ları tarafından türk musi- diği ilan olunur. müracaat edilmelidir. 
kisi ve halk ııarkıları, 20.40 ta Ömer Riza - lzmir sicil ticaret memurluğu res- S-7 1 - 2 (2676) 
Doğrul tarafından arapça söylev, 21.00 mi mührü ve F. Tenik imzası. 
de saat ayan: Orkestra, 21.30 da Settar 1 : Layiha : kaveleainin dördüncü maddesinin bi-

§arkılar, ilahi sesleri cenaze marılan du- Kö~ü.r~ü ve arkada,lan tarafından türk B~, lmıirde Doktor Hu!uıi rinci fıkrasının eaki tekli: 
yulmağa ve gitgide daha açık dalıa belli musıkısı ve halk tarkılan, 22. 1 O da opera caddesinde 64 No.da ( Öztürk Tıca- M dde Şirk • 
ıeıler gelmeğe başladı. ve operet parçalan (plalc), 22.50 de ret Ltd. firketi) hiuedarlan yaptığı a 4 - ~ • aermayesl 

Mirey titriyerek: son haberler ve erteıi glinün programı. toplanbda, tirketin sermayesini (50000) elli bin Turk liruı _ olu~ 
_ Rahip! Hayaleti 23.00 te ıaat ayarı. (lOOOOO) yilz bin Türk lirasına ibli bunlardan yüzde. o~uz a~~ıı 

0 

J&nl 

Diye inledi. ima ve biuelerde vaki olan d~ik- (18000) on sekiz bm Türk liralık 

Ve nerede olduldannı, ya.kında bir garaj 
olup olrnadıfuu hartada tetkik etti. Ya- - Aff edeniniz ama ben sizin evden 

Kilisede çocuklan hep bir ağızdan bir arkadaş ki bütün saadetimi kendi- Jik dolayııiy)e limntfelen muamele-- hissesi Mehmet Nebioğlu tarafından, 
ilahi okutacalJan zaman çalınan çan gibi ıine borçluyum.. nİn ikmaline müttefikan karar ver- yüzde bq yani (2500) iki bin bq 
bir ıes duydu. Merdivenden yavaş ve Mirey yemek ıaatinl eabırsızlıkla bek- meleri üzerbıe ( Öztürk Ticaret Ltd. yüz Türk liralık hiuesl Saffet ller ta
mütereddit bir ayak ıeai çıkıyordu .. Mi- liyordu. Jilber yakışıklı bir delikanlı ile tirketi) mukavelesinin dördüncü rafından, yüzde üç yani (1500) 
reyin tüyleri diken diken oldu ve yatak- geldi. 

'--- d '- En -'--- - ,_._ d 1 Sak b '--' · tan dı••n fırladı ve korı"dora yu""ru""du··. - Sana ··kı· bı'r arkada•ırnı ~-1-dım0 maddesilmiftirinin birinci fıkra.ti fU tekilde türk liralık hiuesi Faruk Simaarnalu JLm yer e aaraJ 70.du. yllJUDI ıeıuz en ite eniyorum. ın urası teıunsız ,,... ~ ,, mıt ad 1 ed • -• 
kilometre uzaktaydı. Yoldan kimseler bir ev olmasın) Yandaki kapıyı vurdu ve: ediyorum. Moris : t İ • · tarahndan, yüzde elli altın yani 
geçmiyordu. Zaten bunw bir kır yolu Ev eahibi gülümsedi: - Jilber, aman çabuk yetiıl Genç kadın hayretinden o kadar hay- Madde 4 - Şirketin sermayesi (28000) yirmi ıekiz bin Türk liralık 
idi. O kadar aeJip ıeçen olmazdL Bun- - Evet periler eksik olmaz' Hele Diye bağırdı. Jilber kapıyı açarak onu kırdı ki .. Çünkü perili şatoda onu bir ha- (100000) yüz bin Türk liraaı olup hiueai Hatice Simaaroğlu namına 
dan baıka karanlık ta eyice basbrml§- bir tanesi buranın daimi misafiridir. baygın bir halde göğsüne basbrdı. Genç yalet olarak görmüştü. Moriı, Mireyin bunlardan ~zde ~i ~ini • yani haiz olduğu vekalet ve aalihiyete 
h. Mirey bağırdı: kadın gözlerini tekrar açtı, kollımnı Jil- önünde eğilerek: (~~) yırml be4 b!11 .. Turk lırahk müsteniden Fehmi Simaaroğlu tara-

- Şimdi ne yapalım Mirye? Dedi, - Al. Geceleri periler mi gelirmiş?. berin boynuna doladı: - Affedersiniz madam, dedi. Ben hıueaı Mehmet Nebıoglu tarafın- fınd ahz taahlı .. t edilmitt° 
buna çok Cllnım ııkıldı. Sakın bUtün gece - Korkmayın madam, fenalık yap- - Jilberl Sen misini Beni bırakma .. hayaletleri pek taklit ederim. Bu itte da~ yüzde iki buçuk yani (2500) ~·· k ;.e t ~· İlet ~k ti 
burada kalmıya mecbur olmıyalım) maz, fakat geceleri burayı bir ruh ziyaret Ama hiç .. Beni muhafaza et, koru.. mütahassı~ımdır. Bunu kocanız da bi- iki bin bet yüz Türk liralık hiaseai ur ıcare .~ f e 

Genç kadın etrafına bakındı ve der- eder. Fakat zannediyorum ki bu ruh * liyordu. Çocukluk arkada§ım olan Jilberi Saffet ller tarafından, yüzde bir bu- esaa mukavelenameımm sermaye-
hal: 1793 ıeneıinde ölen günahkar Dom Bi- Onlar evleneJi üç ay olmuştu. Bir gün na~ıl kırabilirdim. Sizi o zaman biraz çuk yani (1500) bin bet yüz liralık den bahseden dördüncü maddesini 

h• • F k s· "I tarafınd değiıtiren bu liyilıa muvafık görül· ressam karısına: mustarip ettim. Korkuttum ama bilmem - Bak ıurada bir eT var, dedi, gider 
sahiplerinden yardım isteriz. 

kormenin ruhu olsa gerek. Bakın bir iki 
kelimeyle Dom Bikormeyi ıize anlatıve
reyim. Bu adam bu ıatonun sahibi imiş. 
1 79 3 yıl başında ıu biti,iğimizdek.i mut

fakta tam alh tane bıldırcın kızartıyor

muş. Fakat bıldırcınlar o kadar nefismi2 

- Bugün aüılen, güzel yemekler ha- o ıstıraptan timdi pi~man mısınız) 
zırla, eana bir arkadaı getireceğim. Genç kadın onun 8nUne dikildi. 

ıueıı aru ımsarog u an, •. , 
yüzde yebni• bir yani (71000) yet. mut olmakla Tıcaret kanununun 
mİJ bir bin Türk liralık hissesi Fehmi 514 üncü maddesine tevfikaıi tUdik Hakikaten bir bahçenin önündeydi

ler. önlerinden eve doiru giden yolu 

takip ettiler. Şatoya benziyen önU bah
çeli ve göllü bir eve vardılar. 

Dedi. - Mösyö, dedi. Dua edin ki Jilber Simaaroğlu tarafından ahz ve taah- kılındı. 
- Hangi arkadaş} gibi ıözü nazı çekilir bir kocaya düıtüm, hüt edilmqtir. 

- Sana bir ıürpriz yapacağım. öyle yoksa ıenin iki ıözünil birden çıkarırdım. ( öztürk Ticaret Ltd. ıirketi) mu-
• ' • ,--- . .. • f • ' ' .... - - -

lktuat vekili N. 
imza olunamadı 

~·----------Em----- - - ... Fuar mftna sebetlle Izmlre gelen misafirlerimizi 
A • 

A il 

Saygı ve sevgilerle selimlar ve hos geldiniz der .••• 
lzmir denilince üzüm incir ile eczacı Kemal Kimil Aktaş 

kolonyaları hatıra gelir. 
en ince, en zarif, en lüks ve en makbul 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. 
HiLAL eczanesini mutlaka ziyaret 

götü rece~iniz 

K emeraltından 2'eçerken 

hediyeniz Eczacı 

ediniz. 
Size kolonya nümunelerinden göstereceklerdir. Siz de bütün lzmirliler gibi KEMAL AKTAŞ kolonyalarının zarafet, 

nefaset, incelikteki üstünlüğünü takdir edecek, bir Türk eliyle yapılan bu şaheserlerden milli bir iftihar duyacaksınız. 

Koloııya li·'syon ve esanslar: Bahar çiçeği-Zümrüt damlası - Gönül - Limon çiçeği - Al
t n ruya - Fulya - Menekşe - Yasemio-Sonhatıra 
Keı ~ a.I Aktaş müstahzaratı: ( Nasırol Kemal) nasır düşmanı ( Korizol Kemal) nezle 

düşmanı ( Okinolin Kemal) saçları besliyen şaheser ( Dişolin Kemal) diş suyu •.• Kemal 
Aktaş Gülsuyu - Çiçek suyu - Kına·Kına hülisası - Nane ruhu - Çocuk pudrası •••• 

Fenni gözlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbbi ve Sıhhi bütün ihliyacat •.•. 
, .................................................... ;.-. .................... ımo .......................................................... . 
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Memleketimizin bUtUn ıtriyat ve müstahzarat ihtiyacını Sanat va rekabet sahasında an mükemmel bir 
surette tatmin ile bütUn mllletler arasında dalma blrlnclllöl kıtzanmıttır. 

SA 1'IN lZMlR HALKININ BiR DAHA TEVECCÜHÜNÜ KAZANMAK iSTİYEN HASAN DEPOSU IZM}R FUARINDA DA 
MERKEZ VE ŞUBELERİNDEKi AYNİ FiATLA MÜSTAHZARATINI SATACAKTIR 

Ha•an kolonya ve loayonları 
Hasan Kolonya ve Losyonları fantazi şişe 1/ 24 litre 25 

• • • • Top ve Fan. 1/ 16 • 40 
• • • • < 1/ 4 > 125 

• •> > < 1/ 8 • 70 
> 150 t " • •düz şişe 1/ 3 

• .. • • düz şişe 1/ 3 • 150 
t • • • 8 klip llllııı şişe 1/ 3 • 150 

> 200 
• 225 
> 500 

• • • • lüks kutulu ~ 1/3 
• ,. ,. • tırtıllı şişe 1/ 2 
,. ,. ,. • dilz büyilk §işe 1/ 1 

8-a o dll lavant (eau de lavante) 
ıu.a o dlS !avant 
a- Bus-At., kolonyası 
U- Bu.Atef kolonyası 
Huaa Buz-Ate, koloıı.yuı 

70 
150 

25 
70 

150 

Nurin kolonya oe loayonları 
Nearlıı. ltolonya ve Losyonları 

• • > Top ve Fan. 

• • 
• 
• 
• 
• ,. 
,. 
,. 
• .. 

.. 
• 
• 
• ,. 
.. 
• 
• 
• 
• .. 

.. 
.. .. .. 
.. düz life 
.. karafa 

.. .. 

> 8 köşeli lüks 
> 
> 

> 
> litre ile açık 
• 1/4 lüka kutu 

>1/8• > 

1/ 24 litre 15 
1/16 • 25 
1/8 > 40 
1/ 4 > 70 
1/ 4 > 60 
1/4 • 65 

1/3 
1/2 
1 

75 
> 100 
• 125 
• 250 
~50 

100 
60 

Traş kolonyaları 

N..- trq kolonyası 
.. 
• 

.. .. > 
> tam bir litre 

Esanslar 
Hasan Esansları 3 gr. şişe 

.. > 5 > > 
• • :. 10 > > 

• ,. > 15 • > lüks kutu 
• .... •• > 25 > > > 
• > :t50> > • 

Hasan esansları gramla açık 

1/ 4 litre 30 
113 • 60 

150 

25 
50 
75 

100 
200 
300 
10 

Sabunlar, tuvalet sabunları 
Hasuı tuvalet .sabunları küçük yuvarlak 
> ,. > Y ırvarlak orta 

> .. 
> 
> ,. 
> 

> 

.. 
> .. .. 

.. 
.. ,. 
> 

Yuvarlak büyük 
lüks 

> .. 
> > b!lyük ve beyzi 

Tuvalet sabunu 6 !ık pake-! küçük 
Tuval~ sabunu 6 !ık büyük 

Gliserin sabunları 
Huaıı. Glilerin abunu gül ve limon kokulu 
Huan Gliserin sabunu gül ve limon kokulu 
Hasan Gliserln sabunu gül ve limon 
kokulu yuvarlak 

Toz. sabunları 
Haaıı. toz sabunu 100 gr. 

Tıbbi sabanlar 

10 
15 
25 
12l 
20 
3G 
30 
27! 
40 

30 
20 

25 

20 

Pudralar 

Hasan Tuvalet Pudrası kutu (Origan) 

> > > 

Hasan Traş Pudrası kutu (Origan) 
> > • 

Kuruş 

30 

45 

15 
25 

> > • büyük kutu 40 
Hasan çocuk pudrası (leylak, gül, fujer, lavanta) 20 

> > > paket • > > 10 
Hasan Talk > 500 gr. • • > 40 

Kremler 
Hasan kremi vazo ve şişe 
• • tüp küçük 
> 

• 
• 
• 

> orta 
> büyük 

Hasan denu kremi büyük 
> > > küçük 

Briyantinler 
Hasan Briyantinleri ufak şişe ve vazo 

• • • büyük şişe v~ .vuo 
> > > en büyük 

Rujlar 
Hasan Ruj sabit renkli açık, koyu küçilk 

> 

> 
• 
> 

> 

• 
> orta koyu kırmnı 
> orta koyu lüks 

Allıklar 

Hasan Allık brünet, blöndinet ve mandarin 

• • > • > yağlı 

Tırnak cilası ve sürmeler 
Hasan Tırnak Ci!Uı beya.: ve renl<li 

> 
> 
> 

> 
> 

> 
> 

•• > 

• 
> 

• 
> sedef 
> orta 
> büyük 

Düsulvan Aseton 

Hasan sürmesi tahta 
> > Lüks büyük 

• ,. • 
• 

Paket 
Kemik 

Saçlara aid müstahzarat 
Hasan şampuvan tozu 
> > özü likit 

> > büyük 

Hasan Trihofil saç suyu 
Hasan saç sabunu 

Hasan saç sabunu büyük 
Hasan o dö kinin (eau de qu.inin) 

Hasan o dö kinin ( eau de quinin) büyük 

Kokulu sular 

50 
7! 

12! 
20 

50 
35 

35 
50 
75 

30 

50 
100 

35 
50 

10 

20 
25 
30 
40 
60 
12i 

20 
30 

15 
30 

5 
30 
50 

75 
25 

40 
60 

150 

Traş levazımah 

Itasan traş blçağı 

> > paslanmaz 

Adet Kr. Adet Kr. Adet Kr. 
1-4 10-35 100-300 
l~ 10~0 100-450 

Hasan kaş biçağı 
> > 

Hasan traş sabunu 
Hasan traş sabunu kutusuz 
Hasan tr~ sabunu kremi 
Hasan trq makinesi 
> > > kutulu lüks 
• > fırçası 

> > halis blero 
> 

> 
> 
> 

> 

> 
> 
> 

> 
> 
> 

> 

Yağlar ve esanslar 
Hasan gül yağı ve neroli halis saf 1 gr. 
Hasan gül yağı ..., neroli halis saf 5 gr. 
Hasan glll yağı ve neroll h&lls .saf 10 gr. 

Tıbbi müstahzarat 
Hasan kuvvet şurubu ldlçülı: 
> > > orta 
> > > büyük 
> > > en büyük 

Hasan öksürük pastilleri 

Diş müstahzaratı 

Hasan Dantos diş macunu küçük tüp 
Hasan Dantos diş macunu orta tüp 
Hasan Dantos diş macunu büyült tüp 
Hasan Dan.tos diş suyu 
Hasan Dantos diş suyu orta 
Hasan Dantos diş suyu büyUk 

Glüten mamulatı 
Hasan Gluten ııkmeği 

10-15 
100-125 

:ıo 

25 
30 

100 
150 
100 
250 
550 
350 
800 

1100 

50 
225 
425 

60 
100 
150 
250 
30 

7i 
12i 

20 
25 
50 
75 

Hasan Gltrlıen gevreği, Malı:ama, Un.u, Şehriyesi 60 
Hasan Diyabetik çikolatası 

• > > 6 lık lr.utu 
• > > 12 1ik kutu 
> Brekfast bisküvitleri kilosu 
> > > 1/2 kilosu 
> > > kutusu 

TUZSU& rejim ekmeği 

Ôzlü unlar 

25 
125 

240 

250 
130 

35 
60 

Pirinç, Bnğday, Mısır, Buelya, Türlll, Yulaf, Çavdar, 
Patates, Arpa, Memmek, trmık ôzU 

250 gramlık kutu 
500 gramlık kutu 
Hasan badem özü unu 250 gr. 
Hasan badem öı.ü unu 500 g. 

Hasan gazoz ve meyva özü 

20 
:ıs 

50 
90 

Yağlar mü&tahz:aratı 
Kıırtlf 

Hasan zeytin yağı tam l/ 4 litre §işe 4e 
Hasan zeytin yağı tam 1/2 litre §iıa 50 
Hasan zeytin yllğı tam 1 litre fİfe 80 
Hasan zeytin yağı tam 2 llire fişe 160 
Hasan zeytin yllğı tam 1 kilo teneke.sile kutu 70 
Hasan zeytin yağı tam 3 kilo tenekesile kutu 190 
Hasan zeytin yağı tam 5 kilo tenekesile kutu 300 
Hasan zeytin yağı tam 7 kilo tenekesile kutu 400 

Hasan Hulle de Parafiıı 75 
Hasan fıstık özü yağı 150 
Hasan. fıstık özü yağı küçük 100 
Hasan Hindyağı halis 25 gr. 15 
Hasan. Hindyağı halis 50 gr. 20 
Hasan tatlı badenıyağı küçük şişe 38 
Hasan tatlı bademyağı büyük şişe 50 

Basan tatlı bademyağı 250 gr. 100 
Hasan tatlı bademyağı 1000 gr. 300 
Hasan acı bademyağı küçük fişe 40 
Hasan acı bademyağı büyük şlfe 60 
Hasan balıkyağı 1/4 kg. 40 
Hasan balıkyağı 1/2 kg. 60 
Hasan balıkyağı 1 kg. 100 
Hasan balıkyağı 2 kg. 190 

Haşaratı öldüren fayda 
Fayda Hasan 1/8 litre 

> > 1/4 > 
> > 1/2 • 

> 
• 1 

> 5 
> ,. 

> '- > teneke ıs kilo safi 
> > fıçı ile kilo 

Pompa devamlı 
Pompa nikel kalın 
Pompa ince 
Pompa teneke 
Pompa Flida 
·Naftalin özü 

Far el eri öldüren far 

2t • 
25 
40 
65 

275 
850 
50 
45 

"° 35 
3%1 
30 
25 

Far Hasan fare zehlı:i Buğday ve macun. ldlçülı: 10 
> • > > macunu > 4 aisll 25 
• > > • ikisi bir arada 30 
> > > > kilo ile 208 

Muhtelif müatahzarlar 
Hasan çocuk donları 1 numara 

> > > 2 > 

> > > 3 > 
> 

• 
> 
> 

> 

• 
tırtıl No. 1 
tırtıl No. 2 

> > • tırtıl No. 3 
Hasan leke suyu 
Hasan çamaşır, bulaşık, cill tozu 
Hasan çamaşır, bulaşık, ci1A tozu bilyük 
Hasan vazelin 
Hasan hasta dem:eleri 
Hasan hasta dereceleri 

70 
80 
90 
35 

"° 45 
1& 

1/2 10 
1/1 15 

121 
50 

75 
Hasan Garanto Prezervatifleri 6 adet kutu 30 
Hasan Garant.o Prezervatifleri 1 adet kutu 71 
Hasan Garanto Prezervatifleri ipcldi 6 adet kutu 50 
Hasan Garanto Prezervatifleri ipekli 1 adet kutu 10 
Feva kutu :ıo 
Feva küçük paket 5 
Bikarbonat dii sut 100 gr. 10 
Bikarbonat dö sut 250 gr. 211 

Hasan gaı.oz özü 1/16 litre 25 Bikarbonat dii sut 500 gr. 35 
> > > 1/8 40 Bikarbonat dö sut 1 kilog. 60 

Hasan Maiınukattar 1 kg. 25 > > > 1/4 60 Hasan ıhlamur çiçeği 
25 

> > > 2 kg. siyah şişe 30 > > > 1/ 2 100 Hasan peynir mayası 25 gr. 2:; 
• > > büyük damacanalarda 6 Hasan meyva özü 1/16 25 > > > J.25 > 35 

Hasan gill ve çiçek suyu 1/4 kg. 30 > > > 1/8 40 > > > 2Z5 > 60 
Godron, Sufr, Godroıı Panama, Süblime > > > 1/2 kg. 50 > > > 1/4 60 > > > 550 > 80 

Hasan tıbbi sabunları 15 > > > 1 kg. 75 > > > 1/2 100 • > > 750 > lOQ 

MERKEZlı ISTANBUL .• ŞUBELERi ANKARA, BEYOöLU, KARAKöY, BEŞiKTAŞ IU. BEYAZID, ESKiŞEHiR .. SATIŞ YERLERi: IZMIRDE TOPTANCI KADRi TöMEK, PERAKENDECi 
KARŞIYAKA FERAH ECZANESi. ACENTALARI BURSADA: 1- LOFÇALI OOLU MUSTAFA ve OöULLARI, 2- ALANYALI HASAN TAHSIN,3-- MEHMET KEMAL DURANER .• MALATYA
DAı IBRAHJM IŞIK .• ERZURUMDA: KULAÇLAR ŞEVKET OöULLARI .. KONYADA: ALI ULVi ~RANDAç.. DEVELiDE: TURAN KöYLOOOLU ... 

lzmir defterdarlığına Maliye vekaletinden: 
BONOLARIN DEöi.ŞTIRlLMESI : 
Gayri miibadil iatihkalrlannın tasfiyesine dair olan ff 15/7/1938 

tarihinden itibaren mer'iyete giren 3523 sayılı kanunun 5 inci ve mez
kilr kanunun tatbik suretini gösterir İcra Vekilleri Heyetinin 26/7 / 
938 tarihinde kabal ettiği 9360/2 numaralı talimatnamenin 11 ve on 
üçüncü maddelerine istinaden gayri mübadil bonosunu hamil olan is
tihkak sahiplerinin elleııiııddci bonalannı Hazine tahvili ile tebdil 
ettirmek üzere İzmir Defterdarbiı Milli Emlak dairesindeki nümune
ıine mutabık 9ekline göre lllffaJt bonolarının : 

2257 numarah kanun mucibince ihraç edilmit olan nikel bir kanıt
luldar ahiren kmarlan dantelli olarak tadilen dariıedilmİ§tir. 

enuubıılıis panl.nn 1/9/938 tarihinden itibaren tedavüle çdca
nlacağından ıiilıhe ve ~üde nıahal kalmamak üzere ilin olunur. 

23 - 25 - 27 - 29 3106 (2706) 

lzmir defterdarlığından: 

lzmir emrazı sariye hastanesi 
baş hekimliğinden: 

Haatanenin 938 nıali yılından dokuz ayhk ihtiyacİ olan apğıda 
cina, mikdv, tahmini fiat ve muvakkat tenıiuatlan yazılı üç kaleın er
zak vesaire ebiltmeye laınnıu§hır. Şartnameleri hutanede haf lıe
kimlilrt.e ber gün görülebilir. Eksiltme on eyli'il 938 cumartesi günü 
aaat 11 de Tepecikte Emrazı Sariye hastanesinde toplanan komisyon 
buzaranda yapılacaktır. Muvakkat teminat olarak para ve para ma
hiyetindeki evrak komisyonumuzca alınamıyacaimdan isteklilerin 
ihale gününden evvel teminatlannı İzmir Mal sandıima yatH"acak-1 - Beherinin seri, ura numanlannı ..-e kıymetini ayn ayn göster. 

mek. .. 
2 - Hazine tah-vilini hangi -rilayet nya kazadan alacağını. 
3 - Sarih ikametgah adresini. 
4 - isim ve her haldı! soyadmi. 
Bildirir bir kıt'a beyanname Te bonoları ile İzmirde Defterdarlık 

makamına, kazalarda mal müdürlüklerine i§bu iliin tarihinden itiba
ren nihayet bir ay zarfında müracaat etmeğe ve mukabilinde resmi 
mühür ve imzalı birer vesika almaia mecburdurar. Bu müddet zar
fında bildirilen evsafta beyanname vermemiı olanlar, hazine tahville
rini kanunun tayin ettiği bir senenin inkizasından evvel yine beyan
name ile müracu.t ebnek kaydi fUtİyle ancak btımhul Defterdarlığın
dan alabilecekleri alikadarlara. ıııalUm olmak üzere ilin olunur. 

3097 (2702} J 

ISTIHKAK MAZBATASI ALMIY ANLAR HAKKINDA : 
Gayri mübadiller istibbldannın taaviyesi için 11/10/934 tarihli 

ve 2/1409 numaralı kararnamenin tayin ettiği son müddet olan 2J!,/ 
111934 tarihine kadar mülga gayri miibadiller takdiri kıymet komis
yonw:ıa mürKaat edip istihkak mazbatası almarmt olan gayri müba
dil istihkak sahiplerinin 3523 numaralı kanunun netri tarihi olan 15 
7 /938 tarihinden itibaren üç ay zarfında mevcut veu.ikleriyle İstan
bul Defterdıırlığmda müteıeJdıil (Tasfiye bürosuna) müracaat etme
leri zaruri olup aksi takdirde haklarının tamamen sakıt olacağı mez
kllr lımnmıun tatbik suretini gösterir icra Vekilleri Heyetinin 26/7 / 
938 tarihinde karulll§tırdığı 2/9360 numaralı talimatname iktizasın
cluı olduğu alakadarlarca malfuıı olmak üzere ilan oLınur. 

3094 (2703) 

rdır. 
Cimi Muvakkat teminat 

Kurut 
Süt 4219 
Koyun eti 14170 
Semi kolı: kömürü l 15 78 

23-29-3-8 

Mikdan 
Kilo 

4500 
4500 

65000 
3115 

Tutan 
Kurut 

56250 
189000 
154375 

(2705) 

tZMIR sıcıu TICARET ME- uğrqan Filip Palaınarinin iıbu tica. 
MURLUöUNDAN : ret unVllDl Ticaret kanunu büküm. 

F'ılip Palamari Ticaret unvaniyle !erine göre sicilin 2357 numarasına 
fzmirde Çiviciler içinde 16 numaralı kayıt ve tescil edildiği ilin olunur. 
mağazada hurdavatı;ılık ticaretiyle 3101 (2708) 



tZMtR BELEDlYEStNDEN : 
Beher metre murnbbaı 400 kuruş

tan 680 lira bedeli muhammenli elli 
altıncı adanın 170 metre murahba
mdaki 17 sayılı arsasının sahıı baş-

kntiplikteki §artnamesi veçhile 2/9/ 
938 cuma günü saat 13 te açık art
tırma ile ihale ed:lecektir. lJtirak et
mek istiyenler 51 liralık muvahkat 
teminat makbuzu veyi! banka temi
nnt meJ...-tubu ile söylenen giin ve sa
atte encümene gelirler. 
17-23-26-1 3017 (2657) 

Dizel motörlü otobüsler için satın 
alınacak 70 ton motorin ba§ katiplik
teki tahlil raporu ve ıartnameıi veç
hile açık eksiltmeye konulmuştur. 

Bedeli muhammeni beher tonu 
70 liradan 4900 lira olup ihalesi 
2-9-938 Cuma günü saat 13 tedir. 
İflİrak etmek istiyenler 367 lira 50 
kuru§luk muvakkat teminat makbu
ı:u veya banka teminat mektubu ile 
ıöylenen gün ve saatte encümene 
gelirler. 
18~23-26-1 3161 (2664) 
2500 lira bedeli keşifli, Cümhuri

yet cadde!inİn konaktan favzİpa§B 
bulvarına kadar olan kısmının bele
diyece verilecek paket ve yoldan çı
karılacak kesme ta§larla esaslı suret
te tamiri iti b&§ katiplikten tedarik 
edilecek ke§İf ve fSrlnamesi veçhile 
açık ekailtmeye konulmuştur. 

İhalesi 26-8-938 Cuma günü saat 
13 tedir. l11tirik etmek istiyenlerin 
187 lira 50 kuruıluk muvakkat temi
nat makbuzu veya banka teminat 
mektubu ile söylenen gün ve saatte 
encümene gelirler. 

11-16-19-23 2945 ( 2624) 
- Alsancakta Havagazı fabrika

sı binası dahilinde yaptırılacak hava
gazı istihsal ocağına ait temel bina, 
çatı ve baca intaab iti 11-8-938 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle 

palı zarflı eksiltmeye konulmuı
tur. 

fşin heyeti umumiyeainin keıif 
bedeli 30860 lira 20 kuruş olup mu
vakkat teminat miktan 2314 lira 75 
kuruştur. Vahit fiat cetvelleri, proje, 
keJif, ve ıartnamesi 154 kuru§ bedel 
mukabilinde Havagazı müdürlüğün
den tedarik edilir. T qradan isti yen
ler posta ücretini aynca göndermeli
dirler. Kapalı zarflı ihalesi 26-8-938 
Cuma günü saat 13 le belediye en
cümeninde yapılacaktır. lıtirak ede
cekler 2490 sayılı kanunun tarifi 
dairesinde hazırlanmı! teklif mek
tuplarını ihale tarihi olan 26-8-938 
Cuma günü azami saat 12 ye kadar 
encümen reisliğine vermelidirler. 

11-16-19-23 2948 (2623) 

A. MALAMO VE ŞOREK.ASI 
ŞIRKETt tFLAS İDARESt ME
MURLUöUNDAN : 

Doğum ve kadın hastalıkları 
mütehassısı 

KAZIM KARALI 
Yaz tatili istira 'atinden dönmüştür 

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

zmir memleket 
tabib iğinden: 

asta • 
esı baş 

İzmir memleket hastanesinin 938 yılı ihtiyacını kar~ılıyacak olan 
1782 lira 90 kuru~ kıymeti muhammenli. filim 10-8-938 tarihinden 
25-8-938 tarihine kadar on beş gün müddetle ve açık eksiltme usulile 
eksihmeye çıkarılmıttır. İsteklilerin ıartnameyi görmek üzere her gün 
hastane sertebahetine müracaatları ve eksiltmeye iıtirak edeceklerin 
de yüzde 7,5 teminatı muvakkatelerini muhasebeye yatırarak makbuz 
ibraz etmeleri farllır. Aksi takdirde teminat mukabili para ve tahvilat 
kabul edilemez istekliler ihale günü olan 25-8-938 tarihine rastlıyan 
Perıembe günü saat 9 dan 12 ye kadar l~ir 1li vilayet daimi encü
menine müracaatlan ilin olunur. 18-19-21-23 3032 (2668) 

, 

Manisa üzüm 
peratifiiıden: 

tarım satış koo-

Yıllık nomal toplantıya çağırış 
21 numaralı Manisa üzüm tarrm satı§ kooperatifinden yıllık nomal 

genel kurulu toplantımız 5 Eylül 938 tarihine müsadif Pazartesi günü 
saat 1 O da Manisa halk evi salonunda yapılacaktır. 

Bütün ortakların o gün toplantıda asaleten veya temsilen hazır bu
lunmalan ilin olunur. 

-RUZNAME-
1 - 1~37 - 1938 İ§ yılı blinçosunun tasdiki ve yönetim kurulunun 

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

üye ve iki yedek üye seçilmesi. 
3 - Yeniden iki mürakıbın seçilmesi ve ücretlerinin tayini 
4 - Hakem kuruluna üç üye ıeçilmesi. 
5 - 1938-1939 iı yılı siyasasının tesbiti, 
6 - Kooperatifin 1938-1939 İ§ yılı maara( bütçeainin tesbiti. 

21- 23-24 (2697) 

Devlet demiryollarından: 
Muhammen bedeli ile bulunduğu yer miktar ve vasfı 8§8ğıda yazılı 

ballast, talip zuhur etmediğinden dolayı 5-9-938 Pazartesi günü saat 
15 te yeniden kapalı zarf usulile Balıkeıirde 3 üncü iıletme binaamda 
eksiltmeye konulmuştur. 

Bu ite girmek istiyenlerin 930 lira muvakkat teminat vermeleri ve 
2490 No.Iu kanunun tayin ettiği vesikalan ve resmi gazetenin 1-7-
937 gün ve 3645 No.lu nüshasında inti§ar etmİ§ olan talimatname 
dairesinde alınını! vesika ve teklif mektuplarını aynı gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler Balıkesirde 3nücü iıletme müdürlüğünde ve Manisa 
istasyonunda parasız dağıtılmaktadır. 

Balastın bulunduğu 
Yer 

Menemen - Manisa is
tasyonları arasında. 

Miktarı 

Kilo Cinsi Metre Muahmmen 
metresi mikabı bedeli 

41-50 Toplama kırma 1000 12400lira 

19-23-27-31 3058 (2683) 

Müflis Şirkete ait bir motör, öğüt- -~~~mm?~mnr;gamımilllrm--.ıımimili:zm:11!21:mm::lii3ID:51ll!iil!) 
me makinesi, sandıklar içinde mah
fuz ceviz kabuklan, demir para ka
ıaaı, yazı masası, matbu kağıtlar ve
sairenin yeni Kavaflar çar§ısı civa
nnda kain Manisalı hanında açık ar
hrma auretiyle satılığa çıkarılması
na karar verilmiıtir. 

Birinci arttırma 27 /8/938 tarihi
ne rastlıyan cumartesi günü saat on 
birdedir. Satılığa çıkarılacak emva
le birinci arttırmada verilecek bedel 
o mal için takdir edilen kıymetin 
yü'!:de yetmif beş ini bulmazsa satı§a 
1 /9/938 tarihine tesadüf eden per
şembe günü saat onda ayni yerde 
tekrar ba:lanP..caktır. Bu arttırma
da verilen bedel her ne olursa olsun 
mal en çok arttıranın üstünde bıra
kılacaktır. Salı§ pe§in para iledir .. 
Dellaliye resmi vesair masraflar alı
cıyf\ ait olup mal mahallinde teslim. 
edilecektir. Taliplerin salı! gün ve 
saatlerinde mahallinde bulunacak 
heyete müracaat etmeleri ilin olu-
nur. 3103 (2707) 

IZMlR AHKı\MI SAHStYE S. 
HUKUK MAHKEMESiNDEN : 

Karııyaka Salih paıa caddesinde 
145 sayılı evde oturan Mehmet kızı 
Gülfeme ve çocuktan Mehmet ve 
Ay Doğana ayni evde mukime Azi
ze Gürol vasi tayin edilmiıtir. 

Keyfiyet ilan olunur. 
3102 (2709) 

TORNAX Motorsikletleri 
Bet sene garanti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliği kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plik ve her cins musiki alitı 

İZMtR ve Havalisi toptan ve perakende aatıt deposu . 
M. ALIM Şenocak 

Emirler çarıııı karı ısında Bqturak No. 143 Telefon ı 4079 

ta'S>4411• -

Bayındır Belediye reisliğinden: 
Bayındır belediyesi tarafından yaptınlacak olan elektrik tesisatına 

ait planlarla keıifnameye mütedair açık ekailtme Eylül ayının 1 ind 
Perıembe günü saat 11 dedir. 

1 - Eksiltmeye iıtirik edeceklerin elektrik mühendisi olmuı ve 
Nafıa vekaletinden muaaddak vesaiki bulunmuı prttır. 

2 - İ§tirak edeceklerin kat'i teminat akçesi olarak prtname mu
cibince belediye veznesine yabrmaları lizımdır. 

3 - Bu İf için ayrıca prtname bayındır belediyesinde mevcuttur. 
21-23 3035-3144 .(2699) 

1 2 1 Bil? 
Bu akşam bir 
kaşık MAZON 
~h ız, yarın 

net ceslnl gö
rUrsUnUz. 
MAZON 

E VA 
TUZUNUN 

ismi ta&slit edi· 
lebillr. Fa :1at 
ne terltlbl ne 
de tesi;•i taklid 
edilemez. 

MAZON 
ME,YVATUZU 

Plasiye aranıyor 
V ebolit cihazları satı§ı için pla

siye aranmaktadır. Her gün öğle
den sonra Saman iakelesinde mi

mar Kemaleddin caddesinde 15 
numaralı mazaya müracaat edil-

" . mesi rica olunur. IZMIR 
1 - 6 (2661) 

AŞÇIBAŞI MARKA 
Makarnalar 

Selônik •ergisinin Birincilik 
madalyasını kazanmıftır ... 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikropla
nnı kökünden temizlemek için (HELMOBLö) kullanınız. 

Böbreklerin çalı§mak kudretini arttırır, kadın, erkek idrar zorluk
lannı, eski ve yeni Belsoğukluğunu, mesane iltihabı, bel ağrısını ıık 
sık idrar bozmak, ve bozarken yanmak haUerini giderir. Bol idra~ te
min eder. Sıhhat Vekaletimizin resmi ruhsatını haiz bulunan HEL
MOBLö her eczanede bulunur. 
__ D,..,,..tK __ KA T : HELMOBLö idran temizliyerek mavileştirir. 

Herkesin 
ettıği 

Üzerinde ittifak 
bir hakikat : 

Sabah, Öğle ve ak§am her yemekten 
sonra giindc 3 defa 

Kullanmak 

Şartile 

RADYOLİN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Ona yirmin
ci asır kimyasının harikalarından 

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

KuJlananlar, dişlerini en ucuz şer~itle 
sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi hrçalayınız. .. 

Cümhurıyet l<ız Enstitüsü direk
törlüğünden: 

Kız enstitüsü, talebe kayt ve 
kabulü: 
22-8-938 gününden itibaren her gün saat 9-12 Göztepedeki Ensti· 

tüde yapılır. 
Enstitünün ilk okul ve orta okul mezunları için ayn ayrı kısımlan 

vardır. T qradan gelecekler Maarif cemiyetinin muntazam tqkilitli 
kız talebe yurdunda kalabilirler. 

AKŞAM OKULU TALEBE KAYIT VE KABULU 
1-9-938 gününden itibaren her gün saat 9-12 Gazi bulvarındaki 

Akıam okuhmda yapılır. 
Fazla malumat almak istiyenler 3902 numaraya telefon edebilirler. 

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

"GLASSOMAX,, 
OTOMOBİL boyaları için em

saliyle kıyas kabul etmez. Fırça 
veyahut tabanca ile tatbik edilen 
bu boyalar hem uzun müddet da

------------- yanır hem de 3 • 4 saat kısa bir 

zamanda kurur. t::~~ıeso Parisfakültesinden diplomalı 
oı, tablplerl 

Memleket hastanest diş tabibi 

Muzaffer Eroğul 
VE 

Kemal Çetindağ 
Haatalannı her gilıı aabah 

aaat dokuzdan başhyarak 
Beyler - Numan .zade S. 21 
numaralı muayenehanelerinde 
kabul ederler. 

Telefon : 3921 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HASTANESİ BAŞ 

OPERATöRU 
Haatalarını her gün öğleden son

ra 3-7 ye kadar ikinci Beyler soka
ğında fırın karıısındakt 25 numaralı 
muayenehanesinde kabul ve tedavi 
eder. 

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

1-13 (2670) 

SACıLAM ~~ 
PARLAK 4\ 

ucuz ~ 

lzmir acentesi ı Büyiik Kardiçalı Han. 
No. 71/75 - TELEFONı 2802 

BRISTOL 
Beyoğlunda 

O S M A N/i YE 
Sirkecide 

7.7'"./.ZZZ7.21!'1 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcisi BAY 
öMER LOTFU'dür. 43 senelik tecriibeli idaresiyle biitün Ege 
halkına kendisini ıevdirmittir. 

Otellerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahah bu .. 
lurlar. 

Birçok hususiyetlerine lllveten fiatler müthlı ucuzdur. 
lttanbulda bütün E2e ve lzmirliler bu otellerde buluıurlar. 

h .. ik. poh' 1 r r-11•0: ., , ..... un• e-···-,~-

kat h.aatalandığındnn et cun ı~ı ~~L-~~--=---------------------------------------·········· 

o 
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----HiLKAT :---, 
Daima Kanunlarına Sadıktır 

Yaratan kuvvet, bir insana sıhhat ve saadet içinde yqamak bakkmı 
ermiftir. Her türlil suiiatimaJ ve tabiat kanununlanna aylan hareke

tin cezuı ölümdür. 
Y urddq ! Her zaman kendi kendinin doktoru ol! Bütün uzviy • • 

ıözden pçİr ve ıördüiün en ufak bir inza üzerine derhal faaliyete 
seç. Kendinde cfütldinlük, halsizlik, ittibamhk, kamızhk, lanvetaiz 
lik, tembellik, lrorlrakbk mı biuediyonunuz? Bmdar uzviyetin m· lldaltll 
ipretidir. Çabuk yetif ve hayat ebiri olan 

içmiye batla FOSF ARSOL tababetin eaaamı tqkil eden bütün doktor
lar tarafından takdir edilen en mühim i1içlann gayet fenni bir surette 
tqrikinden yapılmq emsalaiz bir kudret f1D'Ubudur. 

Kanı tazeler ve çoğaltır. lıtihayı açar, hafıza ve zakiyı yükseltir. 
Sinirleri, adeleleri sağ)amlqtU11'. Azim ve faaliyeti yükseltir. Ve bü
tiin kudretleri uzviyette topbyarak ömrü tabiiyi bütün nqelerle ge
çirtir. FOSFARSOL günq gibidir. Girdiği yere sağlık, dinçlik, ve 
gençlik açar, her ecznaede bulunur. 

'~mRı--Bm••·----------·--------------~ 
DAIMON 

1938 .ene.inde en aon icat edilen bu vantilatörler üç adet pil
le itler. Bir ıaatte bir kuruttan daha az sarfiyat yapar. Bankala
ra ve yazıhanelere, evlere hastanelere ve her yerde lazım olan 
bir ihtiyaçbr. Bilhaaaa saatte bir kurut gibi az sarfiyat yapması 
Juamıf için bir harikadır. Tavsiye ederz. 

Sabt ,..ı ve deposu : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 
öDEMISLI HOSEYIN HOSNO 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür' 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NE V R 0 -Z i N 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soiuk aleınlıimın fena akıbetler doğumuuma 
mini olmakla beraber bütün ıatıraplan da dindirir. 

lcabuula günde 3 kaıe alınabilir 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından seve seve kullanılan ve 
cildi traftan sonra pamuk gibi yuınutatan 

POKER 
Traş bıçaklarını kullanınız 

YENJ ASIR SAYFA: 11 

~-:-:-------:----------~.-, DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası 

f 

Juvantin saç boyaları 
INGILIZ KANZUK eczanesi laboratuarlarında hazırlanan Ju

vantin saç boyalan muzır ve zehirli maddelerden tamamen iri 
olup saçlara tabii renklerini bahteder. 

Juvantin saç boyalan kumral ve siyah olarak ild tabit renJC 
Ü7.erine tertip edilmittir. Gayet tabit ve sabit olarak temin edi· 
len renk yıkanmak, terlemek hatta denize girmek suretiyle de 
çıkmaz. Eczanelerde ve ıtnyat mağazalarında arayınız. 
. En ciddi ve emniyetli markadır. 

lzmir Vakıflar müdürlüğünden : 
Bedeli M. 

Lira Cinsi Mevkii 
100 Ana Y uaufdecle C. 
75 Ana Molla sokak 

125 Ev Kutucu sokak 
75 Arsa Kutucu sokak 

350 Arsa ve ~ Kara kapı C. 
125 Harap tekke Camgöz sokak 
200 Araa Tabak Ahmet 
150 Araa Kitip oğlu 
400 Araa Kitip oğlu 
700 Ev ve dükkan Numan zade 
500 Araa Dellil bqı 
350 Harap dükkin Irgat pazarı 
250 Birbirine muttull iki dükkan Altay sokak 
200 Birbirine muttud üç ana Yusufdede 
500 Ana Yıkık Minare 
150 Ana Samancı sokak 
300 Ev Uzun yol 
300 Birbirine muttud dükkin ve Tuzcu sokak 

f ınn 

No. 
136 

37/1 
66 
82 

6 
2 

216 
634/1 

634 
38/40 

28 
91 

23/25 
48/2, 48/1 ve bili 

118/2 
11 
90 

36/34 

Yukanda yazılı gayri menkuller aahlmak üzere açık arttırmaya çıka
nlmlfhr. 29/8/938 pazartesi günü aaat ondadır. istekli ..llanlann Va-
kıflar idaresine müracaatleri. 12-16-23-27 2913 (2633) 

TE- LINIE 
G. m. b. H. 

H. SCHUET 
ROY AL NEERLANDES 

KUMPANYASI 
LARISSA vapuru 17 /8/938 de bek· STELLA vapuru Elyevm limanımızc:ll 

(eniyor. Rotterdam, Hamhurg ve Bre• olup Amaterdam Rotterdam ve: ,Ham 
men lçbı yük alacaktır. burg limanlan için yük almaktadır. 
ARCTURUS Yapuru 29/8/936 de bek OBERON vapuru 24/8/938 tarih 

leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- de limanımıza gelip Amsterdam, Ro 
men içln yük alacaktır. terdam ve Hamburg limanları için yiif 

ANKARA vapuru 1 2 /9 /9 36 de alacaktır. 
bekleniyor. Rotterdam. Ham'burs .... SVENSKA ORlEMT UNtEN 
Bremen Hmanlan için yük alacd:tır. BORELAND motörü limanımızdt 

BELGRAD vapuru 26/9/9/ 936 de olup Rotterdam, Hamburg, Gdynia .... 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve Danimark ve Baltık limanlan için yiil 
Bremen limanlan için yÜ1r. alacakbr. almaktadır. 

ATHEN vapuru 10/10/936 Cle BARDALAND motörU 3/ 8/ 936 tai 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve rihinde limanımıza gelip Rotterdam. 
Bremen limanlan için yUk alacaktır. Hamburg, Danimark ve Baltık limanları 

H. SCHULDT için yük alacaktır. 
GULUCKSBURG vapuru 3 t / 8/ 938 ZEGLUGAPOL5KA S/ A 

de bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve LEVANTE vapuru 30/ 6/938 ta 
Bremen limanları için yük alacaktır. hinde limanımızda beklenmekte olu 
DEN NORSKE MtDDELHA VSUNIE Anvers, Dantzig ve Gdynia limanla 

OSLO için yük alacaktır. 
SERVlCE MARmME ROUMAIN BAYARD vapuru 29/8/938 de bek· 

leniyor. Norveç limanlan için 31/6/938 ARDEAL vapuru 2/ 9/938 de limaı 
• tarihine lcadar kabul eder. Oieppe için nımızda beklenmekte olup Malta, Mal'tl 

2/9/936 gOnU öğleye kadar mal kabul silya ve Cenova limanlan için yük Y41 

edilir. yolcu nlır. 

BOSPHORUS vapuru 25 eylillden 30 ilandaki hareket tarihlerile navlunla"" 

eylQl 938 e kadar Dieppe, Dünkerk ve daki deği§ikliklerden acente mesuliyet 

Norveç umum limanlan için yük alacak- kabul etmez. 

tll'. Daha fazla tafailat için ikinci kordo 

SERVJCE MARmME ROUMAIN da FRA TELLi SPERCO acentuına m~ 
BUCAREST 

DUROSTOR vapuru 19/6/938 de 
bekleniyor. Ka.tence Galatz ve Galatz 

rac:aat edilmesi rica olunur. 

aktarmua Tuna limanlan için yük ala'ı------------
caktır. 

DUROSTOR npuru 14 eyl6lde bek
leniyor. Ka.tw• Calata Ye Calata ak
tarmua Tuna limanlan için y(lk ala~
br. 

D. T. R. T. 
TlSZA vapuru 1 S eylOlde belderifyor. 

Port Salt ve lıkenderiye limanlan için 
yük alacakhr. 

SZEGED vapuru 30/8/938 de bek
leniyor. DanUb limanları için yilk ala-

Olivi Ve Şüre. 
LıMİTET 

Vapur acentası 
BtRJNCl KORDON REES 

BiNASI TEL. 244' 
Ellerman Line! Ltd. 

LONDRJ\ HATTI 
caktır. OPORTO vapuru Liverpooldan 1 O 

BUDAPEST vapuru 1 S eylulde bek· ağustoa 936 tarihinde gelip yük çıkara-c 
!eniyor. Danup Hmanlan için yük ala· caktır. 

cakbr. CA V ALLO vapuru 1 5 a~stoıt:C 
JONSTON V ARREN ~ Londra, Hull ve Anversten gelip y{1M 

b 
!

1
ESSlyMORLE vapuru) A13/8/91ima~6 nlde çıkaracak ve ayni zamanda Londra .,.. 

e" en or. lverpoo • nven a-
rından yük çık.aracaJc Ye Burgu, Vama Hull için yük alacakbr. 

ve Köstence için yük alacak.br. LESBIAN vapuru 25 aiustoeta U. 
AMERICAN EXPORT UNES lNC verpooldan gelip yük. çıkaracak. 

EXMOUTH vapuru 16 Afustosta 
bekleniyor. Nevyork için yUk alacakbr. 

D!ndakt hareket tarihleriyle nav· 
lun1ardakl değl.,lldlklerden acenta me
sullyet kabul etmeı.:. 

Daha fazla tafsilAt almak için Blrin
cl Kordonda ·v. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur acentalığına mUra
caat edilme..! rica olımur. 

Tel No. 2007 ve 2008. 

MAL VERNIAN vapuru eylOl fptfd•, 
sında Liverpooldan gelip yük çık.ara~ 

THURSO vapuru hamuleslnl İ•• 

tanbulda aktarma ederek limanımıza a 
ağustosta gelecek olan Jzmir vapuru lltı 

gelecektir. 
Tarih ve navlunlardaki değişlk1ikler. 

den acenta mesullyet kabul etmez. 

---·--------- beklenilmekte olup NEVYORK içi• 
"U d J ,. yük alacakbr. m a tt Um Um] cBAALEBEK> vapuru 22/24 

• • • Eylul arasında beklenilmekte oluP. 
deniz acentelıg" 1 NEVYORK için yük alacaktır. 

BALKANLAR ARASI HATTI 
Ltd. ZETSKA PLOVIDBA A. D. Koto( 

Balkan ittifakı iktısat konferansın.Dl 

HELLENtC LtNES L TD seyyah, yolcu ve yük için tesis ettiği hat~ 
BELGlON vapuru 27 /28 ağustos- ta mensup Yugoslav bandıralı 

arasında beklenilmekte olup Rotter- L O V C E N 
dam Hamburg ve Anvers liman- Lüks vapuru pazartesi 22 ağustos eaa\ 
larına yük alacaktır. 12 de lzmirden hareket edecek, Pire 

HOLLANDfA vapuru ağustos Korfu, Adriyatik limanlan, Venedik. 
nihayetinde beklenilmekte olup Rot- Trieste ve Şup.k limanlan için yolcu ve 
terdam, Hamburg ve Anvera liman- yük alacakbr. 
larına yük alacakhr. L O V C E N 

GERMANIA vapuru 1 O eylulde Llik.s vapuru J O EylQlde 16 de 
beklenilmekte olup Rotterdam Ham Constanza, Varna ve Burga.e limanla!( 
burg ve Anvers limanlanna yük için hareket edecektir. 

alacaktır. Gerek vapurlann muvasallt tarihleri. 
« TURKfA» vapuru 20 Eylülde gerek vapur Wmlerl ve navlunları hakı

beklenilmekte olup ROTIERDAM kında acenta bir taahhUt altına girma. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Daha fazla tafsilAt almak için Blrlncl 
nna yük alacaktır. Kordonda 166 numarada (UMDAL) 
UNITED ST A TES AND LEV ANT umum! deııiz acentalığı Ltd. milracaat 

LINE L ID edilmesi rlca olunur. 
cHEL V1G» vapuru 22 Ağustosta TELEFON : 3171 - 4072 

TAZE TEMJZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü tuvalet 

Hamdi Nüzhet 

SIHHAT 

çeşitleri 

Çan çar 

ECZANESi 
BAŞ DURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karş1s1nda 
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Manisa iki bayramı birden yaşadı 
•• 
Uzüm gününü kutlayan Manisalılar 

Baş Vekili de aralarında .. 
sevinci içinde idilerı , •• gorme 

Celal Bayara 
vilayet halkı 
B. coşkun bir kabul gösteren 

pazar günü büyüklerine 
ve bağlılıklaı ını 

komşu 

olan sevgi 
ettiler bir kere daha izhar 

Manisa, 21 (HWIU51 surette giden ar
kadatımızdan) - Marn.., epey zaman
dan beri hazırlanıyordu. Hele bu bay
ramın, Baıvekil B. Celal Bayann Mani
.aya şeref verecekleri haberi ile katmer

leşme>i Manisalıları bir kat daha sevin

dirmişti. 

Halkevinln hoparlör tesiaab cumartesi 
akpmı halka mlijdelemitti ı 

- Baıvekilimlzi yarın aramızda gö

receğiz. 

Maniaaldar geçen ıene yurdun ilk 
üzüm bayramında, o zaman lktısat veki
li olan B. Cel81 Bayann kendileri ile ne 
kadar yakından al8lı:adar olduklanru 
gördükleri için bu defakl ı:iyarete bilyük 
bir kıymet verlyoılardL 

Her içtimai teıebbüıte oldu§u gibi 
bugün de bayramın tanzim 't'e idaresini 
eline almlf olan Manisa Halkevl, büyiik
lerimize Manisayı daha yakmdan tarut
mak ve Maniaaldara da kendi üzüm bay
ramlarını daha canlı yaptmak için her 
tilrlü tedbiri alm11br. 

PAZAR SABAH! 
Sabahın erken oaatinde Halkevi ho

parlörleri lılemeğe baıladdar. lıtasyon

da, Halkevl llnUnde, Cümhuriyet mey
danında, polis merkezi civarında, Kara 
köy mahalleıinde bulunan hoparlörler 
Halkevlnde ıöylenen istiklal marıı ve 
Uzüm §&rkısı ile neoıiyata ba~ladılar. 

Burdar B&1vekilin, adliye ve iktısat 

vekillerinin lzmlrden Manisaya hareket 
edeceklerini müjdelediler. Halkevi ko
ro ve mllzlk heyeti milli havalar çala
rak bütün Manisayı dört tarafından bay
ram gilnilnfin netesl ile sardı. 

Saat tam on buçuk .. 
Hoparl8rlerden ylikselen heybetli bir 

aes Manisa dağının eteklerinde akisler 
bırakarak yayddı. 

- Dikkat 1.. Manisalılar.. Şu dakika
da muhterem Baovekilimiz, adliye ve ik· 
hsat vekillerimiz. muhterem misafirleri· 
miz bayramımızda bulunmak üzere Jz. 
mirden hareket ettiler. 

Bunun O:z:erine istasyon c.addeıine 

akın eden müthit bir insan aeH görül· 

dü. 
Hoparlör neıriyab kesilmemiş ve mü

temadiyen halkın akınını ve bayram 
hazırlıklarını, lizümlerini ılislü arabaları 

içinde tehre getiren kSylülerin geliılerini 
yayıyordu : 

Manisayı görmUı olardara lataoyonda 
toplanmıı olan kalabalığın yeni yapılan 
enstitü önüne kadar taıhiını eöylersek. 
Manisalıların baıvekili lı:arıılamak husu
aunda gösterdik.Jeri sevginin dereceaini 
anlatmq oluruz. 

MURADIYEDE iSTiKBAL 
Maniaanın değerli valw B. LUtfü Kır

dar, Tümgeneral T evfilı: Öge, b&JVekil 
ile vekilleri getiran hımut treni Muradi
yede lı:artıladılar ve Manisa 'halkırun aay. 

cıJarını villyet hududunda bllytikleriml
ze arzettiler. 

Hususi tren on ikiyi bet geçe Manisa 
letasyonunda durduğu uman latasyon
dan Halkevine b&§Velı:llin bütün hareket
leri ve karoılama merasimi telefonla bil· 
diriliyor ve buradan oehrin bet muhtelif 
semtindeki büyük hoparlörler aayuinde 
istikbal töreninde bulunamıyan halka 
törenin bütün tafsilatı bildiriliyordu : 

- Baıvekilimiz geldi.. Vagordarın
dan iniyorlar .. Bando çalıyor .. 

Bay Celal Bayar aakeri teftit ediyor
lar. 

Ve bu hoparlör teokilab sayesinde 
büyüklerimizin Manisayı ziyaretleri ve 
Maniaanın üzüm bayramı fehrin her ta· 
rafından ayni zamanda takip edildi. 

BAŞVEKiL MANISADA ... 
istasyonda viliyet erk8.nı. askeri kıt'a 

bando muzika ve on binlerce halk tara~ 
fından heyecanlı ııurette karoılanan bao· 
vekil ve vekillerimiz otomobilleriyle 
doğruca 2 5 O bin liraya yapılmakta olan 
yeni ııtadyum sahasına gittiler. Baovekil 
burada stadyum pl8.nları üzerinde tct· 
kiklerde bulundular. Stadyumdan büyiik 
Sinanın eseri Muradiye camiinin önüne 
gelindi. Buradan tıonta halkın yardımı 

ile yapılmakta olan yeni kütüphane bi-

kat hastalandığından her gün iki l)o ıs 

B<L§Vekil, Maniaanın güzel 11avruları ve güzel üzümleri aras•nc'r 
nası görüldü. 1 

Kütüphaneden doğruca Parti binasına 
gelindi. Yeni yapılan ve Halkevinin ya
nıbaıında bulunan Parti binası hakika
ten Manisanın çok güzel bir eseri idi. 
Binayı gezen büyüklerimiz takdirlerini 

eııirgemediler. 

Halk ise Parti, Halkevi binaları önün
de ve çamlıklara toplanmış, mütemadi~ 

yen ba~vekilimizi alkıolıyorlardı. 
Bir aralık başvekilimiz Halkevi yanın· 

deki Şehir kulübU teraea!ına çıkarak. Ma· 
nisalıların hu co~gun muhabbet tezahür· 

!erine mukabelede bulundular. 
Halkevinin büyük aalonunda yüz ki

ıilik bir ziyafet hazırlanmııtı. 
Halk.evi Ar ıuheainin yetiştirdiği mi· 

ni minilerden mürekkep müzik ve koro 
heyetlerinin Uzüm oarkm ile baıladıkları 
müzik konserinin tatlı ahengi ve büyük 
bir neoe içinde ziyafet devam ediyordu. 

Masaların Üzerlerini Manisanın can 
daman o1an bağlarının ıaheserleri süs· 
lemiıti. Kendilerini Manisa. ziyaretlerin· 
de adım adım takip etmiş olan foto mu· 
habirimize aayın baıvekil, Uzüm ile be~ 

raber bir resimlerini almalannı emir bu· 
yurdular. 

Foto muhabirimiz bu emre aevinçle 
ve şükranla itaat ettiler. 

B. Celal Bayar, elinde tuttukları iri 
salkımı fotoğrafçımıza hediye suretiyle 

büyük bir iltifatta bulundu. 
Müzik zeybek hav .. ını çalıyordu. 

Ortaya arkalarında milli elbiselerle öğ· 
retmen B. Halil Er ve hemıiresi bayan 
Firdevs çıktılar ve Selim Sırrının zeybe
ğini oynadılar. 

Çok beğenilen bu zeybek alkışlar ara
sında iki defa tekrarlandı. Ve baıvekilin 
tebrik ve talı:dirlerini kazandı. 

OZOM BAYRAMININ AÇlLIŞI 
Baıvekil, vekiller ve büyiikler Halke

vi önllndeki teraaa tetrif ettiler. 
Vali B. Lütfü Kırdar, bugünün aevin

cini setinin Ahenginde belirten ve hopar· 
lörlerle her tarafa yaydan ıu nutkunu 
söyledi ı 

Sayın yurddaılar, 

Işık ve nur yurdu gÜzel Manisanın 

~ - , ~~•...ıiiillllii .... '2:.::....:...~--
gibi Uç o.ıemli gaye ile kur :...shnuştur. Bu 
samimi törene makes yalnız bağcılar. 

Manisalılar değil bir Türk büillnlüğüdür 
ki her acıda olduğu gibi her sevincimiz
de de bizimle beraber kalpleri ayni he-
yecanı ya1&maktadır. 

Bu haslet, Türkiln istiklal savatından 
beri Ulu Atasının çevresinde nura doğ· 

ru ablııı anından başlamış, ayni hızla 
devam etmekte ve Cümhuriyet rejiminin 
etrafında ebediyete doğru yol almakta-

dır. 

On beı yıl önce kan ve ateı içinde 
istiklalini kazanan bu yurdun yatamak. 
yaptılmak üzere muaoırlarla hemahenlı: 
yilrümeıini teminen sarfedi1en emek. aıı· 
lan merhale o kadar büyüktür ki, etraf
lıca anlıyabilmek için onun bat döndü
ren hız çenberi dıtından tetkiki icap et· 

mektedir. 

AtatüTkün manevi huzurunda... üzümden Çelenk ... 
kutsal bir varlığı olan ürününün ikinci Evet arkadao1ar; on heo yıl önce kan 
bayramını kutlulama törenine baılamak· ve ateş yığını içinden yorgun ve argm 
]a ııevinç duymaktayım. çıkan Türkün vatanı bugün dört taraf. 

Bu bayram tabiatin bu ezeli Türk ili· tan çelik ağlar1a örülen, her kötcsinde 
kesine olan lütfunu tebcil, kardctçe bir fabrika bacalan tüten. demirini. kömü· 
noktada toplanış, üzümcülük hiJgMleri· rünü, bakırını, kromunu, yer altından 

ni arttJrarak daima. iyiye, güze1e yükseliş çıkaran, öz tasarruflariyle yüz milyonla· 

Başvekil B. Celcil Bayar Manisada üzüm gününü açıııor ................................................................. ··: ------------------~---,,.---
aş vekilin ! · · · 

• • 

Manisadaki nutku!ı' 
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U züm ve üzümcülük öte-
den beri üzerinde durdu

bir meseledir 
., 
gumuz 

Uzüm, insanların sıhhi haya· 
ekonomi tında kuvvet, 

hayatında servettir 

Misal irperverliğinizin 
En yüksek derecesini gördük 
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hassaten teşekkür ederim : 
: M nisa üzüm bayramında ba.,•ekile üzüm veren yavntlaT ··••••••••••• • ••••••••••••• ••••••••• •• ......... •••••• ••• •••••• ••••••• a .. - .• 
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Mani&anııı can daman üzümü. için canla b<lfla çal11an değerli vali Liitfü KıTdar 
n milli banka1armda top1anan deniz aıı· ğerinin artmasına çall§makto.dır. 

rı limanlarda bayraklarıru dalgalandıran Müstahsil bu kollaYıttan aldığı gü

karada, denizde, havada i&tiklill ve lı:ud- venledir ki her !n mesaisini artbrmakta 
retini yaptan yeni bir mevcudiyetin ku- ve istihsallbnı iki katına yÜkıeltmiı bu-
cağındadır. lunmaktadır. 

Bu asil millet Atasırun elile külü efelen- Arkadaşlar, her yönden bize kanat 
mit bir nurdur lı:i mazinin karanlıklann- ıı:eren devletin ıuurlu ve milıfik hareket
da dünyaya medeniyet rehberliğinde Ön· )erinde müzaheret için yapılan hareketin 
cülük yapmıg, ayni inan ve güvenle ya
rın için de ayni maksada doğru yürü
mektedir. 

Ne mesut tesadüftür ki ink.ıl&.bın ve 

gÜnün lc.udret1i çarhını döndüren eayın 
baıvekilimiz Celal Bayar da kıymetli ar
kadatlariyle birlikte aramızda bize §eref 
vermektedir. 

Sayın baıvekil, bugünkü aevinç üzüm 
bayramına olduğu kadar bütün enerji 

ve hayatınızı earfederek vücuda getirdi~ 
ğiniz iktısadi kalkınmanın her yönden 
verdiği saadet ve refahın da remzidir. 1 

Topraksızlığı devlet, mürabahacılığı 

milli bankalar ve kooperatifler hallet
miştir. 

latihsal8.tı korumak ıçın inhisarlar, 
buğday koruması, kredi ve eatı~ koope· 
ratifleri kurum gibi müzahirlere vücut 

Lütfü Kırdarın nutkuna cevap ve Mil.:'" 
nisaldara iltifat olarak sayın baıvekili

miz §U değerli ııözleri söylediler t 

Sayın Maniaaldar, aziz vatandqlanm. 
öteden beri bildiğimiz ve üzerinde dur• 
du§umuz bir mesele vardır ı Ozüm ve 
üzümcülük .• 

Biliriz ki üzüm insanlann ferdi haya· 
tında, ııhhi hayatında kuvvettir. Milli 
ekonomide servettir, ayni zamanda bili· 
riz ki üzümün esaaında büyük bir neıe 

müvellidi mündemiftir. 
Ben, ikinci defa bayramıruzda ve ara• 

nızda bulunuyorum ve bu zevki tadıyo. 
rum. Bayram münıuebetiyle sizin için 
daima refah, neıe ve aaadet dilerim. 

Bana ve arkad.,Iarıma göıterdiğinbı 

oamimiyet ve sıcak hüsnü kabulden do• 
layı teıekkür etmezsem vazifemi noksan 
yapmlf olurum. Miııafirperverliğinizin en 
biiyülc dereceoini ıördük. Hasaaten te
tekkür ederim. 

Sürekli alkıolarla karodanan bu nu• 
tuktan ıonra baıvekilimiz, vekiller Hal• 
kevi önünde ve hakikaten mutena bk 
tekilde hazırlanmıı üzüm aerııiıinin ka• 
pısı önüne geldiler. 

Sergide her köyiln üzllmleri ayn bir 
etiket taııyordu. Ozilmlerin yanlarında 
da milli kıyafetli güzel kızlarımız yer a}. 

verilmiştir. Vali B. Lü.tfü. Kırdar mikrofoıı önünde nutkunu söyleyor 
Oziim için bağcının yakından derdi- daima iyiyi güzeli ve doğruyu hedef ol- mışlardı. 

le a18.kadar olan, ona kongrelerde eöz duğunu hatırlatır, yeni ürününüzün uğur~ Başvekilimiz eline makası aldJar. Ser-
söyleme imki.nlarını veren devlet ma· lu, bereketli kazançlar getirmesini dile· ginin kapısındaki kurdel8.yı : 
kanizması ıarapçdık, Gzüm suyu ve yao rim. - Bol neıe ... Bol para .. 
üzüm ihracı gibi önem1i ve hayati mev· Yapsın Atatürk. Diyerek kestiler .. Bayramı açtılar. 
zular üstilnde çalışmakta ve ihracatı mü- Yapsın Millet Baıvekil ve vekillerimiz sergideki 

ıakabe yolunda aldığı tedLirlerle de de- Yapsın ıayın Baıvekilimiz _ SONU 5 iNCi SAHiFEDE -


