
~--iiiilii!llİlllll_.~ıi:ım9m!~r!!Bllfliliiiiii1N~o~.99;;;;56~1tIRK;;;~Dö~RD~O~N~C~~~YD..~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!1!!!91m!!İ~!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!6~E~Y~LO~L,~SAL~l~l~938~~~ 1 44 . GAZI BULVARI ıZMiR • 44 !!!!':' 

imtiyaz sahibi: ŞEVKET BiLGiN 
Başmuharrir ve umumi neşriyat müdürü. 

HAK.Ki OCAKOcLU 
ABONE ŞERAiTi 

DEVAM M'ODDE'It Tilrkiye için Hariç lçirı 

Smelik............ 1400 2900 
Altı cıylık ............... 750 1650 L TELEFON: 2697 -

FtA TI ( S ) KURUŞ11JR 

Fuarımızı 
15 Günde gezenlerin sayısı 

386,274 dür 
YENi ASIR Matbaumda buılmqtır -

Ha.tayın bayramı devam etmektedir 
Büyük Şefimiz Atatürk. 

HATAY DEVLET REiSiNE VERDIGI CEV APT .fl 

"Hatayın inkişafını alika ve mu

Ankara Halk Bankasının 
açılnia tören·i dün -yapıldı· 

habbetle takip edeceğim,, r=:istanbul 
'Framva y şirketini 

Başvekil açılma törenin
de hazır bulundular 

Buyurdular 
Aıitcikyada veri
len Gardenparti 
Çok mükemmel oldu 

Hatay millet reisinin Türkiye, 
Fransa, Suriye ve Lübnan Cüm
huriyetlerine çektiği telgraflar 

- YAZISI 3 ONCO SAHtFEDE -

Nafıa 
Satın alıyor 

İstanbul 5 (Hususi Muhabirimiz
den) - İstanbul tramvay şirketinin 
de satın alınması için yakınlarda 
Ankarada müzakerelere başlana-

! 
cakt.ll". Müzakerelerin süratle intaç 
edileceği söyleniyor. 

lngiliz Hava Nazırı 
Hindistana gidiyor 

Paris 5 {ö.R) - İngiliz askeri tayya
reııile Hindistana gitmekte olan İngiliz 
hava nazın Parisden geçmiş ve Marsil
yaya hareket ~. 

Yine Türk 
Denizcileri 

Ne Canavarca sevgi ·bu .• 
ı · Kızı kaçırmak için bir kardeşini 
~:~:.:.. •• E .. •B••k•rl öldürdüler birini yaraladılar 

Bugünkü yazılanmda. ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 

~:n!:~~~~:erı:!gi~~i::!~ hlz- Cumaovasında bir tütün carda- E •• 
ınederini, ., J • l . ' K : UZUM 

•• 

Ve kahramanlıklarini yaşatmak gınaa lŞ enen Clna yef •• • 1% • 
iatiyorum. k h - k 

Fakat naııl yapmalı? : Q Tamanca İsmetini OTUJU • 

~=~:;.;;~'... i Katiller nihayet kaçtılar. Fakat . 
Hakikatleri, ht•!•r söylesin. : adalet yakalarını yapışmakta 5 
Bundan aşağı yukari aiti yüz yıl i k ! 

önce ödemi§in §imdiki (Birgi) ka- : geci medi. • • : 
munu' , Aydın ogu"' llanmn hükümet : : .•••••••........••......•................•....••••........................••......... : 

İNCİR 
PAMUK 

•• • • 
TUTUN 

Mübayaası için üç 
heyet geldi 

merkezi idi. Raıim kızı Ayıe, Cumaova.sında Fa2:i- Ay§eyİ ahı aydanberi bir ıcven var. 
Selçuk kamunu da yine onlann }etiyle tanmmıı gayretli bir tütün zürraı- Adı Hüseyindir. 24 yqlannda bir köy .~~ruf İngiliz istihl~k kooperatifleri 

tersanesi idi. _ nın kızı ve muhitinin çok beğendiği, !de- delikanlısıdır. Kendi iddiasına göre a1tı mudıranından dört kigilik bir heyet dün 
Bir gün Ulubey adını taşıyan Ay- ta örnek saydığı bir insandır. Yirmi iki aydanberl Ay§C ile aralarında içli bir aok &a~8:'1 bmir vapuru ile §ehrlınize gel-

dın oğlu Mehmet bey Selçuk tersa- yaşındadır. Güzel ve cazibelidir. _ SONU 2 iNCi SAHiFEDE _ ~tir'. Memleketimize ve bilhassa .·~-
nelerinde iki yüzden fazla sava§ ge- .. mır pıyaaasına iyi hisler besliyen İngılız 

misi yaptırttı. - SONU 6 iNCi SAHiFEDE -
Bunları oğlu Umur beyin ku-

Halk banka3ı meT"kezinin bulunduğu vilıiyetler bankası 
- YAZISI 3 ONCO SAHlFEDE -

iz mir galip 
Mısır şampiyon 

2-1 mağlôp 
takımı 
oldu 

mandasına verdi. 
Filo denizlere açıldı ve Sakız ada

aıru aldı. 
lkinci açılışında Akdenizin dal

gaları içinde kaybolup gittin. 
Aydın oğullannın donanmasına 

ne olmu§tu} 
Nerede idi? .. 
Bunu kimse bilmiyordu. 

Heyecanlı güreşler bugün 
Fuar tiyatrosunda oluyor 

Günün birinde donanma ganimet
lerle yüklü olduğu halde uzaklar
dan göründü. 

Direklerinde allı ye~illi bayraklar 
dalgalamyordu. 

Selçuk en büyük bayramlarından 
birini yapıyordu. 

Aydm oğlu donanması Adriyatik 
sularına karışan lnebahtını vurmuş, 
buradan dönüyordu. 

Fakat lnebahtmı nasıl vurabil-
mişti}. 

işin anlaşılması güç yanı budur. 
Fakat bakınız nasıl!. 
Filo önce Atina körfezine yanaş

nuş .. 
Sonra, Korcnt berzahını - şimdi

ki gibi kanal mevcut Ölmadığından
karadan yürüyerek aşıvermiş 1. 

Türk filosu karadan yürümüş ve 
oradan lnebahtı körfezine iniver
ıniş 1. 

Ya avdeti nasıl olmuştu? 
Bakınız nasıl? .. 

- SONU 2 tNCt SAHtFEDE -
MAHMUT F.SAT BOZKURT 

Fıı.a.rdan bir görünüş 

Hariciye Vekili 
Dün sabah lzmire ~eldi 

6 Şehir 
Baş peh~ivanları 
bugün seçilecek. 

-0--
lzmir enternasyonal Fuarı milnasebe· 

tiyle tertip edilen büyük spor müsabaka· 
lan nıuvaffakıyetle devam etmektedir. 
Bu müsabak.alann futbola ait kısmı, Pa· 
zar gilnü yapılan lzmir muhteliti - Mısır 
maçı ile kapanmıg bulunuyor. 

Fuarımızın açık. bulunduğu iki hafta
danberi lznıirde, Kastamoni futbol ve 
gilreıçilerinJ, İstanbul, Ankara, Trakya 1 
muhtelitlerini ve nihayet Mısu futbole•., · 
la.mu ıeyTettik. Söylemek lbımdır ki 

Fı J k • • r b l • T k ·ı lzmirH çocuklar bütün bu müaabakalu-A k şom uarua ı zıyaTette u unan ye ı , da ve bugünk; p.rtlar dahilinde yüztt •. 

halkın sevgi tezahürile karşılandı müzil güldüren ve istikbal için emniyet 
Hariciye vekilimiz Dr. Tevfik Rügtü lu ve hariciye vekafeti kalemi mahsus veren .n~ticeler aldılar. . 

Aras, refakatlerinde hariciye vek~eti mildüril bay Zeki bulunduğu halde dün lzmırın arka arkaya yapbğı dört mü· 

umumi katibi B. Numan Menemencioğ- - SONU 4 ONCO SAHiFEDE - - SONU 4 ONCO SAHiFEDE - - YAZI 4 ONCO SAH1F 



SAYFA: 2 
~ 

Yine ü 
Denizcileri 
/cin .. 

' ---0--

y AZAN: Kc&A E..ı Bozb.n 

?~·. ,-----~ 

E 
Ne Cana ıarca se u iş 

a ın 

ayatına ne nisbett 
iştirak ediyor? 

- BAŞTARAFI 1 !Net SAHiFEDE- K k k b k d . . 
Mataban burnu girintili çıkıntılı . ) zı açı r m a için i r ar eşın) Evvelki gün kek nüfusa alt tahlilini leksiz, mesleki meçhul veya gayri nı 

olduğundan rüzgarlara maruz ve yaptığımız meslek ziimreleri ve yaş yen olanların miktarı 4,935,261 dir. 

~ok tehlikeli imiş. •• ı d •• d • • 1 b • • • 1 d 1 guruplan tasnifi balulnde kadmlanınıza Bu rakam, bizi hiç korkutmamalı 
Oralarda dü§man barınır ve Türk 0 Ur U er JrJfi) yara a J ar t rai:amlan veriyoruz: Türkiyede 935 ÇünkU ev kadınlan ve çocuklar.,... 

filosuna baskınlar verebilirmiş.. nilfu3 sayımın& yqıyan kadın nüfus miktar iübaril çoktur - tasnllin bU 
Dü~an bekliyc dununl.. BASTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE FACtA YERtNDE tan köylüler geçmeğe haılıyor. Yenle miktarı, 8,220,938 dir. Bu rakamın 3,- besine girmektedirler. 
Aydın oğlu filosu Korent berza- macerası hüküm sürmekte imiı .. Ayşenin Tütün çardağında sabah çok serin yara1ılar yatıyor. 096,799 u toprak mahsulleri ile geçinmek- Bir de yaş nisbetleri itibarile k8 

hını yürüyerek geçmiş ve Atina kör- iddmsma göre böyle bir macera, kendi oluyor. Yatağında uyumakta olan gelin- Bu elim hadiseyi doğuranlara aanki tedir. Türk köyünde kadının erkek ka- nüfusurmuun yekWılerinl verelim: O-
f ezi sularına inivermiş.. başından gcçmiı değildir. Hüseyini ta- lik kız her feyden bihaberdir. Bir kaç bir mecalsizlik, cesarcbizlik gelmiştir.. dar çalıştığını hep blllıU. yaş arasında 3,171,212 kadın vatı 

Ora.d biraz yorgunluk kestirdik- nıyormuş. Hüseyin kendisini ailcsin<len i dakika ıonra ka~1ılapcağı faci cGeli- Bir aes işitiliyor : Bu kadın nnfusun yUzde otuwna ya- vardır. 15-24 arasında 1,126,018; 2 
ten sonra SelçUk önlerine gelmi~.. · temiı. J\yşenin nası ve bahası: 

1 
yorum> demiyor. - Şoför, yaklat buraya.. kın bir kı~ını ihtiva eden bu bliyük yaş arasında 1,363,337; 35-44 arn.st0 

Düşman yine Mataban fırtınaları . - Hen~ v~kti _ ge·l·~·edi, vakti g~~s~ Çardaktaki eşhas : Güzel Ayşe, Ay- Ayşenin anasının ıesi : rakam, muhtelif yaş gurupları arasında 983,530; 45-54 arasında 699,233; 5 si 
içinde bekliye dursun. b~le _A! enın hır y~zlusu var, kend1S1mj şenin annesi Kadriye .. Ayşenin ablası - Şoför, buraya gel.. Yerde cenaze şöyle bir taksime uğramaktadır. 0-14 arasında 462,606; 65-74 ara.suıda 230:,. 

Fakat bu iki yüz parça donanma aozlusune verecegız.. Fntma, Recep, Ağa beğisi Mustafa yatıyor. . . yaş arasında 362,774; 15-24 yaş arasında kadın vardır. Yaşı, 75 den fazla olanl"' 
Korent top. 

1
:lannda nasıl yürü tül- Dcmi,ler.. (Maktul) ve küçük kardeşi Hüseyin. Şoför heyecan ıçınde kalıyor ve kaç- 591175. 25-24 arasında 772 859. 35-44 sayısı, 118,352 dir. Bir de yaşı ıne~ 

dü? Hüseyin bu neticeden müteessir ol- TABANCA SES! mağa başlıyor. Biri kaçınca ~tekiler de ar~ınd~ 5481869; 45-54 ara~ında 3921_ olanlar vardır ki bunların miktarı 35, 
Tarih, ( Cerrieskal) usulünün muş. Ayşeye mutlaka sahip olmağı akli- kaçıyor. 563. 

55
_64 ----.l-265 

035· t?e:
7 

.. _ ...... -.. yi bulmaktadır. 
Çardağa on beş metre kadar yakla- eu-<l.:5J.IXUlJ 1 v.r 'I cu..._. 

tatbiki ile kara yolunun a~ıldığmı na koymuş.. Şeytana uyrnU§, bir plan Yaralılar lzmire getiriliyor. HMtane- da 1' 17,636 ·- y"""-:ş be..+en' yukarı olan- 927 sayımı ile 935 sayuru arasında 
l ( 1 ) n !!Uçlulardan S.Şık Hüseyin havaya ta- .... cı.uu <j• 

söy iyor. çizmiş. Bu plan, şerefli bir plan olma- banca ile ateş ediyor. Bu t banca sesi. ye kaldırılıyorlar. Tedavi albna alını- lar ara<ıında 50,355 .. Toprak işleri, vilcut kadın yaşlarına ait en büyük değişilt 
Demek ki Türk gemicileri bu- mı§tır. yorlar t T ht lif hal · ıcı 

adeta ilanı harp gibi birşeydir. • sağlığı, enerji isüyen zor ve gUç bir iş asnı ın mu e sa arına gıren "'$ gu"nkü fizik ilminin (Agrr-lıklan yü- * BiRi SöNDO be· ·· · d l t..-d ın 
Fakat etraftakileri ürkütmeğe sebep mevzuudur. 65 yacnndan yukan yuz·· on şı uzenn e ça ışan ıuı ın sayısın . ru"tme) u ulüne vakıf bulunuyorlar- Plan •111dur·. D k ı "h · ı f M ,..- ı b" 'nk" f ·· t 'dir B ıtı ,.-- o tor arın ı tımamı maa ese us- b" b" tmi dan k lli vam ı ır ı ışn gos ermcsı . u 

d Hüseyin, kendisine sadık biıksu- ar- ne~·· r-__ b d k ır ın ve ye ş yaşın ~·u arı e '""' ı nıld ı. -s B ll' d -·ı b tafaya kafi gelmiyor. '--Cl5Ur ağa ey o - b" k d _ 1 bir mill ün k ku ~· bilha.s.5a, dev et endüstrisi ku 
Dı'kkate deg"er kı', bu ha .. dı'se Os- k d · I b"rl"k k · A • ·· e ı egı u.. ın ·a mı '6 .... ışan e ır v-a acııy c ı l ·te 0 eee va tı ,,.,,...m tü- t 1 "ht' la a v yava• ya tan sonra a...f,..... ... v d'' tri ·1 t-"tı" 

" a """"'' H" . d·v· A . k ki k or ann ı ımam nn rngmen ,. - ti . k b·ı· _.1 __ b dan dnh gU ·~~ e en us ı e ~ .. , 
manh ı'mparatorlugu" zamanında de- .. ] b '--- ak k k ı.iseyın, ııev ıgı . y~eyı uca ama • ve ve ış a ı ıy.,-ı.uu: un a - ]tel tun tar aııına as~ yapac • IZ1 arı- .. .. san .. uu''n gırm' ekt ld w ta " k k . . K b .. vaş sonuyor. l . "l .1 bilir? ..., e o ugu grup 
O.ı'ldı'. Bu devletın' dog"dugu" zaman- k b' . kil h' l açırma ıslıyor. ız agırıyor, çırpını- ze ne ınısa verı e . ~,_,_, .. ktedir 
n raca ve ır emnva e ona sa ıp o a- Adliye, zabıta faaliyettedir. . Derhal. w.:;.uu gosterme . 
lara aittir. cak... yor. Bu vaziyet karşısında çılgına dönen hızır gibi hadise yerine gidiliyor. ffade- Sanayi ve küçük sanatlar şubesine ge- n· b kt . . ... .ı 

ana, bıtba ve kardeşler, hep hemşirele- · B kıs da ,...,, __ kadınlan ığer ir na aya işaret edelim: P" 
Korent yolunun da Atina körfezi rılhakika plan. kelimesi kelimesine ler alınıyor. Ve su.-luların arka!!ına dü- çıyoruz: u un ~ - d ı · kl . __ ,_ ~ 

ı tini müdafaaya koşurorlar. Kardeşleri ., 129 076 dır B kısımda ev et ıstatisti eri, 75 den flU.UI olan ile. nebahtı arasında en kısa kara tatbik olunmuştur. Cwnartcsi gecesi, ge- şülüyor. Müddeiumumi muavini B. Jlha- mızın sayısı ' · u en dm üfus f fil zümrel' »L-1 t 
l ? • bil lardı bu gayri medeni bir evlenmeye rnzi ol- k l d 1ar '-•dl n unu, a ere ı~ 

yo u "01auğunu ' iyor • ce yımıımdan iki saat aonra Hüseyin. Cu- mıyorlar. mi Sançar gece geç valcite kadar ta.hki- ço ça ışan ka ın ı ~ .wı eri lS-44 memektedirler. Bu; bir sistem farla ~ 
Demek ki bugünkü, coğrafya il- maovalı Çakın. ait 24 aayılı taksi otomo- katla meşgul oluyor. arasında olanlardır. Yetmiş beş ynşından layısile değildir. Bu milletlerde 

7
5 J 

mine de &§ina idiler. biline atlamışbr. Hüseyinin beraberinde YARALANANLAR KA TtLLER TESLtM OLDU yukan 1092 ~dın cndilstri ve ko.çtlk şından fazla olan kadın nüfusu, ~ * lbn1him, yamandı Hüseyin ve Ekrem Kahraman kız kendisini bil' erkek gi- gu··nu·· sanatlar mevzuile ~dır. dahil edilecek bir nlsbeti bulamıyor,~ 
F 'h' 1 b 1 uh - da bt" metanetle, mu""dafaa edı"yor, Teslim Bütün takiplere rağmen pazar atı m, stan u m asarasın de vardır. Ticaretle uğraşan kadın sayısı 11,602 sa bile faAI değil' dir ve mesleksizler 

D-- 'k Be .. 1 l '1 d olmamak karanndadır. suçlular ele geçmiyor. ~ · taştan yog u yo u ı e onan- Zifiri karanlıkta. •.Y mehtabının cö- Dün eabah erkenden müddeiumumi- dir. Nakliyat ve muvasalida çalıpnlarm nıfma dahil ediliyor. 
mayı Halice indirmesi, yukandaki mert olmıyan sönük ışıklan a1bnda iz- Üstü ba~ı, bıçak darbeleri altında yır- miktarı 2658 dir. tdare ve halk hizmet- Nül" us say•""mııza alt rakaml"-" ··' N lik dairesine gelen aşık Hüıeyin ve ar- ._. ..... .... v 
hadiseden aşağı yukarı iki yüz sene mirden Cwnaonstna kadar esrarlı bir tılıyor. Hatta ölümle tehdit ediliyor. e kad&fl lbrahim teslim oluyorlar. Ekrem leri, serbest mesleklerde iş görenlerin 

1 

lilinde buna benzer ırk ve bünye {lst~ 
sonradır. ıeyahat ya~. Gece serindir. Tal:- çare ki o teslim olmıyor, kaçınağa, ka- henüz hali firardadır. miktarı 17,854; şahst hlzmetler ve ev lilklerlmlzl tebarUz ettiren Mdisell' 

Piri reislerin de meçhul Amerika sinin pencereleri kapanıyor. Tak.side ne- çırılmağa razi olmıyor. lktisadiyatmda olaular 2.7,488 dir. :Mes- daima rastlıyaı.n:...:_ 
lan H_ d l · MOESSIR BiR NOKTA uıu.nL. harita nı ceyliuı eri eri üzenne ler kontşılduğu belli değildir. Ancak AYoenin ağabeğiai Mustafa, hemıire-

çizmcsi Türk denizcilerinin ilim pli.na göre Hüseyin kızı a1acak. Tabiye sine tecavüz edenlerin karşısına bir mer-
kuvvetine BcJge tqkil eder. bindirecek. arb.da§lanna i~ret verince mer gibi dikiliyor ı 

(Kristof Kolomp) keşiflerine çık- makine hareketle meçhul bir eemte gidi- - Kahpeler, bırakın kardeşimi! 
mazdan önce lstanbula gelerek lecek... • Diye haykırıyor. Gözleri kan bürü-
Türk denizcilerine müracaat ettiği ORMANDA iNTiZAR mÜ§tÜr. Sallanan sivri uçlu Aletler evvell 
tarihle sabittir. Mevki. Cumaovası civarında bir or- Ayıenin büyük hrdeoi Mustafayı, eon-* manhk.. ova, derin bir sessizlik içinde ra da, Ayşenin küçüğü Hü.aeyini ağır 

Görülüyor ki dünya tarihinde mu- uykuya doymuş gibi ... Sabahın ilk ll'tk

azzam hadiseleri yaratan: iki deni- ları nerccle ise görünecek .. 
zi, Ak ve Karadenizlcri Türk gölü Ormanda gizlenen kız kaçmcılar sa
haline koyan, Türk denizciÜği öyle bahın ... t dördünde harekete geçiyor
yerden mantar gibi bitivermiı birşey lar ..• Şoför ou emri alıyor: 
değildir. - Hareket, doğru ovaya ..• 

surette yara1ıyor. 
Ana, abla ve hadise yerindek.ilt!r ya

ra, bere içinde kalıyorlar. Fakat teslim 
olmıyOI'. 

HAVA AÇILIRKEN 
Hava açılmağa hqladığuıdan etraf-

Asırların biriktire biriktire yığdı
ğı; Türk deniz bilgilerine dayanan 
bir varlıktır. 

Ne yazık ki henüz denizcilik bilgi 
tarihimiz yazılmamıştır. 

Kızılçullu koşu alanında 1 

Yazılsa varlığımızı kuvvetlendi
recek ne hankalara tahit o'~. 

Denizlere bu kadar hakim bir 
milletin, elbette bir deniz hukuku, 
bir deniz mcvzuah, ve köklerini ta-

Bugün saat 16 da ödemiş, Bergama, 
Dikıli zeybekleri cirit oynayacaklar 

rihin derinliklerine salan bir tqkila- Fuarımız. büyUk bir muvaffakıyet bekleri tarafından ci.rid ve milli oyunlar 

tı varB' dıkr. h-'-'--L k' b' içinde devam ediyor. Pazar günü Ber- yapılacaktu·. BütUn halk, tzmirin sayın 
ır crre şurası mu ~ 1

• 
12 

• Dikili gün(l fuara başka bir - ziyaretçileri bu eğlencelere davetlidir. 
Ak ve K.aradehiz:1e ~kiİ d!duk- :;ı:~, Bergamalı çocuklnnn c!!- Duhuliye yoktur. 
tank farsonkıra ı:ıu ~elmı _,r::. .. et edr, . ın1 ~e dı1tlan milll oyunlar btiyük bir zevkle Cumartesi günU fuarı 27395 kişi, pa-
ır gozetı CJUSIZm enız enn ~ftt.ı- -.t:l .... ı...+; .. 

~ ~'"'ıl.... zar günü 44,683 k~i ziyaret etmiştir. 
ser~tis~nder v; bu 8'f:.~~nin ~ı!- Bu gün saat is da Kızılçullu koşu ala- Şimdiye kadar hmir fuarını 386,274 
şketbtiglı nımet erb' en kcsildısı! ~f dnuı t nında, ödemiş, Bergama ve Dikili zey- lruıi ziyarette bulunmUŞ"tur. 

a u etmez ır §e e ısti a e et-
tiler. 

Zira Hıristiyan denizcileri, zama
nında İslam milletlerine hatta bazı 
Hıristiyan devletlere denizlerde hiç 
bir hak tanımıyorlardı. 

Türkler denizlerden istifade hak
kım her millete tanıdılar. 

Demek ki denizlerde Türk haki
miyetinin bir manası da bütün mil
letlerin oralardan istifadesi oldu. 

Dikkatsiz canbazın 
marifeti 

Evvelki gece Bayraklıda bayram ye
rinde ipte oynıyan canbaz Cemil, oyun 
yerindeki lüks lfunbasını yalonak ister
ken ispirto parlamıştır. Çıkan at~ ora
da bulunmakta olan seyircilerden on bir 
yaşında Tevfik oğlu Fikri ve bakkal Os
man kızı Halidi?nln yüzlerini yakmıştır. 
Dikkatsiz canbai yakalanmı~ ve tahkika
ta başlanml§tır. 

Amerikan Hasanın 
muhakemesi 

Kültür lisesi talebesinden Fethiyi öl

dürmekten suçlu Nuri oğlu Amerikan 

Hasmım muhakemesine diln devam edi-
lecekti. 

1ki ay evvel akll vaziyetten milşahede 
altına alınan Hasana ait rapor henllz gel-

mediğinden mahkeme, raporun gelmesi 
için başka bir güne talik olunmuştur. 

Halkın Deni.zde 
Hadise yerinde ald~ bıçak darbde

ri albnda can veren Mustafa bundan bir 
sene evvel evlenmiftir. Genç qi altı ay
lık hamiledir. Ölen 2 5 yaşında merd bir 
çocuktur. 

Bıçağı kimin kullandığı. kimin öidüT- Donanma ya kar
düğü şu dakikada belli değildir. Dinle-

Kaybolan adanı 
nen ıahitler : 

- c Bıçağı ibrahim kullandı.'> 

Diyorlar. Halbuki teslim oluı Hüse
yin ve İbrahim : 

- cHayır, firari Ekrem yaraladı ve 
öldürdü, diyorlar.> 

Hatay 
---o--

Devlet reisine cekilen 
' 

tebrik telgrafları 
• 

Hatay Dnlet reislijine intihap edi
len Ekselans Tayfur Sökmen, sabık ad
llye vekiü ve lzm.ir mebusu B. Mahmut 
Esad Bozkurdun yakın arkadaşıdır.. B. 
Mahmut Esat Bozkurdun B. Tayfur 
Sökmenle Hatay davasında müıterek 
çalı,malan vardır. 

Ekselans B. Tayfur Sökmenin Hatay 
devlet reisliğine inb'habı münasebetiyle 
B. Mahmut Esat Bozkurt aşağıdolcl teb
rik telgrafını göndermiştir ı 

Bay Tayfur Sökmen 
Ha y Devlet reisi 

Ant8kya 

Şl Saygı Ve Diin sabah s:;::::-;:rdoııda Fıt' 
Sev ' ı' sız konsolosanesi istikametinde d~ 

gıs bir adamın batıp çıktığı nazarı di~ 
--o- celbetmiştir. Fransız konsol eSt ı.el 

Limanımızda bulunmakta olan şanlı çilerl derhal yetişmişse de bu adnm sU11 
donanmamız, pazar günü hmir halkına arasında kaybolmuştur. 
cidden giizel ve heyecanlı bir gün ya- Bu vaziyet üzerine hadise zabıtaf 
şat:mıştır. Deniz çocuklarına .~asret 0~ haber verilmiştir. Mahallinde dalgıç' 
halkımız, d~nanmayı pa~ gunil ve dUn sıtasile yapılan aramada 35 yaşlarıJ 
ziyaret etmış, çok sevdiği donannıaspıı bir adama ait bir cesed denizden çı~ 
ön~üzdeki cumartesi ve pazar günleri rılmıştır. üzerinde, hilviyetini tcd 
de zıyaret edebilecektir. edecek bir vesika bulunnmanıışır. :ııJ 

-=- dise ehemmiyetle tahkik ediliyor. 

Kızın belinden 
65 Lirayı almış 

Cumaovasının Develi köyünden Meh
met km Ane eeceleyin uyku emuında 
evine giren hırsızın altmıı heı liraum 
çaldığını zabıtaya ihbar etmiştir. 

Yapılan tahkikatta. Aytenin secde
yin evinde yatarken ayni köyden Mev
lut oğlu yirmi bir yaılannda Bckirin 
duvardan atlamak suretiyle Anenin 
evine girdiği ve belinde sanlı olnn alt
mıı beo lirayı ölümle tehdit etmek sure
tiyle aldığı anlaıılmı§br. 

Bekir yak lanmışbr. 

-=-
Öğretmenler arasınJ' 
Niğde orta okul Fransızca öğretnıe' 

B. Yalvaçer Erkek lisesi Fransızca 
retmc.nliğine tayin edilmiştir. Karşı1' 
ka orta okulu tarih - coğrafya öğretıll~ 
Bn. Zahide, Üsküdar birinci okulu si 
retmeni B. Türkfuıla becayi§ edi~ 

--=-
Filibe panayırı 

Yedinci Filibe panayırının 10 Ni 
939 da açılarak 13 gün devam edeC 
Türkofise bildirilmiştir. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.19 yıl .uren çetin bir kavgadan •on- : Gelenler Gidenler : 

ra, kurtuluı günlerini yaııyan Hatayın : ................... ! ...................... : Güzel yalı 
Yeni ilk okul binası hürriyet ve istiklalini fedak.&r phmuzda Muğla mebusu bny Hüseyin Avni Er

aelnmlanın. Devlet reisliğinizin Hatay 
için kutlu olmaaım yürekten dilerim. > 

MAHMUr F.SAT BOZKURT 

can Muğladan ıehrimize eelmiıtir. 
Denizli mebllSU B. Khmı Denizliden 

tehrimize gdmiotir. 
Bodrum kaymakamı bay Fehmi la

tanbuldan fdırimi%e gclmi§tir. 

Güzelyalıda inıa edilen yeni ilk o~ 
lun muvakkat kabul muamelesi d 
sabah yapılmıştır. Bugünkü hukuku düvel ilminin 

babası sayılan ( Groçyus) tan önce, 
biraz iptidai §Ckilde olsa da, bugün
kü muknddes deniz serbestisinin, 
denizlerde Türk hakimiyeti ile to

Ekselans Tayfur Sökmen bu telgrafa 
ğıdaki cevabı vennqtir ı 

kadar büyüktür. biliyetli, hem de ona sönmez bir Bay Mahmut Eaat Bozkurt 
Hele İstiklal kavgalarımızda, düş- aşkla bağlıdır. 1znıir aaylaTI 

Emekli general Nuri Çeşmeden brni
re gdmiıtir. 

Bu okul 12 bin küsur liraya çJttll' 
tır. Bu ders yılı ba1ında faaliyete gef 

c:ek ve Cümhuriyct bayramında a~, 
töreni yapılacaktır. humu atılmış oluyordu. 

Ulusal tarihimiz için ne medeni 
şeref 1 .. 

manlann sıkı tarassutlarına rağmen Tarihi bir vakıa bunu çok güzel lzmir Aydın Sıtma mücadele heyeti reisi 
B. Abdurrahman Aydından oehrimize --=:---Türk denizcileri Taka denecek ka- gösterir. Teşekkür eder, ea.ygılanmı aunanm. 

dar küçük motörlerle neler ba~ardı- Sokullu Mehmet paşa bir gün do- T. SOKMEN ge:;a mebusu B. Cemal, mebusu Bar kapısında 
lar. nanma baş Amiralı Kılınç Ali paşa-

c h ·ı .. L k f N d d' -=- bay Vasıf latanbuldan ochrim.iz:e gclmi~ b . h d Türk denizciliği en zaif günlerin- ep ane ve sı un taşıma ta ne e- }'.a « e üşünüyorsunh ıye sor· ır Q İse Jıt 
de bile Türk ulusuna gücünün çok dakarlıklar gösterdiler. muş. Hellenı·c Lı·mes lerdir. O" 

ih h . b K 1 AI B' k' Mugwla mebu.u baw Hüsnü Kitapçı E iki T ·- b öııli üstünde hizmetler gördü. Ve n' ayet angı miUet ütün ı ınç i pa§a, c: ır sene Önce ı .1 vve gece un.uvaz arı 
En zaif günlerinde bile zaman za- denizciliği yok olduğu halde, bugün, felaketi» demiş. yenr' bı'r Vapur Ankaraya gitmiştir. bir hadise olmuıtur. Joı. 

d d · 'lik b S k 11 K d b 'il Kıqehir valisi bay Mitat Kıroehire git- Ç S C doi"'" man vatan için şeref sayılacak ha- on he§ yıl için e enızcı · te izim o u u, < e er etme, u mı et eşmeli Emin oğlu uphi ün j; 
diselcr yarattı. kadar bir yübelme kabiliyeti göate- gelecek sene içinde eskisinden daha safın aldı miştir. Turkuvaz barının pençerelerindeı:ı }# 

O yok oldu, denildiği günlerde rebildi? büyük bir donanmayı denizlere in- - mak istemiı, ~ıınon Abdullah oğlu 
bile vatan lrurtancı işler ba§BI'dı. Kom§ularımız devletler vardır ki direcektir. Bir donanma ki yelken- Memnuniyetle haber aldığımıza g6re zat buna mani olmuştur. "' 

Hamidiyemizin Balkan sava§ında bugünkü durumlannı yüz otuz ıe- leri ipekten, halatlan ibrişimden, ça- limanımıza muntazam bir servis yapan Ha/kevi köşesi Suphi, Behbdı dıpnya çağırın!# #' 
düıtman diyannı gülle eagn"' aklan al- nede elde edebildiler. palan gümüşten olacaktın cevabını Hellenic Lines vapur kumpanyası Nor- __ ırı 

:s-· Alınan dıprıya çıkar çıkmaz da sustalı ç---
tında bırakması unutulmıyacaktır. Biz on bet yıl içinde onları geç- vermiş. doyser Loyd kumpanyasının At- ~--aamzmmma•ı•ıi 

H L-'-- l B b 1 b' d ' ·1·• ..ıt__ dlı -ı-t-ı bn alm tır 1 - Evı'mız· bahr ... .;nde her hafta Behuda sa1dinnıştır. . . ,. . .1 Yine Balkan sava§ında İstanbul mek üzereyiz. atta bazı owum ar· ütün un ar ıze enızCJ ıge ı.ıN& & gt:ııwwu. aa ış • ·-- ~ 
üzerine yüklenen düşmanın, Çek· dan geçtikte.. olan muhabbet ve bağlılığı göster· Bu gemi 4600 tonluktur. Ve 1923 de perıembe günü eaat 21 de Karagöz oyu- Fakat çakı tenine kapandığı ıÇ~dil' 
mecelerden yolunu kesmekte o gün- * mektedir. ln:7a edilmiştir. Bize verilen maltlın.ata nu ve her haha pazar günü de saat 2 1 hi elinden yaralan~ bu eırada -"' 
kü filonun gördüğü hizmetleri tarih Bütün bunları ortaya koymakla Çalışıyoruz ve çalı§Bcağız. istik- göre gemi 32 bin Ingiliz lira.sına satın de orta oyunu vardır. Bütün yurdda,lar yerine yeti en znbıta da Suphiyi kıtf 
her gün anacaktır. vardığım netice ıudur : halimizin bir yönü de denizlerdedir. alınmı§tır. davetlidir. la götürmek üzere almıştır. jl>e' 

Dünya aavqında filomuzun Ça- Türk milleti karalarda okluğu ka- MAHMtJr E:_\T BOZKURT Piyasaınt%1n.sempatislnlkaz~olan 2 - 7/9/936 çar1&mba gilnil ıaat Deniz merkezine götürülmekte ,1,fl' 
nakkale sulanndaki faaliyeti, düş- dar denizcilikte de, en büyük var· Hellenic kumpanyası bu yeni ünitesi ile 17 de Hallı:: dersaneleri ve kunlar ve Suphi ayağı kayarak denize yu"{tj~ 
manın muazzam kuvvetleriyle mu- lık gösteren uluslardan biridir. (1) Anadoltıda Türk beylikleri: tımail mti§terilerlnln gittikçe artan taleplerine aaat 16 de Sosyal yardım komitelerinin mı§ ve çıknrılarnk memleket hııstıl 
kayese edilince akim alamıvacağı Türk milJeti denizciliğe hem ka- Hakkı U%1mçarrlıoğlu. cevap verebilecektir. hnftnlık toplanhlım vardır. ne knldınlmıştır. 
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Ha tayın büyük bayramı 
belediye bahçesindeki Antakya 

gardenparti çok neşeli olmuştur 
Arap gazetecileri ve ajans mümessili de hayranlıklarını izhar 
etmişlerdir. Hatay devlet reisinin Türkiye, Fransa, Suriye 

ve Lübnan Cümhur reislerine telgrafları 
ANKARA, ~ (A.A) - Reislcümhur 

Atatürk Hatay Devlet reisi Tayfur Sök
ınenln telgrafına aşağıdaki cevabı ver
lnf§lerdlr: 

bir müddet hasbihal ettik. Jki büyük ve ğına kavuşmuı olan Hatay ile Suriye 
dost memleketin teşriki mesaisi sayesin- Cümhuriyetl arasında samimi .dostluk 
de süratle tahakkuk eden bu mesut gün- münasebetlerinin tesis ve idamcsini kai
de bazı basiretsiz memurların da dahil ben arzu ettiğimi arzetmekle bahtiyarım. 
olduğu suriş unsurlarının tahrikatı yü- Bu gayeyi temin yolunda Ekselfınsınıı.ın 
zünden ilk intihap safhaları esnasında Hatay hakkında eyi komşuluk hislerin-

Bay Tayfur Sökmen 
Hatay reisi 

sebepsiz yere öldürülenlerin hatırasını den ve hayırhahane müzaheretinden Antakya 
teessürle anmamak mümkün değildir. müstefit buyurulacağım ümidiyle ıahsi 

Hatay Millet Meclisi tarafından Hatay Aqam yemeğini aralarında Arap saadetleri ve Suriyenin refahı hususunda 
reisliğine seçildiğinizi bildiren telgrafı- ajansının da bir rnümeuili bulunan mes- samimi temennilerimin kabulünil rica 
sıw memnuniyetle aldım. Bu kıymetli 

lek arkadaşlariyle yemiıtim. Gazetele- ederim. 
diyarın en yilksek makam ve vazifesini rine buradan verilen haberlerin çok yan- Ekselans Edde 
ihraz ve deruhte etmiş olmanızdan do- lış ve hadiselerle taban tabana zıd ol- Lübnan reisicümhuru 
;kyı aW tebrik ederken inkişafını dalına duğunu kendileri de teslim ettiler. Mem- BERUT 
alAka ve muhabbetle takip edeceğim Jeketlerlne Hataydaki birlik, denlik, dü- Hatay millet meclisi tarafından Hatay 
Bataydakl faallyetinlzde muvaffakıyeti- zenlik 'Ye biJhUA Türlr. unsurunun me- reisliğine bugün ıcçildiğiml ve bu yük
Dhl t.mennt eder ve Ha tayın yeni idare deniyet ıahasındaki terakkileri hakkında sek vazlf eyi ifaya haılamıı olduğumu 
altında pek çok ıaadet ve refahlar gör- bambaıka fikirlerle döneceklerini aöyle· Ekselansınıza bildirmekle ıereflenirim. 
Jneıiini yürekten temennt ederim. diler. Varlığına kavuımuı olan Hatay ile Lüb-

K. ATATÜRK HATAY DEVLET REtStNJN nan Cürnhuriyeti arasında samimi dost-
Antakya -4 (A.A) - Anadolu ajansı· TELGRAFLARI luk münasebetlerinin teais ve idamesini 

:tun huauaf muhabiri bildiriyor: Antakya 4 (AA) _ Anadolu ajansı· kalben arzu ettiğimi arzetmekle Ekselan-
Diln bütün elin ve bütün gece Hatay nın hususi muhabiri bildiriyor: aınızın Hatay hakkında eyi komıuluk his-

ınilli bayramını kutladı. Bütün kalpler Hatay devlet reisliğine intihabı müna- ]erinden ve hayırhahane müzaheretinden 
J.fataya iatildllinl temin eden Büyük ŞE- ıebetiyle Tayfur Sökmen Atatürke, müstefit buyurulacağım ümidiyle oahsi 
FE kalJl sonsuz minnet ve ıük.ranla Fransa, Suriye ve Lübnan Reisicümhur- saadetleri ve Lübnanın refahı hususun. 
prptı. Hatay çocuklannın tertemiz se- lanna aıağıdaki telgrafları göndermiıtirı daki ıamimt temennilerimin kabulünü 
-winç heyecanlannı bu heyecana hiç ıüp· Ekselans Kemal Atatürk rica ederim. 
hem: tarktan bütün kalplerle iıtirlk et- Türkiye Cümhuriyeti başkanı: HATAY DEVLET RE.iSiNiN TERCO-
llılt olan dünyanın dört bucağındaki ANKARA MEi HALI 
Türklerin bu 1-tı·Lıaı tezahüratını aözlerile A k .t (AA) Hatay me ı· . 111 

"" c.ı ., Hatay millet meclisi tarafından bugün n ara " · - c ısı 
sCSrmek euretiyle daha yalandan duyma- Hatay reisliğine seçildiğimi ve bu vazife- tarafından Hatay devlet reisliğine seçi-
larını leterdim. Dün geceki fener alayın- yi ifaya başladığımı yüksek huzurunuza len Ekselans Tayfur Sökmenin tercümei 
da binlerce Hatay çocuğunun başlan üs- arzeylemekle tcreflenirim. Türk.iyenin hali: 
~ d ..1ıL. len ) 1 · A _, nehn· Tayfur Sökmen 1307 tarihinde Kırıı_-... n e ,. ..... e mep e en ~ ULU önderi tarafından göaterilen yük- K 

1.. ____ ....... ~:1 ~ -Ltaa aenc.ir ULU __ L 1 '- d 1 d iki"' handa dogvmuı ve Reyhaniye mıntaka-JJUı - .....- ._.._ _. - a lııta ve yar ım sayca n e isf A.ıine 

felletlnln çlzclfll nurdan yolun sanki kavuşmu~ olan Hatnyın Ulu ŞEF Ata- sındaki Türk aşiret reisi Mustafa pa~anın 
l>lr timsali, bir aksi idi. Halk geç vakıt- t"" 1_ b'" ··k T .. k ·1ı ti. k b oğludur. Büyük babası 1826 da Mısnlı 

ur.ıte ve uyu ur mı e ne arıı es· 
lara kadar evlere girmem~. yap.sın lediği minnet ve ıükran ve bağldık bis- lbrahim papaya karıı bu havaUyi müda-
Atattlrk .... Ona minnet ve filkran ... Se.- lerini bu vesile ile de arzetmekle eon de- faa ettiğinden Sivasa hicret etmiı olan 
leri her dakika 1ıtildere yübelmlıtir. rece bahtiyarım. Vazifemin ifası •ırasın- Haydar beydir. Babası Mustafa paıa 

Belediye bahçainde tertip edilen gar- da yüksek alaka ve irptlannızın esirgen- Kırım muharebeıi,e iıtirak etmit ve uzun 
cienpartl •bahın eaat dördilne kadar memesi dileğilc candan bağlılığımı ve zaman kaymakamlık ve mutasarrıflık. 
devam etmlf, adedi beı yilzU bulan da· sonsuz eaygılarımı sunarım. larda bulunarak memleketine canla haf" 
vctliler zengin bir bj.ifede izaz edilmiı- Ekselans Albert Lebrün la hizmet etmiı bir ıahsiyettir. 
)erdir. Fransa reiıicümhuru Tayfur Sökmen tahsilini bu havalide 

Türkiye fevkallde murahhası Cevad p ARiS yapmıı ve kendi çiftliğinde ziraatle uğ-
Açıkalmla Kolonel Kole, Albay ŞükrU raşml§tır. lstiklll mücadelesinin bqlan-
K ti T '- F k Hatay meclisi tarafından Hatay reis-ana ı, Ürat ve ransız kıtaatı uman- gıcından itibaren ve milli dava uğruna 

liğine intihap edildiğimden bu euretle ba-aanları ve eubayları, Türk, Suriye ve muhtelif cephelerde ve sahalarda bilfiil 
l na tevdi olunan salahiyetleri ele aldıgvımı übnan gazetecileri davetliler arasında çall§lnıf bir vatanperverdir. 

Ek.sellnsınıza arz ile teref duyanın. Yu-bulunuyorlardı. Bundan sonra Atatürkün, Türk mil-
karıki hususu Ekselansınızın ittilama arz 

Bu çok güzel suvareye lıtirak eden Jetinin ve Hataylıların itimat ve muhab-
ederken bütün gayret ve itinalan bana aileler içinde çarpflarını ilk defa olarak betini kazandığı ve Hataylı olduğu için 

b verilen vazifenin ifasına haarey)iyecegıv"mi 
bu milli bayram ıerefine çıkaran ayan- Hatay devlet reisliğine müttefikan eeçil-

temin eylemek ve aynı zamanda derin lar sayılmıyacak kadar çoktu. Müsame- m~tir. 
J ıükranlarımın ve Hatay milletini asil reyi lıtikl&l ve Marseyyez marılariy e 

açan Türk ukerf bandosu yerini caza Fransız milletine hağlıyan samimt dost· 
terketmeden önce yeni hestelenmi' bir luk hislerinin teminatını Ekselansınıza 
Hatay marıı çalarak davetlilerin takdir beyan etmek isterim. 

YJNE BiR TAARRUZ OLDU 
Reyhaniye 4 (AA) - Pcrıembe gü

nü aqamı Halebin Harim mıntakasında 
eski usbeciler tarafından te§kil edilen 
arap çeteleri Cisri Hadid civarındaki 

Kürt Mirmi lranile Saçaklı köylerini bas· 
mıı ve üç Türkü öldürdükten sonra gel
dikleri yere çekilmi~lerdir. 

ve alakasını topladı. Bandoyu te,kil Ekselans Haıim Attasi 
eden kırk kitinin gerek tavır ve kıyafet· Suriye Reisicümhuru 
leri gerekse çaldık.lan parçalan hayran
lıkla takdirde yerli ve yabancı herkes 
müttefiktir. 

Kolonel Kolenin intibalarını sordum. 
Mükemmel dedi. Bu vesile ile de uıı:unca 

ŞAM 

Hatay millet meclisi tarafından Hatay 
reisliğine bugün seçildiğimi ve bu yüksek 
vazifeyi ifaya baılaml§ olduğumu Ekse
lansınıza bildirmekle fereflenirim. Varlı-

Öldürülen Türklerin cesetleri Antak-
yaya getirilmiı ve göz ya§ları arasında 
defnedilmiştir. 

Herek ede •• uzum •• 
panayırı 

Büyük bir neş' e içinde ve binlerce 
halkın iştiraki ile açıldı 

fzmit, S (A.A) - Dün baıtan bata 

Türk bayraklariyle ve uma dallariyle 
eilslenmiı olan Hereke Kocaelinin kör

fez sahili üzümlerine mahsus bir üzüm 
panayırı açılmışbr. Bu panayırın açılı-

tında vilayet erkanı bazı mebuslarımız 
vilayet ve lstanbuldan gelen binlerce 

halk ve gnzeteciler bulunmuştur. Pana
yır münasebetiyle vilfıyetin güzel sofra· 
lık üzümlerine mahsus olarak yapılan 
müsabakada gerek viluyet gerek kn:w· 
)ar itibariyle birincilik ve ikincihk alan
lııra nakdi mı.ikufııtlar ve altıncı a ka-

dar bağcılara dn hirer t kdirn n e vcril
mi tir. 

Mukafatlann tevz i mün betiyle 
Kocaeli vali i B. Haınıt Oskay bir nu
tuk eöyliyerek vil"y t üzümcıil vünün 
lnlti afı üzerinde yapılan çalıımalan Vt: 

alınan tedbirleri ipret eylemi7tir. 
Bunu takiben panayır münuebeti

le yazılan Kocaeli Ozüm türküsü genç 
köylü kızları tarafından söylenmiı ve sa· 
at üçte vilayet tarafından gelmiı olan 

davetli misafirlere Hereke köyünde gü. 
zel bir ziyafet verilmiıtir. 

Bu ilk üzüm panayırı viliyet halkı 

ve bağcısı arasında büyük bir alaka 
uyandırmııtır. 

Japonya üstü~de yeni 
yeni bir tayfun daha 
Londra, 5 (ö.R) - Röyter ajansı Tokyodan istihbar ediyor: Bü

yük bir tayfun yeniden Japonya üzerine düşmüş, Ozaka ve Koba 
mıntakalnrında tahribat yapmıştır. Domey ajansının bildirdiğine gö
re Tokyo merkez meteoroloji istasyonu tehlikenin safhalarını bütün 
gece takip etmiştir. Büyük Okyanus adalarında doğan tayfun Japon
ya üzerine dönmü~ ve bilhassa bir milyon nüfusu Kobe §chrini sar
mıştır. Bu sehir geçen sene de tuğyan felaketine uğramıı ve yüz ölü 
zayiat vermiıti. Bir çok evler de sular tarafından aürüklenmiıtL 

Irakta 
Umumi askerlik ka
nunu kürtlere nasıl 

tatbik edilecek 
Bağdad, S (AA) - Hükümet tara

fından ne§redilen bir kararname ile umu
mtleıtirilen mecburi askerlik hizmeti 
idari teıkilltı geçenlerde ikmal edilen 
kürd kabilelerinin bulunduğu mıntaka
da 120 kiıide bir kiti askere alınmak 

suretiyle tetbik edilecektir. 

Ankara 
Kültürpark inşaatı 

başladı 
Ankara, 5 (Hususi) - istasyon ci

varında yapılacak olan Kültürparkın in
şaıınn haşlandı. 

Arnavutlukta 
siyasi af 
Tiran, 5 (AA) - Krallığın ilanının 

onuncu yıldönümü münasebetiyle Kral 
Zogo ecnebi memleketlerde bulunan Ar
navut siyasi mülteciler hakkında affı 

umumi ilan etmiıtir. Bunlar oralarda bu
lunan Arnavutluk elçiliklerine memle
kete dönmek haklarından istifade için 
müracaat edeceklerdir. 

Diğer taraftan kral siyasi cürümler
den dolayı mahkum olan dokuz kiıiyi 

de affetmiıtir. 

Seferihisar Kaymakamı 
Vall muavini oldu 

Seferihisar (Hususi) - Jlçebay bay 
Şerif Epere Kars vali muavinliğine terfi 
etmiıtir. Mumaileyh yakında vazif eai ha- ı 
ıına gidecek ve ilçemizden ayrılacaktır. 

JJçemizde bulunduğu müddetçe dti
rüat idaresi yüzünden halka kendiıini 

sevdirmiıtir. Yeni vazifesinde baıarılar 
dileriz. 

. 
SON HABER 

T ethişçiler 
Filistinde Tul Kerim 
istasyonunu zaptettiler 

Kudüs, 5 { ö.R) - Bir tedhişçi çetesi T ulkcrim istasyonunu hü
cumla zaptetmiştir. iki yahudi istasyon memuru öldürülmüş, biri de 
ağır yaralanmıştır. Lindada bir marşandiz treni hattan çıkmıştır. Asi
ler rayların vidalarını çıkarmışlardı. 

Meçhul bir şahsın yaylım ateşi Lida garında bulunan bir yahudi 
grubu içinde iki kişi ölmü§, birisi yaralanmıştır. 

Ömer camiinin baş vaizi Şeyh Cüheda Ansari Kudüsün şimal ma
hallesinde Sen Pol yolunda bugün öğleden sonra ağır surette yaralan
mıştır. 

Kaza mı? Cinayet mi? 
Kuyudan çürü.müş çıkan hirinsan cesed! 

İstanbul. S (Hususi) - Ramide 30 numaralı evin kuyusundan 
rençber Refahiyeli Mevludun cesedi çürümüş bir halde çıkarılmıştır. 
Mevludun burada kimsesi yoktur. Bir cinayete kurban mı gitti yoksa 
kazara mı kuyuya düştü belli değildir. Zabıta ve adliye tahkikat yap
maktadır. Bu adamın Sabancada bulunduğu haber alınan karısı Şük
riye, sorgusu yapılmak üzere buraya getirtilecektir. 

/talyan Akademisi de 
Yahudiler aleyhinde çalışıyor 

Roma, 5 (A.A) - İtalya akademisi ırk siyaseti sahasında atıl bir 
vaziyette kalmamak istemektedir. Akademi riyaseti tarafından teşkil 
edilen bir komisyon Roma devrinden şimdiye kadar geçen asırlar 
zarfında yahudilerin ltalyan hayatında yaptıkları tesiri tetkike memur 
edilmiştir. 

Komite raporu son teşrinde akademinin yıldönümünde okuya

caktır. 

Ankara Halk Bankasının 
açılma töreni dün yapıldı 

A'NKARA, 5 ( Hususi Muhabirimiz- le ve heyecanla yapmaktan geri kalını- dır. Halk bankası bilhassa küçük esnafa 
den ) - Halk bankası Ari.kara Halk san- yacağız. Halkçılık vasfının Türk inkılA- kredi temin eylemek vazifesinı üzerine 
dığı bu sabah saat on bir buçukta baş bının asil karekterleri arasında yeralmıı almış olarak doğuyor. Ve bu müessese 
vekil B. CeIAl Bayarın huzurile açıldı. bulunma.ııı mUesseseınizin kunıluşunda- memleketin her tarafında tesis edeceği 
Açılma töreninde, Vekiller, Mebualar, k.l bUyU.k maksadı izaha kMidir. Çok ye- halk .sandıkları ile kUçUk ticaret erbabı· 
Mali müesseseler direktörleri bulundu- rinde bir hassasiyetle tefeciler ve tefe- nın kUçük kredi ihtiyacını karşılayacak
lar. Başvekil banka merkezini gezdi. cilikle mücadele yolunda ciddi kararlar tır. Ankara Halk sandığını müeakip ls
Banka, küçük esnafa az faizle kredi aça- alan cümhuriyet hükümeti bir tarafdan tanbulda da bir sandık açılacak ve onu 
caktır. Büyük şehirlerimizde de §Ubelerl ödünç para verme işlerini nizam ve in- takiben de lüzum görülecek her merkez
olacaktır. Bankanın merkezi §imdilik üzam altına alırken diğer tarafdan halk de birbirini takiben diğerleri açılmış bu-
vilAyetler bankasının blnasındadır. kUçUk kredi ihtiyacını en normal en ko- lunacaktır. 

Ankara 5 (A.A) _ Halk ban.kası ve lay ve en ucuz yoldan kar§ılamak dil- Arkadaşımız beyanatında memleketi· 
Ankara Halk sandığının açılqı merasi- ıüncesile tedbir almakta gecikmemiştir. mizde kredi teşkilAtının almış olduğu 
mi bu gün yapılmıştır. Meruimde baş- l§te müessesemiz böyle bir ihtiyacın hızı işaret eylemiştir. Memleketimizde 
ta B. M. Meclisi reisi Abdülhalik Renda mahsulU olarak doğmuş halka hizmet cümhuriyetten önce de bir iki milli ban
ohnak üzere dahiliye vekili parti genel gibi şerefli ve zevkli bir vazifeyi üzerine ka ve kredi müessesesi vardı. Fakat bun
sekreteri Şükrü Kaya, iktbat, adliye, alarak emniyeUe ve en iyi niyetlerle ça- !arın tam manasile birer kredi müesse
maliye, ziraat gümrük ve inhisarlar, lışmağa hazırlanmıştır. Büyüklerimiz- sesi haline gelmeleri ancak cümhuri
sıhhiye ve içtimaı muavenet vekilleriy- den göreceğimiz müzaharet, h~lk~m~z~n yet devri~de. müy~ser ~lmuşt~r. Bu gün 
le mebuslar bankalar idare meclisleri göstereceği rağbet muvaffakıyetımız ıçın memleketımizde hır mılyon lıradan faz. 
reis ve azalarile direktörleri Ankara vali isinad noktası, inkişafunız için takdir ve la sermaye ile çalışan 15 müessese var
ve belediye reisi haz.ır bul~nmakta idi- teşvik kaynağı olacaktır. Bu sayede bu dır. Bu bütün milli banka ve kredi mü
ler. gUnkU kUçük sermAyemiz.in yarının bil- esseselerinin yekunu ise 40 elan fazladır. 

Banka idare meclisi reisi Muvaffak yUk rakamları arasında sayılabilecek 10 - 15 sene evvelisine nazaran bir mu
İsmen bu vesile ile söylediği bir nutuk- bir hale geldiğini görmek mües,,eseyi ku- kayese yapacak olursak görürüz ki ta
ta Kemalist rejimin yurdun ekonomi el- ranlar kadar onun için ç~lışanlara, çal~- sarruf~ 350 • 450 bi~ fa~k vardır. 
hazına bu gün mütevazi fakat mütevazi şanlar kadar da ondan istifade eden azız Kredı. mu~mclelerı mıktarı ise muka
olduğu kadar manalı ve lüzumlu bir müşterileri Tilrk halkına haklı bir grur yese edılemıyecek derecededir. Kredi 
kredi müessesesi daha ilave elmiş bu- ve haz verecektir. Muvaffak olacağız.. te.şkilatnamesindeki bu geniş inkişaf hiç 
lunduğunu ~ret ederek demiştir ki: Bu halk müessesesi ilerleyecektir. Bun- şüphesiz K~malist rejimin krediyi ko-

Bu gün yüksek huzurlarınızda mua- da garantimiz müessesemizin de Türk laylıkla temın etmek yolundaki aldığı 
meleye başlıyacak Halk bankası ve ka- bankacılığını yaratan ve bu günkü ke- tedbirlerin neticesidir. Rejimimiz bunun
pılarını halkın istifade ve yardımına aça- mal mertebesine getiren sayın CelAJ Ba- la bihakkin iftihar edebilir. Bu münase
cağımız Ankara halk sandıfı cUmhuri- yann eseri olmuştur. Bu sevinçli günü- betle halk bankası kanununu bizzat h:ı
yet devrinde kurulan milll mUesseseler mi.izde huzurlarınızla bizleri bahtiyar zırlamı.ş olan başvekilimiz Celfıl Bayan 
silsilesine katılmış oluyor. Türk vatanı- eden sayın vekillerimize ve aziz davetli- huzurunuzda anmak bir borçtur. Halk 
nın ve onun sahibi a.sU milletin varlığı- lerimize hararel~ te§ekkilr etmeği vazi- bankasını büyük ümitle açmış bulunu
nı Yilksek phsiyetine medyun bulundu- fe biliriz. yor v~ muvaffak olacağına da §Üphesiz 
&il Atatürkün eşsiz idaresinde doğan bu Muvaffak İsmeni müteakip Eko~omi addediyoru?1. 
günk:U müatakil ve kudretli TUrkiyenin bakanı Şakir Kesebir de şunları soyle- Ekonomı hakanı Şakir Keaebir alkış· 
ekonomik, kalkınma yolunda baprdığı miştlr: . . !arla ve muvaffakıyet temennileriyle 
harikalar arasında Türk bankacılığının Halk banka idare meclisi reisinin şun- karplanan bu nutkunu müteakip tevdi 
da müstesna bir mevkii vardır. Dahil ol- dl dinlediliniz sözleri bankanın deruhte ettiği on lira ile banka muamelesini yap
duğumuz bu ,erefli çerçevenin içinde etmek üzere bulunduğu vazifeler hak- mak auretiyle halk bankasını ve Anka. 
biz de kendimize dilfen vazifeyi liyakat- kında klfi bir fikir vermiş bulunmakta- ra halk sandığını açmııhr. 

Nüremberg kongresi 
Dün Hitlerin ve yabancı diplomat-
ların huzurunda ilk celsesini yaptı 
Berlin, S (ö.R) - Bu sabnh hu usi alayından bir eref böluğü t"ziın ' zife-ı re . ılmı lnbılır 

trenle hareket eden bay Hitler saat 1 O. sini örmekte idi. fst yond n otel ka- K d 'etlı 
dar olan uzun yolda H lk d vl t r · "ni 0 

55 te Nürcmberge varını§ ve Garda par

ti §efi namına nazır h. Rodolf Hes tara

fından selimlanmııtır. Führerio hasse 

hararetle allcı l mı tır. B. Hitlerın 

rember e gelm i;le b her o lrt' 1 hı s b 
sosyalist partisinin senelık hiiyuk komt:- ıe berge h r ket etmi~le · 

ıkı 

Nu. 
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Hariciye Vekili' 

Dün sabah lzmire ~eldi 
Akşam Fuardaki ziyafette bulunan Vekil, 

halkın sevgi tezahürile karşılandı 
BAST ARAFI t iNCi SAHiFEDE Ziyafet çok samimi hasbihaller 

sında geçmiştir. 

ara-

sabah lzmir vapuru ile şehrimize gel-
rnişlerdir. 

Yali B. Fazlı Güleç, belediye reısı 

o;. Behçet Uz, Emniyet müdürü B. Sa-
llhettin ve diğer zevat motörle vapura 
giderek "sayın vekili istikbal etmişlerdir. 
Vekil vapurdan çıltaceğı suada Müstah
kem mevki komutanı tarafından selam· 
lanmı~hr. Vekil vilayeti. belediyeyi. ko
m~tanlığı ziyaret etmiıtir. 

·Hariciye vek.ilimiz fuarı ve intihap 

dairelerini ziyaret maksadiyle İzmire 
selmitlerdir. 

Fuarımmn ödemiş gecesi olması iti· 
bariyle ziyafet esnasında ödemişten ge· 
len Zeybekler ve ödemişin köylü kız

ları muhtelif milli oyunlarımızı oyna• 
mışlar, bilhassa Sadık efenin harmandalı 
zeybeği hararetli alh~lara maz!1ar ol· 
muştur. 

lbrahim efe ile oğlu Hakkının Kal
kan oyunu ve diğer zeybeklerin Köroğ
lu havaları ve zeybekleri hararetli alkış

lar toplamı,tır. 
B. Tevfik Rüştü Aras, saat yirmi üçe 

doğru ziyafetteki zevatla birlikte açık 
ZtY AFET hava tiyatrosunu §ereflendirmişler, ls-

Hariciye vekilimiz Dr. Aras dün ak- tanbul Şehir tiyatro!lunun vermekte ol
tam; Vali ve belediye reisi ile birlikte duldarı temsilin üçüncü perdesini sey
fuan ziyaret etmiş ve fuar mÜe!!seseleri ıetmişlerdir. 

'1akkında verilen izahatı dinlemiştir. Sa- B. Tevfik Rüştü Aras, Fuar tiyatro· 
ym vekil bugün İzmir vapuru ile İstan- sunda ve fuar dahilinde gezerken hnlkı· 
bula dönecektir. mızın içten gelen sevgi tezahürleriyle 

Şehrimizde bulunmakta olan Harici- ~arşılanmış ve hararetle alkışlanmıştır. 

ye vekili ve İzmir mebU!u bay Tevfik I Türkiye Harici siyasetini büyük 
Rüştü Aras verefine Belediye reisi dok- bir kudret ve muvaffakıyetle idare eden 
tor Behçet Uz tarafından dün akşam 1 bay Tevfik Rüştü Arasın bu !ırsatla tz
F uar gazinosunda hususi bir ziyafet ve- mir halkının hararetli sevgi tezahüratına 

rilmiştir. 

Ziyafette. Vali bay Fazlı Güleç, ınüs· 
tahkem mevki Jı:omutanı Tümgeneral 

Rasim Ak.tuğu, C. H. P. grup reis veki
li Antalya mebusu bay Cemal, Manisa 
valisi bay Lütfü Kırdar, doktor B. Ha
san Yusuf, Bay Ali Agah, bay Mithat 
Orel, avukat bay Mustafa Münir, tüc

carlarımızdan BB. Ahmet Bursalı, Sala
hettin, gazete başmuharrirleri ve daha 
bazı zevat hazır bulunmuşlardır. 

mazhariyeti eyrıca memnuniyeti mucip 
bir hadise halinde tecelli eylemiştir. 

Değerli hariciye vekilimiz, kendisine 
hns olan yüksek nezaketle lzmirde gör· 
düğü büyük deği2ikliğin ve muvaffakı
yetli eserlere ait tahassiislerini ifade ede
rek arkadaşlarına ved:ı etmiş ve gece 
yarısında İzmir vapuruna dönerek ge
ceyi vapurda geçirmişlerdir. 

Vekil bu sabah lstanbula dönecekler· 
dir. 

Mısır kralı Majeste 
F aruka suikast mı ? ... 

:tskenderiye 5 (A.A) - Royter ajansı 

1 

dönen başvekil Mehmet Mahmut paşa 
muhabirinden: bu gün tskendeTiyeye gelmiş ve Kahire-

Kral Faruk Muıır yUzme şampiyonlu- ye hareket etmiştir. 
ğu mnkliatmı ver:n~ olduğu Sporting Kahirede kral Faruka karşı bir sui
klüpde yUzme havuzunu terketmekte ol- kast rivayeti çıkmıştı. Pazar akaşmı 

duğu sırada kendisine bir el ateş edil- Sporting klüpde yüzme yarışlarında bu
miştir. Kral sağ ve salimdir. Mü~arün- luruın kral klübdcn çıkarken Suriyeli 
ileyh büyUk bir soğ\ık kanlılık göster- bir talebe kralın arabasına ateş elmiş. 
mek suretile saraya avdet etmiştir. Pazar akşamı resmen bildirildiğine gö-

Bu suikast hakkında alınan yegAne re yapılan tahkikat Suriyeli talebenin 
malO.mat hükümdarın güzergahında Su- tabancasını patlatacağı sırada kralın ara
riyeli olduğu zannedilen bir şahsın bir- basının Sporting klUbünden ayrılmış ol
denbire krala karşı rüvelverini doğrult- duğunu göstermiştir. Bu sebeple kralın 

muş olduğudur. Suikastı yapan şahsın şahsınn karşı suikast olmuş değildir. Su
yakininde bulunan bir adam silalıın en- riyeli talebe ifadesinde . tanımadığı bir 
daht istikametin! tebdil etmeğe muvaf- kimsenin bir tabanca düşürdüğünü ve 
fak olmuş ve silahtan çıkan mermi iki kendisinin bunu yerden kaldırmak iste-

::; -

Seydiköyiinde 
kaza 

Bir duvar yıkıldı 
3 kişi altında kaldı 
Dün sabah Seydiköyünde Beldağ ma

hallesinde müessif bir kaza olmu,, Üç 
kişi yıkılan bir duvarın altında kalmış

tır. 

Beydağ mahallesinde oturan Rama· 
zan oğlu Alinin evinin kerpiçten. duvarı, 

maili inhidam oldu~u İçin yı!::tırılacaktır. 
Duvar yıktırılacağı sırada kendiliğinden 

yıkılmıştır. Bu sırada duvarın altında 
bulunan 19 yaşında Recep oğlu o~rnan 

Maçı seyreden Valimiz haf taym. arasında konuşu11or 

Çetin, Mu!tafa Sadık ve Sadıkın kud~i 
Rasim yıkılan duvarın altında kalmı~lar
dır. 

iz mir galip 
• 

Veca içinde bağırışmağa başlıyan bu 
Üç şahıs etraftan yetişen köylülerin ça

lışmaları sayesinde kurtarılm•ş ve duvar 
altından çıkanlmı,tır. Osmanın ::ıağ ba-

Mısır 
2-1 

şampıyon takımı 
oldu cağı kırılmış, yüzünden d~ ağır bir ya

ra almıştır. Sadık ta yaralıdır. Yaralılar 
memleket hastanesine getirilmiştir. 

mağliip 
Eşrefpaşa cinayeti 

davası 

Rapor muhteviyatı heyeti hakimece d~ 
tasvip edilmiş ve duruşma altı ay sonrn· 
ya talik olunmuştur. 

Zevce katilinin 
muhakemesi 

Güzelyalıda karısı Rabiayı öldürmek
ten suçlu komisyoncu İzzet oğlu Sabri

nin muhakemesine dUn de devam olun· 

Kardeş Mısırdan lzmire selrun ve sev
.gi getiren değerli futbolcular pazar gü

nli Alsancak stadında büyük bir zevkle 
seyrettiğimiz bir maç yapmışlar ve İz
mirli gençlerle tanışm~ vesilesini bul
muşlardır. 

Ennadiülehli takımı, pazar günü yap
tığı maçta l - 2 mağlup olmasına rağmen 
kudretini gösterecek kadar temiz ve h~
kim bir ~yun çıkarmıştır. Eğer 1zmir, 
paznr günü, Mısır şampiyonu önünde 

muş~.ur. .. . .. parlak bir ga.1ebe temin etmişse, bunu 
Dunku celsede vekil mudafaasını ~·- 1 d futb ld ·· til ld ~ on ar an o a us n o u 6 umuza 

pacaktı. Suçlu vekilinin taşrada oldµJN- d ğil" d h h k tli "!L b" e ; a a nre ·e ve enel')ı& ır oyun 
nu ileri sürerek muhakemenin taliki is- y 

te · ı· y k"I' 1 b 1 d ı-: çıkardıgımıza hamletmek lfu.ınıdır. Ta-
nını~ ır. e ı ın ıazır u un uruıması k k .. 1 • • • •• ,., 1 ım ço guze oynamıştır. 

ıçın muhakeme başka bır .gune tanıt M 11 "Ik d · t• d 
1 

ısır ı ar ı evrenın yarım saa ın e 
o unmuştur. hAki d. ani y b" 

Attan düştü ağır 
. yaralandı . 

u m ıye atacagımız ır oyun çı-
karmışlardır. Bilalıara İzmirli çocuklar 
açılmış ve zaman zaman hAkim oyna
mıştır . 

Mısırlılar ilk ve son gollerini ilk dev
renin altıncı dakikasında çıkarmışlardır. 
40 ıncı dakikada İzmir muhtellti, Namı
ğın pasından istifade eden Fuadın aya
ğile beraberlik golünü çıkarml§lır. 

1kinci devrede İzmir muhteliti bir çok 
tehlikeler yaratmış, bir çok fırsatlar ka
çırmlŞtır. İkinci devrenin dördüncU da
kikasında enfes bir fırsat yakalayan Sait, 
çok güzel bir şut çekmişse de muhakkak 
bir gole golpost marn olmuştur. 

Biz galibiyet golünü ikinci devrenin 
on beşinci dakikasında attık. GoI şöyle 
oldu. Sait geriden kaptığı topu atlıyarak 
ömere geçirdi. Ömer bu güzel fırsatı, 

kendisinden dalia müsait bir vaziyette 
bulunan Fuada ~geçirdi. Fuat da şahane 
bir şutla topu ağlara takta. 

38 inci dakikada attığımız bir gol of
sayd olduğu için sayılmadı. İzmir bu su

retle 1 - 2 galip geldi. 

Çeşmenin Barbaros köyünden 18 ya· 
şında Ali Aydoğdu, Beygirle köye dö
nerken hayvanın ürkmesiyle dütmü~ ve 
ağırca yaralanmıştır. Yaralı memlttket 
hastanesinde tedavi altına alınmıştır, 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Finlandiya - Türkiye musabaka-
larını pehlivanlarımız kazandı 
yarın İzmire geliyorlar .. ~ 

seyirciyi bacaklarından yaralamıştır. diği sırada tabancanın kazaen patladığı- ı [ 
Paris 5 (ö.R) -Avrupa seyahatinden nı bildirmiştir. BORSA] 

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

Mareşal Feyzi Çakmak 
Antepte hararetle karşılandı 

Antep, 5 (A.A) - Genel kurmay Başkanl Mareşal Fevzi Çak
mak beraberlerinde Orgeneral Asım Gündüz, Körgeneral Galip De
niz, Tümgeneral Muharrem Mazlum olduğu halde bugün şehrimize 
gelmiştir. Mareşalımızt vali vekili, yüksek memurlar, parti, belediye, 
ve Halkevi heyetleri Narlı istasyonunda selamlamışlar, subaylar, me
murlar ve on binlerce halk ta şehir methalinde coşgun sevgi tezahür
leriyle kar_şılamışlardır. Mareşal ikametine tahsis ~dilen Halkevi 
önündeki meydanlığa toplanmış bulunan binlerce halk tarafından da 
Yaşa, Varol, diye selamlanmıştır. 

Mareşal şerefine C. l-1. P. tarafından yüz kişilik bir ziyafet ve.ril
miştir. 

Amele partisi kongresi 
Loiıdrada toplandı · 

Londra, 5 (Ö.R) - Bu sabah Blekholda Treds Unyons ( Amele 
partisi) kongresi toplanmıştır. Reis daha ziyade gecikmeden Alman
yaya bir ihtarda bulunulması lüzumu üzerinde durmuş ve demiştir ki: 

«Habeşistanı, Çini, İspanyayı feda ettik. Şimdi Çekoslovakyanın 
sırası mı geldi? Böyle değilse Lord Runsiman ne diye oraya gönderil
di. Bu cesur ve demokrat millet kurt ağzına atılmamalıdır. Çekoslo
vakya boyun eğmeğe ve Almanyaya teslim olmağa tazyik edilmeme
lidir.» 

Kogrenin ruznamesini tesbit eden komisyonun teklifiyle perşembe 
günü hususi bir içtima yapılarak beynelmilel vaziyet gözden geçiri
lecektir. 

Japonyaya boykotaj yapılması ve cümhuriyetçi İspanya için silah 
ambargosunun kaldırılması lehinde işçi yığınlarının harekete geçiril· 
mesi muhtemeldir. 

Paris, 5 {Ö.R) - Nasyonalist taarruzu Ebre cephesinde evvelki 
günler gibi §iddetle yeniden başlamıştır. Nasyonalist tayyareleri kasa
baları bombardıman etmişler, sivil ahaliye bombalar atmışlardır. 

ROZAS şehrini bombardımandan gelen tayyareler Serber Fransız 
hududunu tecavüz ederek Fransız arazisine girmişlerse de defi tay
yare bataryalarının ateşi karşısında çabucak aeri dönmü~lerdir. 

OZOM 
1423 Ş. Riı.a halefieri 
1399 Patcrson 
1393 Y. 1. Talat 
12 19 Alyoti bira. 
1032 M. j. Taranto 
98 5 A. R. Üzümcü 
862 j. Tara\ltO 
600 J. O. Tarım şir. 
595 Esnaf bankası 
528 Ş. Remzi 
353 K. Taner 
278 O. L O. Şahin 
243 P. Klark 
226 H. AlbeTti 
2 18 M. Be,ikçi 
154 Nihat Üzümcü 
1 18 D. Arditi 
84 P. Mihalef 
91 S. Erkin 
81 j. Kohen 
5 8 M. H. Nazlı 
32 A· Mayda 

11972 2 Yekun 
46790 Dünkü yekun 
58762 2 Umumi yekun 

tNCtR 

659 Tütsü şirketi 

303 Ş. Riza ha. 
303 Ş. Remzi 
128 P. Mihalef 
118 M. j. Taranto 
50 M. H. ; fazlı 
32 H. Levi 
22 A. Muhtar 
15 P. Paci 

1630 Yekun 
ı 045 3 Dünkü Yekun 
l 2083 Umumi yekun 

9 50 
9 75 

10 25 
10 50 
9 25 
9 75 
9 .50 
9 75 
9 75 
9 75 

10 25 
il 
9 75 
9 25 

10 
9 75 

10 
9 75 

l 1 
9 75 

10 50 
11 50 

7 
7 50 

10 50 
10 50 
11 50 

7 75 
7 
7 

12 50 

ZAHtRE 
151 çuval Buğday 4 875 
145 çuval Nohut 
151 çvnl K. D. 7 371 

12 50 
13 50 
12 
13 
14 
13 
14 50 
18 
11 
12 .25 
13 
11 
14 50
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12 :E İstanbul 5 (Hususi)- Finlandiya : 

11 
12 
13 
13 
10 25 
10 50 
12 50 . 

16 
13 
1 l 
10 50 
11 50 
13 
10 
12 50 
15 

5 
5 75 
7 50 

: güreşçileri yarın ( bugün ) tzmire : - -: hareket edeceklerdir. Dünkü güreş 5 - -: müsabakaları on bin seyircinin : -:: önünde yapıldı. Ekibimiz 5-2 galip 5 - -:: geldi. : - -- -::::;:::::1::::::::1::::::::::11:::::::::::: 
Türkiye - Finlandiya pehlivan karşı

laşması tarihinden bu sütunlarda bahset· 
miştik. Karilerimize, son güreş çarpışma· 
sının göğsümüzü iftiharla kabartan neti
celerini anlatmadan evvel, bu tarihten 
bir daha kısaca bahsedelim. 

Dünya güreş aleminde ıöhret almış 
olan ve enternasyonal birçok güreş pm· 
piyonunu yetiştirmiş olan Finlandiyalı
lnrla aramızda ilk resmi güreş teması ge
çen sene Finlandiyalılann merkezi olan 
Hel'lingfors ıehrinde yapıldı. 

Bu müsabakayı Finlerin en zenginle
rinden ve meşhur ,ahsiyetlerinden kont 
Sertel tertip ettirmiş, Kont Bertel Tür
kiye ve Finlandiya milli güreş takınılan 
arasında Greko Romen tarzında üç se
ne için yapılacak müsabakaların galibine 
hediye edilmek üzere ortaya çok kıy

metli bir kupa koydu. 
Bu kupa Finlerin semboHl olan iki 

ayıyı birbiri ile mücadele vaziyetinde 
temsil etmektedir. Geçen sene yapılan 
bu ilk Greko Romen müsabakayı Fin
landıyalılar 5-2 kazandılar. Yani 7 sık
let üzerinden ve 5 6 kilodan baılıyarak 
ağır sıklette nihayet bulan bu müsabaka
lardan beş tanesini onlar, iki tanesini de 
biz kazandık. Netice itibariyle de takım 
halinde bu müsabakayı kaybetmiı olduk. 
Yine geçen sene Groko Romen karşıla,.. 
mayı müteakip iki milli takım arl\sında 
yapılan hususi mahiyetteki serbest gÜ· 
ıeş müsabakalannı büyük bir farkla 
milli takımımız ve 1-6 olarak kazandı. 
Bu vaziyet, serbest güreş tarzının bizim 
eski yağlı güreşlerimize daha -.ıygun gel
mesinden neıet ediyordu. Filhakika mil
li sporumuz olan güreşlerde Türk kuv
vetini ve çabukluğunu serbest güreş da
ha güzel tebarüz ettirebilmektedir. 

Fakat bu defa Ankarada da yine !,iri 
serbest, diğeri Groko Romen olarak ya
pılan milli karşılaşmaların her ikisini de 
kahraman çocuklarımızın kazl\nmış ol
ması güre, tarihimiz~ şanlı bir sahife da
ha ilave etmiştir. Ank:ır:ıda yapılan bu 
iki müsabaka hakkında elde ettiğimiz 

malumata göre, 3 Eylül Cumartesi gi.ınü 
Ankara stadyumunu dolduran ve şinı

dive kadu 2örülmemiı bir halk kalaba· 
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6 Şehir 
Baş pehlivanları 
bugün seçilecek. 

-0-

BAŞT ARAFI 1 NCI SAHIFED't. 

sabakadan üç tanesini; Trakya. lswı' 

bul ve Mısır maçlannı kazandık. A-1' 
kara ile do berabere kaldık. Bu, ge~e• 
sene Fuar sezonunda yapılan müıaba~ 

ların neticesinden çok daha yüksektir.. 
lzmir sporuna güzel galibiyetler tenı~ 
eden çocuklarımızı takdir ile anarız. 

Bu münasebetle, her sene Fuar zaınll" 
nında mühim spor temastan huırlıyd 
Türk spor kurumu muhterem başkanııı• 
ve Federasyonlar reislerine de lzmiriı 
teşekkürlerini sunmak bizim için bİ' 
borçtur. 

F uann futbol maçları bu suretle bel 
bakımdan güzel şartlar dahilinde nib»' 
yetlenirken, şimdi de çok. mühim gütel 
müs~bakalarına başlanmı' bulunuyor. 

Güreo müsabaklarının ilk \:ısınınJo 
Türkiye Groko Romen 11ampiyonasınt 

hazırlık mahiyetinde olan İzmir grup bi-

rincilikleri teşkil etmektedir. Bu ga# 

piyona için bütün Türkiye sekiz grubı 
taksim odilmi~tir. Gruplardan birisi dt 

altı bölgenin güreşçilerini karıılll§br•• 

cak olan lzmir grubudur. İzmir grubUJI" 
dnki altı bölge, Aydın, Antaılya, Afyoa. 

Konya, Eski,chir ve lzmir bölgeleridit• 
Bu bölgelerin kendi aralannda yapbld•• 
rı seçme müsabakalarında şampiyonluğ11 

kaza.nan güreJÇiler grup müsabakalann• 
iştirak etmektedir. 

Altı bölgeden beşi bugün 1z:mird• 
hazır bulunmaktadır. Yalnız Eskişcbiı 
bölgesi henüz daha gelmemiştir. Gru1' 

güreş seçme müsabakalarının ilk kısrııl 

dün Fuar tiyatrosunda yapılmı~tır... Bo 
müsabakalara ait tafsilllt diğer sütunları
mızdadır. 

Dünkü müsabakalarda kazanan gil
reşçUer bugün yine. Fuar tiyatrosuncl• 
saat f 6 da final müsabakasını yapacak• 

lardır. Fjnale kalan güreşçiler, ~ltı bŞI• 
genin. en seçkin, kuvvetli ve pehlivanlık 
tekniğini kavramış çocu~lı;ındır. Bu itr 

harla Bunların aralannda: bugün .yapılr 
cak olan nihai çarpışmalar fevkaladl 
heyecanlı olacaktır. 

.Bugünkü m'iisabakalarda. kazand 
P,ehlivanlar, l 0-11 Eylülde diğer grur 
lnrdan aynı suretle seçilen gürc1Çilcr1' 

Türkiye Groko Romen birinciliği i~ 

kartılaşmak üzere Ankaraya gidecek• 
lerdir. 

Bugünkü müsııbakalara da Fuar tiy•" 
rosunda saat 16 da bqlanacaktır. Dil" 
huliye 40 ve 20 kuruıtur. 

l:ğı kar§ısında Groko Romen müsaba
kası yapılmıştır. Bu müsabaka, Helsinf' 
frosta 5-2 aleyhimize neticelenen ka~ 
la§manın ikinci müsabakasını te§kil edi-
yordu. Eğer takımımız bu müsabaka!' 
kaybetmiş olsaydı, üçüncü müsabakanJll 
neticesi ne olursa olsun, ortaya konaıt 
kıymettar heykel bizim için kaybedilınif 

olacaktı. Fakat güreııçilerimiz ciddeıt 
büyük bir varlık göstererek bu çetin iıJJ" 
tihandan zaferle çıktılar . .. 

1ki mücadele 5 6 kiloda oldu. Ve FiD' 
ler bu kilodaki müsabaka ile berab,ı 

müteakip 61 ve 66 yı arka arkaya X-
znndılar. Güreş yedi sıklette yapıldığın' 
göre Türk takımı çok müP,ül bir vaZi' 
yete düşmüştü. Muhakkak bundan soO" 
raki bütün sıkletleri yani 72, 79, 87 ~• 
ağırdaki müsabakaları kazanmamız ictll' 
ediyordu. işte bu çok güç netice, nihayet 
lehimize olarak. tezahür etti. Ve Tür1' 
milli takımı 3-4 bu yaman mücadelede' 
yüz aklığı ile çıktı. Şimdi 19 39 da Hel
singforsta yapılacak üçüncü karşılaşın' 
büyük bir ehemmiyet almıııtır. 

Güreoçilerimizin gelecek sene de ayııl 
muvaffakıyeti göstermelerini dileriz. 

4 Eylül Pazar günü Türk-Finlandi:f' 

takunlan ikinci ve serbest güre' müsaı,.
kalarını yaptılar. Saha yine çok kalab_. 
lıktı. Şeref tribününde bir çok büyükleri' 
miz de yer almıştı. Müsabakalar fev~ 
ade güzel ve heyecanlı oldu. Neticed' 
Türk milli takımı 5-2 galip. Yaşasın çO' 

cuklar .• 
Finlandiyalılarla yapılacak üçüncü •' 

dördüncü karşılaşmalar lzmirde ola~ 
Bu büyük ve çetin çarpışmalar Fuar ti" 

yatrosunda 7 Eylül Çarşamba ve 8 ~ 
lül Perşembe günleri saat 18 de b.,Jr 
yacaktır. Bu müsabakaların birincisi f" 
ni 7 Eylül Çarşamba günü yapılacak ol.
serbest güreştir. 8 Eylül de Groko JtO' 
men karşılaşması olacaktır. Burada fiıl' 
landiyalılar karşısına çıkacak Türk ~ 
kımlarında Çoban Mehmet, Büyük MıJI' 
tafa, Mersinli Ahmet gibi güreş yıldı$' 
larımız da bulunacaktır. 

Bu güzel ve heyecanlı pehlivan gO' 
l · · h lk ·· b"I • • "n dır reş erını a ımızın gore ı mesı ıçı 

huliye 50 ve 35 kuruııtur. 
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Zayıf Ambalaj 

Medeniyetin 
cellidı harp 

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

!Kooperatif j Kan nakli 
Büyük yenilikler 

arzediyor 
Şim<li bizde rüıvet falan almazlar... Bu YllZİyet ltar,..ında etyalan tart-

Eskiden riifvet almadan ve yahut ver- makla metııul olan memur küplere bin
meden aduu atmak bile kabil deiildi. di: 

~Davasır.ın değer-~ 
~ li bir işçisi ~ 
iB.IsmailHakkı Veral~ 

Yazan: Loyd Corf - BAŞTARAFJ s ıNcı sAH1FEDE..:. 

Loyd Corç «Medni11et cell4da harp> 1 sayıldı ve yaralılan saymak kabil olmadı. kuruıu alarak baıkalarının ceplerine 
bqlığa altında neşrolunan bir yazısında 1 On gi.ln aoura, yanın milyon kifl tehir- hediye ediyor. 

Kan "kuvvet ••rabı,. 
yerine l&ullanalacak mı? 
Kan nakli son uır tıbbında en büy~ 

Halbuki timdi insanlann ahlakında - Bu ne demek) diye haykırdı .. Se-
eyiliie doğru büyük bir deiiıiklik var. nin hu hareketini nasıl bir manaya al. 

Geçenlerde teyzem gribe yakalandı. ma1ı? Dört gözlü hergele, bu düpe düz 
Kısa bir zaman sonra da öldil. Fakat rüşvet değil do nedir) 
ölümünden evvel, arta kalacak etya}an- Gözlüklü adam, yaptığı hareketin kö-

dünya11ı korkutan harp tehlikesi ve bu-1 den kaçmıştı, çUnku. bütün Kantonun Müstahsil endiıo ve heyecan içinde ... 
gün ~'" edeft harpleri gözden geçir-, üzerinden son on bir .ay içinde sekiz yüı Orumün ne halinden, ne de istikbalinden 
mektedir. defa tayyare geçmiştir. Harbin fecaatini emniyet bulmıyor. Bazı üzüm müstahsil

yeniliklerden birini teşkil etmektedir. 
Bugün de bir Amerikan doktoru yakın
da hava tebdili yerine kan nakli yapıla
cağını haber veriyor. 

Doktor Bernhaym Ame'l"ikan tıb il.e
minde kan nakli miltahassıslarından bi
ridir. Bu.lunduğu bir beyanatta diyor ki: 

nın. köyüne, akrabalarına gönderilme- tülüğünü derhal anladı: 
sini vasiyet etti. - Ben paralan laf olıun diye cebim-

lıte teyzemin bu vasiyetini yerine ge- den çıkardım, dedi. Eşyalanmı baskül
tirmek icap ediyordu. Eşyalarım sandık- den indirinceye kadar, paralarımı siz tu
lara yerleştirdik. Ve trene vermek Üzere tasınız diye, onları size vermek istedim. 
yük istasyonuna geldil-. Gözlüklü adam ne söyliyeceğini adeta 

İstasyonda oöyle bir manzara gözü- ııaıırml§tı. Abuk aabuk. manasız bir odun 
müze çarptı: Sevkedilecek bağajları kayt vurulsa çoktan razı idi. 
ve kabul eden bir kulübe .. Tabii kulü- Şimendifer memuru: 
benin önünde sıra bekliyen bir sürü in- - Ayıp, ayıp diye söylendi. Burada 
ıan... rüşvet alınmaz .• Sandıklarınızı alıp def-

Beri tarafta binlerce kiloluk ağırlığı olup gidiniz!.. Fakat bunlar beylik cıya 
tartabilecek kadar büyük bir baskül... olduğu için, bak §urada durmakta olan 

Baıikülün yanında da qyalan tartmak adama müracaat ederek onlara birkaç 
için bir §İmendifer memuru.. çivi çaktırınızl Paraya gelince... Haydi 

Eşyayı tartan memurun çok sempatik gene talihiniz varmış .• Sizinle uğra,acak 
bir yüzü vardı. Her halinden, eyi bir İş kadar hiç te boş vaktim yok .. 

adamı olduğu belli oluyordu. Rakamlan Fakat buna rağmen oradaki memur
çabuk çabuk söyliyor, ıüratle defterine !ardan birini yanına çağırarak, hakarete 
kaydediyor, kaıla göz arasında etiket· uğramış bir insan haliyle: 
lcri yapıııtınyor ve lazım gelen izahatı 

veriyordu. 
Ortalıkta tıs bile yoktu. Sadece me· 

murun mübarelıc sesi duyuluyordu: 
- Kırk ... Yüz yirmi.. Elli. •. lndiriniz! 

KaJdmruzl.. Götürünüz!.. Aptal, bu ta-
rafta durma, öteye geçi. 

- Biliyor musunuz, dedi, şimdi ne 
oldu? Herifin biri bana rüşvet teklif et

ti. Acele edip te paraları iade ettiğime 
adeta pişman oldum. yoksa mükemmel 
bir meıhut cürüm yapmak imkanı vardı. 
Fakat arbk geçti .. İspat imkanı yok. 

- Vah vah, dedi .. Cidden yazık ol-
muf .• 

Gözlüklü adam, fena halde mahcup 
olmuı bir vaziyette sandıklan baskül
den indirdi. Ambalajlannı takviye et
tirdi ve gerisin geriye gene basküle ge

tirdi. 

Bu aırada benim eşyaların ambalajı 
da bana biraz zayıf gibi göründü. 

Amerika Cümhurreisi bir giln: cBil
tlin milletler medenidir> diye bağırmıştı. 
Fakat bugün gazeteleri okurken hakika
ten insanlar medeni mi, yoksa bu bir ha
yal mi, düşünüyoruz. 

Medeniyet mevcutsa bile her halde bu 
son günlerde biraz azalmış olacak. Bu
günkü harbin fecaati hiçbir şeye benze
tilemez. On altıncı ve on yedinci asırda
ki harplerin fecaati bugünkü Çin veya 
İspanya bombardımanlan yanında sıfır 
kalır. 

Bugünkü katliamlara binlerce kilo
metre uzaktaki masa başlarından karar 
veriliyor. Kadınlar evlerinde sakin otur
maktadır. Çocuklar bahçelerde oynuyor
lar. Halbuki diğer tarafta birçok çocuk
lar öldürülüyor veya kadınlar açlıktan 
ölüyor. 

Medeni olduklarını söyliyen üç millet 
bir ölüm dansı içinde. Bunlar en küçük 
bir sıkılma bile duymadan etrafı mez
bahaya çevirmekle kalmıyorlar, aynı za
manda gazetelerinde yaptıklarını ve kat
liamlarını yazıyorlar. 

Mamur bir şehri bir harabeye çeviren 
bombardımanlara karşı ne gibi bir mu
kabil harekette bulunulabilir? Kanton 
huduttan yüzlerce kilometre uzakta nU
fusu 1 milyon 134 bin. Bunların büyilk 
bir kısmı ayni yerde topl~ olarak ve 
biz garplıların anlıyamıyacağımız bir şe
rait içinde yaşıyorlar. 

Atılan bir yangın çıkarıcı bomba bir 
iki saniye içinde, mallarını aleve vere
rek, binlerce ailenin felaketini ınucip
olabllir. 

tasavvur için kelime bulmak kabil değil- leri, bilmem kaç kurup kadar düıen fj. 
dir. atlere bakarak bağlarını ıökmeğe ve 

Fakat bütlin bu cinayetleri bilmemez- soğan ziraati yapmaia huırlanmıılardı. 
]ileten gelmemek de vazifemizdir. Bugün Çok muvaffak baıvekilimiz, iıte bu 
Çinin, İspanyanın başına gelen yarın sırada yaraya teıhisini koyarak kararını 
Londranın, Parisin veya Berlinin başına verdi. 

gelebilir. Sayın baıvekil Celal Bayarın emirleri 
Loyd Çorç bundan sonra, Çincle bom- ile tktısat vekaleti iç ticaret umum mü

bardıman edilen §ehirlerin feci hallerini, dürü bay Hakkı V eral, Ozüm Kurumu 
caddelerin korkunç manzaralarını, gaze- teşkilatını kurmağa memur ediliyor. Ku
telerde çıkan haberlerden naklen anlatı- rum şu i, leri görecekti : 
yor ve vazısını şöyle bitiriyor: 1 - Piyasa berbat vaziyette idi. Pi-

Bu gün Ispanyol şehirleri gibi sakin yasaya istikrar vermiı olmak için üzüm 
şehirler, kimsenin müdahalesini görme- kurumu acele bir müdahalede buluna
den tahrip edilirse yarın nyni tayyarele- cakb. 
rin geli.p bizim şehir ve köylerimizi bom- 2 - Kurum, piyasadan satın alacaih 
bardıman etmiyeceğini kim temin ede- üzümleri depo edecek ve yep yeni müş-
bilir? teriler bularak sntncnktı. 

Guemika Baskların mukaddes bir 
şehri idi ve içinde ne bir tek mitralyöz 
vardı, ne de bir tek 1op. 

Akdeniz sahillerinde müdafaasız, as
keri kuvvetten mnhrum birçok iş şehir
leri, sakin köyler; çocuklar, ihtiyarlar, 
öldürüldü. Akdeniz böyle bir hücuma 
uğrarsa Manş denizi neye uğramasın? 
Amerika böyle bir tehlikeden kendisi
ni mesafe itibarile çok uzak buluyor. 
Acaba hakikatte öyle mi? 

Mesafeler gün geçtikçe azalıyor. Bu
gün bizimle Nevyork arasında munta
zam bir hava postası tesis edilmiştir. 

Asor adaları bir askeri merkez, bir harp 
üssü olabilir. 

3 - Kurum, üzüm piyasasının nuı· 

mı olacak, temevvüç istidadı olan gün
lerde seri müdahale ve mübayaatiyle 
buna mlni olacaktı. 

Bunların hepsi, hepsi yapılmıı. Ku
rum faaliyete geçmiıı. piyasaya müda
hale etmiş, icabında günde üç bin, be~ 
bin çuval üzüm satın almıııtır. 

9 3 7 Ege manevraları esnasında Ger
mencikte idik. Akşam vakti heyeti Ve· 
kile Azası da, hususi trenle Germenciğe 
gelerek burayı tereflendirmiılerdi. 

İncir müstahsilleri arasında bir kay
na§ma vardı. İncir satılmıyor, satılsa bi
le prasa fiatine gidiyordu. 

Trenden inen Heyeti Vekile azuı 
meyanında sayın bqvekil Celil Bayar 
da vardı. 

- Biz Amerikada kanı artık kuvve1 
şurubu yerine bile kullanıyoruz. Kuv
vete ihtiyacı olanlara, türlü türlil illg 
vereceğimize kan naklediyoruz. Yeni do
ğan çocuğun derhal inkişaf etmesi ve za
yıf bUnyesile, hastalıklara karşı koymBSI 
için yine kan veriyoruz. 

Bir zaman gelecek ki insanlar tebdiU 
havaya bile gitmeğe lüzum gönniyecek· 
ler. Kan nakli o kadar taammilm edecek 
ki herkes bunu tabii bir tedavi gibi kar· 
şılıyacaktır. 

Kan nakil meselesinde en büyük mUJ
külat, vericilerde karşımıza çık.makta
dır. Kan vericilerin adedi bugün pek az. 

dır ve ancak hastahanelerde bir iki ~ 
bulunmaktadır. 

Halbuki kan vericilerin çoğalması lA
zımdır. Bunun için de şu kanaatin yel'
leşmesine lüzum vardır ki, kan veren biı 
adam sıhhatinden hiçbir şey kaybetmez. 
Kan verecek kuvvetteki bir vilcut, vel'
diği kanı bir iki saat zarfında tekrar ka· 
zanır. Çünkü kandaki hemoglobin büyük 
bir süratle çoğalır ve noksanı derhal te
lafi eder. 

Geçenlerde Paristen haber verildiği 
gibi, Fransada, hastalara naklolunac:U 
kanın, hususi muamelelerle şişeler içindt 
muhafaza edilmesine dair tecrübeler ya· 
pılmaktad.ır. 

Bu arada, gözümüze fimendifer me· 
murunun bir huauaiyeti daha ilişti. He
rif, it adamı olutundan maada. fevkala
de, hatta biraz da lüzumundan fda, 
nizama, kanuna ri.:.yetklrdL Hemen he
men her iki kiti de ve yahut her üç kişi 
de IJir, CJ}'alan kabul etmekten istinkaf 
ediyordu. Mesela aandığın ambt\lajında 
ufacık bir noksan olaa. vo yahut qya 

denklerinden birinin ipi biraz gevıelıc bu
lunsa, o derhal bu gibi e§yalan geri çe
viriyordu. 

f.§yaJarının ambalajlannda bu gibi ln
zalar çıkanlar, derhal feryat ve figana 
bqlıyorlar, itlerinin geri kalacağından 
endişeye düşüyorlardı. 

Fıilı:at qyalan tartan memur buna da 
lakayt kalamıyordu ı 

Tartı ima sırası benim eıyalara gelme
den önce onları aldım ve keıerli adamın 
yanına yaklaprak, her ihtimale karıı 
birkaç çivi çakmasını rica ettim. 

O, benden sekiz ruble para istedi. 
Bu hale bayağı içerleClim: 

- Yahu, d edim 1\UlUn şurasında üç 
çivi çakacaksın. sek~ ruble ıistemeğe 
utanmıyor musunuz? 

Bugünkil harplerin dışında bulunan 
milletlerin, kendi menfaatleri icabı, bu 
gibi hallere karşı bir karar vermeleri 
lazımdır. Vukubulan fecaatleri tasvir 

Çinde son derece sıcak bir günde, 28 etmek kA.fi değildir ve kafi sayılmama
martta, Japonlar Kantonu bombarduna- lıdır. Harekete geçmek lazımdır. Bu
na başladılar. Üç gün bombardımandan/ gUnkil Herod'lara: <Masumları öldür
sonra ölenlerin adedi 1100 ü, yaralılar da mek çok fena bir harekettir!t Demek 
1600 ü bulunmuştu. 5 gün oldu: 550 ölU kafi deği\dlı. 

Kalabalık bir heyet, bir çiftçi heyeti, 
incirini aatamıyan müstahsilin kendis: 
Baıvekilin yoluna dü§tüler. İçlerinde, 

yarayı dctiP detmemek hususunda te
reddüt edenler vardı. 

Vaziyeti derhal kavnyan aaym ba1ve
kil. kendisine yalda§rnakta tereddüt ge
çiren güzide li~yethı yanma geldi : 

Doktor Bernhaym da bu hususta teo. 
rübeler yapmıştır. Doktorun söylediğlıu 
göre, kan, vilcuttan çıkarılıp yirmi da
kika zarfında dondurulabilirse istenildi
ği kadar saklanması kabildir. Dokoı 
şimdiye kadar yaptığı tecrübelerde kanı 
20 dakika zarfında dondurmaya muvaf· 
fak olamamıştır. Fakat bu neticeye biı 
gün varacağını ümit etmektedir. 

...................... 

Balkanları Karagöz hakkında 
bir yazı 

- Vatandqlar, diyordu; böyle ah
layıp oflıyacafuuza. Cf}'1lnızın ambala
jını aailamlaıtmnızl Bakınız turada. 
elinde çekiç ve çiviler olduğu halde birisi 
gezinip durur. Ona baı vurunuz da. san· 
daiınıza bir iki çivi vuruverain. yahut 
fazladan bir İp daha aarıversin 1. Sonra 
da., hakkınız kaybolmasın diye, sıra bek
lemeden bana geliniz! .. qyalannızı he
men kabul eder ve tartarım .. 

Memurun dediği doğru idi. Ortalık 

ta, halükaten. elinde kCKr ve çiviler ol
duğu halde bir adam vardı. Adamcağı
zın yüzü kanter içinde idi. Ha babam 
keser sallıyor, çivi çakıyordu. 

Eşyaları reddedilenler, hemen bu 
adama ba§vuruyorlar, ona yalvarıp ya
karıyorlar, hatta emeğine kar§llık para 
bile teklif ediyorlardı. 

Bu arada, sıra gözlüklü bir adama gel
di. Gözünde gözlük oluşuna rağmen hiç 
münevver bir odama benzemiyordu ... 
Galiba biraz miyoptu .• Galiba da göz
lerinde trahom vnrdı. Herif galiba göz
lerini başkalarından saklamak için göz
lük takmıştı. Maamafih belki de bu adam 
bir gözlük fabrikasında çalı~ıyordu. Çün
kü gözlük fabrikasında çalışanlara beleş
ten birer gözlük verirlerdi. 

İşte sıra bu gözlüklü adama gelince 
o, basküle yııklaştı. Baskülün üzerine 
alh sandık yerleıtirdi. 

Adam heni h ir kenara çekerek mah
rem bir eda ile: 

- Haltlınn arkadq. dedi, hen tek 
baııma olsaydım bunu size üç rubleye 
de yapardım .. Fakat gelgelelim benim 
de ortağım var .. Paranın yansmı ıu kaz 
suratla timendifer memuruna vermek 
mecburiyetindeyim. 

Herif bunu söyleyince, ben yavao, ya
vaş işin içinde dönen dalavereyi anla
mağa bqlamı~bm. 

Ktrk sene titreten meş
hur komiteci Mihalof 
bugün ne haldedir? 

Makedonyarun tacsız hükümdarı , • 
Orim adını taşıyan meşhur Bulgar ihti

Sırrını ele verdiği için herifin biraz ca- ııı.ı k ·ı • 
cu omı eSinin reisi, 4000 kişi öldüren nı sıkıldı. Bin dereden su getirmeğe, ay- l ı 

- Demek ki, dedim, siz paranın ya
rısını ıu qyaları tartan memura veriyor
sunuz, değil mi) 

1 ki _1 v d ve sene erce bütün Balkanlarda bir tet-
ı arın a7..ııgın an hayat pah Iıl v d · 

v • a ıgın an hış ve dehşet sembolü halinde hüküm 
falan bahsetmege başladı. .. 

suren adam.. Yani V ançc Mihailof bu-
Eşyaları baskülün üzerine koyarak 

büsbütün sağlıım bir hale gelen amba
lajımı tetkike koyuldum. 

Eşyalarımı tartan memur İse, eşya
lardan ziyade bana bir göz atarak: 

gün, en aşağı tabakadan bir serseri gibi 1 

ve bütün Balknnlnrdan koğulmuş .. Sil-! 
rülmüş olarak Polonynda bulunmakta- 1 
dır. Adını Balkan tarihlerine döktüğü 
sayısız insan kanı ile yazan, kellesi me

- Bu eşynlar gitmez, dedi, ambalaj- zardan çıkarılan bu eski komiteci reisi 
lan zayıf. aynı zamanda Yugoslavya kralı müte- 1 

- Aman nasıl olur? dedim. Daha veffa Aleksandra knrşı Marsilyadaki 
şimdi ambalajlıırını takviye ettirdim. suikastte de methaldar görülmektedir. 
Nah şu eli kescrli adamn.. Kanla yuğrulmuş tahtı başına devrilen, 

Memur: Balkan dağlarının ve Balkan şehirlerinin 
- Ah pardon, pardon, diye özür di- bu korkunç afeti bugün meteliksiz ve 

lemeğe ba§ladı.. Affedersiniz!.. Evet kudretsiz bir haldedir. 
doğru, timdi ambalajınız sapsağlam.. OR1M1N KUDRET! 
Fakat biraz önce zayıftı da .. Bu benim Orim tet.hiş komitesi 1896 da kurul-

Eşyaları tartan memur sand~klara bir 
göz attıktan sonra: 

- Ambnlajları zayıf, dedi, bunlar 
böyle gidemez! Geri alınız.! 

gözümden kaçmaz! Faknt artık mesele muştu. Maksadı Makedonyanın istik.Jali
yok .. Pardon deyince akar sular durur. ni temin etmekti. Kuruluşundan birkaç 

Eşyaları tarttı. Makbuza bir göz abn- sene sonra bu teşkilat adeta devlct için
ca: cAmbalaj zayıf, diye yazıldığını de devlet gibi büyUdU. KenCline mahsus 
görmiyeyim mi? Tepem attı. hususi ordusu, gizli polis teşkilatı, malı-

- Merhaba arkadaılar, nuılsuıız, de
di. 

Çiftçiler ı 

- iyiyiz. •• 

Dediler. Hakikatte iyi olmadıklarını 
bqvekil anlamıştL Sordu onlara : 

- lıler nasd gidiyor, incirinizi aattı
ruz mı? 

Yinni yedi. yirmi ıelıciz yqlannda 
münevver bir köy deli.kanl111 cesaret et-
ti : 

- Maruzatta bulunmağa gelmiftik. 
dedi. İncirimizi aatamadık. Eier bir kaç 
nlıcıya kapılırsak inciri hurda fiatine tes
lim etmemiz icap edecek. Rica ediyo
ruz, bizi bu aracıların ellerinden kur-
tarınız. incirimizi alın, bize para verme
seniz de olur. 

Sayın Celal Bayar, temaslannı müte-
:.tkip tunu yaptı ı 

Ozüm kurumu ba§kanı B. Hakkı Ve-
_ralı Cermenciğe davet ederek emir ver· 
di. Derhal müstahsilin elindeki incirleri 
sııtın alacak, parasını ödiyceeksiniz, de· 
di. 

Ve ikinci bir emir daha verdi : 

- İncir kooperatiflerini yenidt'n tes· 
kil ederek faaliyete geçirin, bir satış ko· 
operatifler birliği meydana getirin. lncir 
müstahsilini dü~ünmek ve malını kolay
ca satmasını temin etmek mevkiindeyiz.. 

Atina - Proia yazıyor: 
1stanbuldan yazılıyor: Halkın ruhwı. 

dan doğan Karagöz ile Haclvatm dot 
dukları memlekette bulunuyorum. Bun
ların burada medfun olduklarını, bizt 
kadar nakledcm halktır. Hattl mezarlan 
bile gösterilmektedir. 

Bu iki komiği perdeye nakleden zatın 
Şeyh Güşteri namında bir derviş olduğu 
anlaşılmıştır. 

Türkiyede Karagöz eski an'anasını 
muhafaza etmekte olduğu halde, Yuna
nistanda frak giydirildiği ve diplomatik 
misyonla Avrupaya gönderildiği vakidir. 

Perde mumla aydınlatılmakta ise de 
eskiden klillü petrol hamuru yakılır vt 
perdeye b~ka bir hususiyet verilimıq. 

Türk KnragözU, bizim kalın kafalı ve 
kambur karagöze hiç benzemez. 
Yalnız Hacivat bizimkinin aynıdır. 

Anlaşılan Yunan karagözcüleri kara-
.. .. f'. 

gozu «gavur etmişler> ve Hacivadı Türk 
kiltü[,'iindcn silmemişlerdir. 

----:---
Vapurculuğumuz 
ve Yunanistan 

Atina -Etnikl yazıyor: B. Hakkı V eral, derhal bu teşekkülü 
kurdu ve ilk kooperatifler birliği kong
resinde umumt direktör oldu. 

Türkiye dostumuz beşer bln tonluk l 
vapur ısmarlamak üzere Fransız tersa
nelerilc pazarlıktadır. 

ADNAN 8İLGET 
Bu sözleri işiten gözlüklü adamın 

canı fena holde sıkıldı. Şimendifer me
murunl! küfrctmeğe bqladı: 

- ltoğlu it, diye çıkıştı .. Sen ne ya
pıyorsun) Sen bunları ne hakla geri çev
viriyorsun) Bunlar benim değil, devlet 
malıdır. Gözlük fabrikasının malıdır. 
Yani senin anlıyacağın bunlar beyliktir. 
Ben timdi bu sandıkları ne yapacağım? 
Bunları geri götürmek için en apğı yüz 
ruble lazım... Şimdi bu kadar bir pa
rayı nerede bulabüirim? Kerata cevap 
Ver, bana bakayım} 

- Yahu dedı'm ·.. kemeleri ve hatta maliye nazırları bile sayısını da Uç bin olarak tahmin etmek-, , sı.. ne yapıyorııu- d.ı 

Türkiyede vapurculuk devletin ellıı
dedir. Yeni vapurlar ihracat işinde kul
lanılacaktır. Keza kömür nakliyatı için 
de Yeni vapurlar lazımdır. 

Dost ve komşumuzun vapurculuğunWJ 
inkişafına ait herşey, bizim için fevka}A. 
de enteresandır. 

~yaları tartan memur ellerini iki ya
nına kaldırarak: 

- Nereden bulacağını ben ne bile
yim) dedi. 

Gözlüklü adam, ya gözlerinin eyi gör
meyiıinden, ve yahut gözlük camlarının 
buğulanmasından, memurun bu jeştini 
başka manaya aldı. Çoktandır unutul
mU§ bir adeti hatırladı. Ellerini cebine 
sokarak sekiz ruble çıkardı ve bunları 
ııimendifer memuruna vermelıc istedi. 

nuz? Bir taraftan ambalaj sağlamdır di- var · tedir. 
ye e§yaları kabul ediyorsunuz, div er ta- Bu teşkilat bir müddet sonra Balkan metler arasında bir harp başladı. T~ki- Komiteciler le Bulgar hükilmeti ara-
raftan İse makbuza «ambalaj z:yıfhr> ~evletiv varidatının yüzde onuna bile el liitın reisi Todor Aleksandrof 1924 te smda açılan harp nihayet hükümetin za
diye yazıyorsunuz? Yolda sandıklan kı- '<oymaga muvaffak oldu. katledildi Onunla komitecilerin yaman feri ile neticelendi. 1934 de bu teşkilatın 
rıp e§Yaları aşımlar, bu §erait altında Bidayette vatanı bir gaye üzerinde ça- bir başı kaybolmuş oluyordu. Yerine Va- mutlak surette imhası kararı verildi. 
hiç biqey lazım gelmiyecek .. Sizin dala~ lışan komiteciler pek az zaman sonra niçe Mihailof geçti. Mihailof, bir çok arkadaşlarının Bul-
verelerinizi bilmiyorum zannetmeyiniz! ~:deflerine b~ka istikamet verdiler. Ve MtHA!LOF KtMDtR? gar jandarmalarının kurşunları altındr 

Memur, hiç istifini bozmıyarak . ışı haydutluğa, tehişçillğe döktüler. Fa- Mihailof daha küçük yaşta iken komi- öldürüldilğilnil görüyordu. Nihayet sıra 
- Affınızı rica ederim ded' . d kat geç kalmıştı. Orim teşkilah Balkan- teciliğe ve komitecilerin kan döken ic- kendine gelecektl Yakalanmamak içi~ ' ı, par on. 1 d k d d . 

Pardon deyince akar sular durur. . ar av 0 a ar al budak sarmıştı ki onun raatlarına karşı kendinde bir meyil duy- oradan oraya kaçıyordu. Kendisine Ma-
H 'f b 1 .. 1 d'k ile ugraşan her hangi bir nazır, bir kabi-ımuştu. 18 yaşında iken Orim teşkilatına kedonya gençleri ve bilhassa Makedon-

d ki en k un ~r~ soy e 
1 t~n1 .'.0nr~I yaz ne reisi derhal bombalı, tabancalı ihtar- dahil oldu. 20 yaşında Sofya Hukuk fa- yalı kadınlar yardım ediyorlardı Bunı.

d 
1 

1 
ar~nı)' a;a ~ .

1 
ve dcam a aı sag am- larla karşıl~ıyordu. kültesinden çıktı. Yaman bir herifti. rağmen Bulgaristanda dikiş tutt~ama-

ırE> ~.~me ~rını:~z ı.h b . 1 Büyük harp, Makedonya komitecile- Kan dökmek, adam öldürmek, işkence d.ı ve kaçtı. Fakat Balkanlarda onu kim-

i veld onVer en da lam ep u 
1~ e. mcı- rinin nüfuzunu artırdL Balkan devletle- yapmak, suiltnstler tertip ebnek husus- se kabul etmiyordu Şimdi sığındığı Po-

gu o u.. atan as arımın o acayıp ru- rini inkisa ğ ta ulh · nl ı · ' 
• • • • • V• • ·v· . ma u ra n s ıse o arın arında şeytanca hır zekAsı vardı. Az za- lonyada da faz.la misafir olamıyacağı an 

hı hııletını, ahlak degışıklıgını, kurnaz- ekmeklerine yagv silrdü Bulgaristanda, m i · d t kil,.,tta k d' ı .. t a· ı ıl k d M k . 
1 v d 1 1 . .. . . . · an çın e eş a en ın gos er ı. aş ma ta ır. a edonyadakı artık ih 
ıgı, o avere en, ruşvet ışını uzun uzun Yunanistnnda Ro d y V T d Al ks d f • ld 

d" .. d" • manya a ve ugos-ı e o or e an ro un muavıni o u. Uyarlamış ak saçlı ve sakallı eski arka· 
uşun um. l~~~da hükümetler bu geniş teşkilatı O ölünce tabiatiyle yerine geçti. Mihai- d~lan ise onun güniln birinde tekraı 

Bu i~lere pardon doğrusu!.. Pardon kokilnden kazımak için büyük gayretler,lof vasıtasız olarak öldürdüklerinin sa- Makedonyaya döneceğini Mili ummakta-
deyince akar sular dururmut. sarfına başladılar. Komiteciler ile hükU- yısmı 2000 ve bilvasıta öldürdüklerinin dırlar. 

-=--
Çocuk esirgeme kuru. 

munun yardımları 
Ankara, 4 (A.A) - Çocuk &irgeme 

turumu Genel medezi tarafından l/S. 
)38 tarihinden 1/9/1938 tarihine kadaı 
bir ay zarfında 4804 çocuğa yardım edil
miştir. Bunlardan 2802 çocuğun dişlerine 
bakılmış ve tedavi edilmiştir. 1360 ço. 
::uk ve anne genel merkez.in banyoların
dan istifade etmiştir. Süt damlasından 
stifade eden çocukların miktarı her giln 
Çin 180 dir. Ve bir ay zarfında yekfuı 
,}arak 2170 kilogram bedava süt dağı• 
tılmıştır. Yardım için baş vuran 32 yok
·ul yavruya 329 lira 23 kuruş dağıtılmış
.ır. Genel merkezin bahçesindeki yüzme 

havuzundan 298 cuk istifade etmistir. 



- . 
• . 

YENi ASIR 

• • • • • . . . . . . • • • • 
: '""!l;z:;:C!:Z::z•-"!_':"'""""'..,,,.,_-,,,,..,,.,.CZ??Z l'21''C/J~T./.7"_&"~-Ll'ZZZL Z t 2 ~.:zzz:zz7~b. , ,,JC,,,,...,_,_,_.._,,.__,.,,.J.-J "" "" 

Bu da bir telakki 

- Hiç sıkılmı11or .. Miatıfirleri dekolte 

1 

Ben .• Babam .. im. 
Mektebin telefonu çaldı. 

1 

Baş öğretmen telefonu a9tı. 

- Allo, burası .... Okulu .. Ben baş öğ
retmen .. 

- Bay başöğretmen.. DördüncU B. 
den Bülent biraz öksürüyor. Bugün 
mektebe gelmiyecek. 

- Pekala .. Siz kimsiniz? 
Telefonun öte ucundaki ince ses c::vap 

verdi: 
- Ben ... babamım .. 

G .. , .. b .. l ,, u ve sun u .•.. 
Bir kadın, başka bir kadına kocuın-

1 dan ıikayet ediyordu. 
- AJ~mış olduğu hiç birşeyden vaz

geçmiyor. Ötedenberi her ne yer, içerse, 1 

hep öylesini yeyip içmek istiyor! ve bu 
herşey için, böyle 1 Bilmem ki ne yap
malı? 

Diğer kadın baıını aalladı : 
- Kocam için ben ayni ıeyleri tıöy

liyemem, doğrusu! Biz evlenmeden bana ' 
gül getirirdi, çünkü ben gül aeverim, tim
di sünbül ıetiriyor, çünkü kendisi sün-
hül ıeviyor. 

---•----
Hakkı var! 

Şişkoluk/arını 
unuttular. 

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

K A G L İ Y O S TR O- Dünyayı büyüleyen adam 
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Lorenza 
Nakleden: Faik Şemsettin 

hala hapiste 
Kağliyostı o ıse kendisini Farmasonların reısı 

yaptırmak içın uğraşıyordu 
Kağliyostro bunları söyledikten - Şu İtalyan kontu çok esrar- masal ve rivayet başlamııtı. Bir çok• 

sonra, soğuk bir selamla çekildi ve engiz bir adamdır; aşk tılsımını bul- ları da Kağliyostroyu müteveffa 
, Lorenza da tekrar rütubetli, ıoğuk muş.. İstediğini kendine veya iste- kont dö Scnjermen ile karıftınyor• 
vefakarlık hücresine götürüldü t. diği diğer bir kimseyi deli divane lardı. 

OÇ Ay HAPiS ediyormuş 1 Kağliyostro, hakkındaki bu riva-

korkut- tki orta yaşlı kadının: yet1erden hiç birisini inkar etmiyor· Kağliyostro, tamamiyle ldı 
-Meşhur Filosofal Taşı bulmuş. 1 du. Ve ilk üstadı Eltavtasdan a ğı mak için olsa gerektir, zevcesini ta-

mam üç ay daha hapiste bıraktı. Çok yaman bir adam 1 derse göre hareket ederek: 
Daha yaşlı iki kadın veya erke- - Ben, her zaman ve her moı 

Şarlatan hcı-if, Lorenzayı hapisha- ğin: kanda bulunan bir adamım 1 diyor-
nede bulundurmakla en kuvvetli bir _ Şu herif sihirbazdır. Gözlerine du. 
emniyet aldığına kani idi, bu sebep- bakan ne yaman adam olduğunu O zamanki zihniyet, fal"latan vo 
le genç kadını bu korkunç zından- h 1 Herif «Abıhayat> katil Jozef Balsamu Parisin harikul-

k ak 
. . h. J •• emen an ar. 

dan . urtarm ıçın ıç te ace e gos- bulmuş istediği insana ezeli genç- ade bir adamı olup çıkmıştı ı. 
- l §te .• Demiri kırdık.. Şimdi kaçma- termıyordu ! · lik ve güzellik bahşedebiliyormuş 1 

ile karJıla11or •• Ne kadar cı11ıp değil mi - Ni§anının bozulduğunu söyliyor)ar, 
hetn§ire._ doğru mu? 

O da birşey mi ? 
ikisi de abp tutan fakat birıeyden an

lamıyan talwndandL 
Reıimden hahaediyorlardL 

- Evet ... 
- Neden? 
- Nedeni var mı? Kızdım da ondan .. 

Bana Uç kur~luk bile kıymet vermiyor
du .. 

- Nereden anladın? Biri, bilgiçliğini an1atmak için: . . . 
B. d d d. G ...:ı 'd - Evlenme teklüıme bır kuruşluk - ıra er, e L eçen ... n •ergı e 

b . · ö d" B. k d" 1 Öyl açık mektupla ve sadece chayır> diyerek 
ır reııım g r um. ır e ı ream .. e 

L • b . d b. ı k d' · ı . cevap verdi de ondan .. 
ııu ır en ıre can ı e ıyı çerçeve emı.ş-
)er aandım. 

Ondan ap.ğı kalmak iatemiyen ötekisi 
hemen cevap verdi: 

- O da biroey mi) Ben ıergide bir 
güne, resmi gardüm, hayran oldum. Res
min karşısında biraz fazla kalmı§ım, gii

neşin çarpmaıından dört gün hastalan
dım. 

---111---
Boğulmıyarak 

yüzüyorlar 
içkiye çok düşkündü. 
Mütemadiyen içerdi. 
- Yapma.. etme, zarardır, falandır 

diye kendi.sine candan nasilıat edenlere 
hep ou cevabı veriyordu ı 

- Ne yapayım birader. Keyfimden 
içmiyorum. Derdimi, üzüntülerimi öldür
mek için içiyorum. 

Sordular: 
- Bu kadar zamandır içiyonıun, ha· 

li öldüremedin mi} 
Cevap Tereli: 
- Cenabet üziintülerimin mikroplan 

nın tam aırtUı. .. 

Sakin havat 
(B ... ) ile (H. .. ) gazetede iılerini bi

tirmiıler, bir türlü gelmek bilmiyen ajans 
haberini bekliyorlardı. 

Bir aralık B.. dedi ki: 
- Bıktım artık bu bekarlık hayatın

dan.. Şöyle evlenip bir yuva kurmak .. 
Sakin bir hayat yaşamak istiyorum .. 

Kağliyostro, kansı mahpus bulun- Dedikleri sık, sık duyuluyordu. 
duğu müddetçe, Parisin iç hayatım K .... tro da bu mevzular hak-.... .. l d Bö 1 b • ag ıyos ' 
ogrenme.g7 ça 1?1!0~ u.. Y e ır kında kendisine birşeyler sorulduğu 
şarlata~ ıçm Parısın ıç hayatı demek, vakit, manalı, manalı güler ve bu 
en süflı ve apaşlara mahsus hayatı .. 1 · h men hepsini de tasdik 

k B • • .. h li l soz erın e deme ti. unun ıçın fUp e yer er- ed d' . 
d fih b • h .. d.. d d er ı ve . . 

e se · ane ır ayat sur u, ur u. _ Ben, derdi. Oç bin senelik be-

H .. cevap verdi : 
- Haklısın.. Aynı ııakin hayat 

1 yacını ben de hissediyorum. 
- Fakat ıen evli değil misin} 

Kağliyostro bu müddet içinde şer bilgilerini, bu bilgilerin en gizli 
muallimi Liyonez ile tanıştı. Bu kısımlarını bilirim. Herkea, tabii de
adam, dans muallimi sıfatiyle ve nilen muvakkat bir hayat yaşarlar. 
dans öğretmek gayesini asil hareket- Mesela siz, nihayet kaç sene yaşıya

ihti- lerine perde ittihaz ederek, hemen cağınızı umarsınız ... Seksen, doksan. 
her akşam balolar veriyordu. Bu ha- Azami bir asır değil mi} Halbuki 
lolarda Parisin saf yahut ipliği pa- ben en aşağı 3500 sene yaşamış bir 
zara çıkarılmış genç kadın ve kız- insanımı... - Beş seneden beri .. 
lan davetli ve yahut dans talebesi Bu sıralarda, tarihin maruf şarla-

Opera anlayan! sıfatiyle bulunurdu. tanlarından Mesmer de Almanyada 
Otto bir delikanlıdır. Ottiliye de bir Şarlatanın en ziyade hoşuna gi- manyatizme tecrübeleriyle -guya 1 }-

kız.. Sevişiyorlar. Bu gece d e operada
lar. 

1 Otto, bir aralık saatini çıkardı, bak-

den, işine gelen işte bu muhit oldu. harikalar yaratıyordu. Bu tecrübele
V e, simyaker sıfatiyle kendisini ilk rin akisleri Pariste çok derin oluyor
olarak bu balola rda arz ve takdim du. 

-7-
MADAM LA KONTIES tÇlN 

BiR ROPI 
1772 senesi Kanunuevvelinin 21· 

nci akşamı.. Kağliyostro, büyük bh 
itina ile geyinmekte ve tuvalet yap
makta idi. 

Aynada tuvaletini son bir defa 
daha muayeneden geçiren kont Kağ
liyostro kendi kendisine: 

- Verilen parlak suvareye göro 
bir tuvalet yaptım 1 dedi. 

Bu suvare, harikulade ~eylere me. 
raklı ve zengin insanlar tarafından 
verilen bir suvare idi. Bunların ayni 
zamanda bir maksatları da vardı. 
«Mısır farmasonluğunu> kurmak 
istiyorlardı. 

Kağliyostro da bu Mısır farma· 
sonluğunun yüksek reisi seçilecek· 
ti. 

-BiTMEDi-tı: 

- Ooo aaat 11 olmuı bile .• 
Ottiliye, şöyle tefsir etti: 

etti. Kağliyostro hakkında da bin bir 
tık günlerde, sanatkar bir ltalyan ;;;;;;;;;;;;;;;-:;..;.==:;;;;.oo;;;;;;:;==--=-------=--=--=----=---------;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;.a 

- Anlaşıldı! Demek onun için ope
sanılan Kağliyostro, hemen her fır- Hadisede esrar iki kongre 
tattan istifade ederek kendisini es- Garip bir tesadüf eseri olarak San 

, rayı ıimdi daha çok hep bir ağızdan ıöy
liyorlar. Teker, çifter vakıt kaybeder, 
son tramvı:..y ı kaçınrız diye oyuncular 
da telaştaJar 1 

rarengiz bir adam olarak tamhnağa V 3 l m ~ d) r? F ransiskodl makaatlan birbirine tama· 
çalıştı. Bazı geceler, iki ihtiyar mös-
yönün birbirine Kağliyostroyu gös~ 
tererek: 

- Şu ltalyan gencini görüyor ınu~ 

Zehirli cikolata paket-• 
lerini gönderen kim? ___ , .. __ _ 

Bernar Şav'ın bir sunuz} Bu delikanlı, çok eski bir ai- İngilteredeki bir zehirli çikolata dA
lenin son çocuğudur. Ecdadından vasından bahsetmiştik. Genç bir kadın, 

ithafı kalma bir çok esrara vakıf olduğu bir gün posta ile kendisine gönderilen 

B Ş ki kita 1 tan dük. söylenmektedir. Dedikleri görülmeğe bir paket alıyor. Açıyor: Büyük bir pa-ernar av es p ar sa - . . ak ed' 
kln1 d d 1 w kl ı tın başladı. ket, en iyı marka çikolata. Mer ı-

alın arğı a ko a§Jlladg~ vBe. esgünese~ erbö~ 1 Gitgide bu mütaleaların ıekli de- yor: Bu, kimden gelebilir? Diye düşü-
a ço sever ı. ır yme y e • • . . . . 

miyle aykın iki kongre ayni günde top• 
lanmııbr. Kongrelerden birisi alkol aley• 
hinde çalııan Amerikan kadın birlikleri 
kongresidir. Tabii kongrede, alkol aley• 
hinde ateıli nutuklar ıöylenmi~tir. ikin
ci kongre, Amerikan bar ve birahane 
aahipleri kongreaidir. Bu kongrede bar 
ve birahanelere daha fazla müıteri top. 
lamak çareleri araıbmlmlfbr. o kadar kuvvetli ki . . içtiğim rakının için

lde boğulacak yerde yüzüyorlar. 
d 1-. k b. kit d .. kk•---.:ı- d st g"i~ti ve koyulS§tı, mesela ıkı genç nüyor. Nihayet, şilphelenıyor ve yeme-. o~ır en ır apçı u anuı.ua o - Y , .. • d 

- Güle güle ve rahat rahat gidinız... . kızın: den, tanımlı bır adama gostenyor. A am 
la 1 ___ ]arından (A.B.G.) ye cdenn saygılarım- lis "---~ di Çik ı talar vu }'UJa aranan voca Uğur r Oı..nın. .. l d' ithaf d'W• b' kitab ··rur po e mu.ı~• e yor. o a mu-

Ai 0~ nı - --- --------- - - a> ıye en ver ıgı ır ı go . edili. ehirli ld klan anl 
Parasını vererek kitabı satın alır ve ev- , ~imdi ne yapıyorsun? aılyene yor ve z 0 u a-

1938 - 1939 

Sonbahar 

- Beni mi çağırdın kocacığım. 

Bir Holivud fıkrası 
Senaryocu, masasının başında dalgın 

Y<'Zı yazarken içeri aşçı kadın girdi. 
Telaşla: 

- Felaket Mösyö.. Felaket.. dedi. 

Senaryocu başını kaldırdı. 

- Ne var .. Ne oldu? 
- Madam genç uşakla kaçtı. 
Senaryocu hiç oralı olmadı. 

- Uzülme .. dedi. Ehemmiyetsiz şey .. 
Uşağa zııten bu ay sonu yol verecektim. ___ 1-tf __ _ 

ingiliz hikayesi 
Mr. Gous, yeni tanıştığı terzisine hay

ı etle ııordu : 

- Borçtan hiç bahsetmiyorsunuz} 
Size ne vermem lazım) 1 

Terzi cevap verdi: 
- Bir centilmenle kııtiyen para hah· 

ıi etmeyiz e fendim. 
-Ya> Peki müşteriniz borcunu öde 

mcue} 
- O zaman onun centilmen olmad ı 

ğını anlar ve icraya müracaat ederiz. 

Daha fenası l l d . ..,, § ıyor. 
ve ce yazdığı yazının a tına --' erın say- Kilçük bir çocuğun çok kötü blı Adeti Tahkikat neticesinde bu çikolataları 

Bir oehrin tiyatrosunun bir aktörü, ay- gılarımı yenilerim> diye yazarak aynı rd Elin 
va ı. e ne geçerse yutardı. kadına tanıştığı ve kon~tuğu adamın ru tiyatrodaki ba .. ka bir aktörü çekemi- dostuna gönderir. ·· b b d • • • 

-. Bir gun, a ası işine gitml~, annesi e annesinin gönderdiği meydana çıkıyor. 
yordu. Boyuna onu çekiştiriyordu; hatta. Ne c~ayım mutfakta çamaşır yık.arken çocuk yazı İhtiyar kadın oğlunun bu kadınla mevsımının 
yüzüne kartı da alay ediyordu. • masasının Uzerin~ki mürekkepli kale- evlenmesine muarızdır ve buna mAni 

Günün birinde bu hale artık taham- Haklın - Maswniyetiniz sabit oldu. mi yutuverdi. Annesi bunu duyunca te- olmak için suikaste teşebbüs etmiştir. En güzel moda 
Neşriyatı 

mül edemiyen aktör, kalktı, rejisöre oi- Mahkeme beraetinize karar verdi. İişa düşerek hemen locasına telefon et- Muhakeme henüz devam etmektedir. 
kiyette bulundu. Maznun - Çok eyl. Teşekkür ede- ti. Fakat bugiln ikinci bir hldise ortaya 

Rejisör, pişkindi. Eli.~i ~ikaye~çi aktö- rim ama .. Ben boşu boşuna iki ay hapis- _ FelAket .. Çocuk Sitloyu yuttu. de- çıkınl§tı.r. 
rün omuzuna koydu, ıoyle de~ı: hanede yattım. Şimdi bunu tazınhı et- dl. Bu divada şahit olarak dinlenen ve 

Pariaten gelmittir 

- Aldırma, canım! ~tıstler hep imek için ne çalayım, söyleyiniz de onun Kocası telefonda: ihtiyar kadını itham edenlerden biri olan Preılij. Perlekaiyon • Primöro~ • 
böyledir, iıtel Artist olmadıgınıza mem-,için tekrar beni buraya getirmesinler. _Hemen doktoru çağır. misis Gabriyel Gregin kızma da böyle Revü parhyen • Gran revü pari,,,. 
nun olunuz! (Fransız fıkrası) - Hastaya gi~. Muavini de ancak zehirli çikolata gönderilmiştir. yen • Se~n paTİ~yen • Süpran • 
r------=~--~ ...... ~-~~~~-----....... ------ -bir saate kadar gel~.. Posta ile gönderilen bu çikulata pake- La parizyen. Votr gu -Jarden Ja 

- Annem bana ihtiyarlara yerini ver .. Dedi .. Buyurun oturunuz. 

Fark var! iki tane noksan 

- Peki .. Şimdi ne yapıyorsun., tini M.t. Greg alıyor. Uzerinde.ki adrese MoJ. Mod travo • 
- Ne yapacağım.. Kurşun kalemle bakıyor: Kızına gönd~. Kadının 

yazıyorum.. kızı on üç. on dört y~larmdadır. Kadın: Koıtüm, Manto, ŞJc oe Zarif .. 
----

111 c- Kmmın nasıl bir arkadaşı olabilir çamQfırları modalarmı ba nep 
Niyeti bozuk ki kendisine böyle, posta ile, çikolata yatla takip eJebilirıiniz. 

deJ11il göndersin?> Diye dilşilntiyor. Aklına bu 
lS zehirli çikolata h.ldisesi geliyor. Bütün bu ıon moda netriyat 

HAk.im - Hırsızlık etmek niyetinde 
olmadığınızı söyliyorsunuz. Halbuki sizi 
gece yarısı ağzınızda sigara olduğÜ hal
de tütilncü dükkanının kasasını açmağa 
çalışırken cilrmü ntt!şhut halinde yaka
lamışlar. 

Suçlu - Evet.. Doğrudur bay haklın. 

Kasayı açarken yakaladılar. Fakat ben 
para almak için değil, içtiğim sigaranın 

parasını koymak için kasayı açıyordum. ___ lif __ _ .. 
Ucüncü sene , 

Ben, diyordu. Oç senden üç sene-
ye ~apka parası veririm. 

Sordular : 

Kadın bu şüphesi üzerine, meseleyi lzmir Saman lıkeleainde 
polise haber veriyor, polis te çikolatayı 
tahlil ettiriyor. O zaman. bu çikolatanın 
da zehirli çikolata hAdisesi geliyor. 

Şimdi, bunu kimin gönderdiği kalıyor. 

Abajoli kitap 
Evinde 

Bir ihtimale göre çikolatayı, aleyhinde Sablmaktadır. 
şahadette bulundu diye intikam almak Biltün sip~er posta tediyeli olarak 
maksadile gene o ihtiyar kadın gönder· gönderilir. 
miştir. Fakat, kadın mevkuf bulunduğu- (2792) 
na göre buna pek ihtimal verilmiyor. 

1- 9 (3-h) 

Fakat , beliti başkası vasıtasile göndert- kızma başka biri göndermiştir. Bunda da 
miştir, deniyor. maksat, ilk dava esnasında adliyenin şüp
Diğer bir ihtimale göre de, bu ihtiyar besini başka tarafa celbetmek ve zehirli 

kadının bu h5.disede hiçbir alakası yok- çikolatnnın başkası tarafından gönderil
tur ve zehirli çikolatayı misis Gregin diği kanaatini verdirmek olabilir. 

- Nasıl? bir oapkayı üç ıene mi ge- , 

_ Münaknşa eden iki erkekle iki ka- - Yahu .. Fuarda da insan aldatılır yersin ? 1 S J f F K l • • 
lın arasındaki fark nedir biliyor musun? mı? - Onun gibi birşey .. dedi .. llk ıene e ll 0 Z e Ya D S) Z 0 e j 1 

- Hayır. - Ne oldu? ıeridini değiştirtiriın. ikinci ııene boyatı- TELEFON : 4237 
- Bak sana söyliyeyim Münakaşa eden - Daha ne olacak. Geçen gün bir pa- rım. tik okulu bitiren talebelerin ihzari sınıfımıza kayıt ve kabul mua-
ki erkek kendilerinden bahsederler. ket iğne aldım. Üzerinde (bin tane iğne - Ya üçüncü ııene? melesi baflamıttll'. Fazla izaha t için okul direktörlüğüne bat vurma 
\fünaknşa eden iki kadın ise bir üçüncü jbeş kuruş) yazıyordu. üşenmedim say- - Üçüncü sene de onu lokantad<l ları rica olunur. S.6 4 - 6 (2789) 
adından bahsederler. dım, iki tane noksan çıktı. . başkn §apkn ile deği;ıtiririm. 
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T ARIŞ Pavyonu 
Kooperatifler birliği, Türk müstahsilini ve kendisine 

dört elle sarılan ortaklarını refaha kavuşturacak 
emin bir yol üzerinde dev adımlariyle yürüyor 

Onbeş günde Tariş 
300,000 kişi 

pavyonunu tam 
ziyaret etti 

Kurumun üzerinde durduğu davalardan biri de teksif edilmiş üzüm suyu davasıdır. Faaliyete geçen 

imalathanelerde, lngili.z ve Alman piyasalarına sevkedilmek üzere teksif edilmiş üzüm sularımız 
hazırlanıyor. Bu sayede, üzüm rekoltesini daha kolaylıkla eriteceğiz 

ı~········································-: 

=Kooperatif l 
• 

sDavasının değer-~ 

i li bir işçisi ~ 
58. lsmail Hakkı Ver al: • • 

...... AY<l'i~ ....... barcıa·c·ikt"ari ..... , 
Yaş üzüm ve kavunlarımız Londra 

piyasasında kapışılıyor 
Greta vapuru yle sevk edilen ikinci parti 
yaş üzümlerimiz Lonilraya, lzmirdeki 
nefasetini muhafaza ederek varmış 
ve iyi fiatlarla, Londranın en maruf 
salonları icin satın alınmıştır • •••••.•..••••.•.................. ~ ........................................•••....... 

Gelecek sene üzUm davası hal yoluna Türkün azmı elinden ne kurtulur? 
girecektir. Kurum ve birlik teşkilAtı bu sene Ut 
Şu dakikada 10 incir ve 9 tarım koo- bilyük parti üzUmü, kısmen Selaruk üze

peratifi, kooperatifler birliğine dahil- rinden, kısmen de doğrudan doğruya 
dir. vapurla lngiliz ve Alınan piyasalarına 

8000 köylil ailesi, tarla, bağ ve bahçe- göndermiştir. 

leriyle kooperatifler birliği için, onun Sel5.nilc üzerinden giden UzUmler bo-
verdiği netice için çalışıyor. zulmadan lngiliz piyasasına gitmiş ve 

Birlik halen incir rekoltesinin üçte satılmıştır. 
birine hakimdir. Gelecek sene üzüm re-
koltesinin yansına hAkim olacaktır. Bu BtR M'OJDEMlZ VAR 
biiyük inkişaf, hUkUmetin işaretine uyan 
kooperatifler birliğinin ilk muvaffakı-

...._ yeti ve müstahsilin kurtulUJunun ilk Sıcağı sıcağına bir haberimiz ve mUJ-
B. 1Bmail Hakkı V eral Fuarın Montrö kapısından içeri girin- koltesinin, yalnız kuru üzUm ihracı au- B!Zt KtMLER TANIYOR nişanesidir. demiz var. Dün alqam Londradan Tarif 

Bir ecnebi vapuru ıimal memleketleri ce, sol tarafda ve arkada miltevazi oldu- retiyle tüketilmesine lmkln görülmemiş- müessesesine gelen bir telgrafta, Greta 
için yaf üzüm yiildiyor. Egenin zengin ğu kadar zarif ve itinalı bir paviyon göz- tir. Bu itlbarla UzUmleri.mize yeni istih- Paviyon o kadar itina ile hazırlanın~, FtATI..ER vapurile lzmirden doğrudan doğruya 

• l:ailanndan bUyük bir itina ile kopan- lerimlzl okşar. Bu paviyon, emeğini tem- lfilc yolları aramak bulmak icap etmiş- grafikler ve teşhir parçaları o kadar iyi Londraya aevkedilen ikinci parti yq 
lan, bin bir itina içinde hazırlanan, çO- sil ettiği çalışkan ve çllell Türk mUstah- tir. ' tan . edil l i ki b' . ıç· rul- üzümlerimiz Urselenmeden ve hmlrdeJd .... - ... · ı &d b' 1. zun m şt r , ır zıyare ı yo 
ruıu ve ezıiı ayrı an, eta ır ge ın sili kadar mUtevaz.i, onun mahsulüne ver- KURUM işte bu davanın aydın yolla- madan burada kendisine mükemmel Birlik, ortaklarını huzur ve emniyet nefasetini muhafaza ederek Londraya 
odası eıyuı gibi ihtimamla amblajlanan eliği çepı.I kadar zengin, tefhlr bakımın- nnda, yaptığı ilk tecrübenin verdiği ce- m~galeler bulur. içinde yaptıyor. vasıl olmuştur. 
halis tam razalulanmız, 11rf beyenilmiı dan cidden muvaffak bir eserdir. aaretle sendelemeden yUrilmek yolunda- İ§'te Türkiyenin haritası.. Birlik, ortaklanndan teslim aldığı 55 Londrada bulunan Türk talebeleri va. 
olmak için lcendislni ağıra ıabyor. TARlŞ ve Satış kooperatifleri birliği- dır. Mutlaka yUrUyecek ve muvaffak İzmir limanmdan yabancı Ulkelere danelik ve yUz gram nıfuzla bir kilo in- puru kaı)ılamışlar ve üzümlerin muao 
.. Yüzlerce amele, ~üyük bir ddd~et nin m~reken inp ettirdiği üzUm ku- olacaktır. mahsO.ı taşıyan vapurlar.. 

11 
clre derhal v~tt ~ku~ buçuk .kuruş y~ne~inde .bulunmU§lar, mahsuliln iyili. 

ıçınde razakı ambaliıların~ .vapura yük- rumu paviyonundayım. Paviyonun öniln- Kurumun bu aeneki ÇalJ.fffiaları, tek- Miistehlik Londra, Harnburg, Nev- fiat veri~o~. Kilodaki ıncır adedi ~ksel- ğini oğreniıı~ ~detA bayram yap~ 
lemeltle meıaul .. Otomobılıyle kordon- de, nazik bir satıcı kızın uzattığı teksif sif edilm.1§ Uzilın ııuyu üzerinde toplan- york, Paris ve Moskovanın resimleri. dikçe bırlitln ortaklarına verdiği fiat dır. Bu parti üzümler Londranın en ma-
dan geçmekte olan üzüm kurumu ve ko- e.:ın-ı. üzUm suyunu bU Uk b. k1 mış bulunuyor. Avrupalı alıcılar yaz ta yiikseliyor. Ve yinnl kurup kadar ruf salonları için satın alınmıı ve iyi fiat ·n b' 1.... -d·· .. s· ~ y ır zev e • bulın11.+t ... 
operati er ır ıgı umum mu uru, ınop içiyorum. Teksif edilıni§ Uztim di- ve kış mevsimlerinde üzUm kürü yap- NELER HAZIRLIYORUZ? çıkıyor. ""i'·~· 
•ylakYJ bay

1 
~aklu Veral 1~akinDü~'inde~ yerek geçmek, kurumun 90k eh=yet ~ olmak için bundan daha iyi bir ve- 'OzUmde, 9 num~ya 9 lik~unq avans 

lnere ame enın yanına ge ıyor. ome rdilW b da anJ .. _ .. __ ,_ sile ve bir oıda bulamazlardı K un veriyor. Bu avansa gore bir 9 numara KAVUN - BARDACIK - b A•ı d b. . . 1 ve ~ u vayı ........ UAA veya an- • . urum . 
uzere bulunan am alaJ ar an ınnı a ı- }atmamak olacağından üzerinde durmak bu 1§ üzerinde çal~an lAboratuarları İzrniri, Germenciğl, Nazilliyi, Manisa- Uzümil, ortaklarından on hır k~a ııa-
yor. Ve vapur amelesine teslim ediyor .. isterim: teksif edilml§ UzUm suyuna, çalışmaları yı veya Turgutluyu Amerikanın veya tın alınış oluyor ki, borsa fiatinden bir 

Geminin •Üvarisi, tahmil iıine müda- neticesinde gilzel bir çe§nl vermiş, tec- Alnıanyanın uz.ak bir kasabasındaki kuruş daha yüksektir. Kooperatifler birliği, Aydının şirin m. 
hale eden ( 1) bu yabancıyı merak edi- 'OZ'OM SUYU rübelik üzUm ıulannı reklam. için mia- Amerikan veya Alman mUstehlild tanı- fuar tariş paviyonu 3 
yor. Kendi.sine ıu cevap veriliyor : tehlilt piyasalara göndermiş ve müsait mıya bilir. Fakat Nazillide ye~n incir YAŞ 'OZ'OM • cir ağaçlarından koparılan nadide bu-

- Mallan yültliyen te,kilitın umum . . . . . cevaplar alml§tır. Turgutluda yeti.Jen UzUm mahsulünü el- dacıklarımw Londraya 25 sandık içinde 
müdürii ve Sinop mebusu. Bu mılll bır dava ve hepsının üzerin- Şimdi yapılacak 1§ §Udur. bette)d tanıyor ve seve seve istih1lk edi- sevket~tir. Buıllar hususi ambalajb 

Kaptan hayıetinden dona kalıyor .. de bir servet kaynağıdır. Bu gUn Egenin Kurumun fabrika ve imalAthanelerl yorla.r. Yq UzUm davuı da muvaffakıyetle ~ediyelik bardacıklardır. Ve dUnyadlı 
Dudaklannı, bir kerpeteni pek andıran vasatı çekirdek.siz Uzilm rekoltesi 65 tam faaliyetle Ç"l·---ak b . de B . . yUrUyor. ılk defa Türk bardacıkları Londra p1. 

.. 1 d ~ u mevsım u ı>avıyon Türk incirlerini tefhir edi- . . ında örül. •• diıleri arasında ezmeğe baolıyor ve ya- milyonu ıosteriyor. çin e bulunduğu- teksif edilnıif ü.t.üm suyu hazırlamıya yor. Yunanistan yaş UzUm ihraç ediyor. yasas 1 ecek, oyle tahmin ederb 
nında bulunanlara söyliyor : muz mahs<l1 mevsiminde bu rekolte ta- bqlamalardır Bunlar b ta ın..:tı. pl- '''"-'- "-''--' . bir Bulgaristan da öyle~. ki hayret uyandıracaktır. 

U k 7r:: mil d -. · • 8f g.uu. .1.ur~ .u.wruerl paviyonda genış . .. __ ,_ rd D-t..-- B - mum müdür, mebus ve Tür mamn ., yon ur. Yann bir buçuk yua.n olduğu halde Fransa ve diğer alı- yer lffal edi r Bu neticeyi gorenlerin içi au.u,.o u. w.ıa:ıı ~ar... u hafta iki parti bvm 
yao üzüm davıuıanın i~çiıi .. Türkler bu mislin~ çıkmıyacağmı kimse temin ede- cı memleketlere .evk edilecek ve bq- TUrlt airk i · ha - Neden biz UzUmU yq olarak sat- da avkedilmek üzeredir. hm.irin ne& 
davada mutlaka muvaffak olurlar. e eri yep yeni bir mevzu - dl .kavunları Londra +-k deri me:ı. lıca ihraç mat.alanınız arasında yer ala- Unde zly +...ı rl1i mıyoruz, ye... , .&a en ye ve Ham-

Oç yıl önce, üzüm piyaaasınan berbat 'OzUm davasıw ele alan UzUm kurumu caktır. Gelecek sene hmlr ve Manlp 'OzUın ~ye v:ıı yor. "."'' Bu büyük ıe,kilitın kıymetli dfreok-~ eJıbett.eki kapl.§ılırcasına aatılac:U 
&ittiği bir •ene .. Borsada üzüm fiatleri geçen sene f(Syle bir hesap yaptı: fabrikalanndan maada, ye~ll takdir- Nefia fala~ız, ~:u tanıyanlann törU, yine bafvekilln ipretleriyle yq ve mu.tehl.lk piyualar bu sahadaki eno-
mütemadi bir deiiıiklik arzediyor. Piya- - Biz, bu rekolteyi her sene, bu tek- de Turgutlu prap fabrikası da bu 1§1 ba- baf1arına bir ı.....tuk eri UzUm dlıvumı ele aldı. Evvelt nUmune- jlmlzi takdir edeceklerdir. 
• her ve.ile ile, her dedikodu ve taYia llyle kapata bilir miyiz? prma yoluna girecekleırdlr, ....,. v yor. lik yq UzUm ıanderdi. 'Odlmlerimizi ~u meaut çalıpnanın mU.bet netlee-
önünde yuvarlanmaia meyyal.. Her ta- tik tecrübeler kurwnun,·Uzerinde du- Kt1VvET KAYNAOI beyendirdi. Sonra flat verdi. lttıne Yakınlaşmak üzereyiz. Tllrk mU. 
yia, müstahsilin cebinden bir kaç bin rakladıiı ıuall haklı g&terecek netice- BU PAVlYONUN MANASI Bu davanın muvaffakıyeti karşısında tahsili, kucakladıtı ve aa.nldıiı tepkkUJ 

- SONU 7 iNCi SAHiFEDE - ler vermiştir. Filhakika çekirdeksiz re- Türk müstahatllnln yilzU gillecekti. Fa- sayesinde kurtulacak ve refaha b~ 
'OzUm lturumu paviyonunu 15 günde 'Oztlm kurumu, kendi mamtlllerinl ta- kat Juarıımızıda, bizden ucuz satmıya mu- pcaktır. 

tam 300,000 ~ziyaret etmiştir. 300,000 mtmak için beynelınilel fuar ve sergiler- vaffalt olan pfyasalar vardı. AD. BiL. 
insan, Uzilın kurumu paviyonunda tek- de Türk çiftçisinin öz malı olan mahsul- 1 
sif edi~ üzUm suyu i~, serinle~ yırlanna iştirak edilerek bunun neticesi 
ve paviyondan istifade eb:niştlr. adımlar a~tır. Prag ve SelAnik pana

Paviyon, miınarl tarzı bakımından ylrlerineiştirak edilerek bunun neticesi 
kıymetli bir eser, teşhir bakımından bil- olarak kazanılan madalyalar gözleri ok- , 
yük bir kıymettir. §Iyor. Bu madalyaların yanı başında bir 

Paviyon başlıca iki kısmı ihtiva eder: cümle var. Aynen şöyledir: 
A) 'Ozilm suyu satışı yapılan reklam -c Mahsullerimizin bu kadar nefis 

kısmı. hazırlanabilınesini de, bUyUk Şefimiz-
B) Üzüm kurumunun ve kooperatif- den aldığımız ilhama medyunuz.> 

ler birliğinin hakiki hüviyetini temsil 

ve önümUze koyan teşhir lasmı.. KOOPERAT1F DA VASi 
Bir paviyonun mfuıası, §Uphe edile

mez ki haiz olduğu ifade ilo ölçülür. 
Eğer ziyaretçiye salim bir fikir, dolgun Dilrilst !§, dilrUst çalışma, dUrilst ka
bir intibn VEJ inşirah verirse muvaffak zanç Türk çUtçlsinin ötedenberi arzula
olmuş sayılır. Bu paviyon, her bakımdan dığı bir neticeydi. Kooperatifler birliği, 
ziyaretçileri doldurduğu ve inşirah aşı- ortaklarını mesut ve terfih edecek yolun 
ladığı için elbetteki muvaffak olınu§- üzerindedir. 
tur. Bu sen 
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BIZANS SARAYININ iÇ YUZU ------·------· ...... ······ .................................. . • 

Atatiirkiin • eser 
''Sönmüş bir imparatorluğun külle
rinde modern bir Türkiye yarattı,, 

Ulan çılgın domuz.. Sarhoş herif!. YAZAN : CAREL HAUTMAN «Belfut Telgrafı> pzetesinde. .. 
!ngllizler diğer memleketleri eksan-\ Mustafa Kemali Anadoludaki askert buldan Ankaraya nakletti, köylüye top

trik huawıiyetleriyle taAırlar. Mesell sillhtan tecride memur etti. Fakat bu rak ve ziraat Metleri verdi, şehirlerin lh
Fransalar U-'Mlcu olarak tanırlar, ,...ın1ne hareket lı:arpsuıda isyan eden tiyaçlannı temin etti, memleketi demi:ı 
çilnkil her nedense hayalimizde Fransız- Kemal askerin elinden silAhı alacağı yer- yollarile ördü ve memleketi sanayil"f' 
!arın kurbağaya düşklln oldukları yer de Anadoludaki kuvvetleri daha mü· tirrnek üzere fabrikalar kurdu ve maki-

dediğin böyle insanın Üzerine Senin iyilik 
kudurmuş kurt gibi saldırmak mı?. etmiştir. Aynı şekilde Türk'il hatırladığı- essir bir şekilde tqlı:ilatlandırdı. neler getirtti. 

mız zaman hayalimizde onu fessiz ya- Daha sonra bu kuvvete :istinat ederek Bugün Kemal Atatürk yaratılllf ol• 

Prcnaes T ckla gözlerini açtığı za- bir taraftan gırtlağını oldukça kuv- bet ... dedi. Senin de eyiliğin böyle şatmak m~ o1:"1amıştır. . Ne~ !stanbuldaki resnıt bükümete muhalif duğu eserlere bakarak pek haklı olaralı 
man nerede bulunduğu:ı:ıu anlamak vetli olan Hıristidinin ellerinden kur- insanın üzerine kudurmuş kurtlar o kırmızı ve ~us.kii~il ~erpuş daıma Türk bir millet meclisi kurdu. Bu hareket kendisine muvaffak olmuş bir adam na· 
için etrafına bnkıııdı tarmağa çalı§Iyor, bir taraftan da sa- gibi saldırmakla mı olur? . ile berab~r yilr~~r'. . . 1919 da vuku bulmuştu. 1920 de Kema- zarile bakabilir, çünkü Atatürk, her· 

Yanında oda hizmetçWni gönlü. ray nazınnı. kendisini bırakmağa Sebastiyano avurd dolusu bır kah- Halbulri hayalimizdeki bu tasvm de- lin nüfusu millet meclisini hakikt Tüt'- §eyden üstün olarak, Türk milletin• 
Sanki bqiktc imi§ gibi ullanıyor- mecbur etmek için karnından tek- kaha salıverdi. ğiştirmemiz icap ~or. Ç~kü fes. artık .lıiye hükümeti olarak tanıtacak kuvveti §imdiye kadar mazhar olmadığı bir saa· 

du. meliyordu. - Hiç güleceğim yoktu ve sen Tür ki yeden çıkmış ve mazıye.. '."t her bulmuştu. det getirmiştir. 
Yüzüne hafif bir rüzgar çarptı. Sebastiyano çı)dırmamıştı. şu anda hiç te gülünecek vaziyette eşya gibi müzelerde yeni mevkiini almış O aralık Kemalin t!9851arını kurduğu Bugün Türkiye çok kuvvetli bir meV' 
Uzatıldığı yerde doğruklu. Odasına girer ginncz Hıristidiyi, değilsin Hıristidi.. Bana sarhoş ce- bulunuyor. bünye fıni bir sartmtıya uğradı. ltilô.f kiye maliktir, çünkü askeri bakımda! 
Sandalda ve •.. Marmanıda idi. şarap fi~ ağzına kaldırmış gö- nabet derken seni elinde şarap şişesi Modern Türkiyenin tarihi doğrudan devletleri mültecilere karşı kuvvetli bir Avrupanın büyük devletleri için çol 

Gözleri kürelr. çeken adama ilişti. rünce bu hareketin kapı yoldaşı için ile yakaladığımı unutuyorsun. Biz d~ğruya b.ir adamın hayat'.n'." hikayesi- cephe alarak mill1 kuvvetlerin erkfınm.. ehemmiyetli bir yer tutuyor. Til.rkiyeniıı 
Sebastiyanoyu gönlü. ne feci bir akıbet hazırladığını he- şarabı içeriz ama, senin gibi aptalca- ~ır. ~u hik:Aye, memlek~~ ga~ usu- dan bir çoklarını memleket haricine dostluğunu kazanacak her büyük devle1 
Tekrar bir çıg"lık kopararak bayıl- men anlamı•tı. sına d-"-'1 Biz sarabı ireriz ama onu lıyle ıdare etmek hayalini beslıyen ve .. · · al b' harp takdirin" d b .. ··k b" t • 

Y "'l>u· · Y • k d . 1 b h 1" • gonderdiler. Maamafih Mustafa Kun ır e uyu ır avan aı 
dı. Çünkü şarap şişesinde .• Kutzun· takdis ederek. Bunun için şarap bize avuç seçme .ar a a~ıy e u ~ya 1~ henüz mağlQp edilmemişti. Mademki 0 temin etmiş olacaktır. Biz bu dersi 1918 

* • h' J' L ")d" • tırır' • Sen ı·~ aba kar 1 hakikat oldugunu gormek bahtıyarlıgı- .. ..• . • 
yotesı ze ır ıyereı< o uren şarap ugur ge · - şar ş b" Tür' k b'tinin' h"''-" 'dir lhenüz d"-·-1·--·- eline geçmem;•ti da çok acı tecrubelerle ogrendik. Eger 

ihtiras ve acemililtlerine kurban vardı. k"fre k1 b"yük .. alı · 1 na eren ır za ı uı<.ayesı · ~~ ......,. ' 
de M 1 k k d il S b • u tme .? u gun .'ş.ey?r- Sönmüş bir imparatorluğun küllerinden' o halde o serbest bulundukça yeni Tür- lngiltere Türk dostluğunu henüz tama· 

gi n işe İn ız ar eşi · e e astı- ikisi beraber yere yuvarlandığı d~n. Bu gunahın da ~e.faretını eger modern hır' millet yaratan büyük' asker ı kiyenin hiçbir şeyden korkusu olamaz- mile kazanmış bulunmıyorsa dahi, bunu 
Yanonun karısı büyük adanın meş- · fı 1 .. L • b dah geç kalsa d ha tı la zaman şışe yere r amış muntevı- ıraz a ı un ya n d Jet dam b d . Bismark'ı dı. pekleştirmek imkruundan mahrum de-
hur manamrında artık ölünceye ka- yab dök' ülrnü...,-; ödi elr.tin ve ev a ı, u evrın ı 
d b fa h ah ~~ yec : . ve Talleyrand'ı olan bu adam Kemal Tür\tiyeyi Avrupa lcıt'asmdan silip ğildir. 

ar İr men ayatı yaşarnağa m - Sebastiyano son bir gayretle ken- - Ne g_ih~ ~ . Atatürk'tür. ı çıkaran sulh muahedesi aleyhinde bü- Türkiyeye açılan 16 milyonluk kredl 
kfun kalmışlardL dini Hıristidinin dinden kurtararak -.- Ne gibısı .v~ mı ulan .. O şışe- Umumt harbı müteakip Osmanlı im- tün memleketi bir sene içinde harekete i§iyle yakından alakadar bulunan Mali· 

Sebaa . * d" d""'" ayağa kalktı. delr.i ~p zehir~ şarap~ be .. Kut- paratorl""'' mu'"~-"'-'-~ olan Alınanyajlgetirdi. Yunan isti11sı ha§1aymca biltün ye Vekili daha geçenlerde söylediği biı 
-
tiy .. ano saraya _on ugu za- u~-·ıatidi' 1.-lt.-.. ao"-'--·ını· Lpı t ın .,..-? d t ru ..,;.., 'l.Cl.U\.ll:.C' rnr ........ "'91 o zıer ..,. zunyo es. ,.......ın en ımı:ı:ara 0 ve Avusturya ile beraber, çöktü. Osman-. memlekete yeni bir vatanperverlilı: his- nutukta Türkiyenin burulan böyle lngi.l• 

man buyük kapıdan gırecek yerde yoldaşına clikmiş, yorgunluktan so- kurtaran ışte o şaraptı. Ben ıse llCD- lı . t 1 • _.......,__ w•- dini'! sinin iJ1ı: tohumlannı 0 attı. Ynnınlılar tereye düşman bir grup arasında görü· 
arb taraftan dol..-;tı. du d h .. bıkm-.1.>: ... _ d ımpara or ugu >'"6~ esası = 

.. . -· • luyor . CD enuz au.q;uıı ve ecrı en . . 1 üskilrtüldükten. 1ngiliz istillsı teh- lemiyeceğini bildimı.iştir Vekil lngilte-
Nobet yerınde Kutzunyoteııın caba Seba h L•L. d ,_ __ L • temcdiğim"' • • tam • olan hır ımparatorluktu. Bu din do ayi- P ve · 

. .. .. .. ' A stiyano aıwuıten e- a>:~ıı:ııaı< 18 
.. • ıçın ~c- siyle Türk empe:ryalizmi sadece Osman- ilkesi bertaraf f'dildikten sonra Mustafa renin gösterdiği yardıma mukabil Tür· 

ölus~~u !':ia~~a~a ~a emrini lirmiş miydi? ~n mrada uzidim~e alaimallahbldım, Egker lı imparatorluğu hudutları içinde değil, Kemal ancalı: nefes almak ve meınleke- .lıiyeden hiçbir talepte bulunmadığını 
verdıgı nöbetçıyı gordu. ~annd.ak.i manayı anlıyan böyle yapmasa_ .. .. ço - halifeye manen bağlı bulunan yüzbinlt!l'- tini yeniden kurmalı: imklınmı buldu. 'kaydederken ~le demiştir: cBaşlı:s bir 

- Ne yaptın 1 Scbastiyano: tan hapı yuttugun gundu.. Evv-1• '-""eti...._,, ___ .. sur~•e is- memleket o1-dı türlil imtiyazlar ister· 
- Oldu bitti Ulan '"k" D h 'f di ce miislimanın kalplerinde yer almıf bu- ""' ™ &aıuımıaı;; ""' '-J' 

- 0 uz, omuz erı .. - IAmi et hi kisin . .,,,.,. b' darbe dl, fakat lngiltere hiçbir talepte bulun· 
- Bari biraz ~!arda olsa idi ye bağırdı ... Sana eyilik etmelr. isti- (*) Ycdiku!enin deniz kenarÜıa lunuyordu. dy Türy~ e m.ud....,etle . ~ --'-'-· 

M k ) klan t ._ -'~ .. '---m L •• ...J Osmanlılar Abdiilbamide pa~ ol- vur "- _...yeye garp " nnı ..,....,, maınıştır.> 
- ermer u enın açı na a - yenlerin sen gırtlağına mı sarılırsın, ......,.... ıızanan ıurıanııııı en -}ıUU• f . dan kal-'·-'· '-dınlan ...,,_ Sayın Vekilin bu sözleri büyük' bir 

t (*) d be __ L''-'-'-' ka-U.1-- .. _ _,_.ı_ b makt2n ziyade halife olması dolayisiyle esı orta =...., ...,. teseuuı· 
ım. • yok.sa saray nazırı olduğun an ri ve ııan.ucer.ı ,..........- uz.::nıwe u- d kurtardı h"ı.n--ı k .. 1stan '-·ym~ ve ehemmı'yet •••ıyor. '" A '-- k d ka le! l·--- --L.ur •--'- bağlılık gösteriyorlardı. Bütün memle- en , LULwm: mer ezını - "" "" ~ AJa.. rı<a apı an çı. n o u saray kahpeliği sanada mı bulaştı.. - '"9"' ..uıc. 

mu? Hıristidi homurdandı. ket, asırların birbirine devrettiği eski 
- Hayır. BiTMEDi 11.detlerin muhafazasına sıkı bir itina gös-- Hangi eyüik be sarho~ cena- - -
- İmparatoriçe 

Teofanoda mı çık- ____ .;,;....;. __________________ ,__,__.,teriyorlardı. 

madı? 

- Hayır.. Sababtanberi bmadayım. 
Hatta nöbet değiştirmeğe gelen arlta
daJına yorgun olmadığımı oöyliyerek 
onun yerine de bekliyeceğimi baditdim. 
Hiç kimse çıkmadı. 

Uzüm, incir, Tütün, Pa· ına~-:1~=~~:!~:: 
!arla ilerlerken ve hayat tıİrzl.aruıda bir 

k •• b • • çok inkılAplar yaratırken kendi memle-

mu n1u ayaası ıçın :~"7e!~e:ld!:...1:ı::rc;: 
müştllr. Garplı görüşünü taşıyan ve 

Serseri Pulner 
Ti arhanede o dii 

- Pekala .. Dilini tut .. Bilirsin ki 
sarayda gevezeliğin ceza111nı vennek 
pek kolaydır. 

Sebastiyano, bunları söyledikten 
sonra arka!lllll döndü ve sarayın bü
yük kapısına doğru yürüdü. 

Şehrimize 
•• 

Avrupa ve Amerikalı 
heyet geldi 

~~iir7"ı1:r::e :t=:. Stavı·skı·nı·n 
Kemal Atatürk umumi harptan sonra sağ eli olan 

hu meşhur maceracı 
uc • 

bu düşüncelerini ta.tbik fırsatına kavuş
tu. 

Nöbetçi ise korkudan sapsan ke- -BAŞTARAFI 1 iNCi SAHiFEDE- atta bulımacakbr. O sıralarda ikidar mevkiini ele geçir--
ıilmişti. kooperatifçileri piyasamızdan mühim rnek için çarpışan iki parti vardı. Bunlar-

Vazifeııi icabı istemiyerek karış- nıikdarda incir aabn almak karannda- PAMUK HEYETI dtn biri, zihniyeti an'anaperest ve politi-

tığı büyük işlerin, istemiyerek öğ- dır. lktısat vekaleti müpmleıinden Dr. ~ empe~ olan Jöı>-Türk partisiı'Bir zamanlar bütün Fransa zabıtasını 
rcndiği büyük sırların kendi başına Dü" ııehrimize gden heyet azasından Ihsan Tavam, refakatinde Macaristan ıdi. Bu partt, progrımunın esası olarak 

bir felaket getireceğini hissediyor ve Mr. Rojer, Şarlot, Afred ve Robert öğ- ihracat ofisi ıenerinden bir zat olduğn bütün şarkta mülüınan dinine mensup peıı.:.ı"nden koşturmuş ele geçmemJ0

Ş{J
0 

§İmdiden titriyordu. leden evvel Türkofue giderek direktör halde dön ıehrirnize gelmiştir. kütleleri birleştirmek ve Türkiyeden .; t * bay Rahmiyi ziyaret etmişler ve piyasa Bu zat Adana ve Mersin ıruntakasın· Hi.ndistaııa kadar nzan•n bir is!Aıniyet cSantiyııgo dö Şili> tımarhanesi mü- Her kese, bilhassa aşağı tabakanın d.lo 
Sebastiyano, kendi odasına girdi- hakkında malumat almqlardır. da pamulı:la.nmızı tetkik. e•m'•ıir. lzmjr. imparatorluğu kumuıyı gaye ittihaz et.- dürl'"'" Fransız sefarethanesine tımar- şlli erkekli sefil mablilklarına saynuıdae 

K .... ~ . ti "'it~ ' 
ği zaman Hıristidiyi odanın ortasın- Heyet azası bilahare Oziim uru- deki pamuk mahsulü ve piyasa durumu mış h ede ted . edilmekte bulunan akıl ödünç para veriyor. Fiyakayı çok sevi> 

1 de M .. ~.L K~-I'-- u---~-,eki nasy~ an avı daki masanın basında ve e in , ma- mu imalathanelerini ziyaretle uzun müd- =""-• -"""'-= ıwu=ı= ~ da F yor ve talil' de ya· ver gı'ttiği için mu"•--• gözden geçirilecektir. Macaristan bu oe- nalist _ _,, . daha kil'""'- dah 1 ı' hastalarından Trotbat adın bir nm- =-
•anın üstündeki şarap şişesini başına det meşgul olmuşlardır. Ozüm ve incir- ne Tilıkiyeden mühim mikdarda parnak 7~.ısb~ memlek,_L..~-'-a top U sız tebaasının öldüğünü haber v~ diyen kazanıyor. 
kaldırmış vaziyette gördü. !erin işlenmesini tetkik etmiılerdir. almak kararındadır. ve mo em ır et ,.urnıaı< ve ..,.. . !şte Staviski ile tanışması bu sıralardı 

Bunu görür görmez boğuk bir Heyet azası bu hafta Aydın incir 11un- dece Türkün malı olan bir Türkiye ya- tirŞru Fr fi . b h b . telgrafla olmuştur. 
feryat kopardı. takasına giderek tetkikat yapacaklardır. ratmak istiyordu. Mustafa Kemal bir ansız se rı u a en 

Menderesde bı•r L... ti 
1 

k ti derhal Parise bildirmiş ve Paris emniyet Staviskinin çevirdiği mail fırıldakları 
Yayından fırlamış ok gibi Hıristi- avuç ... uvve y e muazzam uvve ere ., im B d f ah k1 il 

dinin üzerine atıldı. TUTONCOLER GELDi J, b [J, karşı koyarak giriştiği mücadeleyi ka-l müdürlüğü takibat bürosu Trotbat adını ... et o uştur. ir e a s te çe eri s • 
ikisi birden yere yuvarlandılar. Dün sabah lzmir vapuriyle lngiliz - a Q m O ğU U zandı. Bu mücadelede yahı.;z bütün dün-1 taşıyan bir. d~syayı ( ~lüm dolay1Sile rerken yakalanmış, mahkilm edilmiş fa· 
Hıristidi şaşırmış, arkadaşının cin- Amerikan tütün birliği namına dört ki- Tirenin Eski Oba köyünden Hüseyin ya değil, binlerce vatandffı da kendi klase edilmiştir ) kaydı ile evrak ınah- kat 0 zaman mevkii ikbalde olan S~: 

i1 k b h h · · 1 · · 1z ·ı M Jk' k ak aleyhinde idi." zenine in·"-'·tir. viskinin müdahale ve delaleti ile büyÜJ> net getirdiğine hükmetmiş ve ken- şı i ir eye! şe rımıze ge mıştu.. • cg u estan, evve ı gün yı anın fr.ıe- ~ ..... 
dini korumalı: için elleri ile onun mirdeki firmaların elinde mevcut tütün- re Mendreoe ginniJ, yüzmek bilmediğin- Umumi harpten soı:rra .Wtan, tehli- Trotbat kimdi? bir cezadan ucuzca kurtulmuştu. 
gırtlağına sarılmıştı. Sebastiyano ise !eri tetkik ve muayene ederek mübaya- den boğulmuştur. keli bir şahıstan k:urtulmalı: karariyle, Emniyetteki dosyeslna bakarsanız §U - Staviski olmasaydı halim yamandJ. 
,,,,,,_,;_ ___ ....,=====--..;.,.....,,.='"='"======-==-=.....,..,,,,-====-----~----=-================= tafsilatı görürsünüz. Diyen Pulner ona karşı büyük birse<'' 

diyorsun? tirir. ı c Trotbat. .. Asıl ismi Hanri Pulner... gi ve rabıta duymuştu. 
Dedikte o da: O gece padişah kadının evine ba- Staviskinin yaman muavini .. Bir türlil Staviski tevkif edildi~ ve bütün adanl" 
- Sorma oğul ııorma.. Dünyada rınıp biraz yeyecelr. falan yedikten ele geçirilememiş ve nihayet 1935 de )arı derhal ondan yüz çevirdiği zama# 

bir oğulcuğum vardı. O da, buraya sonra: Fransadan kaçmıştır.> Pulner: 
bir saat ileride büyük bir §Chir var- - Ey anacığım, bu padişahın la- Evet, Santiyagoda Şili tımarhanesln- - Bana iyilik eden velinimeün karıSI' 
dır o şehir padişahının lı:ızma ~ zını bcrı nasıl ederim de görürüm. de ölen Trotbat, Stavislı:inin şu meşhur nı ve çocuklan.ııı açlıktan öldürm~ 
oldu. Her ne kadar dedimse de an- Deyin~e k~ karı: . mail rezaleti yapan adamın ısal! eli de- ına1ıkfun bırakamam demiş, StavisJı:iılll' 
1 t d G 'd' -'-~ L • _ - Ogulcugum, bundan bır saat ·ı p ,_ alt u"st edildigı·· halde ele karısı ve çocuklarına muntazaman ~ 

2 a ama ım. ı ıp 'r""an ı<ızını ıs .1 'd dah b" "k b' k" dı men ve ar .. 
1 - tedikte boynunu vurdular. Ben de {;rıd e E ~ ky~ çcd ~ 0b·v~ r. geçirilemiyen Hanri Pulnerdi. mağa başlamıştı. 

Dite lalasını 8ıkıştırır. - Aman Tanrım, sen bana doğ- şimdi ahir vaktimde kimsesiz kal- Ira ad" mırd ah ınb' er er'. ır I oca Pulnerin hayatı balzak romanlarına Paris zabıtası onu arıyordu. Hele rıı9' 
o up unya a er ır şcyın yo unu ' . . .,;ı 

O da: ru yol gösteı-.. diye düııc kalka git- clım. Oç gündür aç, susuzum. Sa- izini anlar N t" 1 .. b" .. . t mevzu teşkil edecek kadar maceralı geç- dam Stavıskiye yardım eden esrarenb· 
- Şahım, bu kız kimseye var- mekte olsun, aradan bir sene geçmiş, bahtanberi biraz su bulmak için köy- ~ e ur uda uyu ıs ;::en miştir. ve meçhul adamın Pulner olduğunun ııfT 

maz. Hem de şimdiye kadar onu çok !tendisi. de adam kılığından çıkıp kir- den çıkıp şimdiye kadar dola•mak- Y"'B' par. .. l"pard" ayEa" yanmail " Gençti. Yalnşı'kh idl Daha yirmi ya- Iaşılması üzerine zabıta işi daha sıkı tıı• 
k d 

-~· Çok nlar • ıraz aç goz u ur. ı;ıer para e onu . .. . _. 
imselcr e istc:ai. ca onun den, pastan yaban adamına dönmüı. tayım. doyurabilirsen sana her bir yolu gös- şmda iken barlarda, kafe şantanlarda m~tu. Fakat Pulner hır türlü ele g ,f 

uğrunda öldüler. Uzatmıyalım, ııfuıün birinde bir kö- Demesi üzerine padişah: terir. muhabbet deUADan ile dilşilp ka!lrnıağa mıyordu. Günlerce, aylarca ve her tat 
Demesiyle genç Hind padi§llhı bü- ye criıir. Köyün dı§&lSlllda yükse.. - Anacığım, ben sana su bulu- Deıdemez padişah cebinden bir başladı. da arandı. Bulunamadı. 

tün bütün kızın qkı ile yanıp tutu- cik bir tepenin üzerine çıkıp dört ya- rum, ama sen de beni bu gece mİsa· avuç altın çıkarıp kadına vererelr.: Yırınl üç yaşında banger olmuştu. Nıhayet sorgu hAkimi. bir gün paP 
§atr8lt: nına bakınmaltta iken köy tarafın- fır eder misin 1 _ Allaha ısmarladık: Borsada yüksek oynaınağa b•§l•mıı- dan §iiyle bir mektup aldı: 

- Bana bundan 80Dra taam talı- dan dütc kalka bir kimsenin geldiği- Dcıclcmez kadıncağız: Der. Koca karı altınları görür gör- tı. .. - Ben çok uzaklara ve çok seri~ 
tHn haram olsun. Ya bu kızı ahnm ni görür. - Ah oğulcuğum, sen bana suyu mez oğlunun falan acısını unutur. Onu görenler, vasıta ile gidiyorum. Benim yegAne" 
ya canımı !turban ederim. Kendi kendine: bul da ben acni nasıl ol.sa barındırı- Padişaha biraz öteberi yeyecek ha- - Bu delikanlı ya çolı: parlıyacalı: ya- çum bana iyililı: etmiş bir adamJ".» 

Diyerelr. yol harcını düzüp blığmı. - Şundan bir haber ahnm. rım. zırhyarz.k torbasına kor. hut ta çabuk sönecek. cuklarına ve karısına karşı olan """~• 
değiştirerek bir sabah vakti ıehirdcn Diye ona laırp gider. O gider, be- Demeııi ile padişah kadıncağızın - Yar oğlum Allah işini nıstge- Diyorlardı. ınetiın ve minnet borcumu ö~~ 
dıııan çıkıp gider. riki gelir. Bir de ne babın, üç otu- elinden destiyi alıp biraz öteyi beriyi tirsin der. Genç Hind padişahı yo- Bir gün lı:ilçülı: bir dolandırıcılık töh- ğirndir!.. Allah ısmarladılı:.. Nafile 

Halk masalları ........................................................ 
Evlenmeğe tövbeli kız 

- Ver elini dost eli.. zımda bir koca kan. Değneğini im- araştırdıkta bir pınar bularak de8tİyİ !unu tutturup gider. metl ile yakalandı. Mahldl.m olacaktı .. malt için yorulmayın ... > JI 
Deyip sürüp gitmekte olsun, gide hp aümüğünü çekerek ahlana vah- doldurup koca karının yanına gelir. Biraz zaman aonra kad.ınin elediği Fakat bereket versin bir asabiye müta- Bu mektubu Pulner irrız~ ! 

gide dört beş ay bir düziye gider. lana, clüte blka, elinde bir d..ti, O da: köye erişip Emir k.ad.ın diye sorduk- !ıassısı onun akıl hastalığına müptelA ol- nunusani 1935 de postaya v~ ~ 
Günün birinde, o zamanlarda yaz Şahın yanma yaklapr. - Ah oğulcuğu.m allah muradını ta evini gösterirler. dağıma ve binaenaleyh işlediği suçdan O tarihten beri bir daha ond~~ Ol 

günleri oldnğundan ıssız bir ovada Padişah onun yanına gidip adam versin. Beni şu günümde ııevindir- Kadın da onun kim olduğunu bil- mesul olmadığına dair rapor verdi. sedildiğini i§itmedik ve nihayet ıi,-ıı" 
yolu izi kaybederek nereye gittiğini vererek : din. haydi gidelim. miyor ya.. Bundan sonra Pulneri eli açık bir ho- gün evvel Santiyago dö Şili tuna.!' 

.anlamaz. - Ey anacıp, böyle nereye I}_- Diyerek onu alıp doi;ru evine ~ -BiTMEDi- varda olarak görünüyordu. sinde gözlerini hayata yumdu. 
e danında b~kli en babaya verilerek, lm~k faydalı olacaktır. ~ 3Q,.,j.~'S-· -
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ANKARA RADYOSU: 

öğle n~riyatı: 

-

Saat 14.30 da karııık plak ne:ıriyatı, 
1.50 de plakla türk musikisi ve halk 
ırkıları, 15.15 te ajans haherleı :. 

Akşam neıriyatı: 

Saat 18. 30 da plakla dans musikisi, 
9. t 5 te türk musikisi ve halk prkılan 
Hikmet Riza), 20.00 de saat ayan ve 

Diş Hekimi 
Abdullah Naci 

Hortaçsu 
Dit ve Çene Rontkeni ile tqbis 

ve tedavi 
ADRES : Birinci Beyler sokağı .. 
36 ... TELEFON : 2946 

J)oktor Operatör 

Cemil Oral 
rapça nefl'iyat, 20. ı 5 te türlt musikisi MEMLEKET HAST ANESt 
1 halk v..:kılan (Mustafa Çağlar, Mü- ESKt OPERATöRO 
eyyen Senar), 21 .00 de Keman solo lzmire tekrar avdet eylemi§ ve 
rof. Necdet Atak piyanoda prof. Georg hutalannı Frnnııız hastanesinde ka
larkovitz, 2 t. 15 te stüdyo salon orkcst- bule bqlamıştır. 
lSt, 22.00 de ajans haberleri ve hava 1 - 13 (2770) 
,poru, 22. 15 yannki program ve son. 

ISTANBUL RADYOSU: 

öğle ne~riyatı: 

Saat 12,30 da türk musikisi (plak), 
12.50 de havadis, 13.05 te türk musi
dsi (pllık), 1 ~.30 da muhtelif plak neı~ 
rfyatı. 

Akşam neşriyatı: 

DOKTOR OPERATÖR 

M. Nuri Arkan 
MEMLEKET HAST ANESl BAŞ 

OPERATöRO 
Hastalarını her gün öğleden son

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

Telefon: Muayenehane, 3125 
Ev 2980 

1-13 (2670) 

- Buca 

ljsesi 

Saat 18.30 da Dans musikisi (plak), 
19.00 da konferans: Eminönü halkevi 
namına, muallim lbrnhim Kongar ( mek
teplerde disiplin meselesi), 19.30 da 
Cians musikisi (plak), 19.55 te borsa 
haberleri, 20.00 de saat ayan: Crenviç 
rasathanesinden naklen, Suzan ve arka
Ciaşlan taraf mdan türk musikisi ve halk 
prkıları, 20.40 ta hava raporu 20.43 te 
Ömer Riza Doğrul tarafından arapça 
e5ylev, 21.00 de saat ayan: Orkestra, 
21 .30 da Cemal Kamil ve arkada~lıın 
~rafından türk musikisi ve halk şarkı- Le yJi - Nehari; Kız N 

lan, 22. t O da Gitar solo: Flarder, 22. ~ E k k h .. f [ :--; 'o de ajans haberleri, ertesi günün prog- r e er gun a e- ~ 
ramı, 23.00 te aant ayan. be kaydına devam 

KEMALPAŞA ASLlYE HU
KUK HAKIMLötNDEN: 

lzmirde Tepecikte Bahçe sokağın- ------------
da llyaı Güçük evinde sakin iken 
ikametgahı meçhul Bursah Hüsa
meUin kızı Halime tarafına : 

Davacı Kemalpa§&dan zevciniz 
yol çaVU§U Melupet Çiçek tarafın
dan aleyhinize açılan bopnma da
vasının cari ve ikametgihınızm 
meçlıuliyeti hasebiyle gıyabınızda 
cereyan eden açlk tahkikat ve mu
hakeme aonunda 13 ve 14 seneden 
beri ayn ya§&l11antz, ve aranızdaki 
ı iddetli geçimsizlik mevcut bulun
duğu ve bir araya gelmeniz ihtimali 
görülemediğinden dolayı 15/7 /938 
tarihinde muhakemece karar veril-

Parisfakültesinden diplomalı 
Diş tablplerl 

Memleket hastanesı dış tabıbı 

~1uzalter l~ro~ul 
VE 

Kenıa Çetindafl 
Hastalarını her gün sabah 

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

Telefon : 3921 

Cfiği ve itbu ilanın tebliğ tarihinden -------------
15 gün içinde temyiz hakkınızı isti-
mal edilebileceğini ve aksi halde 
hükmün kesbi kat'iyyet edeceğin
den keyfiyet ilanen tebliğ olunur. 

3253 (2793) 

Zayi 
lzmir Ziraat Bankasından aldı

iun 5510 numarah cüzdanımı zayi 
ettim. Yenisini alacağımdan eski 
cüzdanın hükümsüz kaldığını ilan 
ederim. 

Kartıyaka 1848 ci sokak No. 13 
Mazlum Özcel 

3265 (2797) 

tZMtR BELEDtYF.StNDEN : 
Kara kapı parkında Ballı kuyu

dan itibaren Karnkapı ana kanali
zasyonuna bağlanmak üzere yapb
nlacak 21 O metre boyda kanalizas-
yon ba§ mühendislikten tedarik edi
lecek keşif ve §arlnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Ke
ıif bedeli 1800 lira olup ihalesi 13/ 
9 / 938 salı günü saat 13 tedir. İtti
rak etmek istiyenler 135 liralık mu
vakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektubu ile söylenen 
gün ve saatte encümene gelirler. 
30--2--6--9 3187 (2754) 

Tiirkkuşu Genel Direktörlüğün .. 
den: 
Türkkuıu teıkilitında motörlü ve motöraüz tayyareler üzerinde 

öğretmen olarak çahfmak mahadiyle yetİftİrilecek 15 gence ihtiyaç 
vardır. Aranan belli bqlı §artlar §Unlardır : 

1 -Türk (Soyundan) olmak. 
2 - İyi hal ve töhret sahibi bulunmak. 
3 - Sağlık durumu tayyareci olmağa elveri§li olmak. 
4 - Boyu 1 .58 den aıağı olmamak. 
5 - En az Lisenin onuncu sınıfını bitirmİ§ ohnak. 
6 - En az 18, en çok 22 yqında olmak. 
7 - tki vesika fotoğrafı ibraz etmek. 
Öğretmen namzedi olmak ~ere alınacak gençlerden Türldruıu 

tetkilatında uçuculuğu öğretunlf bulunan pl&nörcülük B. veya C. 
brövcleriyle iıe ba§ladıldan tarihten, hiç uçmamq bulunanlara da pli
nörcülük B. Brövesi aldlklan tarihten itibaren :nizamname mucibin
ce yatmak, yemek ve giyim masrafları Türkku§una ait olmak üzere 
ayda Lise on tahsilini görmüılere 25, liseyi bitirmif olanlara 30 lira
dan ücret verilecektir. 

Gelecek seneler içinde uçuculuk kudretlerinin artı, derecelerine gö
re görccel:leri zamlar hususi bir talimatla tesbit edilmit bulunmakta
dır. 

Türkkuşuna bu suretle seçileceklerin öğretmen muavini oluncaya 
kadar, normal olarak bes sene evlenmemeyi ve hususi bir taahhütna
meyi imza ederek Türkkutunun vereceği vazifeleri on sene müddetle 
gönneği kabul ve taahhüt etmesi §arttır. 

Bu hususlar hakkında fazla tafsilat almak istiyenler Türkkuıu ta
lim • Terbiye Bürosu direktörlüğüne doğrudan doğruya phsen veya 
yazı ile müracaat edebilirler. 

Kayıt muamelesine Cümhuriyet bayramına kadar devam olunaca
ğından müracaatlerin bu tarihe kadar yapılması §arttır. 

6-11-16-21-26-1-ô-12-18-24 (2800) 

ttNIASIR 

ASAN 
KOLONYASI 

Tabii limon, portakal ve turunç çiçeklerinden müstahzar 90 derece 
bir sanat harıkasıdır. 

---··---
Hastalara hayat ve şifa verir. Sinir, nevresleni, ,arpıntı, heleca

nı kalp, baygınlık ve bütün asabi hallerde bir hayat arkadaşıdır. 
Derecesi yüksek olması dolayı.sile maıaj için yeganedir ••• 

asan olonyası 
Hakkında Avrupanın en büyük ıtriyat mutahauııları diyorlar ki 

HAYATIMIZDA 

Hasan Kolonyası Kadar 
insana ruh ve hayat veren bedii bir kokuya tesadüf edemedik ...... 

lasan J)eposu ve Müstahzaratı 
İzmir ve Ege bölgeleri toptan satış merkezi Yeni Kavaflar Çarşısı No. 24 

Karşıyaka satış yeri: Fcrnh Eczahnnesi ..• 

SA'Yf}(: ij 

::ıııııııııııııııııııııı:ı:ıııııı:ıııı::ıııı:ı:ıııııııııııııııııırııırrır::;ırırıı:ııı:: ~~11111111! ... lll!lll - -
E G i i f# : "HEIDENIA,, Mazot ocakları a ~ l)_ ft . § Memleketimizde nam ve töhret kazanan yegane hakiki ocaklan f: ~ 8 llll • Q Q , 5 yalnız HElDENIA markalı olanlardır. 
:: ..... -• .... ••••••••••••• .. • .... •--•••~ :: Saatte yalnız 1 kuru§luk gibi gayet cüz'i mazot yakar HElDENtA 
E 14 Eylul ÇARŞA IBA günü çıloyor . - . E ocaklariyle yapacağınız tasarruf neticesi az bir müddet zarfında oca-
- • ğınızın bedelini ödemiş olacaksınız. 
:: 1938 RESlMLI HAFfA 5 HElDENtA OCAKLARI HER HUSUSTA GARANTILlDtR 
" -§ 32 - 34 sahife i~inde bilhassa kadınlan alikadar edecek yazılan, en § Henüz evinize mazot ocağı almamı sanız vakıt kaybetmeden yeni 
: g1Jzel hikaye ve roınanlan ihtiva ettikten baıka E model HEIDENtA ocaldarından mutlaka alınız. 

S 1000 KELtME tLE S BÜYÜK - - FIRSAT 
= = E Kendi kendine ltaly!lllca derslerini yerıneğe bqlıyacaktır. Bu ders-§ 
:E ler ayn bir kitap ıtekline sokulabilecek tarzda ne§redilecektir. :: 
E Bütün manasiyle tam ve olgun bir mecmua olmak hedefini güden § - -- -- -: 1938 RESIMU HAF'T A mecmuasını : - -E YALNIZ 5 KURUŞA SATIN ALABlLECEKSlNlZ : - -

1938 Enternasyonal fuan ıerefine ve yalnız fuann devami müd
detince taksitle aatuılar yapmakta olduğumuz gibi eski model ocaktan 
yeni model HEtDENtA ocaklarile tebdil ettiğimizi ve fazla izahat için 
qağıdaki adrese müracaat edihnesi. 

Bilumum yedek parçalar daima depomuzda mevcut bulunmaktadır. 
Adres: Toptan ve perakende satış deposu Gazi bulvan Ziraat ban- " E Şimdiden hayilerjnize siparİ§ ediniz :: 1 

E 1938 REStMLt HAFTAYA ilan vermek arzu edenlerin İstanbul:: •a;=---Dıll-----------• •----·· 
: Ankara caddesi 105 numarada Kemalettin tren ilan Bürosuna. :! e&•*ll"IR++••nzas!Bl!!illı1Bm:ı••••••--ımı•mm111111Dll!ıtı1wı:1&•..,:;lil!~2 

kuı karıısı 13 numarada DUNLOP mağazası. 
Telefon 3737 - Fuar pavyon numarası 104 

E Müracaat etmelidirler. 6-8-11-13 E 
--·····························ı-··· .. ............................... •••• ::ıı:::ıı::::::ı:ııı:ıııııııııııı:ıııııııııııııııı •• 
~~'il&'il&NZ·fü9~mib;;~~;r:;.-:;::;;;;;;_..~ J;:;:;:;;~~;;ı;;;;;;;;;;;;;om ... 

(;ZZ/L/.7.7/./7/..Z7.XZ////7/.7.L;;flGl'iiSiı~Dıılı:l'.ıll!!:IGG'~~ımr:~~&a.C3111 .. 

lzmir Vakıflar nıüdiirlüğünden: 

yv lık ve dremit 
eytiı yağ 

VE 

SATIŞ YERt: 
HALtS SABUNLARI 

BAŞTURAK KöŞE BAŞI 
AU ERTAC MA ~AZALARI ... 

3241 ' (2782) 
1'lllnaı!'Y:L:..zQ7.7t t n ! Z>M&"7f'tUP~ ıa:.r.«UZiGU'/~n;z;g 

. . ~~c::a =-
Ayd!n Daimi Encümeninden: 
1 - Eksiltmeye konulan İ§ Aydın vilayetinin Söke - Ortaklar yo-

lunda 14+ooo ı..:..:.! 18 + 000 'kilOnıetttleri aruında esaslı tamirattır. 
Keşif bedeli 15749 lira 44 kürU§tur. 
Yapılacak it : 4 kilometre uzunluğunda fOSe tamiridir. 
2 - Bu işe ait fal'lname ve evrak §unla.rdır : 
A) Eksiltme §al'lnamesi. 
B) Mukavele projesi. 
C) Bayındırlık iıleri genel ıartnamesi. 
D) T esviyei türabiye §ose ve kircir inıaata dair fenni §artname. 
E) Hususi §&t'lname. 
F) Keşif cetveli, silsi~ei fiat, metraj cetveli 
G) Grafik proje. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı bedelsiz olarak Nafıa müdür

lüğünde görebilirler. 
3 - Eksiltrne ~6/9/938 tarihinde Pazartesi günü saat on beşte vi

layet encümeninde yapılacaktır. 
4 - Eksiltme kapalı zarf usuJiye yapılacaktır. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için isteklinin 1181 lira 20 kuruşluk 

muvakkat teminat vermesi ve ihale gününden sekiz gün evvel ehli
yet vesikuı almak için vekalete müracaat etmİf bulunması ve yapb· 
ğı en büyük itin bedeli 12000 liradan &§ağı olmaması müteahhidin 
bizzat diplomalı mühendis veya mimar olmaıı veya bunlardan biriy
le mü9tereken teklif yapması ve mukaveleyi birlikte imza ıetmesi la
zımdır. 

6 - Teklif mektuplan yukarıda üçüncü maddede yazıh saatten bir 
saat evveline kadar viliyet encümenine getirilerek eksiltme encümen 
reisliğine makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile · gönderilecek 
mektupların nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar gehnif oım&
aı ve dı§ zarfın mühür mumu ile iyice kapatıhnıı olması lizımdır. Pos
tada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

6 - 9 - 14 - 20 3258 2795) 

Emlak ve Eytam Bankasından 
Esas No. Yeri Nevi Kıymeti Depozitosu 

T. L. 
D. 3 lzmir Urla Kızılbahçe Tarla ve kısmen bağ 3.704.22 740.84 

Duman gölü «Çekeli ve içinde Altı ağaç 
çukuru» zeytin 9 Hr. 4980 M .?. 

D. 4 lzmir Urla Kızılbahçe Bağ ve dört harap 298.62 59. 72 
Çekeli «Kuılu» dam ve bir su kuyusu 

on zeytin ağacını içi
ne alan Önce bağ tim
di tarla 7657 M2. 

lzahab yukarıda yazılı emlakin taksitle salıfı 21/9/938 çarf8Dlha 
gÜnÜ saat on birde yap1lacaktU'. 

lıtekli olanlarm hizalarında yazıh depozito akçesini veznemize ya· 
tırarak arttırmaya girmeleri ve yanlarında birer fotoğrafla nüfus tez-
kerelerini aetirmeleri. 6 - 11 .(2798) 

., ...... SZISM 

Fuat <;iülergin 

Sağlık eczahanesi 
Alsancak Mesudiye caddesi 

TELEFON 2448 

127 

Reçeteler Lüyük bir dikkat ve itina ile hazırlanır. En nadide A vrup 

müstahzarah ile her türlü ilaç çeıidi bol bulundurulur. 

Tuvalet eşyasiyle sıhhi levazım her yerden ehvendir. 

1-15 (2698) 

,1 .... llllllillllllllmll ...... Ba .. :-. .. ..nı•ı111111-..---' 
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Beyoğlunda 

OSMANiYE 
Sirkecide 

rz77.7:TJ:T../.Z7LJ 

Bu her iki otelin müsteciri Türkiyenin en eski otelcir.i BA y 
öMER LOTFO'dür. 43 senelik tecrül>eli idaresiyle bütün l!ge 
halkına kendisini sevdirmiştir. 

OteUerinde misafir kalanlar, kendi evlerindeki rahatı bu
lurlar. 

Istanbulda bütün Esre ve lzmirliler bu otellerde buluşurlar. 
Birçok hususiyetlerine ilaveten fiatler mülhit ucuzdur. 

lzmir Lise ve Orta okullar satın 
alma komisyonu Başkanlığından: 

16/8/938 ve 31/8/938 tarihinde komisyonumuzda açık eksilbne 
ai yapılan tzmir KızılçuUu öğretmen okulu Eğitmenler kursu için 
satın ahnacak olan fabrika malı çıralı çamdan muhtelif eb'atta 18.784 
metre mikap keresteyi vermeğe istekli çılmıadığından bu ihtiyaç 2490 
sayılı kanunun 43 üncü maddesine göre bir ay içinde pazarlık sureti
le temin edileceğinden her sah giinü saat 12 de Kültür direktörlüğün. 
de toplanacak olan komisyona müracaatleri ilin olunur. 

3262 (2796) 

Izmir Vakıflar müdürlüğünden: 
1 - Kemeraltı caddesinde kain mazbut büyük Salepçi oğlu hani-

nın kqfi mucibince tamiratı açık eksiltmeye konuhnuştur. 
2 - Bu tamirabn ke§if bedeli c2294» lira 78 kuruıtur. 
3 - Muvakkat teminat 173 liradır. 
4 - İhalesi 28/9/938 çarşamba günü saat onda Vakıflar daire

sinde müteıekkil komisyon tarafından yapılacaktır. 
5 - Ehliyet fenniyeyi hi.iz olan ve en az bet bin liralık it yapmıı 

bulunan taliplerin Vakıflar dairesine müracaatleri ilin olunur. 
6 - 13-17 -22 3255 (2794) 
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, il "" 

MaksRuj 
Ve 

8-9 
GERLEN 

MUstahzarall 

Krem 
DöBote 

Allık 

Dndaklık 

Parfüm 
Pu~ra 

lOSJ8D 
ŞIK BAY ANLAR 

Marcel Guerlain 
Şampuanları, Losyonları 

Ve 
GUzelllk mUstahzarallnı 

Kullanmalıdırlar. 

Bir tecrübe kAtf dlr 
Parföm, pudra ve krem Dö Bote 
nümunelcri: Izmir fuarı ŞARL 
SIREY pavyonunda arayınız. 

Si;illf yeri Maks Fara.ıı 
Yenipostane civarı, ISTANBUL ' , 

AŞÇIBAŞI MARKA 
. Makarnalar 

Herkesin üzerinde ittifak 
ettıği bir hakikat : 

Sa.ba.h, ôğle ve a.qam her 11emekten 
aonra günde 3 defa 

Kullanmak 

~artile 

• 

RADYOLIN 
Dişlerinizi tertemiz, bembeyaz 

ve sapsağlam yapar. Onn yirmin
ci asır kimyasının harikalarından 

biridir, denilebilir. Kokusu güzel 
lezzeti hoş, mikroplara karşı te
siri yilzde yilzdilr ..... 

' Kullananlar, dişlerini en ucuz şerait.le 

sigorta ettirmiş sayılırlar sabah öğle ve 
akşam her yemekten sonra günde 3 defa 

dişlerinizi fırçala yınız. 

GLASURİT 
OTOMOBiL 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. ~'l\~ıes•~m ~ ~~ 
SACıLAM 1~~ 

PARLAK ~ 

ucuz ~ 

lzmir acentesi: Büyük Kardiçalı Han. 
Selanik •ergi•inin Birincililı No. 71/75 - TELEFON: 2802 
madalyaaını kazanmııtır ••• 

' . ' ..__..,,._ 
' ' ' '\ ' ' • • • • 1 

Evler 
Hastaneler 

Mektepler 
Fabrikalar 

Ve bil'umum sınai müeesseseler kireçli sularınızı 

VE BOL i D ile 
Tasfiye ediniz 

Her boyda cihazlar emrinize amadedir 

Tediyatta Kolaylık 

E,e mıntakası Umumi Acenteliği: 

Izmlr T. T. Ltd Ştl 
iskelesi Mimar Kemalettin cad. No. 15 

lzmir Enternasyonal Fuarı 

No. 175. 
Cihazların satışı için plasiye aEanmaktadır 

1

Fuar mft.na,S'ebetlle Izmtre gelen mlsaflrlerlmlzl 
" • 

• 

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

kolonyaları hatıra gelir. 
lzm:rden ııötü 1 ece~iniz en ince, en zarif, en lüks ve en makbul hediyeniz Eczacı 

KEMAL K. AKTAŞ kolonyaları olacaktır. 
Kemeraltından 2eçerken HiLAL eczanesini mutlaka ziyaret ediniz. 
Size kolonya nümunelerinden göatereceklerdir. Siz de bütün lzmirliler gibi KEMAL AKTAŞ kolonyalarının zarafet, 

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

Koloııya I'~ syon ve esanslar: Bahar çiçeği - Zümrüt damlası - Gönül - Limon çiçeği - Al
t ,n ruya - Fulya - Menekşe- Yasenıio-Sonhatıra 

Ken_al Aktaş müstahzaı·atı : ( Nasırol Kemal ) nasır düşmanı ( Korizol Kemal ) nezle 
düşmanı ( Okinolin Kemal ) saçları hesliyen şaheser ( Dişo in emal ) diş suyu •.• Kemal 
Aktaş Gülsuyu - Çiçek suyu - ına Kına hülasası - Nane ruhu - Çocuk pudrası •••• 

Fenni gözlükçülük, Sıhhi korsacılık; Tıbbi ve Sıhhi bütün ihtiyacat •.•. ' 
~---a-.-.a.-...... _____________ _.. ___________________ ..... __ m:-. ______ .... ._. __________________ _.... 

:--· : ..: • ~ • • .. ::. • _, .. ~ ... ~ "I _.~· .; • ' ~ • • • ~ -- - ~ ! • 1 
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6 EYLOL SALI 1938 
-~ı::~ı 

Yazın insan kendini daha 
kolaylıkla üşütür! 

Nezle 
Başağrısı 
Kırıklık 

Dikkat 
Ediniz 

Bu ilk tehlike alametlerini görür görmez derhal 

NEVROZiN 
almak lazımdır 

NEVROZIN Soğuk algınlığının fena akıbetler doğurmasına 
mi.ni olmakla beraber bütün 11brapları da dindirir. 

icabında günde 3 kııfe alınabiliT 
•**' 5 :rrw ı "ftilm: .. _ii:l_UIED 

Eczacı Kemal Ka-
mil Aktaşın 

Bahar çiçeği 
Kolonyası 

Merkezi Kemeraltı caddesi 
Beyler Sokaiı köıesi 

Büyük 1 iilal 
• 

eczanesı 
lzmirden ıötürülecek 
en tık en ince ve en 
makbul hediyeniz ec-
zacı Kemal Kimilin 

Bahar çiçeği 

kolonyası 
olacakbr. lzmirde Hilal eczanesi Kamili işinddci ciddiyeu, kolon
kokucululc üzerine ciddi yürüyen yalarını İzmirlilere sorunuz. 
bir müeascse ohnuı, kokuculul Yakın ve benzer isimlere aldanma-
6.Iemini şaşırtmış bulunmaktadır manız için tİ§eler üzerinde Kemal 
Hilal eczanesini. eczacı Kemal Kimil adını srörmelisiniz. 

~'·ram~~~~~~~~±~!l!!m!mııJ,.....!!!!111! ~~==91!!!9!!!1 .. 

TORNAX Motorsikletleri 
Beı sene ganmti, en konforlu 

BUZ DOLAPLARI 
1936 ve 1937 de Dünya radyoları içinde birinciliii kazanan 

MiNERV A Radyoları 
Her marka bisiklet, gramofon plak ve her cins muaiki alw 

IZMIR Te Havalisi toptan ve perakende aab§ deposu 

M. ALİM Şenocak 
Emirler çarşısı karşısında Bqturak No. 143 Telefon : 4079 

DAIMON CEP VANTILATôRLERI 

• 

En ıon icat edilen bu vantilatörler bir küçük pille itler. Bir ıa
a!le bir ~~rutluk sufiyat yapar. Ağırlığı seksen gram olup zarif 
bır kap 11çın?edir. Bayanlar el çant~sında, haylar cebinde tafır .. 

Herkeaın yanında bulunması lazım olan bir ihtiyactır. 
Depoau : lzmirde Suluhan civarında No. 28/9 öDEMIŞLI 

HOSEYIN HOSNO ticarethanesi .• 

............. ~ .. ~A&!ıc:ı·rml~!ilf!ll'~MYllSl:l*m:l!ımlllllllC::zllll~L"liiiil .. ~+ ..... lmir:BCKi , • < ' .. ·. ... ... - \ ~ . , .. _ . ~· .. · .. :. , . 

D oy ç e O r i y ant ban k 
DRESDNER RANK 

IZDliB 
ŞUBESi 

MERKEZi : HKRJ.IN 
Almangada 17~ Şubesi Mevcuıiar 

eı maye ve ihtiyat akçesi 
165,000,000 RRybsmıuk 

Tfirkfyede Şnbeleri: t TANBlJJ., ve IZMJR 
MıeırJR Şolıelerı: KAHlHI~ ve ISIOtNDEHIYK 

Her tiirlii hnnlrn mnnıoAlAtnı ifa \'P knlınl Pdı>r 
\ . . . ; . . . J 

, DEUTSCHE LEVAN Fratelli Sperco 
Vapur acentası TE-LINIE 

G. m. b. H. 
H. SCHUET ROY AL NEERLANDES 

LARlSSA vapuru 17/8/938 de bdc- KUMPANYASI 
leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- CERf.S vapuru 3/9/938 de beklen· 
men içi1l yük alacakbr. mekte o1up Bıırau, Varna "fe Kostence 

ARCTURUS vapura 29/ 8/ 938 de bek lımanlan için yük alaeakbr. 
leniyor. Rotterdam, Hamburg ve Bre- HEl.DER vapwu S 19 I 19 36 de be~ 
men için yük alacaktır. lerunekte olup Amsterdam, Rottenlam 

ANKARA npuru ~ 2 /9 / 9 38 de ve Hamburıı limanlan için yUk alacakbr. 

belleniyor. Rotterdam. Hambura ve SVENSKA ORlllfl" LtNtEN 
Bremen limanlan için yük alacakbr. BARDALAND motörü Elyevm li· 

BELCRAD nptmı 26/9/9/938 de manımızda olup Rotterdam, Hamburı 
bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve ~nimark ve Baltık limanları için yük 

Bremen liroanlan i9in yük alacakhr. ak.tadır. 
ATHEN vapuru 10/10/938 de BRACELAND motörü IS/9/936 d• 

bekleniyor. Rotterdam, Hamburg ve beklenmekte olup Rotterdam, Hambura 
Bremen limanlan için yük mncaktır. Cdynia, Dantzig, Danimark ve Balblıı 

H. SCHULDT limıırlları için yülc alacakhr. 

CULUCKSBURG vapuru 31 /8/936 . I S/9/ 938 e kadrır Norveç limanları 
Jel 

• R H b içm mal kabul eder. 
de be enıyor. otterdam, am urg ve ZEGLUGA PO 
Bremen limanlan için yük alacaktır. LSKA 5/ A. 
DEN NORSKE MIDDELHA VSUNtE LEV ANT vapuru limanımızda oluıı 

OSLO Dantzig ve Gdynia limnnları için yülc 

~AYARD va~uru 29/~~938 de bdt- rı~m;;~.~~ MARITIME ROUMAIN 
lcn~y~r. Norveç lımanlan ıçın ~l/8/~~8 ARDEAL vo uru 30/8/938 de fi, 
tarılune kadar kabul eder. Dıeppe ıçın p 

2/9/938 
...... wl k d al 1-~l.. 1 manımıza gelip Mnlta, Manilya ve Ce-• gunu og eye a ar m ;1UWU 

dT nova limnnlnn için yük alır. 

SAÇ EKSIRI 

\ 

~ 

Saçları dökülenlere Kom ojen Kanzuk 
Saç~nn ~ö~lmeaine ve kepeklenmesine mani olur. Komojen saç
~ .. kökler~ ~vvetlend~ v~ besler. Komojen ıaçlann gıdasıdır_ 
Tabu renklennı bozmaz, latif bır rayihaaı vardır. Komojeo Kanzuk 
aaç ek.iri maruf eczanel6le ıtriyat maiazalannda bulunur. 

Cildinizin tahriş edilmemesını 
isterseniz 

Dünyanın her tarafından ıeve ıeve kullanılan ve 
cildi trattan ıonra pamuk ıibi yumu,atan 

POKER 
Tras bıçaklarını kullanınız 

e ~~SPHORUS vapuru 25 eylUldcn 30 tl~nd~~ h~reket tan1ılen1e nnvlunlaf' 

)"' 938 k d o· o- k ı_ dakı degışiklıklerdcn acente mesuliyd ey w e a ar ıcp~ un en: ve 

N 1. l • • '''- a) nk kabul etm~z. orvcç umum ım n an ıçın yuıt ac • 
Daha fa'tla tafsilat için ikinci kordon· 

ttT. 
SERViCE MARmME ROUMAIN 

BUCA REST 
DUROSTOR vapuru 19/8/ 938 de 

drı FRA TELLi SPERCO acentasma mü· 
rncaat edilmesi ricn olunur. 

Telefon : 4111 I 4142 / 2663/4%21 

bekleniyor. Köstence Calatz ve Calatz -------------

Olivi Ve Şüre. aktarması Tuna limanları için yük ala
caktır. 

DUROSTOR vapuru 14 eylulde bek· 
leniyor. Köstence Galatz ve Calatz ak
tarması Tuna Jimanlan için yük alacak-

tır. 

D. T. R. T. 

LıMİTET 

Vapur acentast 
BlRINCI KORDON REES 

BiNASI TEL. 2443 
TISZA vapuru 1 S eylQlde bekleniyor. Ellerman Linea Ltd. 

Port Sait ve lskenderiye limanları için LONDRA HA Tfl 
yük alacaktır. CAVALLO .ı • .. L c • vapuru umanımız'IR. 

SZEGED vapunı 30/6/938 de bek- l S E l"I k d Lond Hull · · . • • .. o up y u e a ar ra ve ıçm 
}eniyor. Danüb lımanlan ıçuı yük ala- "k 1 kt yu a aca ır. 

calcttr. POLO vapuru S eylUlde Londra ve 
BUDAPEST vapuru 15 eyl~de bele· A .- _,. ..::L -'-- __ L • 
• • , • .. al nTe.-en gc.ııp """" .,..-rac.A ve aynı 

tenıyor. Danup lımanlan ıçın yuk a· d L d Hull :-:.;.. -ı:L al zaman a on ra ve ...- ,,_ a-
caktır. k 

JONSTON VAR REN LtNES ca tır. 
JESSMORE vapuru 13/ 8/ 938 de UU.A vapuru 10 eylUlde gelip 17 f:T• 

b ' -' • L· L A 1. l lGle kadar doğru Londraya yük alac:ak-eaueDJ70r. ıverpoo nvera ıman a· 

nnda~ yük ~~rac~k. ve Burgaz. Vama tir.ALBATROS vapuru lS eylru.de gelip 
ve KostencP. ıçm yük alacaktrr. 25 -1uı k dar L dr · • -!!L alacak· 

AMERICA,_,. EXPORT UNES tNC ~7' e on a çn ,. ..... 

EXMOUTH npuru 16 Ağustosta 

bekleniyor. Nevyork için yijk alacaktır. 
Dlndald hareket tarihleriyle nav· 

lunlardakl de~l~lltllklerden acenta mf!'n 
!ullyet kabul etmez. 

Daha fazla tnf~tlAt almak için Btrln· 
et Kordonda V. F. Henry Van Der Zee 
ve Co. n. v. Vapur aeentalığına milra· 

hr. 

tONIAN vapuru 26 eylUlde gelecek 
..-e 3 birinci tcşrine kadar doğıu Londra 
ve Hutl için yük alacaktır. 

TRENTINO vapuru 5 birinci teFinde 
gelecek ve 1 O birinci teşrine kaclar Lon
dra ve Hull için yük alacaktır. 

UVERPOOL HATn 
caat edilmesl rica olunur. LESBlAN vapuru 6 eylulde gelip 7 

Tel. No. 2007 Ye 2008. eylule lcadar Livcrpool ve Glaslı:ov için 

"Umdal,, U·;;;;;;j yü~~~~;NtAN vnpwu 15 .,ıGtdo 
d 

• ı• .,, • ~elip 21 eylüle lı:ndar doğru Liverpool 
eDJZ acente JgJ ve Clasgov için yük alncnktır. 

L d BRISTOL HA TI1 
l • SELMA vapuru 20 eylulde gele-

HELLENIC LtNES L TD -:ek 25 eylule kadar doğru Briıtol 
BELGION vapuru 27 /28 a9-ustos- 'rin vilk alacaktır. 

arasında beklenilmekte olup Rotter· Tarih ve navlunlardakl de~işiklikler· 
dam Hamburg ve Anvera liman- ien acenta mesulivet kabul etmez. 

lanna yük alacaktır. 
HOLLANDJ A vapuru ağustos 'eyyah, yolcu ve yük için tt-.sis ettiği hat-

nihayetinde beklenilmekte olun Rot- ta mensup Yugoslav bandıralı 
tenlam, Hamburg ve Anvers liman- L O V C E N 
]arına vi.ik alAcaktır. Lüks vapuru 1 O eylülde 18 ele Cos-

GERMANIA vaouru 1 O eylulde tanzn, Varna limnnlnrı İçin hareket ede

beklenilmekte olup Rotterdam Ham cektir. 
burg ve Anvers limanlarına yük L O V C E N 
alacaktır. Lüks vapuru pı:uartesi 19 eylulde saat 

c TURKlA:. vapuru 20 E.vlüldı- 12 de lzmirden har~ket edecek, Pire 
beklenilm~kte oluo ROTIERDAM Korfu. Adriyatik limnnlan, Venedik. 
HAMBURG ve ANVERS limanla- Trieste ve Şuııak limanlan için yolcu ve 
rına viik alACAkhr. yük alacaktır. 
UNITED ST ATJ:' S A ND I..EVANT Cerek vapurların muvasalat tarihleri, 

I .1NE L TD qerek vapur isimleri ve navlunlan hak-
cBAALEBEK> vaouru 22/ 2"4 kında at'enta bir taahhUt altına S?trmez. 

Evl\ıl arasında beklenilmekte olup Daha fnzla tafsiH\t almak lçtn Birinci 
NF.VYORK ı,.;., viilc ,,1;\r~ktır. Kordonda lflG numarada (UMDAL) 

BAl.KANl Aq AQASI J-JATII umum1 deniz acentalığı Ltd. müracaat 
ZF.TSKA PJ OVIDBA A. il Kotor edilmes1 rica olunur. 

Bolkan ittifakı iktuıat konferansının TELEFON : 3171 _ 4072 

11!1~"'9!11\11• 

TAZE TEMiZ 
UCUZ iLAÇ 

Her türlü 

Hamdi 
tuvalet 

Nüzhet 

SIHHAT 

çefitleri 

Çançar 

ECZANESi 
BAŞDURAK 

Hanı 
Büyük Salepçioğlu 
Karşrsında 

f ... _,•- , I __: ı • ' • '. ,. .., 
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Sulh yolunda demokrasi elbirliği 
Fransız Hariciye Nazırı B. Bonnet mühim bir nutuk söyledi 

~~~~~~~~~~~~------------·----------------------------------""' 

Fransanın istediği yardım Südet mümessilleri 
-~~~~~~~~~~ 

Bonne, An•erikadan yalnız sulhu Çek h~kü1!1~ti~!n projesinemu~abil 
korumak için yardım istiyoruz diyor teklıflerını dun Beneşe verdıler 
Pan.. S (ö.R) - Ameribnm umu· 

mi harpte F nama Jebinde müdahalesi
nİD hamumı kutlamak için ilk Ameri· 
bn kıt' alannm Fnma topraiına ayak 
l»ubklan mnkide dikilen abidenin açı
.... Franm .. Amerikan d09tluiunun çok 

Karsbald muhtırasında iaı ar ediyorlar Siidetlerl• 
miiz akere imkansız olduğundan göriifmelerin 

diplomatik sahaya intikali muhtemeldir 
parlak bir taahUrü teklini ahmt ve ha- Prag 5 (ö.R) - Pazar günü B. Hen-
ıaretli nutuklar .aylemniftir. laynı Hah kasabasındaki karargahında 

FtamlK baric:iye nazın B. 8onl'8 Ame· ziyaret eden İngiliz mU.viri B. Osten 
ribn 1e&rine hitap ederek demittir ki: Godkine Südet rem Beqtesgaden ve B. 

cHarbe midabale ettijinla lnclaa iti- Hilerle yaptığı mülfutın neticelerini 
'-ren kurtuldufumuza kanaat getirdik. bildirmiştir. B. Godkin pazar günü öğ-
Y ardmumz filen lı;ae yetipneden eiz bi- leden sonra Praga dönen B. Runsimana 
u inan Yerdiniz. Hamn da u çok uzak bu görüşmenin neticelerini bildirmiştir. 
Mr vadede mailebi,.ete mahk6m oldu- Bu sabah saat 11 de B. Osten Godkin 
lana w..ttL Eler bqalin mukadderatı• B. Hodza ile bulU§llluş ve dUn Hahda B. 
aa hakim Mr millet.ek buna - bu,ilk bir Konrad Hen1ayn ve muavini B. Kari 
1-nı itibari71e .. Amerikaya borçlu ol· Herman Frankla apt.ılı mUhim konfe-
cluiamaza unatmıyoruz. Fnınsız hariciye nazın B. Bonu Fnıuı.ı b4fVe1cili ile ransın neticelerinden haberdar etmiştir . 

Amerikaldar neden Framada çarpıt- lere aadık kalacakbr. Dünyada kimae aa bilirler ki, diktatörlüklerin geçici mu- Lord Runsiman da bu sabah Prag p-
maia geldiler) Sadece konuunan için Amerikanın sulh azminden fiipbe etme- vaffakıyetlerine raimen, memleketlerin tosuna giderek reidcUmhur B. Beneşle 
caa feda etmel• c:1eferi olan nMıDeVI mİftİr. Bunun için eminiz ki eier Fransa milletlec tualından ve milletler İçİA ida· görUpntışttlr. Saat ll>,30 da başlayan bu 
prenaipler namına. Amerikan ve FraNIZ bir hücuma uinYacak oluna bizi müda- resi daha iyidir. Biliriz ki hazan geJiti milllkat ancak 13,30 da bitmiştir. Diğer 
aıiWdan 'bize inaanlıim en ltıymet)i ni· fuya selecekainiz. Fakat bizim dileği· giizel çarelere b.:, vurmak ol.m bile, taraf dan bafvekll B. Hoc1za da dUn Abalı . . . . . 
meti sibi sôrilnen prensipler namına se· miz bize harp için yardım etmeniz de· yapmacdt maksatlara yanyan iatOıaal relaicilmhur B. Benef}e mühim bir mü- Lord Hali/ab, Sw Cem Saymora w l.,,a,.,..._ Berlm •/iri Str Nnil B 
ferber olmutlardır. Milletlerimizden her ği)dir, ç6nkü biz harp istemeyiz. Arzu· yerine milletin hakiki ihtiyaçlanna ce- ıabtta bulumnyttur. B. o.ten Godkin B. Henlayn ile muı&- Muhtıra mabut Karlo Bivari m 
biri kendi mukadduatma tlhl olm~tur muz wlhu muhafaza etmektir ve dileği- vap veren istibaal müreccahhr. Biliriz ki Lord Runsimanm sekreterlik dairesi btmdan iyi intibalarla dönmU§tür. Mtl- yatma tekrar etmektedir. Ben:Inı: .. 
~• bizi birlettiren kuvveti, hGklmetleri miz dünyanın daha iyi olmasıdır. her işin neticesinde namuskirldt en. iyi Lordun yakmda B. Bitlerle müllkatına bUAlab bir nUrblnllle kapılmaktan sa- Baıtapdenden d&ıU§Unde bu hare 
harekete ptirmezden 8nce, umumi ef. cBu dostluk kapalı bir cemiyet de- siyasettir. Biliriz ki beynel~ilel taallbüt· dair çıkarılan haberlerin esa.mz oldu- kınmak }Uzumu bildirilmekle beraber tarzmm B. Hitlerce tamamın tasvip e 
kara hlkim olmUfhır. ğildir. Bil&kia diğer milletler buna ne lere riayet etmek hem Akilane, hem de ğunu bildirmiftir, fU da iJAve ediliyor ki B. Henlaynın dili öğrenilmiştir. Halbuki Hodza 

cAmerib iltildll Juu.hinde Franaaya kadar çok ittim ederlene o niabette şereflidir. Fakat biliriz ki dünya detif- Praa 5 (ö.R) -Son Vik End zarfında Beqteapden dönllşUnden sonra ~ılan Prag htlkümetinin razı o1abiJecell 
AmeriJca tarafmcla yer aldıran F ranıız daha rqüeuir olur. lngilJere iJe miifterek mez bir teY delildir ve beynelınilelt mu• Runsiman heyetinin faaliyeti çok bilyük ihtimaller tlnıldslZ delllmr. vizlerin en son hududu Jdi. Bundan 
umumi efUndır. Nuıl iti 'hüyiik harpte dostluğumuz Fran1ız - Amerikan ten· kavelelerde, lüzum hasıl olunca, meto- olmuftur. Geceyl Botenhavz posunda DUn B ... Beolaynın Boh~anın bat- öteye sltse hUkUmet Çek umumi 
«le Amerikayı Frama tarafına atan Ame- nüdünü bir kat daha kuvvetlendirmek- dik bir tekilde ve kaqılıklı anlapna ile pnDI " ...-es Maka Hobenlobenln ı.c. febdnd• hawl bQrammda .ayledi- rmm dNplan tarafından lilJ1lk.le9111' 

rikan amt1111I efUn olınuttm. Daha bir· tedir. • değiftirilmelidir. • • . • ~ olarak -~ .!IOnra B. O.. il §U s8zlerl de hatırletmak TAzıirıdır: Zira lbmaJ ~ ol~ bltlnlnd• 
~ dm.ti• ıeemea lwLe sirmeden clnsiliz hükipndarlannm ziyareti in· cAncak kuTVeti bır millt sıyuet Ya· fım God1dn 41Uıı sabah otomobille ha- cBiz sulhu btemekle beraber Korlo haberdar detlldir. Bu vaziyet lçbMte 
....ı ı 9 J .ıf te ı...hıyet filotilllm imdada· ııi1iz ve F ranm: milletleri arumdaki ha- sıtuı olarak kullanmamak, bqkafumm rebt ...., ve Hlıh babasına phniftir. B1rvarl ( Karlsbad ) kongresinde ileri mutell sfuıU mUhhn bJr kabine kollıı..,ı 
w ..... Ba, ~ mldahaleai· raretli kardetliii göste~eie. vesile ol· dab~i ifferine ÜnpamÜ, ilı~aflmrm Buna Ji\aYJ'e"f Jw4udundan 30 Jdlomet- IOrdQOmUs emellerin de tahalr'k>ılmnu ._, w a..w lillWet t.ıı•.tıı• 
mn ili ._... WL Ve Ameribn Kmlha- da n itte tam bu madadır ki BB. Roo- hallini harpte delil. auila ..aW. d'•a N - ılııle a......., JlenlQam ~ lıt 1 I•• bt, olarak reddine brar v·ertı•JD 
ça llıtila albndakl Framm Ye Belçika ara· ıeYelt ve Wiin nutuklan iki milletimiz larc:la aramak ıabnlır. Qer ._ iUllet r.ard}um. PreQ1 Bohenlohe lnglliz mtl- SUcW parti.min m~ 
zilinde aJ.ali)'9 ,ardan etmeie p)lflr~ aruutdaki devamlı hallan teyit etti. Di- servetinin eon puuma bdariaarp ilet• pvirim ıefakat etmlftir. SCldet relsile Parla ı (Ö.R) -Tan pzetesinbı Pna eilmhur B. Bemt 1na _.n ce9a1tı 
ke mf iMant ch17su)ardan d.ı.. fu1a ierlerinin ittiraki Fransız - Amerikan te- leri için arfedene umumi ba:rat l8Ti7e- mUllbt ha buçuk .-al sUrmU§tUr. Sem- mullahlrl bu ~ ~etin wıl eektlr • ...,.._ -.a Çek htllttlnııMll 
bir dCMtluk JU.i.Fle h.reket ediyordu. sanUdünU böylece takviye ebnektedir.. sini yübeltmek tBTle dmwn. mncut n tqWz de)esell Pnp dönmO§tilr. &tirilldOIU Jıı•lrkJncM bu •hah ,...t.me pllltlll araawlekt m~ 

cReiliıd'nd.ar Vileon memleketinizi Bu Wr liyul kombinezon deii)dir. Sol· aeTI7e,i muhafaza etmek bile nkl..- llilllkatm mevzuu hakkında hiç bir ııeb- telefonla fU malibnatı verml§ttr: Y""mAa" ~. 1Jııl tanf IM'lld• 

harbe •lr.tuia zaman halkınızın bu te· bu fethetmek pyeai vardır. Amerikan olur. lil ~. cNUremberg kongresinin açıldılı ııra- rl tlzerinde •plenm ... rdJr. 
mayü}ltma tehalyet etmekten batka bir ve Fraw milletleri huauat lıiç bir men· Yine biliriz ki inaanl faziletler .. l>ir B. Henla7D Lord Rmuıhıwım mtlra- 1arda Prag mibakereleri ne vuiyett. imktnı ıörUlmiyor. Vuiyetin çok 
ter ,apmaciL Amerikan milleti bunu fut petinde deiillerdir. Ameribn-Fran• milletin inhiaan albnda lıılildir ft hiç caatine B. Bitlerin ftl'dill cevabı bil- dir. Geçen cuma sUnU SUdet delegeleri oldulu lldenmiyor. Buna SUdetler 
:raparken harp defi), wlb için çalıpyor· sız doatluiu bir manevi, ruhi realitedir bir ırk bir diferinden a.tlln •YJlainu.· dlmüttlr. Lord Rlmaiman B. ()iten God- Kund ve Lehe Kovaki relllcOmhur Be- hflkilmet anamda milaıken ka.:lroıınlJll 
du. Ba mUdahale ne Amerikan devlet ve bu itibarla ne kadar çok millet buna Birinin diieri tarafından daha AfAli lmit kinden buna dair tafsillt aldıktan sonra netle mUJab\larmda B. Hodzanın 3 Un- da bir çare bulnnamu lnclll& dlp.IOIDm"! 

ad..dan tarafından hazu~a~dı, ne d~ ~i- ittirak edene canlılığı 0 niabette artar. 1 g~i ~~l~ ~~eeini kabul ,e:em... Mm.ı lnclltereniıı Prag ııefirile telefon- dl plAnına cevap olarak B. Benef8 bir lilile B. Bitler aramda dolr1ldaa 
ilim tuafmuzdan istenildi. O, bmm cDoetluiumuzun hedefi .whtur Ye bu yız. Bilmz ki hilmyet, medeni • _nlar la ~. Sefir bu IUl'et1e hariciye muhtıra vermlflerdlr. Bu muhtıra muh- ruya mOzabreler yapılacakbr. 
memlebtimizde olduiu aı'bi lizin mena· saatteki brgqaldtlara n mulıataralara için. diierlerine zararı dokunmamak DU.111 Loıd HaJihıbı derhal vulyetten , tevlyatı Stldet putis1 idare komitesinbı mahfellerde bir konfennsm toıı.ıu11111ı11 
leketinizde de her feYe hakim olan halk raimen hu hedefe nracaiımızdan emi- diyle, bir arada tezahGriidür .,.. .. haberdar ecleblJmlıtlr. Söylendiiine &6re içtimaında bnrı.,tınhnıpr. lhtlma1lnclen baJlsecliliyor. 
hareketinin l>ir neticeel leli. niz. Bizim niyetimiz beynelmilel müna- eaki .azlerde, biliriz ki, en e.ki hir alal-

cBunun için iki memleketimiz aramı· eebetlerde ahllk biclelerini müdafaa et· ldıiın tohumlan vardır : 
da bir ittifak pÜbna ihtiyaç olma.... mektir Ye bildin milletlerin hayab üze- cSize ne yapılmamH iateneniz baflr.a· 
biz biliyoruz. Biliyoruz ki bak ve adalet rine ~lr.ea ,.akil daha az ezici bir hale larma onu yapınız b 
bizim tarafımızda oldukça Amerikan aokmakbr. Anupa milletlerinin, biraz cB. ROOMveltin dediii pbi t Ameri· 
milletinin biaiyab da bizim tarafmıızda- istirahat için sirdikleri banda, manto- kalar deniz apn fırtma Ye tehlikelere b· 
olacakbr. BB. Hul ve Rooseveltin dün- lannm albnda aillblannı aaklamaia yıtaız kalacak uulc bir kıt

0 

a deiiJclir .• 
yada o kadar derin akisler ~andıran mecbur kalan )'olculara benzemeleri Amerika, kaynaklannm senitliii. dcare
nutuldan bizi hiç mütehayyir etmt'di... m&mldln dqildir. tinin kudreti, halbun maddi ve mane--
Daba bir birinci kanun 9 3 7 de reiacüm- cSillblanma. ytika albnda ~en mll· .t kUVYeti ile, biz i8ta.ek te. lltemeeek 
bur Rooaevelt fU .özleri aöylemitti : Jetlerin refahmm t&bi olduiu vahim eko- te, clGn:ra eallaan ...,_. la lillMlfllClur. 

c - Biliyoruz ki dünyanm her tanı- nomik maeleler yardır. Fransa bu me- cSulh bizim İçin her feYe tebddüm 

---~------~~~~~-----~~---~~~~~----~--~--~----------~~~----~~~------.; 

Avrupada harp olursa 
• 

Romanyanın mevkii /ngiltere, F ran 
sa ve birleşik Amerika 

yanında olacakmış 
hada en senit sil&hlanma hareketi bq eeleleri tetkik etmek ve imanlara daha eden fikirdir. Biliriz ki 11muml bir harp, 
sa.teriyor. Biliyoruz ki bu deliliie kapı- iyi-l.ayat prtlannı temin edecek çare!.. uarlarca zahinet bahuma lta:r.a~ 
lan milletler için nihayet bir ln gelir ki ri arafbrlllak için bütün devletlerin sar· bütUn mdeniyet kıymetlerinin bu m8d· 
ba aillblan lcomtulanna kaqa kullan· retine ittirake hazırdır. det İçin bnhuı demek olur, Amerikan 
mak isterler. cÖyle aamnm ki umumi ıulhun mu, milleti de, Frama ~'L~ ..U.u hararetle Parie, S (ö.R) - Bikretten hildi-ıeclilmiftir. Muhtelif kabinelerin ve umu- ki Rumen J'lim)an tak6 ~rlu 

Fakat onlann böylece takip ettikleri hafazuı •ilam bir temele bağlanına.~a a~ eder. Dua edenz kiJaer milletle-.ulh riJİyor ı Rumen ımahafilinelen elde edi· mi olarak bal ikinci Karolun .iyued orta AYrUpada bir Alman teYmll 
hulya bir oyun Uiıdı ptoea sibi ,mı. gayretlerden faydalı neticeler almabilır. halinde kalalım. len haberine slre Avrapada umumile.- bunu teyit etmiftir. Buna muıu.Iif olan men badatlarma ela ria)'et edecek 
maia malılcGmdur.:. Fra~ •Amerikan d~uiunun adal~t . cfabt baıp path.Jacak ol~ ~9: mit bir ihtilaf halinde Romanya bitaraf ve Almanya ile I~ ittifakla bai- dir. Romanyayı Alma,,.. 'Ye 

c Eaki ve yeni dünya cümburiyetçile- ~fennı ~ multt~~~r ol~~~ tarih n~ ~ buna aGrU~~eceiini kalamaz. Roman:raam mevkii yalnız lanmaiı leti:ren tek parti fimdiki otori- Rua:ra arumc:la bir harp •hDMi 
ri bu felaketin önünü almaia muktedir 191>at etmiftir. En büyük dilegunız bu kımae teman edemez. Hancı:re namımız anane Ye minnettarlık 1ebebiyle defil, telerin enerjik te19Y,lii0yle ortadan ita). maktama memleketin iatikJ&ljnj 

olabilirler mi> Evet, öyle biaaediyorum doadaiun dünyada tulhun zaferini de Amerikan ı..ı ~ propallllDI ~ tamancla orta A'ft'QPA atatlkoeu- dmlmıtm. Oçüncü Rayh lehinde Ro- mala bazno olmak müreccahm. 
ki multtedirdirler. Ne eiz, ne biz harbi temin etmesidir.> tetkil eden. ~erı ham~atmlfbr : nan muhafU.a.m emreden milll men· manyada bir Hmpati bavaaı uyandır· Romanyamn Çekoelonlr.,.ya 
mukadder bir akibet aibi kabul etrniyo- Bu,. ~m bmm ~n, hem c:liier millet- faaderi bakımından da lnailtere, Fnama mak iltiyen Alman propqandw Ru- hereti yalmz 192 J ittilakiyle cleil. 
ruz ve bütün medeniyetimizi mabvede- AMERiKAN SEFIRtNIN CEVABI ler ~ eulb, enuuyet ve refahtan iba- ye Amerika tarafındadır. Büluet maha- men umumi efkln berinde mlleeeir ola- Dİ DJDaDda küçik antant pakti7le 

c:ek bir harp tehlikesi karpaında lakayt Amerikan sefiri B. V~am ~lit c4:'" rettir.> • • _ • • • fili Ro~ beynelmilel vaziyetini mamlfbr. Bu propapndanua hedefi Av- .,..nwndir. Roman;ramn Çeko.lıawııo-
ltalaıo'oruz. vabmda Fransa ve Amerikanın myueti- Sefir e&zlemu toylece bitirmittir ı bu tekilde sa.termektedir. Bu yazi:ret rupada bir harp halinde Romanyada AJ .. il . birliii lerd beri 

cfnmaa sizin dostluiunazdan emin- ne blkim olan fikir birliğini kaydetti. B. cMüzaheret ettiğimiz be:rnelmilel it eenelerden beri teabit edilmittir ve par· manya lehinde bir cereyan, Yeya lıiç ol- e ~ een~L- en . bmmlılDI.., 
..J!..- B'· - d '' d b' ---'b . . B . &L mbı· d..:.. -LLJ b. ,.... &-L!p at.:X.:-:.. p--· ~ ••--to 11--L el • d al !L..J b' rafl-L • L . Halb br. eri ... -noaıik Mhadff' 
QU', utün unya a ır 11U1 myaa~ti ta· onnenın nuı&u •• ~ .... a1UMer uyan• ır qpne ve 1111U ~ .......... ·-··- ·• _. mU&a&er enn e enen maue mazaa ıta a temm etmeıdir. u- • tiralt büyülr. h" enc1- • bdretİIÜ 
1r.ip etmektedir. Herkesle en senit bir dınnaktan geri · kalmıyacak olan 'bu nu· madmuz vardır. Bellidir ki böyle anla· . . . _ 11 • • ır . uatri • 

.alapna içinde )'Afl'!Dftk ister. Fıanea tukta yapdan törenin manaamı belirttik- yqlı bir prosram. bütün millederin :rar· rakkilenm durduracakm. Anupada larma da hucum etmek. ona parçala- harp kuvvemı_ı tem8I ~ .. 

... atlwıın inkir kabul etmerı delilleri- ten sonra sefir demjştir ki : dun ve h1Wlinl1etirht kMP!anina. der· harbi barebt.e aetirmekten tereddüt mak mümkün olar. Hiç birisi .map çek. manya mittefilr. memleketin hudu.-
1'l venniftir ve vermektedir. cAmerilca ve Fransa ııruında derin baJ müeeair olur. Apaerikamn b• plinı edilmesi bundancbr • . Avrupa lpilletleri mek iatemiyen milletler o v.:idt anlarlar k.,.. bir tecavflze lakayt kalamaz. 

cDünyada beynelmilel güçlükler ek- ve emniyetli bir dostluk devam ediyor. timdiden bütün teferrf(ltiyle ortaya koy· hava bombardımanlarının siVil ahaliyi ki mesut Ye refahlı bit hayat için alabil- ~ya bir~ halinde mili 
eilr. değildir. F;ama tenkitlere aldırma- Bunun eauı hilrriy'et, demokrasi ve aulb maia Y ... tmamaaı, sulhu kurtarmaktan v~ tehirleri .nasıl imha edeceğini tama· diline .silihl.an~ en iyi çare değildir .. l~r ~etine aaddt ıııliier clevletl..fıl 
dan daima bunların Lepsini teavıye et· idealine karplıkh bağldıkluıdır. Fran· ümit kestiği manasına alınmamalıdır. mıyle anlamqlardır. Bu fasıt daırenın parçalanması aacak birlikte Romanya da harekete s~ 
meie çalıtımfbr. Çekoslovak meaelesi- sa ve Amerika arumdaki görilfl1leler Silahlanma fasit dairesi ticaret ~ c~ lıalde biç olmazsa açık tehirlerin sulhun korunması lüzumuna kani olan tir. 
nin vebametini gizlemiyoruz. Öyle uma· ;üpheli müzakereler değildir. Bu aamİ· bir ev deiildir. Ekonomik sefalet &mi- ve sivil ahalinin havadan bombardıma- hür niilletlerin it birliğiyle mümkün ola• H~e Çekoalovakyaya taarruza 

nz ki bütün milletlerin sulhçu hitaiyatı "llİ ve canlı fikir teatilerinin hedefi mÜf- lidir. Bu linet dairesini, hangi anda v, nım ilaa ebnek ınllmkün olmaz mı) bilir. cariatanın ittiraki Kiiç6k antant i · 
ye Berlin, Pres hükümetlerinin yüksek erek maelelerin bal çaresini bulmakm. hangi noktada mümkün olu~ ~- Hattl daha ileri giderek bombardıman cfakat brtıdaki iiatünlük biaaini doiu· nm derhal harekete seçmesini o~ 
b.ynelmilel meauliyet fUUru sayesinde cDünyada Fanamik yaygaraların çm· ğa çallfDlalıdır. Umumiyetle r kan~t tayyarelerinin ilguım teklif etmek fazla ran yeni fanatizmaya kup hazırlıklı ol· olarak icap ettirir. Hatta Macariatan ,-. 
km lnciltere ve Franaanm aamimi if ısndıiı bu sıralarda Amerika ve Fran- vardır ki yakın bir atide hatp patl11a· iddiaya iDi kapdmakm> Ve bu müm· mak klfi delildir. Bunu tedavi etmek lif bir vaziyet muhafaza ederek -""'" 
butiği aayeainde orta Avrupadaki lıu anın menfaat birliği bir sulh unsuru- cak oluna arkasında kimseye zafer bı· itin oluna, hunu tealibatın umumi ola· ~ sebebini aplamalıdır.> ce Alinan ordul~ kendi top~ 
tehdit bulutlan daiı)acakm. for. Bu iki miJletin derin anla§l1luuun rakmıyacak, yalnız ölüm ve feilk'et rak tahdidi için bir muahedenin takip Altpm verilen ziyafette de ayni mev• dan seçerek Çeko.JovakY.anm Slo.-11 

cFrama her halde akdettiği pak sası miifterek bir aklı selimdir ve mü- serpecektir. Avrupa kıt'uuu bir tay• etmesi imHnaı31 mı olur> zu üzerinde hararetli nutuklar ~ hududuna taairUzUnu mümkün lul.a 
"• ....ı-w.e ve kabul ettiii taahhüt :errep bir akıllıhkbr. Amerika ve Fran- fuD .. 'bi klllD kavuracak ..,. bGt6a 'te- .O wkit F-..lt dairenin diler pokta· edilmlttlr. u "1DI netice olaıeakbr.:t 


